
Tudja, hogy ...
első műhelyt Robert Bosch nyitotta meg 1886-ban, 
finommechanikára és elektrotechnikára specializá-
lódott, főleg a gépjárművekhez.
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szerszámok és  tar tozékok  kéz iszerszámokhoz

Látogassa meg a honlapunkat. 
Megtalálja ott a további tételek 
ezreit – lapanyagok, élzárók, 

ragasztók  ...

További választék

TARTOZÉKOK 

Körfűrész lapok

Bitek

Fűrészlapok szúrófűrészekbe

Fúrók, csővágó, lyuk fűrészek

Robustline szettek

X-pro szettek

SZERSZÁMOK

AKU csavarhúzó

Fúrók és kapcsozók

Kör és szúrófűrészek, gyaluk

Porszívó, szalag és rezgőcsiszolók

Méréstechnika

Kiegészítők
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körfűrészlapok

TOP PRECISION ÉS EXPERT VÁGÓKORONGOK
KORONG LAMINATED 100 × 20 × 2,8-3,6 mm, 12 + 12T ATB

KORONG LAMINATED 120 × 20 × 2,8-3,6 mm, 12 + 12T ATB

KORONG LAMINATED 125 × 20 × 2,8-3,6 mm, 12 + 12T ATB

LAMINATED ABRASIVE 250 × 30 × 3,2/2,2 48T DH

LAMINATED ABRASIVE 350 × 30 × 3,2/2,2 72T DH

LAMINATED ABRASIVE 250 × 30 × 3,2/2,2 80T TC G

LAMINATED ABRASIVE 300 × 30 × 3,2/2,2 mm, 96T TC G

LAMINATED FINE 300 × 30 × 3,2/2,2 mm, 96T ATB

LAMINATED FINE 350 × 30 × 3,5/2,5 108T ATB

EXPERT FINE WOOD 250 × 30 22T ATB

EXPERT FINE WOOD 300 × 30 26T ATB

EXPERT FINE LAMINATED 250 × 30 80T TC G

EXPERT FINE LAMINATED 300 × 30 96T TC G

MULTIANYAG GÉRFŰRÉSZHEZ 254 × 30 × 2,3/1,8, 80T TC G

Multianyag gérfűrészhez 305 × 30 × 2,3/1,8, 96T TC G

FŰRÉSZLAP OPTILINE WOOD KÖRFŰRÉSZRE
160 × 2,6 × 16 (20), 24T ATB

190 × 2,6 × 30, 36T ATB

 � pontos és minőségi vágás
 � minden fa típusra használható

FŰRÉSZLAP MULTIANYAG
 160 × 20 (16) × 2,4 mm, 42T TCG

 190 × 30 × 2,4 mm, 54T TCG

 190 × 20 (16) × 2,4 mm, 54T TCG

 210 × 30 × 2,4 mm, 54T TCG

 210 × 30 × 2,5 mm, 80T TCG

 216 × 30 × 2,5 mm, 80T TCG

 235 × 30 (25) × 2,4 mm, 64T TCG

 250 × 30 × 3,2 mm, 80T TCG

 � igényes vágásra tiszta élekkel
 � alkalmas különféle anyagokra (fa, FFL, műanyag, ALU…)
 �  gérvágó fűrészekbe

 � MULTIANYAG FŰRÉSZLAPOK
 – tiszta vágási felület kompozit anyagokba, alumíniumba, rézbe, nem 

fémbe
 – fémekbe, műanyagba, epoxi és faforgácslapokba 
 – gérvágó fűrészekbe 

 � EXPERT FŰRÉSZLAPOK
 – fogak DURA Technology: hosszú élettartalom a sűrű és kompakt 

keményfém
 – és titán-karbid speciális inhibitorokkal való keveréknek köszönhetően
 – a feszítő gyűrű ellenáll a lap deformációjának
 – A Vibration Control csillapító vájatok a csendes járás érdekében

 � TOP PRECISION LAMINATED
 – a lemezanyagok tökéletes vágása
 – egy vagy kétoldalú laminált vagy furnérozott
 – vízszintes és függőleges fűrészek

 � keményfém fogak MicroteQ biztosítják a minimális kopást és a vágás minőségét
 � a CleanteQ bevonat csökkenti a maradékok tapadását és hűti a pengét
 � a StabilteQ csillapító vájatok jelentősen csökkentik a zajt a vágás közben
 � a lézerrel vágott vájatok növelik a lapok stabilitását és a vágás pontosságát
 � magas ellenállású acél test
 � a feszítő gyűrű fenntartja a stabilitást
 � állandó adatok a köszörűkőről kiégetve lézerrel a lemez testén
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bitek, szúrófűrészlapok

TÉTEL RAKTÁRON
TÉTEL MEGRENDELÉSRE

BITEK EH – EXTRA HART
 PZ1 EH 25 mm

 PZ2 EH 25 mm

 PZ3 EH 25 mm

PZ4 EH 32 mm

 PH1 EH 25 mm

 PH2 EH 25 mm

 PH3 EH 25 mm

 TX20 EH 25 mm

 TX25 EH 25 mm

 HEX4 EH 25 mm, 3 db

 HEX5 EH 25 mm, 3 db

 HEX6 EH 25 mm, 3 db

BITEK MAX GRI
BIT PZ1 TIN 25 mm MAX GRIP

BIT PZ2 TIN 25 mm MAX GRIP

BIT PZ3 TIN 25 mm MAX GRIP

BIT PH1 TIN 25 mm MAX GRIP

BIT PH2 TIN 25 mm MAX GRIP

BIT PH3 TIN 25 mm MAX GRIP

BIT T10 TIN 25 mm MAX GRIP

BIT T15 TIN 25 mm MAX GRIP

BIT TX20 TIN 25 mm MAX GRIP

BIT TX25 TIN 25 mm MAX GRIP

BIT T30 TIN 25 mm MAX GRIP

BIT T40 TIN 25 mm MAX GRIP

 � bitek keményfémből, hosszú élettartam és maximális szilárdság

 � bitek nagyobb élettartammal
 � csúszásgátló felülettel

FŰRÉSZLAPOK BIM EXTRA-CLEAN
KEMÉNYFÁRA

T308BF, 5 db

T308BOF, 5 db

 � extra tiszta és pontos vágás
 � 2 különböző típusú fogak egy lapon
 � a fogak beharapóznak mind a két oldalról optimális szögben
 � BF – egyenes vágás
 � BOF – ívben vágás
 � tömör fa, rétegelt lemez, OSB lapok

 � teljesen tiszta vágás laminált lapokban és laminált padlókban
 � optimális eredmény kis erőfeszítéssel
 � háromszög alakú fogak
 � BIF – egyenes vágás
 � AOF – szögben vágás
 � laminált lapokban, laminált padlókban vékony rétegelt lemez
 � nem használható tömör fára

FŰRÉSZLAPOK BIM LAMINÁLT LAPOKRA
T101BIF, 5 db

T101AOF, 3 db
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szúrófűrészlapok

FŰRÉSZLAPOK BIM CLEAN KEMÉNYFÁRA
T101BF, 5 db

REVERZ FOGAZATTAL T101BRF, 5 db

 � nagyon jó keményfa vágására
 � BF – tiszta hátoldal
 � BRF – tiszta elülső oldal (fordított fogak)
 � laminált lapokra, keményfára, szinte az összes faanyagokra
 � a fűrészlapok reverz fogazattal jó fűrészt és biztos kezet igényelnek

FŰRÉSZLAPOK HCS PUHA FÁRA
T101B, 5 db

T101BR, 3 db

 � tiszta vágás
 � a fogazat és az él köszörült szögben
 � B – tiszta hátoldal
 � BR – tiszta elülső oldal (fordított fogak)
 � Puhafa, laminált lap, enyvezett bútorlapok, farostos lapok

FŰRÉSZLAPOK HCS FÁRA
T144DP, 5 db

 � egyszerű gyors durva vágás
 � tágított fogazású, köszörült
 � nincs alávágás
 � keményfa, OSB lapok
 � vágható laminált padló is, de gyorsabban tompul

 � kemény anyagokra tiszta vágás a hátsó részen
 � fogak kemény fémből
 � egyenes és ívben vágásra
 � nincs alávágás
 � hosszú élettartam
 � laminált lapokra, lyukak kivágására mosogatóhoz
 � GetaCore, téglák, cserép, Cetris…
 � nem használható tömör fára

