Robert Bosch GmbH

PSR & PSB 18 LI-2
Ergonomic

Ergonomie optimă, construcţie compactă şi un motor puternic pentru lucrări de înşurubare şi găurire fără
efort – iată prin ce se remarcă noile scule electrice din seria Ergonomic. Aflaţi mai multe pe site-ul nostru
special.
Formă ergonomică unică distinsă cu sigla de calitate AGRConstrucţie mai compactă şi greutate mai mică
decât a modelelor anterioareGăurire şi înşurubare în forţă şi precisă datorită motorului EC puternic
Ergonomie optimă.
Cu noua maşină de găurit/înşurubat cu acumulator PSR 18 LI-2 Ergonomic şi noua maşina de găurit
cu percuţie cu acumulator PSB 18 LI-2 Ergonomic, meşterii amatori stăpânesc perfect orice proiect.
Construcţia ergonomică unică asigură o manevrare comodă şi neagresivă în orice poziţie. Sculele
electrice sunt cu 20 de procente mai compacte şi cu 10 procente mai uşoare decât modele anterioare,
permiţând astfel atingerea preciziei maxime fără un efort suplimentar. Şi datorită celui de-al doilea mâner
şi poziţiei înalte de prindere pot fi executate ergonomic şi fără efort lucrări de înşurubare şi găurire.
Aceasta o confirmă şi sigla de calitate AGR acordată de comisia independentă de verificare a Asociaţiei
„Acţiunea un spate sănătos (AGR)“ sculelor electrice din seria Ergonomic.
Performanţe îmbunătăţite.
PSR şi PSB LI-2 Ergonomic sunt primele scule Bosch pentru meşterii amatori cu motor EC fără perii
colectoare. Acest motor dezvoltă mai multă putere, lucrează mai eficient energetic şi, datorită rotirii fără
frecare, are o durată de viaţă mai lungă decât motoarele DC clasice. Alte funcţii, precum momentul
de torsiune slab optimizat şi frâna de siguranţă pentru lucrul controlat duc de asemenea la creşterea
productivităţii. Desigur, noile scule electrice din seria Ergonomic sunt echipate cu Syneon Chip inteligent
şi de aceea asigură întotdeauna puterea optimă şi rezistenţa maximă.
Maşină de găurit/înşurubat sau maşină de găurit cu percuţie?
Seria Ergonomic este disponibilă ca maşina de găurit/înşurubat cu acumulator PSR 18 LI-2 şi maşina de
găurit cu percuţie cu acumulator PSB 18 LI-2 Bosch. PSR este optim adecvată pentru lucrul în materiale
moi precum lemnul. În schimb, PSB reprezintă opţiunea corectă la găurirea şi înşurubarea în piatră
masivă. Ambele scule electrice sunt echipate cu acumulatorii litiu-ion 2,5 h de ultimă generaţie, cu 20 de
procente mai multă energie. Cu noile încărcătoare rapide AL 1830 CV Bosch, ei se încarcă în numai 45
minute în proporţie de 80 %, iar în 60 minute se încarcă complet.

