Robert Bosch GmbH

Multilixadeira

PSM 80 A

Lixadeira multifacetada muito
prática

Para o produto
€ 67,99*

* Preço recomendado não vinculativo incl. IVA

Características centrais do produto
- A prática ferramenta multiúsos (80 W) para lixar e polir, mesmo em locais de difícil acesso e em
pequenas superfícies
- Trabalho limpo graças ao sistema microfiltro Bosch: o elemento de aspiração de pó integrado aspira o
pó diretamente para dentro da caixa microfiltro fornecida
- Fixação autoaderente para uma substituição rápida e prática da folha de lixa
- Placa de lixar bipartida: para aproveitar ao máximo a folha de lixa, a ponta delta da folha de lixa e da
placa de lixar pode ser solta e rodada comodamente
- Adaptador de aspiração do pó

Mais vantagens do produto
- Placa de lixar bipartida: para aproveitar ao máximo a folha de lixa, a ponta delta da folha de lixa e da
placa de lixar pode ser solta e rodada comodamente
- Ligação para aspiração de pó

Inclui
- Mala de plástico
- 3 cintas de lixa (Red Wood)

Número de encomenda: 0603354000
Código de barras: 3165140410519

Robert Bosch GmbH

Multilixadeira

PSM 80 A
Dados técnicos
Consumo nominal: 80 W
Superfície de lixar: 104 cm²
Número de oscilações: 26.000 o.p.m.
Diâmetro da órbita: 1,4 mm
Peso da máquina: 0,9 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: 6.5 m/s²
Incerteza K: 1.5 m/s²

O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 83
dB(A); nível de potência sonora 94 dB(A). Incerteza K= 3 dB.

Funções

80 Watts

Potência nominal absorvida

Fixação autoaderente

Substituição rápida e fácil das folhas de lixa

Sistema de microfiltro da Bosch

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

Punho Softgrip

Robert Bosch GmbH

Trabalho sem esforço, manuseamento seguro

Funções
Fixação micro autoaderente
Sistema de microfiltro
Punho Softgrip