FŰRÉSZLAPOK KEMÉNYFÉM FOGAKKAL
T141HM, 1 db

FŰRÉSZLAPOK BIM PROGRESSOR FÁRA ÉS FÉMRE
T345XF, 3 db

 � gyors durva vágás
 � épületfa szögekkel (<65 mm), faanyagok
 � műanyagok, fémlemezek, csövek/profilok, ALU profilok is (ø 3–10 mm)
 � tiszta munkára nem alkalmas
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fémfúró, műfúrók

TÉTEL RAKTÁRON
TÉTEL MEGRENDELÉSRE

 � a spirálos konstrukció kiváló a forgács elvezetésre
 � tiszta nyílásokat fúr rojtosodás nélkül
 � puha és keményfára egyaránt alkalmas

SPIRÁLFÚRÓ FÁBA
4 × 40 × 70 mm

5 × 40 × 70 mm

6 × 40 × 70 mm

8 × 40 × 70 mm

10 × 40 × 70 mm

 � keményfém élek
 � alkalmas puha és keményfára, faforgács lapokra

FÚRÓFEJ
TC ÉLLEL ø 26 mm

TC ÉLLEL ø 30 mm

TC ÉLLEL ø 35 mm

HM ÉLLEL ø 35 mm HEGGYEL

 � Profi minőség edzett fogakkal – a fogazás és a vágó él keménysége illeszkedik az 
alkalmazáshoz

 � HSS-Bimetal test 8% kobalt ötvözet rendkívüli ellenállás
 � Power change adapter gyors felerősítésre egy bekattintás- nem része a terméknek
 � körkivágók

KÖRKIVÁGÓ PROGRESSOR FÁRA ÉS FÉMRE
ø 68 mm

ø 76 mm

 � speciális nyílások a forgács elevezetésére
 � fogak kemény fémből gyémánttal csiszolva
 � kemény és puha anyagokra
 � Power change adapter gyors felerősítésre egy bekattintás- nem része a terméknek
 � körkivágók

 � gyors felerősítésre egy bekattintás
 � önálló betét körkivágókra
 � SDS befogó fejekre

KÖRKIVÁGÓ MULTICONSTRUCTION
ø 68 mm

ADAPTER POWER CHANGE ÉS KÖZPONTOSÍTÓ FÚRÓ FAANYAGBA
SDS* BEFOGÁS

HATSZÖG* BEFOGÁS

KÖZPONTOSÍTÓ FÚRÓ 4 X 43 X 88 mm

KÖZPONTOSÍTÓ FÚRÓ 6 X 63 X 106 mm

KÖZPONTOSÍTÓ FÚRÓ 8 X 75 X 117 mm

KÖZPONTOSÍTÓ FÚRÓ 10 X 87 X 133 mm
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műfúrók, fúrók sds kalapács fúróba

KÖRKIVÁGÓ MULTICONSTRUCTION SPEED
A FÚRÁS ÁTMÁRŐJE 35 mm

A FÚRÁS ÁTMÁRŐJE 60 mm

A FÚRÁS ÁTMÁRŐJE 70 mm

 � Speed for Multi Construction körkivágó a lehető legjobb választás
 � a lyukak fúrására száraz építésnél és szerelésnél
 � lyukat akar fúrni csaptelepre a konyhalapba 
 � vagy elektromos doboz részére a falba SDK-ba, 
 � a keményfém jó minőségű végóélben soha nem csalódik
 � Speed for Multiconstruction körkivágó új 
 � mércét állít a fúrás sebességében fába vagy építő anyagokba
 � Power Change adaptert (önállóan kell megrendelni a kód 118196)
 � mentesíti Önt a fúrók cseréjétől

 � az élek új geometriája a pontos és biztonságos fúrásra
 � önbehúzós menet a gyors fúrásra kis tolóerővel
 � alkalmas puha és keményfára
 � becsúsztatható vég  1/4-es hatoldalú szárral

LAPOS MARÓ FÚRÓ SELFCUT 
HATOLDALÚ SZÁRRAL

ø 16, HOSSZ 152 mm

ø 18, HOSSZ 152 mm

ø 20, HOSSZ 152 mm

ø 25, HOSSZ 152 mm

ø 26, HOSSZ 152 mm

ø 30, HOSSZ 152 mm

 � optimális felületkezelés a fúró spirálon
 � sűrűsített felület
 � a furrott anyag gyorsabb elvezetése
 � keménység 46–54 HRC
 � alkalmas falazathoz, betonhoz és vasalt betonhoz
 � minden SDS-plus befogással rendelkező fúrókalapács

KALAPÁCSFÚRÓK SDS PLUS
S4L 6 × 100 mm

S4L 8 × 100 mm

S4L 10 × 100 mm

 � ütésálló fúrókalapácsok
 � a spirál alak mély U alakú horonnyal megakadályozza az eltömődést
 � szélesen és mélyen támasztott lemez megakadályozza a hegy kitörését
 � rendkívüli ellenállás a hajlítás ellen

FÚRÓ SILVER PERCUSSION
Ø6, hossz 60 mm

Ø8, hossz 80 mm

Ø10, hossz 80 mm
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Robustline szettek

TÉTEL RAKTÁRON
TÉTEL MEGRENDELÉSRE

 � a szett összetétele 
 – T308B – Puhafa és nem morzsolódó anyagok
 – T308BF – Keményfa és morzsolódó anyagok
 – T301BCP – 2× puhafa, FFL lapok, enyvezett bútorlapok, farostos lapok (3–65 mm), ajtók és konyhai ML
 – T234X – 2× puhafa (3–65 mm), FFL lapok, enyvezett bútorlapok, farostos lapok

SZÚRÓFŰRÉSZLAPOK SZETT WOOD EXPERT
6RÉSZES SZÚRÓFŰRÉSZLAPOK SZETT WOOD EXPERT

 � a szett összetétele
 – T101AO – puhafa, rétegelt lemezek, LTD lapok (1,5–15 mm), vágásra ívekben
 – T101B –  puhafa, FFL lapok, enyvezett bútorlapok, FFL farostos lapok (3-30 mm), műanyagok/epoxid (ø < 30 mm)
 – T101BR – puhafa, FFL lapok, enyvezett bútorlapok, FFL farostos lapok (3-30 mm), műanyagok/epoxid (ø < 30 mm) – reverz fog
 – T101AOF – keményfa, laminált lapok (1,5–15 mm), LTD, rétegelt lemezek, vágásra ívekben
 – T101BF – keményfa, laminált lapok, LTD (3–30 mm), műanyagok/epoxid (ø < 30 mm)
 – T101BRF–  laminált lapok, laminált lapok (3–30 mm), konyhai ML (3–45 mm)
 – T244D – puhafa (5–50 mm), rétegelt lemez, FFL, enyvezett bútorlapok, farostos lapok, vágásra ívekben
 – T144D – puhafa (5–50 mm), FFL, enyvezett bútorlapok, farostos lapok
 – T144DF –  Kemény és puhafa (5–50 mm), a lapok minden típusa laminált lapok is
 – T144DP – puhafa, FFL, enyvezett bútorlapok, farostos lapok (5–50 mm), ajtók, konyhai ML (< 50 mm)

SZÚRÓFŰRÉSZLAPOK SZETT WOOD EXPERT
10RÉSZES SZÚRÓFŰRÉSZLAPOK SZETT WOOD EXPERT

 � a szett összetétele 
 – T130RIFF – puha kerámia, öntvények (5–15 mm), durva vágás
 – T118AHM – vékony nemesacé acél fémlemezek (Inox) (1,5–3 mm)
 – T141HM –  üvegszálas anyag (5–20 mm), gipszkarton, cement táblák (5–50 mm)
 – T101A – plexiüveg, polikarbonát (2–20 mm)
 – T113A – hab, polisztirol, szőnyegek, bőr, gumi (< 50 mm)
 – T101BF –  keményfa, laminált lapok, LTD (3–30 mm), műanyagok/epoxid (ø < 30 mm)
 – T101BIF – laminált lapok és LFF
 – T118AF – vékony fémlemezek (1–3 mm)
 – T227D – vékony és vastagabb fémlemezek (3–15 mm), csövek + profilok (ø < 30 mm), vágásra ívekben
 – T123XF –  vékony és vastagabb fémlemezek (1,5–10 mm), csövek + profilok, ALU profilok is (ø < 30 mm)

