
Gammalt  
blir nytt.

Snabbt och 
enkelt.

Bara slipa istället för att  
hålla på och byta maskiner

Make it your home. Gör ditt hus till ett hem med en världsnyhet: Multislipen PRR 250 ES 
från Bosch. Tillsatserna är lätta att byta ut för olika material och anpassar sig även till 
ojämna ytor. På det sättet kan du slipa utan avbrott för att byta maskin.

www.bosch-prr.com



Stora slipobjekt med varierande yta och material innebär jobbiga maskinbyten och ansträngande 
slipning för hand. Den nya multislipen PRR 250 ES från Bosch gör ett slut på detta. PRR 250 ES  
är kompakt och enkel att använda med olika tillsatsverktyg och den kraftfulla 250 Watt motorn  
klarar många olika typer av ytor. En enastående mångsidigt verktyg – och förstavalet vid avance-
rade projekt.

Upptäck PRR 250 ES från Bosch, nu även online: 
www.bosch-prr.com

Nu kan du själv klara stora projekt 

med en maskin





Bekväm

SDS-system för enkelt och 
verktygslöst byte av rullar

Ren

Anslutning för externt 
dammutsug

Mångsidig

Steglös varvtals-
inställning för 
materialanpas-
sade arbeten

Smidig

Kompakt grepp och softgrip för  
enkel hantering och bra kontroll

Kraftig

250 Watt motor

Så många innovationer 
i en och samma apparat.



Välj passande varvtal för varje material och användningstyp 
bland sex olika slipstyrkor.

Reducera damm och smuts med en ansluten dammsugare.

Typ PRR 250 ES

Mått (L x H x B) 400 x 70 x 60 mm

Märkeffekt 250 W

Varvtal obelastad 1.600–3.000  v/min 

Vikt utan tillbehör 1,3 kg

SDS-system P

Autolock-system P

Bosch styrelektronik P

Medföljande tillbehör

1 plastväska

1 fäste för sliphylsa

1 sliphylsa 60 mm (kornstorlek 80)

1 lamellrulle 60 mm (kornstorlek 80)

1 lamellrulle 10 mm (kornstorlek 80)

1 utsug



Fler tillsatser –  
fler möjligheter.
Vid slipning ska allting gå smidigt – särskilt vid olika ytor. Därför finns det åtta särskilt utvecklade tillsatsverktyg med 
olika kornstorlek för PRR 250 ES från Bosch. De kan enkelt bytas tack vare det patenterade SDS-systemet och klarar 
av svåra slipuppgifter snabbt och enkelt. Istället för många olika maskiner och mödosam slipning för hand: PRR 250 ES.



60 mm sliphylsa
▶ Material: trä
▶ Yta: blank
▶ Kornstorlek: 80/120/240
▶ Användningstyper: jämna ytor, dörrkarmar,  

trappsteg, trädgårdsmöbler

Flexibel slipvals 60 mm 
▶ Material: trä
▶ Yta: ojämn, välvd, större oregelbundenhet
▶ Kornstorlek: 80/120
▶ Användningstyper: välvda arbetsstycken med  

oregelbundenheter, bordsben, baluster

Lamellrulle 60 mm
▶ Material: trä, metall
▶ Yta: ojämn, välvd
▶ Kornstorlek: 80/120/240
▶ Användningstyper: större ytor med ojämnheter,  

välvda arbetsstycken som stolsryggar

Flexibel slipvals 15 mm
▶ Material: trä
▶ Yta: ojämn, välvd, små oregelbundenheter
▶ Kornstorlek: 80/120
▶ Användningstyper: välvda arbetsstycken med små  

oregelbundenheter som dekorationer, bordsben, baluster



Lamellrulle 10 mm
▶ Material: trä, metall
▶ Yta: blank, mellanrum (not & fjäder)
▶ Kornstorlek: 80/120
▶ Användningstyper: not, spår, mellanrum

30 mm sliphylsa konformad
▶ Material: trä
▶ Yta: blank, mellanrum (lameller)
▶ Kornstorlek: 80/120
▶ Användningstyper: fönsterkarmar med lameller, gradning av rör

