
       Täydellisen 
tarkat sahaukset

Aiemmin ei sahaaminen ja leikkaaminen ole ollut tarkempaa. Boschin pöytäkoneilla  
PTS 10, PCM 7, PCM 10, PCM 8S ja pistosahojen sahapöydällä PLS 300 sekä  
laattaleikkurilla PTC 1 onnistut varmasti. Enemmän tietoa osoitteesta www.bosch-do-it.fi.  
Remontoijalle ja rakentajalle – Bosch
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Lisää mieluisia  
ideoita?

Inspiroidu Internet-sivuilla www.bosch-do-it.fi kodin 
ehostamisesta ja sisustamisesta. Kyseisestä osoitteesta 
löydät neuvojen ja vinkkien lisäksi työohjeita mielenkiin-
toisiin ideoihin sekä tietysti myös paljon tietoa kaikista 
rakentajan ja remontoijan Bosch-sähkötyökaluista.

Robert Bosch Oy
Sähkötyökalut  
Äyritie 8 E 
01510 Vantaa

www.bosch-do-it.fi

www.bosch-do-it.fi



Tekniset tiedot
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PTS 10 PCM 7 PCM 10 PCM 8S
Ottoteho 1.400 W 1.100 W 1.500 W 1.200 W

Laser – ü ü ü
Valo – – ü ü
Tyhjäkäyntikierrosluku 5.000 min-1 4.800 min-1 4.800 min-1 5.200 min-1

Sahanterän halkaisija 254 mm 190 mm 254 mm 210 mm

Reikä 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm

Jiirikulma maks. 45° maks. 45° maks. 45° maks. 45°

Viistokulma +/– 60° +/– 46° +/– 47° 47° V / 53° O

Paino 23,5 kg 8,0 kg 13,8 kg 18,6 kg 

Teline tarvikkeena ü – ü ü



Täydellinen sahaaminen ja leikkaaminen
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Sisällysluettelo

Käytännöllisillä tarvikkeilla entistä helpommin
Sahaustuki PTA 1000 ja sahapöytä PTA 2400:  
täydelliset apuvälineet sahattaessa pitkiä työstettäviä kappaleita.

On sitten kyseessä pöytäpyörösaha tai katkaisu- ja jiirisahat tai 
sahapöytä – Boschin laitteilla olet aina askeleen edellä. Esimerkiksi 
parkettilaudat, jalkalistat, laminaatti, terassilaudat, taulujen kehykset 
tai puulevyjen tarkka sahaaminen. Myös kulmat ja viistosahaukset 
onnistuvat pöytäsahoilla kädenkäänteessä. Laattaleikkuri PTC 1 
yhdessä sahapöydän PLS 300 kanssa soveltuu erinomaisesti laat-
tojen ja kuivapuristettujen laattojen leikkaamiseen. Kaikki sahat ja 
käytännölliset tarvikkeet ovat erinomaisia helpon käsiteltävyyden 
ja suurimman tarkkuuden ansiosta. Mestarilliset lopputulokset.

Bosch-pöytäsahat 
PTS 10, PCM 7, PCM 10 ja PCM 8S 4

Bosch-pöytäsahojen tarvikkeet  
PTA 1000 ja PTA 2400 10

Bosch-sahapöytä PLS 300 ja  
Bosch-laattaleikkuri PTC 1 12

Käyttökohteiden yleiskatsaus –  
sahauslinjat 14

Tekniset tiedot 15
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Kestävä saha sekä ulko- että sisustustöihin•	
 Suuri tarkkuus sisäänrakennetun työntökelkan  •	
ansiosta helppoon ja tarkkaan työstettävien  
kappaleiden ohjaamiseen

Katkaisu- ja  
jiirisaha PCM 7

 Kevyt ja kompakti reunapuiden ja jalkalistojen  •	
sahaamiseen
 Sisäänrakennettu laser ja kestävä työstöpöytä  •	
erittäin tarkkaan sahaamiseen

Pöytäpyörösaha  
PTS  10
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Laadukasta 
tarkkuutta

Suuntaisohjain Kulmaohjain Sahapöydän jatko Työntökelkka

Pöytäpyörösaha PTS 10
PTS 10:llä ohjaat suuria työstettäviä kappaleita tarkasti. Aseta 
työntökelkka paikoilleen, säädä ± 60° viistoon ja aloita sahaaminen. 
Kappale kappaleen jälkeen, tarkasti samaan kulmaan niin usein 
kuin haluat. Itsesäätyvä suuntaisohjain helpottaa huomattavasti 
tarkkaa työstämistä.  
1400 W:n tehoisen sahan pehmeä käynnistys mahdollistaa tämän 
niin, että voit aloittaa sahauksen rauhallisesti ja ilman tärinää.
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Erittäin kevyesti 
Juuri oikea katkaisu- ja jiirisaha  
raskaisiin tehtäviin