SZÚRÓFŰRÉSZLAPOK SZETT
10RÉSZES, TOP EXPERT

FÚRÓ SZETT FÉMBE
10RÉSZES, HSS-G, DIN338, 135° (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm)

FÚRÓ SZETT FÉMBE
6RÉSZES, HSS-CO, DIN338, 135° (2, 3, 4, 5, 6, 8 mm)

ROBUSTLINE SZETTEK
 � Robustline csomagolás rendkívül ellenálló a károsodásra
 � ellenáll autógázolásnak is
 � egyben ez a csomag tartalmazza a legmagasabb minőségű tartozékokat a kézi szerszámokhoz
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TÖBBFUNKCIÓS FÚRÓ SZETT MULTICONSTRUCTION
4RÉSZES (4, 5, 6, 8 mm)

TÖBBFUNKCIÓS FÚRÓ SZETT MULTICONSTRUCTION
7RÉSZES (4, 5, 6, 6, 8, 10, 12 mm)

 � a szett összetétele 
 – PH1, 2, 3
 – PZ1, 2, 3
 – T10, 15, 20, 25, 30, 40

CSAVAROZÓ BETÉTEK SZETT MAX GRIP 
GYORSAN CSERÉLHETŐ FOGANTYÚVAL

12 + 1 RÉSZES

 � a szett összetétele 
 – PH1, 2, 3 
 – PZ1, 2, 3 
 – T10, 15, 20, 25, 30, 40 
 – S0, 6 × 4,5; 0,8 × 5,5; 1,2 × 8,0 
 – HEX4, 5, 6 

CSAVAROZÓ BETÉTEK SZETT MAX GRIP
GYORSAN CSERÉLHETŐ FOGANTYÚVAL

18 + 1 RÉSZES

SPIRÁLOS FÚRÓ SZETT FÁBA
5RÉSZES (4, 5, 6, 8, 10 mm)

SPIRÁLOS FÚRÓ SZETT FÁBA
8RÉSZES (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm)
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X-pro szettek

TÉTEL RAKTÁRON
TÉTEL MEGRENDELÉSRE

 � az X csomag az ár és a minőség elfogadható változata

FA FÚRÓ SZETT
7RÉSZES (3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm)

 � az X csomag az ár és a minőség elfogadható változata

HSS-R FÚRÓ SZETT FÉMBE
7RÉSZES (2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm)

 � az X csomag az ár és a minőség elfogadható változata
 � a szett összetétele 

 – 25 mm: PH1,2, 2,3, PZ1,2, 2,3, T10, 15, 20, 20, 25, 27, 30, 40
 – 49 mm: PH2, PZ2, T10, 15, 20, 25, 30, 40

EH CSAVAROZÓ BIT SZETT
25RÉSZES (25 ÉS 49 mm)

X-PRO SZETTEK
 � az X csomag az ár és a minőség elfogadható változata
 � középosztálybeli minőség
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SZÚRÓFŰRÉSZLAPOK SZETT JSB WOOD
10RÉSZES

 � a szett összetétele 
 – T119BO – 2×  m puhafa (2–15 mm), rétegelt lemez, FFL, enyvezett bútorlapok, farostos lapok, 

vágás ívben
 – T119B – 4× puhafa (2–15 mm), rétegelt lemez, FFL, enyvezett bútorlapok, farostos lapok
 – T111C – 4× puhafa (4–50 mm), FFL, enyvezett bútorlapok, farostos lapok, gyors vágás

SZÚRÓFŰRÉSZLAPOK SZETT JSB WOOD-METAL
10RÉSZES

 � a szett összetétele 
 – T119BO – 2× –  puhafa (2–15 mm), rétegelt lemez, faforgács lapokra, enyvezett bútorlapok, farostos lapok, 

speciálisan ívben vágásra 
 – T119B – 2× –  puhafa (2–15 mm), rétegelt lemez, faforgács lapokra, enyvezett bútorlapok, farostos lapok 
 – T111C –  2× – puhafa (4–50 mm), faforgács lapokra, enyvezett bútorlapok, farostos lapok, gyors vágás 
 – T218A – 1× – vékony fémlemezek (1–3 mm), speciálisan ívben vágásra
 – T118G – 1× – nagyon vékony fémlemezek (0,5–1,5 mm)
 – T118A – 1× – vékony fémlemezek (1–3 mm)
 – T118B – 1× – közép vastagságú fémlemezek (2,5–6 mm)

FÚRÓ SZETT BETONBA SILVER PERCUSSION
5RÉSZES (4, 5, 6 ,6, 8 mm)
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akkus csavarhúzók

TÉTEL RAKTÁRON
TÉTEL MEGRENDELÉSRE

AKKUS FÚRÓCSAVARHÚZÓK
GSR 10,8-2-Li

 � 169 mm-rel a legrövidebb felépítésű szerszám a kategóriában a legjobb 
kezelhetőségért elsősorban fej fölött és szűk helyeken végzett fúrási és 
csavarozási feladatokhoz

 � Professzionális teljesítmény: 2 sebességfokozat erőteljes 30 Nm-ről 
gondoskodik fúrásnál (19 mm-ig) és csavarozásnál (7 mm-ig)

 � Teljes értékű 10 mm-es Auto-Lock fúrótokmány
 � Egyedülálló Bosch Prémium lítium-ion technológia a 400%-kal hossza-

bb élettartamért és a verhetetlen akku-üzemidőért
 � Bosch elektronikus cellavédelem (ECP): védi az akkut túlterhelés, 

túlhevülés és mélykisülés ellen
 � Praktikus kijelző az akkumulátor töltési állapotához 3 LED-del
 � Beépített LED- világítás a munkaterület megvilágításához sötét helye-

ken is. Motorfék a pontos munkavégzésért sorozatcsavarozáskor
 � Bosch Hyper Charge: a gyorstöltés által az akkuk a töltési idő felénél 

már 75%-ra feltöltődnek
 � Nincs memória-effektus: Az akku függetlenül a töltési állapottól minden-

kor tölthető, a cellák károsodása nélkül
 � több a www.bosch-professional.cz

AKKUS FÚRÓCSAVARHÚZÓK COMPACT
GSR 14,4-2-Li

 � Legkisebb súly: Csupán 1,3 kg a tökéletes kezelhetőség és a fárad-
ságmentes munkavégzés érdekében

 � Új fejlesztésű 2-sebességfokozatú bolygókerekes hajtómű, erőteljes 
és sokoldalú felhasználási lehetőségekhez csavarozásnál és fúrásnál

 � Egyedülálló Bosch Prémium lítium-ion technológia 400%-kal hossza-
bb élettartam érdekében

 � Bosch elektronikus cellavédelem (ECP): védi az akkut túlterhelés, 
túlhevülés és mélykisülés ellen

 � Beépített LED- világítás a munkaterület megvilágításához sötét 
helyeken is

 � Praktikus akasztónyelv övhöz, amellyel a szerszám mindig kéznél van
 � beépített LED-világítás a munkaterület megvilágításához, a sötét 

helyeken is
 � a praktikus övcsipesznek köszönhető, hogy szerszám mindig kéznél 

van
 � több a www.bosch-professional.cz

AKKUS FÚRÓKALAPÁCS COMPACT
GSB 14,4 V-Li

 � Legkisebb súly: Csupán 1,4 kg a tökéletes kezelhetőség és a fárad-
ságmentes munkavégzés érdekében

 � Új fejlesztésű, 2 sebességfokozatú, bolygóműves hajtás az erőteljes 
csavarozási és fúrási alkalmazásokhoz fában és fémben, valamint ütve 
fúráshoz falban

 � Igen rövid felépítés (csupán 204 mm) és ergonomikusan kialakított 
fogantyúforma - optimális fej feletti használatnál és szűk helyeken

 � Egyedülálló Bosch Prémium lítium-ion technológia 400%-kal hossza-
bb élettartam érdekében

 � Bosch elektronikus cellavédelem (ECP): védi az akkut túlterhelés, 
túlhevülés és mélykisülés ellen

