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Akku-kombimaskine med
to gear, lithium-ion (uden
akku og lader)
PSB 18 LI-2
Den batteridrevne
kombimaskine med to gear
PSB 18 LI-2 – så kompakt kan
power være

Til produkt

Vigtige produktkendetegn

- Bedste håndtering i sin klasse takket være den kompakte konstruktion og lave vægt
- Ingen memory-effekt, ingen selvafladning: Altid klar til brug takket være lithium-teknologien

Yderligere produktfordele

- Syneon Chip - intelligent styret energi til ethvert projekt
- Højtydende batteri og hurtigladere til alle gør-det-selv-maskiner og haveredskaber i Power4All 18-V-

systemet
- 2-trins high-performance-planetgear til krævende skrue- og boreopgaver i træ og metal samt

slagboring i murværk
- Forvalg af drejemoment med 20 momenttrin samt bore- og slagborestilling – optimal kraft i alle

situationer
- Selvspændende borepatron med Bosch Auto-Lock – af hensyn til meget hurtigt og nemt værktøjsskift
- Bosch Electronic Cell Protection (ECP) – beskytter akkuen mod overbelastning, overophedning og

dybafladning
- Bosch Electronic til styring af omdrejningstallet med gasreguleringskontakt: fra 0 min-1 til 1.650 min-1
- Integreret LED-lampe til optimal oplysning af mørke arbejdssteder
- Intelligent 3-trins ladeindikator
- Et batteri til alle – passer til alle gør-det-selv-maskiner og haveredskaber i Power4All lithium-ion-

batterisystemet

Medfølgende tilbehør

- Dobbeltskruebit

Bestill.nr.:  0603982302
EAN-kode: 3165140668293

https://www.bosch-do-it.com/dk/da/gor-det-selv-folk/v�rkt�j/psb-18-li-2-3165140668293-199880.jsp


Robert Bosch GmbH

Akku-kombimaskine med to gear, lithium-ion (uden akku og lader)

PSB 18 LI-2

Tekniske data
Batterispænding: 18 V

Omdrejningstal, ubelastet (1. gear/2. gear): 0 – 440 / 1.650 o/min

Maks. drejningsmoment: 54 Nm

Maks. drejningsmoment ved hård/blød skrueopgave: 22 / 54 Nm

Drejningsmomenttrin: 20 + 1

Maks. slagantal: 22.500 slag/min

Borepatroner: 13 mm selvspændende borepatron

Maskinvægt med akku: 1,5 kg

Skruediameter
Skrue-Ø indtil: 10 mm

Bordiameter
Bor-Ø i stål: 13 mm

Bor-Ø i træ: 35 mm

Bor-Ø i murværk: 15 mm

Oplysninger om støj og vibration
Måleværdier beregnet iht. EN 60745.
Vibrationer samlet værdi (vektorsum af tre retninger).

Boring i metal
Vibrationseksponering ah: 2.5 m/s²

Usikkerhed K: 1.5 m/s²

Slagboring i beton
Vibrationseksponering ah: 16.5 m/s²

Usikkerhed K: 1.5 m/s²

Skruning
Vibrationseksponering ah: 2.5 m/s²

Usikkerhed K: 1.5 m/s²

El-værktøjets A-vægtede støjniveau udgør sædvanligvis: lydtrykniveau 88 dB(A); lydeffektniveau 99
dB(A). Usikkerhed K= 3 dB.
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Funktioner

 Batterispænding
18 V

 Compact-design
Kompakt konstruktion, lav vægt

 Batteridriftstid
Skrueydelse med én batteriopladning

 Anvendelsesområde
Skruning / boring / slagboring

 2-trins gear
Overlegen levetid, optimal kraftoverførsel

 Indbygget arbejdslampe
Optimalt overblik over emnet

Funktioner
18 volt

Lithium-teknologi

Bosch Electronic Cell Protection (ECP)

Bosch Auto-Lock

2 gear

Anvendelse: skruning / boring / slagboring

Softgrip

Indbygget arbejdslampe

Bosch Electronic

Højre-/venstreløb

Opladningstilstandsviser
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Visning af omdrejningsretning


