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Съживете Вашата градина 
с градинската техника на Bosch
Градините са толкова различни кол-
кото хората и техните изисквания. 
Едните копнеят за отдих след напрег-
натия делник и се радват на всяка 
минута почивка. Другите се грижат с 
много нежност за своите цветя и си 
пожелават още повече постоянство 
при поддържане на градината.

Независимо дали се храните на 
открито, ритате топка с децата или 
се гордеете с Вашата добре поддър-
жана градина, градинската техника 
на Bosch Ви гарантира градинарство 
без усилия, което ще Ви помогне 
да се радвате на Вашия живот на 
открито.

Ненадминатата технология на Bosch 
дава решения за къщата и градината
С Bosch Вие сте една крачка пред оста-
налите. Литиево-йонната технология на 
Bosch предлага дълъг живот на акумула-
тора, електронна защита на акумулатор-
ните клетки (ECP) и интелигентен енер-
гиен мениджмънт. Освен това нашите 
градински инструменти са конструирани 
и произведени с цел максимално 
използване на предимствата на литиево-
йонните акумулатори. Това гарантира 
максимална производителност, мощност 
и радиус на действие на Вашите машини. 
Добър пример е иновационното "Efficient 
Energy Management" приложено при 
нашите акумулаторни косачки за трева 
Rotak, което осигурява повишена про-
дължителност на работа. 

Друг пример е повишаването на произво-
дителността на рязане на нашите ножици 
за храсти благодарение на основната 
спирачка със система „Anti-Blocking“. 
С градинската техника на Bosch е гаран-
тирано Вашето челно място по отноше-
ние на технологията. 

Вие ще се убедите, че машините на 
Bosch са най-удобни за хващане, работа 
и маневриране и ще направят Вашата 
работа в дома и градината по-лека и 
възможно най-приятна.

Допълнителна информация можете 
да прочетете на адрес 
www.bosch-garden.bg.

Нищо не може да замени свободата без кабел: 
Bosch предлага пълна гама акумулаторна градинска техника, която прави градинар-
ството възможно най-лесно и приятно. Акумулаторните машини нямат нужда от кабел 
и предлагат свободно движение без неприятното оплитане и без риск от срязването на 
кабела. Освен това акумулаторните машини имат малко тегло в сравнение с конвенцио-
налните бензинови машини, лесно се ползват и не отделят дим от изгарянето на бензин.

Най-модерната акумулаторна технология, използвайки литиево-йонни 
акумулатори, предлага различни предимства 
  Машините са много по-компактни и по-леки отколкото конвенционалните 

акумулаторни машини 
  Литиево-йонните акумулатори нямат Memory-ефект или саморазреждане, 

така машините са винаги готови за работа 
  Кратко време на зареждане 

Bosch предлага гъвкавостта от комбинирани инструменти, акумулатори и зарядни 
устройства в 36 V и 18 V гами инструменти.

Опитът на Bosch 
с мултимедии!
Този каталог на Bosch Ви осигурява не само напечатаната 
информация. Малките квадратчета с кода – известни 
като QR кодове – могат да се сканират като се използва 
смартфон с активиран интернет. По този начин снимки от 
каталога на Bosch ще се прехвърлят директно на Вашия 
мобилен телефон. С интересна продуктова информация 
и примери на приложение. Опитайте!
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Времето 
в градината
e удоволствие
Просто да поседите тихо, да дишате дълбоко 

и да се заредите с нова енергия. Това са 

най-хубавите малки бягства от ежедневието, 

особено в една градина, която се поддържа 

лесно. Още повече когато използвате 

градинска техника, която е удобна, мощна 

и тиха. Наред с всички машини захранвани 

от мрежата Bosch Ви предлага нови продукти 

с литиево-йонна технология за свобода 

на движението без кабел, изключителна 

икономия на време благодарение на мощни 

акумулатори и повече комфорт, тъй като 

машините са много леки. Всичко това е, 

за да достигнете по-бързо до почивката и да 

можете да се радвате на сезона на открито 

сред зеленина от най-слънчевата му страна. 

За какво иначе Ви е да имате градина? За 

радост, барбекю, срещи с приятели и отмора.
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Поддържане на 
тревни площи



Ако Вашата градина е място за 
игра и отдих през свободното 
време, ще Ви се иска да отделяте 
възможно най-малко време за да 
я поддържате в добро състояние. 
Ротационната косачка Rotak 
на Bosch, която с Powerdrive 
мотор коси без усилие всички 
видове треви, дори и буйно 
израсли. Гамата косачки за трева 
Rotak също използва системата 
„Ergoflex“, предлага ергономично 
конструирани и регулиращи 
се ръкохватки за подобряване 
стойката на тялото и намаляване 
напрежението на мускулите докато 
косите тревата.  И нейните инова-
ционни гребени за трева, които 
са стандартни и за  най – малкия 
модел Rotak 32, Ви позволяват 
да косите до ръба на тревната 
площ. Което означава, че ще имате 
повече време за почивка, тъй като 
тревата не се нуждае от допълни-
телни грижи.

Ако са Ви неприятни удължителите 
на електрическите кабели и бен-
зинът, нашите нови акумулаторни 
косачки Rotak са подходящите за 
Вас. Те Ви гарантират мощност, 
свобода на движение и енергийна 

ефективност – плюс всички пре-
димства на нашата литиево-йон-
ната технология на Bosch. С 43 cm 
широчина на рязане и два акуму-
латора, Rotak 43 LI е идеална за 
по-големи тревни площи.

Ако обичате да поддържате късо 
подрязани декоративните тревни 
площи, валцовата косачка е най-
подходяща за Вас.  Ръчната косачка 
е идеална за точни, малки тревни 
площи.

Ние имаме инструменти, които да 
Ви помагат да поддържате Вашата 
тревна площ тучна и с нормален 
растеж. Аераторът за трева ефек-
тивно и внимателно ще отстрани 
мъха в неговите най-ранни стадии 
на растеж, без да поврежда тре-
вата. Ако мъхът се появи отново, 
вертикулаторът ще ви помогне 
да отстраните израстъците и да 
подготвите тревната площ за ново 
засаждане. 

Преглед на всички продукти 
за поддържане на тревните 
площи на Bosch ще намерите 
на стр. 12 - 13.

Красива тревна площ
и какво Ви е необходимо за нея
Типът на косачката за трева, от която се нуждаете, зависи от 
размерите на тревната площ и нейното предназначение. Имаме 
всички необходими инструменти, с които да поддържатe Вашата 
тревна площ в идеално състояние.

Косачки за трева, аератор за тревни площи и вертикулатор |  7  |



Изключителна точност до ръба
Уникалните гребени за трева косят трев-
ната площ до самия ръб, докато литиево-
йонният акумулаторен мотор коси дори 
висока влажна трева.

Свобода без кабел
Лека за оптимално маневриране. Край 
на неприятностите с оплитане на кабели 
и без неприятния мирис на бензин.

Лесно управление
Системата „Ergoflex“ предлага подо-
брено управление и по-добра стойка 
на тялото.

Акумулаторна косачка за трева Rotak 43 LI
Работа без усилие, свобода без кабел
Част от гамата акумулаторни косачки са с променящи се широчини на рязане. Rotak 43 LI е оптималният 
избор за по-голяма градина. Тя има 43 cm режещ нож и 2 акумулатора с нашата иновационна литиево-йонна 
технология. Точно толкова мощна, колкото традиционните електрически и бензинови косачки за трева, 
Rotak 43 LI без оплитащ се кабел, е винаги готова за работа и е много по-тиха. Тя също е и 40 % по-лека от 
традиционните косачки за трева. Още повече – няма мирис на бензин и тъй като работи с толкова малко 
количество енергия, произвежда 10 пъти по-малко емисии CO2 от бензиновите косачки за трева. Също така 
е много лесна за маневриране благодарение на интелигентната система „Ergoflex“ на Rotak, с ергономично 
конструирани и регулиращи се ръкохватки. Без значение какъв е Вашият ръст Вие ще запазите пълен контрол 
на управлението и ще поддържате идеална стойка. Предлага се също с 37 и 34 cm широчина на рязане.

„Ergoflex“ система 
Ергономично проектирани 
и с регулируеми ръкохватки 
за подобряване на стойката 
на тялото и намаляване на 
мускулното напрежение 
при косене

По-голяма мощност
„Efficient Energy Management“ 
увеличава продължителността 

на работа до 15 %

Лека 
За лесно маневриране

Сгъваеми ръкохватки 
За компактно съхранение

Иновационен гребен 
за трева
Косене покрай зидове, 
цветни лехи и близко до 
ръба на тревните площи

Мощност без кабел
Благодарение на 

мощния 36 V / 2,6 Ah 
високомощен литиево-

йонен акумулатор

Работа без усилие, свобода без кабел

Открийте повече за гамата косачки за трева 

Rotak LI, сканирайте QR кода и научете повече. 

За инструкции как да ползвате QR кодовете 

погледнете на стр. 3.

|  8  |  Косачки за трева



POWERDRIVE MOTOR

Електрическа косачка за трева Rotak 37
Лесна работа близо до ръба на тревните площи

Ротационната косачка Rotak 37 с иновационен гребен за трева коси до ръба на 
тревните площи. Powerdrive моторът осигурява мощно косене и дори може да 
справи с трева до 25 cm благодарение на високия въртящ момент. Нашата пълна 
гама от електрически косачки можете да откриете на стр. 12 - 13.

Електрическата косачка за трева Rotak 32
Косачка, която коси близо до ръба на тревната площ

Това е най-малката косачка Rotak, но подобно на другите от гамата тя има гребен за 
трева, който реже до ръба. С тегло само 6,8 kg косачката Rotak 32 осигурява макси-
мална мощност благодарение на  Powerdrive мотор.

Гребен за трева
Коси до ръба 

на тревните площи

Лека
За лесно маневриране 

и носене

Powerdrive мотор
Осигурява надеждно косене 
и при най-трудни условия

31 l контейнер за 
окосена трева

За по-добра 
производителност при 

събиране и по-рядко 
изхвърляне на окосената 

трева от контейнера 

Интегрирана ръкохватка 
за носене
За лесно и балансирано носене

AGR·знак за качество
„Ergoflex“ системата е одо-
брена от известния немски 
институт AGR, който про-
вежда изследвания в област та 
на предотвратяването на 
 проблеми в гърба.

Лесно управление
Новата „Ergoflex“ система 
предлага подобрено манев-
риране и по-добра стойка 
на тялото.

Лека
С интегрирани ръкохватки 
за лесно носене.

Сгъваеми ръкохватки
За компактно 

съхранение

Powerdrive мотор
Осигурява надеждно 

мощно рязане

Лека
Лесна за придвижване 

и транспортиране

40 l контейнер за 
окосена трева
Голям коефициент 
на полезност при 
събиране на трева и 
лесен за изпразване

Регулиране 
по височина
За удобно 
използване

„Ergoflex“ система 
За управление 

без усилие

POWERDRIVE МОТОР

POWERDRIVE МОТОР

Rotak 43/37/34 LI
Rotak 43/40/37/34

Косачки за трева  |  9  |



Система „Quattro-Cut“ с 4 ножа
За точно рязане

Ергономична система 
ръкохватки
Сгъваема ръкохватка за 
пестене на място

Регулиране на височината 
На косене,централно 
и 5-степенно 

Гладко косене
С височини на рязане от 
12 до 32 mm и широчина 
на рязане 32 cm.

