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Elektrické nářadí Bosch  
pro domácí kutily
Kompletní katalog 2012 / 2013 www.bosch-do-it.com

Power4All – 18 V řada
Kombinace se systémem: Jeden akumulátor pro všechny!

Nová generace Compact
Kompaktní síla: Vždy správná volba!

IXO Little Big Moments
Velké věci často začínají malým nápadem. A šroubovákem IXO.
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Horká linka pro všechny případy,  
se kterými se může kutil setkat:

Člověk nemůže vědět všechno. Abyste na každou otázku dostali 
 zaručeně správnou odpověď, vytvořila pro vás firma Bosch 
Poradenskou linku. Zeptejte se nás. Ať již nějaké elektrické nářadí 
Bosch vlastníte, nebo si např. chcete nějaké opatřit – rádi vám 
 poradíme při koupi, použití, i při opracování materiálu. 

Horká linka: 261 300 484

Jsme vám k dispozici:
Po - pá 8.00 - 16.30 h

Robert Bosch odbytová s. r. o.
Divize elektrického nářadí
Pod Višňovkou 1661/35
140 00 Praha 4 – Krč

www.bosch-do-it.com
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1928 
Strojek na vlasy Forfex je první 
elektrický spotřebič

1886 
Robert Bosch otevírá  
„dílnu pro jemnou mecha-
niku a elektrotechniku“  
ve Stuttgartu

Impresum
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Výroba:  netzwerk P
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Všechny redakční údaje podle nejlepšího vědomí a svědomí,  
ale bez záruky. Změny u výrobků vyhrazeny. Další tisk  
a využití obsahu (rozmnožování, překlad, zfilmování, přebírání 
do elektronických systémů) pouze s písemným souhlasem  
společnosti Robert Bosch GmbH, Leinfelden-Echterdingen.  
Printed in Germany. 
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2011 
Uneo Maxx – vrtání  
s příklepem i bez příklepu 
a šroubování s jediným 
nářadím

1947 
Kmitací pila Lesto – první 
elektrická kmitací pila na 
světě

Větší síla, větší flexibilita, větší přesnost 
Inovace Bosch vás nadchnou

Neustálé úsilí o zdokonalování bylo již základní myšlenkou zakladatele firmy Roberta Bosche 
a i dnes nadále představuje nastavenou laťku naší činnosti. Jeho základní myšlenka neustálé 
inovace pro nás dnes i do budoucna představuje nastavenou laťku naší činnosti. Z toho 
vyplývá jedinečná inovační síla skupiny Bosch, jejímž důkazem je ročně přibližně 3 800 přihlá-
šených patentů. Mnoho z těchto nápadů se týká také elektrického nářadí Bosch: Divize elek-
trického nářadí přináší ročně na trh více než 100 nových výrobků. Rovněž v budoucnosti vás 
nadchneme našimi inovacemi.

Příkladem této inovační síly divize elektrického nářadí Bosch je 18V lithium-iontový akumulá-
torový systém: Jeden výkonný akumulátor lze použít pro napájení celé řady nářadí Bosch pro 
dům a zahradu. Výsledkem progresivního vývoje je také nová generace Bosch Compact: 
snadno ovladatelné a kompaktní kmitací pily, příklepové vrtačky, excentrické brusky a vrtací 
kladiva – pro každého uživatele vhodný výrobek.

Ponořte se do světa elektrického nářadí Bosch pro domácí kutily, nechte se nadchnout ino-
vacemi a zažijte svůj osobní okamžik s IXO. Uvidíte: Naše nářadí je připravené na každou 
práci. Přejeme vám s ním hodně zábavy!

Váš

„Neustále by se mělo usilovat o zdokonalování          stávajícího stavu, nikdo by se neměl spokojit s tím,  
        čeho dosáhl.“

Robert Bosch

Wolfgang Becker
Marketing Europe | Power Tools Division | Robert Bosch GmbH
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Praktičtější, snáze  
ovladatelné a chytřejší: 

INOVACE 
od firmy Bosch pro 
domácí kutily
Čím lepší nářadí, tím jednodušší práce. Bosch pro vás 
průběžně vyvíjí nová řešení, která vám usnadňují kutilské 
činnosti v domě a na zahradě. Seznamte se na následují-
cích stránkách katalogu s našimi INOVACEMI.

Seznamte se s 

INOVACEMI 
Bosch multimediální formou!

Tento katalog vám neposkytuje pouze informace v tištěné 
podobě: Tyto malé obdélníčky – takzvané kódy QR – lze 
načíst pomocí chytrého telefonu s přístupem na internet. 
Tak si můžete prohlédnout obrázky z katalogu Bosch 
v pohybu přímo na svém mobilním telefonu.  
Se zajímavými informacemi o výrobcích a příklady pou-
žití. Vyzkoušejte to!

1 2 3
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V domě nebo na zahradě?  
Jednoduše dělejte,  
co chcete a kdy chcete!

Chcete nejdříve přišroubovat polici nebo raději ostříhat živý 
plot? Náš tip: Dělejte, co chcete! Jednoduše zastrčte 18V 
akumulátor do nářadí a pusťte se do toho. A jakmile jste 
hotoví, vytáhněte akumulátor a zastrčte ho do dalšího nářadí –  
a pokračujte dál.

Vezměte revoluci  
do ruky – pouze s jedním 
akumulátorem! 
Power4All je akumulátorový systém s lithium-iontovou technologií 
pro celou řadu nářadí Bosch pro domácnost a zahradu! Maxi-
mální výkon s jediným výkonným 18V akumulátorem vhodným pro 
veškeré akumulátorové nářadí nového systému: vrtací šroubovák, 
kombinovaný šroubovák, vrtací kladivo, kmitací pilu, brusku, sví-
tilnu a dokonce strunovou sekačku a nůžky na živé ploty. 

Pro vás to znamená: výkon na nejvyšší úrovni a absolutní flexibi-
litu. Díky různým možnostem kombinací nářadí a akumulátoru 
můžete provádět nejdůležitější práce doma a na zahradě. A to 
nejlepší: Můžete řadu svého 18V nářadí Bosch kdykoliv doplnit 
akumulátorovým nářadím bez akumulátoru a nabíječky a ušetříte 
tak peníze.

Vítejte  
        v rodině! 

Jeden akumulátor  
pro všechny!
Seznamte se s 18V řadou:  
Načtěte kód QR a dozvíte se více!  
Na straně 5 je popsáno,  
jak to funguje.



| 7

Skvělé projekty a nápady pro kutily: www.bosch-do-it.com |

IN
O

VA
C

E

Vybalit a můžete hned začít:
Každá sada Power4All obsahuje nářadí, 
nabíječku a akumulátor.

Doplňujte a kombinujte:
Proč byste kupovali více akumulátorů, než 
potřebujete? Veškeré elektrické nářadí 
Power4All lze obdržet i bez akumulátoru 
a lze ho používat s 18V akumulátorem 
Power4All.

Vítejte  
        v rodině! 
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Dvourychlostní akumulátorový 
vrtací šroubovák 

Akumulátorová  
kmitací pila

Dvourychlostní akumulátorový  
kombinovaný šroubovák

Akumulátorová  
multibruska

PSM 18 LI
Strana 78

PST 18 LI
Strana 52

PSB 18 LI-2
Strana 34

PSR 18 LI-2
Strana 28

Systémové  
    kombinace

Ušetřete za nadbytečné  
akumulátory a nabíječky ...
Už je konec s akumulátory a nabíječkami, které se k sobě nehodí 
a jen zbytečně stojí peníze a zabírají místo. Neboť v nové 18V 
řadě Bosch je zde jeden pro všechny ostatní. A to znamená: 
jeden akumulátor a jedna nabíječka pro veškeré nářadí!

Začněte například sadou vrtacího šroubováku, akumulátoru 
a nabíječky a postupně ji doplňujte dalším nářadím podle vlast-
ního výběru – a to bez akumulátoru a nabíječky. Je zřejmé, že 
přitom ušetříte mnoho peněz. Ostatně: Člena řady rozpoznáte 
podle loga Power4All.
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Akumulátorové  
vrtací kladivo

Akumulátorové  
nůžky na  

živé ploty
Akumulátorový 

fukar na listí

PML LI
Strana 36

ART 26 LI
Strana 149

AHS 52 LI
Strana 151

ALB 18 LI
Strana 149

Uneo Maxx
Strana 32

… a flexibilně doplňujte své nářadí!

B
… nebo kombinujte  

podle vlastního výběru …

Akumulátorová 
multifunkční 

svítilna

Akumulátorová 
strunová sekačka

A
Začněte  
sadou …



New Compact Generation
Universal ExpertEasy

10 |

| Kompletní katalog 2012 / 2013

 INOVACE | Nová generace Compact

Vždy přesně to pravé –  
         nová generace Bosch Compact

V rámci nové generace nářadí Compact se podařilo skloubit 
dohromady inovativní technická řešení s kompaktním desig-
nem. Výsledek: nová generace nářadí, která sjednocuje sílu 
a ovladatelnost. Veškeré nářadí nové generace Compact je 
z hlediska ergonomie dovedené do dokonalosti. Má tak nízkou 
hmotnost, jak je jen možné, a tak umožňuje vždy pohodlné 
a bezpečné uchopení – díky tomu můžete pracovat, aniž 
byste v rukách, pažích a ramenou pocítili únavu. Detaily, 
které vás nadchnou: např. nové vedení kabelu se závěs-
ným okem a robustní kufr na nářadí s praktickým 
členěním. 

V nové generaci Compact najdete přesně 
takové elektrické nářadí, které bude odpo-
vídat vašim potřebám. Volba je na vás.

PST 
Kmitací pily

PSB 
Příklepové 
vrtačky

PEX 
Excentrické 
brusky

PSB 500 RE
PSB 500 RA

PSB 650 RE
PSB 750 RCE
PSB 750 RCA

PSB 850-2 RE
PSB 850-2 RA
PSB 1000-2 RCE
PSB 1000-2 RCA

PST 800 PEL PST 900 PEL
PST 1000 PEL

PEX 400 AE

PST 700 E

PEX 220 A
PEX 300 AE
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Vysavač může zůstat ve skříni! Jedinečné odsávání s teleskopic-
kým vedením odvádí prach přímo od vrtaného otvoru – ve  
svislém i vodorovném směru. Mikrofiltrační systém lze obdržet 
také jako samostatné příslušenství a lze ho jednoduše nasadit 

Příklepové vrtačky  
nové generace Compact
Vysoký výkon a nejmodernější technika: Díky ergonomickému designu 
jsou pohodlné a bezpečně ovladatelné při vrtání s příklepem, bez pří-
klepu i při šroubování. Bosch nabízí se svou novou generací Compact 
každému uživateli vhodné nářadí. S mikrofiltračním systémem mohou 
uživatelé řady Easy, Universal i Expert pracovat zcela bezprašně.

Výhody příklepových vrtaček 
nové generace Compact:

Optimální ergonomie díky kompaktnímu designu   `
a nízké hmotnosti
Vysoký výkon pro každý úkol – s ověřenou kvalitou   `
od firmy Bosch
Zvýšený pracovní komfort – jednoduché ovládání `
Všestrannost – jedno- a dvourychlostní nářadí `
Možnost bezprašné práce v rámci celé výrobní řady `

Příklepové vrtačky

od strany 38

PSB 500 RE
PSB 500 RA

PSB 650 RE

PSB 750 RCE 
PSB 750 RCA

PSB 1000-2 RCE 
PSB 1000-2 RCA

PSB 850-2 RE
PSB 850-2 RA

i sejmout za účelem vyprázdnění. Nářadí nové generace 
Compact můžete tedy dovybavit odsáváním prachu i později.
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 INOVACE | Nová generace Compact

Kmitací pily  
nové generace Compact
Snáze ovladatelné, lehčí a přesnější. Ať jste kreativní příležitostný kutil, 
zkušený kutil nebo odborník: Nářadí nové generace Compact je vždy 
přesně to správné a přesně odpovídá vašim osobním požadavkům. 
Vyberte si!

Výhody kmitacích pil  
nové generace Compact:

Optimální manipulace díky kompaktnímu   `
designu a nízké hmotnosti
Maximální přesnost pro jakýkoli úkol –   `
s Bosch Electronic u každého modelu
Minimální vibrace díky Bosch Low Vibration   `
a ergonomické rukojeti Softgrip s měkkou  
gumovou tlumicí vložkou
Jednoduchá a rychlá výměna pilového plátku   `
díky systému SDS Bosch
 Optimální přesnost a kontrola – inovativní   `
funkce CutControl umožňuje bezpečné sledování  
čáry řezu (volitelně také jako příslušenství)

Přesnost a vibrace – to nejde dohromady. Proto jsou nové 
kmitací pily Bosch vybavené funkcí Low Vibration, lineárním 
vyvážením hmoty a ergonomickou rukojetí Softgrip s měkkou 
gumovou tlumicí vložkou. Díky přídavné předvolbě počtu 
zdvihů lze kmitací pilu předem nastavit podle obráběného 
materiálu (PST 900 PEL a 1000 PEL).

PST 700 E PST 800 PEL PST 900 PEL

PST 1000 PEL

Kmitací pily

od strany 52

Kompaktní síla!
Seznamte se s novou  
generací Compact: Načtěte  
kód QR a dozvíte se více!  
Na straně 5 je popsáno,  
jak to funguje.



Compact

New Compact Generation
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Integrovaný mikrofiltrační systém odvádí prach rovnou do 
lamelového filtru. Zásobník, který lze rychle a jednoduše 
vyprázdnit, je trvale použitelný. Nové zařízení Bosch Paper 
Assistant umožňuje velmi jednoduché a přesné nasazení 
brusného papíru na brusnou desku.

Excentrické brusky

od strany 82

Excentrické brusky  
nové generace Compact 
Nová řada excentrických brusek Bosch Compact je snáze ovladatelná 
a lehčí – při obvyklém vysokém výkonu. Pro zdatného kutila i odbor-
níka: Nářadí nové generace Compact je vždy správnou volbou a šité 
přesně na míru vašim osobním požadavkům. Vyberte si!

Výhody excentrických brusek  
nové generace Compact:

Optimální manipulace díky kompaktnímu   `
designu a nízké hmotnosti
Všechny úkoly bez námahy –   `
s Bosch Electronic v obou modelech
Minimální vibrace, ergonomicky   `
tvarované rukojeti a měkká gumová  
tlumicí vložka Softgrip
Jednoduchá a rychlá výměna brusných   `
papírů díky plastovému pomocníku  
Bosch Paper Assistant
Čistá, bezprašná práce s mikrofiltračním   `
systémem

PEX 220 A

PEX 300 AE

PEX 400 AE





✘✘✘

Compact
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 INOVACE | Akumulátorové vrtací šroubováky PSR 14,4 LI-2 a 18 LI-2

Bosch PowerControl:
        Ještě přesnější a komfortnější

INOVACE Bosch PowerControl
Funkce PowerControl indikuje při utahování příslušný krouticí 
moment v 10 stupních. Pomocí červeného posuvného přepínače  
lze tuto hodnotu zafixovat a hned budete šrouby zašroubovávat tak, 
jak příslušný materiál žádá. Zkoušení tak patří minulosti.

Dvourychlostní 
akumulátorové 
vrtací šroubováky
od strany 28

Šikovné a komfortní  
s příjemně kompaktním tvarem 
Akumulátorové vrtací šroubováky PSR 14,4 LI-2 a PSR 18 LI-2 
s funkcí Bosch PowerControl. Vrtání a šroubování ještě nikdy nebylo 
tak komfortní a jednoduché. Vysoký uživatelský komfort představuje 
jen jednu z mnoha výhod nové generace akumulátorových vrtacích 
šroubováků Bosch. Dalším důležitým bodem je viditelné zmenšení 
rozměrů, které má velký vliv na snadnou ovladatelnost. Kompaktní 
nářadí, které perfektně padne do ruky. Nízká hmotnost navíc výrazně 
usnadňuje manipulaci, zejména při delších pracích.

Bosch PowerControl
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Ten, kdo šroubuje víc než tu a tam jeden šroub, ví, v čem 
spočívá problém: Jak zvolit správný krouticí moment  
a který stupeň je správný? Všechny tyto úvahy teď patří 
minulosti. S novou funkcí Bosch PowerControl u šroubováku 

PSR 14,4 /  18 LI-2 si již nemusíte dělat žádné starosti. Pomocí 
jediného spínače zvolíte jak správný krouticí moment, tak 
i správný stupeň.
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 IXO Little Big Moments

... „Není to úžasné?!“ ... umělecké dílo, které je jako živé.... bleskový nápad, který funguje. 

Okamžik s IXO je například:

IXO

Strana 22
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IXO Little Big Moments
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EVelké věci často začí-
nají malým nápadem.  
A šroubovákem IXO.

... dítě, které se učí jíst. ... X milionů dalších možností. ... otec při oslavě. 

www.bosch-ixo.cz

Okamžik s IXO je pokaždé jiný. Přichází náhle. A v různých podobách. 
Jsou velké i malé okamžiky. Někdy je to osvícení ducha. Někdy bleskový 
nápad. Někdy lavice, která už se neviklá. Někdy umělecké dílo, které je 
jako živé. Někdy otec, který oslavuje. Někdy dveře, které už nevržou. 
Někdy bouda pro psa, která stojí. „Není to úžasné?!“ „To jsi udělal ty?“ 
Okamžik s IXO je radost, nadšení, spontánnost, kreativní životní styl. 
Okamžik s IXO může být cokoli. Jaký je ten tvůj?

Little Big Moments

Načtěte kód QR 
a dozvíte se více! 

Jak fungují kódy QR: 
strana 5.

Ještě více skvělých okamžiků s IXO najdeš na
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Akumulátorové nářadí k šroubování,
      vrtání a vrtání s příklepem

Lithium-iontová nebo nikl-kadmiová technologie 
od firmy Bosch

Akumulátorové vrtací šroubováky jsou u kutilů velmi oblíbené, jedná se 

totiž o zdaleka nejpoužívanější elektrické nářadí při běžných pracích 

v domě. Bodují především svou šikovností, jednoduchým ovládáním 

a nezávislostí na elektrické síti. 

Abyste mohli všude pracovat naprosto flexibilně a bez překážejících kabelů, 

má pro vás společnost Bosch k dispozici velké množství akumulátorového 

nářadí, které je konstruované na míru pro speciální požadavky. Ať s inova-

tivní lithium-iontovou technologií (Li-Ion) nebo nikl-kadmiovým akumuláto-

rovým systémem (NiCd) – s tímto akumulátorovým nářadím budete vždy 

pracovat 100% bez námahy a bez kabelu!

Akumulátorové šroubováky  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Akumulátorové vrtací šroubováky . . . . . . . . . . . . . 24 

Akumulátorová vrtací kladiva  . . . . . . . . . . . . . . . . 32 

Akumulátorové kombinované šroubováky  . . . . . . 34

Akumulátorová multifunkční svítilna  . . . . . . . . . . 36
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Kompaktní, vytrvalé 
a rychle nabité
Výhody lithium-iontové technologie od firmy Bosch

Nářadí, v němž je použita lithium-iontová technologie, je prakticky stále připraveno 

k použití. Nezáleží na tom, zda je akumulátor nabitý plně, zpola, nebo zda je vybitý – 

bez dalšího přemýšlení jej klidně zastrčte do nabíječky. Na samovolné vybíjení nebo 

paměťový efekt můžete přitom zapomenout. 

Z důvodu krátkých nabíjecích časů je akumulátorové nářadí Bosch s lithium-iontovou 

technologií nejen rychle připraveno k provozu, ale především vytrvalé. Plně nabitý lithi-

um-iontový akumulátor zůstává i po 4 měsících nepoužívání stále ještě nabitý asi 

z 92 %. Na rozdíl od dosavadních NiCd akumulátorů tak máte akumulovaný výkon 

Bosch k dispozici po šestkrát delší dobu. Krátce řečeno: malý akumulátor, velký 

pokrok.

Stejný výkon při 
poloviční velikosti

Neustále plný 
výkon

Výkon, rychlé nabí-
jení, nízká hmotnost

Mimořádně dlouhá 
životnost
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Ulehčete si práci 

Proč pracovat s vyšší hmotností, než je nutné? Šroubovák od firmy 

Bosch s lithium-iontovým akumulátorem má k dispozici veškerou sílu – 

je však přitom výborně ovladatelný a lehký. Tak můžete šroubovat bez 

přívodního kabelu rychle a s dostatečnou silou, např. při montáži 

nábytku a menších výrobků, jako spoje různých polic nebo skříní. Díky 

různým šroubovacím nástavcům, jež jsou součástí dodávky, jste však 

ideálně připraveni i na mnohé další práce s nutností šroubování. 

Díky systému Bosch Quickfinder na první pohled rozpoznáte, které 

nářadí je pro kterou oblast činností nejvhodnější. 

Akumulátorové šroubováky

QUICKfi nder Šroubováky s lithium-iontovým akumulátorem 

Lehké úlohy

Lehké až 
středně 
těžké úlohy

Montáž nábytkových sestav 

Šroubování v rámci technických zařízení 

Modelářství 

Montáž nábytkových sestav 

Montáž zahradního plotu 

IXO

PSR 7,2 LI
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Šroubovací nástavce a spol. 
V rozsáhlém sortimentu příslušenství od firmy Bosch 

naleznete pro každý šroub příslušný šroubovací 

nástavec.

Další informace k příslušenství najdete   na straně 130



Application

ELECTRONIC
CELL PROTECTION

Longlife PowerLight Softgrip

100% = 250 x

BatteryCompact
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Akumulátorové šroubováky 
              IXO a PSR 7,2 LI

Ixo je nejlepším přítelem v každé domácnosti. Pro nejrůznější vari-

anty šroubování do všech materiálů se všemi druhy šroubů a vrutů, 

a to i v nejhůře dostupných rozích. Malý, šikovný a vždy připravený 

k použití. Důvod: inovativní technologie lithium-iontových akumu-

látorů a ergonomický design. 

Ergonomický design znamená, že vám akumulátorový šroubovák 

IXO bezpečně a pohodlně padne do ruky. To se počítá, zvlášť když 

právě utahujete několikátý, třeba osmdesátý, šroub na nepřístup-

ném místě zásuvky, regálu nebo třeba napínacího systému strop-

ního podhledu. Což jde o to snáze, když jste od začátku vybaveni 

bohatým, standardně dodávaným příslušenstvím pro jakékoliv 

použití. Dejte se prostě do toho!

Síla není otázkou velikosti

Žádný paměťový efekt, žádné 

samovybíjení: stále připravený 

k použití díky lithium-iontové 

technologii

Automatická 

aretace vřetena

Díky vestavěnému 

intenzivnímu osvětlení 

PowerLight jasné světlo 

i v tmavých místech

Rukojeť Softgrip 

pro pohodlnou práci

Pravý / levý chod

Kontrolka LED jako indikátor 

směru otáčení a stavu nabití

Lehký, kompaktní – přesto výkonný: 
PSR 7,2 LI

„Větší bratr“ modelu IXO: ideální pro výkonnější šroubování, a přitom 

příjemně lehký s hmotností pouhých 0,5 kg! S deseti různými krouticími 

momenty šroubováku jste dokonale vybaveni pro jakýkoliv materiál.

Doplňující vlastnosti 

u PSR 7,2 LI

Společné vlastnosti 

akumulátorových šroubováků



Charakteristické tech. údaje nářadí PSR 7,2 LI IXO SET IXO MEDIUM SET IXO BASIC

Ø šroubů do 6 mm 5 mm 5 mm 5 mm

Volnoběžné otáčky 240 min–1 180 min–1 180 min–1 180 min–1

Stupně krouticího momentu 10 – – –

Max. krouticí moment 10 Nm 3 Nm 3 Nm 3 Nm

Napětí akumulátoru 7,2 V 3,6 V 3,6 V 3,6 V

Kapacita akumulátoru 1,3 Ah 1,3 Ah 1,3 Ah 1,3 Ah

Hmotnost nářadí 0,5 kg 0,3 kg 0,3 kg 0,3 kg

Indikátor stavu nabití ✔ ✔ ✔ ✔

Ukazatel směru otáčení ✔ ✔ ✔ ✔

Šestihranná upínací stopka ✔ ✔ ✔ ✔

Rozsah dodávky

Držák bitů s 10 bity (včetně bitu Ikea) ✔ ✔ ✔ ✔

Excentrický nástavec – ✔ 2 609 255 723 – –

Úhlový nástavec – ✔ 2 609 256 969 ✔ 2 609 256 969 –

Nabíječka ✔ ✔ ✔ ✔

2x dvojitý šroubovací bit ✔ – – –

Plastový kufr ✔ – – –

Kovová dóza – ✔ ✔ ✔

Objednací číslo 0 603 957 720 0 603 959 322 0 603 959 321 0 603 959 320

Čárový kód EAN 3 165 140 488 228 3 165 140 481 588 3 165 140 481 571 3 165 140 481 564

Eventuálně ještě aktualizace 

Přehled
Strana 16 
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Optimální skladování  – 
v nabíječce

Po každém použití bez obav strčit do nabí-

ječky: bez ohledu na to, jestli je nabit úplně, 

zpola, nebo zda je zcela vybit.

Lehké šroubováky:
zvlášť dobře ovladatelné a perfektní 

pro stísněné rohy: modely 

IXO a PSR 7,2 LI od firmy Bosch. 

Rafinované zvláštní 
příslušenství pro IXO

Pomocí úhlového a excentrického nástavce si 

šroubovák IXO poradí i s úkoly ve stísněném 

prostoru. Pro optimální dávkování výkonu je 

volitelně k dispozici i momentový nástavec. 

Další informace k příslušenství najdete  

na straně 134
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 Akumulátorové vrtací šroubováky 
                              k vrtání a šroubování

Multitalent pro vrtání a šroubování 
bez síťové šňůry 

Akumulátorové vrtací šroubováky s lithium-iontovou nebo nikl-kadmiovou 

technologií od firmy Bosch dělají jejímu jménu všechnu čest. S těmito 

praktickými pomocníky jste totiž vybaveni pro všechno možné – od 

vrtání po šroubování. Vedle stupně pro vrtání je vám k dispozici podle 

konkrétního nářadí až 25 různých úrovní utahovacího momentu. Tak 

můžete šroubovat jak silně, tak i s citem. Pro zvlášť výkonné šroubování 

s velkými krouticími momenty se hodí především naše dvourychlostní 

modely nářadí! Šroubování a vrtání je proto možné i do masivního 

dřeva do 35 mm, např. při konstrukcí prolézaček, domků v koruně 

stromů a houpaček nebo nosných konstrukcí pro stropní, nástěnné 

a podlahové krytiny. Bez námahy můžete šroubovat a vrtat dokonce i do 

kovu do 10 mm, jako jsou např. plechy, cedule či hliníkové profily.

Díky systému Bosch Quickfinder na první pohled rozpoznáte, které 

nářadí je pro kterou oblast činností nejvhodnější.

Lehké úlohy

Střední až 
náročné úlohy

Zvlášť náročné 
úlohy

Montáž nábytkových sestav 

Šroubování v rámci technických zařízení 

Montáž zahradního plotu 

Sešroubování dílů terasových konstrukcí 

Montáž svítidel a polic na zdi 

Instalace kuchyňských skříněk 

Stavba zastřešených garážových stání 

Zastřešení terasy dřevěnými trámky 

Stavba zahradního domku 

Lithium-iontové a nikl-kadmiové akumulátorové vrtací šroubováky

PSR 10,8 LI-2

PSR 12-2

PSR 14,4-2 

PSR 14,4 LI

PSR 10,8 LI

PSR 12

PSR 14,4

PSR 14,4 LI-2

PSR 18-2

PSR 18 LI-2

QUICKfi nder



Akumulátorový vrtací šroubovák
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Šroubovací nástavce, vrtáky a spol. 
Pro každý šroub příslušný šroubovací nástavec a pro 

každý materiál správný vrták – vše v kvalitě Bosch.

Další informace k příslušenství najdete   na straně 130



Application

100% = 250 x

Battery Auto-Lock Softgrip Electronic PowerLight

ELECTRONIC
CELL PROTECTION

LonglifeCompact
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Typický případ pro jednorychlostní akumulátorové vrtací šroubo-
váky s lithium-iontovou nebo nikl-kadmiovou technologií od firmy 
Bosch: sériové šroubování profilovaných prken z tvrdého dřeva při 
montáži podlah ve venkovním prostoru. S velkou silou a výdrží 
zvládne akumulátorový vrtací šroubovák i rozsáhlé práce rychle 
a přesně.

Malé, lehké a dobře ovladatelné, a přitom komfortní a nabité výko-
nem – to jsou vrtací šroubováky od firmy Bosch s lithium-iontovým 
akumulátorem. Vícestupňové nastavení krouticího momentu zajistí 
i jemné šroubování, Bosch Electronic zajistí hladké předvrtání. 
Integrovaná pracovní svítilna zaručuje vždy ideální viditelnost 
vašeho obrobku.

Množství síly při maximálně jednoduchém ovládání

Nastavovací kroužek pro 

vícestupňovou předvolbu 

krouticího momentu 

a stupeň pro vrtání

Snadná změna mezi vrtáním a šroubováním

S jemně regulovatelnými stupni krouticího momentu, včetně vrtacího 

stupně, a s rychloupínacím sklíčidlem s akustickou signalizací Bosch 

jsou časté výměny mezi vrtákem a šroubovacím nástavcem doslova 

hračka.

Snadná manipulace 

díky rychloupínacímu 

sklíčidlu

Doběhová brzda v případě 

potřeby okamžitě zastaví 

nástroj

Elektronický ukazatel 

směru otáčení

Výkonný motor a planetová 

převodovka

Díky vestavěnému intenzivnímu 

osvětlení PowerLight jasné 

světlo i v tmavých místech

Třístupňový indikátor 

stavu nabití

Pravý / levý chod s aretací 

proti nechtěnému zapnutí

Rukojeť Softgrip pro 

pohodlnou práci

Bosch Electronic pro 

jednoduché řízení otáček

Rychlovýměnný akumulátor 

s kódováním napětí

Jednorychlostní akumulátorové 
    vrtací šroubováky

Doplňující vlastnosti 

u PSR 14,4 LI a PSR 10,8 LI 

Společné vlastnosti jednorychlostních 

akumulátorových vrtacích šroubováků



Charakteristické tech. údaje nářadí PSR 14,4 LI PSR 10,8 LI

Ø šroubů do 8 mm 6 mm

Ø vrtání do oceli 8 mm 6 mm

Ø vrtání do dřeva 25 mm 20 mm

Volnoběžné otáčky 0 - 400 min–1 0 - 340 min–1

Stupně krouticího momentu 20 + 1 20 + 1

Max. krouticí moment měkký / tvrdý šroubový spoj 12 / 28 Nm 10 / 25 Nm

Napětí akumulátoru 14,4 V 10,8 V

Hmotnost nářadí včetně akumulátoru 1,1 kg 0,9 kg

Rozsah dodávky

3hodinová lithium-iontová nabíječka ✔ 2 607 225 274 ✔

Akumulátor(y) ✔ 2 607 336 038 ✔ (integrovaný)

Dvojitý šroubovací bit ✔ ✔

Plastový kufr ✔ ✔

Objednací číslo s 1 akumulátorem 0 603 954 320 0 603 954 220

Kód EAN s 1 akumulátorem 3 165 140 621 816 3 165 140 621 786

Objednací číslo se 2 akumulátory 0 603 954 321 –

Čárový kód EAN se 2 akumulátory 3 165 140 632 805 –

Charakteristické tech. údaje nářadí PSR 18 PSR 14,4 PSR 12

Ø šroubů do 8 mm 8 mm 8 mm

Ø vrtání do oceli 10 mm 10 mm 10 mm

Ø vrtání do dřeva 28 mm 25 mm 20 mm

Volnoběžné otáčky 0 - 700 min–1 0 - 700 min–1 0 - 700 min–1

Stupně krouticího momentu 10 + 1 10 + 1 10 + 1

Max. krouticí moment měkký / tvrdý šroubový spoj 13 / 30 Nm 12 / 28 Nm 11 / 26 Nm

Napětí akumulátoru 18 V 14,4 V 12 V

Hmotnost nářadí včetně akumulátoru 1,7 kg 1,5 kg 1,4 kg

Rozsah dodávky

3hodinová nabíječka ✔ 2 607 225 184 ✔ 2 607 225 184 ✔ 2 607 225 184

Akumulátor(y) ✔ 2 607 335 536 ✔ 2 607 335 528 ✔ 2 607 335 526

Plastový kufr ✔ 2 605 438 621 ✔ 2 605 438 621 ✔ 2 605 438 621

Objednací číslo s 1 akumulátorem nedodává se 0 603 955 420 0 603 955 520

Čárový kód EAN s 1 akumulátorem 3 165 140 377 188 3 165 140 377 072

Objednací číslo se 2 akumulátory nedodává se 0 603 955 421 0 603 955 521

Čárový kód EAN se 2 akumulátory 3 165 140 377 195 3 165 140 377 089
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Jednorychlostní  
akumulátorové vrtací  
šroubováky s lithium- 
iontovou technologií: 
vytrvalé a výkonné  

v nejrůznějších situacích.

Jednorychlostní  
akumulátorové vrtací  
šroubováky s nikl- 
kadmiovou technologií: 
výkonné v nejrůznějších situacích.



1 2
2-GeardriveApplication Softgrip ElectronicPowerLightAuto-Lock PowerControl

ELECTRONIC
CELL PROTECTION

Longlife

100% = 300 x

BatteryCompact
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Lehké a silné – pro jakékoli vrtání a šroubování

INOVACE Bosch PowerControl

Při nastavení na „šroubování“ indikuje 10 LED již při šroubování šroubu 

příslušný krouticí moment. Pomocí červeného posuvného přepínače lze 

sílu přizpůsobit velikosti šroubu a materiálu. V nastavení pro „vrtání“ 

poskytuje vysoce výkonná dvoustupňová planetová převodovka automa-

ticky vyšší otáčky k dosažení dokonalého výsledku vrtání.

INOVACE Bosch PowerControl 

Elektronická předvolba krouticího 

momentu s integrovaným 

přepínáním stupňů – optimální síla 

a rychlost pro každé použití

Snadná manipulace díky 

rychloupínacímu sklíčidlu

Doběhová brzda v případě 

potřeby okamžitě zastaví 

nástroj

Elektronický ukazatel 

směru otáčení

Výkonný motor s dvoustup-

ňovou vysoce výkonnou 

planetovou převodovkou

Díky vestavěnému intenzivnímu 

osvětlení PowerLight jasné 

světlo i v tmavých místech

Pravý / levý chod s aretací 

proti nechtěnému zapnutí

Rukojeť Softgrip pro 

pohodlnou práci

Rychlovýměnný akumulátor 

s kódováním napětí

Třístupňový indikátor 

stavu nabití

 Dvourychlostní akumulátorové
        vrtací šroubováky

Doplňující vlastnosti u PSR 18 LI-2 a PSR 14,4 LI-2 

Společné vlastnosti dvourychlostních 

akumulátorových vrtacích šroubováků

Dvourychlostní akumulátorové vrtací šroubováky s lithium-iontovou 

nebo nikl-kadmiovou technologií od firmy Bosch pracují výkonně 

a spolehlivě v nejrůznějších situacích. Rychloupínací sklíčidlo 

s akustickou signalizací významně usnadňuje výměnu mezi šroubo-

vacími nástavci a vrtáky: Zvukový signál indikuje pevné usazení 

upnutého nástroje. Dvourychlostní akumulátorové vrtací šroubo-

váky s lithium-iontovou technologií skýtají nejlepší manipulaci v této 

třídě díky zvlášť lehké a kompaktní konstrukci. Dvojstupňová 

výkonná planetová převodovka zabezpečuje velkou sílu na první 

stupeň a vysoké otáčky na druhý stupeň.

