
Robert Bosch GmbH

Overfræser
POF 1400 ACE
Maksimal ydelse og præcision
til kreativt og komfortabel
arbejde med træ

Til produkt

Vigtige produktkendetegn

- Bosch Constant-Electronic holder det valgt omdrejningstal konstant og sikrer optimal slibekvalitet
- Finindstilling af fræsedybden - ideel til krævende arbejde med en præcision på 1/10 mm
- Enkelt og hurtigt skift af fræser takket være det indbyggede spindelstop

Yderligere produktfordele

- Kraftig 1.400 W motor til krævende opgaver i alle typer træ
- Bosch SDS-system: Sikrer enkel montering af kopiringen uden brug af værktøj
- Integreret arbejdslampe - emnet er altid godt og konstant belyst
- Materialetilpasset forvalg af omdrejningstallet ved hjælp af Bosch-Electronic med indstillingshjul og

hastighedskontakt
- Tilslutning til støvsuger, så du undgår støv under arbejdet
- Fremragende ergonomisk design med Softgrip til komfortabelt og sikkert arbejde

Medfølgende tilbehør

- Sugeadapter (2 600 499 077)
- Gaffelnøgle (1 609 203 V40)
- Kopiring (2 609 200 138)
- Transportkuffert (2 605 438 643)
- Notfræser (Ø 8 mm) (2 608 628 381)
- Parallelanslag (1 609 203 M85)
- Centreringsstift (2 609 200 310)
- 3 spændetænger (6 mm, 8 mm og 1/4")

Bestill.nr.:  060326C800
EAN-kode: 3165140451666

https://www.bosch-do-it.com/dk/da/gor-det-selv-folk/v�rkt�j/pof-1400-ace-3165140451666-199905.jsp
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Tekniske data
Optagen effekt: 1.400 W

Afgiven effekt: 650 W

Værktøjsholder (medfølger): 6 mm

Omdrejningstal, ubelastet: 11.000 – 28.000 o/min

Maks. slaglængde: 55 mm

Vægt: 3,5 kg

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

Vibrationseksponering ah: 6.0 m/s²

Usikkerhed K: 2.0 m/s²

El-værktøjets A-vægtede støjniveau udgør sædvanligvis: lydtrykniveau 95 dB(A); lydeffektniveau 106
dB(A). Usikkerhed K= 3 dB.

Funktioner

 Optagen effekt
1400 W

 Forvalg af omdrejningstal
Doseret, materialetilpasset arbejde

 Spindellås
Hurtigt skift af fræser ved hjælp af spindellåsning med et tryk på en knap
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 Constant Electronic
Konstant ydelse til præcist arbejde

 Finindstilling af fræsedybde
Ideel til krævende opgaver

 SDS system
Montering af kopiring uden værktøj

 Indbygget arbejdslampe
Optimalt overblik over emnet

Funktioner
Forvalg af omdrejningstal

Spindellås

Bosch konstantelektronik

Finindstilling af fræsedybde

Bosch-SDS til kopiring

Softgrip

Indbygget arbejdslampe

Bosch Electronic