Прецизност
Прецизно рязане благодарение 
на системата „Quattro-Cut“. 

Ефективност
Рязане на принципа на ножи-
цата за високо качество на 
косенето. 

Добре обмислена
„Click“- блокировка за регу-
лиране без инструменти на 
долния нож. 

Валцова косачка ASM 32
Точно косене за оформяне на тревната площ

Ако обичате декоративни тревни площи, много късо подрязани и редовно окосени, 
тогава изберете валцова косачка на Bosch.  Със системата „Quattro-Cut“ тревата се 
подрязва точно като с ножица. Гладкото косене подсигурява поддържана тревна площ, 
дава възможност за височини на рязане от 12 до 32 mm и естетичен външен вид.

Ръчна косачка AHM 38 C 
Отлично косене на малки тревни площи

И класическата ръчна косачка изпълнява високите стандарти, които познавате от 
Bosch. Резултатът: изрядна, здрава тревна площ с височина на рязане от 15 до 
43 mm. Лесно, гладко и тихо. Идеална за поддържани малки градини пред къщите.

Комфортни колела 
Със специално лагеруване 
за лесно бутане

Безстепенно регулиране 
на височината на рязане 
и широчина на рязане 38 cm

Цилиндрична система 
на рязане 
С 5 инерционни ножа 
от закалена стомана

Quattro-Cut

Качество

Click

|  10  |  Косачки за трева



POWERDRIVE MOTOR

POWERDRIVE MOTOR

Система „Jet-Collect“
Иновационен валяк с пружинни 
зъбци от въглеродна стомана 
и отвори за влизане на въздух 
отстраняват бързо и основно 
мъх и бурени от тревната площ

Компактно съхранение
Двойно сгъваща се 
ръкохватка, стъпаловиден 
събирателен контейнер

Компактно съхранение
Двойно сгъваща се 
ръкохватка, стъпаловиден 
събирателен контейнер

Голям 50 l събирателен 
контейнер
За големи интервали 
на работа

Голям 50 l събирателен 
контейнер
За големи интервали 
на работа

Ефективна 
Комбинацията от мощен 
900 W Powerdrivе мотор 
и системата „Jet-Collect“ 
дава възможност за бързо и 
ефективно вентилиране на 
тревни площи с широчина 
до 32 cm.

Практично
Голям 50 l събирателен кон-
тейнер за големи интервали 
на работа. И двете машини 
стават много малки благода-
рение на сгъваемите съеди-
нителни греди и събирате-
лен контейнер – поместват 
се на височина само 40 cm.

Ефективен
AVR 1100 с 1100 W 
Powerdrive мотор и система 
„Jet-Collect“ реже дълбоко 
в почвата на работна широ-
чина от 32 cm, изпраща 
със силна въздушна струя 
отпадъчния материал в съби-
рателния контейнер, без 
запушване. И вече можете 
отново да засявате тревната 
площ.

Система „Jet-Collect“
Иновационен валяк с ножове от 
въглеродна стомана и отвори за 
влизане на въздух отстраняват от 
тревната площ бързо и основно 
растителни остатъци, мъх и бурени

Аератор за тревни площи ALR 900
Основно отстраняване на мъха и аериране 

Вашата тревна площ ще се развива чудесно само ако редовно отстранявате мъха 
и листата. С тях се справя аераторът за тревна площ на Bosch, като настроите 
неговите 20 пружинни стоманени зъбци на съответната височина: -5 mm, за да се 
разресва лесно тревният филц, без да се уврежда тревата, +10 mm за събиране на 
листата. Патентованата система „Jet-Collect“ с въздушна струя транспортира всичко 
в контейнер за трева и така предотвратява досадното запушване.

Вертикулатор AVR 1100
Действа в дълбочина за отстраняване 
на мъха и ново засаждане

На повече от две години ли е Вашата тревна площ? Редовно ли се поддържа Вашата 
тревна площ? Вашата тревна площ покрита ли е с мъх или тревен филц? На някои 
места като гъба ли е? Ако „да“, имате нужда от вертикулатор AVR 1100, за да се 
погрижите ефективно за Вашата тревна площ. Ножовете от въглеродна стомана 
режат от -10 до +5 mm в земята и с това я подготвят основно за ново засаждане.

POWERDRIVE МОТОР

POWERDRIVE МОТОР

 Аератор за тревни площи и вертикулатор  |  11  |



Bosch 
Lithium-Ion

36 VPOW
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Акумулаторни 
косачки Rotak

Окомплектовката 
включва 2 акумулатора

Валцови косачки Ръчни косачки

Преглед на пълната гама консумативи на Bosch можете да намерите на стр. 57 - 62. Преглед на пълната гама консумативи на Bosch можете да намерите на стр. 57 - 62.
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Rotak 43 LI Rotak 37 LI Rotak 34 LI

Напрежение на акумулатора 36 V / 2,6 Ah високомощен 
литиево-йонен акумулатор

36 V / 2,6 Ah високомощен 
литиево-йонен акумулатор

36 V / 2,6 Ah високомощен 
литиево-йонен акумулатор

Време на зареждане | Време за бързо 
зареждане

1 h | 80 % от мощността за 30 min 1 h | 80 % от мощността за 30 min 95 min | 80 % от мощността за 65 min

„Efficient Energy Management“ ✓ ✓ ✓

Препоръчителна тревна площ 300 - 600 m2 150 - 300 m2 150 - 300 m2

Широчина на косене 43 cm 37 cm 34 cm

Режеща система Сърповиден нож Сърповиден нож Сърповиден нож

Гребен за трева ✓ ✓ ✓

Вместимост на контейнера за трева 50 l 40 l 40 l

Височина на косене 20 - 70 mm 20 - 70 mm 20 - 70 mm

Регулиране на височината на косене 10-степенно, централно 10-степенно, централно 10-степенно, централно

Вид на ръкохватката „Ergoflex“ система „Ergoflex“ система „Ergoflex“ система

Интегрирана дръжка за носене ✓ ✓ ✓

Индикатор за заредеността на акумулатора ✓ ✓ ✓

Тегло 13,7 kg 13,0 kg 12,9 kg

Каталожен № 0 600 881 800 0 600 881 700 0 600 881 600

EAN-код 3165140.605304 3165140.605250 3165140.605236

AHM 38 C AHM 30

Широчина на косене 38 cm 30 cm

Режеща система Вретенообразни ножове 
(5 ножа)

Вретенообразни ножове 
(4 ножа)

Височина на косене 15 - 43 mm 12 - 40 mm

Регулиране на височината 
на косене

Безстепенно Безстепенно

Тегло 7,5 kg 6,4 kg

Каталожен № 0 600 886 102 0 600 886 001

EAN-код 3165140.256360 3165140.247207

ASM 32

Мощност на мотора 400 W

Широчина на косене 32 cm

Режеща система Вретенообразни ножове 
(4 ножа)

Височина на косене 12 - 32 mm

Регулиране на височината 
на косене

5

Тегло 10,4 kg

Каталожен № 0 600 889 A00

EAN-код 3165140.427395



Преглед на пълната гама консумативи на Bosch можете да намерите на стр. 57 - 62.

Косачки за 
трева Rotak

Преглед на пълната гама консумативи на Bosch можете да намерите на стр. 57 - 62.

Аератор за тревна площ Вертикулатор
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Rotak 43 Rotak 40 Rotak 37 Rotak 34 Rotak 32

Мощност на мотора 1800 W 1700 W 1400 W 1300 W 1200 W

Въртящ момент 23 Nm 22 Nm 21 Nm 20 Nm 13 Nm

Широчина на косене 43 cm 40 cm 37 cm 34 cm 32 cm

Bosch Powerdrive мотор ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Режеща система Сърповиден нож Сърповиден нож Сърповиден нож Сърповиден нож Сърповиден нож

Гребен за трева ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Вместимост на контейнера 
за трева

50 l 50 l 40 l 40 l 31 l

Височина на косене 20 - 70 mm 20 - 70 mm 20 - 70 mm 20 - 70 mm 20 - 60 mm

Регулиране на височината 
на косене

10-степенно, централно 10-степенно, централно 10-степенно, централно 10-степенно, централно 3-степенно, осово

Вид на ръкохватката „Ergoflex“ система „Ergoflex“ система „Ergoflex“ система „Ergoflex“ система Класическа ръкохватка

Интегрирана дръжка за носене ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Защита на мотора срещу 
претоварване

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Тегло 12,4 kg 12,4 kg 11,5 kg 11 kg 6,8 kg

Каталожен № 0 600 881 300 0 600 881 200 0 600 882 100 0 600 882 000 0 600 885 B00

EAN-код 3165140.605205 3165140.605151 3165140.604765 3165140.604727 3165140.557436

AVR 1100

Мощност на мотора 1100 W

Система на валците 14 ротационни ножа от въглеродна 
стомана

Система „Jet-Collect“ ✓

Работна широчина 32 cm

Работна височина +5 / 0 / –5 / –10 mm

Регулиране на работната височина 4

Обем на събирателния контейнер 50 l

Тегло 10 kg

Каталожен № 0 600 88A 100

EAN-код 3165140.512930

ALR 900

Мощност на мотора 900 W

Система на валците 10 двойни зъбци от въглеродна 
стомана

Система „Jet-Collect“ ✓

Работна широчина 32 cm

Работна височина +10 / +5 / 0 / –5 mm

Регулиране на работната височина 4

Обем на събирателния контейнер 50 l

Тегло 9,4 kg

Каталожен № 0 600 88A 000 

EAN-код 3165140.512909
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Подрязване на 
ръбовете на 
тревните площи



Ако това са само малки ъгли или 
къси отрязъци от тревната площ, 
тогава Ви са нужни чифт ножици 
за трева. Компактната, удобна 
ножица Isio на Bosch с литиево-
йонен акумулатор е много лека и 
се грижи за точно отрязани ръбове 
на тревата. Телескопична дръжка, 
предлагана като консуматив, дава 
възможност за удобно рязане в 
изправено положение.

Акумулаторните ножици за трева 
AGS са конструирани за подряз-
ване на ръбовете на тревната площ 
бързо и удобно. Компактни и леки, 
с особено малка обиколка на 
ръкохватката и балансирано раз-
пределение на теглото, както и 
голямата продължителност на 
работа на акумулатора, придават 
на гамата ножици ненадминати 
предимства.

Колкото по-голяма и начупена е 
Вашата градина, толкова повече 
трябва да работите по ръбовете 
на тревата по дължината на пътеки, 
стени, огради, ъгли и камъни, 
храс ти, дървета, лехи. За целта 
Bosch Ви предлага тримери за 
трева със и без кабел.