Bosch Electronic pro 

jednoduché řízení otáček

Bosch PowerControl



Charakteristické tech. údaje nářadí PSR 18 LI-2 (komplet) PSR 18 LI-2 (holé n.) PSR 14,4 LI-2 PSR 10,8 LI-2

Ø šroubů do 10 mm 10 mm 8 mm 6 mm

Ø vrtání do oceli 10 mm 10 mm 10 mm 8 mm

Ø vrtání do dřeva 35 mm 35 mm 30 mm 20 mm

Volnoběžné otáčky (1. stupeň / 2. stupeň) 0 - 400 / 1340 min–1 0 - 400 / 1340 min–1 0 - 390 / 1300 min–1 0 - 350 / 1100 min–1

Stupně krouticího momentu 10 / elektronické 10 / elektronické 10 / elektronické 20 + 1

Max. krouticí moment měkký / tvrdý šroubový spoj 25 / 46 Nm 25 / 46 Nm 20 / 40 Nm 11 / 22 Nm

Napětí akumulátoru 18 V 18 V 14,4 V 10,8 V

Hmotnost nářadí včetně akumulátoru 1,3 kg 1,3 kg 1,14 kg 0,95 kg

Rozsah dodávky

1hodinová nabíječka ✔ 1 600 Z00 001 – ✔ 1 600 Z00 001 ✔ 2 607 225 514

Akumulátor(y) ✔ 1 600 Z00 000 – ✔ 2 607 336 205 ✔ 2 607 336 864

Dvojitý šroubovací bit ✔ ✔ ✔ ✔

Plastový kufr ✔ 2 605 438 623 – ✔ ✔ 2 609 004 212

Objednací číslo s 1 akumulátorem 0 603 973 320 – 0 603 973 420 0 603 972 920

Kód EAN s 1 akumulátorem 3 165 140 583 282 – 3 165 140 583 220 3 165 140 582 551

Objednací číslo se 2 akumulátory 0 603 973 321 – 0 603 973 421 nedodává se

Čárový kód EAN se 2 akumulátory 3 165 140 583 299 – 3 165 140 583 237

Objednací číslo bez akumulátoru – 0 603 973 322 – –

Čárový kód EAN bez akumulátoru – 3 165 140 593 823 – –

Charakteristické tech. údaje nářadí PSR 14,4-2 PSR 12-2

Ø šroubů do 8 mm 8 mm

Ø vrtání do oceli 10 mm 10 mm

Ø vrtání do dřeva 35 mm 30 mm

Volnoběžné otáčky (1. stupeň / 2. stupeň) 0 - 400 / 1250 min–1 0 - 390 / 1250 min–1

Stupně krouticího momentu 25 + 1 25 + 1

Max. krouticí moment měkký / tvrdý šroubový spoj 22 / 36 Nm 17 / 30 Nm

Napětí akumulátoru 14,4 V 12 V

Hmotnost nářadí včetně akumulátoru 1,75 kg 1,65 kg

Rozsah dodávky

1hodinová rychlonabíječka ✔ 2 607 224 392 ✔ 2 607 224 392

Akumulátor(y) ✔ 2 607 335 534 ✔ 2 607 335 542

Plastový kufr ✔ 2 605 438 632 ✔ 2 605 438 632

Objednací číslo s 1 akumulátorem 0 603 951 G20 0 603 951 J20

Kód EAN s 1 akumulátorem 3 165 140 404 860 3 165 140 404 747

Objednací číslo se 2 akumulátory 0 603 951 G21 0 603 951 J21

Čárový kód EAN se 2 akumulátory 3 165 140 404 877 3 165 140 404 754
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Dvourychlostní 
akumulátorové vrtací 
šroubováky s nikl-
kadmiovou technologií: 
výkonné s dvourychlostní převodovkou.

Dvourychlostní 
akumulátorové vrtací 
šroubováky s lithium-
iontovou technologií: 
ještě výkonnější při té 

nejlepší ovladatelnosti.

Přehled
Strana 6 
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Pro všechny vrtací práce do dřeva, 
zdiva a betonu

Akumulátorové kombinované šroubováky Bosch představují mimořádně 

výkonné multifunkční nářadí pro vrtání s příklepem i bez příklepu 

a šroubování bez kabelu. K dispozici je vám 1. rychlost pro práce, kdy 

je třeba velké síly i při nízkých otáčkách, a 2. rychlost, která nabízí 

vysoké otáčky v kombinaci s přizpůsobenou silou. Takto lze po „podřa-

zení“ na nižší stupeň bez námahy zvládnout i úlohy tak náročné na 

výkon, jako je řezání otvorů pilovými děrovkami nebo vrtání velkých 

průměrů.

Obě akumulátorová vrtací kladiva, Uneo i Uneo Maxx, zvládají vrtání 

s příklepem, vrtání a šroubování do každého podkladu – do dřeva, 

sádry, cihel, a dokonce i do betonu. Kompaktní silák 3 v 1, se kterým 

můžete budovat a montovat kompletní kuchyně. Bez omezujícího kabelu 

a aniž by bylo nutné nářadí během práce nabíjet. 

Umožňuje to výkonný lithium-iontový akumulátor. Tak je Uneo a akumu-

látorový kombinovaný šroubovák PSB neustále připravený k použití! 

Jednoduše geniální.

Díky systému Bosch Quickfinder na první pohled rozpoznáte, které 

nářadí je pro kterou oblast činností nejvhodnější.

Lithium-iontová akumulátorová vrtací kladiva 
a lithium-iontové akumulátorové kombinované šroubováky

Střední až 
náročné úlohy

Zvlášť náročné 
úlohy

Vrtací práce do dřeva, zdiva a betonu  

Sešroubování dílů terasových konstrukcí 

Montáž svítidel a polic na zdi 

Instalace kuchyňských skříněk 

Vrtací práce do dřeva, zdiva a betonu 

Stavba zastřešených garážových stání 

Zastřešení terasy dřevěnými trámky 

Stavba zahradního domku 

PSB 14,4 LI-2

Uneo

PSB 18 LI-2

Uneo Maxx

 Akumulátorová vrtací kladiva
        a kombinované šroubováky

QUICKfi nder
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Vrtáky, vrtáky do zdiva a spol. 
Kvalitní příslušenství Bosch je optimálně sladěné 

s účelem použití a s vlastním nářadím.

Další informace k příslušenství najdete   na straně 130



ApplicationCompact
Pneumatic

Hammer SDS-Quick Softgrip PowerLightElectronic

ELECTRONIC
CELL PROTECTION

Longlife
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Modely Uneo Maxx a Uneo: vrtání s příklepem, vrtání a šroubování 

do každého podkladu – do dřeva, sádry, cihel a klidně i do betonu. 

Tito kompaktní siláci 3 v 1 vám tak usnadní práci kdekoli: bez 

ohledu na to, montujete-li kompletní kuchyni, zavěšujete svítidla 

nebo se chystáte postavit zahradní domek. Stále bez omezujícího 

kabelu a aniž by bylo většinou nutné nářadí během práce nabíjet. 

Umožňuje to technologie výkonného lithium-iontového akumulá-

toru. Jednoduše geniální.

Všeumělové pro každý typ kutila – s lithium-iontovou akumulátorovou technologií

Pneumatický příklepový 

mechanismus s výkonným 

motorem pro vysokou 

efektivitu využití síly na 

malém prostoru

Nejmenší pneumatický příklepový 
mechanismus na světě

Uneo a Uneo Maxx – jedineční trojnásobní šikulové od firmy Bosch – 

umožňují vrtání s příklepem, vrtání a šroubování s jediným nářadím. 

Inovace: pneumatický příklepový mechanismus s doposud nedostiž-

nými malými rozměry! V kombinaci s výkonným motorem je tak umož-

něno značné využití síly na nejmenším prostoru. 

Sklíčidlo SDS-Quick pro 

vrtáky a vrtací nástavce 

s šestihrannou stopkou 

a pro vrtáky SDS-Quick

Nastavení: vrtání 

s příklepem <–> 

vrtání / šroubování

Díky vestavěnému intenziv-

nímu osvětlení PowerLight 

jasné světlo i v tmavých 

místech

Elektronický ukazatel 

směru otáčení

Třístupňový indikátor 

stavu nabití

Žádný paměťový efekt, 

žádné samovybíjení: stále 

připravený k použití díky 

lithium-iontové technologii

Rukojeť Softgrip pro 

pohodlnou práci

Pravý / levý chod s aretací 

proti nechtěnému zapnutí

Bosch Electronic pro 

jednoduché řízení otáček

 Akumulátorová vrtací kladiva 
              Uneo a Uneo Maxx

Doplňující vlastnosti u Uneo MaxxSpolečné vlastnosti akumulátorových vrtacích kladiv



Charakteristické tech. údaje nářadí Uneo Maxx (komplet) Uneo Maxx (holé n.) Uneo

Napětí akumulátoru 18 V 18 V 14,4 V

Max. Ø vrtání do betonu 10 mm 10 mm 10 mm

Max. Ø vrtání do oceli 8 mm 8 mm 8 mm

Max. Ø vrtání do dřeva 10 mm 10 mm 10 mm

Volnoběžné otáčky 0 - 900 min–1 0 - 900 min–1 0 - 900 min–1

Počet příklepů 0 - 5000 min–1 0 - 5000 min–1 0 - 4800 min–1

Vypínání příklepu ✔ ✔ ✔

Síla jednotlivého úderu (dle EPTA) 0,6 J 0,6 J 0,5 J

Příklepový mechanismus Bosch pneumatický pneumatický pneumatický

Hmotnost nářadí včetně akumulátoru 1,4 kg 1,4 kg 1,1 kg

Kapacita akumulátoru 1,5 Ah 1,5 Ah 1,3 Ah

Bosch Electronic ✔ ✔ ✔

Upínání nástrojů Bosch SDS-Quick ✔ ✔ ✔

Pravý / levý chod ✔ ✔ ✔

Ukazatel směru otáčení ✔ ✔ ✔

Indikátor stavu nabití ✔ ✔ ✔

Vestavěné pracovní osvětlení ✔ ✔ –

Elektronická ochrana článků Bosch (ECP) ✔ ✔ ✔

Rozsah dodávky

1hodinová nabíječka ✔ 1 600 Z00 001 – –

Akumulátor ✔ 1 600 Z00 000 – ✔ (integrovaný)

3hodinová nabíječka – – ✔

Vrták do betonu (SDS-Quick) 1x Ø 6 mm, 1x Ø 8 mm ✔ – ✔

Univerzální vrták (HSS-G) 1x Ø 5 mm, 1x Ø 6 mm ✔ – ✔

Čtyři dlouhé šroubovací bity 1x Ph2, 1x Pz1, 1x Pz2,
1x SL 1,0 x 5,5

✔ – ✔

Plastový kufr 2 609 004 211 – 2 609 002 734

Objednací číslo 0 603 952 320 0 603 952 321 0 603 952 020

Čárový kód EAN 3 165 140 582 315 3 165 140 582 322 3 165 140 471 787

SDS-Quick
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Výkonný multitalent 3 v 1 
pro vrtání s příklepem, 
vrtání a šroubování: 
akumulátorová vrtací kladiva 

s lithium-iontovou technologií.

Přehled
Strana 6 

Rychle a pohodlně

Systém SDS-Quick pro snadnou výměnu vrtáků SDS-Quick: 

jednoduše zastrčit, nechat zaskočit a hotovo. Lze ale použít 

i všechny vrtáky a šroubovací bity s šestihrannou stopkou.

Další informace k příslušenství najdete   na straně 131



1

2

2-Geardrive

100% = 300 x

BatteryCompact Application

ELECTRONIC
CELL PROTECTION

Longlife Auto-Lock Softgrip ElectronicPowerLight
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Pomocí dvourychlostního akumulátorového kombinovaného šrou-

bováku od firmy Bosch zvládnete během několika vteřin udělat 

všechny možné úkoly zcela nezávisle na zapojení do sítě: vrtání 

s příklepem a bez příklepu a šroubování nepředstavují problém 

ani u tvrdých materiálů, jako jsou kámen, cihly či kovy. Upevníte 

tak například závěsné háky a skříně, police, svítidla nebo úchyty 

jakéhokoli druhu ke stěnám, stropům a podlahám. A s vysokým 

výkonem můžete šroubovat i velké šrouby, jako u trámů zastřešení 

nad garážovým stáním, u konstrukcí prolézaček a houpaček, 

zahradních dětských domků na hraní a přístřešků na nářadí, nebo 

u konstrukcí vrat či zastřešení verandy.

Skutečná koncentrace energie: vrtání s příklepem i bez příklepu a šroubování 
s lithium-iontovou akumulátorovou technologií

Nastavovací kroužek pro 

30stupňovou předvolbu krou-

ticího momentu, stupeň pro 

vrtání bez příklepu a stupeň 

pro vrtání s příklepem

Snadná manipulace díky 

rychloupínacímu sklíčidlu

Doběhová brzda v případě 

potřeby okamžitě zastaví 

nástroj

Elektronický ukazatel 

směru otáčení

Výkonný motor s dvoustup-

ňovou vysoce výkonnou 

planetovou převodovkou

Díky vestavěnému intenzivnímu 

osvětlení PowerLight jasné 

světlo i v tmavých místech

Pravý / levý chod s aretací 

proti nechtěnému zapnutí

Rukojeť Softgrip pro 

pohodlnou práci

Rychlovýměnný akumulátor 

s kódováním napětíTřístupňový indikátor 

stavu nabití

Bosch Electronic pro 

jednoduché řízení otáček

Vrtání s příklepem i bez příklepu a šroubování – 
pomocí jediného otočení

Funkce „šroubování“ / „vrtání“ / „vrtání s příklepem“ se zcela jednoduše 

nastavují jedním nastavovacím kroužkem. Při šroubování je k dispozici 

30 stupňů krouticího momentu. Při dosažení nastavené hodnoty se 

proces šroubování automaticky zastaví.

 Akumulátorové dvourychlostní
         kombinované šroubováky

Společné vlastnosti dvourychlostních akumulátorových kombinovaných šroubováků



Charakteristické tech. údaje nářadí PSB 18 LI-2 (komplet) PSB 18 LI-2 (holé n.) PSB 14,4 LI-2

Ø šroubů do 8 mm 8 mm 8 mm

Ø vrtání do oceli 13 mm 13 mm 13 mm

Ø vrtání do dřeva 35 mm 35 mm 30 mm

Ø vrtání do zdiva 15 mm 15 mm 14 mm

Ø vrtání do betonu 12 mm 12 mm 10 mm

Volnoběžné otáčky (1. stupeň / 2. stupeň) 0 - 400 / 1650 min–1 0 - 400 / 1650 min–1 0 - 350 / 1550 min–1

Stupně krouticího momentu 30 + 2 30 + 2 30 + 2

Max. krouticí moment 30 / 48 Nm 30 / 48 Nm 23 / 40 Nm

Napětí akumulátoru 18 V 18 V 14,4 V

Hmotnost nářadí včetně akumulátoru 1,8 kg 1,8 kg 1,7 kg

Rozsah dodávky

1hodinová nabíječka ✔ 1 600 Z00 001 – ✔ 2 607 225 472

Akumulátor ✔ 1 600 Z00 000 – ✔ 2 607 336 206

Šroubovací bit ✔ ✔ –

Přídavná rukojeť ✔ ✔ ✔

Plastový kufr ✔ – ✔

Objednací číslo 0 603 958 320 0 603 958 322 0 603 958 420

Čárový kód EAN 3 165 140 516 983 3 165 140 604 567 3 165 140 516 952
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Vrtání s příklepem i bez 
příklepu a šroubování 
s maximálním výkonem: 
dvourychlostní akumulátorové 

kombinované šroubováky 

s lithium-iontovou technologií.

Vysoce výkonná planetová převodovka

Dvoustupňová převodovka s delší životností, optimálním přenosem síly 

(vysoká účinnost), velmi klidným chodem při minimálních rozměrech. 

Velký krouticí moment u 1. rychlosti (např. velký průměr šroubů) 

a vysoké otáčky u 2. rychlosti pro vrtání.

Přehled
Strana 6 
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Akumulátorová multifunkční
       svítilna  PML LI 

Široce zářící jasné světlo

Silné osvětlení pro své kutilské práce, sport 

a volný čas získáte díky svítilně Bosch PML LI 

všude tam, kde potřebujete dobře vidět. Nejvyšší 

mobilita, zcela nezávisle na kabelu a zásuvce: 

s držákem s labutím krkem pro použití na dílen-

ském nebo pracovním stole, držákem na řídítka 

jízdního kola* a držákem na čelenku.

* Použití na veřejných komunikacích není dovoleno!



Charakteristické tech. údaje nářadí PML LI

Napětí akumulátoru 14,4 V / 18 V

Max. doba svícení 4 h / 6,5 h

Intenzita osvětlení 270 lm 

Hmotnost 0,25 kg (bez akumulátoru)

Rozsah dodávky

Hlavice svítilny ✔ 1 600 A00 0JA

Husí krk ✔ 1 600 A00 0JB

Spojovací kabel ✔ 1 600 A00 0JD

Čelenka ✔

Univerzální adaptér ✔ 1 600 A00 0JC

Upínací páska (2x) ✔

Trubkový držák se 2 O-kroužky ✔ 1 600 A00 0JE

Rozptylný kotouč ✔

Gumový kroužek (2x) ✔

Objednací číslo 0 603 974 300

Čárový kód EAN 3 165 140 594 257
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Vysoký světelný výkon 

díky 3 extrémně 

jasným LED

Lze používat s originálními 14,4V 

nebo 18V lithium-iontovými 

akumulátory od firmy Bosch 

(dodává se bez akumulátoru)

Lithium-iontová technologie 

bez samovybíjení, bez paměťového 

efektu, vždy připravena k použití

Flexibilní držák 

s labutím krkem

Silná světla pro kutily:
PML LI od firmy Bosch.

Extrémně praktická, 
extrémně jasné světlo!

Ať už v tmavých rozích, na psacím stole 

nebo na cestách: svítilna Bosch PML LI je 

vždy u toho.
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 Příklepové vrtačky | Přehled38 |
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Příklepové vrtačky generace Compact  
od firmy Bosch – vždy správná volba!

Hledáte-li příklepovou vrtačku, která vám nad rámec obvyklého vrtání 
nabízí nevyčerpatelnou výkonovou rezervu, pak jste u firmy Bosch na 
správné adrese. Nová generace příklepových vrtaček Compact od firmy 
Bosch se vyznačuje ještě nižší hmotností a lepší ovladatelností. Bez 
ohledu na to, zda se jedná o řadu Easy, Universal nebo Expert – díky 
technickým řešením orientovaným na budoucnost vždy najdete nářadí, 
které se bude hodit pro vaše potřeby. Ať se jedná o jednostupňovou 
nebo dvoustupňovou převodovku nebo systém Constant Electronic – 
vždy můžete vrtat tak, jak to vyhovuje danému materiálu, a plně kontro-
lovat šroubování. Samozřejmě máte k dispozici i řadu dalších, praxí 
osvědčených funkcí, jako např. odsávání prachu. A i v případě nejtvrd-
ších materiálů a nízkých otáček vrtáte s extrémním výkonem.

Díky systému Bosch Quickfinder na první pohled rozpoznáte, které 
nářadí je pro kterou oblast činností nejvhodnější.

Quickfinder

Lehké úlohy

Střední až 
náročné úlohy

Zvlášť náročné 
úlohy

Nejvyšší přesnost v každém materiálu: ``

se správným příslušenstvím dosáhnete 
vždy těch nejlepších výsledků

Pro vrtání do hloubky, průchozí otvory, ``

pro šroubové spoje a mnohé další
Pro otvory velkých průměrů (např. pro ``

elektrikářské krabice pro vypínače nebo 
odbočnice) do různých materiálů

Pro otvory velkých průměrů ve zdivu, ``

dlaždicích a keramice (např. elektrikářské 
krabice pro vypínače a odbočnice, 
instalace svítidel a mnohé další)
Pro míchání a hnětení materiálů  ``

(barvy, laky, malta atd.)

Příklepové vrtačky

PSB 650 RE
PSB 750 RCE
PSB 750 RCA

PSB 500 RE
PSB 500 RA

PSB 850-2 RE
PSB 850-2 RA
PSB 1000-2 RCE
PSB 1000-2 RCA

Příklepové vrtačky  
                                                      výkon až na doraz

S. 40 – 41

S. 42 – 43

S. 44 – 45
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Vrtání, frézování, míchání 
Se sortimentem příslušenství pro vrtačky a příklepové vrtačky 
jste ideálně vybaveni pro nejrůznější úkoly.

Další informace k příslušenství najdete `` na straně 132
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 Příklepové vrtačky | Příklepové vrtačky Easy

Chcete jednoduše vyvrtat dokonalý otvor? Pak je pro vás malá 
a lehká příklepová vrtačka řady Easy od firmy Bosch ta pravá. 
Padne bezpečně do dlaně a veškeré jednoduché upevňovací 
a montážní práce jsou s ní hračka. Využijte pro svoji práci sílu 

v kombinaci s optimalizovanou ergonomií a díky integrovanému 
odsávání prachu dosáhněte navíc čistého výsledku. Příklepová 
vrtačka řady Easy, jedna z nejmenších na světě, vám každý úkol 
usnadní.

Bosch Electronic

Otáčky lze nastavit buď předvolbou na regulačním kolečku nebo měnit 
plynulým přidáváním otáček (0 - max.). Otáčky se nastaví se zřetelem na 
opracovávaný materiál, což umožňuje plynulý přechod od pomalého 
navrtávání, např. na hladkých plochách, k práci na plné otáčky.

Společné vlastnosti příklepových vrtaček Easy

Snadná manipulace díky 
rychloupínacímu sklíčidlu

Odsávání prachu  
s mikrofiltračním systémem

Aretace trvalého chodu 
plně integrovaná do 
rukojeti

Doplňkový přepínač funkcí 
pro práci přizpůsobenou 
druhu materiálu pro vrtání 
s příklepem či bez příklepu 
a šroubování

Bosch Electronic umožňuje 
pomalé navrtávání a plynulé 
pokračování v práci s plnými 
otáčkami

Ergonomicky tvarovaná 
rukojeť Softgrip s měkkou 
gumovou tlumicí vložkou

Pravý / levý chod

Příklepové vrtačky  
                                   Easy

Žádná jiná vám to neulehčí více



Charakteristické tech. údaje nářadí PSB 500 RA „Easy“ PSB 500 RE „Easy“
Jmenovitý příkon 500 W 500 W

Krouticí moment při maximálním výstupním výkonu 7,5 Nm 7,5 Nm

Max. Ø vrtání do betonu 10 mm 10 mm

Max. Ø vrtání do oceli 8 mm 8 mm

Max. Ø vrtání do dřeva 25 mm 25 mm

Volnoběžné otáčky 50 - 3000 min–1 50 - 3000 min–1

Počet příklepů 33 000 min–1 33 000 min–1

Hmotnost nářadí (s odsáváním) 1,8 kg 1,6 kg

Bosch Electronic ✔ ✔

Softgrip ✔ ✔

Integrované odsávání prachu ✔ –

Rozsah dodávky
Mikrofiltrační systém Bosch ✔ 2 609 255 724 –

Přídavná rukojeť ✔ 2 609 255 727 ✔ 2 609 255 727

Hloubkový doraz ✔ 2 603 001 009 ✔ 2 603 001 009

Plastový kufr ✔ ✔

Objednací číslo 0 603 127 021 0 603 127 020

Čárový kód EAN 3 165 140 512 329 3 165 140 512 282

EasyEasy
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Příklepové vrtačky Easy

Optimalizovaná ergonomie

S hmotností jenom 1,6 resp. 1,8 kg a kompaktním designem zahrnujícím 
měkkou gumovou tlumicí rukojeť Softgrip není ani vykonávání prací nad 
hlavou jakýkoli problém.

Příklepové vrtačky Easy: 
Řada Easy skýtá malé rozměry a nízkou 
hmotnost, je ideální pro menší projekty.

New Compact Generation
Universal ExpertEasy

Přehled
Strana 10
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 Příklepové vrtačky | Příklepové vrtačky Universal

Díky vysoké hnací síle a spolehlivému výkonu jsou příklepové 
vrtačky řady Universal od firmy Bosch ideálním nářadím pro téměř 
jakoukoli práci v domě. Nově vyvinuté robustní převodovky zvlád-
nou i větší průměry otvorů do dřeva či betonu. Pomocí systému 
Bosch Electronic s integrovaným regulačním kolečkem nebo 

pomocí systému Bosch Constant Electronic se samostatným regu-
lačním kolečkem můžete v každém okamžiku pracovat tak, jak to 
vyžaduje příslušný materiál. Dostatečná síla a zcela nově navržená 
ergonomie propůjčují příklepovým vrtačkám řady Universal neko-
nečné množství možností použití v domě či zahradě.

Výměna příslušenství bez klíče

Dvouobjímkové rychloupínací sklíčidlo lze povolovat či zavírat 
protisměrným otáčením jeho částí.

Odsávání prachu 
s mikrofiltračním 
systémem

Aretace trvalého chodu 
plně integrovaná do 
rukojeti

Bosch Constant Electro-
nic pro konstantní otáčky 
i přes proměnné zatížení

Doplňkový přepínač funkcí 
pro práci přizpůsobenou 
druhu materiálu pro vrtání 
s příklepem či bez příklepu 
a šroubování

Bosch Electronic umožňuje 
pomalé navrtávání a plynulé 
pokračování v práci s plnými 
otáčkami

Pravý / levý chod

Ergonomicky tvarovaná 
rukojeť Softgrip s měkkou 
gumovou tlumicí vložkou

Doplňující vlastnosti  
u PSB 750 RCA a PSB 750 RCESpolečné vlastnosti příklepových vrtaček Universal

Příklepové vrtačky  
                             Universal

Snadná manipulace díky 
rychloupínacímu sklíčidlu

Nekonečné možnosti – jedno nářadíUniversal



Charakteristické tech. údaje nářadí PSB 750 RCA „Universal“ PSB 750 RCE „Universal“ PSB 650 RE „Universal“
Jmenovitý příkon 750 W 750 W 650 W

Krouticí moment při maximálním výstupním výkonu 10 Nm 10 Nm 9 Nm

Max. Ø vrtání do betonu 14 mm 14 mm 14 mm

Max. Ø vrtání do oceli 12 mm 12 mm 12 mm

Max. Ø vrtání do dřeva 30 mm 30 mm 30 mm

Volnoběžné otáčky 50 - 3000 min–1 50 - 3000 min–1 50 - 3000 min–1

Počet příklepů 48 000 min–1 48 000 min–1 48 000 min–1

Hmotnost nářadí (s odsáváním) 2,1 kg 1,9 kg 1,9 kg

Předvolba otáček ✔ ✔ ✔

Bosch Electronic ✔ ✔ ✔

Bosch Constant Electronic ✔ ✔ –

Bosch Auto-Lock ✔ ✔ –

Bosch Press+Lock – – ✔

Softgrip ✔ ✔ ✔

Integrované odsávání prachu ✔ – –

Rozsah dodávky
Mikrofiltrační systém Bosch ✔ 2 609 255 725 – –

Přídavná rukojeť ✔ 2 609 255 727 ✔ 2 609 255 727 ✔ 2 609 255 727

Hloubkový doraz ✔ 2 603 001 009 ✔ 2 603 001 009 ✔ 2 603 001 009

Plastový kufr ✔ ✔ ✔

Objednací číslo nedodává se 0 603 128 520 0 603 128 020

Čárový kód EAN 3 165 140 512 435 3 165 140 512 367

UniversalUniversalUniversal
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Příklepové vrtačky Universal

Příklepové vrtačky Universal: 
Řada Universal kombinuje mnohostrannost 
a výkon v kompaktní velikosti.

Práce bez prachu – vždy a všude

Vysavač může zůstat ve skříni! Jedinečné odsávání s teleskopickým 
vedením odvádí prach přímo od vrtaného otvoru – ve svislém i vodorov-
ném směru. Mikrofiltrační systém lze obdržet také jako samostatné 
příslušenství a lze ho jednoduše nasadit i sejmout za účelem vyprázd-
nění.

New Compact Generation
Universal ExpertEasy

Přehled
Strana 10
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 Příklepové vrtačky | Příklepové vrtačky Expert

Expert pro experty. Kladete nejvyšší nároky na výkon a robustnost? 
Pak jsou příklepové vrtačky řady Expert od firmy Bosch to pravé 
nářadí pro vás. Enormně výkonné motory v kombinaci s dvoustup-
ňovou převodovkou budou vždy oporou při vaší práci. Regulace 

Bosch Constant Electronic zajistí konstantní otáčky i při nejvyšším 
zatížení. Nářadí řady Expert má velmi robustní, izolovaný hliníkový 
plášť. Při činnostech, které vyžadují extrémní výkon, se na příkle-
pové vrtačky řady Expert můžete s klidem spolehnout.

Snadná manipulace díky 
rychloupínacímu sklíčidlu

Robustní hliníkový plášť

Doplňkový přepínač funkcí pro 
práci přizpůsobenou druhu 
materiálu pro vrtání s příklepem  
či bez příklepu a šroubování

Přepínač dvoustupňové 
převodovky

Odsávání prachu 
s mikrofiltračním 
systémem

Aretace trvalého chodu 
plně integrovaná do 
rukojeti

Bosch Constant Electro-
nic pro konstantní otáčky 
i přes proměnné zatížení

Bosch Electronic umožňuje 
pomalé navrtávání a plynulé 
pokračování v práci s plnými 
otáčkami

Ergonomicky tvarovaná 
rukojeť Softgrip s měkkou 
gumovou tlumicí vložkou

Pravý / levý chod

Doplňující vlastnosti  
u PSB 1000-2 RCA / RCE Společné vlastnosti příklepových vrtaček Expert

Řízení otáček prostřednic-
tvím spínacího tlačítka 
a regulačního kolečka – 
pro práci přizpůsobenou 
druhu materiálu

Systém Bosch Auto-Lock

Nejpohodlnější výměna příslušenství jen jednou rukou díky aretaci 
 vřetena v klidovém stavu.

Příklepové vrtačky  
                               Expert

Pro kutily s nejvyššími nárokyExpert



Charakteristické tech. údaje nářadí PSB 1000-2 RCA „Expert“ PSB 1000-2 RCE „Expert“ PSB 850-2 RA „Expert“ PSB 850-2 RE „Expert“
Jmenovitý příkon 1 000 W 1 000 W 850 W 850 W

Krouticí moment při maximálním výstupním výkonu 60 / 18 Nm 60 / 18 Nm 46 / 12 Nm 46 / 12 Nm

(1. stupeň / 2. stupeň)

Max. Ø vrtání do betonu 20 mm 20 mm 18 mm 18 mm

Max. Ø vrtání do kovu 16 mm 16 mm 13 mm 13 mm

Max. Ø vrtání do dřeva 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm

Max. Ø šroubů 12 mm 12 mm 10 mm 10 mm

Volnoběžné otáčky (1. stupeň / 2. stupeň) 50 - 1100 / 2800 min–1 50 - 1100 / 2800 min–1 50 - 850 / 2800 min–1 50 - 850 / 2800 min–1

Počet příklepů 47 600 min–1 47 600 min–1 47 600 min–1 47 600 min–1

Hmotnost nářadí 3,0 kg 2,8 kg 2,7 kg 2,5 kg

Předvolba otáček ✔ ✔ ✔ ✔

Bosch Constant Electronic ✔ ✔ – –

Bosch Auto-Lock ✔ ✔ ✔ ✔

Softgrip ✔ ✔ ✔ ✔

Integrované odsávání prachu ✔ – ✔ –

Rozsah dodávky
Mikrofiltrační systém Bosch ✔ 2 609 255 726 – ✔ 2 609 255 726 –

Přídavná rukojeť ✔ 2 609 255 728 ✔ 2 609 255 728 ✔ 2 609 255 728 ✔ 2 609 255 728

Hloubkový doraz ✔ 2 603 001 009 ✔ 2 603 001 009 ✔ 2 603 001 009 ✔ 2 603 001 009

Plastový kufr ✔ ✔ ✔ ✔

Objednací číslo nedodává se nedodává se 0 603 173 021 0 603 173 020

Čárový kód EAN 3 165 140 512 626 3 165 140 512 558

ExpertExpertExpertExpert
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Příklepové vrtačky Expert

Příklepové vrtačky Expert: 
Řada Expert je vhodná pro náročné 
použití. Dvoustupňová převodovka 
zajišťuje velkou mnohostrannost a sílu.

Přepínatelná dvoustupňová převodovka

Stejně jako u automobilu se 1. rychlost vyznačuje nízkými otáčkami 
a velkým krouticím momentem (= pomalu, s velkou silou). 2. rychlost 
kombinuje vysoké otáčky s malým krouticím momentem (= rychle, 
 s  mírnou silou).

New Compact Generation
Universal ExpertEasy

Přehled
Strana 10
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Dvě neporazitelné výhody v jakékoli situaci:  
síla a technologie! 

Tam, kde se příklepová vrtačka již nedostane dále, zlomí kladivo Bosch 
i ten nejtužší odpor. A navíc – u některých renovacích se nekončí jen 
vyvrtáním několika otvorů. Pokládka nové topenářské nebo vodovodní 
trubky pro budovanou samostatnou bytovou jednotku v domě může být 
příkladem takového projektu. Nebo třeba už dlouho odkládaná moder-
nizace koupelny. S vrtacími kladivy od firmy Bosch se vám ale i tyto 
náročné úkoly vydaří s naprostou lehkostí. Výkonný pneumatický příkle-
pový mechanismus vám totiž ušetří množství vlastní síly, kterou byste 
jinak vynaložili na přítlak nářadí. Odstraňování starých dlaždic, vyseká-
vání drážek pro kabely, a dokonce i drobnější průchody zdmi tak budou 
hračka.

Díky systému Bosch Quickfinder na první pohled rozpoznáte, které 
nářadí je pro kterou oblast činností nejvhodnější.

Quickfinder Vrtací kladiva

Střední až 
náročné úlohy

Zvlášť náročné 
úlohy

Vrtání do zdiva, betonu a dřeva``

Odstraňování starých dlaždic v kuchyni ``

a koupelně
Vysekávání drážek pro kabely``

Lehké sekací práce``

Vrtání do zdiva, nejtvrdšího betonu ``

a dřeva
Náročné sekací a vysekávací práce``

Rozsáhlé renovační práce``

Demoliční práce``

PBH 2100 RE
PBH 2100 SRE 

PBH 2800 RE
PBH 3000 FRE 
PBH 3000-2 FRE

Přehled  
            pro náročná použití

Expert

Universal
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Každopádně kvalita: 
Kvalitní příslušenství Bosch je optimálně sladěné s účelem pou-
žití a s vlastním nářadím. Díky němu dosáhnete profesionálních 
výsledků ještě rychleji.

Další informace k příslušenství najdete `` na straně 135
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Bez ohledu na to, zda se jedná o vysekávání do betonu, přesné 
vrtání do dřeva a kovu nebo o šroubování při konečné montáži, 
v podobě vrtacího kladiva Bosch máte při sobě pro jakýkoli pro-
jekt vždy silného partnera. Kladiva Bosch jsou vybavena funkcí 
vypnutí otáčení k zastavení otáčivého pohybu. Pomocí sekáče tak 

lze odsekávat ráz na ráz staré dlaždice a vysekávat drážky pro 
kabely. Díky systému Vario-Lock existuje navíc možnost upnout 
sekáč v 36 polohách. Tak je zaručen vždy optimální úhel mezi stě-
nou a sekáčem a zabraňuje se ztrátám výkonu způsobeným nevý-
hodným držením.

Hromotluk s jemnocitem!

Bosch SDS-plus – dělá z vašeho kladiva Bosch 
světového šampiona v mnohostrannosti

Když je třeba vrtat normálními vrtáky s válcovou stopkou nebo když se 
má šroubovat pomocí šroubovacích nástavců, jednoduše se nasune 
rychloupínací sklíčidlo / sklíčidlo s adaptérem SDS.

