Robert Bosch GmbH

PSR & PSB 18 LI-2
Ergonomic

Vynikajúca ergonómia, kompaktná konštrukcia a silný motor pre skrutkovanie a vŕtanie bez únavy – týmto
sa vyznačuje nové náradie série Ergonomic. Viac informácií nájdete na našich mikrostránkach.
Jedinečný ergonomický tvar vyznamenaný značkou kvality AGRKompaktnejšia konštrukcia a nižšia
hmotnosť ako pri predchádzajúcich modelochSilné a presné vŕtanie a skrutkovanie vďaka výkonnému EC
motoru
Vynikajúca ergonómia
S novým akumulátorovým vŕtacím skrutkovačom PSR 18 LI-2 Ergonomic a novým akumulátorovým
príklepovým vŕtacím skrutkovačom PSB 18 LI-2 Ergonomic budú mať domáci majstri každý projekt pod
kontrolou. Jedinečná ergonomická konštrukcia sa postará o bezpečnú a šetrnú manipuláciu v každej
polohe. Náradie je o 20 percent kompaktnejšie a o 10 percent ľahšie ako predchádzajúce modely, čím
umožňuje pracovať maximálne presne bez vynaloženia ďalšej sily. Vďaka druhej rukoväti a vysokej
polohe držania sa aj náročné skrutkovanie a vŕtanie dá zvládnuť ergonomicky a bez únavy. Potvrdzuje to
aj značka kvality AGR, ktorou nezávislá skúšobná komisia združenia „Aktion Gesunder Rücken (AGR –
Akcia zdravý chrbát)“ vyznamenala náradie série Ergonomic pre jeho konštrukciu, ktorá šetrí chrbát.
Zlepšený výkon
PSR a PSB LI-2 Ergonomic je prvým náradím Bosch pre domácich majstrov s bezkefkovým EC motorom.
Tento motor je silnejší, pracuje energeticky účinnejšie a vďaka rotácii bez trenia má dlhšiu životnosť ako
bežné DC motory. Ďalšie funkcie, ako optimalizovaný mäkký krútiaci moment a Kickback Control pre
kontrolovanú prácu, sa tiež postarajú o vyššiu výkonnosť. Samozrejme, nové náradie série Ergonomic
je okrem toho vybavené inteligentným čipom Syneon, vďaka čomu poskytuje vždy optimálny výkon
a maximálnu výdrž.
Vŕtací skrutkovač alebo príklepový vŕtací skrutkovač?
Séria Ergonomic je dostupná ako akumulátorový vŕtací skrutkovač PSR 18 LI-2 a ako akumulátorový
príklepový vŕtací skrutkovač PSB 18 LI-2 Ergonomic. PSR sa pritom optimálne hodí na prácu s mäkkými
materiálmi, ako drevo. PSB je zasa tou správnou voľbou pri vŕtaní a skrutkovaní do masívneho kameňa.
Obidve náradia prichádzajú s najnovším lítium-iónovým akumulátorom s kapacitou 2,5 Ah, ktoré
poskytujú o 20 percent viac energie. Tieto sa dajú novými rýchlonabíjačkami Bosch AL 1830 CV nabiť na
80 percent za 45 minút a kompletne za 60 minút.