Електрическите тримери за трева 
осигуряват висока мощност и 
диаметри на кръга на рязане до 
30 cm. Така Вие ще постигнете 
бързо добри резултати. Освен това 
акумулаторните тримери за трева 
предлагат най-голямата свобода на 
движение, те са независими от 
токозахранващата мрежа и имат 
малко тегло. 

Със или без кабел, богатият избор 
се простира от стандартните модели 
до прецизните тримери за трева 
със завъртаща се на 90° режеща 
глава, регулираща се по височина 
телескопична дръжка и скоба за 
предпазване на растенията.

Преглед на пълната гама  продукти 
на Bosch за подрязване на ръбо-
вете на тревните площи можете 
да намерите на стр. 20 - 21.

Поддържане до края 
на тревните площи
Избор на машини по мярка
Перфектното поддържане на тревните площи приключва с местата, 
които Вие не достигате с Вашата косачка за трева.

Ножици и тримери за трева  |  15  |



Акумулаторна ножица за трева Isio
Оригиналът: все така лека, но сега още по-мощна

Просто „отлична“ е единственият начин да се опише Isio. Компактна и лека, тя е изключително лесна 
за работа. И с висококачествени швейцарски ножове и литиево-йонна технология Isio постига до 
50 min рязане с едно зареждане на акумулатора. „Anti-Blocking“ система означава, че всъщност няма 
спиране поради претоварване на мотора, и така Вие без всякакво усилие ще завършите текущата си 
задача. А телескопичната й дръжка прави Isio още по-удобна.

Удобна ръкохватка с меко 
покритие

Ергономична ръкохватка 
с меко покритие от двете 

страни

Индикатор на състоянието 
на акумулатора

Практичен 4-степенен 
светодиоден дисплей 

показва нивото на 
зареждане на акумулатора

Здрави 80 mm ножове 
швейцарско производство
Двуцветни, прецизно 
заточени дебели ножове

Отлична ергономичност
Малка, лека, компактна, 
с тегло само 500 g

Система „Anti-Blocking“
Мощна работа, практически 

без блокиране

Лесно зареждане
Зарядно устройство тип 
мобилен телефон

До 50 min продължителност 
на работа
Вграден 3,6 V литиево-
йонен акумулатор

Литиево-йонна технология
Позволява по-бързо зареждане, без 
саморазреждане, без Memory-ефект 
и винаги готова за работа. Осигурява 
продължителност на работа до 50 min.

Мощна
Осигурява непрекъснато рязане на гъста 
трева благодарение на електронната 
„Anti-Blocking“ система.

Компактна и лека
Само 500 g за удобно използване. 
За повече удобство използвайте 
допълнителната телескопична дръжка, 
която е с регулируема височина.
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Акумулаторна ножица за трева AGS 10,8 LI
Работете с оптимална маневреност

С нашата акумулаторна ножица за трева ще режете дълго време, докато светодиодният дисплей 
показва колко енергия Ви остава. 100 mm ножове швейцарско производство на AGS 10,8 LI Ви 
осигуряват отлично рязане, както и предимството, че са изключително лесни за смяна. Държи 
се отлично, с мека, удобна ръкохватка. Тя е много маневрена и е идеалният инструмент за работа 
в труднодостъпни тревни площи. 

Отлична производителност 
при рязане

Благодарение на 
мощен мотор

Индикатор на състоянието 
на акумулатора

Практичен 4-степенен 
светодиоден дисплей 

показва нивото на 
зареждане на акумулатора

Много маневрена 
Удобна ръкохватка с меко 

противоплъзгащо покритие 
с малка обиколка До 100 min 

продължителност 
на работа 
10,8 V литиево-йонен 
акумулатор

Здрави 100 mm ножове 
швейцарско производство
Двуцветни, прецизно заточени 
дебели ножове

Лесна смяна
Система за смяна на 
ножовете без инструменти

Компактна
775 g с удобна ръкохватка с меко проти-
воплъзгащо покритие за продължителна 
работа.

Голяма продължителност на работа
Литиево-йонният акумулатор осигурява 
висока мощност и до 100 min продължи-
телност на работа.

Винаги готова за работа
Литиево-йонен акумулаторен инстру-
мент с вграден индикатор за нивото 
на зареждане на акумулатора и 
3,5 часа време за зареждане.

Акумулаторни ножици за трева  |  17  |



Пластмасов нож 
За точно рязане и енергийна 
ефективност

Акумулаторен тример за трева ART 26 LI
Мощен без кабел до 1000 m 

С акумулаторния тример за трева на Bosch можете да косите до километър с едно зареждане, 
без да са необходими кабели. Неговата система ножове Ви осигурява 26 cm диаметър на рязане, 
а предпазителят за цветя Ви гарантира прецизност. Телескопичната дръжка Ви позволява да 
нагласите тримера на идеалната височина, меката ръкохватка и големият предпазен превключвател 
правят този инструмент лесен за работа.

Скоба за предпазване
 на растенията

За точно косене 
около растенията

Лека работа
Чрез ергономичен дизайн, ръкохватка 
с меко противоплъзгащо покритие и 
голям защитен превключвател

Телескопична дръжка
Регулируема дължина

 от 80 до 114 cm Съхраняване на резервните ножове 
Практично в уреда

Допълнителна ръкохватка
Регулируема за допълнително 

удобство
18 V литиево-йонен акумулатор
Кратко време за зареждане, без 
саморазреждане, без Memory-ефект, 
дава възможност за подрязване на 
ръбове до 1 000 m с едно зареждане 
на акумулатора

СИСТЕМА 
АКУМУЛАТОРНА 

Подвижен и лек
Регулируема телескопична дръжка и 
ръкохватка, завъртаща се режеща глава 
за косене и функция за подрязване на 
ръбовете.

Power4All
Всички 18 V литиево-йонни акумула-
тори от фамилията Power4All също 
могат да бъдат използвани в други 
18 V Power4All градински инструменти 
на Bosch и „Направи си сам“. За 
повече информация, моля погледнете 
стр. 65 - 67.

Издръжливост
Много мощен уред, коси до 
1000 линейни метра с едно 
зареждане на акумулатора.
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CONVENIENT

Лесна работа
Чрез ергономичен дизайн 

и регулируема по височина 
телескопична дръжка 

(дължина 80 - 115 cm)

Завъртаща се на 90°
Режеща глава за подрязване 
и косене по ръбовете без усилие

Тример за трева ART 30 Combitrim
Идеален за избуяла дива растителност 
и естествени тревни площи

Трудните, обрасли райони не са проблем за Bosch Combitrim. Със своя 500 W високомощен мотор 
и сменяема режеща система Ви позволява да косите трудни за обработване буренясали площи толкова 
лесно, колкото нормална трева. ART 30 Combitrim има завъртаща се на 90° режеща глава, която Ви 
позволява без усилие да косите трева и да подрязвате ръбовете. А удобната за хващане ръкохватка 
и регулируемата по височина телескопична дръжка осигуряват косене с идеална стойка на тялото.

Скоба за предпазване 
на растенията

За точно косене 
около растенията

Допълнителна ръкохватка
Регулируема за допълнително 

удобство

„High Power“ мотор
Мощен 500 W

Съхраняване на 
резервната корда 
Практично в машината

„Pro Tap“-магазин

УДОБЕН

Универсален
Два магазина с корда, един за нормална 
трева и един със супер здрава корда за 
избуяла дива растителност.

Удобен
Поддържането на оптимална дължина 
на кордата е лесно – просто притиснете 
макарата към земята и кордата се подава 
автоматично. Смяната на магазина с 
корда е лесна, а запечатаните магазини 
предотвратяват оплитането й.

Мощен
Идеален за косене по ръбовете и 
използване в средни и големи градини, 
включително и в обрасли райони. 
Мощният 500 W мотор и 30 cm широ-
чина на косене осигуряват добро 
 производителност.
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Акумулаторни 
ножици за трева Isio

Акумулаторните 
ножици за трева AGS

Преглед на пълната гама консумативи на Bosch можете да намерите на стр. 57 - 62. Преглед на пълната гама консумативи на Bosch можете да намерите на стр. 57 - 62.
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Ножица за трева Isio Телескопична ножица за трева Isio 

Батерия Литиево-йонна Литиево-йонна

Напрежение на акумулатора 3,6 V 3,6 V

Продължителност на работа До 50 min До 40 min

„Anti-Blocking“ система ✓ ✓

Време на зареждане 3,5 h 3,5 h

Телескопична дръжка – ✓ 

Регулиране по височина – 80 - 115 cm

Широчина на ножа 80 mm 80 mm

Индикатор на състоянието на акумулатора ✓ ✓

Тегло 500 g 1,2 kg

Каталожен № 0 600 833 00B 0 600 833 00D

EAN-код 3165140.513630 3165140.513654

AGS 10,8 LI AGS 7,2 LI AGS 10,8 LI + Polecart AGS 7,2 LI + Polecart

Батерия Литиево-йонна Литиево-йонна Литиево-йонна Литиево-йонна

Напрежение на акумулатора 10,8 V 7,2 V 10,8 V 7,2 V

Продължителност на работа До 100 min До 80 min До 85 min До 70 min

Време на зареждане 3,5 h 3,5 h 3,5 h 3,5 h

Телескопична дръжка – – ✓ ✓

Регулиране по височина – – 80 - 115 cm 80 - 115 cm

Широчина на ножа 100 mm 80 mm 100 mm 80 mm

Индикатор на състоянието 
на акумулатора

✓ ✓ ✓ ✓

Тегло 775 g 750 g 1,5 kg 1,4 kg

Каталожен № 0 600 856 100 0 600 856 000 0 600 856 101 0 600 856 001

EAN-код 3165140.560207 3165140.560191 3165140.560221 3165140.560214



Преглед на пълната гама консумативи на Bosch можете да намерите на стр. 57 - 62.