Pneumatický příklepový 
mechanismus pro velkou 
příklepovou sílu nezávisle 
na přítlaku

Ergonomicky tvarovaná 
rukojeť Softgrip s měkkou 
gumovou tlumicí vložkou

SDS-plus pro výměnu 
vrtáku / sekáče bez použití 
nástrojů a pro vynikající 
přenos síly z nářadí na vrták

Integrovaná funkce sekání 
se systémem Vario-Lock 
pro volně volitelnou  
pracovní polohu sekáče

Pravý / levý chod

Předvolba otáček pro 
práci přizpůsobenou 
danému materiálu

Aretace trvalého chodu 
plně integrovaná do 
rukojeti

Bosch Electronic umož-
ňuje pomalé navrtávání 
a plynulé pokračování 
v práci s plnými otáčkami

Volicí přepínač pro 
správné nastavení na 
vrtání s příklepem, 
vysekávání, vrtání nebo  
šroubování

Dvoustupňová převodovka 
pro velký krouticí moment 
na první rychlost, velké 
otáčky na druhou rychlost

Vrtací kladiva

Doplňující vlastnosti  
u PBH 3000-2 FRESpolečné vlastnosti vrtacích kladiv



Charakteristické tech. údaje nářadí PBH 2100 SRE „Universal“ * PBH 2100 RE „Universal“ *
Jmenovitý příkon 550 W 550 W

Max. Ø vrtání do betonu 20 mm 20 mm

Max. Ø vrtání do oceli 13 mm 13 mm

Max. Ø vrtání do dřeva 30 mm 30 mm

Volnoběžné otáčky 0 - 2300 min–1 0 - 2300 min–1

Počet příklepů 0 - 5800 min–1 0 - 5800 min–1

Síla jednotlivého úderu 1,7 J 1,7 J

Příklepový mechanismus Bosch pneumatický pneumatický

Hmotnost nářadí 2,2 kg 2,2 kg

Sklíčidlo s adaptérem SDS ✔ –

Vypnutí otáčení ✔ ✔

Systém Vario-Lock ✔ ✔

Pravý / levý chod ✔ ✔

Slimline Design ✔ ✔

Aretace trvalého chodu ✔ ✔

Rozsah dodávky
Sklíčidlo s adaptérem SDS ✔ –

Přídavná rukojeť ✔ 2 602 025 102 ✔ 2 602 025 102

Hloubkový doraz ✔ 2 603 001 019 ✔ 2 603 001 019

Plastový kufr ✔ ✔

Objednací číslo 0 603 3A9 321 0 603 3A9 320

Čárový kód EAN 3 165 140 633 871 3 165 140 633 888

* V prodeji od 02/2012.

Charakteristické tech. údaje nářadí PBH 3000-2 FRE „Expert“ PBH 3000 FRE „Expert“ PBH 2800 RE „Expert“
Jmenovitý příkon 750 W 750 W 720 W

Max. Ø vrtání do betonu 26 mm 26 mm 26 mm

Max. Ø vrtání do oceli 13 mm 13 mm 13 mm

Max. Ø vrtání do dřeva 30 mm 30 mm 30 mm

S dutou vrtací korunkou do zdiva 68 mm 68 mm 68 mm

Volnoběžné otáčky (1. stupeň / 2. stupeň) 0 - 1450 min–1 / 0 - 3000 min–1 0 - 1450 min–1 0 - 1450 min–1

Počet příklepů 0 - 4000 min–1 0 - 4000 min–1 0 - 4000 min–1

Síla jednotlivého úderu 2,8 J 2,8 J 2,6 J

Příklepový mechanismus Bosch pneumatický pneumatický pneumatický

Hmotnost nářadí 3,3 kg 3,0 kg 3,0 kg

Rychloupínací sklíčidlo SDS ✔ – –

Sklíčidlo s adaptérem SDS – ✔ –

Vypnutí otáčení ✔ ✔ ✔

Systém Vario-Lock ✔ ✔ ✔

Pravý / levý chod ✔ ✔ ✔

Slimline Design ✔ ✔ ✔

Aretace trvalého chodu ✔ ✔ ✔

Rozsah dodávky
Rychloupínací sklíčidlo SDS ✔ 1 608 572 032 – –

Sklíčidlo s adaptérem SDS – ✔ 1 618 571 033 –
Přídavná rukojeť ✔ 2 602 025 102 ✔ 2 602 025 102 ✔ 2 602 025 102
Hloubkový doraz ✔ 2 603 001 019 ✔ 2 603 001 019 ✔ 2 603 001 019
4dílná sada vrtáků: SDS-plus 5 / 6 / 8 / 10 mm – ✔ –
Plochý sekáč ✔ 2 609 255 570 ✔ 2 609 255 570 ✔ 2 609 255 570
Plastový kufr ✔ 2 605 438 434 ✔ 2 605 438 434 ✔ 2 605 438 434
Objednací číslo 0 603 394 220 0 603 393 220 0 603 393 020
Čárový kód EAN 3 165 140 461 733 3 165 140 460 002 3 165 140 459 969

UniversalUniversal

ExpertExpertExpert

Přehled
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Výkonné sekání do betonu 
a zdiva, vysekávání a vrtání: 
s vrtacími kladivy od firmy Bosch.

Výkonné sekání do betonu 
a zdiva, vysekávání a vrtání: 
s vrtacími kladivy od firmy Bosch.
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Pily s ručním vedením: 
                             přesné, rychlé, mnohostranné

Tak výkonná, že každý materiál je rázem slabý! 

Při řezání bylo po dlouhou dobu potřeba vynakládat množství námahy – 
s inovativními pilami od firmy Bosch je to však dnes již hračka. V podobě 
kmitací pily, ruční okružní pily, pily ocasky a pily ocasky „Mečoun“ máte 
při sobě pro jakýkoli projekt vždy dokonalého partnera. Přesné podélné 
a pokosové řezy, jemné křivky, zaoblené tvary nebo účinné a čisté dělení 
a zkracování silných materiálů – Bosch má na každý úkol správnou pilu.

Díky systému Bosch Quickfinder na první pohled rozpoznáte, které 
nářadí je pro váš projekt nejvhodnější.

Quickfinder

Přesné přímé 
i zakřivené 
řezy v mnoha 
materiálech

Dlouhé, přesné 
přímé a pokosové 
řezy, především 
do dřeva

Rychlé, univer-
zální řezy mnoha 
materiály

Drobnější řezání, např. při dekoračních 
pracích či profilování

Rychlé přímé řezy pro menší úpravy 
a zkracování

Větší projekty, přesné a univerzální přímé 
i zakřivené řezy

Větší projekty, jako např. úprava rozměrů 
kuchyňských desek nebo výšky dveří

Složité projekty, jako jsou renovace 
s nejvyššími nároky na přesnost, výkon 
a robustnost

Složité projekty, jako jsou konstrukce 
nábytku nebo střech s nejvyššími nároky  
na výkon a přesnost 

Přesné a univerzální pro dům a zahradu

Výkonné řezání dřeva, plastu a kovu při 
renovacích a nových konstrukcích

PST 700 E

PST 800 PEL
PST 18 LI

PKS 55 A

PKS 40

PST 900 PEL
PST 1000 PEL

PKS 66 A
PKS 66 AF

PFZ 500 E

PSA 900 E

Pily s ručním vedením
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Pilové listy na každý materiál 
Nejlepší výsledky řezání, uzpůsobení konkrétnímu materiálu 
a malé opotřebení – každý zub v kvalitě Bosch.

Další informace k příslušenství najdete `` na straně 136
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S pilou Bosch PST 18 LI máte v ruce lithium-iontovou akumuláto-
rovou kmitací pilu, která ideálním způsobem spojuje výkon, přes-
nost a kompaktní ovladatelnost. Snadno vytvoříte přesné křivky 

a u přímých řezů vás na čáře udrží systém CutControl. A toto vše 
bez kabelu a se zajištěním kompatibility s nářadím využívajícím 
18V akumulátory od firmy Bosch.

Akumulátorová kmitací pila: kompaktní a bez kabelu k přesnému řezání

Kompaktní design a ergo-
nomicky tvarovaná rukojeť 
Softgrip

Aretace proti 
neúmyslnému zapnutí

Systém Bosch Low 
Vibration pro bezpečnou 
práci bez únavy

Bosch Electronic k řízení 
počtu zdvihů pomocí 
spínacího tlačítka pro 
jednoduchý začátek řezání 
a práci přizpůsobenou 
druhu materiálu Přípojka pro vysavač  

pro bezprašnou práci
Dvouruční systém SDS 
Bosch pro jednoduchou 
výměnu pilového listu Schránka na pilové listy 

pro jednoduché uložení  
až 6 pilových listů

Robustní základová deska 
výkyvná do obou stran, 
s posunem vzad pro 
pokosové řezy a řezání 
blízko okrajů

Systém CutControl 
pro přesné sledování 
linie řezu

Žádný paměťový efekt, 
žádné samovybíjení: stále 
připravený k použití díky 
lithium-iontové technologii

Systém PowerLight  
a odfukování pilin pro 
jasnou viditelnost linie řezu

Čtyřstupňový orbitální 
pohyb pilového plátku  
pro rychlejší postup řezání

Průhledný ochranný 
kryt pro účinné odsávání 
prachu pomocí vysavače

Kmitací pily

Společné vlastnosti akumulátorových kmitacích pil



Charakteristické tech. údaje nářadí PST 18 LI (komplet)  „Universal“ PST 18 LI (holé n.) „Universal“
Napětí akumulátoru 18 V 18 V

Kapacita akumulátoru 1,5 Ah 1,5 Ah

Hloubka řezu do dřeva, hliníku a oceli 80 / 12 / 5 mm 80 / 12 / 5 mm

Počet zdvihů při volnoběhu 0 - 2400 min–1 0 - 2400 min–1

Hmotnost nářadí včetně akumulátoru 1,9 kg 1,9 kg

Základová deska Ocel Ocel

Bosch SDS ✔ Dvouruční systém SDS ✔ Dvouruční systém SDS

Bosch Low Vibration ✔ ✔

Bosch Electronic ✔ ✔

Odfukování pilin ✔ ✔

Softgrip ✔ ✔

4stupňový orbitální pohyb pilového plátku ✔ ✔

Vestavěné pracovní osvětlení PowerLight ✔ ✔

Elektronická ochrana článků Bosch (ECP) ✔ ✔

Rozsah dodávky
1hodinová nabíječka ✔ 1 600 Z00 001 –

Akumulátor 18V ✔ 1 600 Z00 000 –

1 pilový plátek T 144 D ✔ 2 609 256 718* ✔ 2 609 256 718*

Ochrana proti otřepům ✔ 2 607 010 079** ✔ 2 607 010 079**

CutControl ✔ 2 609 256 981 ✔ 2 609 256 981

Zásobník pilových plátků ✔ ✔

Průhledný ochranný kryt ✔ ✔

Plastový kufr ✔ 2 605 438 729 –

Objednací číslo 0 603 011 021 0 603 011 020

Čárový kód EAN 3 165 140 577 144 3 165 140 577 182

* Dokoupení v 2dílné soupravě

** Dokoupení v 5dílné soupravě

UniversalUniversal
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Kombinace se systémem:  
vítejte v rodině uživatelů 18V řady nářadí!
 
Vstupte do světa 18V řady nářadí Bosch. Začněte sadou akumulátoru 
a nabíječky a svou řadu 18V nářadí Bosch doplňujte vždy samostatnými 
kusy nářadí bez akumulátoru a nabíječky a šetřete při tom pokaždé své 
peníze.

Maximální přesnost 
a kontrola bez kabelu: 
akumulátorová kmitací pila  
Bosch PST 18 LI.

Přehled
Strana 6

Řezací stanice  
PLS 300
Strana 66

Řezací stanice PLS 300 –  
ideální doplněk k vaší kmitací pile Bosch

Pro přesné podélné, úhlové a pokosové řezy. Jednoduše ji nasaďte, 
nastavte a řezejte.
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Kmitací pily

Přesné řezání je zcela jednoduché, za předpokladu, že máte správ-
nou kmitací pilu. S novými kmitacími pilami Compact budete řezat 
úzké křivky i zaoblené linie tak přesně jako ještě nikdy. Možné jsou 
samozřejmě i přímé, pokosové řezy a řezy zanořením se skvělými 
výsledky řezání. Minimální vibrace, přesná linie řezu, citlivá práce 

s dávkováním výkonu. Kmitací pily Bosch jsou dovedeny do doko-
nalosti i z hlediska ergonomie. Jsou kompaktní, lehké a sedí bez-
pečně v ruce. Ať jste příležitostný kutil, zkušený kutil nebo odbor-
ník: kmitací pily Bosch jsou vždy přesně to správné a přesně 
odpovídají vašim osobním požadavkům.

Generace kmitacích pil Compact od firmy Bosch: ve jménu přesnosti

Systém Bosch SDS pro výměnu pilového plátku bez 
použití nástrojů

Systém dvouručního upínání SDS Bosch zajišťuje snadnou a bezpečnou výměnu pilo-
vého plátku během několika sekund – bez použití nástrojů. Jednoduše nastrčit a je 
hotovo. Funkce vyhazování pilového plátku jen u systému jednoručního upínání SDS.

Minimální vibrace díky systému Low Vibration a rukojeti 
Softgrip s měkkou gumovou tlumicí vložkou

Kmitací pily Bosch jsou vybavené funkcí Low Vibration, lineárním vyvážením hmoty 
a ergonomickou rukojetí Softgrip s měkkou gumovou tlumicí vložkou. Vibrace jsou 
tak optimálně absorbovány, a je tak umožněna bezpečná a pohodlná práce.

Žádná jiná vám to neulehčí více
PST 700 E: skvělý pomocník – pro přesné křivkové a přímé řezy

Společné vlastnosti kmitacích pil

Doplňující vlastnosti u PST 800 PEL

Nekonečné možnosti – jedno nářadí
PST 800 PEL: zaměřená na přesnost – s funkcí CutControl přesně následuje linii řezu

Doplňující vlastnosti 
u PST 1000 PEL

Pro kutily s nejvyššími nároky
PST 900 PEL a PST 1000 PEL: s maximální přesností řežou všechny materiály

Doplňující vlastnosti  
u PST 900 PEL



Charakteristické tech. údaje nářadí PST 1000 PEL „Expert“ PST 900 PEL „Expert“ PST 800 PEL „Universal“ PST 700 E „Easy“
Jmenovitý příkon 650 W 620 W 530 W 500 W

Výstupní výkon 360 W 340 W 290 W 300 W

Hloubka řezu do dřeva, hliníku a oceli 100 / 20 / 10 mm 90 / 15 / 8 mm 80 / 12 / 5 mm 70 / 10 / 4 mm

Počet zdvihů při volnoběhu 500 - 3100 min–1 500 - 3100 min–1 500 - 3000 min–1 500 - 3100 min–1

Hmotnost nářadí 2,3 kg 2,2 kg 2,0 kg 1,7 kg

Základová deska Hliník Ocel Ocel Ocel

Bosch SDS ✔ Jednoruční systém SDS ✔ Jednoruční systém SDS ✔ Dvouruční systém SDS ✔ Dvouruční systém SDS

Bosch Low Vibration ✔ ✔ ✔ ✔

Bosch Electronic ✔ ✔ ✔ ✔

Nastavení odfukování prachu ✔ ✔ ✔ ✔

Softgrip ✔ ✔ ✔ ✔

4stupňový orbitální pohyb pilového plátku ✔ ✔ ✔ –

Vestavěné pracovní osvětlení PowerLight ✔ ✔ – –

Předvolba počtu zdvihů ✔ ✔ – –

Systém Bosch SDS pro přestavení základové desky ✔ – – –

Rozsah dodávky
1 pilový plátek T 144 D ✔ 2 609 256 718* ✔ 2 609 256 718* ✔ 2 609 256 718* ✔ 2 609 256 718*

1 sada pilových listů T 234 X (sada 5 kusů) ✔ 2 608 633 528 – – –

Ochrana proti otřepům ✔ 2 607 010 079** ✔ 2 607 010 079** ✔ 2 607 010 079** –

CutControl ✔ ✔ 2 609 256 981 ✔ 2 609 256 981 –

Zásobník pilových plátků – ✔ ✔ –

Průhledný ochranný kryt ✔ ✔ ✔ –

Základová deska s vysokou kluzností ✔ – – –

Boční doraz ✔ 2 608 040 292 – – –

Plastový kufr ✔ ✔ ✔ ✔

Objednací číslo 0 603 3A0 320 0 603 3A0 220 0 603 3A0 120 0 603 3A0 020

Čárový kód EAN 3 165 140 527 033 3 165 140 526 975 3 165 140 526 920 3 165 140 526 852

* Dokoupení v 2dílné soupravě

** Dokoupení v 5dílné soupravě

EasyUniversalExpertExpert
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Řez po řezu vše pod kontrolou

Inovativní systém CutControl vám pomůže přesně sledovat vyznačenou linii řezu 
(v případě PST Easy jako příslušenství). Dodatečně spustitelné a nastavitelné 
odfukování pilin a integrovaná svítilna PowerLight (pouze u PST Expert) se navíc 
postarají o to, aby na obrobek bylo jasně a optimálně vidět.

Záruka přesnosti:
generace kmitacích pil Compact  
od firmy Bosch.

4stupňový orbitální pohyb pilového plátku

Pilový plátek může provádět zdvihový a orbitální pohyb: Orbitální pohyb po elip-
tické dráze rozděluje tlak po celé dráze řezu, a zajišťuje tak rychlejší postup řezání 
a delší životnost pilového plátku.

Řezací stanice  
PLS 300
Strana 66

Práce přizpůsobená druhu materiálu

Bosch Electronic umožňuje ovlivňovat počet kmitů. Buď předvolbou rozsahu kmitů 
pomocí regulačního kolečka (pouze u PST Expert) nebo regulací spínačem v ruko-
jeti („plynulé přidávání“ z 0 na max.).

New Compact Generation
Universal ExpertEasy

Přehled
Strana 10
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Ruční okružní pily 

Chtěli byste přesně zkrátit silné podlahové fošny na vaši terasu? 
Chtěli byste přesně zaříznout svou novou kuchyňskou pracovní 
desku? Potřebujete provést pokosový řez v určitém daném úhlu? 
V tom případě jsou okružní pily od firmy Bosch pro vás přesně ta 
správná volba. Zkrátka proto, že s nimi máte při každém řezu vše 
pod kontrolou.

Okružní pily Bosch jsou zvláště lehké a kompaktní. Díky ergono-
mické konstrukci a pohodlné, měkké rukojeti Softgrip padnou 
vždy perfektně do ruky. I z hlediska komfortu obsluhy a vybavení 
bezpečnostními prvky nabízejí dokonalou techniku. A aby  potěšení 
z řezání nic nekazilo, shromažďují se piliny v zásobníku  CleanSystem 
Box.

Přesnost spolehlivě pod kontrolou

Vše na čáře: abyste všude dosáhli kvalitních řezů

Pomocí systému Bosch CutControl přesně sledujete narýsovanou čáru 
řezu – přesnost tak máte plně pod kontrolou.
V případě dlouhých řezů udržuje systém vodicích lišt vaši okružní pilu 
přesně na čáře jak u pravoúhlých řezů, tak i u pokosových řezů pod 
úhlem 45°. Součástí dodávky (PKS 66 AF) jsou tři části, každá o délce 
35 cm. Lze obdržet také jako příslušenství.

Ergonomický design s pohodlnou rukojetí 
Softgrip s měkkou gumovou tlumicí vložkou

Rychlejší výměna pilového kotouče 
díky integrované aretaci vřetena

Zásobník CleanSystem 
Box zachytí 80 %  
pilin při řezání

Robustní kryt pilového 
kotouče

Doplňková možnost 
připojení vysavače

Systém CutControl pro 
přesné sledování čáry řezu

Vodicí drážka v základní 
desce pro nasazení na 
vodicí lištu

Stabilní základní deska 
pro bezpečné vedení

Pilový kotouč Speedline Wood 
pro rychlé, přesné řezy

Systém vodicích lišt 
zajišťuje nejvyšší přesnost 
i u dlouhých řezů  
(PKS 66 AF)

Bezpečnostní spínač s oboustranně 
ovládanou aretací proti neúmyslnému 
zapnutí

Rychloupínací páka  
pro přesné nastavení hloubky 
řezu a pokosového úhlu

Vlastnosti modelů PKS 55 A, PKS 66 A a PKS 66 AF



Charakteristické tech. údaje nářadí PKS 66 AF PKS 66 A PKS 55 A PKS 40
Jmenovitý příkon 1600 W 1600 W 1200 W 600 W

Hloubka řezu při pokosovém úhlu 0° 66 mm 66 mm 55 mm 40 mm

Hloubka řezu při pokosovém úhlu 45° 48 mm 48 mm 38 mm 26 mm

Jmenovitý Ø pilového kotouče 190 mm 190 mm 160 mm 130 mm

Ø otvoru pilového kotouče 30 mm 30 mm 20 mm 16 mm

Volnoběžné otáčky 5000 min–1 5000 min–1 5600 min–1 4500 min–1

Vodicí deska 327 x 160 mm 327 x 160 mm 288 x 153 mm 260 x 120 mm

Hmotnost nářadí 5,4 kg 5,4 kg 3,9 kg 2,4 kg

Oboustranná aretace proti nechtěnému zapnutí ✔ ✔ ✔ ✔

Softgrip ✔ ✔ ✔ –

Aretace vřetena ✔ ✔ ✔ –

CutControl ✔ ✔ ✔ –

CleanSystem Box ✔ ✔ ✔ –

Vodicí lišta včetně truhlářských svorek ✔ (105 cm) – – –

Rozsah dodávky
Pilový plátek z tvrdokovu Speedline Wood ✔ 2 608 640 800 ✔ 2 608 640 800 ✔ 2 608 640 784 ✔ 2 608 640 774

Boční doraz ✔ 2 608 005 018 ✔ 2 608 005 018 ✔ 2 608 005 018 ✔ 2 608 005 018

Odváděcí trubice ✔ ✔ ✔ ✔

CleanSystem Box ✔ 2 609 255 731 ✔ 2 609 255 731 ✔ 2 609 255 731 –

CutControl ✔ ✔ ✔ –

Vodicí lišta včetně truhlářských svorek ✔ 2 609 255 732 – – –

Objednací číslo nedodává se 0 603 502 022 0 603 501 020 0 603 328 008

Čárový kód EAN 3 165 140 517 263 3 165 140 477 802 3 165 140 182 287

| 57

Skvělé projekty a nápady pro kutily: www.bosch-do-it.com |

Pi
ly

Sbohem, piliny: CleanSystem Box

Díky zásobníku CleanSystem Box máte pevně v rukou nejen samotné 
řezání, ale i vznikající piliny. Přibližně 80 % pilin automaticky prochází 
do tohoto zásobníku a odtud je možné je jediným pohybem ruky pře-
místit tam, kam patří: do odpadu.

Další informace k příslušenství najdete `` na straně 137

Přesné podélné  
a pokosové řezy: 
ruční okružní pily od firmy Bosch.

Speedline Wood

Kvalitní pilový kotouč pro podélné a příčné 
řezy do všech druhů dřev tvoří součást dodávky 
každé okružní pily Bosch. Díky jeho speciální 
konstrukci prochází zvlášť rychle a čistě mate-
riálem a dosahuje dlouhé životnosti.



Low VibrationFlush cutSoftgrip Electronic
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Pily ocasky  
               

Pila ocaska „Mečoun“ PSA 900 E a pila ocaska PFZ 500 E od firmy 
Bosch jsou univerzálně použitelné pro rychlé řezy do dřeva, plastu 
a kovu. Skýtají vysoký výkon a dobrou ergonomii. Ať se již jedná 
o hrubé řezy při renovacích a přestavbách, řezání plastových tru-
bek nebo třeba větví v zahradě – pily ocasky s vámi oddělí vše 

silné i tenké. Pily se vám přitom budou výborně hodit nejen díky 
své robustnosti a síle. Funkce plynulého přidávání otáček, SDS pro 
rychlou výměnu pilového listu a integrovaná ochrana rukou vám 
krok za krokem poskytují komfort a bezpečnost, které vám usnadní 
práci. A nyní: pusťte se do toho.

Pily jednoduše na všechno

Pilové listy Bosch pro každé použití

Ať se jedná o pilové listy do dřeva, do kovu nebo o flexibilní bimetalové 
pilové listy pro mnohostranné možnosti použití: V bohatém programu 
pilových listů Bosch najdete vše, co potřebujete pro speciální použití. 
Pilové listy se stopkou S pro PSA 900 E a pilové listy se stopkou M pro 
PFZ 500 E.

Další informace k příslušenství najdete `` na straně 136

Měkká gumová tlumicí rukojeť 
Softgrip s chráničem ruky 
pro bezpečnější pevné uchopení 
a nejlepší manipulaci

Oblouková rukojeť pro 
bezpečnou manipulaci

Systém Bosch SDS pro 
snadnou a rychlou výměnu 
pilového listu – bez použití 
nástrojů

Robustní základová deska  
pro bezpečné nasazení

Výkonný motor 900 W 
i pro nejnáročnější použití

Bosch Electronic  
Funkce plynulé regulace umož-
ňuje měnit rychlost za účelem 
optimálního přizpůsobení se 
danému materiálu

Společné vlastnosti  
pil ocasek

Doplňující vlastnosti  
u PFZ 500 E



Charakteristické tech. údaje nářadí PSA 900 E PFZ 500 E
Jmenovitý příkon 900 W 500 W

Výstupní výkon 540 W 320 W

Tloušťka řezu do dřeva 200 mm 150 mm

Tloušťka řezu do oceli 20 mm 10 mm

Průměr trubky 150 mm –

Počet zdvihů 0 - 2700 min–1 0 - 2700 min–1

Zdvih pilového listu 28 mm 23 mm

Hmotnost nářadí 3,7 kg 2,0 kg

Bosch Low Vibration – ✔

Bosch Electronic ✔ ✔

Bosch SDS ✔ ✔

Aretace proti nechtěnému zapnutí – ✔

Softgrip ✔ ✔

Rozsah dodávky
1 pilový list na dřevo (M 1142 H) – ✔ 2 608 650 065

1 pilový list na dřevo a kov (M 3456 XF) – ✔ 2 608 656 931

1 pilový list na dřevo (S 2345 X) ✔ 2 609 256 704* –

1 pilový list na dřevo a kov (S 3456 XF) ✔ 2 609 256 714* –

Plastový kufr – ✔

Objednací číslo 0 603 3A6 000 0 603 398 020

Čárový kód EAN 3 165 140 606 493 3 165 140 357 289

* Dokoupení v 2dílné soupravě
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Bosch Electronic

Funkce plynulé regulace umožňuje 
měnit rychlost za účelem optimálního 
přizpůsobení se danému materiálu – 
zvlášť praktické v počáteční fázi řezání.

Řežou vše, co jim přijde  
pod pilový list:
pila ocaska „Mečoun“ PSA 900 E 
a ocaska PFZ 500 E od firmy Bosch.

Odřezávání podél stěn

S pružnými pilovými listy z obsáhlého 
programu příslušenství již nepředstavují 
řezy těsně při stěně žádný problém. 

Další informace k příslušenství ``

najdete na straně 136
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Stacionární pily a nářadí:
                                           pro maximální přesnost 

Specialisté pro náročné projekty

Máte před sebou velké plány? Například rozsáhlou vnitřní přestavbu 
s velkoplošnými nástěnnými panely a novými podlahovými krytinami? 
V tom případě jsou stacionární pily od firmy Bosch pro vás přesně ta 
správná volba. Může se jednat o stolní okružní pilu, kapovací a pokoso-
vou pilu nebo stolní okružní pilu – stacionární pily vždy zajistí přesné 
a rychlé řezy všech obrobků ze dřeva, jako jsou desky, panely, trámky, 
prkna nebo lišty. Výkonná stolní vrtačka nabízí nejvyšší přesnost při 
vrtání do jakéhokoli materiálu.

Stacionární pily a nářadí představují vydařenou kombinaci nejvyšší 
přesnosti a rychlého postupu práce. Pracujete tak přesně a efektivně 
jako profesionálové – a současně si užíváte komfort praktické a poho-
dlné manipulace. Práce tak jednoduše baví! Některá stacionární nářadí 
lze nainstalovat na příklad na speciální podstavnou konstrukci Bosch. 
Výsledný efekt: se svými obrobky pracujete v pohodlnější poloze i po 
delší dobu, a tak zachováváte bezpečnost a pevný postoj.

Díky systému Bosch Quickfinder na první pohled rozpoznáte, které 
nářadí je pro kterou oblast činností nejvhodnější.

Quickfinder Stacionární pily a nářadí

Střední až 
náročné úlohy

Zvlášť náročné 
úlohy

Kompaktní nářadí pro mobilní použití``

 Pro drobné až střední rozměry obrobků ``

(lišty, parkety, fošny a menší trámky)

Robustní nářadí pro nejvyšší nároky``

Pro velké obrobky, jako jsou trámy ``

a plošné a deskové materiály

PLS 300
PCM 7
PCM 7 S

PTS 10
PPS 7 S
PCM 8 S
PBD 40
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Jeden zub jako druhý – v kvalitě Bosch
Nejvyšší přesnost řezu a jako břitva ostré nabroušení 
k docílení čistých řezů.

Další informace k příslušenství najdete `` na straně 138
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Kapovací a pokosové pily

Kdo musí přesně řezat materiál ze dřeva, je na to s těmito pilami 
dokonale připraven. Na rovné řezy i na řezy s pokosovým úhlem či 
se sklonem. Zda použít kapovací a pokosovou pilu s potahovací 
funkcí, nebo bez ní – o tom rozhoduje šířka obráběného materi-
álu. Dokonce i sériově můžete bez námahy a s konstantní přes-
ností zařezávat hranoly nebo je přesně řezat na pokos. Z těchto 
hranolů lze poté sestavovat stabilní nosné prvky, např. dělicí 

příčky při vnitřních přestavbách. I při individuální výrobě nábytku, 
při pokládání parket či řezání fošen na terasu prokazují kapovací 
a pokosové pily své silné stránky. Optimální výhled a jasné vedení 
řezu díky osvětlení PowerLight a laserovému vyznačení linie řezu 
a rychlejší a jednodušší výměna pilového kotouče díky zajištění 
vřetena zabezpečují vysokou míru komfortu. Boční prodlužovací 
díly umožní řezání zvlášť velkých obrobků.

Specialisté pro opakovatelné, přesné řezy

Flexibilní boční prodlu-
žovací díly zabezpečují 
rovnou opěrnou plochu 
při řezání dlouhých 
obrobků

Ergonomicky tvarovaná 
rukojeť Softgrip 
s měkkou gumovou 
tlumicí vložkou

Pracovní svěrka pro 
upevnění obrobků

Přípojka na odsávání prachu 
pro čisté pracoviště a volný 
výhled na místo řezu

Zajištění vřetena pro rychlou 
a bezpečnou výměnu 
pilového kotouče

Praktická rukojeť pro 
pohodlné přemisťování  
na pracoviště

Laser promítá linii řezu  
na obrobek

Pomocí integrované 
potahovací funkce lze 
přesně řezat i široké 
obrobky

Kapovací a pokosová pila nebo kapovací pila 
s potahovací funkcí?

Na lišty, latě, prkna, hranoly s menším průřezem nebo tenké obkladové 
panely je optimální kapovací a pokosová pila. Na materiál s větším průře-
zem, jako jsou široké hranoly či parketové panely, doporučujeme kapo-
vací a pokosovou pilu s potahovací funkcí – její stabilní dvojí vedení 
zvětšuje pracovní rozsah pilového kotouče.

Doplňující vlastnosti  
u PCM 8 S a PCM 8 ST

Společné vlastnosti  
kapovacích a pokosových pil



Charakteristické tech. údaje nářadí PCM 8 S
Jmenovitý příkon 1200 W

Volnoběžné otáčky 5200 min–1

Jmenovitý Ø pilového kotouče 210 mm

Ø otvoru pilového kotouče 30 mm

Hloubka řezu při 0° / 0° 70 x 282 mm

Hloubka řezu při 45° / 0° 70 x 200 mm

Zuby 48

Hmotnost nářadí 21,6 kg

Prodloužení stolu ✔

Laser jako pomůcka při řezání ✔

Vestavěné pracovní osvětlení (PowerLight) ✔

Potahovací / posuvná funkce ✔

Rozsah dodávky
Pilový kotouč z tvrdokovu Optiline Wood ✔ 2 608 640 430

Prodloužení stolu ✔

Kombinovaná svěrka pro upevnění obrobku ✔

Objednací číslo 0 603 B02 000

Čárový kód EAN 3 165 140 366 359

Charakteristické tech. údaje nářadí PCM 7 S PCM 7
Jmenovitý příkon 1200 W 1100 W

Volnoběžné otáčky 4800 min–1 4800 min–1

Jmenovitý Ø pilového kotouče 190 mm 190 mm

Ø otvoru pilového kotouče 30 mm 30 mm

Hloubka řezu při 0° / 0° 40 x 220 mm 50 x 110 mm

Hloubka řezu při 45° / 0° 40 x 150 mm 50 x 76 mm

Zuby 40 40

Hmotnost nářadí 11,8 kg 8 kg

Laser jako pomůcka při řezání ✔ ✔

Prodloužení stolu ✔ –

Potahovací / posuvná funkce ✔ –

Rozsah dodávky
Pilový kotouč Standard ✔ 2 609 256 821* ✔ 2 609 256 821* 

Pracovní svěrka pro upevnění obrobku ✔ ✔

Prodloužení stolu ✔ –

Objednací číslo 0 603 B01 300 0 603 B01 200

Čárový kód EAN 3 165 140 578 790 3 165 140 424 325

* Green Line Standard

| 63

Skvělé projekty a nápady pro kutily: www.bosch-do-it.com |

St
ac

io
ná

rn
í p

ily
 a

 n
ář

ad
í

Robustní nářadí pro nejvyšší 
nároky. Pro velké obrobky:
kapovací a pokosové pily s potahovací 
funkcí od firmy Bosch. 

Kompaktní nářadí pro 
mobilní použití. Pro malé  
až střední velikosti obrobků:
kapovací a pokosové pily od firmy Bosch.



Soft Start
Laser

Technology
Constant

Electronic
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Stolní okružní pila  
          a spodní potahovací pila

Spodní potahovací pila Bosch PPS 7 S s vynikajícím výkonem 
1 400 W je perfektním vybavením pro přesné řezání velkých 
obrobků, jako je deskový materiál, a pro opakované řezy do plo-
chých panelů. Funkce 2 v 1 umožňuje vysoce přesné podélné, 
příčné a pokosové řezy. Jako stolní okružní pila se skvěle hodí 
k přířezu desek a jako potahovací pila pro sériové řezy do panelo-

vých materiálů. Plochu pracovního stolu lze zvětšit pomocí prak-
tických rozšiřujících dílů, takže vystupující materiál bezpečně 
doléhá. Ani úhlové řezy nejsou s univerzálním dorazem, který je 
součástí dodávky, žádný problém: jednoduše přiložte a pomocí 
potahovací funkce naveďte pilový kotouč do upevněného obrobku. 
Přesné rovnoběžné řezy zaručuje patentovaný boční doraz.

U velkých obrobků ve skvělé formě

Dokonalý řez

Pomocí univerzálního dorazu se obrobek upevní na PPS 7 S. Ovládáním 
potahovacího mechanismu se pilový kotouč pohybuje přesně do zajiště-
ného obrobku.

