
bosch-do-it.com

Home made by you.

Nová generace příklepových vrtaček

Síla příklepu. 
Jednoduše pod kontrolou.



* podle EN 60745

2-stupňová
převodovka73Nm

krouticí moment* 900 W

AdvancedImpact 900
Více informací k AdvancedImpact 900 od strany 18.
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Easy Universal

EasyImpact 550
Lze obdržet také v sadě  
s Drill Assistant.

EasyImpact 570

Zdivo  ++

Dřevo  ++

Měkký beton +

Kov  +

Zdivo  ++

Dřevo  ++

Měkký beton +

Kov  +

UniversalImpact 700
Lze obdržet také v sadě  
s Drill Assistant.

Zdivo  +++

Dřevo  +++

Měkký beton ++

Kov  +
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Universal Advanced

UniversalImpact 800  AdvancedImpact 900
Lze obdržet také  
v sadě s Drill Assistant.

Drill Assistant

Zdivo  +++

Dřevo  +++

Měkký beton ++

Kov  ++

Zdivo  +++

Dřevo  +++

Měkký beton +++

Kov  +++

▶  Pomůcka pro nasta-
vení hloubky vrtání 

▶  Box na prach  
pro čisté vrtání
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Víš, co potřebuješ udělat? Tak se do toho pusť. 
S našimi novými příklepovými vrtačkami 
zvládneš každý projekt. 

Nyní můžeš mít práci ještě více pod kontrolou –  
díky Kickback Control: Senzor v příklepové 
vrtačce rozpozná náhlé zablokování vrtáku ve 
zdi a zastaví motor. Tak se zabrání dalšímu 
nežádoucímu otáčení (zpětnému rázu) nářadí.  
Výsledek: menší riziko poranění a větší ochrana 
uživatele.

Díky ergonomickému designu, spoustě praktic-
kého příslušenství a důmyslné technice bude 
vrtání přesnější a snazší.

Další projekt:  
začni hned

Síla příklepu. 
Jednoduše pod kontrolou.
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Kompaktní a výkonné: EasyImpact 550 a Easy
Impact 570 patří k nejmenším příklepovým 
vrtačkám na světě. 

Díky nízké hmotnosti a kompaktním rozměrům 
sedí perfektně v ruce a umožňují tak pohodlnou 
práci bez únavy. 

A poskytují optimální sílu pro nespočetné 
možnosti použití a různé materiály. Protože pod 
malým krytem pracují výkonné motory.

 EasyImpact 550  
& EasyImpact 570

Síla příklepu. V příručním formátu.
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Nyní je vrtání lehčí, a to doslova. Protože 
EasyImpact 550 váží pouze 1,5 kg 
a EasyImpact 570 pouze 1,6 kg. 

U těchto dvou lehkých hmotností se 
všechno točí jen okolo komfortní práce: 
Práci usnadňuje ergonomický design, 
protiskluzová přídavná rukojeť a šikovné 
rozměry. Můžeš vrtat i nad hlavou, aniž 
by se ti ihned unavily ruce.

Nezáleží na tom, o jaký materiál se jedná: 
Dřevo, zdivo nebo měkký beton – silné 
motory zvládnou každou výzvu.

 Vrtání s lehkostí
EasyImpact 550 & EasyImpact 570

* podle EN 60745

550

570

W

W

11Nm
krouticí moment*

12Nm
krouticí moment*



Hezčí bydlení.
Lehčí vrtání.

Velké zatížení

S EasyImpact 550 a EasyImpact 570 je 
vrtání hračka. Snadno se ovládají a díky 
jejich kompaktním rozměrům budeš vždy 
pracovat maximálně pohodlně.

EasyImpact 570 ti pomůže při malých až 
středních vrtacích pracích v domě a na 
zahradě. Připevňování držáků na televizi 
a polic z masivního dřeva se tak podaří 
obratem ruky. 
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Dvouobjímkové 
rychloupínací sklíčidlo
Častá výměna sklíčidla je nyní snadná. Vřeteno se 
otevírá jednoduchým otočením dvouobjímkového 
rychloupínacího sklíčidla. A to bez jakéhokoli klíče – 
pouze rukama.

EasyImpact 550



Rychloupínací sklíčidlo 
s AutoLock

EasyImpact 570

Výměna vrtáků pouze jednou rukou – díky AutoLock: 
Stačí jednoduše povolit nebo utáhnout jednoobjímkové 
sklíčidlo. Při utahování se vřeteno vrtačky automaticky 
zajistí a spolehlivě a pevně drží vrták.

AutoLock najdeš také u UniversalImpact 800  
a AdvancedImpact 900. Víc informací od strany 18.
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Chceš něco renovovat?  
Ať už máš v plánu cokoli – s UniversalImpact 700 
to zvládneš.
 