Тримери за 
трева с кабел

Акумулаторни 
тримери за трева

* Предлага се като опционален консуматив

** Акумулаторът и зарядното устройство не са включени

Преглед на пълната гама консумативи на Bosch можете да намерите на стр. 57 - 62.
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ART 30 Combitrim ART 26 Combitrim ART 23 Combitrim ART 26 Easytrim ART 23 Easytrim

Мощност на мотора 500 W 450 W 400 W 300 W 280 W

Диаметър на кръга на косене 30 cm 26 cm 23 cm 26 cm 23 cm

Телескопична дръжка ✓ ✓ ✓ – –

Регулиране по височина 80 - 115 cm 80 - 115 cm 80 - 115 cm – –

Режеща система Изключително 
здрава корда 
+ „Pro-Tap“-магазин

Изключително 
здрава корда 
+ „Pro-Tap“-магазин

Изключително 
здрава корда 
+ „Pro-Tap“-магазин

„Pro Tap“-магазин „Pro Tap“-магазин

„Pro Tap“-магазин 1,6 mm x 4 m 1,6 mm x 4 m 1,6 mm x 4 m 1,6 mm x 4 m 1,6 mm x 4 m

Изключително здрава корда (6 броя) 6 x диаметър 2,4 mm 6 x диаметър 2,4 mm 6 x диаметър 2,4 mm – – 

Завъртаща се на 90° режеща глава ✓ ✓ ✓ – –

Комплект колела ✓ * * – –

Скоба за предпазване на растенията ✓ * * – –

Тегло 3,4 kg 3 kg 2,7 kg 1,8 kg 1,7 kg

Каталожен № 0 600 878 D00 0 600 878 C00 0 600 878 B00 0 600 878 G00 0 600 878 A00

EAN-код 3165140.349611 3165140.349529 3165140.349512 3165140.357685 3165140.349420

ART 26 LI ART 26 LI** ART 23 LI ART 26 Accutrim ART 23 Accutrim ART 26 Easytrim 
Accu

Батерия Литиево-йонна Литиево-йонна Литиево-йонна NiCd NiCd NiCd

Напрежение на акумулатора 18 V / 1,3 Ah 18 V / 1,3 Ah 14,4 V / 1,3 Ah 18 V 18 V 14,4 V

Време на зареждане 3 h 3 h 3 h 3 h 3 h 3 h

Диаметър на кръга на косене 26 cm 26 cm 23 cm 26 cm 23 cm 26 cm 

Телескопична дръжка ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ –

Регулиране по височина 80 - 114 cm 80 - 114 cm 80 - 114 cm 80 - 115 cm 80 - 115 cm –

Режеща система Пластмасов нож Пластмасов нож Пластмасов нож Пластмасов нож Пластмасов нож Пластмасов нож

Завъртаща се на 90° режеща 
глава

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ –

Комплект колела * * * ✓ * –

Скоба за предпазване 
на растенията

✓ ✓ ✓ ✓ * –

Тегло 2,4 kg 2,1 kg 2,3 kg 3 kg 2,7 kg 2 kg

Каталожен № 0 600 878 L00 0 600 878 L02 0 600 878 K00 0 600 878 F00 0 600 878 E00 0 600 878 J00

EAN-код 3165140.468602 3165140.613477 3165140.468589 3165140.349741 3165140.349680 3165140.437646



Времето 
в градината –
време за живот
Какво по-приятно от това да се наслаждавате 

на природата в една градинска идилия, която 

излъчва тишина, мир и спокойствие? Тук 

винаги има нещо, което да се променя или 

добавя, тъй като с годините можете да откриете 

нови предпочитания и да проявите по-високи 

изисквания. Затова за поддържането на 

градината добрият инструмент става все 

по-важен. Независимо дали става въпрос за 

косене на трева или подрязване на жив плет – 

каквото и да възнамерявате да правите, 

с иновационната градинска техника на Bosch 

ще стане по-лесно. Много от новите продукти 

са оборудвани с литиево-йонни акумулатори, 

което ги прави изключително мощни и леки. 

Без да зависи от електрически контакти 

градината с избуяла дива растителност се 

превръща в поддържан кът за почивка.





Акумулаторни ножици за храсти 26 - 27
Електрически и акумулаторни ножици 
за жив плет 28 - 31
Общ преглед 32 - 33

Грижи за храстите 
и живия плет



Затова правилният избор на инстру-
мента е от решаващо значение. Isio 
е най-добрият избор за творческо 
оформящо рязане на вечнозелени 
растения с малки листа като чим-
шир, тис и птичи дрян.

Ножицата за храсти ASB е нашата 
най-мощна и едновременно с това 
достатъчно компактна и лека за 
максимална бързина. В ножицата 
за храсти ASB ще откриете идеал-
ния инструмент за подрязване на 
Вашите храсти по начина, по 
който искате.

И двете Isio и ASB ползват инова-
ционната система "Anti-Blocking", 
която на практика предпазва 
от всякаква възможност за 
 блокиране.

За Вашия жив плет имате въз-
можност за избор от цял набор 
ножици за жив плет със и без 
кабел. Нашите нови електрически 
ножици за жив плет предлагат 
повече мощност и стъпка на ножа 
до 34 mm.

Акумулаторните ножици за жив 
плет предлагат по-голяма свобода 
на движение и изключват опас-
ността от срязване на кабела. 

Според дебелината на клоните на 
Вашия жив плет изберете необхо-
димата стъпка на ножа. При това 
не забравяйте, че живият плет 
расте. В случай на колебание е 
целесъобразно да изберете след-
ващата по-голяма стъпка на ножа. 
Височината и дълбочината на 
живия плет определят оптималната 
дължина на ножа.

Преглед на пълната гама про-
дукти на Bosch за поддържане 
на храсти и жив плет можете да 
намерите на стр. 32 - 33.

В добра форма
 С тях можете да отрежете 
най-добре
Храстите и живите плетове нормално се поддържат лесно. 
Най-важното е редовното подрязване на определени интервали.
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ANTI-BLOCKING-SYSTEM
Литиево-йонна технология
Позволява по-бързо зареждане, без 
саморазреждане, без Memory-ефект 
и винаги готова за работа. Осигурява 
продължителност на работа до 50 min. 

Мощна
Осигурява непрекъснато рязане на 
по-твърди клони благодарение на 
електронната „Anti-Blocking“ система.

Компактна и лека
За рязане без усилие на храсти 
и жив плет.

СИСТЕМА 
ANTI-BLOCKING 

Лесно зареждане
Зарядно устройство тип 
мобилен телефон

Isio акумулаторна ножица за храсти
Оригиналът: все още лека, но сега още по-мощна

Като най-компактна и най-лека литиево-йонна ножица за храсти тя е още по-мощна и с по-голяма 
производителност. Нейните висококачествени ножове с дължина на рязане 120 mm и стъпка на 
ножа 8 mm и с прецизно заточване за перфектно оформящо рязане режат без да блокират. 
А отличната ергономичност позволява по-добре да се обработят и трудните за достигане места.

Удобна ръкохватка 
С меко покритие

Ергономична ръкохватка 
с меко покритие от двете 

страни

Индикатор на състоянието 
на акумулатора

Практичен 4-степенен све-
тодиоден дисплей показва 

нивото на зареждане на 
акумулатора

Здрави ножове 120 mm
Швейцарско производство, 
двуцветни, прецизно 
заточени дебели ножове

Отлична ергономичност
Малка, лека, компактна, 
с тегло само 550 g

Система „Anti-Blocking“
Мощна работа, практически 

без блокиране

До 50 min продължителност 
на работа
Вграден 3,6 V литиево-йонен 
акумулатор
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ANTI-BLOCKING-SYSTEM

Система „Anti-Blocking“
Мощна работа, практически 

без блокиране

Индикатор на състояни-
ето на акумулатора

Практичен 4-степенен све-
тодиоден дисплей показва 

нивото на зареждане на 
акумулатора

Много маневрена 
Удобна ръкохватка с меко 

противоплъзгащо покритие 
с малка обиколка

До 100 min 
продължителност на работа 

10,8 V литиево-
йонен акумулатор

Лесна смяна
Система за смяна 
на ножовете без 
инструменти

Кратко време 
на зареждане 
3,5-часово зарядно 
устройство

Здрави 200 mm 
ножове швейцарско 
производство
Двуцветни, прецизно 
заточени ножове

Голяма продължителност на работа
Тежи само 900 g, за подрязване без 
усилие на храсти и жив плет с малки 
листа. Осигурява продължителност на 
работа до 100 min.

Управляема мощност
Компактен и маневрен инструмент 
с „Anti-Blocking“ система за изклю-
чително рязане и практически без 
 блокиране.

Винаги готова за работа
Литиево-йонен акумулаторен инстру-
мент с вграден индикатор за нивото 
на зареждане на акумулатора и само 
3,5 часа време за зареждане.

ASB 10,8 LI акумулаторна ножица за храсти
Нашата най-мощна ножица за храсти за максимална 
бързина при работа

Ножицата за храсти никога не е била по-бърза. Нашата ASB 10,8 LI ножица за храсти, която тежи 
само 900 g, Ви осигурява пълен контрол при оформяне на храстите си и младия жив плет по начина, 
по който искате да изглеждат. Балансираната конструкция я прави изключително маневрена, а нашата 
система „Anti-Blocking“ Ви позволя да режете продължително без досадното прекъсване.

СИСТЕМА 
ANTI-BLOCKING 
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ANTI-BLOCKING-SYSTEM

Лазерно изрязани ножове с 
диамантено заточване 

За чисто рязане

Оптимален баланс и 
ергономичност
Чрез нов дизайн и ръкохватка с 
меко противоплъзгащо покритие

Стъпка на ножа 20 mm
Позволява Ви да режете идеално 

дори и средно дебели клони

Функция рязане 
като с трион
Диаметър на 

рязане до 25 mm

36 V / 1,3 Ah литиево-йонен 
акумулатор
По-голяма мощност при по-малко 
тегло, без саморазреждане, без 
Memory-ефект

„Anti-Blocking“ система
За супер мощност на рязане и 
предотвратяване на блокирането

Дължина на ножа 540 mm

Предпазител на ножа
За рязане по 
дължината на 

зидове и на терена

Акумулаторна ножица за жив плет AHS 54-20 LI
Мобилност без кабел и с максимална мощност

Рязане на жив плет без кабел
С тази акумулаторна ножица за жив плет на Bosch сега работата е лесна като игра. Независима 
от контакта и издръжлива чрез литиево-йонна технология. С тегло само 3,5 kg и ергономично 
балансирана. Така Вие режете без да се изморявате във всяко положение. Нейната система 
„Anti-Blocking“ и диамантено заточените закалени стоманени ножове гарантират мощно рязане.

Винаги готова за работа
36 V литиево-йонен акумулатор, взаимо-
заменяем с други инструменти на Bosch. 
Напълно зареден само за 45 min (80 % 
за 25 min).

Мощна
Комбинацията от нож с дължина 
540 mm, стъпка на ножа 20 mm и 
електронната система „Anti-Blocking“ 
осигурява мощно подрязване.

Свобода без кабел
Край на оплитането на кабела 
и неволното срязване.

СИСТЕМА 
ANTI-BLOCKING 
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ANTI-BLOCKING-SYSTEM

520 mm дълги,
Блестящи, лазерно 
изрязани ножове с 

диамантено заточване, 
15 mm стъпка на ножа

Работа без усилие
С тегло само 2,3 kg

Оптимален баланс и ергономичност
Благодарение на конструкцията 
и ръкохватката с меко 
противоплъзгащо покритие

18 V литиево-йонен 
акумулатор
По-голяма мощност 
с по-малко тегло, 
без саморазреждане, 
без Memory-ефект и 
заменяемост с други 
инструменти на Bosch

Система „Anti-Blocking“ 
Технология срещу 

блокиране, за мощно и 
продължително рязане

Акумулаторна ножица за жив плет AHS 52 LI
Мощна и лека

Тази акумулаторна ножица за жив плет слага край на оплитането на кабела и риска от неволното 
му срязване. Ергономично балансирана и с тегло само 2,3 kg Ви позволява да режете във всяко 
положение с минимално усилие. Системата „Anti-Blocking“ осигурява непрекъснато рязане. 
Също налична с различни дължини на ножа – вижте стр. 32 - 33.

