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Multilixadeira sem fio

PSM 18 LI

Lixadeira potente, compacta,
multifunções e sem fio

Para o produto
€ 78,99*

* Preço recomendado não vinculativo incl. IVA

Características centrais do produto
-

Solução potente para lixar superfícies planas de dimensão média, cantos e arestas
Os acessórios de lixar podem ser substituídos de forma rápida e fácil, graças ao sistema SDS
A caixa com sistema de microfiltro reduz o pó para uma área de trabalho mais limpa
O sistema de fixação autoaderente permite trocas fáceis da folha de lixa
Utilização em superfícies envernizadas, pintadas, de madeira dura e macia, pedra e metal
Power for ALL: uma bateria e carregador para todo um sistema de ferramentas Home & Garden
O Syneon Chip regula o uso da energia para uma eficiência ideal e maior autonomia

Mais vantagens do produto

Inclui
- 3 folhas de lixa G 80, G 120, G 160 (2 609 000 178)

Número de encomenda: 06033A1301
Código de barras: 3165140571975
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Multilixadeira sem fio

PSM 18 LI
Dados técnicos
Voltagem da bateria: 18 V
Capacidade da bateria: 2,5 Ah
Número de oscilações: 22.000 o.p.m.
Diâmetro da órbita: 1,6 mm
Superfície de lixar: 104 cm²
Fixação do abrasivo: Sistema de fixação micro autoaderente
Peso da máquina: 1,3 kg

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).

Valor de emissão de vibrações ah: 7.0 m/s²
Incerteza K: 1.5 m/s²

O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 72
dB(A); nível de potência sonora 80 dB(A). Incerteza K= 3 dB.

Funções

18 Volt

Tensão da bateria

Fixação autoaderente

Substituição rápida e fácil das folhas de lixa

Sistema SDS

Substituição sem chave do prato de lixar

Robert Bosch GmbH 2019, all rights reserved

Punho Softgrip

Trabalho sem esforço, manuseamento seguro

Design compacto

Formato compacto, peso reduzido

Sistema de microfiltro da Bosch

Boa visibilidade sobre a superfície a lixar, local de trabalho mais limpo

Funções
18 V
Tecnologia de lítio
Fixação micro autoaderente
Sistema ECP (Electronic Cell Protection) da Bosch
Bosch SDS
Sistema de microfiltro
Punho Softgrip