Společné vlastnosti  
stolních okružních pil

Společné  
vlastnosti spodních  

potahovacích pil

Odsávání 
Pro čistou práci a minimální 
nároky na čištění

Výkonný motor 
S volnoběžnými otáčkami 
4 800 min–1 vykazuje 
velmi vysoký výkon

Rozšíření stolu 
Lze upevnit na kteroukoli 
stranu stolu a usnadňuje 
řezání velkých obrobků

Robustní hliníkový stůl 
Pevná hliníková pracovní 
deska k řezání větších 
materiálů

Vysoce kvalitní pilový kotouč  
Kvalitativně vynikající  
pilový kotouč s 36 zuby

Integrovaný laser  
zobrazuje linii řezu

Univerzální doraz  
Přesný univerzální doraz 
od + 90° do – 90°

Constant Electronic 
Pozvolný start pro hladký  
rozběh motoru a pro  
práci přizpůsobenou  
danému materiálu

Potahovací funkce 
Pilový kotouč se pohybuje 
do upevněného obrobku, 
dokonalé pro rychlé 
a přesné řezy

Přehledné čelo s ovládacími prvky 
Dobrá přístupnost pro bezpečné 
a pohodlné ovládání



Charakteristické tech. údaje nářadí PPS 7 S PTS 10
Jmenovitý příkon 1400 W 1400 W

Volnoběžné otáčky 4800 min–1 5000 min–1

Jmenovitý Ø pilového kotouče 190 mm 254 mm

Ø otvoru pilového kotouče 30 mm 30 mm

Zuby 36 40

Hloubka řezu při 0° 62 mm 75 mm

Hloubka řezu při 45° 36 mm 63 mm

Max. šířka řezu (v tahu) 212 mm –

Úhlový doraz – + 60° do – 60°

Univerzální doraz + 90° do – 90° –

Svislý úhel sklonu – 1,5° do + 46,5° 0 do 45°

Hmotnost nářadí 23,2 kg 29,2 kg

Funkce posuvného stolu – ✔

Bosch Constant Electronic ✔ –

Laser jako pomůcka při řezání ✔ –

Pozvolný rozběh ✔ ✔

Rozsah dodávky
Pilový plátek z tvrdokovu Optiline Wood – ✔ 2 608 640 443

Prodloužení stolu / rozšíření stolu ✔ ✔

Posuvná tyč ✔ ✔

Paralelní a úhlový doraz – ✔

Univerzální doraz ✔ –

Šestihranný klíč ✔ –

Objednací číslo 0 603 B03 300 0 603 B03 200

Čárový kód EAN 3 165 140 592 611 3 165 140 424 288
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Přesnost a komfort součástí 
dodávky 

Úhlový doraz lze plynule a přesně nastavit 
v jakémkoli požadovaném úhlu. Funkce 
posuvného stolu usnadňuje řezání širo-
kého materiálu.

Univerzální talent pro 
jakékoli použití: 
spodní potahovací a stolní okružní  
pily od firmy Bosch – i s podstavnou 
konstrukcí.

Více místa pro velké nápady

Stolní okružní pila PTS 10 skýtá díky prodlužovacím lištám velkorysou 
pracovní plochu, na které lze například velkoplošné podlahové dřevo-
třískové desky řezat rychle a pohodlně.
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Řezací stanice  
          a řezačka na dlaždice

Konec nečistých řezů u podlahových krytin a podlahových lišt! 
Nová řezací stanice byla vyvinuta speciálně pro přesné přiřezávání 
laminátových a parketových lamel, ale rovněž lišt, plastů a hliníku 
kmitací pilou. Jednoduše upněte materiál do řezací stanice, 
nasaďte na vodicí lištu kmitací pilu Bosch, do které vložíte správný 
pilový plátek, a můžete vytvářet na milimetr přesné přímé, úhlové 
nebo pokosové řezy.

A pomocí řezačky na dlaždice dáte i dlaždicím přesný tvar. Pro 
přímé i šikmé řezy upnete dlaždici do řezací stanice, na dorazu se 
stupnicí nastavíte požadovaný úhel a řezačkou do dlaždice vyry-
jete přesný řez. Řezačka umožňuje řezání dlaždic i dalších materi-
álů, např. skla, volně rukou. Aby šlo i lámání naříznutých dlaždic 
lehce od ruky, jsou součástí dodávky řezačky na dlaždice rovněž 
dva lámací kužely.

Ať již dřevo nebo dlaždice – vždy perfektní pokládka!

Pro jednoduché přesné přířezy 

Pomocí řezací stanice PLS 300 od firmy Bosch můžete řezat veškeré 
materiály, se kterými si poradí kmitací pila. Můžete provádět přímé 
i pokosové a úhlové řezy od –45 do +45 stupňů.

Modulární opěrná plocha 
pro široká prkna

Stupnice pro přesné 
nastavení úhlových řezů 
od – 45° do + 45°

Robustní hliníková vodicí lišta 
pro podélné řezy s vedením 
v délce až 31,5 cm

Flexibilní nastavovací 
jednotka pro řezání podla-
hových lišt v úhlu sklonu 
mezi – 45° a + 45° Přídavné rozšiřující díly 

pro pohodlné řezání 
dlouhých prken



Charakteristické tech. údaje nářadí PLS 300 Set PLS 300
Délka řezu 0° max. 315 mm 315 mm

Délka řezu 45° max. 220 mm 220 mm

Výška řezu max. 25 mm 25 mm

Pokosové řezy horizontální / vertikální ± 45° ± 45°

Hmotnost nářadí 3,2 kg 3,2 kg

Rozsah dodávky
Pilové listy T 144 DP ✔ ✔

PTC 1 (vč. dorazu se stupnicí, 2 lámací kužely) ✔ –

Objednací číslo nedodává se 0 603 B04 000

Čárový kód EAN 3 165 140 534 055

Charakteristické tech. údaje nářadí PTC 1
Délka řezu* 0° max. 340 mm

Výška řezu* max. 10 mm

Úhel pokosu (horizontálně)* ± 45°

Hmotnost nářadí 0,2 kg

Rozsah dodávky
Doraz se stupnicí ✔

2 lámací kužele ✔

Objednací číslo 0 603 B04 200 

Čárový kód EAN 3 165 140 579 483

* v kombinaci s PLS 300
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Pro přesné řezání laminátu, 
parket, plastu a hliníku: 
řezací stanice PLS 300 pro kmitací pily 
PST od firmy Bosch.

Takto dáte dlaždicím správný tvar 

Přímky a úhly: Pro přesné rovné řezy nebo úhly upněte dlaždici 
jednoduše do řezací stanice, vyrovnejte ji a nařízněte pomocí 
PTC 1.
Volný řez rukou: Design dlaždic dle vlastní fantazie – veďte 
řezačku PTC 1 volně rukou podél narýsované čáry nebo podle 
šablony.

Řezačka na dlaždice PTC 1 včetně dorazu se stupnicí a dvou lámacích kuželů k čistému 
nařezávání a lámání dlaždic je ideálním doplňkem řezací stanice PLS 300. S její pomocí 
lze bezpečně upnout a snadno naformátovat i dlaždice do maximální tloušťky 10 mm.

Vede dlaždice k přesnosti: 
řezačka na dlaždice PTC 1 od firmy 
Bosch.



Laser
Technology PowerLight

12

2-Geardrive Pre-Selection
Constant

Electronic

 Stacionární pily a nářadí 68 |

| Kompletní katalog 2012 / 2013

Stolní vrtačka 

Zcela nově vyvinutá stolní vrtačka PBD 40 se vyznačuje celou 
řadou inovativních detailních řešení. U běžných vrtaček totiž při 
vrtání otvorů do tvrdých materiálů, jako např. některých kovů, 
nebo při opracování menších obrobků, které se obtížně upínají, 
člověk brzy narazí na hranice možností. Většinou chybí jednak 

nezbytná přesnost, ale vedle toho i odpovídající síla. Zcela jinak se 
tomu má u výkonné a velmi přesné stolní vrtačky Bosch PBD 40. 
Jakožto stacionární nářadí je tato vrtačka stále připravena k pou-
žití a díky mnoha inteligentním detailním řešením se rychle stane 
nepostradatelnou součástí dílny kteréhokoli ambiciózního kutila.

Pohodlně k maximálně přesným výsledkům vrtání

Každý vyvrtaný otvor na milimetr přesně

Díky elektronickému ukazateli otáček a systému Constant Electronic lze 
jednoduše a přesně přednastavit kontrolované otáčky přizpůsobené 
druhu materiálu. Inovativní digitální ukazatel zajišťuje jednoduché ode-
čítání přesné hloubky vrtání. Bez problémů lze vrtat i otvory v řadě, 
např. pro dřevěné konstrukce.

Inovativní digitální 
ukazatel zobrazuje 
otáčky a hloubku vrtání

Hloubkový doraz 
pro vrtání otvorů v řadě za sebou

Otočný kotouč s integrovanou 
 rukojetí Softgrip s měkkou gumovou 
tlumicí vložkou pro nastavení výšky

Integrovaný laser a svítilna  
PowerLight jako pomocné prvky 
při vrtání

Přesné nastavení síly pomocí 
dvoustupňové převodovky

Elektronická regulace osvětleni 
a Constant Electronic pro vrtání 
přizpůsobené danému materiálu

Boční doraz a velká pracovní 
deska pro bezpečné nastavení  
polohy obrobku

Drážka ve tvaru „V“ k ustavení 
polohy oblých obrobků

Rychloupínací svorka k upevňo-
vání oblých a hranatých obrobků

Drážky ve tvaru T pro nasazení 
svěráku, např. Bosch MS 80

Přesné sklíčidlo pro vrtáky 
s pojistným kroužkem pro upínání 
bez použití klíče pro dokonalé 
upnutí vrtáku

Společné vlastnosti stolních vrtaček



Charakteristické tech. údaje nářadí PBD 40
Jmenovitý příkon 710 W

Volnoběžné otáčky (1. stupeň / 2. stupeň) 200 - 850 / 600 - 2500 min–1

Typ laseru 2

Max. Ø vrtání do dřeva 40 mm

Max. Ø vrtání do oceli 13 mm

Upínací rozsah sklíčidla 1,5 - 13 mm

Zdvih vrtání 90 mm

Rozměry podkladové desky (š x h x v) 330 x 350 x 30 mm

Hmotnost nářadí 20 kg

Laser jako pomůcka při vrtání ✔

Vestavěné pracovní osvětlení ✔

Rozsah dodávky
Rychloupínací svorka ✔

Boční doraz ✔

Objednací číslo 0 603 B07 000

Čárový kód EAN 3 165 140 569 187

| 69

Skvělé projekty a nápady pro kutily: www.bosch-do-it.com |

St
ac

io
ná

rn
í p

ily
 a

 n
ář

ad
í

Zjistěte přesnou polohu vrtaného otvoru pouhým 
stiskem tlačítka

Stolní vrtačka PBD 40 je vybavena integrovaným laserem jako pomůc-
kou při vrtání: pro jednoduché a naprosto přesné vrtání. LED zajišťuje 
dobré osvětlení pracovní oblasti. Rychloupínací svorka k upevňování 
obrobků.

Přesnost a pohodlné ovládání

Vždy do správného bodu a s přesnou hloubkou vrtání díky ergonomic-
kému otočnému řídicímu kotouči. Kompaktní multifunkční spínač, vyvi-
nutý podle nové koncepce přepínačů, řídí funkce spouštění a rychlého 
zastavení a kontrolní funkce v rámci jediného ovládacího prvku.

Vrtání s nejvyšší přesností: 
stolní vrtačka PBD 40 od firmy Bosch 
s inovativním digitálním ukazatelem 
a pomocným laserovým paprskem  
pro vrtání.
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Stůl pro pokosové pily  
                        a válcová opěrka

Stůl pro kapovací pily PTA 2400 představuje perfektní doplnění 
pro všechny kapovací pily Bosch. Umožňuje ergonomickou a sta-
bilní práci v pohodlné pracovní výšce. Vyznačuje se jednoduchou 
montáží, skýtá vysokou nosnost i u velkých obrobků – ideální pří-
slušenství pro PCM 7, PCM 7 S a PCM 8 S.

Válečková opěrka PTA 1000 – univerzálně použitelný pomocník, 
který vám pomůže při řezání velkých obrobků. Umístění, vyrovnání 
a doražení panelů, velkých dřevěných desek a prken je stejně tak 
jednoduché, jako přemisťování opěrky PTA 1000, která váží při-
bližně 6 kg.

Abyste perfektně zvládli i dlouhé a velké obrobky

Stůl pro kapovací pily  
PTA 2400

Stabilní stůl PTA 2400 skýtá s nastavi-
telnými bočními prvky včetně koleček 
a bočních dorazů vše, co je zapotřebí 
pro manipulaci s velkými obrobky.

Stabilní ocelová 
konstrukce

Výškově seřiditelná patka

Nastavitelné postranní 
prvky jako opěra  
pro dlouhé obrobky

Boční dorazy pro nastavení 
obrobků pro opakované řezy

Odnímatelný adaptér upínání pro 
rychlou montáž / demontáž pily

Výškově seřiditelná 
boční opěra



Charakteristické tech. údaje nářadí PTA 2400 PTA 1000
Výška pracovního stolu 820 mm 700 - 1150 mm

Délka pracovního stolu s prodlužovacím dílem 2440 mm –

Délka pracovního stolu bez prodlužovacího dílu 1220 mm –

Nosnost bez prodlužovacího dílu 160 kg 100 kg

Nosnost s prodlužovacím dílem 110 kg –

Nosnost každého prodlužovacího dílu 25 kg –

Hmotnost nářadí 20,4 kg 6,2 kg

Doraz ✔ ✔

Rozsah dodávky
Sady strojních upínacích prvků ✔ –

Adaptér upínání ✔ –

Objednací číslo 0 603 B05 000 0 603 B05 100

Čárový kód EAN 3 165 140 542 203 3 165 140 575 775
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Válečková opěrka PTA 1000

Pevný doraz pro zkracování, kuličková 
opěrka pro široké obrobky, válečková 
opěrka pro dlouhé panely. Zvlášť praktické: 
Všechny tři opěrky lze nastavit jedním 
pohybem ruky.

Takto se i s velkými obrobky 
bude dobře manipulovat: 
válečková opěrka PTA 1000 a pracovní 
stůl pro kapovací pily PTA 2400 od firmy 
Bosch.

Flexibilní válečková opěrka 
pro dlouhé panely umožňuje 
jednoduché vyrovnání obrobku

Jednoduché vyrovnání při řezání 
velkých dřevěných desek díky 
kuličkové opěrce

Pevný doraz pro řezání na 
stejnou délku

Společné vlastnosti válečkových opěrek
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Když nás čeká tvrdá práce

S výkonnými úhlovými bruskami Bosch jste dokonale vybaveni pro 
jakoukoli tvrdost materiálu: na masivní materiály a pro nejnáročnější 
požadavky jsou v sortimentu nabízeny úhlové brusky se zvlášť vysokým 
výkonem motoru a velkým průměrem kotouče, avšak rovněž lehčí 
modely pro mnohostranné využití. Snadno ovladatelné jsou všechny. 

Při vší úctě k enormnímu výkonu úhlových brusek Bosch – jejich obsluha 
je zcela snadná. Jednoduše nasadit ochranné brýle, pevnou obuv, 
kdyby něco spadlo na zem, navléci pracovní rukavice – a jde se na věc. 
Rotující dělicí kotouč se silně, bezpečně a přesně zanoří do kovu nebo 
kamene. Dělí železné profily stejně hladce jako třeba vodovodní trubky, 
kamenné desky, obklady nebo podlahové dlaždice. Díky dobré ergono-
mii úchopu a inovativnímu způsobu tlumení vibrací na přídavné rukojeti 
lze s úhlovou bruskou Bosch pracovat i při delším nasazení bez 
námahy.

Díky systému Bosch Quickfinder na první pohled rozpoznáte, které 
nářadí je pro kterou oblast činností nejvhodnější.

Quickfinder
Drobnější 
projekty

Středně  
rozsáhlé  
projekty

Větší projekty

Dělení lehčích kovů, tenkých ocelových ``

plechů a vlnitého plechu
Kartáčování a hrubování schodišťových ``

nebo balkónových zábradlí, karosérií vete-
ránů a zrezlých motocyklových rámů

Dělení starých schodišťových zábradlí, ``

vodovodních trubek, okapových žlabů 
Řezání dlažby``

Kartáčování a hrubování schodišťových ``

nebo balkónových zábradlí, svárů

Dělení masivních nosníků ve tvaru T``

Řezání železných mříží nebo ocelových ``

desek
Ideální k řezání kamenné dlažby ``

a mramorových desek

Úhlové brusky

PWS 8-125 CE
PWS 10-125 CE

PWS 720-115
PWS 750-125

PWS 1900
PWS 20-230 J

Úhlové brusky
                               nekompromisní síla
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Dělení, hrubování, kartáčování atd.: 
obsáhlé příslušenství Bosch pro úhlové brusky.

Další informace k příslušenství najdete  ``

na straně 139



Vibration
Control

Vibration
Control

Protection
Guard

Constant
ElectronicSpindle Lock
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Nádhera, co všechno zvládnou úhlové brusky Bosch. Při dělení 
kovu a kamene dosahují stejně přesvědčivých výsledků jako při 
hrubování, broušení, kartáčování a leštění. Odpovídající nástavce 
vyměníte obratem ruky – jednoduše zablokujte vřeteno stiskem 
aretačního tlačítka. Malé úhlové brusky od firmy Bosch disponují 
ochranným krytem, který lze nastavovat bez použití nástrojů 

a slouží jako clona pro odlétávající částečky materiálu a jiskry. 
K zajištění práce bez únavy v jakékoli poloze je možné rukojeť 
namontovat zleva nebo zprava. Velké úhlové brusky představují 
díky velkému výkonu motoru a velkému průměru kotouče ideální 
volbu pro náročnější projekty.

Nekompromisní síla

Rychlejší výměna: 
volitelná rychloupínací matice SDS

Zvlášť praktická je rychloupínací matice SDS pro rychlou a pohodlnou 
výměnu kotouče bez použití nástrojů. Kotouč odšroubovat, nasadit nový 
kotouč, matici opět dotáhnout – a hotovo. 

Kódování ochranného krytu 
zabraňuje chybnému 
namontování

Ochranný kryt  
snadno nastavitelný

Antivibrační rukojeť  
pro snadnější práci

Aretace vřetena  
pro jednoduchou výměnu 
brusných nástrojů

Otočná převodová hlava 
pro optimální ovládání při řezání 
a broušení

Společné vlastnosti  
úhlových brusek

Doplňující vlastnosti  
u PWS 750-125

Doplňující vlastnosti  
u PWS 8 / 10-125 CE

Úhlové brusky



Charakteristické tech. údaje nářadí PWS 20-230 J PWS 1900
Jmenovitý příkon 2000 W 1900 W

Výstupní výkon 1250 W 1170 W

Ø brusného kotouče 230 mm 230 mm

Volnoběžné otáčky 6500 min–1 6500 min–1

Hmotnost nářadí 4,2 kg 4,2 kg

Antivibrační rukojeť ✔ ✔

Omezení náběhového proudu ✔ –

Rozsah dodávky
Objednací číslo 0 603 359 V00 0 603 359 W03

Čárový kód EAN 3 165 140 544 504 3 165 140 544 481

Charakteristické tech. údaje nářadí PWS 750-125 PWS 720-115 PWS 10-125 CE PWS 8-125 CE
Jmenovitý příkon 750 W 720 W 1020 W 800 W

Výstupní výkon 450 W 360 W 580 W 420 W

Ø brusného kotouče 125 mm 115 mm 125 mm 125 mm

Volnoběžné otáčky 11 000 min–1 11 000 min–1 2800 - 11 000 min–1 2800 - 11 000 min–1

Hmotnost nářadí 1,9 kg 1,9 kg 2,1 kg 2,0 kg

Antivibrační rukojeť ✔ – ✔ ✔

Bosch Constant Electronic – – ✔ ✔

Omezení náběhového proudu – – ✔ –

Rozsah dodávky
Hrubovací kotouč na kov – – ✔ –
Plastový kufr ✔ ✔ – –
Objednací číslo 0 603 164 120 0 603 164 020 0 603 347 220 0 603 399 B21
Čárový kód EAN 3 165 140 449 601 3 165 140 449 564 3 165 140 546 089 3 165 140 546 003
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Pro mnohostranné využití:
malé úhlové brusky od firmy Bosch.

Dokonalé vybavení pro 
jakoukoli tvrdost materiálu:
velké úhlové brusky od firmy Bosch. 
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Brusky 
            pro správné broušení

Skvostné vyhlídky pro velké i malé plány

Velké plochy? Úzké rohy? Bosch nabízí pro každou úlohu tu správnou 
brusku: obrušování nábytku, dveří, oken nebo velkých ploch stejně jako 
nejrůznějších materiálů jako dřeva, laků, barev, tmelů, kovu nebo plastu 
se s bruskami Bosch stává hračkou. 

Šikovné multibrusky jsou ideálním nářadím pro mnohostranné použití. 
Vibrační brusky rychle zajistí nejjemnější vybroušení rovných ploch. 
Pomocí excentrických brusek se dosahuje skvělých výsledků s velkým 
úběrem materiálu na rovných nebo klenutých plochách při broušení 
a leštění. Na všech velkých plochách se osvědčují pásové brusky díky 
jejich zvlášť velkému úběru materiálu, zatímco u detailů poslouží delta 
brusky se svou lehkostí k dosažení dokonalého vybroušení.

Díky systému Bosch Quickfinder na první pohled rozpoznáte, které 
nářadí je pro kterou oblast činností nejvhodnější.

Quickfinder
Veškeré plochy 
a rohy

Větší plochy

Větší rovné a klenuté 
plochy, leštění

Velké plochy

Mnohostranné použití, brousí rohy, hrany 
a rovněž větší plochy

Nejjemnější vybroušení na rovných plochách

Nejjemnější vybroušení a velký úběr  
materiálu, použitelné i pro leštění

Účinné broušení s vysokým úběrovým 
výkonem

Brusky

PSM 18 LI
PSM 160 A
PSM 80 A

PSS 250 AE
PSS 200 AC

PEX 400 AE
PEX 300 AE
PEX 220 A

PBS 75 AE 
PBS 7 AE
PBS 7 A
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Skvostné vyhlídky pro velké plány: 
kvalitní brusný papír pro efektivní použití na nejrůznější materiály –  
na příklad na dřevo, na zbytky starých nátěrů nebo na kovy.

Další informace k příslušenství najdete `` na straně 140
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Multibrusky

Multibruska Bosch splňuje to, co svým jménem slibuje: se svými 
kompaktními rozměry, praktickou brusnou deskou ve tvaru žeh-
ličky a vysokým brusným výkonem až do rohů je skutečným všeu-

mělem. A tak si s ní nejlépe poradíte všude tam, kde jsou v rámci 
projektů kromě velkých ploch také rohy a hrany.

Univerzální. Na veškeré plochy a kouty v domě

Čisté pracoviště, čistý vzduch, čistý výkon:  
mikrofiltrační systém

Inovativní mikrofiltrační systém Bosch zvyšuje laťku v oblasti odsávání 
prachu: díky vestavěnému odsávání prachu se prach dostává velkou 
rychlostí přímo skrz brusný papír a brusnou desku do efektivního lame-
lového skládaného filtru. Výsledek: vysoký podíl zachyceného prachu 
a menší nároky na úklid.

Průhledná krabice  
mikrofiltru umožňuje  
sledovat naplnění,  
praktické vyprazdňování

Mikrofiltrační systém 
znatelně snižuje množství 
vytvářeného prachu

Lithium-iontová technologie 
prakticky neustále připra-
vená k použití. Nevzniká 
paměťový efekt, nedochází 
k samovybíjení

Ergonomicky tvarovaná 
rukojeť Softgrip pro 
pohodlnou práci

Brusná deska ve tvaru 
žehličky pro broušení  
ploch a rohů

Uchycení suchým zipem s dlouhou 
životností pro snadnou a rychlou 
výměnu brusných listů

Systém Bosch SDS 
pro snadnou a rychlou 
výměnu příslušenství

Další vlastnosti  
u PSM 18 LI

Společné vlastnosti 
multibrusek

Doplňující vlastnosti  
u PSM 160 A a PSM 18 LI

Doplňující vlastnosti  
u PSM 80 / 160 A a PSM 18 LI



Charakteristické tech. údaje nářadí PSM 18 LI (komplet) PSM 18 LI (holé n.) PSM 160 A PSM 80 A
Jmenovitý příkon – – 160 W 80 W

Napětí akumulátoru 18 V 18 V – –

Počet brusných kmitů 22 000 min–1 22 000 min–1 24 000 min–1 20 000 min–1

Ø vibračního kruhu 1,6 mm 1,6 mm 1,6 mm 1,4 mm

Brusná plocha 104 cm2 104 cm2 104 cm2 104 cm2

Hmotnost nářadí včetně akumulátoru 1,3 kg 1,3 kg 1,4 kg 0,9 kg

Bosch SDS ✔ ✔ ✔ –

Elektronická ochrana článků Bosch (ECP) ✔ ✔ – –

Mikrofiltrační systém Bosch ✔ ✔ ✔ ✔

Suchý zip – Micro ✔ ✔ ✔ ✔

Rozsah dodávky
1hodinová nabíječka ✔ 1 600 Z00 001 – – –

Akumulátor ✔ 1 600 Z00 000 – – –

Plastový kufr ✔ 2 605 438 730 – – ✔

Objednací číslo 0 603 3A1 320 0 603 3A1 321 0 603 377 020 0 603 354 020

Čárový kód EAN 3 165 140 571 982 3 165 140 571 999 3 165 140 327 824 3 165 140 410 526
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Praktická, lehká a reduko-
vaná jen na to podstatné: 
multibruska PSM od firmy Bosch.

Kvalita  
povrchu

Úběr
Složité tvary / 

zakřivení
Rohy /  
hrany

Multibruska
Univerzální na plochy 
a rohy

100 %

Nářadí

Přehled
Strana 6 

Broušení na špatně přístupných místech se správným 
příslušenstvím

Různé nástavce pro PSM 160 a PSM 18 LI k broušení na obtížně přístupných 
místech, mezi lamelami, u okenic, v drážkách, ...

Další informace k příslušenství najdete `` na straně 141
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Vibrační brusky

Nejjemnější obroušení a vysoká kvalita povrchu na velkých, rovinných 
plochách – zde je vibrační bruska Bosch ve svém živlu. Její velká 
pravoúhlá brusná deska totiž umožňuje mimořádně velký úběr.

Motor s mimořádně klidným chodem omezuje vibrace na mini-
mum. A inovativní mikrofiltrační systém Bosch odsává vznikající 
brusný prach prostě už při broušení. 

Mistr na velké plochy

Brusná deska se suchým zipem

Brusná deska je opatřena jemným  suchým zipem s dlouhou životností 
(kromě PSS 200 AC). Brusné papíry proto můžete měnit snadno 
a rychle: Jednoduše stáhnete starý brusný papír, přitisknete nový a je 
hotovo.

Ergonomicky tvarovaná 
rukojeť Softgrip s měkkou 
gumovou tlumicí vložkou

Bosch Electronic pro 
jednoduché řízení otáček 
(PSS 250 AE)

Systém upínání brusného 
pásu pro pohodlnou a snad-
nou výměnu brusného pásu

Mikrofiltrační systém 
znatelně snižuje množství 
vytvářeného prachu

Systém upínání brusného 
papíru pro pohodlnou a 
jednoduchou výměnu 
brusného papíru

Doplňující vlastnosti  
u PSS 250 AE

Společné vlastnosti  
vibračních brusek



Charakteristické tech. údaje nářadí PSS 250 AE PSS 200 AC
Jmenovitý příkon 250 W 200 W

Výstupní výkon 125 W 125 W

Brusná deska 92 x 182 mm 92 x 182 mm

Brusný papír (systém jemného suchého zipu) 92 x 185 mm –

Upínání brusných papírů pomocí třmenů 93 x 230 mm 93 x 230 mm

Brusná plocha 167 cm2 167 cm2

Počet brusných kmitů 14 000 - 24 000 min–1 24 000 min–1

Ø vibračního kruhu 2,0 mm 2,0 mm

Hmotnost nářadí 1,6 kg 1,6 kg

Mikrofiltrační systém Bosch ✔ ✔

Softgrip ✔ ✔

Bosch Electronic ✔ –

Upínání brusných papírů pomocí třmenů ✔ ✔

Brusná deska s jemným suchým zipem ✔ –

Rozsah dodávky
Mikrofiltrační systém Bosch ✔ ✔

Brusný papír ✔ P80, P120, P180 ✔ P120

Plastový kufr ✔ ✔

Objednací číslo 0 603 340 220 0 603 340 120

Čárový kód EAN 3 165 140 337 533 3 165 140 337 496
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Rychlé vyspravení velkých 
ploch: 
pomocí vibračních brusek PSS od firmy 
Bosch.

Kvalita  
povrchu

Úběr
Složité tvary / 

zakřivení
Rohy /  
hrany

Vibrační bruska
Pro velké a perfektní 
povrchy až do rohů

100 %

Nářadí



Easy
Fastening

Microfilter
System Softgrip Electronic AluminiumExtra HandlePre-SelectionLow VibrationCompact

New Compact Generation
Universal ExpertEasy
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Excentrické brusky

Nejjednodušší výměna brusného papíru

Se zařízením Bosch Paper Assistant a upínacím systémem je výměna 
brusného papíru jednoduchá jako nikdy. Nové zařízení Bosch Paper 
Assistant umožňuje velmi jednoduché a přesné nasazení brusného 
papíru na brusnou desku. Upínací systém zaručuje bezpečné upevnění.

Bosch Electronic pro 
jednoduché řízení otáček

Mikrofiltrační systém 
znatelně snižuje množství 
vytvářeného prachu

Průhledná krabice 
mikrofiltru umožňuje 
sledovat naplnění,  
praktické vyprazdňování

Brusné papíry můžete díky 
upevnění suchým zipem  
měnit snadno a rychle

Správná excentrická bruska pro každého! Nová generace excent-
rických brusek Bosch Compact je ovladatelnější a lehčí – při 
obvyklém silnějším výkonu. Pro zdatného kutila i odborníka: nářadí 

nové generace Compact je vždy správnou volbou a šité přesně na 
míru Vašim osobním požadavkům. Vyberte si!

Nesmírně hladký pohyb – neuvěřitelná síla

Rukojeť Softgrip  
pro pohodlnou práci

Další vlastnosti  
u PEX 400 AE

Doplňující vlastnosti  
u PEX 300 AE a PEX 400 AE

Společné vlastnosti  
excentrických brusek



Charakteristické tech. údaje nářadí PEX 400 AE „Expert“ PEX 300 AE „Universal“ PEX 220 A „Universal“
Jmenovitý příkon 350 W 270 W 220 W

Ø brusného talíře 125 mm 125 mm 125 mm

Počet brusných kmitů 4000 - 21 200 min–1 4000 - 24 000 min–1 24 000 min–1

Excentricita 2,5 mm 2 mm 1,25 mm

Hmotnost nářadí 1,9 kg 1,5 kg 1,2 kg

Bosch Low Vibration ✔ ✔ –

Suchý zip ✔ ✔ ✔

Mikrofiltrační systém Bosch ✔ ✔ ✔

Předvolba otáček ✔ ✔ –

Softgrip ✔ ✔ ✔

Bosch Electronic ✔ ✔ –

Přídavná rukojeť ✔ – –

Hliníkový plášť ✔ – –

Rozsah dodávky
Mikrofiltrační systém Bosch ✔ ✔ ✔

Brusný papír ✔ P80 ✔ P80 ✔ P80

Pryžový brusný talíř ✔ 2 609 256 B61 ✔ 2 609 256 B61 ✔ 2 608 601 175

Paper Assistant ✔ ✔ –

Plastový kufr ✔ ✔ –

Objednací číslo 0 603 3A4 020 0 603 3A3 020 0 603 378 020

Čárový kód EAN 3 165 140 594 448 3 165 140 594 387 3 165 140 327 893

Universal UniversalExpert
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Komprimovaná síla pro 
všechny povrchy: 
nová generace excentrických brusek  
PEX Compact od firmy Bosch.

Kvalita  
povrchu

Úběr
Složité tvary /

zakřivení
Rohy /  
hrany

Excentrická bruska
Nejjemnější vybroušení 
a velký úběr materiálu

100 %

Nářadí

Přehled
Strana 10 

New Compact Generation
Universal ExpertEasy
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Pásové brusky

Bosch Electronic pro 
jednoduché řízení otáček  
(PBS 75 AE, PBS 7 AE)

Mikrofiltrační systém 
znatelně snižuje množ-
ství vytvářeného prachu

Přesný chod pásu pomocí 
jemného nastavení vodicích 
válečků (PBS 75 AE)

Automatické vyrovnávání pásu
(PBS 7 A, PBS 7 AE)

Systém upínání brusného pásu 
pro pohodlnou a snadnou 
výměnu brusného pásu

Velká síla pro velký úběr

Pásová bruska Bosch je ideální silák pro jakékoliv hrubé broušení, 
při němž se požaduje velký úběr na velkých plochách. Díky mikro-
filtračnímu systému Bosch končí odbroušený materiál přímo v kra-
bici mikrofiltru. A protože je nářadí vybaveno ještě druhou ruko-
jetí, sedí i za těch nejtěžších podmínek klidně a kontrolovaně 
v ruce. Dalšími silnými stránkami u PBS 7 AE a PBS 75 AE je elek-

tronika Bosch Electronic s pozvolným rozběhem a předvolbou otá-
ček. U PBS 7 A a PBS 7 AE zajišťuje automatické středění brus-
ného pásu vždy jeho správnou polohu. Při stacionárním použití se 
možnosti využití ještě rozšiřují díky paralelnímu a úhlovému 
dorazu, např. ke zkosení hran obrobků.

Další vlastnosti  
u PBS 7 AE a PBS 75 AE

Doplňující vlastnosti  
u PBS 7 A a PBS 7 AE

Doplňující vlastnosti  
u PBS 75 AE

Společné vlastnosti 
pásových brusek

Automatické vyrovnávání pásu  
(PBS 7 A, PBS 7 AE)

Automatické vyrovnávání pásu udržuje pás při broušení bezpečně ve 
správné pracovní poloze. Ruční nastavování již není potřeba.



Charakteristické tech. údaje nářadí PBS 75 AE PBS 7 AE PBS 7 A
Jmenovitý příkon 710 W 600 W 600 W

Výstupní výkon 350 W 300 W 300 W

Rychlost pásu 200 - 300 m/min 170 - 250 m/min 250 m/min

Brusná plocha 76 x 165 mm 76 x 130 mm 76 x 130 mm

Rozměry pásu 75 x 533 mm 75 x 457 mm 75 x 457 mm

Hmotnost nářadí 3,2 kg 2,4 kg 2,4 kg

Mikrofiltrační systém Bosch ✔ ✔ ✔

Systém upínání brusného pásu ✔ ✔ ✔

Automatické vyrovnávání pásu – ✔ ✔

Bosch Electronic ✔ ✔ –

Odnímatelná přídavná rukojeť ✔ – –

Rozsah dodávky
Mikrofiltrační systém Bosch ✔ 2 605 411 147 ✔ 2 605 411 147 ✔ 2 605 411 147

Úhlový adaptér ✔ 2 605 702 037 – –

Brusný pás ✔ 2 608 606 071 ✔ 2 608 606 034 ✔ 2 608 606 034

Objednací číslo 0 603 270 508 nedodává se  0 603 391 008

Čárový kód EAN 3 165 140 273 701 3 165 140 272 469
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Tady něco pořádně ubývá! 
Pásové brusky PBS od firmy Bosch.

Kvalita  
povrchu

Úběr
Složité tvary /

zakřivení
Rohy /  
hrany

Pásová bruska
Pro největší úběr na 
velkých plochách

100 %

Nářadí



Blade System

Blade System

Cutting depth
adjustment Softgrip3 V-Grooves Parallel Guide
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Aby šlo všechno hladce:  
patentovaný systém nožů Woodrazor

Patentovaný systém nožů Woodrazor umožňuje lehké hoblování bez 
vynakládání síly, snadnější a rychlejší výměnu nože a vysokou kvalitu 
povrchu.