Power4All
Всички 18 V литиево-йонни акумулатори 
от фамилията Power4All също могат да 
бъдат използвани в други 18 V Power4All 
градински инструменти на Bosch и 
„Направи си сам“. За повече информа-
ция, моля погледнете стр. 65 - 67.

Свобода без кабел
Край на оплитането на кабела 
и неволното срязване.

Мощна
Там, където други ножици за жив плет 
спират работа, системата Anti-Blocking 
осигурява непрекъснато рязане.

СИСТЕМА 
АКУМУЛАТОРНА 

СИСТЕМА 
ANTI-BLOCKING 
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Ново! AHS 70-34 ножица за жив плет
Лека и изключително мощна и при трудните задачи

AHS 70-34 е лека и изключително мощна. Подвижна, много ефективна, тя ви позволява да се 
справите с големите задачи с минимално напрежение в гърба и ръцете. До 15 % по-лека от 
предходните модели и нейната многопозиционна ръкохватка с меко покритие и по-малки 
размери позволяват да работите по-леко в различни положения. Вижте стр. 32 - 33.

Оптимално
 балансиране 
За премерена 

и отлична работа

Мощно рязане
Плъзгащ съединител с 
изключително висок 
въртящ момент

„High Power“ мотор
Мощен 700 W

Лазерно изрязани 
ножове с диаман-

тено заточване 
За чисто рязане

Дължина на ножа 
700 mm

Предпазител на ножа
За рязане по дължината 
на зидове и на терена

Тегло
До 15 % по-лека от 
своя предшественик

Функция рязане като с трион
Диаметър на рязане до 38 mm

Максимална производителност 
700 W мотор и нож с нова конструкция 
с функция рязане с трион и стъпка на 
ножа 34 mm.

Лесна за използване 
Прозрачна защита за ръката, ръкохватки 
с меко покритие и многопозиционен 
превключвател осигуряват по-безопасно 
и по-удобно рязане.

Оптимална работа
Добре балансираната конструкция я 
прави до 15 % по-лека от предшестве-
ниците й.
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Оптимален баланс 
и ергономичност

За удобна работа във 
всяко положение

Лека 
За подрязване на 
жив плет с по-малко 
натоварване на горната 
част на гърба и ръцете

По-малки габаритни размери
За по-добро управление

„High Power“ мотор
За по-добра производи-

телност на рязане

Предпазител на ножа
За лесно рязане близко 
до ръба по дължината на 
зидове и на терена.

Удобство
Добре балансиран инстру-
мент с ергономични ръкох-
ватки Ви осигуряват по-
удобно работно положение.

Работа без усилие
Лека ножица за жив плет, 
за по-слабо напрежение 
на ръцете и гърба.

AHS 60-16 ножица за жив плет
Лека и мощна за удобно подрязване на жив плет

Тази компактна, лека ножица за жив плет е истинска скъпоценност, идеална 
за малък и средно голям жив плет. Тя е с над 10 % по-лека от предшественика 
си и е ергономично проектирана за удобно използване във всяко положение. 
Високоскоростният й мотор и мощната 16 mm стъпка на ножа Ви осигуряват 
изключителна производителност при рязане. Което означава, че подрязването 
на живия плет ще Ви отнема много по-малко усилие. Също налична с различни 
дължини на ножа – вижте стр. 32 - 33.

Ново! AHS 60-26 ножица за жив плет
По-малко тегло и по-висока мощност, 
идеална за жив плет среден размер

Тази тънка ножица за жив плет тежи до 10 % по-малко от предишните модели – така 
тя отстранява напрежението от вашите ръце и гръб. С нейната многопозиционна 
ръкохватка с меко покритие и компактен размер AHS 60-26 извършва обработването 
на жив плет със средна големина.  Вижте стр. 32 - 33.

Мощно рязане
Плъзгащ съединител с 
изключително висок 
въртящ момент

„High Power“ мотор
с 600 W

Дължина на ножа 
600 mm

Ергономична ръкохватка
За удобна работа във 
всяко положение

Лазерно изрязани ножове 
с диамантено заточване 

За чисто рязане

Предпазител на ножа
За рязане по дължината 
на зидове и на терена

Тегло
До 10 % по-лека от 

своя предшественик
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AHS 70-34 AHS 65-34 AHS 60-26 AHS 55-26 AHS 50-26

Мощност на мотора 700 W 700 W 600 W 600 W 600 W

Стъпка на ножа 34 mm 34 mm 26 mm 26 mm 26 mm

Дължина на ножа 700 mm 650 mm 600 mm 550 mm 500 mm

Въртящ момент на плъзгащия 
съединител

50 Nm 50 Nm 50 Nm 50 Nm 50 Nm

Честота на ходовете на 
празен ход

3400 min–1 3400 min–1 3400 min–1 3400 min–1 3400 min–1

Предпазител на ножа ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Функция рязане с трион ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Тегло 3,8 kg 3,7 kg 3,6 kg 3,6 kg 3,5 kg

Каталожен № 0 600 847 K00 0 600 847 J00 0 600 847 H00 0 600 847 G00 0 600 847 F00

EAN-код 3165140.643665 3165140.643634 3165140.643597 3165140.643542 3165140.643511

Ножици за 
жив плет

Ново!Ново! Ново! Ново! Ново!

Акумулаторни 
ножици за 
храсти

Ножица за храсти Isio Комплект Isio ASB 10,8 LI ASB 10,8 LI Set

Батерия Литиево-йонна Литиево-йонна Литиево-йонна Литиево-йонна

Напрежение на 
акумулатора

3,6 V 3,6 V 10,8 V 10,8 V

Време на зареждане 3,5 h 3,5 h 3,5 h 3,5 h

Продължителност 
на работа

До 50 min До 50 min До 100 min До 100 min

„Anti-Blocking“ система ✓ ✓ ✓ ✓

Стъпка на ножа 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm

Дължина на ножа за храсти 120 mm 120 mm 200 mm 200 mm / 120 mm

Широчина на ножа за трева – 80 mm – 100 mm

Индикатор на състоянието 
на акумулатора

✓ ✓ ✓ ✓

Тегло 550 g 550 g 900 g 900 g

Каталожен № 0 600 833 00C 0600 833 00E 0 600 856 300 0 600 856 301

EAN-код 3165140.513647 3165140.513661 3165140.560238 3165140.560245

Преглед на пълната гама консумативи на Bosch можете да намерите на стр. 57 - 62. Преглед на пълната гама консумативи на Bosch можете да намерите на стр. 57 - 62.
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Bosch 
Lithium-Ion

36 VPOW
ER Bosch 

Lithium-Ion

POW
ER

POW
ER

POW
ER

AHS 54-20 LI AHS 52 LI AHS 48 LI AHS 52 LI* AHS 48 LI* AHS 52 Accu AHS 41 Accu

Батерия Литиево-йонна Литиево-йонна Литиево-йонна Литиево-йонна Литиево-йонна NiCd NiCd

Напрежение на 
акумулатора

36 V / 1,3 Ah 18 V / 1,3 Ah 18 V / 1,3 Ah 18 V / 1,3 Ah 18 V / 1,3 Ah 2 x 14,4 V 14,4 V

Време на зареждане 45 min 3 h 3 h 3 h 3 h 3 h 3 h

Продължителност 
на работа

До 50 min До 50 min До 50 min До 50 min До 50 min До 2 x 55 min До 55 min

„Anti-Blocking“ 
система

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ – –

Стъпка на ножа 20 mm 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm

Дължина на ножа 540 mm 520 mm 480 mm 520 mm 480 mm 520 mm 410 mm

Честота на ходовете 
на празен ход

2000 min–1 2200 min–1 2200 min–1 2200 min–1 2200 min–1 2200 min–1 2200 min–1

Тегло 3,5 kg 2,3 kg 2,2 kg 2,0 kg 1,9 kg 2,6 kg 2,5 kg

Каталожен № 0 600 84A 100 0 600 849 001 0 600 849 000 0 600 849 004 0 600 849 005 0 600 839 480 0 600 839 180

EAN-код 3165140.513883 3165140.465175 3165140.465168 3165140.613484 3165140.623483 3165140.325974 3165140.325943

Акумулаторни 
ножици за 
жив плет

* Акумулаторът и зарядното устройство не са включени

AHS 70-34 AHS 65-34 AHS 60-26 AHS 55-26 AHS 50-26

Мощност на мотора 700 W 700 W 600 W 600 W 600 W

Стъпка на ножа 34 mm 34 mm 26 mm 26 mm 26 mm

Дължина на ножа 700 mm 650 mm 600 mm 550 mm 500 mm

Въртящ момент на плъзгащия 
съединител

50 Nm 50 Nm 50 Nm 50 Nm 50 Nm

Честота на ходовете на 
празен ход

3400 min–1 3400 min–1 3400 min–1 3400 min–1 3400 min–1

Предпазител на ножа ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Функция рязане с трион ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Тегло 3,8 kg 3,7 kg 3,6 kg 3,6 kg 3,5 kg

Каталожен № 0 600 847 K00 0 600 847 J00 0 600 847 H00 0 600 847 G00 0 600 847 F00

EAN-код 3165140.643665 3165140.643634 3165140.643597 3165140.643542 3165140.643511

AHS 45-26 AHS 60-16 AHS 55-16 AHS 50-16 AHS 45-16

550 W 450 W 450 W 450 W 420 W

26 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm

450 mm 600 mm 550 mm 500 mm 450 mm

50 Nm – – – –

3400 min–1 3400 min–1 3400 min–1 3400 min–1 3400 min–1

✓ – – – –

✓ – – – –

3,5 kg 2,8 kg 2,7 kg 2,7 kg 2,6 kg

0 600 847 E00 0 600 847 D00 0 600 847 C00 0 600 847 B00 0 600 847 A00

3165140.582780 3165140.582742 3165140.582704 3165140.582667 3165140.582612

Ново!

Преглед на пълната гама консумативи на Bosch можете да намерите на стр. 57 - 62. Преглед на пълната гама консумативи на Bosch можете да намерите на стр. 57 - 62.
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Времето в градината –
време за спокойствие
Градината е идеална, за да си починете. 

Докато децата се налудуват, Вие можете да се 

погрижите за избуялата дива растителност. 

Многогодишните тревни растения се развиват 

бързо, храстите застаряват, овощните дървета 

трябва да се подрязват от време на време. 

В градината има много работа и всяко действие 

може да Ви наведе на други мисли. Колкото 

по-бързо и безпроблемно постигнете добри 

резултати, толкова по-добре. Най-добре е да 

бъдете ефективни с градинска техника, която 

постоянно се усъвършенства, за да Ви помогне 

с целесъобразни иновации. Освен това Вие се 

стремите да постигнете най-високите стандарти 

не само във Вашата работа. Качество и 

поддържане вървят ръка за ръка във всички 

професии съгласно тези стандарти. Добре е да 

знаете, че имате достъп до информация за новите 

продукти и технологии 24 часа в денонощието 

в интернет на адрес www.bosch-garden.bg.