 � Beépített LED- világítás a munkaterület megvilágításához sötét 
helyeken is

 � Praktikus akasztónyelv övhöz, amellyel a szerszám mindig kéznél van
 � beépített LED-világítás a munkaterület megvilágításához, a sötét 

helyeken is
 � a praktikus övcsipesznek köszönhető, hogy szerszám mindig kéznél 

van
 � több a www.bosch-professional.cz

Műszaki adatok:
 � Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset) 30 Nm 
 � Forgatónyomaték, max. (puha csavarozás esetében) 13 Nm 
 � Üresjárati fordulatszám, 1. sebességfokozat/2. sebességfokozat 

0–350/1 300 1/perc 
 � Fúrótokmány befogási tartomány, min./max. 1/10 mm-ben 
 � Akkufeszültség 10,8 V 
 � Súly akkuval 0,95 kg 
 � Nyomatékfokozat 20 + 1  
 � Hosszúság 169,0 mm-ben 
 � Furatátmérő 

 – Maximális furat ø fában 19 mm-ben 
 – Max. furat ø, acél 10 mm-ben 

 � Csavarátmérő Csavarátmérő, max. 7 mm-ben

Műszaki adatok:
 � Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset) 38 Nm 
 � Forgatónyomaték, max. (puha csavarozás esetében) 16 Nm 
 � Üresjárati fordulatszám, 1. sebességfokozat/2. sebességfokozat 

0–400/1 250 1/perc 
 � Fúrótokmány befogási tartomány, min./max. 1,5/10 mm-ben 
 � Fúrótengelymenet 1/2“  
 � Akkufeszültség 14,4 V 
 � Súly akkuval 1,3 kg 
 � Nyomatékfokozat 15 + 1  
 � Furatátmérő 

 – Maximális furat ø fában 25 mm-ben 
 – Max. furat ø, acél 10 mm-ben 

 � Csavarátmérő Csavarátmérő, max. 7 mm-ben

Műszaki adatok:
 � Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset) 38 Nm 
 � Forgatónyomaték, max. (puha csavarozás esetében) 16 Nm 
 � Üresjárati fordulatszám, 1. sebességfokozat/2. sebességfokozat 

0–400/1 350 1/perc 
 � Ütésszám, max. 21.000 1/perc 
 � Fúrótokmány befogási tartomány, min./max. 1,5 / 10 mm-ben 
 � Fúrótengelymenet 1/2“  
 � Akkufeszültség 14,4 V 
 � Súly akkuval 1,4 kg 
 � Nyomatékfokozat 15+1  
 � Furatátmérő: 

 – Maximális furat ø fában 25 mm-ben 
 – Max. furat ø, acél 10 mm-ben 
 – Max. furat ø, téglafal 10 mm-ben 

 � Csavarátmérő Csavarátmérő, max. 7 mm-ben
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AKKUS FÚRÓCSAVARHÚZÓK COMPACT
GSR 14,4 V-Li

 � Különösen kompakt a kategóriája legrövidebb (csak 185 mm) kiala-
kítása révén és még kisebb súly (csak 1,7 kg) a Compact akkunak 
köszönhetően, a tökéletes kezelhetőség érdekében

 � Akár 317 csavarbehajtása (6 x 60 mm, puhafába) egy akkutöltéssel
 � Erőteljes 60 Nm forgatónyomaték az új fejlesztésű hajtóműelv, 

valamint az új, 4 pólusú, nagy teljesítményű Bosch motor révén
 � 13 mm-es Auto-Lock fúrótokmány
 � Egyedülálló Bosch Prémium lítium-ion technológia a 400%-kal 

hosszabb élettartamért és a verhetetlen akku-üzemidőért
 � Bosch elektronikus cellavédelem (ECP): védi az akkut túlterhelés, 

túlhevülés és mélykisülés ellen
 � Beépített LED- világítás a munkaterület megvilágításához sötét 

helyeken is
 � Motorfék a pontos munkavégzésért sorozatcsavarozáskor
 � Praktikus övkapocs a készülék kényelmes beakasztásához, övbe 

vagy a létrába
 � Ergonomikus kialakítású, keskeny markolat és Softgrip lágyfogantyú 

a fáradságmentes munkavégzésért
 � több a www.bosch-professional.cz

AKKUS SAROKCSAVARHÚZÓ
GWI 10,8 V-LI

 � Rendkívül sokoldalúan használható, elsősorban szűk és nehezen 
elérhető helyeken az 5 beállítható fejhelyzetnek köszönhetően: 
0°/22,5°/45°/67,5°/90°

 � Nagyon kompakt: a 9,5 cm legrövidebb beállítható fej a piacon
 � 7-fokozatú elektronikus forgatónyomaték beállítás + fúrófokozat
 � Egyedülálló Bosch Prémium lítium-ion technológia a 400%-kal 

hosszabb élettartamért és a verhetetlen akku-üzemidőért
 � Bosch elektronikus cellavédelem (ECP): védi az akkut túlterhelés, 

túlhevülés és mélykisülés ellen
 � Motorfék a pontos munkavégzésért sorozatcsavarozáskor
 � Praktikus akasztó a tároláshoz és az elérhetőségért
 � Bosch Hyper Charge: a gyorstöltés által az akkuk a töltési idő 

felénél már 75%-ra feltöltődnek
 � Nincs memóriaeffektus: az akku függetlenül a töltési állapottól 

mindenkor tölthető, a cellák károsodása nélkül.
 � nincs memória –effektus: az akku bármikor feltölthető, nem számí-

tva a töltési szintet, anélkül, hogy az akku károsodna
 � több a www.bosch-professional.cz

Műszaki adatok:
 � Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset) 60 Nm 
 � Forgatónyomaték, max. (puha csavarozás esetében) 25 Nm 
 � Üresjárati fordulatszám, 1. sebességfokozat/2. sebességfokozat 

0–500/1 600 1/perc 
 � Fúrótokmány befogási tartomány, min./max. 1,5/13 mm-ben 
 � Fúrótengelymenet 1/2“  
 � Akkufeszültség 14,4 V 
 � Súly akkuval 1,7 kg 
 � Nyomatékfokozat 18 + 1  
 � Furatátmérő: 

 – Maximális furat-ø fában 32 mm-ben 
 – Max. furat-ø, acél 13 mm-ben 

 � Csavarátmérő Csavarátmérő, max. 7 mm-ben

Műszaki adatok:
 � Forgatónyomaték, max. (kemény csavarozási eset) 13 Nm 
 � Forgatónyomaték, max. (puha csavarozás esetében) 5 Nm 
 � Üresjárati fordulatszám 0–585 1/perc 
 � Akku típus Lítium-ion  Akkufeszültség 10,8 V 
 � Akkukapacitás 1,3 Ah 
 � Súly akkuval 1,1 kg 
 � Töltési idő, kb. 30 perc 
 � Nyomatékfokozat 7 + 1  
 � Hosszúság 95,0 mm-ben 
 � Magasság 295,0 mm-ben 
 � Furatátmérő: 

 – Furat ø alumínium, max. (mm). 8 mm-ben 
 – Maximális furat ø fában 10 mm-ben 
 – Max. furat ø, acél 8 mm-ben 

 � Csavarátmérő, max. 5 mm-ben
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fúrógépek és kapcsozók

TÉTEL RAKTÁRON
TÉTEL MEGRENDELÉSRE

FÚRÓGÉPEK
GBM 6 RE

 � magas sebesség (üresjárat fordulatszám: 4000 for/perc) kis 
átmérőjű fúrásokra

 � magas pontosság a fúró tengely felerősítésnél a csapagyban
 � kompakt design és alacsony súly a könnyebb kezelhetőségre
 � vezérlő árama pontos előfúrásra
 � praktikus övkapocs 
 � jobbos/balos járat
 � több a www.bosch-professional.cz

KOMBINÁLT KALAPÁCS
GBH 2-20 D SDS PLUS

 � gyors fúrás és 30%-kal magasabb teljesítmény, mint a többi 
fúrókalapácsnál

 � kompakt és könnyű, ideális munkára a fej fölött
 � robusztus konstrukció biztosítja a hosszú élettartamot
 � sokoldalú felhasználási lehetőség
 � biztosíték a felhasználó és a szerszámok védelmére
 � jobbos és balos járat a beszorult fúró kiszabadítására
 � változtatható sebesség a tiszta fúrásra
 � a kalapács kikapcsolása falba és fémbe való fúráskor
 � több a www.bosch-professional.cz