Silák s jemnými rysy

Hoblík Bosch vykonává svou práci typickým 
„boschovským“ způsobem: rychle, přesně, efek-
tivně. Kombinovaný knoflík pro nastavování vedení 
a hloubky úběru vám dovoluje bezpečné vedení 
a plynulé přestavování. Patentovaný systém nožů 
Woodrazor pro lehké hoblování bez vynakládání 
síly, snadnou a rychlou výměnu nože a vysokou 
kvalitu povrchu.

Doplňující vlastnosti u PHO 3100 Společné vlastnosti hoblíků

Hoblíky



Charakteristické tech. údaje nářadí PHO 3100 PHO 20-82
Hloubka úběru 0 - 3,1 mm 0 - 2,0 mm

Hloubka drážky 0 - 9 mm 0 - 8 mm

Jmenovitý příkon 750 W 680 W

Výstupní výkon 420 W 320 W

Šířka hoblíku 82 mm 82 mm

Volnoběžné otáčky 16 500 min–1 19 500 min–1

Hmotnost nářadí 2,6 kg 2,2 kg

Aretace proti nechtěnému zapnutí ✔ ✔

Drážky ve tvaru V ✔ ✔

Ochranná botka ✔ ✔

Oboustranné vyhazování hoblin ✔ ✔

Rozsah dodávky
Obracecí hoblovací nůž z tvrdokovu ✔ 2 608 635 376 ✔ 2 608 635 376

Inbusový klíč ✔ ✔

Boční doraz ✔ 2 607 000 102 –

Plastový kufr ✔ –

Objednací číslo 0 603 271 120 0 603 365 181

Čárový kód EAN 3 165 140 441 162 3 165 140 309 080
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Kombinovaná rukojeť pro vedení  
a nastavení hloubky úběru

Přídavná rukojeť slouží k bezpečnému vedení hoblíku.  
Hloubku úběru lze plynule nastavovat i během hoblování.

Kombinovaná rukojeť pro 
vedení a nastavení hloubky 
úběru pro bezpečné vedení 
hoblíku a plynulé nastavení 
hloubky úběru

Aretace proti nechtěnému 
zapnutí

Vestavěné připojení na 
odsávání prachu na pravé 
a levé straně

Drážky ve tvaru V pro 
pohodlné srážení hran

Rychlá a přesná práce 
s vysokým úběrovým 
 výkonem: 
hoblíky PHO od firmy Bosch.

Systém nožů Woodrazor 
pro lehké hoblování bez 
vynakládání síly

Informace k příslušenství najdete ``

na straně 142
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Spindle Lock

S D S Softgrip Electronic 55 mm

0.1 mm

Fine Depth
Control
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Electronic PowerLight
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Výkon a přesnost  
pro kreativní práci se dřevem 

Stůl, komoda, nebo třeba designová vana ze dřeva –  
čím kreativnější jsou vaše nápady, tím důležitější 
bude horní frézka Bosch pro dokonalou realizaci 
vašich plánů. Horní frézky Bosch jsou mnohostranně 
použitelné a opracování dřeva od kreativních deko-
račních prací až po frézování spojů při výrobě nábytku 
nejsou kladeny žádné meze. Jejich rozsah sahá od 
přesného frézování drážek, hran a profilů až k podél-
ným otvorům a kopírování. Zvláštním znakem je 
u nich především vysoká přesnost výsledků práce, 
neboť horní frézky Bosch jsou zárukou vysoké úrovně 
komfortu a preciznosti. 

Vestavěná aretace vřetena 

Snadná výměna frézy – umožňuje ji vestavěná aretace vřetena. Pouhým 
stisknutím tlačítka zaaretujete vřeteno, pak uvolníte přesuvnou matici, 
vyměníte frézu, našroubujete přesuvnou matici a aretaci zase uvolníte.

Doplňující vlastnosti u POF 1400 ACE Společné vlastnosti horních frézek

Horní frézky



Charakteristické tech. údaje nářadí POF 1400 ACE POF 1200 AE
Jmenovitý příkon 1400 W 1200 W

Výstupní výkon 650 W 650 W

Maximální zdvih frézovacího koše 55 mm 55 mm

Upínání nástrojů (součást dodávky) 6 mm, 8 mm a 1/4" 6 mm, 8 mm a 1/4"

Volnoběžné otáčky 11 000 - 28 000 min–1 11 000 - 28 000 min–1

Hmotnost nářadí 3,5 kg 3,4 kg

Aretace vřetena ✔ ✔

Systém Bosch SDS pro nasazení kopírovací objímky ✔ ✔

Elektronika pro řízení otáček Bosch ✔ ✔

Bosch Constant Electronic ✔ –

Jemné nastavení hloubky frézování (Fine Depth Control) ✔ –

Vestavěné pracovní osvětlení (PowerLight) ✔ –

Rozsah dodávky
Středicí kolík ✔ 2 609 200 310 ✔ 2 609 200 310

Kopírovací objímka (Ø 17 mm) ✔ 2 609 200 139 ✔ 2 609 200 139

Drážkovací fréza (Ø 8 mm) ✔ 2 608 628 381 ✔ 2 608 628 381

Kleštinové upínací pouzdro ✔ 3 kusů ✔ 3 kusů

Stranový klíč ✔ ✔

Boční doraz ✔ 3 607 000 606 ✔ 3 607 000 606

Odsávací adaptér ✔ 2 600 499 077 ✔ 2 600 499 077

Plastový kufr ✔ 2 605 438 643 –

Objednací číslo 0 603 26C 820 0 603 26A 100 

Čárový kód EAN 3 165 140 452 540 3 165 140 451 628
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Konstantní síla 

Bosch Constant Electronic (POF 1400 ACE) udržuje předvolené otáčky 
i při zatížení na konstantní úrovni, a zajišťuje tak stálou kvalitu řezu. 

Elektronika regulace 
otáček Bosch umožňuje 
volit otáčky podle daného 
materiálu

Jemné nastavení hloubky 
frézování pro přesné 
nastavení hloubky frézování

Constant Electronic  
(POF 1400 ACE) pro stálé 
otáčky i při zatížení

Ergonomický design  
s rukojetí Softgrip s měkkou 
gumovou tlumicí vložkou pro 
pohodlnou a bezpečnou práci

Aretace vřetena  
pro snadnou a rychlou 
výměnu fréz

Frézování, drážkování, 
gravírování, řezání: 
horní frézky od firmy Bosch.

Průhledný kryt proti 
třískám k ochraně proti 
odlétávajícím odštěpkům

Informace k příslušenství najdete ``

na straně 142



 Multifunkční nářadí | Přehled90 |

| Kompletní katalog 2012 / 2013

Quickfinder

Řezání a dělení

Frézování 
a dělení

Pracujte bez námahy v blízkosti podlah, stěn 
a okrajů. Speciální ponorné a segmentové 
pilové kotouče vám poskytují vše pro přesné 
řezy do dřeva, různých kovů a sádrokartonu.

I pro práci s tvrdými podklady nabízí Bosch na 
výběr různé segmentové pilové kotouče RIFF. 
Tak snadno a přesně odstraníte starý materiál 
ze spár, vyfrézujete nové drážky pro kabely 
nebo oddělíte měkké obkladové dlaždice.

Příslušenství k multifunkčnímu nářadí

Využívejte různé brusné listy a rašplový  
nástavec z programu příslušenství Bosch. 
Můžete s ním nejen obrousit dřevo a starý  
lak, nýbrž provádět i hrubé úpravy.

Škrábání 
a řezání

Neohebné nebo pružné, přesně tak, jak se vám 
to hodí. Se škrábacími a řezacími nástavci jste 
vybaveni na vše, co musí být seškrábáno nebo 
odříznuto.

Broušení  
a rašplování

S kabelem nebo s akumulátorem –  
mnohostranné nářadí PMF pro vaše nápady.

PMF 180 E a akumulátorové nářadí PMF 10,8 LI jsou skutečnými mistry 
v mnohostrannosti. Hodláte starou podlahu s kobercem nahradit hez-
kými parketami? Chcete, aby spáry ve vaší koupelně zářily novou 
bělostí? Chcete balkonové zábradlí konečně zbavit rzi? Za pomoci  
PMF 180 E nebo bezkabelového PMF 10,8 LI žádný problém! 

Díky systému Bosch Quickfinder na první pohled rozpoznáte, které 
příslušenství je pro kterou oblast činností nejvhodnější.

Multifunkční nářadí:
                      mnohostranné pro všechny případy
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Více mnohostrannosti: 
Ať již máte s multifunkčním nářadím PMF v plánu cokoli – 
sortiment příslušenství od firmy Bosch vám práci usnadní.

Další informace k příslušenství najdete `` na straně 143
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Nová inovativní Bosch Eco Electronic

Pokud motor při maximálních otáčkách zaregistruje, že není zatížený, 
automaticky přejde do volnoběhu. Při opětovném zatížení opět hned 
zrychlí na plnou rychlost. Nová Bosch Eco Electronic – pro výrazně 
delší dobu chodu na jedno nabití akumulátoru a jednoduché vedení 
nářadí.

Společné vlastnosti  
multifunkčních nářadí Doplňující vlastnosti u PMF 10,8 LI

Díky lithium-iontové technologii 
bez kabelu neustále připravené 
k použití

Díky plynule nastavitelné  
předvolbě otáček s inovativní 
Bosch Eco Electronic  
jednoduché vedení nářadí 
a delší doba chodu na jedno 
nabití akumulátoru

Inteligentní indikátor stavu nabití akumulá-
toru indikuje ve třech stupních stav nabití 
použitého akumulátoru

S hmotností 0,9 kg je  
PMF 10,8 LI skutečná lehká 
váha a skýtá vysoký komfort, 
i při delší práci

Díky nízkým vibracím a menší 
hlučnosti motoru je práce s  
PMF 10,8 LI ještě příjemnější

S výkonným motorem 10,8 V 
(odpovídá 194 W) a ergonomickou 
rukojetí Softgrip s měkkou gumo-
vou tlumicí vložkou po celé délce

PMF 180 E a PMF 10,8 LI vám umožní přesnou práci i v tom nej-
zazším rohu. Neboť jejich tvar je pro nedostatek místa jako stvo-
řený – i blízko podlahy či stěny. Díky tomu jste s multifunkčním 
nářadím PMF oproti běžnému elektrickému nářadí jasně ve výhodě. 
Pokud nemáte v blízkosti síťovou zásuvku, je díky lithium-iontové 
technologii neustále ihned připravené k použití nářadí PMF 10,8 LI. 

Při pokládání parket a laminátových podlah pro vás bude zkraco-
vání zárubní hračka. Potřebujete zpřístupnit síťovou zástrčku za 
skříňkou v obývacím pokoji? Rovněž žádný problém! Multifunkční 
nářadí PMF 180 E a PMF 10,8 LI se nezastaví ani před kovem. 
Pomocí pilových listů na kov obratem ruky seříznete hřebíky 
a trubky na požadovanou délku.

Neuvěřitelně mnohostranné

Multifunkční nářadí



Charakteristické tech. údaje nářadí PMF 10,8 LI
Napětí akumulátoru 10,8 V

Úhel oscilace 2,8°

Volnoběžné otáčky 5000 - 20 000 min–1

Hmotnost nářadí 0,9 kg

Bosch Electronic ✔

Eco Electronic ✔

Předvolba otáček ✔

Indikátor stavu nabití ✔

Rozsah dodávky
Ponorný pilový list HCS do dřeva, 32 x 40 mm, 
AIZ 32 EC

✔ 2 609 256 947

Segmentový pilový kotouč BIM dřevo / kov, 85 mm, 
ACZ 85 EB

✔ 2 609 256 943

Brusná deska Delta 93 mm, AVI 93 G ✔ 2 609 256 956

Sada brusných papírů Delta na dřevo, 93 mm ✔ 2 609 256 070

1hodinová lithium-iontová nabíječka ✔ 2 607 225 514

Akumulátor ✔ 2 607 336 864

Inbusový klíč ✔

Plastový kufr ✔

Objednací číslo 0 603 101 920

Čárový kód EAN 3 165 140 572 347

Charakteristické tech. údaje nářadí PMF 180 E Multi Set PMF 180 E
Jmenovitý příkon 180 W 180 W

Výstupní výkon 74 W 74 W
Úhel oscilace 2,8° 2,8°
Volnoběžné otáčky 15 000 - 21 000 min–1 15 000 - 21 000 min–1

Hmotnost nářadí 1,2 kg 1,2 kg
Bosch Electronic ✔ ✔

Předvolba otáček ✔ ✔

Rozsah dodávky
Ponorný pilový list HCS do dřeva, 32 x 40 mm, 
AIZ 32 EC

✔ 2 609 256 947 ✔ 2 609 256 947

Segmentový pilový kotouč BIM dřevo / kov, 85 mm, 
ACZ 85 EB

✔ 2 609 256 943 ✔ 2 609 256 943

Brusná deska Delta 93 mm, AVI 93 G ✔ 2 609 256 956 ✔ 2 609 256 956
Sada brusných papírů Delta na dřevo, 93 mm ✔ 2 609 256 070 ✔ 2 609 256 070
Ponorný pilový list BIM do dřeva, 32 x 40 mm, 
AIZ 32 BB

✔ 2 609 256 946 –

Ponorný pilový list BIM do kovu, 10 x 20 mm, AIZ 10 AB ✔ 2 609 256 951 –
Segmentový pilový kotouč HM-RIFF, 85 mm, ACZ 85 RT ✔ 2 609 256 952 –
Škrabka HCS, pružná, 52 x 45 mm, ATZ 52 SFC ✔ 2 609 256 955 –
Inbusový klíč ✔ ✔

Plastový kufr ✔ ✔

Objednací číslo 0 603 100 022 0 603 100 021
Čárový kód EAN 3 165 140 512 039 3 165 140 337 267
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Řezání, dělení, frézování 
nebo broušení bez kabelu: 
s PMF 10,8 LI od firmy Bosch to  
nebude problém!

Řezání, dělení, frézování 
nebo broušení s kabelem: 
vždy připraveni s PMF 180 E od firmy 
Bosch.
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Nářadí pro dekorativní 
                       a renovační práce

Usnadní vám práci

Máte chuť natírat? S našimi jemnými stříkacími systémy nemusíte naná-
šet jen barvy. I s ostatními nátěrovými hmotami dosáhnete stejně snadno 
stejně přesvědčivého výsledku. Proč jen tak v rychlosti nevyměnit tapety? 
S důkladným odstraňovačem starých tapet Bosch můžete postupovat 
v práci plnou parou vpřed, zcela bez chemických přípravků. A s nátěro-
vým válečkem Paintroller získá vaše stěna obratem ruky nový zářivý 
vzhled. Nebo to chce novou podlahu? Tak pryč se starou krytinou a rychle 
se zbavit odolných zbytků lepidla – to se dokonale podaří pomocí vysoce 
účinné elektrické škrabky Bosch. Vytvářejte barevné akcenty koberco-
vými podlahami nebo krytinami z PVC. Přesné zaříznutí zvládnete pomocí 
nového univerzálního nože Xeo, který se dokonce sám brousí.

Nová generace užitečného nářadí pro dekorativní práce jako sponko-
vání, lepení tavným lepidlem, utěsňování, malování stěn, sochání, odstra-
ňování tapet či laků, ohýbání trubek, odmrazování zámků nebo řezání 
všech možných materiálů vám pomůže provádět veškeré práce odborně 
a rychle. To vše má své mnohé dobré stránky. Podívejte se sami a nechte se 
inspirovat.

Díky systému Bosch Quickfinder na první pohled rozpoznáte, které 
nářadí je pro kterou oblast činností nejvhodnější. 

Quickfinder
Výroba 
a dekorace

Restaurování 
a opravy

Renovace 
a čištění

Řezání látky, kartonu, koberců``
Lepení a opravy``
Nové čalounění židlí``
Drobnější lakovací práce``

Oškrabání zbytků laku a lepidla``
Restaurování dveří``
Upevňování lepenky``
Lakování obrazových rámů a nábytku``

Rychlé odstraňování tapet``
Lakování garážových vrat a dřevěných obkladů``
Odstraňování zbytků malty a lepidla``
Natírání stěn``
Připevňování izolačních fólií``

Nářadí pro dekorativní a renovační práce

PHG
PTK
PFS 65

Xeo
PKP
PTK
PFS 55

PPR 
PFS 105 E
PAS
PTK
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PaintControl
Technology Direct Feed MobilityEasyClean
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Pro nástěnné barvy –  
       elektrický natírací váleček  
   a systém pro jemný nástřik

Společné vlastnosti válečků Paintroller

Firma Bosch znovu vynalezla nový způsob malování: Pomocí 
elektrického natíracího válečku PPR 250 vymalujete i velké stěny 
a stropy rychle a čistě. Oblepovat krycí páskou budete muset již 
jen velmi málo, neboť barva je čerpána z nádoby s nátěrovou 
hmotou přímo na váleček a díky systému PaintControl je rovno-
měrně roznesena. Náročné odbíhání k nádobě s barvou je už 
také otázkou minulosti stejně jako kompletně pokapaná podlaha 

při cestě zpět k natírané stěně. Po vymalování pak váleček Pain-
troller vyčistíte rychle a účinně pomocí systému EasyClean: Ote-
vřený systém Paintroller umožňuje použít jakékoli běžné nátě-
rové hmoty na stěny i mnohé běžně prodávané malovací válečky. 
Speciálně pro nástřik nástěnných barev v rozích, na hranách a na 
nerovném povrchu je zde nový systém PFS 105 E WALLPaint od 
firmy Bosch.

Jednoduše natírat. Rychle, čistě, efektivně.

Pro dokonalý barevný nátěr  
Systém PaintControl

Regulace množství barvy se provádí intuitivně pomocí dálkového ovla-
dače. Ten lze nasadit do rukojeti prodlužovací tyče nebo rukojeti naná-
šeče barvy. Soustavně rovnoměrný nános barvy ve spojení s vysoce 
kvalitním malovacím válečkem umožňují dosáhnout bezvadných 
výsledků malování.

PaintControl 
Soustavně rovnoměrný 
nános barvy pomocí 
 elektronického spínače

Mobilita 
Základnu nářadí lze připojit 
na jakoukoli běžnou nádobu 
s nátěrovou hmotou

Otevřený systém 
Libovolný výběr jakýchkoli běž-
ných nátěrových hmot na stěny. 
Optimalizováno pro malovací 
válečky Bosch, ale použitelné 
i s mnoha běžně prodávanými 
malovacími válečky

Řešení skladování 
Systém hadic lze bezpečně 
uložit přímo na nářadí

EasyClean 
Nejjednodušší a účinné čištění

Značný dosah 
Malování velkých stěn 
a ploch nad hlavou díky 
 prodlužovacímu dílu 
a dlouhé hadici na barvu

Flexibilita 
Oddělitelný nanášeč barvy 
zaručuje flexibilitu z hle-
diska možného použití



Charakteristické tech. údaje nářadí PPR 250*
Jmenovitý příkon 35 W

Čerpací výkon 0 - 400 ml/min

Nános barvy 2 m2/min

Šířka malovacího válečku 25 cm

Délka nanášeče nátěru 40 cm

Délka nanášeče nátěru s prodlužovacím dílem 120 cm

Nastavitelná výška připojení k nádobě s nátěrovou hmotou 18 - 30 cm

Hmotnost nanášeče nátěru 0,7 kg

Hmotnost nářadí 4,0 kg

Rozsah dodávky
Adaptér EasyClean pro velikosti vodovodních kohoutků 
M22, M24

✔

Prodlužovací díl ✔

25cm malovací váleček ✔

Objednací číslo 0 603 2A0 000

Čárový kód EAN 3 165 140 630 528

* V prodeji od 2. čtvrtletí 2012.

Charakteristické tech. údaje nářadí PFS 105 E WALLPaint *
Jmenovitý příkon 350 Watt

Čerpací výkon 0 - 200 g/min

Nános barvy 10 m2 za 10 min

Rozprašovací výkon 105 W

Objem nádržky 1 000 ml

Délka hadice 3,4 m

Hmotnost nanášeče nátěru 2,0 kg

Hmotnost nářadí 4,9 kg

Rozsah dodávky
Prodloužení rukojeti ✔

Objednací číslo 0 603 206 201

Čárový kód EAN 3 165 140 651 097

* V prodeji od 2. čtvrtletí 2012
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Jednodušeji to nejde – systém EasyClean

Po malování se ze systému nejdříve kompletně vyčerpá veškerá barva 
a následně je možné odejmout veškeré barvu vedoucí díly a zcela jed-
noduše je propláchnout díky univerzální přípojce na vodovodní kohou-
tek. Alternativně lze pomocí válečku Paintroller čerpat za účelem čiš-
tění i čistou vodu z vědra či podobné nádoby.

Vhodné příslušenství pro elektrický natírací váleček

Nástřik běžných nástěnných barev –  
i na obtížných místech s PFS 105 E WALLPaint

Systém SprayControl zaručuje stejnoměrné nanášení barvy zejména na špatně 
přístupných místech a strukturovaném povrchu. Díky trysce nastavitelné ve dvou 
stupních lze jednoduše nastavit rozprašovaný paprsek: Pomocí kompaktního 
paprsku jsou snadno dostupné hrany, rohy a špatně přístupná místa a pomocí
širokého paprsku lze nanášet barvu na velké plochy.

Další informace k příslušenství najdete na `` straně 144

25cm malovací váleček –
Váleček pro použití v rohu –

Výměnný systém hadic  –
Adaptér systému EasyClean pro velikosti   –
vodovodních kohoutků 1/2", 3/4", 1"

NOVINKA!  
Jednoduché a rychlé  
natírání stěn a stropů: 
Elektrický natírací váleček  
PPR 250 od firmy Bosch.  
Vhodný i pro latexové barvy.

NOVINKA!  
Na rohy, hrany  
a strukturované povrchy: 
Stříkací systém Bosch  
PFS 105 E WALLPaint.  
Vhodný i pro latexové barvy.

Jemné rozprašovače 
na laky a lazury
Strana 99
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Pro laky a lazury –  
      systémy pro jemný nástřik

Rovnoměrně nalakované dveře, stoly, lavičky, garážová stání, lodě – 
protože s novými systémy pro jemný nástřik od firmy Bosch 
dopadne vše absolutně dokonale, popadne člověka snadno chuť 
do práce. Díky inovativní technologii SprayControl máte možnost 
pracovat s vysokým objemovým množstvím a nízkým tlakem tak 
přesně jako nikdy předtím. Bez stříkanců kolem a stékající barvy. 
Díky vysoké přesnosti místa dopadu laku je navíc menší potřeba 

oblepování krycí páskou. Práce tak jednoduše rychleji ubíhá 
vpřed. I s nejrůznějšími materiály: rozličnými laky pro vnitřní i ven-
kovní použití, lazurami odolnými vůči povětrnostním vlivům, laky 
na topná tělesa, odstraňovači tapet, ochrannými prostředky na 
rostliny. Pomocí nových systémů pro jemný nástřik od firmy Bosch 
docílíte bez námahy bezchybných výsledků při nanášení lazur 
a laků.

Štětcem se natíralo včera. Ode dneška se barva stříká

Rovnoměrný nános barvy – bez odkapávání

Mnohé výhody inovativní technologie SprayControl: pro brilantní, jemný 
a kontrolovaný nános barvy. Třikrát rychleji než pomocí štětce nebo 
válečku. Bez zamazání, odkapávající barvy a stříkanců kolem. Mimo to 
i nízká hlučnost a vibrace. Tak se dnes stříká barva bez námahy. 

Odkládací poloha pro 
bezpečné odložení bez 
nebezpečí zamazání

Plynulá elektronická 
regulace množství 
vzduchu pro řízení 
rozstřiku a rychlosti 
nanášení barvy

Lakovací tryska nastavitelná 
ve třech stupních pro 
horizontální, vertikální nebo 
kulatý rozptyl stříkání

Systém SDS pro  
rychlou výměnu barvy 
a jednoduché čištění

Doplňující vlastnosti  
u PFS 105 E

Společné vlastnosti  
systémů pro jemný nástřik



Charakteristické tech. údaje nářadí PFS 105 E PFS 65 PFS 55
Jmenovitý příkon 350 W 280 W 280 W

Čerpací výkon 0 - 150 g/min 0 - 130 g/min 0 - 110 g/min
Rozprašovací výkon 105 W 65 W 55 W
Nános barvy 5 m2 za 6 min 5 m2 za 10 min 5 m2 za 12 min
Objem nádržky 800 ml 600 ml 600 ml
Hmotnost nářadí 4,9 kg 2,8 kg 1,3 kg
Délka hadice 3,4 m 1,8 m –

Rozsah dodávky
Nádržka 600 ml – ✔ ✔

Nádržka 800 ml ✔ – –
Kalíšek na měření viskozity 100 ml ✔ ✔ ✔

Nádržka 600 ml s víkem ✔ – –
Prodloužení rukojeti ✔ ✔ ✔

Popruh na přenášení – ✔ –
Instruktážní DVD ✔ ✔ ✔

Objednací číslo 0 603 206 200 0 603 206 100 0 603 206 000
Čárový kód EAN 3 165 140 455 169 3 165 140 455 152 3 165 140 455 145
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Rovnoměrné lakování bez 
stékání laku, štětin ze štětců 
a hrudek: 
systémy pro jemný nástřik PFS se 
snadnou manipulací od firmy Bosch.

Snadná výměna barvy

Systém Bosch SDS umožňuje rychlou výměnu barvy bez použití nástrojů 
– stiskem tlačítka – a zároveň snadné čištění.

Další informace k příslušenství najdete `` na straně 144

PFS 65

NOVINKA! – Nyní také 
pro nástěnné barvy
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Softgrip
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Lithium-iontová technologie

Díky lithium-iontové technologii má nůž Xeo dostatečný výkon, i když 
ho delší dobu nepoužíváte. A navíc: lze ho bez obav kdykoli nabíjet – 
bez ohledu na to, zda je akumulátor nabitý, částečně nabitý nebo 
úplně vybitý. Lithium-iontová technologie umožňuje akumulátorový 
nůž Xeo vybavit mimořádně malým akumulátorem.

Indikace stavu nabití pro rychlou 
a snadnou kontrolu kapacity 
akumulátoru

Rukojeť Softgrip  
pro pohodlnou práci

Žádný paměťový efekt, 
žádné samovybíjení: stále 
připravený k použití díky 
lithium-iontové technologii

Ochrana zapínání

AutoSharp+ nůž s auto-
matickým ostřením pro 
konstantně přesné řezání

Xeo, nový univerzální akumulátorový nůž, je skutečný pomocník 
pro domácnost. Použijete jej všude tam, kde je to na nůžky už 
příliš těžký úkol a kde je nůž na koberce příliš nebezpečný. Je 
ideální k otevírání nepoddajných obalů. K odstranění nepěkně 
vyčnívajících větviček rostlin. K úpravě zástěn z rákosu, bambusu 
nebo vlněných plastových desek na balkón, terasu či zahradu na 
požadovanou výšku. A vůbec: Co již není potřeba, rozstříháte 

s vaším novým nožem Xeo „na cimpr campr“. Do koše na odpad se 
vám tak vejde mnohem více. Jeho mnohostranné možnosti činí 
z nože Xeo nářadí ke každodenní potřebě, které by mělo být stále 
při ruce. Skutečnost, že je neustále připravený k použití, je dána 
praktickou lithium-iontovou technologií. A jestli někdo potřebuje 
pro někoho elegantní dárek – může si být jistý, že nůž Xeo již 
nikdo z ruky nedá, ať již je člověk levák nebo pravák.

Ještě ostřejší řezy!

Univerzální nůž Xeo

Společné vlastnosti akumulátorových  
univerzálních nožů

Zásuvka pro konektor 
nabíječky k nabíjení 
akumulátorů



Charakteristické tech. údaje nářadí Xeo
Tloušťka řezu max. 6 mm

Volnoběžné otáčky 240 min–1

Napětí akumulátoru 3,6 V

Doba nabíjení 5 h

Výkon řezání na jedno nabití akumulátoru až 150 m

Hmotnost nářadí včetně akumulátoru 0,4 kg

Aretace proti nechtěnému zapnutí ✔

AutoSharp+ ✔

Rozsah dodávky
Nástěnný adaptér ✔

Lithium-iontová nabíječka ✔

Kovová dóza ✔

Objednací číslo 0 603 205 020

Čárový kód EAN 3 165 140 455 138
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Rozřeže kdykoli cokoli

Od papíru a kartónu, přes látku, 
kůži, koberce a kožešiny až po 
kabely, pásky a šňůry.

Řezání dekoračních materi-
álů, kartonů nebo koberců: 
pomocí akumulátorového univerzálního 
nože Xeo od firmy Bosch.

Vhodné příslušenství pro univerzální  
nůž Xeo

Nástrčný nůž k ořezávání okrajů nebo náhradní nůž. 

Další informace k příslušenství najdete `` na straně 144



Constant
Electronic SoftgripCordless
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Lepicí pistole

Porcelánové panenky, parní lokomotivy, stará autíčka. Záliba ve 
sběratelství dělá z lepení každodenní záležitost. Zvláště tehdy, 
když jsou v domě děti. To je pak vždy něco k opravě, sestavení, 
upevnění nebo vyrobení. Vše docela prostě: pomocí lepicích pis-
tolí Bosch!

Nahřátá a připravená k použití je PKP 7,2 LI již během 15 vteřin 
a trvanlivě spojuje skoro všechny materiály, i namáhané v tahu. 
S lehce pohyblivou spouští dosáhnete i nejjemnějšího nanášení 
lepidla – ideální např. při instalování kabelů nebo pokládání 
ozdobných lišt. 

Rychle něco slepit, upevnit nebo opravit

Přesná a detailní práce s PKP 7,2 LI

Zvláště krátký čas nahřívání a silný lithium-iontový akumulátor činí 
z PKP 7,2 LI výkonnou akumulátorovou lepicí pistoli. Mimo to je malá, 
snadno se s ní manipuluje a lze ji použít v zásadě kdekoli. Doba trva-
lého provozu na jedno nabití akumulátoru dosahuje 45 min. Akumuláto-
rová lepicí pistole PKP 7,2 LI je tak ideálním nářadím pro lepení čeho-
koli při opravách, dekorování a ruční výrobě.

Tryska bránící odkapávání 
s tepelně izolovaným 
pláštěm

Bosch Constant Electronic 
pro samočinné udržování 
teploty a stálou konzistenci 
lepidla

Již po 15 sekundách 
nahřátá a připravená 
k použití

Prostřednictvím mechanického 
posuvu lze nános lepidla 
dokonale dávkovat

Žádný paměťový efekt, 
žádné samovybíjení: stále 
připravená k použití díky 
lithium-iontové technologii

Doplňující vlastnosti  
u PKP 7,2 LI 

Společné vlastnosti  
lepicích pistolí



Charakteristické tech. údaje nářadí PKP 18 E PKP 7,2 LI
Napětí akumulátoru – 7,2 V

Napětí 100 - 240 V –

Výkon při lepení 20 g/min 2 g/min

Ø tyčinky tavného lepidla 11 x 45 - 200 mm 7 x 100 - 150 mm

Doba zahřívání 7 min 15 s

Práce bez kabelu – 45 min

Automatické vypínání – po 5 min.

Hmotnost nářadí 0,35 kg 0,30 kg

Softgrip – ✔

Rozsah dodávky
1 tyčinka tavného lepidla ✔ 1 –

1 mimořádně dlouhá tryska ✔ 1 609 202 428 –

4 tyčinky tavného lepidla UltraPower (mléčná barva) – ✔ 2

1,5 - 2hodinová nabíječka – ✔

Objednací číslo 0 603 264 508 0 603 264 020

Čárový kód EAN 3 165 140 289 597 3 165 140 593 205
1 Lze dokoupit v sadě po 25 ks (2 607 001 176)
2 Lze dokoupit v sadě po 10 ks, mléčná barva (2 609 256 A03) nebo průhledná (2 609 256 A04)
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Přesvědčivá spojitost 

Bosch Constant Electronic zajišťuje samočinné udržování teploty elek-
tronicky řízených topných článků, a tím i stálou konzistenci lepidla. 
Mechanický posuv se stará o citlivé dávkování pro plynulé nanášení 
přesně na požadované místo. Lepené místo je již po cca 2 minutách 
pevné a zatěžovatelné.

Lepte, jak je vám jen libo. 
Všechno. Natrvalo:
lepicí pistole PKP od firmy Bosch.

PKP 18 E pro obtížně dosažitelné prostory se 
zvlášť dlouhou tryskou

Díky této praktické trysce s tepelně odolným pláštěm zvládá PKP 18 E 
od firmy Bosch i komplikované úkoly snadno a rychle. Disponuje rovněž 
bezpečným odkládacím stojanem.

Další informace k příslušenství najdete `` na straně 144



Push + Release
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Rozlučte se s kladivem, šrouby, lepidlem a připínáčky: Šikovné 
sponkovačky Bosch, ať už jako mobilní akumulátorové nářadí 
pro kutilské a dekorační práce nebo jako mnohostranný silák 

s kabelem pro opravy a renovace, vám rychle a pohodlně pomo-
hou při upevňování různých materiálů, jako jsou látky, kartony 
či fólie.

Rázně na věc s elektrickými sponkovačkami Bosch

Akumulátorové a síťové 
            elektrické sponkovačky

Společné vlastnosti akumulátorových 
a síťových elektrických sponkovaček

Doplňující vlastnosti  
u PTK 14 EDT

Doplňující vlastnosti  
u PTK 3,6 V

Doplňující vlastnosti 
u PTK 3,6 LI

Rukojeť Softgrip  
pro pohodlnou a  
bezpečnou manipulaci

Hrot sponkovačky  
umožňuje přesné nastavení 
polohy a nabízí díky sys-
tému Push + Release plnou 
kontrolu nad sponkováním

Spínač  
pro kontrolované sponkování 
s dvoustupňovým systémem 
Push + Release (přitlačit 
a stisknout spoušť)

Žádný paměťový efekt, žádné 
samovybíjení: stále připravený 
k použití díky lithium-iontové 
technologii

Zásuvka pro konektor nabíječky  
k nabíjení akumulátorů

Zásobník na sponky  
pro snadné doplňování sponek

Indikace doplnění  
informuje o stavu naplnění 
zásobníku na sponky

Indikace stavu nabití  
informuje o tom, zda by  
se neměl nechat dobít 
akumulátor

Sponkovačky Bosch: Push + Release

Jednoduše přitlačit hrot sponkovačky na obrobek a stisknout spínač – 
dvoustupňový systém tak umožňuje práci pod plnou kontrolou a zabra-
ňuje neúmyslnému spuštění sponkování.



Charakteristické tech. údaje nářadí PTK 14 EDT * PTK 3,6 V PTK 3,6 LI *
Napětí akumulátoru – 3,6 V 3,6 V

Šířka svorek (Typ 53) 11,4 mm 11,4 mm 11,4 mm

Délka svorek (Typ 53) 6 - 14 mm 6 - 14 mm 4 - 10 mm

Délka hřebů (Typ 48) 14 mm 14 mm –

Údery 30 min–1 30 min–1 30 min–1

Hmotnost nářadí 1,1 kg 1,2 kg 0,8 kg

Softgrip ✔ ✔ ✔

Ukazatel množství spojovacího materiálu ✔ ✔ ✔

Systém Push + Release (přitlačit a stisknout spoušť) ✔ ✔ ✔

PowerLight – ✔ –

Předvolba síly úderu ✔ Bosch Electronic ✔ Mechanický –

Bosch DuoTac Automatic ✔ – –

Rozsah dodávky
5hodinová nabíječka – ✔ 2 607 224 790 ✔ 2 609 003 263

Akumulátor – ✔ 2 607 335 790 ✔ Lithium-iontová, vestavěná
1 000 sponek (typ 53, délka 10 mm) ✔ 2 609 255 821 – –
1 000 sponek (typ 53, délka 8 mm) – ✔ 2 609 255 820 ✔ 2 609 255 820

Plastový kufr – ✔ –

Objednací číslo 0 603 265 520 0 603 968 820 0 603 968 120

Čárový kód EAN 3 165 140 601 580 3 165 140 359 948 3 165 140 601 603

* V prodeji od 1. čtvrtletí 2012

DuoTac

Application
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Lepit? Šroubovat?  
Jednoduše sponkovat!
Pomocí akumulátorových a síťových 
elektrických sponkovaček od firmy Bosch.