Акумулаторна градинска ножица 38
Акумулаторен градински трион 39
Акумулаторни и електрически 
верижни триони 40 - 42
Клонотрошачки 43 - 45
Общ преглед 46 - 47

Грижи за 
дърветата



За окастряне на дебели и тънки 
клони използвайте акумулатор-
ната ножица Ciso. Този продукт 
с литиево-йонна батерия е удобен 
и лек и дава възможност за рязане 
с минимални усилия.

Новият акумулаторен градински 
трион Keo е изключително универ-
сален и с появата си предизвика 
истински бум. Той може да се 
използва за рязане на всичко – от 
свежото и мъртво дърво, до метал 
и гипскартон.

За рязане с по-високи изисква-
ния Bosch предлага цяла гама 
верижни триони. При избора на 
трион трябва да се обърне внима-
ние на необходимата дебелина на 
рязане и честотата на използване.

За често използване вземете 
верижния трион модел Bosch 
Pro. За рядко използване, само 
при необходимост, се предлагат 
по-малките S-модели. Електриче-
ските верижни триони имат пре-
димството на лесното обслужване. 

Те са лесни за обслужване и освен 
това изключително мощни. Акуму-
латорният AKE 30 LI, е образец за 
един от най-ефективните, мощни 
и лесни за работа верижни триони 
на пазара.

Клонотрошачките Rapid са иде-
ални за малки градини предимно 
с храсти, зелени растения и само 
случайно появяващи се по-малки 
клони. 

Тихи клонотрошачки с оптими-
зиран режещ апарат с фрезови 
валци се препоръчват за средно 
големи градини с по-големи дър-
вета, стар жив плет и подобни на 
дървета растения. 

Тихи клонотрошачки със система 
„Turbine-Cut“ са изключително 
подходящи за големи градини 
с всички видове растения.

Преглед на пълната гама 
продукти на Bosch за грижи за 
дърветата можете да намерите 
на стр. 46 - 47.

Всичко в ред
Грижи за дърветата 
с градинската техника 
на Bosch
За да се наслаждавате на подредена градина е важно да имате 
подходящите ножици, триони и клонотрошачки.
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Блокировка за безопасност
Предотвратява самоволно 
включване

Лесно зареждане
Зарядно устройство 
тип мобилен телефон

Иновационна спусъкова 
система на включване
Дава възможност за 
60 среза в минута

Вграден 3,6 V литиево-йонен акумулатор
Без саморазреждане, без Memory-ефект 

и винаги готов за работа 
Индикатор за зареденост 

на акумулатора
Показва процеса 

на зареждане

Чист срез
Лесно сменящ се 
висококачествен 
нож швейцарско 

производство 
от въглеродна стомана

Мощна
Реже клони и мека зеленина 

с диаметър до 14 mm

Акумулаторна градинска ножица Ciso
Рязането на растения – вече е лесно

Първата в света акумулаторна градинска ножица с вграден литиево-йонен акумулатор. С Ciso режете 
чисто „с натискане на един бутон": повече от 500 среза с едно зареждане на акумулатора. При мека 
дървесина с диаметър до 14 mm и твърда дървесина – до 9 mm благодарение на байпасната режеща 
система Ciso прави чист срез. С тегло само 590 g и ергономично оформена Ciso щади Вашите сили 
и при продължителна работа.

Без усилие
Първата в света акумулаторна градинска 
ножица с вградена литиево-йонна техно-
логия за всички, които искат да си улеснят 
рязането.

Мощна
Патентована система „Power-Blade“
за рязане без усилие на диаметри 
до 14 mm.

Винаги готова за работа
Литиево-йонна акумулаторна тех-
нология без Memory-ефект и без 
саморазреждане. С едно зареждане 
на акумулатора прави до 500 среза в 
меко дърво с диаметър 9 mm.
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Ново! Акумулаторен градински трион Keo
Реже без усилие

Градинският трион Keo може да работи без усилие с една ръка благодарение на иновационната приставка 
„A-Grip“, която поддържа клоните, така че не ти е необходимо използването на другата ти ръка. Със слаби 
вибрации, слаб шум и спусък за променлива скорост градинският трион Keo предлага оптимален комфорт 
при работа докато винаги осигурява мощно и бързо рязане благодарение на точния си швейцарски нож.

Швейцарски остър нож 
За чисто рязане до 

диаметър 80 mm*

Бърза спирачка и защита за ръката
За повишена безопасност

Вграден 10,8 V 
литиево-йонен 
акумулатор
За мощна 
производителност

Ергономична ръкохватка
Ръкохватка с меко покритие 

и ергономична форма за 
увеличена маневреност 

Система резервни ножове
За лесна смяна на 
ножа за различни 

приложения в градината

Лек
само 950 g

Кратко време 
на зареждане 
3-часово зарядно 
устройство

Разглабяща се приставка „A-Grip“ 
За подобрена производителност при 

клони без опора

Реже без усилие, както реже клони

Открийте повече за Keo, сканирайте QR кода 

и научете повече. За инструкции как да ползвате 

QR кодовете погледнете на стр. 3.

Рязане без усилие
Универсална помощ за къщата и гради ната. 
Реже клони с дебелина до 80 mm с 
 натискане върху спусъка. Прави от 30 до 
190 среза с едно зареждане на  акумулатора.

Винаги готов за работа
Литиево-йонна акумулаторна техно-
логия без Memory-ефект и без само-
разреждане ECP (електронна защита 
на акумулаторните клетки) предпазва 
от презареждане или прегряване на 
 акумулаторните клетки.

Без оплитане
Разглабяща се приставка „A-Grip“, 
която задържа клоните без опора 
при рязането – не е необходима 
втора ръка.

*60 mm със „A-Grip“ и 80 mm без
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Компактна конструкция 
с 30 cm дължина на меча

Ергономични ръкохватки
Ръкохватка с меко 

покритие и ергономична 
форма за увеличена 

маневреност

36 V / 2,6 Ah високомощен 
литиево-йонен акумулатор

Осигурява голяма 
производителност за всички 

видове градински работи

Двойна спирачна система
Бърза спирачка за 
нормална работа и 
електронна спирачка 
на отката със звуково 
предупреждение за 
повишена безопасност

Индикатор за нивото на 
маслото и автоматично 

смазване 
За да се предотврати 

работата на верижния 
трион на сухо без смазване

SDS система без необходимост 
от инструменти
За бързо и лесно стартиране 
на работата

Мощност
Ефективен максимално мощен 
електромотор, който се справя 
с всяка задача във Вашата градина.

Бърз старт
Без оплитане на кабели, без неприят-
ности при стартиране на бензиновия 
двигател – винаги готов за работа.

Свобода
Мощността на литиево-йонния акумула-
тор позволява над 100 среза в чамова 
дървесина с размери 10 x 10 cm с едно 
зареждане на акумулатора.

Верижен трион AKE 30 LI
Без бензин, без кабел, с пълна мощност

Изборът на акумулаторния верижен трион AKE 30 LI Ви гарантира един от най-
ефективните, мощни и лесни за работа верижни триони на пазара. Без повече 
кабели, удължители и трудностите при бензиновото стартиране. AKE 30 LI е 
винаги готов за работа и ще извърши необходимото рязане във Вашата градина.

Присъден екологичен 
етикет "Синият ангел" 
за градинска техника 
с ниско ниво на шума 
и ниски вредни емисии. 
RAL-UZ 129

Без бензин, без кабел, с пълна мощност

Открийте повече за AKE 30 LI, сканирайте QR кода 

и научете повече. За инструкции как да ползвате 

QR кодовете погледнете на стр. 3.
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Спирачка на отката
Реагира светкавично

Оптимален баланс 
За работа във 

всяко положение

Bosch SDS
Смяна и опъване 

на веригата без 
инструменти

Мощен мотор
с 1900 W

Тройно хромирана 
верига Extra-Long-Life
Остава дълго остра

Изключително бърз
Висока скорост на 
веригата от 13 m/s 

Изключителна 
производителност 
на рязане
С дължина на 
меча 40 cm

Супер мощност
1900 W със скорост на веригата 13 m/s за 
изключителна производителност на рязане.

Лесен за работа
SDS система за смяна и опъване на 
веригата без инструменти.

По-дълго време остра
Верига с трикратно хромово 
покритие за траен ресурс.

Верижен трион AKE 40-19 Pro
Супер висока мощност

С висока скорост на веригата до 13 m/s верижният трион реже почти без съпротивление 
и най-дебелото дърво. Той има бърза спирачка на отката и е балансиран за използване във 
всяко положение. С практична система Bosch SDS и с автоматично мазане с масло, за да се 
минимизира износването на веригата. С включения в окомплектовката куфар за транспортиране 
Вие ще пренасяте Вашия верижен трион удобно и сигурно до всяко място на приложение.
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Най-голяма производителност
1900 W мотор с голям въртящ момент 
осигурява гарантирана мощност 
и скорост на веригата от 12 m/s.

Изключително здрав
Най-високо качество за честа употреба 
и дълъг живот.

Bosch SDS
SDS система за смяна и опъване на 
веригата без инструменти.

Верижен трион AKE 40-19 S
Невероятно бърз

Електрическият верижен трион AKE 40-19 S се отличава с лесен монтаж и опъване на веригата 
без инструменти. Бързо спиращата спирачка на отката, задействаща се за по-малко от 0,1 секунда, 
спира верижните триони почти мигновено. Големите стоманени зъбци правят добра връзка, точно 
рязане и намаляват възможността за откат.

Бързо спиращата 
спирачка на отката 
Се задейства за по-малко 
от 0,1 секунда

Оптимален баланс 
За работа във 

всяко положение

SDS система без 
необходимост от 

инструменти
За бързо и лесно 

стартиране на работата

Мощен мотор
с 1 900 W

Изключително бърз
Висока скорост на 
веригата от 12 m/s

Изключителна 
производителност 
на рязане
С дължина на 
меча 40 cm
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TURBINE-CUT SYSTEM

Капацитет на рязане
До 45 mm за мощно 

надробяване

Автоматично и 
безшумно придърпване
 За най-удобно надробя-

ване

Практичен събирателен 
контейнер 

53 l обем за по-удобно 
събиране на надробения 

материал

Сваляща се фуния
За лесно напълване 
и освобождаване 
след блокиране

Система „Turbine-Cut“
Иновационна режеща 
система с мощност 
на мотора 2500 W

Функция за безопасност 
на събирателния контейнер
Машината работи само 
при поставен на място 
събирателен контейнер

Практично
За съхранение свалящата се фуния 
се поставя в големия събирателен 
контейнер и клонотрошачката се 
помества на височина само 67 cm. 

Изключителна производителност
Капацитетът на рязане – поемане 
на материал до 230 kg/h и клони 
с диаметър до 45 mm.

Система „Turbine-Cut“
Системата „Turbine-Cut“ Ви гарантира 
изключително бързо поемане на 
материала от зеленина до твърда 
дървесина като се избягва блокиране.

