Til små og mellemstore overflader

Overflader slibes let og enkelt

Kommer helt ind i hjørnerne

Den enkle betjening og fremragende
ergonomi sikrer, at små slibeopgaver
klares hurtigt.

Slib lak og maling, eller tilpas små
ujævnheder.

De lange og smalle slibesåler gør det let
at arbejde på de steder, hvor det er svært
at komme til.

Klar

til enhver idé

Den kompakte konstruktion og den enkle betjening sikrer,
at PSM Primo altid er klar til brug. Den fremragende ergonomi
sikrer, at den ligger optimalt i hånden, og Softgrip-belægningen
giver et sikkert greb. Nu kan du gøre dine ideer til virkelighed.

Robert Bosch A/S
Power Tools
Telegrafvej 1
2750 Ballerup
Danmark

www.bosch-do-it.com
Find inspiration til forbedringer i hjemmet på www.bosch-do-it.com.
Her finder du ikke kun tips og tricks til de mest almindelige opgaver
i hjemmet, men også byggevejledninger til kreative designprojekter
og naturligvis aktuelle oplysninger om alle Bosch el-værktøjer til
gør-det-selv’eren.

Har du endnu flere ideer?

1619GA8I13 – DK – Trykt i Forbundsrepublikken Tyskland.
Ret til tekniske ændringer forbeholdes. Vi påtager os ikke noget ansvar for trykfejl.

Inspiration

Fascination

Skab din

egen stil

Make it your home. Skab dit eget hjem med den nye multisliber PSM Primo fra Bosch.
Det kompakte og intuitive design gør PSM Primo velegnet til enkle slibeopgaver:
Så kan du gøre dine ideer til virkelighed i en håndevending. Fremragende ergonomi
møder smukt design. Så er det sjovt at slibe.

www.bosch-psm-primo.com

Den lille hjælper

til store ideer

Bevar kreativiteten, og sæt en perfekt prik over i'et. Med få
greb kan du give glemte genstande ny glans. Så kan du give
kreativiteten frit løb.

Se mere om PSM Primo med Augmented Reality:
1.

Download

2.

Scan denne
QR-kode med

den gratis app.

.

3. Hold enheden over
billedet med

, og

se mere.

Design med

mange fordele
Enkel tømning af Microfilter Box

Til sikker og behagelig
håndtering

Kompakt og ergonomisk design til let
og problemfri føring

Softgrip

Ergonomi

Rent arbejde
Mindre støv med integreret Microfilter-system

Enkel betjening
Intuitivt design
og komfortabel
betjening

Hurtigere udskiftning
af s
 libeblad takket være
velcrolukningen

Type
Nominel effekt
Svingningstal
Cirkulært
omdrejningstal

Deltaformet
slibesål

Lang og
smal spids

Slibeflade

Enkel bearbejdning
af hjørner og kanter

Den lange og smalle spids gør det let at arbejde
på de steder, hvor det er svært at komme til

Svingningskredsdiameter
Vægt

PSM Primo
50 W
12.000 min-1
24.000 min-1
93 cm2
1,4 mm
0,6 kg

Støjtrykniveau og svingningsværdier fremgår af de tekniske data på www.bosch-do-it.com

Et vaskeægte

blikfang

Takket være det attraktive design gør PSM Primo stort indtryk. Den
enkle og intuitive betjening sikrer, at du kan koncentrere dig om det
vigtigste. Skab glæde med din egen stil, og gør dine kreative ideer til
virkelighed – med den alsidige PSM Primo fra Bosch.