Lamellrulle 5 mm
▶ Material: trä, metall
▶ Yta: blank, små mellanrum (not & fjäder)
▶ Kornstorlek: 80/120
▶ Användningstyper: not, spår, mellanrum

Borste 10 mm, mässingbelagd
▶ Material: metall
▶ Yta: blank eller med oregelbundenheter och dekorationer
▶ Kornstorlek: –
▶ Användningar: borttagning av rost från metallytor  

och -kanter, smidesstaket, dekorationer



Snabbt byte av tillsatsverktyg genom ett knapptryck.  
Helt utan verktyg.

Skaft i gummi: lätt att byta sliphylsa och stadigt fäste.

Tryck på den röda knappen, byt tillsats och du är klar: det patenterade SDS-systemet gör andra verktyg överflödiga. 
Och sliphylsmonteringen är barnsligt enkel tack vare Autolock-systemet: bara dra sliphylsan över skaftet – och 
du kan sätta igång. Det flexibla skaftet i gummi töjer sig först vid accelerering och håller fast sliphylsan stadigt 
och säkert. 

Med SDS-system: 
bara sätt fast 

och sätt igång!
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för blanka ytor
Vill du slipa bort gammal färg från dörrarna eller förslipa slitna trappsteg? Använd PRR 250 ES 
och den 60 mm breda sliphylsan: slipen är mycket smidig och har en jämn och hög avverkning 
tack vare bred anliggningsyta. Praktisk: skaftet i gummi Autolock-system gör byte av sliphylsa 
enkelt.



Slipa alla 
rundningar
Varför slipa två gånger när det räcker med en? Lamellrullen på 60 mm med tvärskurna 
lameller är förstavalet för välvda arbetsstycken som trappräcken eller runda bjälkar. Du 
slipper den ansträngande slipningen för hand.

Lam
ellrulle 60 m

m
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Vid spår och smala mellanrum blir det för trångt för de flesta  
slipmaskiner. Men inte för PRR 250 ES med sina 10 och 5 mm  
breda lamellrullar. Den kommer in exakt i alla mellanrum och  
slipar även där du annars hade behövt efterslipa för hand.

Slipa spår?
En smal sak.



Perfekt för allt  
som är runt

Flexibel slipvals på 15 m
m

 och 60 m
m

Trappräcken, bordsben eller stöttor: det finns många ytor där man inte kommer långt med  
standardtillsatser. Här kommer slipvalsarna med en bredd på 60 och 15 mm till användning:  
de längsskurna lamellerna anpassar sig till alla välvningar och slipar alltid jämnt. Även vid  
ytor med mycket konturer.
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att glänsa
Med mässingsborsten på 10 mm som tillhör PRR 250 ES kan du till och med 
få gammalt järn att glänsa. Ta bort lack på ett skonsamt sätt, slipa till ojämna 
svetsfogar eller ta bort envis rost: med den fina metallborsten med mässingsbe-
läggning får du alltid ett glänsande resultat.



Kommer in i det 
minsta mellanrum

30 m
m

 sliphylsa konform
ad

För fönster med lameller har det hittills bara funnits två möjligheter: 
slipning för hand eller ansträngande betsning. Den konformade slip-
hylsan på 30 mm som tillhör PRR 250 ES är det praktiska alternativet: 
med sin speciella form passar den även i trånga mellanrum.



Steg för steg 
till ett vackrare hem

Inga projekt är för stora – om du har rätt verktyg till hands. Som den nya multislipen PRR 250 ES 
från Bosch. Denna innovativa slipmaskin är lika mångsidig som dina projekt och klarar alla ytor 
och material tack vare de åtta tillsatserna. Om du vill ta bort gammal lack från trätrappan eller 
rost från smidesstaketet – slipning har aldrig varit så lätt och flexibelt som med PRR 250 ES.





Fler idéer på lager? 
Bli inspirerad på www.bosch-do-it.com 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.
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Robert Bosch AB
Power Tools
Isafjordsgatan 15
164 26 Kista
Sverige

www.bosch-do-it.com


