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Combinado sem fio de 2
velocidades de lítio

PSB 14,4 LI-2

O combinado sem fio de 2
velocidades PSB 14,4 LI-2
– a potência mais compacta
possível

Para o produto
€ 214,99*
* Preço recomendado não vinculativo incl. IVA

Características centrais do produto
- A melhor manuseabilidade da sua classe graças ao formato compacto e ao peso reduzido
- Sem efeito de memória, sem descarga espontânea: sempre pronta a funcionar em virtude da
tecnologia de lítio
- Chip Syneon - Energia comandada de forma inteligente para cada projeto
- Bateria de alta potência e carregadores rápidos para todas as ferramentas de bricolage e aparelhos
de jardim do sistema do sistema de 14,4 V da Bosch
- Engrenagem planetária de 2 velocidades de alto rendimento para trabalhos difíceis de
aparafusamento e perfuração em madeira e metal, bem como para perfurações com percussão em
alvenaria
- Pré-seleção do binário em 20 escalões mais posição de perfuração com e sem percussão – a força
ideal para cada aplicação
- Bucha de aperto rápido com Bosch Auto-Lock – para uma substituição mais rápida e simples do
acessório
- Sistema ECP (Electronic Cell Protection) da Bosch – protege a bateria de sobrecarga,
sobreaquecimento e descarga completa
- Bosch Electronic para um controlo das rotações com interruptor de aceleração: de 0 r.p.m. – 1.650
r.p.m.
- Lanterna LED integrada para uma iluminação ideal de locais de trabalho escuros
- Indicador inteligente da carga da bateria de 3 níveis

Mais vantagens do produto

Inclui
-

1 acumulador PBA 14.4V 2.5Ah W-B
Ponta de aparafusar dupla
Carregador AL 1830 CV
Mala de plástico
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Número de encomenda: 0603982408
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Combinado sem fio de 2 velocidades de lítio

PSB 14,4 LI-2
Dados técnicos
Tensão da bateria: 14,4 V
Capacidade da bateria: 2,5 Ah
N.º de rotações em vazio (1.ª velocidade /2.ª velocidade): 0 – 440 / 1.650 r.p.m.
Binário máx.: 50 Nm
Binário máx. em materiais duros/macios: 20 / 50 Nm
Escalões do binário: 20 + 1
Número máx. de golpes: 22.500 i.p.m.
Buchas: Bucha de aperto rápido de 13 mm
Peso da máquina com bateria: 1,5 kg

Diâmetro do parafuso
Ø do parafuso até: 8 mm

Diâmetro de perfuração

Ø de perfuração em aço: 13 mm
Ø de perfuração em madeira: 30 mm
Ø de perfuração em alvenaria: 14 mm

Informações sobre ruídos/vibrações
Valores de medição determinados de acordo com a norma EN 60745.
Valores totais de vibração (soma dos vetores das três direções).

Furar em metal

Valor de emissão de vibrações ah: 2.5 m/s²
Incerteza K: 1.5 m/s²

Furar com percussão em betão

Valor de emissão de vibrações ah: 16.5 m/s²
Incerteza K: 1.5 m/s²

Aparafusar

Valor de emissão de vibrações ah: 2.5 m/s²
Incerteza K: 1.5 m/s²

O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 86
dB(A); nível de potência sonora 97 dB(A). Incerteza K= 3 dB.

Robert Bosch GmbH 2019, all rights reserved

Funções

14,4 Volt

Tensão da bateria

Autonomia de funcionamento da bateria

Qtd. de parafusos com uma só carga da bateria

área de aplicação

Aparafusar / furar / furar com percussão

Engrenagem de 2 velocidades

Uma vida útil mais longa, a melhor transmissão da força

Funções
14,4 V
Tecnologia de lítio
Sistema ECP (Electronic Cell Protection) da Bosch
Sistema Auto-Lock da Bosch
Engrenagem de 2 velocidades
Aplicação: aparafusar/furar/furar com percussão
Punho Softgrip
Luz de trabalho integrada
Eletrónica Bosch
Rotação reversível direita/esquerda
Indicador do nível de carga
Indicador do sentido de rotação

