Robert Bosch GmbH 2019, all rights reserved

PSR & PSB 18 LI-2
Ergonomic

Bästa ergonomin, kompakt konstruktion och en kraftfull motor för uthålligt skruv- och borrarbete – dessa
är utmärkande drag för de nya Ergonomic-maskinerna. Läs mer på vår Webspecial.
Unik ergonomisk form med AGR-märkningKompakt konstruktion och lägre vikt än tidigare
modellerKraftfullt och exakt borr- och skruvarbete, tack vare den starka EC-motorn
Den bästa ergonomin
Med den nya batteridrivna borrskruvdragaren PSR 18 LI-2 Ergonomic och den nya batteridrivna
slagborrskruvdragaren PSB 18 LI-2 Ergonomic har hemmafixaren koll på varje projekt. Den unika
ergonomiska konstruktionen ger bekväm och skonande hantering av maskinen. Maskinerna är 20 procent
mer kompakta och 10 procent lättare än föregångsmodellerna och möjliggör därmed maximal precision
utan extra kraftansträngning. Det andra handtaget och den höga hållpositionen gör att även komplicerade
skruv- och borrarbeten kan utföras på ett ergonomiskt och icke uttröttande vis. Detta bekräftas också
av AGR-märkningen, som den oberoende testkommissionen "Aktion Gesunder Rücken (AGR)" (sv.
"operation friska ryggar") har förärat Ergonomic-maskinerna med på grund av den ryggskonande
konstruktionen.
Förbättrade prestanda
PSR och PSB LI-2 Ergonomic är de första Bosch-verktygen för hemmafixare med borstlösa ECmotorer. Denna motor levererar mer kraft, är mer energieffektiv och har längre livslängd än normala DCmotorer, på grund sin friktionsfria rotation. Andra funktioner, som det optimerade, mjuka vridmomentet
och Kickback Control för kontrollerat arbete ger också ökad effekt. Naturligtvis är de nya Ergonomicmaskinerna utrustade med det intelligenta Syneon-chippet och levererar därför alltid optimal kraft och har
maximal livslängd.
Borrskruvdragare eller slagborrskruvdragare?
Ergonomic-serien finns som batteridriven borrskruvdragare PSR 18 LI-2 Ergonomic och som batteridriven
slagborrskruvdragare PSB 18 LI-2 Ergonomic. PSR lämpar sig väl för arbete med mjukare material, som
trä. PSB, däremot, är det rätta valet om man ska skruva och borra i massiv sten. Båda maskiner har
de senaste 2,5h lithiumjon-batterierna med 20 procent mer energi. Dessa kan laddas med Bosch nya
snabbladdare AL 1830 CV. Det tar 45 minuter att ladda till 80 procent och 60 minuter för att ladda fullt.

