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Akku-multisliber (uden
akku og lader)
PSM 18 LI
Den batteridrevne multisliber
PSM 18 LI: Det kraftfulde,
kompakte multitalent blandt
slibemaskinerne uden ledning

Til produkt

Vigtige produktkendetegn

- Kompakt, kraftfuldt multitalent ved slibning og polering - også på steder med begrænset plads og på
små flader

- Ingen memory-effekt, ingen selvafladning: Altid klar til brug takket være lithium-ion-teknologien

Yderligere produktfordele

- Syneon Chip - intelligent styret energi til ethvert projekt
- Rent arbejde med Bosch mikrofiltersystem: Det indbyggede støvsugerelement suger støvet direkte ind

i den medfølgende mikrofilterboks
- Højtydende batteri og hurtigladere til alle gør-det-selv-maskiner og haveredskaber i Power4All 18-V-

systemet
- Særligt lang levetid for det udskiftelige lithium-ion-batteri takket være Bosch Electronic Cell Protection

(ECP)
- Velcro til let og hurtigt skift af slibeblad
- Todelt slibesål: For at sikre optimal udnyttelse af slibepapiret kan deltaspidsen på papiret og slibesålen

udløses og drejes uden problemer
- SDS-systemet til brug af forskellige forsatser, f.eks. slibetunge og lamelforsats (fås som tilbehør)
- Tilslutning til støvopsugning
- Et batteri til alle – passer til alle gør-det-selv-maskiner og haveredskaber i Power4All lithium-ion-

batterisystemet

Medfølgende tilbehør

- 3 slibeblade K 80, K 120, K 160 (2 609 000 178)

Bestill.nr.:  06033A1301
EAN-kode: 3165140571975

https://www.bosch-do-it.com/dk/da/gor-det-selv-folk/v�rkt�j/psm-18-li-3165140571975-199876.jsp
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Tekniske data
Batterispænding: 18 V

Svingningstal: 22.000 svingninger/min

Svingkreds-Ø: 1,6 mm

Slibeflade: 104 cm²

Fastgørelse af slibemiddel: Mikrovelcro

Vægt: 1,3 kg

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

Vibrationseksponering ah: 7.0 m/s²

Usikkerhed K: 1.5 m/s²

El-værktøjets A-vægtede støjniveau udgør sædvanligvis: lydtrykniveau 72 dB(A); lydeffektniveau 80
dB(A). Usikkerhed K= 3 dB.

Funktioner

 Batterispænding
18 V

 Velcrolukning
Hurtigt og nemt skift af slibeblade

 SDS system
Skift af slibesål uden værktøj
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 Softgrip
Mindre trættende arbejde, sikker håndtering

 Compact-design
Kompakt konstruktion, lav vægt

 Bosch mikrofiltersystem
Frit udsyn over slibefladen, ren arbejdsplads

Funktioner
18 volt

Lithium-teknologi

Mikrovelcrolukning

Bosch Electronic Cell Protection (ECP)

Bosch-SDS

Mikrofiltersystem

Softgrip


