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Serra vertical sem fio

PST 18 LI

Manobrabilidade superior para
resultados excecionais

Para o produto
€ 113,99*

* Preço recomendado não vinculativo incl. IVA

Características centrais do produto
- Cortes com vibração reduzida para uma utilização controlada e prática
- Rastreie a linha de corte com precisão com a funcionalidade CutControl da Bosch para cortes a
direito
- O movimento pendular permite um progresso de serragem mais rápido
- Profundidades de corte de até 80 mm para muitos materiais diferentes
- O Syneon Chip regula o uso da energia para uma eficiência ideal e maior autonomia
- Power for ALL: uma bateria para todo um sistema de ferramentas Home & Garden

Mais vantagens do produto

Inclui
-

** Aquisição posterior só como conj. de 5 peças
CutControl (2 609 256 981)
Depósito para as lâminas de serra (n.º ET 2 608 040 231)
Proteção contra o arranque de aparas (2 607 010 079)**
Resguardo transparente (n.º ET 2 609 003 453)
1 lâmina de serra T 144 D (2 608 630 040)**

Número de encomenda: 0603011002
Código de barras: 3165140577175
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Serra vertical sem fio

PST 18 LI
Dados técnicos
Tensão da bateria: 18 V
Capacidade da bateria: 2,5 Ah
Número de cursos em vazio: 0 – 2.400 c.p.m.
Placa base: Aço
Peso da máquina: 1,6 kg

Profundidade de corte

Profundidade de corte em madeira: 80 mm
Profundidade de corte em aço: 5 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).

Serrar madeira

Valor de emissão de vibrações ah: 8.0 m/s²
Incerteza K: 1.5 m/s²

Serrar chapa de metal

Valor de emissão de vibrações ah: 5.0 m/s²
Incerteza K: 1.5 m/s²

O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 81
dB(A); nível de potência sonora 92 dB(A). Incerteza K= 3 dB.

Funções

18 Volt

Tensão da bateria

Low Vibration da Bosch

Funcionamento mais silencioso para um trabalho seguro
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Lâmina de serra movimento pendular

Rápida progressão de corte graças ao movimento pendular de 4 escalões

Bosch-SDS

Substituição sem chave de acessórios

Funções
18 V
Tecnologia de lítio
Bosch SDS
Low Vibration da Bosch
Eletrónica Bosch
Movimento pendular
Sistema CutControl da Bosch
Luz de trabalho integrada
Regulação do jato de ar de sopro
Regulação da placa base Bosch SDS
Caixa de ferramentas
Punho Softgrip
Sistema ECP (Electronic Cell Protection) da Bosch

