
Sätt 
igång.

Klara, 
färdiga.

Make it your home. Skapa ditt hem med den innovativa PSR Select. Äntligen  
är letandet efter rätt bit slut. Tack vare den integrerade bit-behållaren med Bosch  
EasySelect har du alltid passande bit för varje skruv till hands och byte av bit  
går snabbt och enkelt. 

www.bosch-psr-select.com

Passande bit  
             alltid till hands.



Har du en idé som du tänkt på länge? Nu behöver du inte vänta längre. 
Och ingen tid går till spillo för att du måste leta efter passande bit. 

De irriterande avbrotten är ett minne blott. PSR Select är den första 
sladdlösa skruvdragaren där du kan byta bits automatiskt: tack vare  
den vridbara bit-behållaren är de 12 viktigaste standard-bitsen redan  
integrerade i maskinen – och passande skruvinsats är alltid klar att  
användas. På detta sätt kan du koncentrera dig helt på ditt projekt.  
Vad väntar du på? Börja skruva!

Rätt bit  
   för varje idé.





Integrerad bit-behållare 
Genom att bara vrida på  
behållaren kan du välja mellan 
de 12 vanligaste standard-bitsen.

Upplyst siktfönster
Du kan enkelt se vilken bit  
som har valts av bit-behållaren 
genom det upplysta siktfönstret. 

  Enkelt  
bit-byte  
      i en handvändning.
Med PSR Select utför du all skruvning snabbare. Äntligen är letandet  
efter rätt bit slut. De 12 standard-bits som medföljer bit-behållaren är alltid 
redo att användas och kan bytas snabbt och enkelt. Skruvdragning utan 
paus – gör jobbet till ett nöje.

Upptäck även Bosch PSR Select på webben:  
www.bosch-psr-select.com



EasySelect

Innovativa Bosch EasySelect
Tryck det röda reglaget framåt 
och den skruvinsats som valt  
i bit-behållaren visas i fästet.  
För att byta bit, skjut tillbaka 
reglaget och den bit du använt 
försvinner.



100% = 90x

Battery

3,6
Volt

EasySelect Application

Medföljande tillbehör

Laddstation
Förvaringsväska i plast
12 standard-bits

Typ PSR Select

Spänning / kapacitet 3,6 V / 1,5 Ah

Skruv-Ø upp till 5 mm

Varvtal obelastad 210 min–1

Max. vridmoment 4,5 Nm

Maskinvikt 0,5 kg

Laddindikering P

Rotationsindikering P

Innovativ, liten och kraftig: PSR Select är ett litet tekniskt under som 
överraskar alla gör-det-självare med sina innovativa funktioner. 

Genomtänkt in  
    i minsta detalj.
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INNOVATIVA BOSCH EASYSELECT  

Intuitiv och användarvänlig select-
funktion för snabbt och enkelt byte 
av olika bits.

INTEGRERAD BIT-BEHÅLLARE

Den vridbara bit-behållaren 
innehåller de 12 viktigaste 
skruvinsatserna.

LI-TEKNIK  

Långvarig och kraftig batteri-enhet 
utan minneseffekt och självurladd-
ning. Alltid redo att använda – upp 
till 90 skruvar per batteriladdning.

POWERLIGHT

Integrerad LED-lampa för optimal 
belysning på mörka arbetsplatser.

INDIKERING FÖR VRIDRIKTNING 
OCH LADDNING

Den upplysta LED-skärmen  
underlättar läsning, även när  
ljuset är svagt.

SOFTGRIP

Slimmat och smidigt handtag  
med tvåfingerreglage för arbete 
som inte är tröttande och för  
bästa kontroll.

UPPLYST SIKTFÖNSTER

Via siktfönstret kan de enskilda 
bitsen snabbt och enkelt väljas ut. 



PSR Select är en sann allkonstnär. Oavsett hur dina projekt ser ut, med 
PSR Select har du alltid passande bit till hands. Och eftersom den ligger 
så bra i handen är inte heller långvariga arbeten ett problem tack vare  
den låga vikten. Är du redo? PSR Select är det iallafall.

Vill du bara sätta igång och skruva? Inga problem! Bygganvisningar för 
din egen lådbil hittar du på: www.bosch-psr-select.com

      Lika mångsidig  
som dina projekt.





      Gör dig  
klar för nästa  
                               utmaning.
Det börjar med en idé. Med PSR Select får ett påtagligt resultat. Har du 
redan nästa idé på gång? Sätt igång! PSR Select antar alla utmaningar 
och är alltid redo att använda. På det sättet kan du utföra alla framtida 
projekt lika snabbt och professionellt som det senaste.  





Robert Bosch AB
Power Tools 
Isafjordsgatan 15 
164 26 Kista 
Sverige

www.bosch-do-it.se

Gå in på www.bosch-do-it.se och få inspiration om 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.

Fler idéer på lager?

www.bosch-do-it.sewww.bosch-do-it.se
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