
NYHET! De sladdlösa Bosch-borrskruvdragarna PSR 14,4 LI-2 
och PSR 18 LI-2 med Bosch PowerControl. Borra och skruvdra 
lättare och smidigare än någonsin. Mer information på  
www.bosch-do-it.se Du blir imponerad.

Gör 
        om.

Gör 
         rätt!



Bli inspirerad på www.bosch-do-it.se med allt som rör homestyling och 
design. Här hittar du inte bara tips och råd om vanliga hemmajobb, 
 utan även bygganvisningar för otroliga designobjekt och givetvis aktuell 
och utförlig information om alla gör-det-självmaskiner från Bosch.

Idétorka?
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Robert Bosch AB
Power Tools 
Isafjordsgatan 15 
164 26 Kista 

www.bosch-do-it.se



Sladdlösa borrskruvdragare är något av gör-det-självarnas 
favorit, den är det klart mest använda elverktyget i ett 
 normalt hushåll. De är framförallt smidiga, lättanvända och 
utan sladd.

Den nya generationen 2-växlade, sladdlösa Bosch-borrskruv-
dragare med PSR 14,4 LI-2 och PSR 18 LI-2 bygger vidare 
på de fördelarna. Nu ännu smidigare eftersom de är upp 
till 18% mindre jämfört med föregående modell. Innovativa 
Bosch PowerControl ger ännu smidigare hantering och den 
beprövade lithiumjontekniken gränslös rörelsefrihet. Borra 
och skruvdra lättare och smidigare än någonsin.

Liten, 
 lättanvänd, 
 smidig –  
och smart



PSR 18 LI-2

PSR 14,4 LI-2
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Alla fördelarna i överblick

Smidiga verktygsbyten
Snabbchuck med Bosch Auto-Lock ger 
 snabba och smidiga verktygsbyten.

Lithiumjonbatteri
Kraftigt, utbytbart lithiumjonbatteri med 
mycket lång livslängd mycket lång livslängd 
tack vare Bosch Electronic Cell Protection 
(ECP). Försänker upp till 300 skruv på en 
enda laddning.
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100% = 300 x

Battery Application Charging Time

min
60

Compact

ELECTRONIC
CELL PROTECTION

Longlife

2

1

2-Geardrive

Kraftig 2-växlad 
 planetväxel
Ger överlägsen livslängd, 
 suverän kraftöverföring och 
jämn gång.

PowerLight
Tack vare den inbyggda 
 lysdioden så är arbetsstycket 
alltid välbelyst.

Laddindikering
Smart 3-stegs laddindikering.

Bosch PowerControl
Innovativ, elektronisk momentinställning 
med »Bosch PowerControl» och integrerad 
växling – ger optimal effekt för alla använd-
ningsområden.

Bosch  
styrelektronik
Steglöst gasreglage 0 – max. med 
 strömbrytaren.

Softgrip
Smidigt och säkert grepp.
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Bosch  
PowerControl: 
enklare 
 skruvdragning

Bosch PowerControl
I skruvdragarläget visar 10 LED skruv-
dragningsmomentet. Du kan anpassa 
momentet till skruvdimension och 
material med det röda skjutreglaget, 
så att du skruvdrar ända in. Så du 
slipper göra om. 

NYHET!
Bosch PowerControl



Du som inte bara drar i en skruv någon gång då och då känner till problemet: Hur väljer man rätt moment och växel? 
Allt sånt slipper du nu. Nya Bosch PowerControl på PSR 14,4 LI-2 resp. PSR 18 LI-2 gör att du inte behöver tänka på 
det längre. Nu väljer du både rätt moment och växel med ett enda reglage. 

Perfekt 
skruvdragning busenkelt



8

Bosch 
PowerControl:  
enklare borrning

Bosch PowerControl
I borrläget ger den 2-växlade planet-
växeln automatiskt högre varvtal  
för perfekt borrning i metall upp till 
Ø 10 mm eller trä upp till Ø 35 mm.

NYHET!
Bosch PowerControl



Specialinställningen på PSR 14,4 LI-2 resp. 
PSR 18 LI-2 ger maxvarvtal vid borrning. 
Så du kan göra känslig anborrning med 
Bosch styrelektronik eller hålborra  
med effekt och matchande varvtal. 
Dessutom är de nya, sladdlösa borr-
skruvdragarna så lätta och smidiga 
att inte ens utdragna arbeten blir 
tröttande. Och vill du byta borr –  
då går det snabbt och verktygslöst 
tack vare snabbchucken med 
 Bosch Auto-Lock.