Kestävä sahapöytä Laservalo Valinnaiset tarvikkeet Kompakti ja kevyt

Katkaisu- ja jiirisaha PCM 7
PCM 7:ssä seuraat sahauslinjaa helposti sisäänrakennetulla laservalolla.  
Voit siis olla varma, että sahaat niin reunapuut kuin jalkalistatkin millimetrin 
tarkkuudella juuri haluamasi mittojen mukaan. Jotta mikään ei luisuisi sahat-
taessa, työstettävä kappale on turvallisesti PCM 7:n kestävän alumiinipöydän 
päällä ja kaksi puristinta kiinnittää sen lisäksi. Koska kompakti PCM 7 painaa 
vain 8 kiloa, liikuttaminen on myös helppoa.
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Jatkokiskot Yhdistelmäruuvipuristin Kohdevalo Laservalo

Jokainen katkaisu helpolla tavalla  
- ennen kaikkea vanhaan sahaasi verrattuna 

Katkaisu- ja jiirisaha PCM 10
Samantekevää, työstätkö kapeita tai pitkiä kappaleita: PCM 10 on 
suuren tarkkuutensa ansiosta juuri oikea valinta. Monipuolinen  
katkaisu- ja jiirisaha sahaa niin paksut laudat kuin filigraaniset  
kehyksetkin tarkasti haluamaasi kulmaan. Kohdevalo ja laservalo 
näyttävät tien täydelliseen sahaustulokseen. Yhdistelmäpuristin 
kiinnittää nopeasti ja helposti kaikki työstettävät kappaleet. Helppo 
sahanteränvaihto ja ergonominen muotoilu helpottavat uuden sahasi 
käsiteltävyyttä.
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Jatkokiskot Vaakasuora viistosahaus Kohdevalo Laservalo

Älä siirrä työskentelyäsi myöhempään  
ajankohtaan – aloita heti! 

Katkaisu- ja jiirisaha PCM 8S
Erittäin sopiva leveiden työstettävien kappaleiden sahaamiseen.  
Liukutoiminnon ansiosta sahauskapasiteetti suurenee. On sitten kyse 
laminaatista tai paneeleista – PCM 8S takaa suurimman mahdollisen 
tarkkuuden. Sisäänrakennettu laservalo helpottaa tarkkaa sahaamista. 
Laser heijastaa sahauslinjan suoraan työstettävälle kappaleelle. Tarkan 
työskentelyn takaa myös yhdistelmäpuristin. Se pitää kiinni kaiken  
niin vaaka- kuin pystysuunnassakin, myös 45°:n kulmassa. Jatkokiskot 
päätykappaleineen ja ylimääräinen ohjain sisältyvät hintaan.
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 Kestävä saha sisustustöihin ja koolauksiin•	
 Suuri alumiinipöytä ja yhdistelmäpuristin tarkkaan  •	
sahaamiseen ja nopeaan työstettävien kappaleiden  
kiinnittämiseen

Katkaisu- ja  
jiirisaha PCM 10

Katkaisu- ja jiirisaha  
PCM 8S

 Kestävä ja tarkka saha parkettien ja laminaatin  •	
katkaisemiseen
 Liukutoiminnolla myös leveiden työstettävien  •	
kappaleiden tarkkaan sahaamiseen
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Kiinteä ohjain katkaisemiseen, 
kuulatuki leveille työstettäville 
kappaleille, rullatuki pitkille 
paneeleille. PTA 1000:lla mää-
rämittaan katkaisut käden-
käänteessä entistä helpom-
min.

Sahaustuki PTA 1000
”Yleisapulainen” helpottaa suuria työstettäviä kappaleita sahattaessa.  
Pystyttäminen, kohdistaminen ja paneelien, suurien puulevyjen ja lautojen kiinnittäminen 
yhtä helppoa kuin vain noin 6 kiloa painavan PTA 1000:n kuljettaminen.

 Kiinteä ohjain samanpituisten kappaleiden sahaamiseen•	
 Vaivaton kohdistaminen suuria puulevyjä sahattaessa kuulatuen ansiosta•	
 Kätevä sahaustuki pitkille paneeleille mahdollistaa työstettävän kappaleen  •	
helpon kohdistamisen
 Erittäin käytännöllinen: kaikkia kolmea tukea voidaan säätää yhdellä kädenliikkeellä•	

Näin sahaat täydellisesti myös pitkät ja 
suuret työstettävät kappaleet
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Vakaa PTA 2400 tarjoaa sää-
dettävillä pyörillä ja sivuoh-
jaimilla varustetuilla sivuele-
menteillään kaiken, mitä 
tarvitaan suurien työstettä-
vien kappaleiden käsittelyyn.

