Voor kleine en middelgrote oppervlakken

Oppervlakken eenvoudig afschuren

Komt in elke hoek

Dankzij een eenvoudige bediening en een
uitstekende ergonomie klaart u kleinere schuurklussen in zeer korte tijd.

Schuur lak en verfbeits op of maak kleine
oneffenheden glad.

Dankzij het lange en smalle schuurplateau
kunnen ook moeilijk toegankelijke plekken
eenvoudig worden bewerkt.

Voor elk idee
te porren.

Dankzij zijn compacte ontwerp en de eenvoudige hantering is
de PSM Primo altijd gereed voor gebruik. Door zijn uitstekende
ergonomie ligt hij optimaal, en dankzij de softgrip ook veilig in
de hand. Per direct realiseert u uw ideeën met gemak.

Robert Bosch Benelux
Divisie elektrisch gereedschap
Postbus 3267
NL – 4800 DG Breda

www.bosch-do-it.com
Laat u op www.bosch-do-it.com inspireren op het gebied van
huisverfraaiing en design. Hier vindt u niet alleen tips en trucs
over veel voorkomende werkzaamheden in huis, maar ook
bouwinstructies voor buitengewone designobjecten evenals
natuurlijk actuele en uitgebreide informatie over alle Bosch
doe-het-zelf machines.

Nog meer ideeën gewenst?

1619GA8I12 – BE-nl – Gedrukt in de Bondsrepubliek Duitsland.
Technische wijzigingen voorbehouden. A
 ansprakelijkheid voor drukfouten wordt niet aanvaard.

Inspiratie.

Fascinatie.

Geef jouw

eigen stijl vorm.

Make it your home. Maak het jouw thuis met de multischuurmachine PSM Primo van Bosch.
Dankzij zijn compacte en intuïtieve ontwerp is de PSM Primo optimaal geschikt voor eenvoudige
schuurklussen: zo realiseert u uw ideeën in een handomdraai. Uitstekende ergonomie ontmoet
verfijnd uiterlijk. Zo is schuren leuk.

www.bosch-psm-primo.com

Kleine helper

voor grote ideeën.

Blijf creatief en plaats vakkundig accenten. Verleen met
slechts enkele handelingen nieuwe glans aan voorwerpen
die in de vergetelheid waren geraakt. Daarbij kunt u uw
creativiteit de vrije loop laten. Met de PSM Primo maakt
u van een idee in een handomdraai een blikvanger.

Beleef meer PSM Primo met Augmented Reality:
1.

Download

2.

Scan deze
QR-code met

de gratis app.

.

3. Houd het toestel boven
de foto met

en zie

meer.

Ontwerp met

vele highlights.
Eenvoudig leegmaken van de
microfilterbox.

Voor een comfortabele
en veilige bediening

Compact en ergonomisch ontwerp voor
een lichte en soepele geleiding

Softgrip

Ergonomie

Schoon werken
Minder stof dankzij
geïntegreerd microfiltersysteem

Eenvoudige bediening
Intuïtief ontwerp voor
een comfortabele
bediening

Snel wisselen van schuurbladen
dankzij microklithechting.

Type
Opgenomen
vermogen

Deltavormig
schuurplateau

Lange en
smalle punt

Eenvoudig hoeken
en randen bewerken

Dankzij de lange en smalle punt kunnen ook moeilijk
toegankelijke plekken eenvoudig worden bewerkt

PSM Primo
50 W

24.000 b.p.m.

Aantal cirkelvormige
schuurbewegingen

12.000 b.p.m.

Aantal schuurbewegingen

1,4 mm

Diameter schuurcirkel

93 cm2

Schuuroppervlak
Gewicht

0,6 kg

Geluidsdrukniveau en trillingswaarden zie technische gegevens op www.bosch-do-it.com

Een echte

blikvanger.

Dankzij zijn aantrekkelijke ontwerp laat de PSM Primo een blijvende
indruk achter. Door zijn eenvoudige en intuïtieve bediening kunt u zich
concentreren op dat wat belangrijk is. Inspireer met uw eigen stijl en
breng uw creatieve kant tot ontplooiing – met de veelzijdige PSM Primo
van Bosch.