Műszaki adatok:
 � Névleges felvett teljesítmény 350 W 
 � Üresjárati fordulatszám 0–4 000 1/perc 
 � Leadott teljesítmény 136 W 
 � Súly 1,2 kg 
 � Névleges fordulatszám 3 116 1/perc 
 � Névleges forgatónyomaték 12,3 Nm 
 � Fúrási tartomány: 

 – Furatátmérő alumínium 8 mm-ben 
 – Furatátmérő fa 15 mm-ben 
 – Furat ø acélban 6,5 mm-ben

Műszaki adatok:
 � Névleges felvett teljesítmény 650 W 
 � Ütési energia, max. 1,7 J 
 � Ütésszám névleges fordulatszám mellett 0–4 980 1/perc 
 � Névleges fordulatszám 0–1 300 1/perc 
 � Súly 2,3 kg 
 � Szerszámbefogás SDS-plus  
 � Fúrási tartomány: 

 – Furat ø betonban kalapácsfúrókkal 4–20 mm-ben 
 – Optimális alkalmazási terület beton kalapácsfúrókkal 4–10 mm-ben 
 – Max. furat ø falazatban üreges fúrókoronákkal 68 mm-ben 
 – Maximális furat ø acélban 13 mm-ben Maximális furat ø fában 30 mm-ben

PNEUMATIKUS KAPCSOZÓ
GTK 40

 � kapcsok az old. 7.16

 � karcsú szerkezet a pontos rögzítési pontban való helyzet meghatározáshoz
 � nem történnek üres ütések a „Wood Protection System“-nek köszönhetően az abszolút tiszta munkavégzés érdekében
 � a gumival bevont csúcsok védik a jó minőségű felületet a sérüléstől
 � a robusztus szerkezet stabil magnéziumos borítással a nagy megbízhatóság érdekében minden munkánál
 � a szerszám kompakt alakja lehetővé teszi a munkát szűk helyen
 � a kopó alkatrészek hosszú élettartama a hatékony munkavégzés érdekében

AZ ADAGOLÓ TÁROLÓ SZÖGE: 0°

SZÖGEK Ø: 1,2 mm

SZÖGEK HOSSZA: 15 - 40 mm

KAPCSOK SZÉLESSÉGE: 5,8 mm

SÚLY: 1,1 kg
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AKUS KÖRFŰRÉSZ
GKS 18 V-Li

 � akár 50 forgácslap (900 x 19 mm) leszabása egy akkutöltéssel
 � az elektronikus motorvédelem (emp) megvédi a motort túlterheléssel 

szemben és gondoskodik a hosszú élettartamról
 � mobil szerszám: akár 51 mm mélységű vágásokat is teljesít
 � egyedülálló bosch prémium lítium-ion technológia a 400%-kal hosszabb 

élettartamért és a verhetetlen akku-üzemidőért
 � Bosch elektronikus cellavédelem (ecp): védi az akkut túlterhelés, túlhe-

vülés és mélykisülés ellen
 � ergonomikusan megformált fogantyú komfortzónával a softgrip 

lágyfogantyús területen a biztonságos fogásért és az elfáradástól mentes 
munkavégzésért

 � fokozat nélküli vágásimélység-állítás a gyorsrögzítő karnak köszönhetően
 � Bosch hyper charge: a gyorstöltés által az akkuk a töltési idő felénél már 

75%-ra feltöltődnek
 � nincs memóriaeffektus: az akku függetlenül a töltési állapottól mindenkor 

tölthető, a cellák károsodása nélkül
 � több a www.bosch-professional.cz

SÍNES GÉRVÁGÓ
GCM 10 SD

 � az univerzális és könnyen kezelhető
 � kétoldali dőlésszög-beállítás (47°-ig jobbra, 46°-ig balra)
 � egyszerű és kényelmes szögbeállítás a gép frontoldalán
 � a markolat kényelmesen reteszelhető 4 helyzetben
 � beépített, szerszám nélkül beállítható asztalhosszabbítók hosszú 

munkadarabokhoz
 � erőteljes 1 800 w-os motor a legkeményebb feladatokhoz
 � nagy vágási kapacitás, 85 mm x 305 mm-ig
 � lehetséges gérszög max. 60°-ig jobbra
 � két markolat a kényelmes szállítás érdekében
 � tengelyrögzítés a kényelmes fűrészlapcseréhez

SZÚRÓFŰRÉSZ
GST 160 CE GOMBA VÁLTOZAT

GST 160 BCE VASALÓ VÁLTOZAT

 � a szabadalmaztatott kettős görgő meggátolja a fűrészlap elhajlását, így a fűrészlap rendkívüli 
precízen vezetődik – a kiemelkedő vágáspontosságért

 � az elérhető legjobb felületminőség érdekében a szerszám nélkül cserélhető, játékmentes 
fűrészlap váltó rendszer (sds) meggátolja a fűrészlapok csapkodását

 � a kompakt, könnyű kialakítás a kisméretű markolattal együtt a fűrészelés során optimális kontrollt 
biztosít

 � a tömegkiegyenlítő rendszer révén rendkívül kismértékű a rezgés - kiemelkedően csendes járás
 � a nagy teljesítményű led a vágási terület különösen erős fényű megvilágítását biztosítja
 � 720 wattos, erőteljes motor konstans elektronikával - erőtartalék mély vágásoknál,  

még a legkeményebb anyagokban is
 � precíz rendszer: kompatibilis az új vezetősínekkel és a felszakadás mentes vágást  

biztosító „extra-clean for wood“ fűrészlappal
 � szerszám nélkül állítható, erőteljes, magnézium talplemez
 � a vágás mélysége a fába 160 mm
 � több a www.bosch-professional.cz

Műszaki adatok:
 � üresjárati fordulatszám 3 900 1/perc 
 � fűrészlap ø 165 mm-ben 
 � fűrészlap furat ø 20 mm-ben 
 � súly beleértve az akkut 4,1 kg 
 � akkufeszültség 18 v 
 � vágásmélység: 

 – vágási mélység (90°) 51 mm-ben 
 – vágási mélység (45°) 40 mm-ben

Műszaki adatok:
 � Vágási kapacitás 0° 85 x 305 mm-ben
 � Vágási kapacitás 45° gér 85 x 216 mm-ben
 � Vágási kapacitás 45° dőlés 50 x 305 mm-ben
 � Szögbeállítás 52 ° L/60 ° R
 � Hajlásszög beállítás 47 ° L/46 ° R
 � Mélység x Hosszúság x Magasság 86 x 64 x 69 cm
 � Üresjárati fordulatszám 5 000 1/perc
 � Fűrészlap-átmérő 254 mm-ben
 � Fűrészlap-furatátmérő 0 mm-ben
 � Súly 27,0 kg
 � Névleges felvett teljesítmény 1 800 W

Műszaki adatok:
 � névleges felvett teljesítmény 800 w 
 � löketszám üresjáratnál 800–3000 1/perc 
 � súly 2,3 kg 
 � fűrész, lökethossz 26 mm-ben 
 � vágási mélység fában 160 mm-ben
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TÉTEL RAKTÁRON
TÉTEL MEGRENDELÉSRE

SZÚRÓFŰRÉSZ
GST 90 E GOMBA VÁLTOZAT

GST 90 BE VASALÓ VÁLTOZAT

 � Megbízható társ a mindennapi használatra
 � Magas szintű kényelem a Bosch ˝SDS˝-rendszerrel, az egyszerű, szerszám nélküli 

fűrészlap cserével
 � Nagy teljesítményű, 650 wattos motor a gyors előrehaladáshoz
 � Továbbfejlesztett fűrészlap befogó rendszer a nagyfokú vágási pontosság érdekében
 � Elhajlás biztos acéltalp
 � Példaszerű csendes járás fűrészeléskor a jobb munkaeredmények és a fáradságmentes 

munkavégzés érdekében
 � 4 előtolási fokozat felszakadástól mentes vágásokhoz
 � Bosch SDS-rendszerrel a kényelmes fűrészlap csere érdekében
 � Forgácslefújási funkció a szabad rálátáshoz, a hatékony porelszívás érdekében 

lekapcsolható
 �  több a www.bosch-professional.cz

KÉZI KÖRFŰRÉSZ 
OPTIMALIZÁLVA AZ FSN VEZETŐ LÉCEK RENDSZERRE

GKS 55 GCE

 � Pontosan illeszthető az új Bosch FSN vezetősín rendszerrel éppúgy, 
mint más gyártók sínjeivel