Tento multitalent s kompaktními rozměry je 
vhodný pro veškeré běžné vrtání v domě a okolo 
něj. Můžeš bez námahy vrtat dokonce i větší 
otvory do dřeva, dlaždic, kamene, kovu a měkkého 
betonu.

UniversalImpact 700
Síla příklepu. Pro nespočetné projekty.
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S UniversalImpact získáš vrtačku, která 
dokáže všechno: nejrůznější projekty od 
lehkých až po náročné a téměř všechny 
 materiály.

Výměna vrtáku stisknutím tlačítka: Stačí 
jednoduše podržet vrták v rychloupínacím 
sklíčidle a zaaretovat vřeteno pomocí 
 Press+Lock. A už se můžeš znovu pustit do 
práce.

Plynulé nastavení příklepové síly a přesná 
předvolba otáček pro práci přizpůsobenou 
materiálu: S UniversalImpact 700 budeš 
vždy pracovat správně. 

Protiskluzavá přídavná rukojeť s měkkou 
gumovou tlumicí vložkou, hmotnost pouze 
1,7 kg a ergonomický design poskytují maxi-
mální možný komfort při vrtání všeho druhu.

Jedna na všechno
UniversalImpact 700

701 W17 Nm
krouticí moment*

* podle EN 60745
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Vrtání do kovu
S vrtačkou UniversalImpact 700 provrtáš 
i kov – díky předvolbě otáček podle materiá-
lu a motoru o výkonu 701 W. A Press+Lock 
umožňuje rychlou přípravu na jiné materiály.

Vrtání do dlaždic
Tady záleží na správné rychlosti, kterou 
můžeš zcela jednoduše nastavovat a regulo-
vat pomocí předvolby otáček: Začni pomalu. 
Jakmile vrták provrtá glazovaný povrch 
dlaždice, můžeš zvýšit rychlost otáčení.



EasyImpact 550 a 570, UniversalImpact 700 a 800, AdvancedImpact 900

Protiskluzová 
přídavná rukojeť
Pomocí speciální drážky na upínacím krku 
připevníš přídavnou rukojeť perfektně na 
nářadí. Výstupek na rukojeti zapadne po 
utažení upevňovacího šroubu do drážky: 
Díky tomu rukojeť ani při velkém přítlaku 
nevyklouzne z nářadí a můžeš vždy vrtat 
s maximální kontrolou a přesností.

16



Ještě efektivnější. Náš optimalizovaný 
příklepový mechanismus zabezpečuje 
rychlejší postup vrtání do zdiva a měkkého 
betonu. Společně s výkonným motorem tak 
bez námahy zvládneš i náročnější vrtání. 

Všechny příklepové vrtačky nové generace 
jsme vybavili zdokonaleným příklepovým 
mechanismem a protiskluzovou přídavnou 
rukojetí.

Zdokonalený příklepový 
mechanismus

17
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Člověk nemůže mít všechno neustále pod kontrolou? 
Při vrtání ano. 

Tito dva inteligentní siláci zvládnou i větší vrtací 
práce s absolutní kontrolou. A s větší ochranou pro 
tebe: Funkce Kickback Control rozhodujícím způso-
bem přispívá ke snížení nebezpečí poranění, a tedy 
k větší ochraně uživatele.

UniversalImpact 800  
a AdvancedImpact 900

Síla příklepu plně pod kontrolou.
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800

900

W

W
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Máš spoustu nápadů?  
Tak je prostě realizuj.

Pro UniversalImpact 800 a Advanced
Impact 900 nejsou žádný projekt a žádná 
výzva příliš velké: dřevo, zdivo, kov nebo 
měkký beton. Díky silným motorům jsou 
vhodné pro každé vrtání. Zejména robustní 
kryt vrtačky Advanced Impact 900 je jako 
stvořený i pro náročnější úkoly.

A AutoLock umožňuje výměnu vrtáku 
během několika sekund (viz stranu 11).

Nepřekonatelné.
UniversalImpact 800 a AdvancedImpact 900

19 Nm
krouticí moment*

73 Nm
krouticí moment*

2 stupňová
převodovka

* podle EN 60745
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Vrtání nad hlavou
Díky nízké hmotnosti, měkké gumové 
tlumicí vložce a ergonomickému designu 
sedí oba siláci perfektně v ruce – zcela 
pod kontrolou i při práci nad hlavou.

Vrtání do dřeva
Máš v plánu něco velkého? S vrtačkou 
AdvancedImpact 900 máš k dispozici 
výkonný motor s 900 W a pomocí 
dvoustupňové převodovky můžeš per-
fektně nastavit sílu. S odpovídajícím spirá-
lovým vrtákem tak budeš bez námahy vrtat 
např. i hlubší otvory s větším průměrem do 
masivních dřevěných trámů.



