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Chvostová píla

PSA 900 E

Píly s rýchlosťou a silou pri
demolačných prácach

K produktu
€ 156,99*

* Odporúčaná spotrebiteľská cena vrátane DPH

Hlavné znaky produktu
- 900 W motor na silné hrubé rezy
- Hĺbka rezu až do 200 mm pre hrubé obrobky
- Na dosiahnutie lepších výsledkov jednoducho prispôsobte rýchlosť materiálu pomocou elektroniky
Bosch Electronic
- Reže veľké množstvo materiálov, ako drevo, kov a sadrokartón
- SDS umožňuje rýchlu a bezkľúčovú výmenu pílového listu pre efektívnu prácu

Ďalšie prednosti produktu
-

Spoľahlivý a odolný s protišmykovou ochranou na prednej časti, pre väčšiu bezpečnosť
Elektronika Bosch: Ovládanie počtu kmitov pomocou tlačidla spínača na jednoduché spustenie píly
Kompatibilita so všetkými kvalitnými pílovými listami Bosch do chvostových píl
Nové vedenie kábla so závesným zariadením na praktické uloženie náradia

Rozsah dodávky
- 1 pílový list na drevo S 2345 X (dokúpenie v súprave s 2 kusmi (2 608 654 403) alebo 5 kusmi (2 608
654 404))
- 1 pílový list na drevo a kov S 3456 XF (dokúpenie v súprave s 2 kusmi (2 608 654 405) alebo 5 kusmi
(2 608 654 406))

Objednávacie číslo: 06033A6000
EAN-kód: 3165140606493

Robert Bosch GmbH 2019, all rights reserved

Chvostová píla

PSA 900 E
Technické údaje
Príkon: 900 W
Výkon: 540 W
Hrúbka rezu do dreva: 200 mm
Hrúbka rezu do ocele: 20 mm
Dĺžka kmitu: 28 mm
Hmotnosť: 3,7 kg

Informácie o hlučnosti/vibráciách
Hodnoty merania zistené podľa EN 60745
Výsledné hodnoty vibrácií (súčet vektorov v troch smeroch).

Pílenie dreva

Hodnota emisie vibrácií ah: 20.0 m/s²
Nepresnosť K: 1.5 m/s²

Úroveň hluku elektrického náradia s hodnotením A je typicky: hladina akustického tlaku 90 dB(A); hladina
akustického výkonu 101 dB(A). Neistota K= 3 dB.

Funkcie

900 W

Príkon

Bosch-SDS

Beznástrojová výmena vkladacích nástrojov

Bosch Electronic (elektronika Bosch)

Ovládanie rýchlosti použitím spúšťového spínača
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Rez so zarovnaním do roviny

Flexibilný pílový list umožňuje pílenie so zarovnaním so stenou

Rukoväť s mäkkou tlmiacou vložkou Softgrip

Neunavujúca práca, bezpečná manipulácia

Funkcie
Regulačná elektronika Bosch
Systém Bosch SDS
Mäkká tlmiaca vložka rukoväte

