
Robert Bosch GmbH

Sticksåg
PST 900 PEL
Expert-sticksågen PST 900
PEL från Bosch: maximal
noggrannhet i alla material

Till produkten

Viktiga produktegenskaper

- För gör-det-självare med stora krav: maximal noggrannhet i alla material tack vare beprövad Bosch-
styrelektronik med varvtalsinställning och -styrning via strömbrytare och infällt vred – gör det smidigt
att börja såga och jobba materialanpassat

- Maximal noggrannhet och kontroll – du följer smidigt och säkert såglinjen med innovativa Bosch-
CutControl och inbyggd PowerLight ger optimal belysning av arbetsstycket

- Jobba noggrant och kontrollerat med minimala vibrationer tack vare Bosch-Low Vibration med linjär
balansering och ergonomisk Softgrip

Ytterligare produktfördelar

- Kraftig 620 W-motor och 90 mm sågdjup i trä - så att även tuffa jobb går undan
- 4-stegspendlingen ger snabbare sågning, bättre kurvtagning och förlänger sågbladets livslängd
- Bosch enhands-SDS ger sekundsnabba smidiga och säkra sågbladsbyten - verktygslöst
- Suverän hantering och kompakt konstruktion ger kontrollerad och optimal användarkomfort
- Inkopplingsbar blåsfunktion håller hela tiden såglinjen fri från spån
- Fotplattan går att ställa in för geringssågning upp till 45°
- Anslutning för dammutsug - för dammfritt arbete
- Robust fotplatta ger stabil styrning
- I det inbyggda sågbladsfacket får upp till 6 sågblad lätt plats
- Ny sladdklämma med upphängning för praktisk förvaring

Medföljande tillbehör

- 1 sågblad T 144 D (2 608 630 040)**
- Sågklingsfack (res.delsnr 2 608 040 231)
- Splitterskydd (2 607 010 079)**
- Transparent skyddskåpa (res.delsnr 2 609 003 453)
- Förvaringsväska i plast
- CutControl (2 609 256 981)
- ** Går bara att köpa i 5-pack

Beställningsnummer:  06033A0200
EAN-kod: 3165140526968

http://www.bosch-do-it.com/se/sv/goer-det-sjaelvare/verktyg/pst-900-pel-3165140526968-199894.jsp
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Sticksåg

PST 900 PEL

Tekniska data
Märkeffekt: 620 W

Avgiven effekt: 340 W

Slagfrekvens obelastad: 500 – 3.100 varv/min

Fotplatta: Stål

Maskinens vikt: 2,2 kg

Snittdjup
Sågdjup i trä: 90 mm

Arbetsdjup i stål: 8 mm

Funktioner

 Märkeffekt
620 W

 Bosch SDS
Verktygslösa verktygsbyten

 Bosch Low Vibration
Jämn gång ger bra arbetsskydd

 Sågbladspendling
4-stegspendlingen ger snabb sågavverkning

 Bosch CutControl
Perfekta såglinjer

 Inbyggd arbetsbelysning
Optimal sikt över arbetsstycket
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 Varvtalsinställning
Arbeta doserat och materialanpassat

Funktioner
Bosch SDS

Bosch Low Vibration

Bosch styrelektronik

4-stegspendling

Bosch CutControl

Inbyggd arbetsbelysning

Varvtalsinställning

Blåsluftsinställning

Verktygbehållare

Softgrip