Sahapöytä PTA 2400
PTA 2400 soveltuu mainiosti käytettäväksi kaikissa  
Boschin katkaisu- ja jiirisahoissa. Helposti asennettuna 
se tarjoaa suuren kantavuuden myös suurille työstettäville 
kappaleille – erinomainen tarvike malleille PCM 7, 
PCM 10 ja PCM 8S.

 Helppo pystytys•	
 Vakaa ja luja rakenne•	
 Säädettävät sivuelementit sisältäen pyörät pitkille •	
työstettäville kappaleille
 Sivuohjaimet työstettävien kappaleiden säätöön  •	
toistuviin sahauksiin
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Easy Universal Expert

New Compact Generation

Easy Universal Expert

Liikuteltava sahapöytä PLS 300 
soveltuu täydellisesti laminaa-
tin, parketin, muovien ja alu-
miinin nopeaan ja turvalliseen 
suoralinjaiseen sahaamiseen.

Pistosahastasi  
tarkkuustyökalu

Sahapöytä PLS 300
On sitten kyse puusta, laminaatista, muovista tai alumiinista – 
Boschin uuden sahapöydän avulla voit katkaista kaikki  
materiaalit, joita voit sahata pistosahalla. Sekä suoraan  
että – 45 – + 45 asteen viisto- ja kulmasahaukset.
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Boschin sahapöytä PLS 300 toimii parhaiten  
Boschin PST-pistosahojen kanssa.



Laatat oikean-  
muotoisiksi

Laattaleikkuri PTC 1
Laattaleikkuri PTC 1 on oiva laite yhdessä sahapöydän PLS 300 kanssa. 
Maks. 10 mm:n paksuiset keraamiset seinä- ja lattialaatat pienine pintaku-
vioineen on helppo kohdistaa sahapöytään PLS 300 ja tämän jälkeen  
leikata tarkasti PTC 1:llä. Terävä kovametallileikkuupyörä takaa siistit 
katkaisu-urat ja tarkat leikkuureunat. Ergonominen pehmustettu  
ohjainnuppi huolehtii turvallisesta ja tarkasta työskentelystä. Voidaksesi 
aloittaa työskentelyn heti laattaleikkuri PTC 1 on varustettu mitta- 
asteikko-ohjaimella ja kahdella murtokartiolla.

Kiinnitä laatta PLS 300:aan 
tarkkoja suora- tai kulmaleik-
kauksia varten, kohdista ja 
leikkaa PTC 1:llä. Tai ohjaa 
PTC 1:tä vapaalla kädellä.
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Leikkauslinjat vaakasuora / pystysuora PTS 10 PCM 7 PCM 10 PCM 8S PLS 300 PTC 1

Suora leikkaus 0°/0°

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Viistokulma 45°/0°

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔*

Viistokulma 0°/45°

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ –

Viistokulma 45°/45°

✔ ✔ ✔ ✔ – –

Materiaali**

Pehmeä puu (havupuut) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ –
Kova puu (lehtipuut, tropiikin puut) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ –
Metalli – – – – ✔ –
Keraamiset laatat – – – – ✔ ✔

Käyttökohteiden yleiskatsaus 

* Yhdessä sahapöydän PLS 300:n kanssa. ** Ota huomioon oikean sahanterän käyttö.
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Tekniset tiedot
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PTA 1000 PTA 2400
Korkeus 700 –1.150 mm 820 mm

Pituus jatkokappaleella tai ilman – 2.440 mm / 1.200 mm

Kantavuus 100 kg 160 kg

Sopii malleille PTS 10, PCM 7, PCM 10, PCM 8S PCM 7, PCM 10, PCM 8S

Paino 6,2 kg 20,4 kg
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PLS 300
Sahauspituus poikittaissaha-
uksiin maks.

315 mm

Sahauskorkeus maks. 25 mm

Sahanterän pituus maks. 100 mm

Viistosahaukset  
vaaka- / pystysuora

± 45°

Paino 3,2 kg

PTC 1
Leikkauspituus maks. 340 mm*

Leikkauskorkeus maks. 10 mm*

Viistosahaus vaakasuora ± 45°

Paino 0,2 kg

* Yhdessä sahapöydän PLS 300:n kanssa


