
Robert Bosch GmbH

Stiksav
PST 900 PEL
Expert stiksaven PST 900
PEL fra Bosch: Med maksimal
præcision gennem alle
materialer

Til produkt

Vigtige produktkendetegn

- Til hobbyhåndværkere, der stiller store krav: Maksimal præcision i ethvert materiale takket være
den gennemprøvede Bosch Electronic med forvalg og styring af slagtal via trykkontakten og det
integrerede indstillingshjul – til nem savestart og materialetilpasset arbejde

- Maksimal præcision og kontrol – med den innovative Bosch CutControl kombineret med den
integrerede PowerLight har du et optimalt udsyn over emnet og kan nemt og sikkert følge skærelinjen

- Minimale vibrationer takket være Bosch-»Low Vibration« med den lineære masseudligning og det
ergonomiske softgrip sikrer den højeste præcision og kontrolleret arbejde

Yderligere produktfordele

- Kraftig 620-W-motor og 90 mm snitdybde i træ - på den måde får du hurtigt vanskelige opgaver fra
hånden

- 4-trins orbital-pendulbevægelse til hurtig savning, bedre savning i kurver og længere levetid for
savklingen.

- Bosch enhånds-SDS-systemet, der er standard, sikrer lynhurtigt skift af savklinge med én hånd - uden
brug af værktøj.

- Fremragende brugervenlighed og kompakt konstruktion sikrer en kontrolleret og optimal brugerkomfort
- Aktiverbar blæseluftfunktion sikrer, at savlinjen altid er fri
- Justering af fodpladen til geringssnit i en vinkel på op til 45°
- Tilslutning til støvsuger, så du undgår støv under arbejdet
- Robust bundplade til stabil føring
- Det integrerede savklingedepot har plads til op til 6 klinger
- Ny kabelføring med ophængsanordning til praktisk opbevaring

Medfølgende tilbehør

- ** Sælges kun i sæt med 5
- Savklingedepot (ET-nr. 2 608 040 231)
- Transparent beskyttelsesafskærmning (ET-nr. 2 609 003 453)
- CutControl (2 609 256 981)
- Transportkuffert
- Splintbeskyttelse (2 607 010 079)**
- 1 savklinge T 144 D (2 608 630 040)**

Bestill.nr.:  06033A0200

https://www.bosch-do-it.com/dk/da/gor-det-selv-folk/v�rkt�j/pst-900-pel-3165140526968-199894.jsp


Robert Bosch GmbH

EAN-kode: 3165140526968



Robert Bosch GmbH

Stiksav

PST 900 PEL

Tekniske data
Optagen effekt: 620 W

Afgiven effekt: 340 W

Slagtal, ubelastet: 500 – 3.100 slag/min

Fodplade: Stål

Vægt: 2,2 kg

Snitdybde
Snitdybde i træ: 90 mm

Skæredybde i stål: 8 mm

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

Savning i træ
Vibrationseksponering ah: 11.5 m/s²

Usikkerhed K: 4.0 m/s²

Savning i metalplader
Vibrationseksponering ah: 8.5 m/s²

Usikkerhed K: 2.0 m/s²

El-værktøjets A-vægtede støjniveau udgør sædvanligvis: lydtrykniveau 86 dB(A); lydeffektniveau 97
dB(A). Usikkerhed K= 3 dB.

Funktioner

 Optagen effekt
620 W

 Bosch-SDS
Skift af indsatsværktøjer uden værktøj
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 Bosch Low Vibration
Meget rolig gang gør arbejdet sikkert

 Savklinge-pendulbevægelse
Hurtig savning ved hjælp af 4-trins-pendulregulering

 Bosch CutControl
Præcis linjeføring ved savning

 Indbygget arbejdslampe
Optimalt overblik over emnet

 Forvalg af omdrejningstal
Doseret, materialetilpasset arbejde

Funktioner
Bosch-SDS

Bosch Low Vibration

Bosch Electronic

Pendulbevægelse

Bosch CutControl

Indbygget arbejdslampe

Forvalg af omdrejningstal

Indstilling af blæseluft

Tool-Box

Softgrip