Vhodné příslušenství pro 
sponkovačky

Svorky z jemného drátu Typ 53 –
Hřeby Typ 48  –

Další informace k příslušenství najdete  ``

na straně 144

Svorky z jemného drátu představují univerzální upevňovací 
prostředek pro mnohostranné použití při připevňování látek, 
kůže, lepenky, fólií či podobných materiálů.
Hřeby z tvrdého ocelového drátu se zvlášť dobře hodí pro 
upevňování materiálů, kde mají místa upevnění zůstat téměř 
zcela neviditelná – např. při montáži ozdobných lišt.

DuoTac a Bosch Electronic u PTK 14 EDT

DuoTac: volitelně lze v jednom kroku sponkování zpracovávat současně i dvě svorky. Zdvojením šířky 
plochy svorek se zvýší odolnost vůči protržení při upevňování slabých materiálů, např. fólií.
Bosch Electronic: elektronická předvolba síly úderu umožňuje její plynulé nastavení.



STOP

OK�

Thermostop LCD DisplayAirflow Control
Constant

Electronic Softgrip
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Horkovzdušné pistole

Zde se jde na věc za horka: odstranit lak, ohnout trubku, odmrazit 
zámek, svařit plast, sletovat kovy. To vše je pro novou generaci 
horkovzdušných pistolí Bosch vysloveně hračka. Nejvyšší kvalita, 
inovativní technika a snadná manipulace zaručují vždy dokonalé 
výsledky. Systém Bosch Termostop se postará o to, aby nic 

nemohlo vzplanout, na základě automatického vypínání funkce 
horkého vzduchu při přílišném přiblížení pistole k obrobku. Jak-
mile dojde k dostatečnému ochlazení nářadí, funkce horkého 
vzduchu se automaticky opět sepne. Vy tak pracujete stále bez-
pečně a pohodlně – i při nejvyšších teplotách.

Více než jen horký vzduch

Odkládací plocha pro  
stacionární použitíTermostop  

k ochraně proti přehřátí

Vícestupňově regulova-
telná teplota

Bosch Constant Electronic 
pro konstantní teplotu Uzavřená rukojeť pro 

bezpečnou práci

Odkládací plocha pro stacionární použití

Na odkládací ploše stojí horkovzdušná pistole PHG zcela bezpečně, 
abyste měli obě ruce k dispozici pro manipulaci s opracovávaným před-
mětem. A díky systému Bosch Termostop nemůže dojít k vzplanutí.

Společné vlastnosti  
horkovzdušných pistolí Doplňující vlastnosti u PHG 630 DCE



Charakteristické tech. údaje nářadí PHG 630 DCE PHG 600-3 PHG 500-2
Jmenovitý příkon 2000 W 1800 W 1600 W

Teplota 50 - 630 °C 50 / 400 / 600 °C 300 / 500 °C

Proud vzduchu 150 / 300 / 500 l/min 250 / 350 / 500 l/min 240 / 450 l/min

Hmotnost nářadí 0,90 kg 0,80 kg 0,75 kg

Termostop ✔ ✔ ✔

Snímatelná tepelná ochrana ✔ ✔ –

Bosch Softgrip ✔ ✔ –

Stupeň chladného vzduchu, 50 °C ✔ ✔ –

Plynulá regulace teploty ✔ – –

Bosch Constant Electronic ✔ – –

Displej ✔ – –

Rozsah dodávky
Objednací číslo 0 603 29C 708 0 603 29B 008 0 603 29A 008

Čárový kód EAN 3 165 140 288 408 3 165 140 288 378 3 165 140 288 217
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Účinně a bezpečně: 
horkovzdušná pistole PHG od firmy 
Bosch.

Teplota vždy pod dohledem

U PHG 630 DCE lze teplotu nastavovat pomocí tlačítek – plynule od  
50 do 630 °C. Díky stupni s nízkou teplotou lze účinně a bezpečně zpra-
covat i choulostivé materiály, např. styropor. Na digitálním displeji se 
vám stále zobrazuje teplota ve stupních.

Horký vzduch pro profesionály

Správná tryska má mnohostranné použití a vždy přinese 
požadovaný výsledek. 

Další informace k příslušenství najdete `` na straně 144
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Univerzální vysavače

Od bezprašného broušení, vrtání, frézování nebo řezání přes 
důkladnou čistotu čalounění nebo koberců až po dokonale čisté 
podlahy – s univerzálním vysavačem Bosch nejsou vaše pracovní 
plány nikdy příliš velké. Nejlépe je, když jej při kutění a uklízení 
máte vždy na dosah. Univerzální vysavač Bosch si poradí s hru-
bými nečistotami, jako jsou různé úlomky materiálu, kamínky, 

zemina, písek, popadané listí a vrtná drť, minimálně tak skvěle 
jako se silnými vrstvami prachu. Snadno se otáčející kolečka, jeho 
velký objem, praktické příslušenství a bajonetový rychlouzávěr 
hadice, který zabraňuje jejímu přetočení a zalomení, poskytují 
optimální pracovní podmínky.

Vysají vše, dokonce i vodu

Přihrádka na kabel 
a příslušenství 
s odkládacím prostorem 
pro příslušenství vysavače

Hadicový systém  
s bajonetovým  
rychlouzávěrem  
pro bezpečné spojení  
mezi hadicí a nádobou

Robustní opakovaně 
použitelný látkový filtr 
může být při vysávání vody 
ponechán v přístroji

Silný i za mokra

S univerzálními vysavači Bosch můžete bez problémů vysávat i teku-
tiny. Praktické: Robustní opakovaně použitelný látkový filtr zůstane 
jednoduše v přístroji.



Charakteristické tech. údaje nářadí PAS 11-21
Jmenovitý příkon 1100 W

Maximální proud vzduchu (u výfuku) 50 l/s

Maximální podtlak (u výfuku) 150 mbar

Objem nádržky 21 l

Hmotnost nářadí 6,3 kg

Rozsah dodávky
Hadice 2 m, Ø 35 mm ✔

2 sací trubice, po 0,5 m ✔ 2 607 000 162

Štěrbinová 21 cm ✔ 2 607 000 165

Hubice na hrubé nečistoty ✔ 2 607 000 170

Papírový filtrační sáček ✔ 2 605 411 150

Opakovaně použitelný látkový filtr ✔ 2 607 432 013

Objednací číslo 0 603 395 008

Čárový kód EAN 3 165 140 208 246
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Venku či uvnitř –  
smysluplné použití kdekoli: 
Univerzální vysavače Bosch jsou ve svém 
živlu při suchém i mokrém sání v dílně, 
v domě, na dvoře, v zahradě či v autě.

Opakovaně použitelný látkový filtr se snadným 
čištěním

Robustní látkový filtr se snadno čistí. Před opakovaným použitím 
vysavače na vysávání za sucha se ale musí důkladně vysušit.

Další informace k příslušenství najdete `` na straně 145
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Digitální měřicí přístroje  
                                                                     nová laťka

Nezáleží na tom, jestli chcete měřit, nivelovat 
nebo lokalizovat: digitální měřicí přístroje Bosch 
se vyznačují maximální mírou přesnosti

Nejmodernější laserová technika vám pomůže, pokud hledáte na stěně 
pravý úhel, když chcete znát rozměry místnosti, jakou zaujímá plochu 
nebo jaký má objem. A ukáže vám, kde je nejlepší ve stěně vrtat, aby 
všechny obrázky visely ve stejné výšce. Před tím byste ale měli zkontrolo-
vat, zda se pod omítkou nenachází nic, co byste mohli vrtáním poškodit. 

Žádný problém používáte-li digitální detektory. Ty vám ukážou, kde 
můžete bez rizika vrtat s příklepem či bez příklepu. Všechny přístroje se 
navíc vyznačují nejen ergonomickým tvarem, ale také mimořádně snad-
ným ovládáním. Práce je díky tomu mnohem jednodušší a rychlejší 
a zvládnete ji bez pomoci další osoby.

Díky systému Bosch Quickfinder na první pohled rozpoznáte, které 
nářadí je pro kterou oblast činností nejvhodnější.

Quickfinder Měřicí technika

Měření

Nivelace

Lokalizace

Nepřesné měření patří  ``

s okamžitou platností minulosti: 
s digitálními laserovými  
dálkoměry Bosch

Přesné čáry, na které se můžete ``

spolehnout: s laserovými  
nivelačními přístroji Bosch

Pro vrtání bez rizika: digitální ``

detektory Bosch

PLT 2
PLL 5 
Quigo
PCL 10, PCL 20
PLL 360

PLR 25
PLR 50

PDO 6
PMD 10
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Měření

Přesněji už to nejde:  
laserové dálkoměry od firmy Bosch

Délky, plochy a objemy –  
zcela přesně, žádné přibližně 

Zaměřit cíl, stisknout tlačítko a odečíst přesný výsledek 
měření. Mimořádně praktické: Můžete měřit od přední 
nebo zadní hrany přístrojů. Pomocí laserového bodu 
a hledáčku zaměříte přesně cíl a ihned se vám zobrazí 
spolehlivý výsledek na velkém displeji.

Pro srovnání: ultrazvukové měření
Měření kuželovitě šířenou vlnou  
ultrazvuku. Měřicí přesnost ± 50 mm  
na 10 m.

Laserové měření s PLR 25 a PLR 50 
Bodově přesné měření laserem.  
Měřicí přesnost ± 2 mm (nezávisle  
na vzdálenosti).

Laserové dálkoměry



Charakteristické tech. údaje nářadí PLR 50 PLR 25
Laserová dioda 635 nm 635 nm

Třída laseru 2 2

Měřicí rozsah 0,05 - 50,0 m 0,05 - 25,0 m

Přesnost měření, typ. ± 2,0 mm ± 2,0 mm

Doba měření, typ. < 0,5 s < 0,5 s

Doba měření max. 4 s 4 s

Automatické vypnutí 5 min 5 min

Hmotnost 0,18 kg 0,18 kg

Měřicí funkce

Referenční rovina měření

Rozsah dodávky
Ochranné pouzdro ✔ ✔

Baterie ✔ 4 x 1,5 V LR03 (AAA) ✔ 4 x 1,5 V LR03 (AAA)

Objednací číslo 0 603 016 320 0 603 016 220

Čárový kód EAN 3 165 140 532 501 3 165 140 532 471
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PLR 25 a PLR 50:
laserové dálkoměry Bosch.

Měření od přední nebo zadní hrany 
umožňuje použití obou PLR i na špatně 
přístupných místech. 
Při měření výšek můžete s přístrojem  
PLR 50 použít nepřímé měření délek 
pomocí funkce výpočtu Pythagorovy věty.

Velký displej pro  
snadné odečítání všech  
výsledků měření

Integrovaná libela  
pro přesné vodorovné  
vyrovnání

Softgrip pro  
pohodlnou práci

Integrovaný hledáček pro 
jednodušší zaměření cíle na 
větší vzdálenosti

Funkční tlačítka usnadňují 
ovládání díky srozumitelným 
symbolům
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Vodováha,  
která se vejde do kapsy u košile 

Jednoduše zapomeňte na starou známou vodováhu 
a vložte si laserovou vodováhu PLL 5 od firmy Bosch do 
kapsy u košile. Není silnější než propiska, má dosah až 
5 m a vyznačuje se skutečně praktickou manipulací. 

Manuální nivelace

Kompaktní laserová vodováha  
od firmy Bosch

Jednoduše zapnout, vyrovnat přístroj pomocí integrovaných 
libel a laserová vodováha PLL 5 promítá přesnou, dlouhou 
laserovou čáru, podle které se můžete orientovat.

Laserová vodováha



Charakteristické tech. údaje nářadí PLL 5
Pracovní dosah*, cca 5 m

Laserová dioda 635 nm

Třída laseru 2

Přesnost ± 1,0 mm/m

Hmotnost 0,13 kg

Funkce

Funkce vodováhy integrovaná

Rozsah dodávky
Baterie ✔ 2 x 1,5 V LR03 (AAA)

Nástěnný držák ✔

Připínáčky ✔

Objednací číslo 0 603 015 020

Čárový kód EAN 3 165 140 442 527

* V závislosti na světelných podmínkách
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Praktický nástěnný držák lze pomocí lepicí 
pásky nebo připínáčků snadno upevnit na 
stěnu. 
Pomocí magnetické podložky nástěnného 
držáku lze plynule nastavovat výšku 
přístroje a upevnit ho v jakémkoli požado-
vaném úhlu.

Upevnění nástěnného 
držáku pomocí opakovaně 
použitelné lepicí pásky

Přesné polohování laseru 
díky jemnému nastavení 
na nástěnném držáku

2 libely pro horizontální 
a vertikální vyrovnání

Malá a šikovná 
v moderním designu

Díky rovné dosedací ploše 
je laser rychle vyrovnaný

Vysoce kvalitní, jasná  
laserová dioda pro mimo-
řádně dobře viditelnou 
laserovou čáru až 5 m*

Ovládání jedním tlačítkem

PLL 5 
Kompaktní laserová vodováha 
od firmy Bosch.
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Specialista na dlaždice

Ať se jedná o rovně nebo diagonálně pokládané dlaždice – 
s PLT 2 můžete tuto práci provádět úplně sami. Vyrovnání 
praktického nástěnného držáku je díky libelám rychlé 
a přesné.

Jednoduché pokládání dlaždic  
bez hranic

Ať na podlaze nebo na stěně, rovně nebo diagonálně: 
S PLT 2 to jde neuvěřitelně rychle, jednoduše a přesně. 
Díky dvěma dobře viditelným laserovým čarám, přesně 
v úhlu 90°, budete pokládat dlaždici za dlaždicí s maxi-
mální přesností. Nástěnný držák a tři integrované libely 
pomáhají při vertikálním, horizontálním nebo diagonálním 
vyrovnávání PLT 2. 

Manuální nivelace

Laser na pokládání dlaždic



Charakteristické tech. údaje nářadí PLT 2
Pracovní dosah*, cca 7 m

Laserová dioda 635 nm

Třída laseru 2

Přesnost, úhel ± 0,5 mm/m

Hmotnost 0,36 kg

Funkce

Rozsah dodávky
Baterie ✔ 3 x 1,5 V LR06 (AA)

Nástěnný držák ✔

Objednací číslo 0 603 664 020

Čárový kód EAN 3 165 140 562 928

* V závislosti na světelných podmínkách
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PLT 2 
Praktický laser na pokládání  
dlaždic od firmy Bosch.

Praktický nástěnný držák umožňuje jemné 
nastavení přesné polohy laseru.

Pomocí PLT 2 lze rychle vyrovnávat 
i obrázky a police.

Díky funkční patce s příložnou hranou  
je pokládání dlaždic od dveřní zárubně 
jednoduché.

Funkční patka s příložnou 
hranou je vybavená 90° 
stupnicí s dílky po 5°

3 integrované libely  
pro rychlé vyrovnávání

Softgrip s velkou  
úchopovou plochou pro 
dobrou manipulaci

Ovládání jedním tlačítkem

Dvě dobře viditelné 
laserové čáry v úhlu 90°

Magnety na spodní straně 
krytu usnadňují umisťování 
a vyrovnávání na stěně
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Upevnit • otevřít • pracovat

Vypínač slouží zároveň jako ochranný kryt. Jednoduše  
ho posuňte vzhůru a Bosch Quigo během několika sekund 
automaticky vyrovná svůj paprsek a zobrazí se laserový  
kříž. Pak už se můžete pustit do práce a realizovat své 
nápady přesně podle svých představ.

Přesně podle mých představ  
Quigo od firmy Bosch

Barvy, dlaždice, police, tapety nebo obrazy – ať už chcete 
na stěnu dát cokoli, s laserem Bosch Quigo dosáhnete 
naprosto přesného výsledku. Malý křížový laser se sám 
niveluje, tzn. jeho paprsek se automaticky vyrovná. Bosch 
Quigo tak během několika sekund zajistí absolutně 
přesné horizontální a vertikální orientační čáry.

Samonivelační

Křížový laser  
                        Quigo



Charakteristické tech. údaje nářadí Quigo
Pracovní dosah*, cca 5 m

Laserová dioda 635 nm

Třída laseru 2

Přesnost ± 0,8 mm/m (0°)
± 1,0 mm/m (± 4°)

Hmotnost 0,25 kg

Rozsah samonivelace ± 4°

Funkce

Rozsah dodávky
Univerzální držák MM 2 ✔ 0 603 692 100

Baterie ✔ 2 x 1,5 V LR03 (AAA)

Kovová dóza ✔

Objednací číslo 0 603 663 121

Čárový kód EAN 3 165 140 606 264

* V závislosti na světelných podmínkách
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Quigo
Geniální malý křížový laser  
od firmy Bosch. 

Tapety dodávají prostoru díky  
svým barvám, strukturám a vzorům 
charakteristickou náladu. 

Dlaždice skýtají nekonečné možnosti pro 
uplatnění kreativity. Bosch Quigo vám 
pomůže při perfektní realizaci. Můžete 
např. vytvořit na stěně atraktivní mozaiku 
z dlaždic různých barev.

Polepte stěnu linii za linií podél lasero-
vého kříže malířskou páskou. Tak můžete 
naprosto přesně vybarvit barevné plochy. 

Quigo

Vypínač s integrovaným 
ochranným krytem

Promítá současně  
horizontální a vertikální 
laserovou čáru

¼" stativový závit 

Kloub pro jednoduché 
vyrovnání

Kontrolka LED jednoznačně 
signalizuje, když Quigo není 
znivelizováno

Softgrip  
na ochranu

Univerzální držák MM 2

Svěrka pro upevnění  
na objekty o tloušťce  
2 až 5 cm

6,5 cm 6,5 cm

6,5 cm
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Pravé úhly, kdekoli chcete

S křížovým laserem Bosch budete mít i v náročných situ-
acích všechno přesně v linii. Můžete se spolehnout, neboť 
chytré laserové přístroje se jednoduše samy nivelují. Aby 
svislé bylo vždy svisle a vodorovné vždy vodorovně – bez 
výjimky. Pro zajištění stability ve všech polohách máte 
pro křížové lasery k dispozici praktické stativy.

Křížové lasery

Samonivelační

Kontrolka LED signalizuje připravenost křížového laseru 
k provozu: červená indikuje, že laser není v rovině a nelze 
jej použít, pokud svítí zelená, lze měřit. 

Kontrolka LED přístroje PCL 20Kontrolka LED přístroje PCL 10



Charakteristické tech. údaje nářadí PCL 20 + TP 320 PCL 20 Set PCL 20 PCL 10 Set PCL 10
Pracovní dosah*, cca 10 m 10 m 10 m 10 m 10 m

Laserová dioda 635 nm 635 nm 635 nm 635 nm 635 nm

Třída laseru 2 2 2 2 2

Doba samonivelace, typ. 4 s 4 s 4 s 4 s 4 s

Rozsah samonivelace ≤ 4° ≤ 4° ≤ 4° ≤ 4° ≤ 4°

Přesnost, čára ± 0,5 mm/m ± 0,5 mm/m ± 0,5 mm/m ± 0,5 mm/m ± 0,5 mm/m

Hmotnost 0,5 kg 0,5 kg 0,5 kg 0,4 kg 0,4 kg

Funkce

Rozsah dodávky
Ochranné pouzdro ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Baterie ✔ 4 x 1,5 V LR6 (AA) ✔ 4 x 1,5 V LR6 (AA) ✔ 4 x 1,5 V LR6 (AA) ✔ 2 x 1,5 V LR6 (AA) ✔ 2 x 1,5 V LR6 (AA)

Nástěnný držák – ✔ ✔ – –

Stativ – ✔ (1,5 m) – ✔ (1,1 m) –

TP 320 ✔ 0 603 693 000 (3,2 m) – – – –

Objednací číslo 0 603 693 001 0 603 008 221 0 603 008 220 0 603 008 121 0 603 008 120

Čárový kód EAN 3 165 140 562 966 3 165 140 471 633 3 165 140 471 640 3 165 140 471 602 3 165 140 471 589

* V závislosti na světelných podmínkách
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PCL 10 a PCL 20 
Mnohostranné křížové lasery 
od firmy Bosch.

Pomocí funkce kolmého paprsku PCL 20 
umístíte stropní svítidlo bez komplikova-
ného vyměřování přesně nad střed stolu.
Křížové čáry PCL 20 lze zafixovat: Můžete 
tak křížové čáry promítat v jakémkoli 
požadovaném úhlu.

Softgrip s velkou  
úchopovou plochou  
pro pohodlnou práci

LED jednoznačně  
signalizuje, když laser není 
znivelizován

Promítá křížové čáry 
i jednotlivé čáry

Funkce kolmého paprsku

¼" stativový závit 

Mimořádně dobře viditelné 
laserové čáry díky vysoce 
kvalitním a jasným laserovým 
diodám
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360° čárový laser

Zcela jednoduše. Zcela rovně.  
Dokola a přesně.

Nivelace na všech čtyřech stěnách ještě nikdy nebyla tak 
jednoduchá. Neboť díky inovativní laserové technologii 
PLL 360 od firmy Bosch můžete stisknutím tlačítka pro-
mítat horizontální laserovou čáru v úhlu 360°. Vždy spo-
lehlivě a přesně, jelikož čárový laser 360° je samonive-
lační. Nehybná laserová čára mimořádně usnadňuje 
přesnou práci. S PLL 360 můžete navíc promítat verti-
kální čáru. Mimořádně velký úhel rozevření umožňuje 
ještě širší možnosti použití. Pomocí aretační funkce zafi-
xujete všechny laserové čáry pro libovolné úhly.

Samonivelační 360°

Intuitivní ovládací panel 

Veškeré funkce PLL 360 můžete ovládat 
pomocí přehledného ovládacího panelu, 
který se vyznačuje jednoduchou obsluhou.



Charakteristické tech. údaje nářadí PLL 360 Set PLL 360
Průměr pracovního rozsahu* 20 m 20 m

Laserová dioda 635 nm 635 nm

Třída laseru 2 2

Doba samonivelace, typ. 4 s 4 s

Rozsah nivelace ≤ 4° ≤ 4°

Přesnost ± 0,4 mm/m ± 0,4 mm/m

Hmotnost 0,5 kg 0,5 kg

Funkce

Rozsah dodávky
Univerzální držák MM 1 – ✔ 0 603 692 000

Stativ ✔ (1,5 m) –

Baterie ✔ 4 x 1,5 V LR6 (AA) ✔ 4 x 1,5 V LR6 (AA)

Ochranné pouzdro ✔ ✔

Objednací číslo 0 603 663 001 0 603 663 020

Čárový kód EAN 3 165 140 562 898 3 165 140 562 904

* V závislosti na světelných podmínkách
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PLL 360 
Samonivelační 360° čárový laser 
od firmy Bosch.

PLL 360 promítá laserovou čáru v úhlu 
360°. To je ideální pro přesné lepení 
bordur, při montáži podesty nebo zavěšo-
vání stropního podhledu. Stisknutím 
tlačítka lze jakoukoli libovolnou laserovou 
čáru zafixovat. Tak můžete například zcela 
jednoduše vyrovnat obrázky rovnoběžně  
se schodištěm.

Softgrip s velkou 
úchopovou plochou 
pro pohodlnou práci

360° horizontální laserová čára

Vertikální laserová čára

Samonivelační

¼" stativový závit

Mimořádně dobře viditelné 
laserové čáry díky vysoce kvalit-
ním jasným laserovým diodám:



Fe

Cu
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Lokalizujte to,  
co nevidíte

Ať vrtáte kdekoli: Pro jistotu se předem ujistěte, co se 
nachází ve zdi. Pomocí snadno ovladatelných digitálních 
detektorů Bosch uvidíte to, co vám stojí v cestě: vedení 
pod napětím, měděné trubky i nosníky a rámy z želez-
ných a neželezných kovů. PMD 10 nalezne dokonce dře-
věné nosné konstrukce. A to s nejvyšší přesností a přede-
vším vysokou mírou bezpečnosti.

Lokalizace

Detektory 

Viditelně spolehlivý –  
integrovaný ukazatel LED

Co všechno umí detektory  
najít ve zdi?

Světelný kroužek ukazuje, kde lze bezpečně vrtat,  
a ulehčuje vyznačení místa vrtání. 

Železné kovy  
(např. ocel)

Dřevo / trámy pod  
lehkými stavebními  
příčkami (jen PMD 10)

Vedení pod napětím

Neželezné kovy 
(např. měď)

Zelená:  nedetekován žádný objekt! 
Červená:  detekován objekt! 
Žlutá:  pozor! (jen PMD 10)



Charakteristické tech. údaje nářadí PMD 10 PDO 6
Max. hloubka detekce

pro železo 10 cm 6 cm

pro měď 8 cm 5 cm

pro elektrická vedení (pod napětím) 5 cm 3 cm

pro dřevo 2,5 cm –

Kalibrace automatická automatická

Hmotnost 0,3 kg 0,2 kg

Rozsah dodávky
Ochranné pouzdro ✔ –

Baterie ✔ 1 x 9 V 6LR61 ✔ 1 x 9 V 6LR61

Objednací číslo 0 603 681 020 0 603 010 120

Čárový kód EAN 3 165 140 624 794 3 165 140 435 550

Cu Cu

Fe Fe
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Kalibrace se u PDO 6 a PMD 10 aktivuje 
automaticky po zapnutí. Můžete ihned 
začít s lokalizací.

PDO 6 a PMD 10
Spolehlivé detektory  
od firmy Bosch.

Vyznačovací otvor  
s barevným ukazatelem  
LED pro bezpečné vrtání

Cílové linie vyznačují střed  
senzoru. Uživatel přesně vidí,  
kde přístroj vyhledává

Plně automatická kalibrace  
pro bezchybnou práci

Režim detekce dřeva pro detekci 
dřevěných a kovových nosných 
konstrukcí za sádrokartonovými 
stěnami a dále elektrického proudu

Ergonomická rukojeť  
pro lepší manipulaci

Osvětlený displej  
pro lepší viditelnost

Režim detekce kovu pro  
detekci železných a neželezných  
kovů a elektrického proudu
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Příslušenství  
                 pro měřicí techniku

Stabilní upevnění pro spolehlivé 
výsledky

Rychlá instalace křížových a čárových laserů v potřebné 
výšce a jednoduché seřízení – s praktickým příslušen-
stvím Bosch žádný problém. A stabilní upevnění zaručuje 
přesné výsledky v jakékoli poloze.

Teleskopická tyč TP 320:  
jednoduché polohování v jakékoli výšce  
od 10 cm do 320 cm

Tři teleskopické části s otočnou aretací umožňují jednoduchou instalaci TP 320. 
Pomocí odpružené stropní desky lze přístroje flexibilně a stabilně upevnit v jakém-
koli úhlu. TP 320 lze použít pro všechny křížové a čárové lasery se ¼" stativovým 
závitem.



Charakteristické tech. údaje nářadí TP 320 TT 150 MM 2 MM 1
Pracovní výška 10 - 320 cm 52 - 147 cm flexibilní flexibilní

Stativový závit 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"

Max. zatížení 2 kg 1 kg 0,6 kg 0,6 kg

Hmotnost 1,1 kg 1,0 kg 0,15 kg 0,2 kg

Rozsah dodávky
Objednací číslo 0 603 693 000 0 603 691 000 0 603 692 100 0 603 692 000

Čárový kód EAN 3 165 140 562 935 3 165 140 603 270 3 165 140 606 271 3 165 140 587 921
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Univerzální držák MM 2 –  
nejflexibilnější způsob umístění laserové 
čáry do potřebné výšky

Pro křížové a čárové lasery a kamery  ``

se ¼" stativovým závitem 
Svěrka umožňuje nejrůznější upevnění ``

bez poškození
Jednoduché nastavení výšky a polohy``

Univerzální držák MM 1 –  
maximální přesnost při vyrovnávání 
těsně nad zemí a na stěně

Pro všechny křížové a čárové lasery  ``

se ¼" stativovým závitem 
Jednoduché nastavení výšky a polohy``

Malý a kompaktní``

Stativ TT 150 –  
robustní, přesný a flexibilní

Četné možnosti nastavení (výška, sklon)``

Pro všechny křížové a čárové lasery  ``

se ¼" stativovým závitem 
Kompaktní, skládací a umožňuje snadné ``

uložení

TP 320, TT 150,  
MM 1 a MM 2
Flexibilní upevňovací pomůcky  
od firmy Bosch.



 Příslušenství | Přehled128 |

| Kompletní katalog 2012 / 2013

Kvalitní příslušenství  
                                           o krok dále se systémem

Univerzální a profesionální

V programu příslušenství Bosch najdete vše, co zabezpečuje profesionální 
výsledky. Inovativní výrobky, které jsou optimalizované pro zcela specifická 
použití. A které vám tak přinesou maximální užitek.

Díky systému Bosch Quickfinder najdete rychle odpovídající příslušenství 
pro své nářadí.

Na následujících stránkách je pouze výběr – více příslušenství najdete 
v aktuálním katalogu programu příslušenství.

Akumulátory a nabíječky  130 

Uneo a Uneo Maxx  131

Akumulátorové nářadí pro šroubování a vrtání   132

Příklepové vrtačky  132

Vrtací kladiva  135 

Pily s ručním vedením  136

Stacionární pily a nářadí  138

Úhlové brusky  139 

Brusky  140 

Hoblíky a horní frézky  142

Multifunkční nářadí  143 

Nářadí pro dekorativní a renovační práce  144

Quickfinder Příslušenství
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Nabíječky
Obr. Název Objed. č.

Nabíječky pro lithium-iontové akumulátory
12 3hodinová nabíječka AL 2204 CV 

pro 14,4 V a 18 V lithium-iontové akumulátory
2 607 225 274

13 1hodinová nabíječka AL 2215 CV 
pro 14,4 V a 18 V lithium-iontové akumulátory

1 600 Z00 001

14 30minutová nabíječka AL 1130 CV  
pro 10,8 V lithium-iontový akumulátor

2 607 225 134

15 Nabíječka pro Uneo 2 607 225 463

Nabíječky pro nikl-kadmiové akumulátory
1hodinová nabíječka 1 600 Z00 001

30minutová rychlonabíječka AL 2450 DV  
pro 7,2 - 24 V, pro akumulátory s APT

2 607 225 028

6hodinová nabíječka AL 2404 
pro 7,2 - 24 V, pro akumulátory s APT

2 607 225 184

1hodinová nabíječka do nákl. / os. automobilu AL 2422 DC  
pro 7,2 - 24 V, pro akumulátory s APT, napájení ze zdroje  
stejnosměrného proudu 12 / 24 V (zapalovač cigaret)

2 607 224 410

Nabíječka pro PSR 2,4 V 2 607 224 786

Nabíječka pro PSR 3,6 V 2 607 224 790

Akumulátory
Obr. Název Objed. č.

Lithium-iontové akumulátory
1 10,8 V nasouvací akumulátor Li-Ion 1,3 Ah 2 607 336 864

2 14,4 V nasouvací akumulátor Li-Ion 1,3 Ah 2 607 336 038

3 14,4 V nasouvací akumulátor Li-Ion 1,5 Ah 2 607 336 206

4 18 V nasouvací akumulátor Li-Ion 1,3 Ah 2 607 336 040

5 18 V nasouvací akumulátor Li-Ion 1,5 Ah 1 600 Z00 000

Nikl-kadmiové akumulátory
6 9,6 V NiCd akumulátor tvaru O 1,2 Ah 2 607 335 524

9,6 V NiCd akumulátor tvaru O 1,5 Ah 2 607 335 540

7 12 V NiCd akumulátor tvaru O 1,2 Ah 2 607 335 526

12 V NiCd akumulátor tvaru O 1,5 Ah 2 607 335 542

8 14,4 V NiCd akumulátor tvaru O 1,2 Ah 2 607 335 528

14,4 V NiCd akumulátor tvaru O 1,5 Ah 2 607 335 534

9 18 V NiCd akumulátor tvaru O 1,5 Ah 2 607 335 536

10 24 V NiCd akumulátor tvaru O 1,5 Ah 2 607 335 538

11 3,6 V tyčový akumulátor pro PSR a PTK 3,6 V 2 607 335 790

Akumulátory a nabíječky

6

541

8

13

7

12

2

10

15

3

9

1411
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Pro Uneo a Uneo Maxx
Obr. Název Objed. č.
1 Uneo Set 2 609 256 989

Víceúčelové vrtáky SDS-Quick
2 Víceúčelový vrták  4 x 40 x 85 2 609 256 910

Víceúčelový vrták  5 x 55 x 100 2 609 256 911

Víceúčelový vrták  5,5 x 55 x 100 2 609 256 912

Víceúčelový vrták  6 x 55 x 100 2 609 256 913

Víceúčelový vrták  6,5 x 55 x 100 2 609 256 914

Víceúčelový vrták  7 x 55 x 100 2 609 256 915

Víceúčelový vrták  8 x 75 x 120 2 609 256 916

Víceúčelový vrták  10 x 75 x 120 2 609 256 917

3dílná sada víceúčelových vrtáků  Ø 5 / 6 / 8 2 609 256 918

Obr. Název Objed. č.
Vrtáky do betonu SDS-Quick

3 Vrták do betonu  4 x 40 x 85 2 609 256 900

Vrták do betonu  5 x 55 x 100 2 609 256 901

Vrták do betonu  5,5 x 55 x 100 2 609 256 902

Vrták do betonu  6 x 55 x 100 2 609 256 903

Vrták do betonu  6,5 x 55 x 100 2 609 256 904

Vrták do betonu  7 x 55 x 100 2 609 256 905

Vrták do betonu  8 x 75 x 120 2 609 256 906

Vrták do betonu  10 x 75 x 120 2 609 256 907

3dílná sada vrtáků do betonu  Ø 5 / 6 / 8 2 609 256 908

Rychle a pohodlně

Systém SDS-Quick pro snadnou výměnu vrtáků 
SDS-Quick: jednoduše zastrčit, nechat zaskočit 
a hotovo. Lze ale použít i všechny vrtáky a šroubo-
vací bity (L: 49 mm) s šestihrannou stopkou.

2

3

Příslušenství  
                             Uneo a Uneo Maxx

1
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Pro nářadí pro šroubování, vrtání a vrtání s příklepem
Obr. Název Objed. č. 