Тиха клонотрошачка AXT 25 ТС 
Надробява всичко за кратко време и на дребно

Идеална за всички видове градински материали 
Искате ли да надробите отпадъчния материал от Вашата градина, без да го разделяте 
на зеленина и дървесина? Bosch има тиха клонотрошачка със система „ Turbine-Cut“ 
за всякакъв вид дървен и градински материал. С патентованата бързопълнеща 
фуния и автоматично придърпване за бързо поемане на материала Вие ще свършите 
работата по-бързо. А за да се смести на малко място, свалящата се фуния се побира 
в събирателния контейнер. 

СИСТЕМА 
TURBINE-CUT

Присъден екологичен 
етикет "Синият ангел" 
за градинска техника 
с ниско ниво на шума 
и ниски вредни емисии. 
RAL-UZ 54
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DRUM-CUT SYSTEM
Практично
За съхранение свалящата се фуния 
се поставя в големия събирателен 
контейнер и клонотрошачката се 
помества на височина само 67 cm.

Повишена безопасност
Клонотрошачката работи само когато 
събирателният контейнер за трева е в 
положение за повишена безопасност.

Режеща система с фрезови валци
С мощен 2500 W „High Power“ мотор 
режещата система с фрезови валци 
доставя впечатляващо количество 
материал до 175 kg/h.

Тиха клонотрошачка AXT 25 D
Мощна производителност при надробяване

Особено подходяща за храсти и дървени материали
Тихата клонотрошачка AXT 25 D с капацитет на рязане до 40 mm е идеална за 
твърда дървесина, стар жив плет и бодливи храсти. Системата фрезови валци 
реже и смачква всичко с една операция, така че произвеждате биологично 
разграждаща се висококачествена надробена маса.

Капацитет на рязане 
до 40 mm 

За мощно надробяване

Автоматично и безшумно 
придърпване 

За най-удобно надробяване

Практичен събирателен 
контейнер 

53 l обем за по-удобно 
събиране на надробения 

материал

Сваляща се фуния
За лесно напълване 
и освобождаване след 
блокиране

Режеща система с фрезови 
валци
С оптимална конструкция 
на валците

Функция за безопасност на 
събирателния контейнер
Машината работи само 
при поставен на място 
събирателен контейнер

РЕЖЕЩА СИСТЕМА 
С ФРЕЗОВИ ВАЛЦИ

Присъден екологичен 
етикет "Синият ангел" 
за градинска техника 
с ниско ниво на шума 
и ниски вредни емисии. 
RAL-UZ 54

|  44  |  Клонотрошачки



BLADE CUTTING SYSTEM

Високооборотен мотор 
Powerdrive на Bosch
С най-големия въртящ 
момент в своя клас

Фуния с голям капацитет
За бързо и лесно пълнене

Практично приспособление
За безпроблемно подаване 
на материала

Режещ нож 
Швейцарско производство, 

закалена стомана, 
двустранен режещ нож

Капацитет на рязане до 40 mm
За мощно надробяване

Капацитет на рязане
До 40 mm за мощно надробяване 
на зеленина и мек материал.

Практично
Бързопълнеща фуния и практично 
приспособление за лесно пълнене 
и бързо поемане на материал.

Ножова клонотрошачка
2200 W Powerdrive мотор помага на 
ножа да осигури поемане на материал 
до 90 kg/h с капацитет на рязане 
до 40 mm.

Ножова клонотрошачка AXT Rapid 2200
Остър нож – ненадмината производителност при 
надробяване

Особено подходяща за зелени и меки градински материали
Ако имате предимно зелен, мек материал за надробяване Ви е необходима клонотрошачка Rapid. 
Тя има впечатляващ Powerdrive мотор на Bosch за голямо поемане на материал, изрязан с лазер 
прецизен нож произведен от специално закалена стомана за голяма производителност на рязане 
и с приблизително 7 пъти по-голяма сила на рязане отколкото нейните конкуренти. Което с право 
й придава подходящото име.

СИСТЕМА РЕЖЕЩА
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Bosch 
Lithium-Ion

36 VPOW
ER Bosch 

Lithium-Ion

POW
ER

POW
ER

POW
ER

AXT Rapid 2200 AXT Rapid 2000

Режеща система Режеща система-ножова клонотрошачка Режеща система-ножова клонотрошачка

Мощност на мотора* 2200 W 2000 W

Капацитет на рязане Ø 40 mm Ø 35 mm

Поемане на материал прибл. 90 kg/h прибл. 80 kg/h

Powerdrive мотор ✓ ✓

Скорост на рязане 3650 min–1 3650 min–1

Въртящ момент прибл. 14 Nm прибл. 12 Nm

Напрежение 230 V 230 V

Тегло 12 kg 11,5 kg

Каталожен № 0 600 853 600 0 600 853 500

EAN-код 3165140.430555 3165140.430524

* Мощност на мотора: Посочената мощност на мотора включва профил на натоварването 40 s под товар и 60 s вторично време на празен ход за практически приложения.

AKE 40-19 Pro AKE 40-19 S AKE 35-19 S

Мощност на мотора 1900 W 1900 W 1900 W

Дължина на меча 40 cm 40 cm 35 cm

Скорост на веригата 13 m / s 12 m / s 12 m / s

Верига Тройно хромирана 
Extra-Long-Life-
верига

Chrom-верига Chrom-верига 

Дебелина на задвижващото звено 1,3 mm 1,1 mm 1,1 mm

Бързо опъване на веригата ✓ ✓ ✓

Тегло на машината 
(вкл. верига и меч)

4,7 kg 4,5 kg 4,4 kg

Каталожен № 0 600 836 803 0 600 836 F03 0 600 836 E03

EAN-код 3165140.349864 3165140.467308 3165140.467278

AKE 30 LI

Батерия Литиево-йонна

Напрежение на 
акумулатора 

36 V / 2,6 Ah  

Време на зареждане 65 min (80 %) - 95 min (100 %)

Резервоар за масло 135 ml

Дължина на меча 30 cm

Спирачка на веригата < 0,1 s

Скорост на веригата 8 m / s

Бързо опъване 
на веригата

✓

Автоматично смазване ✓

Тегло 5,2 kg

Каталожен № 0 600 837 100

EAN-код 3165140.559362

AKE 40 S AKE 35 S AKE 30 S

Мощност на мотора 1800 W 1800 W 1800 W

Дължина на меча 40 cm 35 cm 30 cm

Скорост на веригата 9 m / s 9 m / s 9 m / s

Верига Chrom-верига Chrom-верига Chrom-верига

Дебелина на задвижващото звено 1,1 mm 1,1 mm 1,1 mm

Бързо опъване на веригата ✓ ✓ ✓

Тегло на машината (вкл. верига и меч) 4,1 kg 4,0 kg 3,9 kg

Каталожен № 0 600 834 600 0 600 834 500 0 600 834 400

EAN-код 3165140.465427 3165140.465403 3165140.465380

Клонотрошачки Rapid

Акумулаторни 
верижни 
триони

Верижни триони

Верижни 
триони

Преглед на пълната гама консумативи на Bosch можете да намерите на стр. 57 - 62.Преглед на пълната гама консумативи на Bosch можете да намерите на стр. 57 - 62.
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AXT 25 TC AXT 23 TC AXT 25 D AXT 22 D

Режеща система Система „Turbine-Cut“ Система „Turbine-Cut“
Режеща система – 
фрезови валци

Режеща система – 
фрезови валци

Мощност на мотора* 2500 W 2300 W 2500 W 2200 W

Капацитет на рязане Ø 45 mm Ø 42 mm Ø 40 mm Ø 38 mm

Поемане на материал прибл. 230 kg / h прибл. 215 kg / h прибл. 175 kg / h прибл. 170 kg / h

Скорост на рязане 41 min–1 41 min–1 41 min–1 41 min–1

Въртящ момент прибл. 650 Nm прибл. 610 Nm прибл. 650 Nm прибл. 600 Nm

Напрежение 230 V 230 V 230 V 230 V

Автоматично придърпване ✓ ✓ ✓ ✓

Събирателен контейнер 53 l 53 l 53 l 53 l

Тегло 30,5 kg 30,5 kg 31,3 kg 31,3 kg

Каталожен № 0 600 803 300 0 600 803 200 0 600 803 100 0 600 803 000

EAN-код 3165140.465366 3165140.465342 3165140.465328 3165140.465304

*  Мощност на мотора: Посочената мощност на мотора е при режим на работа S6 (40 %). Тя включва профил на натоварването 40 s под товар и 60 s вторична време на празен ход за практически приложения.

Акумулаторна градинска 
ножица Ciso

Батерия Литиево-йонна

Напрежение на акумулатора 3,6 V

Време на зареждане 5 часа

Система „Power-Blade“ ✓

Диаметър на кръга на косене Макс. 14 mm

Срезове за едно зареждане 
на акумулатора

500*

Режеща система Байпасна

Тегло 590 g

Каталожен № 0 600 855 003

EAN-код 3165140.516662

* Свежа дървесина с диаметър на клоните до 9 mm.

Keo Keo комплект

Батерия Литиево-йонна Литиево-йонна

Напрежение на акумулатора 10,8 V 10,8 V

Време на зареждане 3 часа 3 часа

Диаметър на кръга на косене 60 mm / 80 mm* 60 mm / 80 mm*

Срезове с едно зареждане на 
акумулатора (до 15 mm)

190 190

Срезове с едно зареждане на 
акумулатора (до 60 mm)

30 30

Режеща система Реверсивен трион Реверсивен трион

Тегло без "A-Grip" 950 g 950 g

Тегло с "A-Grip" 1050 g 1050 g

Система за резервни ножове
съвместима с други триони

✓ ✓

Допълнителни ножове за свежа 
дървесина, дърво и метал, метал и 
пластмаса

– ✓

Каталожен № 0 600 861 900 0 600 861 902

EAN-код 3165140.602914 3165140.649209

* 60 mm с ‘A-Grip’ и 80 mm без.

Тихи 
клонотроачки

Акумулаторна 
градинска 
ножица Ciso

Акумулаторен 
градински 
трион Keo

Преглед на пълната гама консумативи на Bosch можете да намерите на стр. 57 - 62.Преглед на пълната гама консумативи на Bosch можете да намерите на стр. 57 - 62.

Ново! Ново!
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ALB 18 LI 50
ALS 25 51
Aquatak 160 X  52
Aquatak Clic 135  52
Aquatak 115  53
Aquatak 100 53
Общ преглед 54 - 55

Почистване 
в градината



Нашите листосъбирачи и духалки 
поемат усилията за поддържане 
на градината.  Духалката ALB 18 LI 
на Bosch използва концентрирани 
струи въздух за събиране на гра-
динските отпадъци на купчини – а 
нашите градински листосъбирачи 
ги разчистват след кратка работа. 
 Новата градинска прахосмукачка 
ALS 25 на Bosch бързо прибира 
всички парченца в 45 l чувал – 
превръщайки листата и тънките 
клонки в идеален  компост.

Bosch Ви предлага широка гама 
водоструйки с високо налягане, 
всяка с разнообразно оборудване. 
Те се различават също и по мощ-
ността на мотора и максималното 
налягане на водата от 100 до 160 bar. 
 Изборът трябва да направите 
 според вида на Вашите задачи по 
почистване, дали те са тежки или 
леки и дали се извършват по-често 
или по-скоро рядко.

