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Robert Bosch odbytová s.r.o.
Elektrické nářadí
Pod Višňovkou 1661/35
140 00 Praha 4 – Krč
1619GZ0854 – CZ – Vytisknuto ve Spolkové republice Německo –
Technické změny vyhrazeny. Výrobce neodpovídá za chyby tisku.

www.bosch-do-it.cz
www.bosch-do-it.cz
Nechte se inspirovat ohledně zkrášlování domova a designu na
stránkách www.bosch-do-it.cz. Najdete zde nejen tipy a triky
týkající se běžných prací v domě, ale i konstrukční návody na
mimořádné designové objekty a samozřejmě aktuální a rozsáhlé
informace o veškerém nářadí Bosch pro kutily.

Je libo ještě další nápady?

NOVINKA! Výkonně řeže vše, co jí přijde pod pilový list.
S výkonem 900 W, robustní v každém ohledu.
Více informací na www.bosch-do-it.cz. To vás chytí.

Komfortní pila ocaska PSA 900 E od firmy Bosch.

na silné i slabé materiály.

Výkonný pomocník
Pila ocaska PSA 900 E od firmy Bosch:
Řeže všechno, co jí přijde pod pilový list.
Robustní síla na dřevo, kov, plast: Pusťte se do toho!
Nová pila ocaska PSA 900 E od firmy Bosch je pomocník na řezání silného i slabého
materiálu. Například, když chcete při renovacích a přestavbách řezat trámy, latě,
kovové nebo plastové trubky nebo pokud potřebujete výkonné nářadí také na silnější
větve v zahradě. PSA 900 E se vám bude výborně hodit nejen díky své robustnosti
a síle. Funkce plynulého přidávání otáček, SDS pro rychlou výměna pilového listu
a robustní základová deska pro bezpečné nasazení vám krok za krokem poskytují
komfort, který vám usnadní práci. A nyní: Pusťte se do toho!

Přednosti nové PSA 900 E:
• Silný 900 W motor
• Elektronika Bosch: plynulé přidávání otáček
pro snadné zaříznutí
• Optimální ergonomická konstrukce a měkká gumová
tlumicí vložka Softgrip pro intuitivní práci bez únavy
• Systém SDS Bosch pro jednoduchou výměnu pilového listu
• Řeže každý materiál: mnohostranný sortiment pilových
listů Bosch

Výkonný pomocník na silné i slabé materiály.
Komfortní pila ocaska PSA 900 E od firmy Bosch.
Robustní v každém ohledu:
vysoce kvalitní zpracování a robustní
kryt.

Měkká gumová tlumicí vložka

Ergonomická konstrukce:

Softgrip s chráničem ruky:

pro pohodlnou práci bez únavy.

pro bezpečnější neklouzavé uchopení

Jednoduché přidávání otáček:

a nejlepší manipulaci.

jemné zaříznutí a potom plnou silou
vpřed. Vždy správná síla pro příslušný
materiál.

Mnohostranné použití:
řeže výkonně dřevo – i s hřebíky, kov,
plast a vše, co jí přijde po pilový list.
Oblouková rukojeť:
pro bezpečnou manipulaci a snadnou
práci.

Výkonný 900 W motor:
obrovská síla i pro nejnáročnější
použití při renovacích, přestavbách
a na zahradě.
SDS pro všechny pilové listy pro pily
ocasky Bosch: jednoduchá a rychlá
výměna pilového listu – obratem ruky
a bez použití nástroje.

Řezná kapacita
Tloušťka řezu do dřeva
Tloušťka řezu do oceli
Pilové listy pro pily ocasky Bosch pro každé použití.
Ať se jedná o pilové listy pro pily ocasky do dřeva, do kovu nebo
o flexibilní bimetalové pilové listy pro mnohostranné možnosti
použití: v bohatém programu pilových listů pro pily ocasky Bosch
najdete vše, co potřebujete pro speciální použití.

Ø trubky

Technické údaje PSA 900 E
200 mm
20 mm
150 mm

Jmenovitý příkon
Počet zdvihů
Zdvih pilového listu
SDS

Materiál

Hmotnost
Příslušenství

900 W
0 – 2 700 min-1
28 mm


3,7 kg
včetně 2 pilových listů
S 3456 XF (dřevo a kov)
S 2345 X (dřevo)