Rychloupínací sklíčidla pro typ nářadí
PSR 3,6 V / 2,4 V 1,0 - 6 mm, 1/4" 2 608 572 072

PSR 7,2 VES 1,0 - 10 mm, 3/8" 2 608 572 080

Press+Lock / Auto-Lock  
PSB 1000 RPE, PSB 700 RE,  
PSB 650 RE, PSB 650 RA,  
PSB 600 RPE / RE,  
PSB 570 RE, PSB 550 RE

1,5 - 13 mm, 1/2" 2 608 572 110

PSB 24 VE-2 / 18 VE-2,  
PSB 12 VE-2 / 14,4 VE-2,  
PSR 18 VE-2 / 14,4 VE-2,  
PSR 12 VE-2

1,0 - 10 mm, 1/2" 2 608 572 144

PSR 9,6 VE-2 1,0 - 10 mm, 3/8" 2 608 572 210

PSR 420 RE 1,0 - 10 mm, 1/2" 2 608 572 218

Rychloupínací sklíčidlo PBH  
s SDS-plus

1,5 - 13 mm 2 608 572 227

PSB 680-2 RPE / RE 1,5 - 13 mm, 1/2" 2 609 255 705

PBM 7,2 VE-1 / PBM 4,8 V 1,0 - 10 mm, 3/8" 2 609 255 706

PSB 650 RE,  
PSB 750 RCE / 750 RCA

1,5 - 13 mm, 1/2" 2 609 255 729

PSB 850-2 RE / 850-2 RA,  
PSB 1000-2 RCE / 1000-2 RCA

1,5 - 13 mm, 1/2" 2 609 255 730

Sklíčidla s ozubeným věncem s kličkou  
pro typ nářadí
Upínací stopka SDS-plus pro 
sklíčidla

1/2" - 20 UNF 2 609 255 709

Sklíčidlo s ozubeným věncem 
PBH s SDS-plus do 13 mm

1,5 - 13 mm 2 609 255 708

Sklíčidlo s ozubeným věncem 
PSB / PSR / PBH do 13 mm

1,5 - 13 mm, 1/2" - 20 2 609 255 701

Auto-Lock  
PSB 1200-2 RPE,  
PSB 1000-2 RE, PSB 850-2 RE

1,5 - 13 mm 2 608 571 068

PSB 500 RE 1,5 - 13 mm 1 608 571 048

Auto-Lock  
PSB 750-2 RPE / RE, 1000 RPE, 
700 RE, 650 RE, 650 RA  
Press+Lock  
PSB 600-2 / 600,  
PSB 570 / 550 / 500 /450

1,5 - 13 mm 2 608 571 056

PBM 9,6 VE-2 / 7,2 VE-2 1,0 - 10 mm 2 608 572 218

PBM 7,2 VE-1 / 4,8 V 1,0 - 10 mm 1 608 571 058

Přídavné rukojeti
s osvětlením PowerLight 2 602 025 150

Univerzální pro PSB 500 RE / 500 RA, 
PSB 650 RE / 750 RCE / 750 RCA

2 609 255 727

Univerzální pro PSB 850-2 RE / 850-2 RA,  
PSB 1000-2 RCE / 1000-2 RCA

2 609 255 728

pro PSB 1000 RCA, 650 RA, 530 RA, 1000 RPE,  
700 RE, 650 RE, 600 RE, 500 RE, 14,4 V-i

2 602 025 102

Obr. Název Objed. č. 
Stojan na vrtačku
DP500 pro všechny vrtačky s krkem vřetena Ø 43 mm  
pro rychlé nastavení pomocí nastavitelné upínací páky; 
variabilně nastavitelný

2 608 180 009

Vrtáky do kovu 
10dílná sada HSS-R 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 mm 2 609 255 030

5dílná sada HSS-G  
s 1/4" šestihrannou stopkou

2; 3; 4; 5; 6 mm 2 609 255 127

HSS-G 2 x 24 x 49 mm 2 609 255 036

HSS-G 3 x 33 x 61 mm 2 609 255 038

HSS-G 4 x 43 x 75 mm 2 609 255 041

HSS-G 5 x 52 x 86 mm 2 609 255 045

HSS-G 6 x 57 x 93 mm 2 609 255 047

Stupňovitý vrták HSS 4 - 20 mm, 75 mm, 8 mm 2 609 255 115

Kuželový vrták do plechu  

Válcový 5 - 20 mm, 71 mm, 8 mm 2 609 255 120

Spirálové vrtáky do dřeva
5dílná sada 4; 5; 6; 8; 10 mm 2 609 255 214

5dílná sada  
s 1/4" šestihrannou stopkou

2; 3; 4; 5; 6 mm 2 609 255 326

Standard 4 x 45 x 75 mm 2 609 255 201

Standard 6 x 55 x 92 mm 2 609 255 203

Standard 8 x 75 x 115 mm   2 609 255 205

Kuželovitý záhlubník
Kuželovitý záhlubník WS Ø 13,0 mm, M 6 - 8, 50 mm 2 609 255 126

Vrtáky do betonu a zdiva
Válcová upínací stopka 4 x 40 x 75 mm 2 609 255 401

Válcová upínací stopka 5 x 50 x 85 mm 2 609 255 403

Válcová upínací stopka 6 x 60 x 100 mm 2 609 255 405

Válcová upínací stopka 8 x 80 x 120 mm 2 609 255 408

Válcová upínací stopka 10 x 80 x 120 mm 2 609 255 410

Válcová upínací stopka 10 x 350 x 400 mm 2 609 255 442

Válcová upínací stopka 12 x 350 x 400 mm 2 609 255 445

3dílná sada,  
válcová upínací stopka

5,0 x 85 / 6,0 x 100 / 8,0 x 120 2 609 255 416

5dílná sada,  
válcová upínací stopka

5,0 x 85 / 6,0 x 100 / 6,0 x 100 /  
8,0 x 120 / 10,0 x 120

2 609 255 417

Děrovky do dřeva
7dílná sada děrovek 26; 32; 39; 45; 51; 58; 64 mm 2 609 255 635

8dílná sada děrovek 25; 32; 38; 44; 51; 57; 63; 68 mm 2 609 255 637

Příslušenství  
     pro šroubování, vrtání a vrtání s příklepem
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Sady X-Line: nic nechybí

Perfektní doplnění pro vaše elektrické nářadí: přehledně uspořádané 
sady příslušenství, se kterými budete mít rychle po ruce správný vrták, 
šroubovací bit a mnohé další.

Pro nářadí pro šroubování, vrtání a vrtání s příklepem
Obr. Název Objed. č. 

X-Line II
1 34dílná smíšená sada 2 607 010 608

2 44dílná smíšená sada 2 607 010 609

3 54dílná smíšená sada 2 607 010 610

4 60dílná smíšená sada 2 607 010 611

5 65dílná smíšená sada 2 607 010 612

6 90dílná smíšená sada 2 607 010 613

Obr. Název Objed. č. 
Mini X-Line

7 15dílná sada příslušenství 2 607 019 579

8  7dílná sada vrtáků do dřeva 2 607 019 580

9  7dílná sada vrtáků do kamene 2 607 019 581

10  7dílná sada vrtáků do kovu 2 607 019 673

11 25dílná sada šroubovacích bitů 2 607 019 676

1

4 53 6

7 108 119

2
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Pro šroubování, vrtání a vrtání s příklepem
Obr. Název Objed. č. 
1 32dílná sada šroubovacích bitů 2 607 017 063

17dílná souprava vodováhy se šroubovacími bity 2 607 017 070

Sady šroubovacích bitů 25 mm
10dílná sada standard
UH 54, LS 0,5 x 40, LS 0,8 x 5,5, LS 1,2 x 8,0, 
PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3

2 609 255 975

10dílná sada standard (T)
UH 54, T10, T15, T20, 2x T25, T27, T30, 2x T40

2 609 255 976

16dílná sada standard 
UH 54, LS 0,8 x 5,5, LS 1,2 x 8,0, PH1, 2x PH2, PH3,
PZ1, 2x PZ2, PZ3, T15, T20, T25, T30, T40

2 609 255 977

10dílná sada titan (T) 
UH 54, T10, T15, T20, 2x T25, T27, T30, 2x T40

2 609 255 979

10dílná sada titan
UH 54, LS 0,6 x 4,5 TiN, LS 0,8 x 5,5 TiN, LS 1,2 x 8,0 TiN, 
PH1 TiN, PH2 TiN, PH3 TiN, PZ1 TiN, PZ2 TiN, PZ3 TiN

2 609 255 978

Univerzální držák SDS-plus 1/4", 78 mm, 11 mm 2 609 255 903

Oboustranný bit LS 1,0 x 5,5 – PH2; 45mm 2 609 255 954

3dílná sada  
oboustranných bitů

PH1, PZ1, LS 0,6 x 4,5, PH2, 
PZ2, LS 1,0 x 5,5, 60 mm

2 609 255 960

Sady vrtáků
19dílná sada do kovu HSS-G, DIN 338 1 - 10 mm 2 609 255 062

2 19dílná sada vrtáků HSS-TiN, 1 - 10 mm, křížový výbrus 135° 2 609 255 114

Smíšená 9dílná sada: kov HSS-R / kámen / dřevo  
4,0 x 75, 6,0 x 93, 8,0 x 117 /  
4,0 x 75, 6,0 x 100, 8,0 x 120 / 
4,0 x 70, 6,0 x 92, 8,0 x 115

2 609 255 483

Víceúčelové děrovky
HSS bimetal 25 mm 2 609 255 603

3 HSS bimetal 32 mm 2 609 255 605

HSS bimetal 51 mm 2 609 255 609

 HSS bimetal 68 mm 2 609 255 615

Jen pro příklepové vrtačky
Obr. Název Objed. č. 

Prachová miska 1 615 439 003

Odsávání pro PSB 500 RE / 500 RA 2 609 255 724

Odsávání pro PSB 650 RE / 750 RCE / 750 RCA 2 609 255 725

Odsávání pro PSB 850-2 RE / 850-2 RA /  
PSB 1000-2 RCE / 1000-2 RCA

2 609 255 726

Přídavná rukojeť pro PSB 1000 RCA / 650 RA / 530 RA /  
1000 RPE / 700 RE / 650 RE / 600 RE / 500 RE / 14,4 V-i

2 602 025 102

Pro IXO (0603 959 100 / 101 / 102 a 0603 959 300 / 301 / 302)

Obr. Název Objed. č. 
5 Nástavec pro nastavení krouticího momentu 2 609 256 968

6 Úhlový nástavec 2 609 256 969

7 Excentrický nástavec 2 609 255 723

Obr. Název Objed. č. 
Lešticí návlek z ovčí vlny 125 mm 2 609 256 290

Lešticí houba 125 mm 2 609 256 291

4 Hrncový kartáč, zvlněný 50 mm, 0,3 mm 
4500 min–1

2 609 256 515

Hrncový kartáč, zvlněný, mosazný 50 mm, 0,2 mm 
4500 min–1

2 609 256 516

Hrncový kartáč, zvlněný 70 mm, 0,3 mm
4500 min–1

2 609 256 517

Kotoučový kartáč, zvlněný 100 mm, 0,3 mm
4500 min–1, 8 mm

2 609 256 532

Štětcový kartáč, zvlněný 25 mm, 0,3 mm
18 000 min–1

2 609 256 538

Strukturovací kartáč na dřevo 80 mm, 0,2 mm
4000 min–1

2 609 256 541

Lamelový brusný nástavec 50 x 20 mm, K60 2 609 256 282

Lamelový brusný nástavec 50 x 20 mm, K120 2 609 256 283

Příslušenství  
     pro šroubování, vrtání a vrtání s příklepem

1 432

65 7
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Na nejtvrdší beton 

Vrtákům do kladiv SDS-plus od firmy Bosch neodolá 
beton, žula ani zdivo. Dlouhá životnost díky robustní 
hlavě s prvky z tvrdokovu. Stačí jen nasadit a můžete 
vrtat!

Pro vrtací kladiva PBH s SDS-plus
Obr. Název Objed. č.

Vrtáky do kladiv SDS-plus
1 Vrták do kladiv S2 4 x 50 x 110 mm 2 609 255 500

Vrták do kladiv S2 5 x 50 x 110 mm 2 609 255 502

Vrták do kladiv S2 6 x 50 x 110 mm 2 609 255 506

Vrták do kladiv S2 6 x 100 x 160 mm 2 609 255 507

Vrták do kladiv S2 8 x 100 x 160 mm 2 609 255 513

Vrták do kladiv S2 8 x 150 x 210 mm 2 609 255 514

Vrták do kladiv S2 10 x 100 x 160 mm 2 609 255 518

Vrták do kladiv S2 10 x 150 x 210 mm 2 609 255 519

Vrták do kladiv S2 12 x 200 x 260 mm 2 609 255 524

Vrták do kladiv S2 12 x 400 x 460 mm 2 609 255 525

Vrták do kladiv S2 14 x 100 x 160 mm 2 609 255 527

Vrták do kladiv S2 14 x 250 x 310 mm 2 609 255 529

Vrták do kladiv S2 16 x 150 x 210 mm 2 609 255 532

Vrták do kladiv S2 16 x 400 x 460 mm 2 609 255 534

Vrták do kladiv S2 20 x 400 x 450 mm 2 609 255 538

5dílná sada vrtáků do kladiv S2 2 609 255 541

7dílná sada vrtáků do kladiv S2 2 609 255 543

Obr. Název Objed. č.
Sekáče SDS-plus
Plochý sekáč 250 x 20 mm 2 609 255 570

2 Sekáč na dlaždičky 250 x 40 mm 2 609 255 571

Kanálkový sekáč 250 x 22 mm 2 609 255 572

Lopatkový sekáč 250 x 40 mm 2 609 255 573

3 Špičák 250 mm 2 609 255 575

3dílná sada sekáčů  
(špičák, lopatkový sekáč, plochý sekáč)

2 607 019 457

5dílná sada sekáčů (špičák, plochý sekáč,  
vrták do kladiv S2 Ø 5/6 x 110 mm, Ø 8 x 160 mm)

2 607 019 455

Výměnné sklíčidlo pro PBH 3000-2 FRE (náhradní díl) 1 608 572 032

4 Výměnné sklíčidlo pro PBH 3000 FRE, 2900 FRE  
(náhradní díl)

1 618 571 033

Sklíčidlo s upínací stopkou SDS-plus, upínací Ø 2,5 - 13 mm, 
pravý / levý chod, s kličkou, odolné vůči příklepu

1 618 571 014

Rychloupínací sklíčidlo s upínací stopkou SDS-plus,  
upínací Ø 1,5 - 13 mm, pravý / levý chod, pojistka upínání

2 608 572 227

Příslušenství  
                               Vrtací kladiva

1

3

2

4
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Příslušenství  
                       Pily s ručním vedením

Pro kmitací pily PST
Obr. Název Objed. č.

Pilové plátky pro kmitací pily
1 T 144 D, HCS 76 mm Speed for Wood 2 609 256 718

T 344 D, HCS 128 mm Speed for Wood 2 609 256 720

T 101 BR, HCS 76 mm Clean for Wood 2 609 256 724

T 234 X, HCS 93 mm Progressor for Wood 2 609 256 727

T 101 BF, bimetal 76 mm Clean for Hard Wood 2 609 256 728

2 T 308 B, HCS 91 mm Extra-clean for Wood 2 609 256 A05

T 308 BO, HCS  
řez v křivkách

91 mm Extra-clean for Wood 2 609 256 A06

3 T 118 A, HSS 68 mm Basic for Metal 2 609 256 729

T 118 G, HSS 68 mm Basic for Metal 2 609 256 731

T 123 XF, HSS 76 mm Progressor for Metal 2 609 256 735

4 T 127 D, HSS 76 mm Special for Alu 2 609 256 736

T 345 XF, bimetal 108 mm Progressor for Wood 
and Metal

2 609 256 737

T 130 RIFF, HM 52 mm Special for Ceramics 2 609 256 739

10dílná sada  
2x T 101 B, 2x T 144 D,  
2x T 119 BO, 2x T 118 A,  
2x T 127 D

Sada na dřevo,  
kov a hliník

2 609 256 746

5 3dílná sada 
2x T 101 BIF, 1x T 101 AOF

Special for Laminate 2 609 256 788

3dílná sada 
2x T 308 B, 1x T 308 B0

Extra-clean for Wood 2 609 256 A12

3dílná sada na křivkové řezy 
2x T 308 BF, 1x T 308 B0F

Extra-clean for 
Hard Wood

2 609 256 A13

5dílná kuchyňská sada  
2x T 144 DP, 2x T 301 BCP  
1x Wood Drill 8 mm

Precision for Wood 2 609 256 A14

Jen pro PST 900 PEL, 800 PEL a PST 700 E
6 CutControl 2 609 256 981

Boční doraz 2 608 040 292

Pro ocasky „Mečouny“ PSA a pily ocasky PFZ
Obr. Název Objed. č.

Pilové listy pro pily ocasky
7 S 644 D, HCS 131 mm Top for Wood 2 609 256 701

8 S 1131 L, HCS 207 mm Top for Wood 2 609 256 702

S 2345 X, HCS 182 mm Progressor for Wood 2 609 256 704

9 S 1122 BF, bimetal 
na silné plechy

207 mm Flexible for Metal 2 609 256 707

S 1122 EF, bimetal 
na tenké plechy

207 mm Flexible for Metal 2 609 256 708

S 123 XF, bimetal 130 mm Progressor for Metal 2 609 256 710

S 922 HF, bimetal 131 mm Flexible for Wood and 
Metal

2 609 256 711

S 1411 DF, bimetal 284 mm Heavy for Wood and 
Metal

2 609 256 713

S 3456 XF, bimetal 182 mm Progressor for Wood 
and Metal

2 609 256 714

10 3dílná sada 1x S922EF, 1x S644D, 1x S1111K 2 609 256 715

Jen pro pilu ocasku PFZ 500 E
Obr. Název Objed. č.

Pilové listy
M 1142 H, HCS 235 mm Top for Wood 2 608 650 065

M 3456 XF, bimetal 235 mm Progressor  
for Wood and Metal

2 608 656 931

11 M 1131 L, HCS 235 mm Top for Wood 2 609 256 A09

M 722 EF, bimetal 235 mm Flexible for Metal 2 609 256 A10

M 1122 EF, bimetal 235 mm Flexible for Metal 2 609 256 A11

1

4

3

2

119

8

7

5 6 10
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Pro ruční okružní pily PKS
Obr. Název Objed. č.

Látkový sáček na prach pro PKS 66 CE / 66 / 54 CE / 54 / 40 1 605 411 029

Vodicí lišta ZELENÁ pro PKS 55 / 55 A / 66 A / 66 AF 2 609 255 732

CleanSystem Box pro PKS 55 A, PKS 66 A / AF 2 609 255 731

Pilové kotouče pro PKS 40 (Ø kotouče 130 mm, Ø otvoru 16 mm)

1 Precision, střídavý zub 18 zubů středně jemný řez 2 609 256 846

Precision, střídavý zub 36 zubů jemný řez 2 609 256 847

2 Speedline Wood, střídavý zub + plochý zub  9 zubů hrubý řez 2 608 640 774

Speedline Wood, střídavý zub + plochý zub 18 zubů středně jemný řez 2 608 640 775

3 Multi Material, trapézový zub / plochý zub 42 zubů velmi jemný řez 2 608 641 195

4 Construct Wood, plochý zub 12 zubů hrubý řez 2 608 641 197

Pilové kotouče pro PKS 55 A (Ø kotouče 160 mm, Ø otvoru 20 mm)

Precision, střídavý zub 18 zubů středně jemný řez 2 609 256 855

Precision, střídavý zub 36 zubů jemný řez 2 609 256 856

Speedline Wood, střídavý zub + plochý zub 12 zubů hrubý řez 2 608 640 786

Speedline Wood, střídavý zub + plochý zub 18 zubů středně jemný řez 2 608 640 787

Multi Material, trapézový zub / plochý zub 42 zubů velmi jemný řez 2 608 640 503

Construct Wood, plochý zub 12 zubů hrubý řez 2 608 640 630

Pilové kotouče pro PKS 66 A / 66 AF (Ø kotouče 190 mm, Ø otvoru 30 mm)

Precision, střídavý zub 24 zubů středně jemný řez 2 609 256 866

Precision, střídavý zub 48 zubů velmi jemný řez 2 609 256 867

Speedline Wood, střídavý zub + plochý zub 12 zubů hrubý řez 2 608 640 800

Speedline Wood, střídavý zub + plochý zub 24 zubů středně jemný řez 2 608 640 801

Multi Material, trapézový zub/plochý zub 54 zubů velmi jemný řez 2 608 640 509

Construct Wood, plochý zub 12 zubů hrubý řez 2 608 640 633

Vždy o zub napřed

Na celém světě jsou pilové kotouče Bosch měřítkem kvality: Jsou 
výkonné, mají dlouhou životnost a splňují nejvyšší nároky při řezání 
dřeva, kovu a jiných materiálů.

1 432
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Příslušenství  
                         Stacionární pily a nářadí

Pro kapovací a pokosové pily PCM 
Obr. Název Objed. č.

Pilové kotouče na dřevo a deskové materiály,  
panely a lišty
• Pro PCM 7 a PCM 7 S
190 x 30 mm 12 zubů jemný řez 2 609 256 868

1 190 x 30 mm 24 zubů středně jemný řez 2 608 640 615

2 190 x 30 mm 40 zubů jemný řez 2 609 256 821

190 x 30 mm 60 zubů velmi jemný řez 2 608 641 188 

• Pro PCM 8 S
210 x 30 mm 24 zubů hrubý řez 2 608 640 429

210 x 30 mm 48 zubů středně jemný řez 2 608 640 430

3 Sada sáčků na prach 2 605 411 222

4 Prodlužovací oblouk 2 607 001 978

Pro spodní potahovací pilu PPS 7 S
Obr. Název Objed. č.

Pilové kotouče na dřevo a deskové materiály,  
panely a lišty
190 x 30 mm 36 zubů jemný řez 2 608 640 616

Pro stolní okružní pilu PTS 10
Obr. Název Objed. č.

Pilové kotouče na dřevo a deskové materiály,  
panely a lišty
254 x 30 mm 40 zubů středně jemný řez 2 608 640 443

254 x 30 mm 60 zubů jemný řez 2 608 640 444 

5 Podstavec 2 607 001 967

1 2

3 54
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Příslušenství  
                              Úhlové brusky

Pro úhlové brusky 
Obr. Název Objed. č. 

Opěrné talíře pro brusné papíry
Opěrný talíř se suchým zipem  125 mm, 8 mm 2 609 256 272

Opěrný talíř pro upínání  125 mm, 8 mm 2 609 256 257

Brusný papír pro úhlovou brusku 
a vrtačku, suchý zip

125 mm, K 4x 60 /  
4x 120 / 2x 180

2 609 256 B47

Dělicí kotouče
1 Multi Construction, přímý 115 x 1,0 x 22,23 mm 2 609 256 306

Multi Construction, přímý 125 x 1,0 x 22,23 mm 2 609 256 307

Kov, prolomený 115 x 2,0 x 22,23 mm 2 609 256 310

Kov, prolomený 125 x 2,0 x 22,23 mm 2 609 256 311

Kov, prolomený 180 x 3,0 x 22,23 mm 2 609 256 312

Kov, prolomený 230 x 3,0 x 22,23 mm 2 609 256 313

2 Kov, přímý 115 x 1,6 x 22,23 mm 2 609 256 314

Kov, přímý 115 x 2,5 x 22,23 mm 2 609 256 315

Kov, přímý 125 x 1,6 x 22,23 mm 2 609 256 316

Kov, přímý 125 x 2,5 x 22,23 mm 2 609 256 317

Kov, přímý 180 x 3,0 x 22,23 mm 2 609 256 318

Kov, přímý 230 x 3,0 x 22,23 mm 2 609 256 319

INOX, přímý 115 x 1,0 x 22,23 mm 2 609 256 320

INOX, přímý 115 x 1,6 x 22,23 mm 2 609 256 321

INOX, přímý 125 x 1,0 x 22,23 mm 2 609 256 322

INOX, přímý 125 x 1,6 x 22,23 mm 2 609 256 323

Kámen, prolomený 115 x 2,5 x 22,23 mm 2 609 256 324

Kámen, prolomený 125 x 2,5 x 22,23 mm 2 609 256 325

Kámen, prolomený 180 x 3,0 x 22,23 mm 2 609 256 326

Kámen, prolomený 230 x 3,0 x 22,23 mm 2 609 256 327

Kámen, přímý 115 x 2,5 x 22,23 mm 2 609 256 328

Kámen, přímý 125 x 2,5 x 22,23 mm 2 609 256 329

Kámen, přímý 180 x 3,0 x 22,23 mm 2 609 256 330

Kámen, přímý 230 x 3,0 x 22,23 mm 2 609 256 331

Kombinované dělicí a hrubovací kotouče
Kov a INOX, prolomený 115 x 2,5 x 22,23 mm 2 609 256 308

Kov a INOX, prolomený 125 x 2,5 x 22,23 mm 2 609 256 309

Hrubovací kotouče
Kov 115 x 6,0 x 22,23 mm 2 609 256 336

Kov 125 x 6,0 x 22,23 mm 2 609 256 337

Kov 180 x 6,0 x 22,23 mm 2 609 256 338

Kov 230 x 6,0 x 22,23 mm 2 609 256 339

Obr. Název Objed. č. 
Diamantové dělicí kotouče
• Univerzální top víceúčelové
Pro  PWS 750-115 115 mm, 22,23 mm 2 609 256 400

3 Pro  PWS 13-125 CE 
PWS 13-125 CE SDS 
PWS 10-125 CE 
PWS 10-125 CE SDS 
PWS 9-125 CE 
PWS 8-125 DE

125 mm, 22,23 mm 2 609 256 401

Pro  PWS 20-230 
PWS 20-230 J 
PWS 1900

230 mm, 22,23 mm 2 609 256 403

• Univerzální turbo top víceúčelové
Pro  PWS 750-115 115 mm, 22,23 mm 2 609 258 407

Pro  PWS 13-125 CE  
PWS 13-125 CE SDS   
PWS 10-125 CE  
PWS 10-125 CE SDS  
PWS 9-125 CE  
PWS 8-125 DE

125 mm, 22,23 mm 2 609 258 408

Pro  PWS 20-230  
PWS 20-230 J  
PWS 1900

230 mm, 22,23 mm 2 609 258 409

• Beton top beton / žula 
Pro  PWS 750-115 115 mm, 22,23 mm 2 609 258 413

Přídavná rukojeť pro úhlové brusky a variobrusky M10;  
PWS 6 - PWS 13

1 602 025 024

Příslušenství pro úhlové brusky se závitem M14
4 Hrncový kartáč, nerezový 65 mm, 0,3 mm

12 500 min–1, 14
2 609 256 501

Hrncový kartáč, zvlněný 100 mm, 0,5 mm
8500 min–1, 14

2 609 256 502

Hrncový kartáč, splétaný 75 mm, 0,5 mm
12 500 min–1, 14

2 609 256 503

Hrncový kartáč, splétaný,  
nerezový

75 mm, 0,5 mm
12 500 min–1, 14

2 609 256 504

Hrncový kartáč, splétaný 100 mm, 0,8 mm
8500 min–1, 14

2 609 256 508

Kuželový kartáč, splétaný 100 mm, 0,5 mm
12 500 min–1, 12 mm, 14

2 609 256 511

1 432



 Příslušenství 140 |

| Kompletní katalog 2012 / 2013

Příslušenství  
                                     Brusky

Pro vibrační brusky
Obr. Název Objed. č.

Příslušenství pro PSS 300 AE
2 Děrovací nástroj,  8 otvorů 93 x 230 mm 2 608 190 016

Děrovací nástroj, 14 otvorů 115 x 280 mm 2 608 190 017

Mikrofiltrační systém Bosch, kompletní (náhradní díl) 2 609 000 356

Adaptér ideální pro broušení kontur  
a klenutých ploch (systém se suchým zipem)

115 x 230 mm 2 609 924 07A

10dílná sada brusných papírů  
3x K60, 4x K120, 3x K180, 14 otvorů

115 x 280 mm 2 609 256 B32

Brusné papíry pro PSS 250 AE / 200 A
10dílná sada brusných papírů se suchým 
zipem 
4x K60, 4x K120, 2x K180, 8 otvorů

93 x 185 mm 2 609 256 A86

3 K40,  8 otvorů 93 x 230 mm 2 609 256 A94

K120, 8 otvorů 93 x 230 mm 2 609 256 A97

K240, 8 otvorů 93 x 230 mm 2 609 256 A99

10dílná sada brusných papírů se suchým 
zipem  
4x K60, 4x K120, 2x K180, 14 otvorů

115 x 230 mm 2 609 256 B25

Pro excentrické brusky
Obr. Název Objed. č.

Příslušenství pro PEX 300 / 400 AE
4 Gumový brusný talíř středně tvrdý, univerzálně  

použitelný
2 609 256 B61

5 Gumový brusný talíř měkký, na jemné broušení  
a broušení na zakřiveních a tvarovaných dílech

2 609 256 B62

6 Adaptér, vhodný jako vložená mezivrstva pro obzvlášť  
měkkou práci, broušení kontur a klenutých ploch

2 608 601 126

7 Lešticí návlek z ovčí vlny 125 mm 2 609 256 049

8 Lešticí houba 125 mm 2 609 256 051

9 Lešticí plsť 125 mm 2 609 256 054

Brusné papíry pro PEX 300 / 400 AE
K40,  8 otvorů 125 mm 2 609 256 A22

K60,  8 otvorů 125 mm 2 609 256 A23

K80,  8 otvorů 125 mm 2 609 256 A24

K120, 8 otvorů 125 mm 2 609 256 A25

K180, 8 otvorů 125 mm 2 609 256 A26

K240, 8 otvorů 125 mm 2 609 256 A27

6dílná sada brusných papírů  
2x K60, 2x K120, 2x K180, 8 otvorů

125 mm 2 609 256 A28

Pro multibrusky
Obr. Název Objed. č. 

Náhradní brusné desky
pro PSM 160 A / 18 LI 2 608 601 181

pro Prio / PSM 80 A 2 608 000 320

Brusné papíry
1 K80 102 x 62 mm, 93 mm 2 609 256 A63

10dílná sada brusných papírů 
3x K40, 4x K120, 3x K180

102 x 62 mm, 93 mm 2 609 256 A67

7 986

1 4 532
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Pro pásové brusky
Obr. Název Objed. č.

Příslušenství pro PBS 75 AE / 75 A
1 Box na prach HW3 kompletní pro PEX 11 / 12 / 15 (5 ks) 2 605 411 147

Brusné pásy pro PBS 7 AE / 7 A
2 K40 75 x 457 mm 2 609 256 204

K60 75 x 457 mm 2 609 256 205

K80 75 x 457 mm 2 609 256 206

K100 75 x 457 mm 2 609 256 207

K150 75 x 457 mm 2 609 256 208

3dílná sada brusných pásů 
K60 / 80 / 100

75 x 457 mm 2 609 256 209

K40 75 x 533 mm 2 609 256 216

K60 75 x 533 mm 2 609 256 217

K80 75 x 533 mm 2 609 256 218

K100 75 x 533 mm 2 609 256 219

K150 75 x 533 mm 2 609 256 220

3dílná sada brusných pásů 
K60 / 80 / 100

75 x 533 mm 2 609 256 221

Perfektní mnohostrannost

Ať se jedná o broušení a leštění barvy, dřeva, kovu nebo kamene – 
Bosch poskytuje správné příslušenství. Pro všechny druhy brusek, 
s různým materiálem a velikostí zrna.

Pro variobrusky
Obr. Název Objed. č. 
8 3dílná sada brusných pásů K60 40 x 303 mm 2 609 256 182

3dílná sada brusných pásů K80 40 x 303 mm 2 609 256 183

3dílná sada brusných pásů K120 40 x 303 mm 2 609 256 184

3dílná sada brusných pásů K240 40 x 303 mm 2 609 256 185

3dílná sada brusných pásů K60 / 80 / 120 40 x 303 mm 2 609 256 186

Pro delta brusky
Obr. Název Objed. č. 
3 Náhradní brusná deska 2 608 000 211

4 Lamelový brusný nástavec* 2 608 000 200

Brusné papíry
5 Suchý zip, K80, 6 otvorů* 93 mm 2 609 256 A50

Suchý zip, K60 / 120 / 240, 6 otvorů* 93 mm 2 609 256 A54

6 6dílná sada brusných papírů pro brusné jazyky 
2x K60, 2x K120, 2x K240

2 609 256 A41

Brusné jazyky*
7 Brusný jazyk plochý (pro PDA 240 E / 180 / 180 E) 2 608 000 199

Brusný jazyk oválný (pro PDA 240 E / 180 / 180 E) 2 608 000 198

* Hodí se také pro multibrusky PSM 160 A, PSM 18 LI

1 432
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Pro hoblíky PHO
Obr. Název Objed. č.

Nůž z tvrdokovu
pro PHO 3100 / 1 (2 ks) 2 608 635 350
pro PHO 3100 / 1 (1 ks) 2 608 635 376
se zaoblenými rohy (2 ks) 1 607 000 182

Paralelní a úhlový doraz 
1 s nastavením 45° 2 607 001 077

bez nastavení 45° pro PHO 3100 2 607 000 102

Hoblovací nůž
ostrý, rovný, HM, HE 40, 40° 2 609 256 649
se zaoblenými rohy 2 609 256 648

Látkový sáček na prach 2 605 411 035

Pro horní frézky POF 1400 ACE / 1200 AE
Obr. Název Objed. č.

Kufr pro POF 1200 AE / 1400 ACE 2 605 438 643
Kružidlo se soupravou adaptéru pro vodicí lišty  
(s jemným nastavením)

2 609 200 143

Mimořádně dlouhé vodicí tyče délky 0,8 m  
k paralelnímu dorazu nebo kružidlu

2 609 200 144

Dvoubřité frézy z tvrdokovu s 8 mm stopkou
Ø mm Šířka /  

rádius 
mm

Pracovní 
délka  
mm

Úhel°

Zaoblovací fréza s vodicím 
kuličkovým ložiskem 

r6 13,5 2 609 256 603

2 Zaoblovací fréza s vodicím 
kuličkovým ložiskem

r10 16,5 2 609 256 604

Dlabací fréza s vodicím 
kuličkovým ložiskem 

24,7 r6 13 2 609 256 610

3 Dlabací fréza 24,7 r6 13 2 609 256 635
Dlabací fréza 28,7 r8 13 2 609 256 636
Profilová fréza A s vodicím 
kuličkovým ložiskem

35 11 / 
 r4,8

14 2 609 256 616

4 Profilová fréza C s vodicím  
kuličkovým ložiskem

31,8 9,5 / 
 r4,8

14 2 609 256 617

Profilová fréza F s vodicím 
kuličkovým ložiskem

28,5 7,9 / 
 r6,3

13,5 2 609 256 609

5 Fazetovací fréza s vodicím 
kuličkovým ložiskem

35 11 15 45 2 609 256 607

6 Drážkovací fréza tvaru V 16 16 90 2 609 256 620
Drážkovací fréza 6 16 2 609 256 612

7 Drážkovací fréza 8 20 2 609 256 613
Drážkovací fréza 16 20 2 609 256 614
Drážkovací fréza 20 25 2 609 256 615

8 Kotoučová drážkovací  
fréza s vodicím kuličkovým 
ložiskem

32 4,0 2 609 256 618

Kotoučová drážkovací  
fréza s vodicím kuličkovým 
ložiskem

32 5,0 2 609 256 619

9 Fréza na perodrážky 25 5 2 609 256 608
10 Falcovací fréza s vodicím 

kuličkovým ložiskem 
9,5 12,7 2 609 256 606

11 Zarovnávací fréza s vodicím 
kuličkovým ložiskem 

12,7 13 2 609 256 605

12 Rybinová fréza 14 14 15 2 609 256 621

Příslušenství  
                           Hoblíky a horní frézky

7

11

21

5 6

12

4

8

10

3

9
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Pro multifunkční nářadí PMF
Obr. Název Objed. č. 