 � Az adapter nélküli vezetősínnel gérvágás is lehetséges
 � Nagy vágási előrehaladás az 1.350 wattos motorteljesítménynek és a 

konstans elektronikának köszönhetően
 � A talplemez alumíniumnyomásos öntvényből készült pontos, mart 

hornyokkal a vezetősínekhez
 � a vágás mélysége – max. 55 mm
 � több a www.bosch-professional.cz

KÉZI KÖRFŰRÉSZ
OPTIMALIZÁLVA AZ FSN VEZETŐ LÉCEK RENDSZERRE

GKS 85 G

 � Pontosan illeszthető az új Bosch FSN vezetősín rendszerrel éppúgy, mint más gyártók sínjeivel
 � Az adapter nélküli vezetősínnel gérvágás is lehetséges
 � Nagy vágási előrehaladás a 2200 wattos motorteljesítménynek köszönhetően
 � A talplemez alumíniumnyomásos öntvényből készült pontos, mart hornyokkal a vezetősínekhez
 � a vágás mélysége – max. 85 mm
 � több a www.bosch-professional.cz

Műszaki adatok:
 � Névleges felvett teljesítmény 650 W 
 � Löketszám üresjáratnál 500–3 100 1/perc 
 � Súly 2,3 kg 
 � Kábelhossz 2,5 m 
 � Löketmagasság 26 mm-ben 
 � Vágási mélység fában 90 mm-ben

Műszaki adatok:
 � Névleges felvett teljesítmény 1 350 W 
 � Üresjárati fordulatszám 2 100–5 100 1/perc 
 � Súly 3,9 kg 
 � Fűrészlap furat ø 20,0 mm-ben 
 � Fűrészlap ø 160 mm-ben 
 � Vágásmélység: 

 – Vágási mélység (90°) 55 mm-ben 
 – Vágási mélység (45°) 38 mm-ben

Műszaki adatok:
 � Névleges felvett teljesítmény 2.200 W 
 � Üresjárati fordulatszám 5 000 1/perc 
 � Súly 7,8 kg 
 � Fűrészlap furat ø 30,0 mm-ben 
 � Fűrészlap ø 235 mm-ben 
 � Vágásmélység 

 – Vágási mélység (90°) 85 mm-ben 
 – Vágási mélység (45°) 65 mm-ben
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KÉZI KÖRFŰRÉSZ
GKS 190

 � 1.400 wattal kategóriájában a legmagasabb motorteljesítmény puha- 
és keményfa gyors vágásához. Kategóriájában a legnagyobb vágási 
mélység (70 mm) és szögbe állítási lehetőség (56°) a rugalmasságért 
minden munkahelyzetben

 � Kompakt formatervezés a jó kezelhetőség érdekében. Turbólefúvás a 
vágási vonalra való pormentes rálátáshoz

 � Optimalizált forgácselvezetés a munkafelületre való jobb rálátás 
érdekében. Robusztus, zárt, alumínium présöntvény anyagú mozgó 
védőburkolat

 � a vágás mélysége – max. 70 mm
 � több a www.bosch-professional.cz

MULTI CUTTER 
GOP 250 CE

 � nagy teljesítményű 250 W-os motor konstans elektronikával 
állandó sebességű munkára bármilyen alkalmazásra

 � a markolat kis térfogata a kellemes munkára, pontos 
eredmények elérésére hosszú távú használatra

 � egyszerű és pontos telepítés, amely az oszcilláló mozgásnak 
köszönhető lehetővé teszi a célzott darabolást és vágást, 
megakadályozza a magas minőségű anyagok károsodását

 � előre beállítható sebesség a különféle kiegészítők és 
anyagok beállítására

 � a kiegészítők gazdag választéka számos lehetőséget kínál 
sokrétű felhasználásra

 � a gumival bevont markolat felületek lehetővé teszik a 
kellemes munkát különböző helyzetben

 � a hálózati kábel kivezetése növeli a flexibilitást és és vési a 
kábelt a szakadástól

 � több a www.bosch-professional.cz

GYALUK
GHO 40-82 C

 � Kiváló felületminőség a különösen éles késnek és az állandó fordulatszámnak köszön-
hetően, még keményfában végzett munka esetén is

 � A piacon található leggyorsabb és költségkímélő késcsere a hosszú élettartamú 
Woodrazor megfordítható késsel és a legegyszerűbb beállítással

 � Hosszú élettartam a precíz alumínium csapágyillesztésnek és termodinamikus motor-
védelemnek köszönhetően

 � A gyalulási mélység-beállítás egyszerű, precíz és jól leolvasható
 � Kényelmes munkavégzés a választhatóan jobbra vagy balra történő forgács kidobással
 � 3 V-horonnyal az egyszerű és rugalmas lesarkításhoz
 � A munkadarabot védi a vágóél-védőnek köszönhetően
 � Bekapcsolás gátló a bal- és jobbkezeseknek egyaránt
 � Gyalukés- és kulcstároló
 � Fogantyú és vezetőfogantyú lágy Softgrip bevonattal
 � Minden tartozékával teljessé teheti (keményfém lapkás fordítókés, horonyszélességi 

ütköző, horonymélység-állító)
 � beállítható horony mélység: 0–24 mm
 � több a www.bosch-professional.cz

Műszaki adatok:
 � Névleges felvett teljesítmény 1 400 W 
 � Üresjárati fordulatszám 5 500 1/perc 
 � Súly 4,2 kg 
 � Fűrészlap furat ø 30,0 mm-ben 
 � Fűrészlap ø 190 mm-ben 
 � Vágásmélység: 

 – Vágási mélység (90°) 70 mm-ben 
 – Vágási mélység (45°) 50 mm-ben

Műszaki adatok:
 � Névleges felvett teljesítmény 850 W 
 � Leadott teljesítmény 450 W 
 � Beállítható gyalulási mélység 0–4,0 mm-ben 
 � Súly 3,2 kg 
 � Beállítható horonymélység 0–24 mm-ben 
 � Üresjárati fordulatszám 14 000 1/perc 
 � Hosszúság 296,0 mm-ben 
 � Szélesség 169,0 mm-ben 
 � Magasság 173,0 mm-ben 
 � Gyalulási szélesség 82 mm-ben

Műszaki adatok:
 � Névleges felvett teljesítmény 250 W 
 � Üresjárati fordulatszám 8 000–20 000 1/perc 
 � Rezgésszög balra/jobbra 1,4° 
 � Súly 1,3 kg
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szerszámok és tartozékok  
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porszívók, szalag és rezgőcsiszolók

TÉTEL RAKTÁRON
TÉTEL MEGRENDELÉSRE

NEDVES/SZÁRAZ PORSZÍVÓK
GAS15L

 � Magas szívóerő az erőteljes 1200 W-os szívóturbina révén – sokoldalú 
alkalmazásokhoz nedves és száraz üzemben

 � Beépített fúvófunkció a gyors és egyszerű szárításhoz, pl. festékek 
vagy egyéb, könnyen száradó folyadékok esetében

 � Egyszerű szűrőtisztítás a félautomata szűrőtisztító rendszernek 
köszönhetően

 � 1 mg/m2 feletti MAK-értékű és az európai szabvány szerinti L osztály-
ba sorolt porokhoz

 � Készülék csatlakozóaljzata elektromos szerszámok csatlakoztatására
 � Beépített tartozéktartók közvetlenül a porszívó felső részén, valamint 

praktikus kábel- és tömlőtartó
 � Automatikus lekapcsolás a max. folyadékszint elérésekor
 � Tartozékok egyszerű cseréje
 � portartály-térfogat 10 l
 � víztartály-térfogat 7,5 l
 � több a www.bosch-professional.cz

SZALAGCSISZOLÓ
GBS 75 AE

 � Különösen jól kezelhető fa, műanyag és fém felületek bevonat-eltávolítá-
sánál, síkba csiszolásánál és simításánál

