Robert Bosch GmbH

Sladdlös litiumjon
skruvdragare

PSR Select

Sladdlösa skruvdragaren PSR
Select: alltid rätt bits till hands

Till produkten

Viktiga produktegenskaper
-

Inbyggd bitstrumma – den vridbara bitstrumman innehåller de 12 viktigaste skruvbitsen
Innovativa Bosch EasySelect – intuitiv och lättanvänd Select-funktion ger smidiga bitsbyten
Belyst inspektionsglas – du hittar snabbt och smidigt de bits du vill ha genom inspektionsglaset
Ingen minneseffekt, ingen självurladdning: Alltid redo att använda tack vare litiumjontekniken
Uthållig: klarar att skruvdra upp till 90 skruv på en laddning
Kompakt konstruktion ger smidig och kontrollerad användning
PowerLight - tack vare den inbyggda lysdioden så är arbetsstycket alltid välbelyst
Indikering av rotationsriktning och laddnivå med lysdioder
Automatisk spindellåsning, så att du kan skruva eller lossa för hand
Softgrip ger bättre och bekvämare grepp

Ytterligare produktfördelar
-

Ingen minneseffekt, ingen självurladdning: Alltid redo att använda tack vare litiumjontekniken
Uthållig: klarar att skruvdra upp till 90 skruv på en laddning
Kompakt konstruktion ger smidig och kontrollerad användning
PowerLight - tack vare den inbyggda lysdioden så är arbetsstycket alltid välbelyst
Indikering av rotationsriktning och laddnivå med lysdioder
Automatisk spindellåsning, så att du kan skruva eller lossa för hand
Softgrip ger bättre och bekvämare grepp

Medföljande tillbehör
- Förvaringsväska i plast
- 12 standardskruvbits

Beställningsnummer: 0603977000
EAN-kod: 3165140644099
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Tekniska data
Batterispänning: 3,6 V
Oscillationsfrekvens obelastad: 210 v/min.
Max. vridmoment mjuk/hård skruvdragning: 3,5 / 4,5 Nm
Laddtid: 4 h
Chuckar: Magnetisk bitshållare med sexkantsfäste
Maskinens vikt: 0,5 kg

Skruvdiameter

Skruv-Ø upp till: 5 mm

Buller-/vibrationsinformation
Mätvärden beräknade enligt EN 60745
Totalvärde vibrationer (vektorsumma tre riktningar).

Skruvdragning

Vibrationsemissionsvärde ah: 2.5 m/s²
Onoggrannhet K: 1.5 m/s²

Typvärde för elverktygets A-viktade ljudnivå: Ljudtrycksnivå 70 dB(A); ljudeffektnivå 80 dB(A).
Onoggrannhet K= 3 dB.

Funktioner
Batterikapacitet

Skruvdragningskapacitet på en laddning

Bosch EasySelect

Välj smidigt bland 12 standardbits i vridbar bitsbox

Funktioner

Robert Bosch GmbH

3,6 V
Litiumjonteknik
Användningsområde: skruvdragning
Softgrip
Inbyggd arbetsbelysning
Höger-/vänstergång
Laddindikering
Rotationsindikering
Bosch EasySelect

