
Joka verstaan  
      perustyökalu

Bosch-pylväsporakone PBD 40

UUTUUS! Bosch-pylväsporakone PBD 40 
suurimpaan tarkkuuteen ja käyttömuka-
vuuteen. Lisätietoja löydät osoitteesta 
www.bosch-do-it.fi.  
Rakentajan ja remontoijan valinta



Syvyydenrajoitin

Toistuvat samankokoiset  
reiät nopeasti

Pikakiinnike

Jopa pyöreät kappaleet  
voidaan kiinnittää tukevasti 

2-vaihteinen vaihteisto

Voiman ja kierrosluvun  
helppo ohjaus

Säätöpyörä pehmustettui-
ne otepintoineen

Huolehtii hallitusta ja  
miellyttävästä porauksen 
edistymisestä

Laser 

Pisteentarkka poraus

Ohjainura

Lisätarvikkeiden käyttö

Istukka

Poranterän automaattinen 
kiristys ja tarkka ohjaus

Suuntaisohjain

Työstettävän kappaleen 
tarkka ja turvallinen asento



Pylväsporakone PBD 40  
         yhdellä silmäyksellä

Robert Bosch Oy
Sähkötyökalut
Äyritie 8 E
01510 Vantaa

Tekniset tiedot Bosch PBD 40

Ottoteho 710 W

Käyttöjärjestelmä elektroninen

Vääntömomentin säätöalueet portaaton

Tyhjäkäyntikierroslu-
ku

1. vaihde 200 - 850 min-1

2. vaihde 600 - 2500 min-1

Maks. poraussyvyys 90 mm

Poranterän Ø teräkseen 13 mm

Poranterän Ø puuhun 40 mm

Istukan aukeama 1,5 - 13 mm

Istukka Tarkkuusistukka

Pohjalevy 330 x 350 mm

Korkeussäätö 125 mm

Koneen paino 20 kg

Lisäominaisuudet Laser, LED, 2. vaihde, digitaali-
nen syvyyden- ja nopeudenmit-

taus, kiinnike

16
19

G
13

51
4 

– 
FI

 –
 P

ai
ne

tt
u 

Sa
ks

as
sa

 –
 

Pi
dä

tä
m

m
e 

oi
ke

ud
en

 te
kn

is
iin

 m
uu

to
ks

iin
. E

m
m

e 
va

st
aa

 p
ai

no
vi

rh
ei

st
ä.

www.bosch-do-it.fi



Uusi Bosch-pylväsporakone  
PBD 40 – joka verstaan perustyökalu 
Perinteisillä porakoneilla törmäät nopeasti ongel-
miin poratessasi reikiä koviin materiaaleihin,  
kuten metalliin, tai työstäessäsi pieniä ja vai-
keasti kiinnitettäviä kappaleita. Useimmiten 
tarvittavan tarkkuuden lisäksi puuttuu 
myös vaadittava voima. Tilanne on toisin 
tehokkaalla ja erittäin tarkalla Bosch-pyl-
väsporakoneella PBD 40. Pöytäkoneena se 
on aina nopeasti käyttövalmis ja on intohi-
moisen nikkaroijan verstaassa korvaamaton 
apuväline monine nerokkaine yksityiskohti-
neen.

LED-valo

Työskentelyalueen  
hyvä valaistus

Digitaalinäyttö

Poraussyvyyden (mm) ja nopeuden 
(min-1) tarkka näyttö   

Vakioelektroniikka

Pyörimisnopeuden säätö

Alumiinilevy

Vakaa asento



Suuri tarkkuus
Aina silloin, kun tarvitaan suurta tarkkuutta, pylväspo-
rakone PBD 40 tarjoaa useita säätömahdollisuuksia, 
esim. digitaalinen syvyydenrajoitin, laser, pikakiinnike 
ja suuntaisohjain. Jopa huonekaluhelojen hankalat kiin-
nitykset onnistuvat helposti.

Kompakti, tarkka ja erittäin miellyttävä
Edistyksellisesti kehitetty pylväsporakone PBD 40  
tarjoaa koko joukon innovatiivisia yksityiskohtia. PBD 40 
on korvaamaton apuväline monine nerokkaine yksityis-
kohtineen intohimoiselle nikkaroijalle, joka haluaa po-
rata nopeasti, miellyttävästi ja ennen kaikkea tarkasti 
reiät työstettäviin kappaleisiin.

Boschin kaikki pöytäkoneet rakenta-
jalle ja remontoijalle tunnet tästä laa-
tumerkistä.



Tarkkuus
Lisätoiminnot mahdollistavat tarkan ja  
nopean työskentelyn edistymisen.

Vakioelektroniikka
Elektroninen kierrosluvun val-
vonta huolehtii tasaisina pysy-
vistä kierrosluvuista kaikkiin 

materiaaleihin

Poraussyvyyden näyttö
Tarkan poraussyvyyden näyttö 
innovatiivisine digitaalinäyttöi-
neen mahdollistaa tarkan sää-

dön sarjaporauksiin, esim. puurakenteisiin

Portaaton kierrosluvun säätö
Elektroninen näyttö digitaali-
näytöllä mahdollistaa tarkan  
ja tarpeen mukaisen kierroslu-

vun säädön

Laser
Reiän sijainnin tarkka näyttö 
helppoon ja tarkkaan 
poraukseen



Mukavuus
PDB 40:n innovatiivinen etupaneeli 

mahdollistaa miellyttävän  
käsiteltävyyden

Monitoimikytkin
Uusi ja kompakti kyt-

kinratkaisu – kontrolli-
toiminto, käynnistys ja 

hätäpysäytys – vain yhdessä  
kytkimessä

2-vaihteinen vaihteisto
Aina oikea voima ja kierroslu-
ku helposti kääntönupilla pal-
jon voimaa 1. vaihteella ja kor-

kea kierrosluku 2. vaihteella – aina 
käyttökohteen mukaan

Istukka
Korkealuokkainen, avaimeton 

tarkkuusistukka kiristää po-
ranterän automaattisesti ja 

huolehtii tarkasta ohjauksesta. Turvalukitus 
takaa täydellisen pidon

Pohjalevy
Suuntaisohjain ja suuri poh-

jalevy huolehtivat 
työstettävän kappa-

leen tarkasta ja turvallisesta 
asennosta



Kestävyys
Pylväsporakoneessa on riittävän tehon ja suuren tark-
kuuden lisäksi muitakin etuja: se on erittäin kestävä ja 
tukevarakenteinen, siinä on vankka pohjalevy sekä eri-
tyisen korkealuokkainen istukka.

Mukavuus
PBD 40:n suuri käyttömukavuus tarjoaa koko joukon 
ominaisuuksia, kuten sisäänrakennetun LED-kohdeva-
lon, pikakiinnikkeen, suuntaisohjaimen ja digitaalisen 
nopeusnäytön.