Řezání a dělení
• Segmentové pilové kotouče
Bimetal na dřevo a kov ACZ 100 BB 100 mm 2 609 256 970

1 Bimetal na dřevo a kov ACZ 85 EB 85 mm 2 609 256 943
HCS na dřevo ACZ 85 EC 85 mm 2 609 256 944
• Ponorné pilové listy
Bimetal na dřevo a hřebíky AIZ 65 BB 65 x 40 mm 2 609 256 985
Bimetal na dřevo a kov AIZ 28 EB 28 x 50 mm 2 609 256 945
Bimetal na tvrdé dřevo AIZ 32 BB 32 x 40 mm 2 609 256 946

2 HCS na dřevo AIZ 32 EC 32 x 40 mm 2 609 256 947
HCS na dřevo AIZ 20 EC 20 x 30 mm 2 609 256 948
HCS na dřevo AIZ 10 EC 10 x 30 mm 2 609 256 949
Bimetal na kov AIZ 32 AB 32 x 30 mm 2 609 256 971
Bimetal na kov AIZ 20 AB 20 x 20 mm 2 609 256 950
Bimetal na kov AIZ 10 AB 10 x 20 mm 2 609 256 951

Frézování a dělení – segmentové pilové kotouče
S diamantovými zrny ACZ 85 RD 85 mm 2 609 256 972

3 S tvrdokovovými zrny ACZ 85 RT 85 mm 2 609 256 952
S tvrdokovovými zrny na úzké řezy ACZ 65 RT 65 mm 2 609 256 975

Broušení a rašplování
Trojúhelníková brusná deska AVI 93 G 93 mm 2 609 256 956
Trojúhelníkový brusný papír 93 Red Wood Sada (10 ks) 2 609 256 957
Trojúhelníkový brusný papír 93 White Paint Sada (10 ks) 2 609 256 958

4 Trojúhelníkový brusný list s tvrdokovovými  
zrny AVZ 78 RT

78 mm 2 609 256 953

Škrábání a řezání
Pevná škrabka HCS ATZ 52 SC 52 x 26 mm 2 609 256 954
Pružná škrabka HCS ATZ 52 SFC 52 x 45 mm 2 609 256 955
Bimetalový pilový kotouč se zvlněným  
výbrusem ACZ 100 SWB

100 mm 2 609 256 976

5 Univerzální pilový list na spáry HCS AIZ 28 SC 28 x 55 mm 2 609 256 974

Obr. Název Objed. č. 
6 Univerzální sada PMF 

Bimetalový segmentový pilový kotouč na dřevo a kov ACZ 85 EB
Bimetalový ponorný pilový list na dřevo a kov AIZ 28 EB
Pevná škrabka HCS ATZ 52 SC
Sada brusných papírům, Red Wood
Sada brusných papírů, White Paint

2 609 256 977

7 Sada na dlaždice PMF 
Segmentový pilový kotouč s tvrdokovovými zrny ACZ 85 RT
Trojúhelníkový brusný list s tvrdokovovými zrny AVZ 78 RT
Pevná škrabka HCS ATZ 52 SC
Bimetalový ponorný pilový list na kov AIZ 20 AB

2 609 256 978

8 Sada na podlahy / montáž PMF 
Bimetalový segmentový pilový kotouč na dřevo a kov ACZ 85 EB
Bimetalový ponorný pilový list na tvrdé dřevo AIZ 32 BB
Ponorný pilový list HCS na dřevo AIZ 32 EC
Pevná škrabka HCS ATZ 52 SC

2 609 256 979

Odsávání
9 Odsávání pro PMF 10,8 LI 2 609 256 986

Přesná práce a dokonalý přenos síly díky 12bodovému  
tvarovému upínacímu systému OIS Bosch. Tento upínací  
systém navíc umožňuje polohování příslušenství po  
30 stupních – pro mimořádně velkou flexibilitu.

Příslušenství  
              Multifunkční nářadí

1

7 986

1 4 532
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Příslušenství  
        Nářadí pro dekorativní a renovační práce

Pro horkovzdušné pistole PHG
Obr. Název Objed. č. 

Plochá tryska 75 mm pro plošné rozdělení horkého  
vzduchu, odstraňování barev, vysoušení atd.

2 609 255 803

Tryska na ochranu skla 75 mm
Chrání materiály choulostivé vůči žáru (např. sklo)

1 609 390 452

Úhlová tryska 80 mm pro plošné rozvádění paprsku  
horkého vzduchu

2 609 255 802

Reflektorová tryska pro pájení a zatavování 1 609 390 453

Jen pro PHG 630 DCE
Redukční tryska Ø 9 mm
Základní prvek pro všechny přídavné trysky Ø 9 mm

1 609 201 797

Redukční tryska Ø 20 mm 2 609 255 801

Svařovací botka ve spojení s redukční tryskou Ø 9 mm 
pro svařovací drát z plastu do Ø 5 mm

1 609 201 798

Štěrbinová tryska ve spojení s redukční tryskou Ø 9 mm 
pro svařování plachet z PVC přeplátováním

1 609 201 799

Plastový svařovací drát, Ø 4 mm polyetylen (PE), černý 1 609 201 807

Plastový svařovací drát, Ø 4 mm polyetylen (LDPE),  
přírodní

1 609 201 811

Pro elektrické sponkovačky PTK
Obr. Název Objed. č. 
6 Spony z jemného drátu 1000 ks

• Typ 53 / šířka 11,4 mm
Délka  4 mm 2 609 255 857

Délka  6 mm 2 609 255 819

Délka  8 mm 2 609 255 820

Délka 10 mm 2 609 255 821

Délka 12 mm 2 609 255 822

Délka 14 mm 2 609 255 823

• Typ 53 / šířka 11,4 mm – nerezové
Délka  6 mm 2 609 200 214

Délka  8 mm 2 609 200 215

Délka 10 mm 2 609 200 216

Délka 14 mm 2 609 200 217

Hřebíky typ 48   1000 ks
Délka 14 mm 2 609 255 813

Vytahovač spon 2 608 110 002

Pro univerzální akumulátorový nůž Xeo
Obr. Název Objed. č. 
3 Nasazovací adaptér pro řezání na okrajích / u zdi 2 609 256 996

Nůž 2 609 256 997

Pro lepicí pistole PKP
Obr. Název Objed. č. 

Tavné lepidlo Ø 11 mm, délka 200 mm, 25 ks
Žluté, na dřevo, karton, papír, obaly 2 607 001 176

4 Průhledné, na sklo, keramiku, plast, kov, tkaniny 2 609 255 800

Černé, na těsnění, koberce, kůži, kabely 2 607 001 178

Šedé, na elektroinstalace, kabelové spojky, trubky z PVC 2 607 001 177

Tavné lepidlo Ø 7 mm, délka 150 mm, 10 ks
5 Mléčné, na dřevo, karton, papír, obaly, plasty 2 609 256 A03

Průhledné, na dřevo, papír, obaly, kůži 2 609 256 A04

Pro odstraňovače tapet PTL
Obr. Název Objed. č. 

Napařovací štít 2 609 390 282

Tryska 2 609 390 284

Hadice 2 609 390 283

Pro elektrický malovací váleček PPR
Obr. Název Objed. č. 

Hadicový systém 1 600 Z00 019

Malovací váleček 25 cm 1 600 Z00 017

Váleček na rohy 1 600 Z00 018

Adaptér pro velikosti vodovodního kohoutku 1/2", 3/4", 1" 1 600 Z00 01D

Pro systémy pro jemný nástřik PFS
Obr. Název Objed. č. 

Nádržka na barvu 600 ml 1 600 Z00 00J

1 Stříkací pistole 1 600 Z00 00H

Nádržka na barvu 800 ml 1 600 Z00 00K

Tryska pro jemný nástřik 1 600 Z00 00L

2 Pistole PFS 105 E WALLPaint 1000 ml 1 600 A00 0WF

Adaptér pro velikosti vodovodního kohoutku 1/2", 3/4", 1" 1 600 Z00 01D

1 4

5

632
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Pro elektrické škrabky PSE
Obr. Název Objed. č. 

Dlabací dláto
1 SB 15CF, ploché  

pro PSE SB 15 CF
šířka 15 mm 2 608 691 016

SB 18CW, ploché, zkosené, široké  
pro PSE SB 14 CR

šířka 18 mm 2 608 691 066

SB 8CW, ploché, zkosené, široké  
pro PSE SB 13 CV

šířka 8 mm 2 608 691 067

Duté dláto
SB 14 CRK, půlkulaté, prohnuté  
pro PSE SB 7 CR

šířka 14 mm 2 608 691 069

Tvarové dláto
SB 13 CV, ve tvaru V  
pro PSE SB 14 CRK

šířka 13 mm 2 608 691 018

SB 13 CVK, ve tvaru V, prohnuté  
pro PSE SB 13 CVK

šířka 13 mm 2 608 691 070

Nůž 
• Tvrdokov
SM 40 HM šířka 40 mm 2 608 691 015

SM 60 HM šířka 60 mm 2 608 691 014

• Tvrdokov, zvlášť ostrý s chráničem
SM 20 HMS šířka 20 mm 2 608 691 062

SM 40 HMS šířka 40 mm 2 608 691 013

2 SM 60 HMS šířka 60 mm 2 608 691 012

• Zvlášť ostrý s chráničem
SM 35 CS šířka 35 mm 2 608 691 098

SM 60 CS šířka 60 mm 2 608 691 027

Špachtle
SP 40 C šířka 40 mm 2 608 691 022

SP 60 C šířka 60 mm 2 608 691 019

SP 60 CR šířka 60 mm 2 608 691 064

SP 80 C šířka 80 mm 2 608 691 100

SP 100 C šířka 100 mm 2 608 691 102

Držák pro standardní čepele, HCS, SD 45 CE,  
náhradní čepel k SD 45 C pro PSE SD 3 HM

2 608 691 140

Odstraňovač sponek, HCS, SD 8 C 
pro PSE SD 45 CE

šířka 8 mm 2 608 691 116

Jednoduché natírání a stříkání

Firma Bosch objevila nový způsob natírání: malovací váleček PPR natírá 
rychle a čistě stěny i stropy. Systémy pro jemný nástřik PFS jsou ideální 
pro nanášení barev a dalších nástřikových materiálů. 

Pro univerzální vysavače PAS
Obr. Název Objed. č. 

Adaptér pro různé elektrické nářadí, Ø 35 / 25 mm.  
Další rozměry viz katalog příslušenství.

1 600 499 005

Adaptér na PAS 12-27 F / 12-27, PAS 11-21
Ø 35 mm (hadice: 1 609 202 230, 2 607 000 837)  
Ø 19 mm (hadice: 1 610 793 002, 2 600 793 009)

2 607 000 748

Adaptér, připojení 35mm hubice na 49mm hadici 1 609 200 976

Sací trubice
Sací trubice délka 0,5 m 1 609 200 968

Sací trubice, Ø 32 mm, plast  
(PAS 12-27 F / 12-27, PAS 11-21)

2 ks 1 609 390 492

Sací trubice, Ø 35 mm, plast  
(PAS 12-27 F / 12-27, PAS 11-21)

2 ks 2 607 000 162

Hubice
Podlahová hubice 1 609 200 970

Štěrbinová hubice 1 609 200 971
Gumová hubice 1 609 201 229

Podlahová hubice 1 609 201 230

Víceúčelová hubice se 3 nástavci: gumovou  
stěrkou na vodu, kartáčem pro hladké povrchy,  
plastovým nástavcem na koberce

1 609 390 478

Sací kartáč 1 609 390 481

Štěrbinová hubice délka 250 mm 2 607 000 165

Malá sací hubice 2 607 000 166

Hubice se škrabkou 2 607 000 168

Hubice na hrubé nečistoty 2 607 000 169

Hubice na hrubé nečistoty 2 607 000 170

Hadice
3 Hadice, Ø 35 mm délka 5 m 1 609 202 230

Hadice, Ø 19 mm délka 5 m 1 610 793 002

Hadice, Ø 19 mm délka 3 m 2 600 793 009

Hadice, Ø 49 mm délka 3 m 2 607 000 167

Hadice, Ø 35 mm délka 3 m 2 607 000 837

Hadice, Ø 35 mm  
(PAS 12-27 F / 12-27, PAS 11-21)

délka 3 m 2 607 002 149

Hadice, Ø 35 mm  
(PAS 12-27 F / 12-27, PAS 11-21)

délka 5 m 2 607 002 150

4 Odsávací nástavec Saugfix Ø 4 - 20 mm pro odsávání 
u vrtacích kladiv a příklepových vrtaček

1 618 190 006

Papírový filtrační sáček 5 ks 2 605 411 150

Opakovaně použitelný filtr 2 607 432 013

1 432
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Pečujte o svou zahradu 
s pomocí zahradního nářadí Bosch

Bosch nabízí kompletní řadu akumulátorového zahradního nářadí, které 

vaši práci nanejvýš usnadní a zpříjemní. Při práci s akumulátorovým 

nářadím nepotřebujete kabel, máte tak možnost neomezeného pohybu 

bez nepříjemného rozmotávání kabelu a nehrozí nebezpečí jeho přesek-

nutí. Mimo to má akumulátorové nářadí nižší hmotnost ve srovnání 

s běžným benzinovým nářadím, lze jej snadno nastartovat a neškodí 

životnímu prostředí. Nejnovější akumulátorová lithium-iontová techno-

logie poskytuje mnoho výhod:

Nářadí je kompaktnější a lehčí než standardní  

akumulátorové nářadí 

Lithium-iontové akumulátory jsou bez  

paměťového efektu i procesu samovybíjení, 

proto je nářadí neustále připravené k použití 

Krátká doba nabíjení akumulátoru 

Díky systému Bosch Quickfinder na první pohled rozpoznáte, které 

nářadí je pro kterou oblast činností nejvhodnější.

QUICKfi nder

Lehké úlohy

Střední až 
náročné úlohy

Zvlášť náročné 
úlohy

Péče o keře a malé živé ploty 

Čisté a přesné zastřihávání okrajů trávníku 

Zastřihávání trávníku na špatně přístup- 

ných místech

Péče o různé trávníky 

Sekání středně velkých zahrad  

od 150 do 300 m2

Déle trvající zastřihávání velkých živých  

plotů kolem domu

Zastřihávání zvlášť masivních živých plotů 

Sekání rozlehlých zahrad od 300 do  

600 m2

Zahradní nářadí

ART 23 / 26 LI

ALB 18 LI

Rotak 34 / 37 LI

AHS 48 / 52 LI

Ciso

Isio

AGS

Keo

AHS 54-20 LI

AKE 30 LI

Rotak 43 LI

Akumulátorové zahradní nářadí
                                                          zahrada nás baví 



Přehled | 147

Skvělé projekty a nápady pro kutily: www.bosch-do-it.com |

A
ku

m
ul

át
or

ov
é 

za
hr

ad
ní

 
ná

řa
d

í



Charakteristické tech. údaje nářadí AGS 10,8 LI AGS 7,2 LI Isio

Typ akumulátoru Lithium-iontový Lithium-iontový Lithium-iontový

Napětí akumulátoru 10,8 V 7,2 V 3,6 V

Doba běhu Do 100 min Do 80 min Do 50 min

Doba nabíjení 3 h 3 h 3,5 h

Šířka lišty 100 mm 80 mm 80 mm

Hmotnost 775 g 750 g 500 g

Antiblokovací systém – – ✔

Indikátor stavu nabití ✔ ✔ ✔

Objed. č. 0 600 856 100 0 600 856 000 0 600 833 024

Čárový kód EAN 3 165 140 560 207 3 165 140 560 191 3 165 140 513 630
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Pěkný trávník.
Co k tomu potřebujete?

Vhodné zahradní nářadí je dáno velikostí trávníku a úče-

lem jeho používání. Pro rodinný trávník určený k řádění, 

hraní fotbalu nebo dělání pikniků je důležitá jeho časově 

nenáročná údržba. Bez závislosti na kabelu či použití 

benzínu vám akumulátorové zahradní nářadí od firmy 

Bosch nabídne jedinečnou sílu, energetickou účinnost 

a všechny výhody pokrokové lithium-iontové technologie.

Ideální k zastřihávání 
trávy a začišťování 
okrajů:
akumulátorové nůžky 

na trávu Bosch.

Neustále připravené 
k použití: 
žádné samovybíjení, bez paměťo-

vého efektu díky inovativní lithium-

iontové technologii.

  Akumulátorové zahradní 
         nářadí pro péči o trávník



Charakteristické tech. údaje nářadí Rotak 43 LI Rotak 37 LI Rotak 34 LI

Typ akumulátoru 2,6 Ah, lithium-iontový 
akumulátor

2,6 Ah, lithium-iontový 
akumulátor

2,6 Ah, lithium-iontový 
akumulátor

Napětí akumulátoru 36 V 36 V 36 V

Doporučená plocha trávníku 300 - 600 m2 150 - 300 m2 150 - 300 m2

Šířka sečení 43 cm 37 cm 34 cm

Sekací systém Rotační nůž Rotační nůž Rotační nůž

Sběrný objem 50 l 40 l 40 l

Výška sečení 20 - 70 mm 20 - 70 mm 20 - 70 mm

Nastavení pracovní výšky 10násobné, centrální 10násobné, centrální 10násobné, centrální

Typ rukojeti Systém „Ergoflex“ Systém „Ergoflex“ Systém „Ergoflex“

Hmotnost 13,7 kg 13 kg 12,9 kg

Integrované držadlo na 
přenášení

✔ ✔ ✔

Indikátor stavu nabití ✔ ✔ ✔

Efficient Energy  Management ✔ ✔ ✔

Boční hřebeny na trávu ✔ ✔ ✔

Objed. č. 0 600 881 K00 0 600 881 J00 0 600 881 E00

Čárový kód EAN 3 165 140 524 278 3 165 140 524 247 3 165 140 441 445

Charakteristické tech. údaje nářadí ART 26 LI ART 23 LI

Typ akumulátoru Lithium-iontový Lithium-iontový

Napětí akumulátoru 18 V 14,4 V

Doba nabíjení 3 h 3 h

Průměr střihu 26 cm 23 cm

Nastavení výšky 80 - 114 cm 80 - 114 cm

Sekací systém Plastový nůž Plastový nůž

O 90° otočná sekací hlava ✔ ✔

Teleskopická násada ✔ ✔

Distanční oblouk na 
ochranu rostlin

✔ ✔

Hmotnost 2,4 kg 2,3 kg

Objed. č. 0 600 878 L00 0 600 878 K00

Čárový kód EAN 3 165 140 468 602 3 165 140 468 589

Charakteristické tech. údaje nářadí ALB 18 LI

Typ akumulátoru 1,5 Ah lithium-iontový

Napětí akumulátoru 18 V

Doba nabíjení 3,5 h

Rychlost proudu vzduchu 210 km/h

Max. doba chodu 10 min

Hmotnost 1,8 kg

Objed. č. 0 600 8A0 300

Čárový kód EAN 3 165 140 603 461

Charakteristické tech. údaje nářadí Rotak 43 LI Rotak 37 LI Rotak 34 LI

Typ akumulátoru 2,6 Ah, lithium-iontový 
akumulátor

2,6 Ah, lithium-iontový 
akumulátor

2,6 Ah, lithium-iontový 
akumulátor

Napětí akumulátoru 36 V 36 V 36 V

Doporučená plocha trávníku 300 - 600 m2 150 - 300 m2 150 - 300 m2

Šířka sečení 43 cm 37 cm 34 cm

Sekací systém Rotační nůž Rotační nůž Rotační nůž

Sběrný objem 50 l 40 l 40 l

Výška sečení 20 - 70 mm 20 - 70 mm 20 - 70 mm

Nastavení pracovní výšky 10násobné, centrální 10násobné, centrální 10násobné, centrální

Typ rukojeti Systém „Ergoflex“ Systém „Ergoflex“ Systém „Ergoflex“

Hmotnost 13,7 kg 13 kg 12,9 kg

Integrované držadlo na 
přenášení

✔ ✔ ✔

Indikátor stavu nabití ✔ ✔ ✔

Efficient Energy  Management ✔ ✔ ✔

Boční hřebeny na trávu ✔ ✔ ✔

Objed. č. 0 600 881 K00 0 600 881 J00 0 600 881 E00

Čárový kód EAN 3 165 140 524 278 3 165 140 524 247 3 165 140 441 445

Charakteristické tech. údaje nářadí ART 26 LI ART 23 LI

Typ akumulátoru Lithium-iontový Lithium-iontový

Napětí akumulátoru 18 V 14,4 V

Doba nabíjení 3 h 3 h

Průměr střihu 26 cm 23 cm

Nastavení výšky 80 - 114 cm 80 - 114 cm

Sekací systém Plastový nůž Plastový nůž

O 90° otočná sekací hlava ✔ ✔

Teleskopická násada ✔ ✔

Distanční oblouk na 
ochranu rostlin

✔ ✔

Hmotnost 2,4 kg 2,3 kg

Objed. č. 0 600 878 L00 0 600 878 K00

Čárový kód EAN 3 165 140 468 602 3 165 140 468 589

Charakteristické tech. údaje nářadí ALB 18 LI

Typ akumulátoru 1,5 Ah lithium-iontový

Napětí akumulátoru 18 V

Doba nabíjení 3,5 h

Rychlost proudu vzduchu 210 km/h

Max. doba chodu 10 min

Hmotnost 1,8 kg

Objed. č. 0 600 8A0 300

Čárový kód EAN 3 165 140 603 461
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Plný výkon 
bez benzinu 
i bez kabelu: 
Bosch Rotak – 

revoluce v oblasti 

sekaček na trávu.

Na jedno nabití 
poseká až 
1 000 m trávníku, 
a bez kabelu:
akumulátorové 

strunové sekačky 

od firmy Bosch.

Odstraní listy 
ze zahrady 
a terasy:
akumulátorový fukar 

na listí ALB 18 LI od 

firmy Bosch.

Známky kvality AGR

Systém „Ergoflex“ je schválen 

renomovanou německou institucí AGR, 

která podporuje výzkum prevence 

zádových obtíží.

Přehled
Strana 6 



Charakteristické tech. údaje nářadí AKE 30 LI

Typ akumulátoru Lithium-iontový

Napětí akumulátoru 36 V

Doba nabíjení 65 min. (80 %) / 95 min. (100 %)

Olejová nádržka 150 ml

Délka lišty 30 cm

Brzda řetězu <0,1 s

Rychlost řetězu 8,0 m/s

Hladina hluku 94 dB(A)

Hmotnost 5,2 kg

Rychlé napínání řetězu ✔

Automatické mazání olejem ✔

Objed. č. 0 600 837 100

Čárový kód EAN 3 165 140 559 362

 Akumulátorové zahradní nářadí 150 |

| Kompletní katalog 2012 / 2013

Perfektní tvar:
S čím ho nejlépe dosáhneme

Nůžky Isio jsou skvělou volbou pro údržbu a tvarování 

stále zelených, malolistých rostlin jako je zimostráz, tis 

a ptačí zob. Zjistíte, že nůžky na keře ASB jsou dokona-

lým nástrojem k tvarování keřů přesně podle vašich před-

stav. K zastřihování keřů a větví vezměte do ruky akumu-

látorové zahradní nůžky Ciso. Akumulátorové nůžky na 

živé ploty nabízí více volnosti pohybu a vylučují nebez-

pečí přestřižení kabelu. Jsou velmi lehké a s inovativním 

systémem „Anti-Blocking“ stříháte, stejně jako s nůžkami 

Isio a ASB, téměř bez zablokování. Ať je vaše zahrada 

jakkoli velká, při jarním a podzimním úklidu na ní vždy 

využijete drtič zahradního odpadu.

Více výkonu, 
méně námahy: 
řetězová pila AKE 30 LI 

od firmy Bosch.

 Akumulátorové zahradní nářadí
      pro živé ploty a keře



Charakteristické tech. údaje nářadí AHS 54-20 LI AHS 52 LI AHS 48 LI ASB 10,8 LI Isio

Typ akumulátoru Lithium-iontový Lithium-iontový Lithium-iontový Lithium-iontový Lithium-iontový

Napětí akumulátoru 36 V 18 V 18 V 10,8 V 3,6 V

Počet zdvihů při volnoběhu 2000 min–1 2200 min–1 2200 min–1 – –

Doba běhu Do 50 min Do 50 min Do 50 min Do 100 min Do 50 min

Doba nabíjení 45 min 3 h 3 h 3 h 3,5 h

Rozteč zubů 20 mm 15 mm 15 mm 8 mm 8 mm

Délka nože / délka lišty 540 mm 520 mm 480 mm 200 mm 120 mm

Hmotnost 3,5 kg 2,3 kg 2,2 kg 900 g 550 g

Antiblokovací systém ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Indikátor stavu nabití – – – ✔ ✔

Objed. č. 0 600 84A 100 0 600 849 001 0 600 849 000 0 600 856 300 0 600 883 025

Čárový kód EAN 3 165 140 513 883 3 165 140 465 175 3 165 140 465 168 3 165 140 560 238 3 165 140 513 814

Charakteristické tech. údaje nářadí Keo

Typ akumulátoru Lithium-iontový

Napětí akumulátoru 10,8 V

Doba nabíjení 3 h

Sekací systém Ocaska mečoun

Průměr řezání Do 60 mm / do 80 mm*

Hmotnost bez třmenového držáku / 
s třmenovým držákem

950 g / 1 050 g

Odnímatelný třmenový držák pro volné větve ✔

Indikace LED (tři stavy) ✔

Systém výměny pilového listu ✔

Ergonomická rukojeť Softgrip � ✔

Počet řezů na nabití akumulátoru (do 20 mm) 190

Počet řezů na nabití akumulátoru (do 60 mm) 35

Počet zdvihů při volnoběhu 1600 min–1

Počet zdvihů (při zatížení) 2800 min–1

Zdvih pilového listu 20 mm

Objed. č. 0 600 861 900

Čárový kód EAN 3 165 140 602 914

* 60 mm s třmenovým držákem a 80 mm bez něj

Charakteristické tech. údaje nářadí Ciso

Typ akumulátoru Lithium-iontový

Napětí akumulátoru 3,6 V

Doba nabíjení 5 h

Průměr řezu Max. Ø 14 mm

Počet řezů na nabití akumulátoru 500*

Systém stříhání Nůžkový střih

Hmotnost 590 g

Systém Power-Blade ✔

Objed. č. 0 600 855 021

Čárový kód EAN 3 165 140 516 679

* Čerstvé dřevo s průměrem větve do 9 mm

Charakteristické tech. údaje nářadí AHS 54-20 LI AHS 52 LI AHS 48 LI ASB 10,8 LI Isio

Typ akumulátoru Lithium-iontový Lithium-iontový Lithium-iontový Lithium-iontový Lithium-iontový

Napětí akumulátoru 36 V 18 V 18 V 10,8 V 3,6 V

Počet zdvihů při volnoběhu 2000 min–1 2200 min–1 2200 min–1 – –

Doba běhu Do 50 min Do 50 min Do 50 min Do 100 min Do 50 min

Doba nabíjení 45 min 3 h 3 h 3 h 3,5 h

Rozteč zubů 20 mm 15 mm 15 mm 8 mm 8 mm

Délka nože / délka lišty 540 mm 520 mm 480 mm 200 mm 120 mm

Hmotnost 3,5 kg 2,3 kg 2,2 kg 900 g 550 g

Antiblokovací systém ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Indikátor stavu nabití – – – ✔ ✔

Objed. č. 0 600 84A 100 0 600 849 001 0 600 849 000 0 600 856 300 0 600 883 025

Čárový kód EAN 3 165 140 513 883 3 165 140 465 175 3 165 140 465 168 3 165 140 560 238 3 165 140 513 814

Charakteristické tech. údaje nářadí Keo

Typ akumulátoru Lithium-iontový

Napětí akumulátoru 10,8 V

Doba nabíjení 3 h

Sekací systém Ocaska mečoun

Průměr řezání Do 60 mm / do 80 mm*

Hmotnost bez třmenového držáku / 
s třmenovým držákem

950 g / 1 050 g

Odnímatelný třmenový držák pro volné větve ✔

Indikace LED (tři stavy) ✔

Systém výměny pilového listu ✔

Ergonomická rukojeť Softgrip � ✔

Počet řezů na nabití akumulátoru (do 20 mm) 190

Počet řezů na nabití akumulátoru (do 60 mm) 35

Počet zdvihů při volnoběhu 1600 min–1

Počet zdvihů (při zatížení) 2800 min–1

Zdvih pilového listu 20 mm

Objed. č. 0 600 861 900

Čárový kód EAN 3 165 140 602 914

* 60 mm s třmenovým držákem a 80 mm bez něj

Charakteristické tech. údaje nářadí Ciso

Typ akumulátoru Lithium-iontový

Napětí akumulátoru 3,6 V

Doba nabíjení 5 h

Průměr řezu Max. Ø 14 mm

Počet řezů na nabití akumulátoru 500*

Systém stříhání Nůžkový střih

Hmotnost 590 g

Systém Power-Blade ✔

Objed. č. 0 600 855 021

Čárový kód EAN 3 165 140 516 679

* Čerstvé dřevo s průměrem větve do 9 mm
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Řezání bez námahy. 
Mnohostranná pomoc 
kolem domu a zahrady: 
zahradní pila Keo od firmy Bosch.

Silná alternativa k ručnímu 
zastřihávání větví: 
akumulátorové zahradní nůžky Ciso 

od firmy Bosch. 

Nižší hmotnost, více 
výkonu, manipulace 
bez námahy: 
nůžky na keře a živé ploty od 

firmy Bosch.

Přehled
Strana 6 
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Hledáte osvěžující nápady na projekty, kterými byste svému domovu dodali 
šmrnc? Na našich internetových stránkách www.bosch-do-it.com je najdete 
pro všechny oblasti. Vítejte v House of Bosch – tam, kde jsou nápady jako 
doma!

Když se po House of Bosch porozhlédnete, okamžitě si všimnete, že každý pokoj je plný nápadů. Při virtuální procházce kuchyní, 
koupelnou nebo obývacím pokojem najdete skvělé projekty, kterými můžete zkrášlit svůj domov. Od elegantní dělicí příčky až po 
praktický servírovací stolek, od jednoduchých až po náročné – nechte se inspirovat! Aby pro vás vlastní výroba byla od začátku až 
do konce zábavou, je každý projekt vysvětlený krok za krokem. Rozsáhlý slovník pro kutily dále vysvětluje nejdůležitější pojmy a pro-
fesionálové přidávají užitečné tipy a triky. A ten, kdo ještě nemá po ruce odpovídající nářadí, si může vytvořit podrobný přehled díky 
internetovému katalogu výrobků s veškerým elektrickým nářadím Bosch. Co jinak ještě zbývá odhalit? Prostě se tam jednoduše 
podívejte – House of Bosch je vám neustále k dispozici!

Praktické a blízko –  
                         nabídka služeb od firmy Bosch

www.bosch-do-it.com
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Nejlepší projekty, podrobné návody, tipy a triky od profesionálů, rozsáhlé informace o výrobcích a mnohé další:  
www.bosch-do-it.com splní přání každého kutila.

Vhodné nápady pro každou oblast

Zkušení ½ – 1 den

< 4000 Kč
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Elektrické nářadí Bosch:  
                                   100% kvalita, 100% servis

Náš servisní tým Bosch je vám k dispozici 5 dní v týdnu:

519 305 700
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Prvotřídní poradenství:

Budete si myslet,  
že jsme ve vaší kutilské dílně

Proč byste se měli u kutilských prací rozhodnout pro elek-
trické nářadí Bosch? Zcela jednoduše: Protože pro každou 
vaši výzvu nabízíme optimální řešení. A protože je každý 
z našich výrobků vyroben dle nejvyšších měřítek jakosti, 
abyste z něj měli dlouho radost. Pokud vám některé elek-
trické nářadí Bosch přesto vypoví službu, v krátké době ho 
opět opravíme. A na konci jeho dlouhého života garantu-
jeme, že vaše elektrické nářadí Bosch bude moci být ekolo-
gicky zlikvidováno.

Servis náhradních dílů:

98 % všech náhradních  
dílů máme na skladě

Pokud se u elektrického nářadí Bosch porouchá příslovečné 
kolečko, můžete nám kdykoli napsat, zavolat nebo poslat 
e-mail. V 98 % případů máme příslušný náhradní díl na skladě 
a náš opravárenský servis zabezpečí, aby od nás vaše funkční 
nářadí odcházelo ještě téhož dne. Uděláme vše, abyste ho 
mohli opět hned používat. A ani zbývající 2 % pro nás nepřed-
stavují žádný problém. Obstaráme vám náhradní díl ještě 
roky po skončení výroby.

Zelená, kam se jen podíváte:  
naši poradci ve vašem hobby marketu

Ve odděleních Bosch v 700 hobby marketech v celé Evropě na vás 
čekají vyškolení a ověření poradci Bosch, kteří se těší, až je zahrnete 
svými otázkami. A když problém zjistíte až doma? Obraťte se na naše 
kompetentní pracovníky na horké lince Bosch.

Servis náhradních dílů
Robert Bosch odbytová s.r.o.
Bosch servis centrum
K Vápence 1621/16
692 01 Mikulov

Telefon:  +420 519 305 700
Fax: +420 519 305 705
E-mail:   servis.naradi@cz.bosch.com

Po - pá 8.00 - 17.00 h

Poradenská služba
Telefon: +420 261 300 484

Po - pá 8.00 - 16.30 h
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       Naše barva není zelená náhodou:  
recyklace elektrického nářadí

90% míra recyklace –  
důležitý příspěvek k ochraně životního prostředí 

Naše nářadí je stejně ekologické, jako jsme my. O ochranu životního pro-
středí se staráme v našich 292 výrobních závodech na celém světě 
i v domech, bytech, apartmánech, na zahradách, terasách a balkonech 
našich zákazníků. Veškeré naše nářadí se vyrábí s minimální energií a mini-
málními emisemi a u vás doma opět spotřebovává minimum energie. 
A pokud se po dlouhých letech budete přece jenom muset s těžkým srdcem 
s některým nářadím Bosch rozloučit, bude bezplatně recyklováno. Pokud 
to bude každý dělat tak, jako vy, lze recyklací ročně ušetřit 14 milionů tun 
materiálu a 35 miliard kilowatthodin energie. Ekologičtěji už to nejde.

Recyklační servis:

Po skončení životnosti můžete elektrické 
nářadí, akumulátorové nářadí a akumu-
látory Bosch a dále baterie prostřednic-
tvím prodejce předat k recyklaci. Tímto 
způsobem lze opětovně zhodnotit více 
než 90% elektrického nářadí. 

    90% míra recyklace
Naše barva není zelená náhodou
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1928 
Strojek na vlasy Forfex je první 
elektrický spotřebič

1886 
Robert Bosch otevírá  
„dílnu pro jemnou mecha-
niku a elektrotechniku“  
ve Stuttgartu

Impresum

Vydavatel:  Robert Bosch GmbH
Výroba:  netzwerk P
Copyright by Robert Bosch GmbH 2012

Všechny redakční údaje podle nejlepšího vědomí a svědomí,  
ale bez záruky. Změny u výrobků vyhrazeny. Další tisk  
a využití obsahu (rozmnožování, překlad, zfilmování, přebírání 
do elektronických systémů) pouze s písemným souhlasem  
společnosti Robert Bosch GmbH, Leinfelden-Echterdingen.  
Printed in Germany. 
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Elektrické nářadí Bosch  
pro domácí kutily
Kompletní katalog 2012 / 2013 www.bosch-do-it.com

Power4All – 18 V řada
Kombinace se systémem: Jeden akumulátor pro všechny!

Nová generace Compact
Kompaktní síla: Vždy správná volba!

IXO Little Big Moments
Velké věci často začínají malým nápadem. A šroubovákem IXO.
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Horká linka pro všechny případy,  
se kterými se může kutil setkat:

Člověk nemůže vědět všechno. Abyste na každou otázku dostali 
 zaručeně správnou odpověď, vytvořila pro vás firma Bosch 
Poradenskou linku. Zeptejte se nás. Ať již nějaké elektrické nářadí 
Bosch vlastníte, nebo si např. chcete nějaké opatřit – rádi vám 
 poradíme při koupi, použití, i při opracování materiálu. 

Horká linka: 261 300 484

Jsme vám k dispozici:
Po - pá 8.00 - 16.30 h

Robert Bosch odbytová s. r. o.
Divize elektrického nářadí
Pod Višňovkou 1661/35
140 00 Praha 4 – Krč

www.bosch-do-it.com
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