
Robert Bosch GmbH

Akku-multisav (uden akku
og lader)
PST 10,8 LI
Den handy multisav til korte snit
i mange materialer

Til produkt

Vigtige produktkendetegn

- Enhånds-SDS-system – enkelt skift af savretning muliggør anvendelse som stik- og bajonetsav
- Ingen memory-effekt, ingen selvafladning: Altid klar til brug takket være lithium-teknologien
- Lille, let og kompakt til kontrolleret savning – også på steder med trange pladsforhold

Yderligere produktfordele

- Syneon Chip - intelligent styret energi til ethvert projekt
- Præcis anvendelse i et utal af materialer ved hjælp af gængse T-skaft-savklinger
- Den robuste, åbne sål muliggør savning tæt på kanten og et godt udsyn til savklingen til enhver tid
- PowerLight - takket være den indbyggede lysdiode er emnet altid godt belyst
- Præcision i ethvert materiale takket være Bosch Electronic: styring af omdrejningstallet via kontakten

af hensyn til nem savestart og materialetilpasset arbejde
- Softgrip til komfortabelt arbejde
- Ekstra sikkerhed på grund af ekstra fingerbeskyttelse og Lock-off-kontakt
- Et batteri til alle – passer til alle gør-det-selv-maskiner og haveredskaber i Power4All lithium-ion-

batterisystemet

Medfølgende tilbehør

- * Sælges kun i sæt med 2
- 1 savklinge T 144 D (2 608 256 718)*

Bestill.nr.:  06033B4001
EAN-kode: 3165140729932

https://www.bosch-do-it.com/dk/da/gor-det-selv-folk/v�rkt�j/pst-10-8-li-3165140729932-199890.jsp


Robert Bosch GmbH

Akku-multisav (uden akku og lader)

PST 10,8 LI

Tekniske data
Batterispænding: 10,8 V

Slagtal, ubelastet: 0 – 2.200 slag/min

Fodplade: Stål

Vægt: 1 kg

Snitdybde
Snitdybde i træ: 30 mm

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

Savning i træ
Vibrationseksponering ah: 6.0 m/s²

Usikkerhed K: 1.5 m/s²

Savning i metalplader
Vibrationseksponering ah: 8.0 m/s²

Usikkerhed K: 1.5 m/s²

El-værktøjets A-vægtede støjniveau udgør sædvanligvis: lydtrykniveau 85 dB(A); lydeffektniveau 96
dB(A). Usikkerhed K= 3 dB.

Funktioner

 Batterispænding
10,8 volt

 Compact-design
Kompakt konstruktion, lav vægt



Robert Bosch GmbH

 2 saveretninger
Alsidig anvendelse som stiksav eller bajonetsav

 Bosch-SDS
Hurtigt savklingeskift via tryk på en knap

 Elektronisk cellebeskyttelse
Ekstra lang batterilevetid

 Indbygget arbejdslampe
Optimalt overblik over emnet

Funktioner
10,8 volt

Lithium-teknologi

Bosch-SDS

Bosch Electronic

Indbygget arbejdslampe

Softgrip