Ännu smidigare borrning
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Lätt och smidig –  
suveränt kompakt

Stor användarkomfort är bara  
en av de stora fördelarna med  
den nya, sladdlösa generationen 
Bosch-borrskruvdragare. Den 

krympta storleken på maskinerna ger ännu 
större smidighet. Lägre vikt ger smidigare 
 hantering, framförallt vid längre projekt.

En lysdiod riktad rakt mot arbets-
platsen ger avsevärt bättre 
 användarkomfort så att du ser 
 ordentligt även i mörka vrår.

Compact

PowerLight
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PSR 18 LI-2PSR 14,4 LI-2

De nya, sladdlösa Bosch-borrskruvdragarna PSR 14,4 LI-2 och PSR 18 LI-2 är optimala för:
stora bygg- och monteringsjobb som inredning och takläggning  n
trä- och metallborrning  n
alla slags vägginstallationer n

Spänning / kapacitet 14,4 V/1,5 Ah

Skruv-Ø upp till 8 mm

Borr-Ø i trä 30 mm

Borr-Ø i stål 10 mm

Varvtal obelastad 
(1:a / 2:a växeln) 

0 – 390 v/min./ 
0 – 1 300 v/min.

Momentlägen 10/elektroniska

Max. vridmoment  
(mjuk / hård skruvdragning)

20 / 40 Nm 

Chuck Bosch Auto-Lock

Verktygsvikt med batteri 1,14 kg

Spänning / kapacitet 18 V/1,5 Ah

Skruv-Ø upp till 10 mm

Borr-Ø i trä 35 mm

Borr-Ø i stål 10 mm

Varvtal obelastad 
(1:a / 2:a växeln) 

0 – 400 v/min./ 
0 – 1 340 v/min.

Momentlägen 10/elektroniska

Max. vridmoment
(mjuk / hård skruvdragning)

25 / 46 Nm 

Chuck Bosch Auto-Lock

Verktygsvikt med batteri 1,30 kg
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        Innovativ 
Bosch lithiumjonteknik 
              ger längre livslängd

Verktyg med lithiumjonteknik är praktiskt taget alltid redo att använda.  
Spelar ingen roll om batteriet är fullt, halvfullt eller tomt – det är bara att  
sätta det i laddaren. Glöm det där med minneseffekt och självurladdning!

Kompakta, uthålliga och snabbladdade – helt otroliga: Korta laddtider  
gör inte bara att sladdlösa Bosch-verktyg med lithiumjonteknik snabbt är  
redo att använda, de är uthålliga också. Ett fulladdat lithiumjonbatteri  
har fortfarande kvar ca 92% av laddningen efter 4 månader i standby. Det  
gör att ett Bosch- batteri går att använda upp till sex gånger längre jämfört  
med vanliga NiCd- batterier. Kort sagt: små verktyg, stora framsteg.

Batteriladdning efter  
4 månader

Lithiumjon
92%

NiCd
0%
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Ingen självurladdning, ingen minnes-
effekt: konstant batterikapacitet över 
hela livslängden. Tack vare lithiumjon-
tekniken är de alltid redo att använda, 
när du vill.

Alltid  
full effekt

Samma effekt,  
men hälften så stor

Kapacitet,  
laddning, låg vikt

Lång  
livslängd

Bosch batterienheter med lithiumjon-
teknologi imponerar med sin kompakt-
het, låga vikt och dess hanterbarhet 
 under arbetets gång. Det spar på kraf-
terna när du jobbar.

Lithiumjontekniken minskar batteriets 
storlek och vikt med ca 60% jämfört 
med vanliga NiCd-batterier med samma 
batterikapacitet.

Det smarta elektroniska cellskyddet 
 Bosch ECP skyddar lithiumjonbatte-
rierna mot övertemperatur och överlast. 
Systemet ger mycket lång livslängd.
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Kraftiga 18 V-serien 
med lithiumjonteknik

»Power4All» är ett batterisystem med lithium-
jonteknik för en hel serie Bosch-maskiner för 
hus och trädgård! Ett enda kraftigt 18 V-batteri 
med suverän kapacitet som passar alla sladdlösa 
maskiner i systemet och nu även nya PSR 18 LI-2. 
Det innebär:

suverän kapacitet tack vare effektiv 18 V- n
lithiumjonteknik 

otrolig flexibilitet tack vare många olika  n
 maskin- och batterikombinationer 

prisvärt: Du kan närsomhelst komplettera  n
din Bosch 18 V-serie med sladdlösa maskiner 
utan batteri och laddare och spara pengar
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