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Materialblandning

Make it your home. Gör ditt hus till ett hem med PKS 16 Multi. Med den 
mångsidiga mini-handcirkelsågen förverkligar du dina projekt när det gäller 
kakel, trä och multimaterial. Precis sågning leder alltid till perfekt resultat – 
med maximal säkerhet. 

Unik

Precis sågning 
i olika material 



Kapa laminat, plast eller kopparprofiler, såga i kakel, parkett eller 
plexiglas, urgröpningar i aluminium, presspån eller gips – med mini-
handcirkelsågen från Bosch är du på den säkra sidan. Den kompakta 
konstruktionen ger säker och bekväm hantering i alla situationer.  
De tre medföljande sågklingorna för kakel, trä och multimaterial ger 
många användningsmöjligheter för olika material och gör PKS 16 Multi 
till en allkonstnär. 

Lika mångsidig som  
dina projekt



Lika mångsidig som  
dina projekt



400 W-motor

För effektiv  
sågning.

Upplåsning via brytare

För optimal säkerhet –  
alltid!

Soft Grip

För enkel manövrering  
och hantering.

Spindellåsning

För snabbt och enkelt  
byte av sågklingan.

Sågdjup

Ställ in sågdjupet bekvämt.

 

Utsug

Arbeta dammfritt tack  
vare utsugstillsatsen.

Cut Control

För enkel och precis 
sågning.

Skyddskåpa

För optimalt skydd.

Fotplatta i metall

För optimal och stabil  
manövrering av sågen.

Under kontroll



CutControlMulti MaterialPlunge Cut Spindle Lock

Typ PKS 16 Multi

Märkeffekt 400 W

Spänning 220 – 240 V, 50/60 Hz

Varvtal vid tomgång 6400 v/min

Maximalt sågdjup 16 mm

Diameter sågklinga 65 mm

Sågning P

Sågdjupsinställning P

Kabellängd 2,5 m

Vikt 1,9 kg

Medföljande tillbehör

1 sågklinga för trä

1 sågklinga för multimaterial

1 diamantkapskiva

Dammutsug
Med säkerhet mot perfekt resultat
Med Cut Control har du alltid över-
sikt över dina markeringar. Därmed 
kan du enkelt få raka och rena 
kapningar.

Ställ in sågdjupet
Välj bekvämt önskat sågdjup. Lås 
upp, välj önskat sågdjup och lås igen.



Multimaterial- 
sågklinga
Plexiglas, gips, plast, aluminium eller kop-
parprofiler – denna sågklinga klarar nästan 
alla material.

Kakel, keramik, terrakotta – diamant- 
kapskivan är valet för hårda material  
och levererar rena kapningar.

Diamant-kapskiva

Träsågklinga
Profilbrädor, golvlister, träinklädningar,  
laminat och spånplattor – med träsågkling-
an får du rena och raka kapningar.



Med de tre medföljande sågklingorna för kakel, trä och 
multimaterial gör PKS 16 Multi nästan alla projekt möjliga. 
Bara sätt i rätt sågklinga och sätt igång. Från små förbätt-
ringar till komplicerade urgröpningar i trä, metall eller 
plast, från kapning av laminat till exakt tillskärning av 
kakel – med PKS 16 Multi hanterar du alla projekt med 
säker hand.

Passande klinga 
för varje material





Det är en utmaning att såga en ren urgröpning. Den sänkbara sågklingan gör 
att du kan utföra precisa djupsnitt enkelt och säkert. Kabelkanaler eller urgröp-
ningar för eluttag och andra inbyggningar – med PKS 16 Multi kan du dyka ner 
på rätt ställe och missar inte målet.

Djupsnitt  
har aldrig varit enklare

Byte i flygande fart
Arbetar du på ett projekt med olika 
material? Tack vare den praktiska  
spindelarreteringen byter du sågklinga  
i en handvändning. 

Dammutsug
Vill du arbeta dammfritt inomhus? Inga 
problem. Bara anslut dammsugaren  
till medföljande tillsats och sätt igång.



Vid hårda material som kakel måste kapningarna vara exakta.  
Med PKS 16 Multi och diamant-kapskivan får du enkelt precisa, 
raka och rena kapningar i hårda material. Den praktiska utsug-
ningsanordningen möjliggör dammfritt arbete.

Rena kapningar,  
även vid hårda material



Tack vare den kompakta konstruktionen och det praktiska bygelhandtaget kan 
du använda PKS 16 Multi utan ansträngning – med bara en hand. Tack vare 
bottenplattans speciella design och den utanpåliggande sågklingan är knepiga 
situationer som kantnära sågning inga problem.

Ligger bra i handen, 
även vid svåra arbeten



www.bosch-do-it.com

Fler idéer på lager? 
Gå in på www.bosch-do-it.com och få inspiration om homestyling 
och design. Här hittar du inte bara tips och råd om vanliga hem-
majobb, utan även bygganvisningar för otroliga designobjekt och 
givetvis aktuell och utförlig information om alla gör-det-självmaski-
ner från Bosch.

Robert Bosch AB 
Power Tools 
Isafjordsgatan 15 
164 26 Kista
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