 � Robosztus bordásszíj és fém bordásszíj-kerekek a hosszú élettartamhoz
 � Alumínium futógörgők a nagy igénybevétel számára
 � Optimalizált csiszolási eredmények a grafitbevonatú csiszolólemezzel
 � Stabil gyorsrögzítő kar az egyszerű szalagcseréhez
 � Vezetőgörgők-finombeállítása a pontos szalagfutáshoz
 � Vezérlő elektronika az anyagnak megfelelő munkához
 � Levehető pótfogantyú a perem közeli csiszolás számára
 � Csatlakozás a porszívóval és porzsákkal történő elszíváshoz
 � Tetszetős szett-ajánlat számos tartozékkal
 � szalag méret: 533/75 mm
 � több a www.bosch-professional.cz

 � az új csiszoló vásárlásakor a zsák a csomagban

 � az új csiszoló vásárlásakor a zsák a csomagban

REZGŐCSISZOLÓ
GSS 230 EA MF

 � A legjobb csiszolólap-anyag a legjobb felületminő-
séghez és a gumi csiszolólapoknál ötször hosszabb 
élettartamhoz

 � Halk és rezgésszegény a fáradságmentes munkavé-
gzéshez

 � Jó csapágytömítés és alumínium csapágy karima a 
hosszú élettartam érdekében

 � Homlokoldali színelő csiszolás a levehető kiegészítő 
fogantyúnak köszönhetően

 � Bosch mikro szűrő-rendszer: tökéletes mobil elszívás
 � Balkezesek számára alkalmas
 � alkalmas balkezesek részére is
 � csiszolólap 182 × 92 mm
 � több a www.bosch-professional.cz

PORZSÁK MIKROFILTERREL GSS 230 AE MF-HEZ

PORZSÁK GBS 75 AE-HEZ

Műszaki adatok:
 � Névleges felvett teljesítmény 1 200 W 
 � Súly 6,0 kg 
 � Tartálytérfogat 15 l 
 � Bruttó tartálytérfogat 19 l 
 � Nettó víztartály-térfogat 7,5 l 
 � Nettó portartály-térfogat 10 l 
 � Porzsáktérfogat, nettó 6,7 l 
 � Hosszúság 440,0 mm-ben 
 � Szélesség 376,0 mm-ben 
 � Magasság 482,0 mm-ben 
 � Szűrőfelület 2.800 cm² 
 � Szűrőfelhasználási kategóriák L  
 � Kerék, darabszám 4  
 � Max. légáram 62 l/sec (a ventillátornál)  
 � Max. vákuum 215 mbar (a ventillátornál) 

Műszaki adatok:
 � Szalagsebesség 200–330 m/perc 
 � Csiszolófelület, szélesség 75 mm-ben 
 � Szalag, hossz 533 mm-ben 
 � Szalag, szélesség 75 mm-ben 
 � Névleges felvett teljesítmény 750 W 
 � Leadott teljesítmény 410 W Súly 3,4 kg

Műszaki adatok:
 � Névleges felvett teljesítmény 300 W 
 � Üresjárati fordulatszám 5 500–11 000 1/perc 
 � Rezgésszám üresjáratban 11 000–22 000 1/perc 
 � Rezgésszám 2,4 mm-ben 
 � Súly 2,3 kg 
 � Csiszolófelület Csiszolólap, szélesség 92 mm-ben 
 � Csiszolólap, hosszúság 182 mm-ben 
 � Beszorítható csiszolólap, szélesség 93 mm-ben 
 � Beszorítható csiszolólap, hosszúság 230 mm-ben 
 � Tépőzáras csiszolólap, szélesség 93 mm-ben 
 � Tépőzáras csiszolólap, hosszúság 185 mm-ben
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EXCENTERCSISZOLÓ
GEX 125-150 AVE

 � Egyedülálló rezgéscsillapítás: tartós használat mellett is csak minimális rezgés
 � Maximális felületminőség: a burkolattól függetlenített csiszolóegység az egyenletes szorítónyomásért
 � A 150 vagy 125 mm-es választható méretű csiszolótányér révén rugalmasság minden felhasználási területen
 � Pormentes munkavégzés minden felhasználási módnál a porelszívóhoz vagy mikro szűrős porszűrő dobozhoz való 

közvetlen csatlakozás révén
 � Ergonomikus kialakítású felületek Softgrip fogantyúval a tökéletes kezelhetőségért, kiegészítő fogantyúval és a nélkül is
 � A dörzsfék a munka hatékonyságának optimalizálása érdekében lehetővé teszi az eszköz gyors leállítását
 � A fordulatszám-választás és a 400 Wattos motor kellő erőtartalékot ad, és lehetővé teszi a fordulatszám hozzáigazítását 

a csiszolási feladatokhoz
 � több a www.bosch-professional.cz

EXCENTERCSISZOLÓ
GEX 125 AC

 � Az excentrikus mozgás és forgás biztosítja a nagyon finom csiszolatot nagy csiszolási teljesítménynél
 � Alumínium csapágy karima a hosszú élettartam és csendes járás érdekében
 � Szabályozó elektronikával és fordulatszám-előválasztással: minden alkalmazáshoz a megfelelő fordulatszám
 � A csiszolótányér-fék megóvja a munkadarabot a sérüléstől (karcolás)
 � Bosch mikro szűrő-rendszer: tökéletes mobil elszívás
 � Tépőzár a gyors, kényelmes csiszolólap cseréhez
 � Fa, fém és műanyag, festékek és lakkok csiszolásához és polírozásához, domborított felületeken is
 � Balkezesek számára alkalmas

KERESŐMŰSZEREK
GMS120

 � A legmagasabb megbízhatóság: az automatikus kalibrálásnak köszönhetően minden tárgyat 
megtalál és elkerüli az alkalmazási hibákat

 � Akár mélyebben található tárgyak megbízható helymeghatározásához is – Max. 12 cm mélység
 � Még megbízhatóbb keresés a háromszínű Led-fénygyűrűnek köszönhetően
 � A tárgyak közepének hajszálpontos kijelzése a középpontkereső skálával
 � Az eredmények jobb megjelenítése a megvilágított kijelző révén
 � Jelölőnyílás Led-fénygyűrűvel
 � Három érzékelési üzemmód a különböző feladatokhoz: szárazépítés üzemmód, fém üzemmód, 

üzemmód a feszültség alatt álló kábelekhez
 � több a www.bosch-professional.cz

 � az új csiszoló vásárlásakor a zsák a csomagban

 � az új csiszoló vásárlásakor a zsák a csomagban

PORZSÁK MIKROFILTERREL GEX 125 AC-HEZ

PORZSÁK MIKROFILTERREL GEX 125-150 AVE-HEZ

PORZSÁK DUST BOX-AL GEX 125-150 AVE-HEZ

Műszaki adatok:
 � Csiszolótányér ø 150 mm-ben 
 � Üresjárati fordulatszám 5 500–12 000 1/perc 
 � Rezgésszám 11 000 – 24 000 1/perc 
 � Excentricitás 2,00 mm-ben 
 � Csiszolóanyag-rögzítés Tépőzár  
 � Névleges felvett teljesítmény 400 W 
 � Súly 2,4 kg 
 � Rezgésszám 4 mm-ben

Műszaki adatok:
 � Csiszolótányér ø 125 mm-ben 
 � Üresjárati fordulatszám 4 500–12 000 1/perc 
 � Rezgésszám 9 000–24 000 1/perc 
 � Excentricitás 2,50 mm-ben 
 � Csiszolóanyag-rögzítés Tépőzár  
 � Névleges felvett teljesítmény 340 W Súly 2,0 kg 
 � Rezgésszám 5 mm-ben

Műszaki adatok:
 � Felderíthető anyagok: műanyag csövek, vastar-

talmú fémek, nemvasfémek, faalapszerkezet, 
feszültség alatt álló vezetékek  

 � Max. helymeghatározási mélység 120 mm-ben 
 � Befogási mélység, acél, max. 120 mm-ben 
 � Befogási mélység vörösréz, max. 80 mm-ben 
 � Kikapcsolási automatika, kb. 5 min  
 � Áramellátás 1 × 9-V-6LR61  
 � Súly, kb. 0,27 kg
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méréstechnika

TÉTEL RAKTÁRON
TÉTEL MEGRENDELÉSRE

LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ
DLE 40

 � kis lézeres távolságmérő
 � távolságok, terület, térfogatok gyors és pontos mérése
 � abszolut pontosság, amely a korszerű lézeres technikának köszönhető, hatótávolság 40 m
 � egyszerű és érthető működés, amely az áttekinthető kijelzőnek köszönhető
 � softgrip
 � csomagolás (ho/szé/ma): 214 × 189 × 62 mm
 � több a www.bosch-professional.cz

LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ
GLM80 + R60

 � R 60 Professional mérősín digitális lejtésmérőként történő 
használathoz

 � Azonnal üzemkész a mérőgép automatikus felismerésével
 � Automatikus forgó, megvilágított kijelző az optimális leolva-

sáshoz
 � Fokozott autonómia a lítium-ion technológia révén – akár 

25.000 mérés egyetlen töltéssel
 � Az utolsó 10 mért érték és egy állandó automatikus tárolása
 � Új, kombinált mérési funkciók a beépített 360°-os lejtésérzé-

kelő által
 � Az akku szabványos mikro- USB-csatlakozóról tölthető
 � Kicsi és könnyen kezelhető
 � több a www.bosch-professional.cz

DIGITÁLIS LEJTÉSMÉRŐ
DNM 120 L

 � Pontos lejtésértékeket mér fokban, százalé-
kban vagy mm/m-ben

 � Az irányjelző nyilak és hangjelzés 0° és 90° 
értékeknél az egyszerű beigazítás érdekében

 � Hold/Copy funkció a mérési eredmény 
rögzítéséhez és továbbításához

 � A mért értékek automatikus forgatása a 
kijelzőben fej fölötti munkavégzés esetén

 � Akusztikus jelzés 0°-nál és 90°-nál
 � Egyszerű kalibrálási funkció a tartós 

pontosságért
 � Robusztus alumínium ház
 � Ferde helyzetű, jól olvasható kijelző
 � 2 libella lehetővé teszi használatát vízmér-

tékként
 � Egyszerű szállítás és biztonságos tárolás a 

készülékkel együtt szállított védőtáskában
 � egyszerű szállítás és biztonságos tárolása  a 

védő tokban, ami a csomagolás tartozéka
 � több a www.bosch-professional.cz

Műszaki adatok:
 � Hosszúság 120 cm 
 � Mérési tartomány 0°–360°  

(4 × 90°)  
 � Elektronika mérési pontossága 

0°/90° ±0,05°  
 � Elektronika mérési pontossága 

1°–89°mellett ±0,2°  
 � Libella mérési pontossága 

±0,057° = ±1 mm/m  
 � Áramellátás 1× 9 V 6LR61  
 � Üzemelési időtartam kb. 200 h 
 � Kikapcsolási automatika, kb. 

5 perc 
 � Súly, kb. 1,3 kg 
 � Szélesség 25 mm-ben 
 � Magasság 60 mm-ben

Műszaki adatok:
 � Lézerdióda 635 nm, <1 mW  
 � Mérési tartomány 0,05–80 m 
 � Lézerosztály 2  
 � Mérési pontosság, tipikusan. ±1,5 mm  
 � Mérési idő, tipikus. <0,5 s  
 � Mérési idő max. 4 s 
 � Áramellátás 1 × 3,7 V Li-ionos akku (1 250 mAh)   
 � Kikapcsolási automatika 5 min. 
 � Hosszúság 111 mm-ben 
 � Szélesség 51 mm-ben 
 � Magasság 30 mm-ben 
 � Mértékegységek m/cm/mm  
 � Memóriaértékek száma 20 + 1 
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DIGITÁLIS SZÖGMÉRŐ
GAM 220

 � Egyszerű és dupla leszabási, illetve gérszögek automatikus számítása további 
segédeszközök nélkül

 � Szögek gyors számítása és átvitele a memória funkcióval gyakran használt 
szögértékeknél

 � Szármeghosszabbítással, nehezen hozzáférhető helyeken végzett mérésekhez
 � Egyszerű kezelése: akusztikus hangjelzések, memória- és számítási funkciók, 

valamint fej fölött leolvasható kijelzők könnyítik a munkát
 � több a www.bosch-professional.cz

VONALLÉZEREK
GLL 2

 � Kicsi, könnyű és mindig kéznél van
 � Egyszerű kezelhetőség az egygombos kezelésnek köszönhetően
 � Rugalmas használat: multifunkcionális tartóval a sokoldalú rögzítési lehetőség 

érdekében
 � Jó láthatóság: min. 10 m (a környezet világosságától függően)
 � Professzionális szintezési precizitás: 0,3 mm/m
 � több a www.bosch-professional.cz

VONALLÉZEREK
GLL 3-80 P

 � Korlátlan felhasználási lehetőségek: Egy vízszintes és 2 függőleges 360°-os  
 � vonal számos új alkalmazást tesz lehetővé egyidejű jelölésnél,
 � beállításnál és szintezésnél bel téren
 � Önszintező (4 másodperc alatt 4°), nagyon pontos (± 0,2 mm/m) és akár 80 m 

hatótávolság vevővel
 � Kompakt, egyszerűen kezelhető és rendkívül masszív (IP 54)
 � több a www.bosch-professional.cz

Műszaki adatok:
 � Mérési tartomány 0°–220°  
 � Mérési pontosság, szög ±0,1°  
 � Mérési pontosság, libella ±0,05°  
 � Szögszámítás pontossága ±0,1°  
 � Áramellátás 4 × 1,5-V-LR6 (AA)  
 � Kikapcsolási automatika, kb. 3 perc 
 � Mérőszár-hossz 40 cm 
 � Súly, kb. 1,1 kg 
 � Hosszúság 432 mm-ben 
 � Szélesség 35 mm-ben 
 � Magasság 61 mm-ben

Műszaki adatok:
 � Lézerdióda 635 nm, <1 mW  
 � Lézerosztály 2  
 � Munkaterület 10 m 
 � Munkaterület céltáblával 10 m 
 � Szintezési pontosság ±0,3 mm/m  
 � Önszintezési tartomány ±4°  
 � Por és fröccsenő víz elleni védelem IP 5X  
 � Áramellátás 3 × 1,5-V-LR6 (AA)  
 � Üzemidő, max. 15 óra  
 � Súly, kb. 0,25 kg 
 � Hosszúság 80 mm-ben 
 � Szélesség 42 mm-ben 
 � Magasság 96 mm-ben 
 � Kivetítés 2 vonal 

Műszaki adatok:
 � Lézerdióda 640 nm, <1 mW  
 � Lézerosztály 2  
 � Munkaterület 40 m 
 � Munkaterület vevővel 80 m 
 � Átmérő  Munkatartomány vevő nélkül 40 m 
 � Átmérő  Munkaterület céltáblával 20 m 
 � Szintezési pontosság ±0,2 mm/m  
 � Önszintezési tartomány ±4°  
 � Por és fröccsenő víz elleni védelem IP 54  
 � Áramellátás 4 × 1,5-V-LR6 (AA)  
 � Üzemidő, max. 18 óra 1 vonalas üzemmódban  
 � Állványmenet 1/4“, 5/8“  
 � Súly, kb. 0,76 kg 
 � Hosszúság 159 mm-ben 
 � Szélesség 75 mm-ben 
 � Magasság 141 mm-ben 
 � Kivetítés 3 × 360° vonal 
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szerszámok és  tar tozékok  kéz iszerszámokhoz

szerszámok és tartozékok  
kéziszerszámokhoz

kiegészítők

TÉTEL RAKTÁRON
TÉTEL MEGRENDELÉSRE

L-BOXX TÁROLÓ
445 × 117 × 357 mm

445 × 151 × 357 mm

445 × 253 × 357 mm

445 × 389 × 357 mm

 � a legtöbb termék már a bőröndben van (a bőrönd képe a tételnél), hozzávehető a régebbi 
típusokhoz szerszámok és kiegészítők

 � betétek elhelyezésre kikérésre a termék részlegen

VEZETŐSÍNEK KÖRFŰRÉSZRE
HOSSZ 800 mm FSN 800

HOSSZ 1100 mm FSN 1100

HOSSZ 1600 mm FSN 1600

HOSSZ 2100 mm FSN 2100

HOSSZ 3100 mm FSN 3100

TARTOZÉKOK
CSATLAKOZÓ ADAPTER FSN VEL

FERDE ADAPTER/SAROKÜTKÖZŐ FSN WAN

SZORÍTÓK FSN SZW

MŰANYAG VÉGZÁRÓK FSN KK

VÉDELEM HASADÁS ELLEN FSN SS

CSÚSZÁSGÁTLÓ SZALAG FSN HB