UniversalImpact 800 a AdvancedImpact 900

Kickback Control
S Kickback Control budeš nyní 
vrtat s ještě větší kontrolou 
a bezpečností. Pokud se vrták 
zasekne v materiálu a zablokuje 
se, motor se ve zlomku sekundy 
zastaví. Tím se zabrání nekontro-
lovanému vymrštění nářadí. To 
výrazně snižuje nebezpečí pora-
nění paží, zápěstí a ramenních 
kloubů.

22
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Senzor zabudovaný ve spínači nářadí rozpozná, 
když dojde ke zpětnému rázu nářadí („kickback“). 
V tom okamžiku se motor během zlomku sekundy 
vypne a zabrání tak dalšímu otáčení nářadí. A tím 
také zkroucení paže nebo zápěstí. Inteligentní 
ochrana pracovníka a stroje.

Tak rychle. Tak efektivně.



Předvolba otáček
Bosch Electronic: Pomocí regulačního kolečka 
a spínače v rukojeti můžeš ještě optimálněji 
volit a regulovat otáčky příklepové vrtačky – 
pro práci přizpůsobenou druhu materiálu, 
jemně dávkovanou práci, například při navrtá-
vání hladkých ploch a šroubování šroubů.

24

UniversalImpact 800 a AdvancedImpact 900

Konstantní elektronika
Plynulý postup práce díky konstantní elektronice. 
Elektronika udržuje konstantní otáčky i při vzrůstají-
cím zatížení při vrtání a větším odporu ve zdi.
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AdvancedImpact 900

Dvoustupňová převodovka
Přepínatelná dvoustupňová převodovka zajišťuje 
ještě více možností použití. 1. stupeň má vysoký 
krouticí moment, tzn. velkou sílu, např. pro šroubo-
vání velkých šroubů, míchání malty nebo těžké 
disperzní barvy. 2. stupeň poskytuje vysoké otáčky, 
tzn. rychlost, která je zapotřebí pro vrtání. 



Drill Assistant
Drill Assistant pomáhá pro nastavení 
přesné hloubky vrtání. Tak vyvrtáš hned 
na první pokus otvor s požadovanou 
a přednastavenou hloubkou podle 
hmoždinky. 

Box na prach, který je součástí pomůcky 
Drill Assistant, zachycuje při vrtání prach 
přímo u vrtaného otvoru a zabraňuje tak 
zbytečnému rozptýlení prachu v bytě 
a v tvém okolí.

Pro všechny nové příklepové vrtačky lze 
obdržet odpovídající Drill Assistant 
v sadě nebo volitelně jako příslušenství.

26



Zachycení prachu
Drill Assistant zachycuje prach z vrtání přímo 
u vrtaného otvoru. Rychle se nasazuje a box na 
prach lze pro vyprázdnění sejmout.

Nastavení hloubky 
vrtání
Jako pomůcku pro vyměření hloubky vrtání 
použij hmoždinku, kterou chceš zasadit do 
zdi. Vlož ji do pomůcky Drill Assistant a posuň 
regulátor tak, aby byla nastavená ideální 
hloubka vrtání – a vrták nebude vrtat ani 
o milimetr dál.

27

Tyto příklepové vrtačky 
se dodávají s pomůckou 
Drill Assistant. EasyImpact 550 UniversalImpact 700 AdvancedImpact 900

Silná sada:



Síla příklepu. Porovnání.
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Technické vlastnosti EasyImpact 550 EasyImpact 550
s Drill Assistant

EasyImpact 570 UniversalImpact 700

Výkon 550 W 550 W 570 W 701 W

Krouticí moment* 11 Nm 11 Nm 12 Nm 17 Nm

Kickback Control – – – –

Konstantní elektronika – – – –

Speed Preselection – – – ✓

Stupně 1 stupeň 1 stupeň 1 stupeň 1 stupeň

Max. Ø vrtání do  

dřeva / kovu  
zdiva / měkkého betonu

25 mm / 8 mm
10 mm / 10 mm

25 mm / 8 mm
10 mm / 10 mm

25 mm / 8 mm
10 mm / 10 mm

30 mm / 12 mm
14 mm / 14 mm

Hmotnost nářadí 1,5 kg 1,8 kg 1,6 kg 1,7 kg

Sklíčidlo dvouobjímkové dvouobjímkové jednoobjímkové, AutoLock jednoobjímkové, Press+Lock

Rozsah dodávky Přídavná rukojeť

Hloubkový doraz

Drill Assistant Přídavná rukojeť

Hloubkový doraz

Přídavná rukojeť

Hloubkový doraz

* podle EN 60745
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Technické vlastnosti EasyImpact 550 EasyImpact 550
s Drill Assistant

EasyImpact 570 UniversalImpact 700

Výkon 550 W 550 W 570 W 701 W

Krouticí moment* 11 Nm 11 Nm 12 Nm 17 Nm

Kickback Control – – – –

Konstantní elektronika – – – –

Speed Preselection – – – ✓

Stupně 1 stupeň 1 stupeň 1 stupeň 1 stupeň

Max. Ø vrtání do  

dřeva / kovu  
zdiva / měkkého betonu

25 mm / 8 mm
10 mm / 10 mm

25 mm / 8 mm
10 mm / 10 mm

25 mm / 8 mm
10 mm / 10 mm

30 mm / 12 mm
14 mm / 14 mm

Hmotnost nářadí 1,5 kg 1,8 kg 1,6 kg 1,7 kg

Sklíčidlo dvouobjímkové dvouobjímkové jednoobjímkové, AutoLock jednoobjímkové, Press+Lock

Rozsah dodávky Přídavná rukojeť

Hloubkový doraz

Drill Assistant Přídavná rukojeť

Hloubkový doraz

Přídavná rukojeť

Hloubkový doraz

UniversalImpact 700
s Drill Assistant

UniversalImpact 800 AdvancedImpact 900 AdvancedImpact 900
s Drill Assistant

701 W 800 W 900 W 900 W

17 Nm 19 Nm 73 Nm 73 Nm

– ✓ ✓ ✓

– ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

1 stupeň 1 stupeň 2 stupně 2 stupně

30 mm / 12 mm
14 mm / 14 mm

30 mm / 12 mm
14 mm / 14 mm

40 mm / 13 mm
20 mm / 18 mm

4
0 mm / 13 mm

20 mm / 18 mm

2,0 kg 1,8 kg 2,6 kg 2,8 kg

jednoobjímkové, Press+Lock jednoobjímkové, AutoLock jednoobjímkové, kovové, AutoLock jednoobjímkové, kovové, AutoLock

Drill Assistant Přídavná rukojeť
Hloubkový doraz

Přídavná rukojeť
Hloubkový doraz

Drill Assistant
Přídavná rukojeť
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Vítej na MyBosch, 
zcela individuálním 
portálu pro domácí 
kutily s komfortními 
nabídkami služeb, 
exkluzivními výho-
dami a spoustou 
 inspirací. 
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Jednoduše proveď registraci on-line a  zajisti 
si 3letou záruku výrobce na nářadí pro kutily, 
zahradní nářadí a měřicí přístroje.

 
3 roky záruky

Bezplatná VIP servisní horká linka s osobním 
poradenstvím ohledně výrobků a projektů 
od odborníků Bosch včetně služby zpětného 
zavolání a záruky přijetí hovoru do 10 sekund. 

Rady od odborníků 
 přímo pro tebe

Zaregistruj si své nářadí Bosch a využívej 
 rozsáhlých informací a pohodlného vyřízení 
servisu. 

 
Tvoje virtuální dílna

Více než 1 000 inspirujících projektových 
nápadů, perfektně střižených na míru podle 
tvých zájmů a schopností. Naplánuj si své 
vlastní projekty a sdílej je s ostatními.

Tvůj svět plánování  
a inspirací

Registrace několika kliknutími:
MyBosch-Tools.com
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Vrtání je jednou z nejčastějších prací prováděných v domácnosti. Šikmým nebo příliš velkým 
vyvrtaným otvorům zabráníš, když se budeš řídit následujícími radami:

Tipy & triky
Správné vrtání

Zohledni druh zdi. Nastav příklepovou 
vrtačku podle příslušného druhu zdi a zvol 
vhodný vrták. 

Čím je silnější motor příklepové vrtačky, 
tím víc možností máš při vrtání a při 
použití příslušenství. 

Při vrtání si zajisti bezpečnost a zkontroluj 
zeď pomocí detektoru, zda se zde nena-
cházejí elektrické kabely a vodovodní 
trubky.

 1  4

 2

 3

 5

 6

Poté zaujmi bezpečný postoj a při vrtání 
drž obě rukojeti oběma rukama.

Šikmým otvorům zabráníš tím, že nasadíš 
špičku vrtáku kolmo k povrchu materiálu 
a teprve poté začneš vrtat.

Aby vrták nesklouznul, zalep místa vrtání 
na hladkém povrchu krepovou lepicí 
páskou.
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bosch-do-it.com

Robert Bosch odbytová s.r.o. 
Elektrické nářadí
Radlická 350/107d 
158 00 Praha 5