За поддържан дом
Поддържане на Вашата 
градина почистена 
и подредена
Ако искате всичко в градината да е чисто и подредено, инструментите 
за почистване на Bosch нямат алтернатива.

Най-тежките задачи изискват 
високо налягане на водата от 
150 до 160 bar. За тази цел 
Aquatak 160 X е идеална. За 
почистване на по-големи площи 
Ви е необходим модел със 125 до 
135 bar като Aquatak Clic, която 
чрез маркуча за високо налягане 
„Torsion-Flex“ и системата за нави-
ване „Easy-Roll“ осигурява голяма 
гъвкавост при работа. За рядко 
използване при необходимост 
около къщата и в градината ще 
се справите с 110 до 125 bar. 

Изборът на вградени и допълни-
телни консумативи прави Вашата 
водоструйка още по-универсална. 
За измиване на автомобила отдолу 
или за почистване на канализа-
ционни тръби. 
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Максимална подвижност
Акумулаторният инструмент 
позволява свободата да се 

работи навсякъде

Малко място за 
съхранение

Сваляща се тръба 
на духалката

Ново! ALB 18 LI акумулаторна духалка
 Почистете навсякъде, където искате

Нашата нова акумулаторна духалка ALB 18 LI е идеална за вътрешни дворове и по-малки градини. 
 Тя почиства с концентрирана струя въздух с 210 km/h, метейки листата и други градински отпадъци 
в лесни за отстраняване купчини.  Част от 18 V Power4All фамилия, тя е акумулаторна с литиево-йонно 
захранване и с нея можете да работите навсякъде.

Лек
само 1,8 kg, без 

напрягане на ръцете 
по време на работа

Скорост на издухване
210 km/h скорост на 
въздуха – с пълна сила 
за вътрешни дворове 
и по-малки градини

Ръкохватка с меко 
покритие
За удобна работа във 
всяко положение

Продължителност на работа
10 min непрекъсната 
работа, идеален за голямото 
множество приложения

Почистване навсякъде, където поискате

Научете повече за духалка ALB 18 LI, сканирайте QR 

кода и научете повече.  За инструкции как да полз-

вате QR кодовете погледнете на стр. 3.

Power4All
Всички 18 V литиево-йонни акумулатори 
от фамилията Power4All също могат да 
бъдат използвани в други 18 V Power4All 
градински инструменти на Bosch и 
„Направи си сам“. За повече информа-
ция, моля погледнете стр. 65 - 67.

Пълна мощ 
Въздушна струя с 210 km/h прогонва 
листата от Вашата градина и вътрешен 
двор.

Максимална мобилност
Лека, акумулаторна и захранвана 
с литиево-йонна технология за 
оптимална мобилност.

СИСТЕМА 
АКУМУЛАТОРНА 
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Ново! ALS 25 листосъбирач 
 Единственият проблем, който можете да имате, 
е свършването на листата

Вашият листосъбирач почиства и най-упоритите остатъци позволявайки да ги събирате лесно на купчини. 
 След това сваляте издухващата тръба, закачвате чувала и го почиствате. Листата са нарязани на дребно 
превръщайки ги в идеален материал за компост. Това е начинът с най-малко усилия да се събират листата 
в градината.

Леки
3,2 kg (листос.) и 

4,4 kg (прахосм.) за 
събиране на листата в 
градината без усилие

Скорост на издухване 
Променлива скорост на 
издухване до 300 km/h 

за лесно измитане и 
отстраняване на 

лепкави, мокри листа

Мощно изпълнение
2500 W мощност на мотора 
и до 800 m3/h обемен дебит

Регулираща се ръкохватка 
и подплатена презрамка
За удобно използване 
без болки в раменете или 
ръцете

Продължително 
време на работа
Съотношение на 
надробяване 10:1 – 
повече надробени 
листа за по-добро 
компостиране

Лесно използване на 
45 l чувал за събиране
Втора дръжка и цип 
за лесно изпразване 
на чувала

Лесен за използване чувал за събиране
Лесен за поставяне, лесен за изхвър-
ляне, направен от специален влагонеп-
ропусклив материал.

По-продължителна работа
Надробяване 10:1 означава по-малко 
отиване до купчината за компост.

Управление без усилие
Ергономични ръкохватки, конструирани 
специално за по-добро балансиране 
и комфорт.
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Глава на помпата 
от лек метал

С лесно отчитащ се 
манометър за сигурен 

контрол на правилното 
налягане

Здрав, подсилен 
12-метров гумен маркуч

Лесно съхранение 
благодарение на вградения 

барабан за маркуч

Здрава изправена 
конструкция
Улеснява работите 
по почистване

Висококачествени месингови 
дюзи и консумативи
Голяма експлоатационна 
продължителност

Включително месингови 
дюзи Vario-Jet-Fan-дюза, 
Roto-Power-дюза

Интегриран резервоар за 
почистващ препарат

4-Jet-дюза
Предлага четири 
различни функции

Ергономичен пистолет 
за пръскане 
С практичен въртящ 
съединител

Функция автоматично 
засмукване 
За вода от резервоари 
със застояла вода 
(напр. езеро, бъчва за 
събиране на дъждовна вода)

Голяма продължителност на 
работа
Алуминиева помпа за голяма 
експлоатационна продължи-
телност.  С лесно отчитащ се 
манометър за сигурен кон-
трол на правилното налягане.

Ергономична
Лесно подвижна благода-
рение на 5 m кабел, изцяло 
вграден магазин за консу-
мативи и интегриран резер-
воар за почистващ препарат.

Универсална
4-Jet дюза с 4 функции: 
високо налягане с плоска 
струя, въртяща се или 
неподвижна точкова струя, 
както и ниско налягане за 
разпенване и изплакване.

Водоструйка Aquatak 160 X
Уредът за най-тежки случаи на приложение 

Ако искате да направите истинско основно чистене, 160 X ще почисти лодки, 
ремаркета и каравани, стени в дома, тротоари с максимално високо налягане от 
160 bar и дебит на водата до 600 l/h. Тя е идеалното решение за почистване на 
големи площи. Нейният мощен асинхронен мотор с 3000 W предлага постоянно 
максимална мощност.

Водоструйка Aquatak Clic 135
Светкавично готова за стартиране

„Torsion-Flex“ маркуч за високо налягане, 4-Jet дюзи и „Easy-Roll“, правят 
водоструйката Aquatak Clic 135, лесна за почистване и съхранение. 
Мощният 2100 W асинхронен мотор и дебитът на водата до 450 l / h при 
налягане до 135 bar осигуряват впечатляваща почистваща сила.

„Easy-Roll“
Автоматична система за 

навиване на маркуча
за високо налягане и 

захранващия кабел

Пусков превключвател
Лесно задействащ се с крак 
(при легнало положение на

работа на уреда)
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Доставката включва
гама включени 
в окомплектовката 
консумативи, сега вече 
с безплатна Flexi-Jet-дюза 
и четка

Максимална 
производителност 

на дюзите
чрез висококачествена 

метална помпа

Интегриран резервоар за 
почистващ препарат

Оптимално 
транспортиране
Чрез лека, изправена 
конструкция

Ергономична
Лесно подвижна благода-
рение на 5 m кабел, изцяло 
вграден магазин за консу-
мативи и интегриран резер-
воар за почистващ препарат.

Мобилна
Лесноподвижна благодаре-
ние на малкото й тегло от 
6 kg и дължина на маркуча 
3,5 m. 

Водоструйка Aquatak 115 Plus
Практична и универсална за всички 
задачи при почистване 
За премахване на мъха от тротоарните плочи, почистване на градински мебели, 
измиване на велосипеди, мотопеди, автомобили голяма помощ ще Ви окаже 
Aquatak 115 Plus на Bosch с 1700 W мощен мотор и налягане на водата до макс. 
115 bar.  С нейните 3 различни дюзи Вие сте отлично оборудван. Многобройните 
й консумативи практически са поставени на машината.

Включена в окомплектов-
ката Flexi-Jet дюза
Разработена за най-голямо 
удобство при почистване 
на трудно достъпни места.
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Доставката включва 
Богата гама включени 
в окомплектовката 
консумативи

Максимална 
производителност 

на дюзите
Чрез висококачествена 

метална помпа

Оптимално 
транспортиране

Чрез лека, 
изправена 

конструкция

Водоструйка Aquatak 100
За по-малки задачи около дома 

За по-малки задачи около дома например почистване на градинските мебели, 
инструменти или велосипеди, Bosch Aquatak 100 със своя мощен 1400 W мотор 
и налягане на водата до макс. 100 bar ще Ви е от голяма полза. Многобройните 
й консумативи практически са поставени на машината.



Aquatak 160 X 150 Clic 135 Clic 125 1200 Plus 115 Plus 100

Макс. налягане 160 bar 150 bar 135 bar 125 bar 120 bar 115 bar 100 bar

Мощност на мотора 3000 W 2700 W 2100 W 1800 W 1750 W 1700 W 1400 W

Макс. дебит 600 l / h 550 l / h 450 l / h 410 l / h 390 l / h 380 l / h 330 l / h

Макс. входяща температура 60 °C 60 °C 60 °C 60 °C 60 °C 40 °C 40 °C

Маркуч 12 m (гумен) 12 m (гумен) 9 m (Torsion-Flex) 6 m (Torsion-Flex) 6 m 6 m 3,5 m

Дължина на кабела 5 m 5 m 5 m 5 m 5 m 5 m 5 m

Автостоп ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Функция автоматично засмукване – – ✓ ✓ – – –

Тегло на машината (без консумативи) 26,6 kg 22,3 kg 19,5 kg 13 kg 13 kg 7,2 kg 6 kg

Каталожен № 0 600 877 C00 0 600 877 A00 0 600 879 200 0 600 879 000 0 600 876 F00 0 600 876 E00 0 600 876 A00

EAN-код 3165140.338936 3165140.338790 3165140.467186 3165140.467124 3165140.348973 3165140.338721 3165140.338486

Водоструйки Aquatak

ALB 18 LI ALB 18 LI*

Батерия Литиево-йонна Литиево-йонна

Напрежение на акумулатора 18 V / 1,5 Ah 18 V / 1,5 Ah

Продължителност на работа 10 min 10 min

Време на зареждане 3,5 h 3,5 h

Макс. скорост на издухване 210 km/h 210 km/h

Тегло 1,8 kg 1,5 kg

Каталожен № 0 600 8A0 300 0 600 8A0 302

EAN-код 3165140.603461 3165140.619974

Акумулаторна 
градинска 
духалка Листосъбирач

ALS 25

Мощност на мотора 2500 W

Променлива скорост на издухване 300 km/h

Макс. обемен дебит 800 m3/h

Дял надробавяне 10:1

Обем на чувала 45 l

Тегло (режим издухване) 3,2 kg

Тегло (режим засмукване) 4,4 kg

Каталожен № 0 600 8A1 000

EAN-код 3165140.603515

Преглед на пълната гама консумативи на Bosch можете да намерите на стр. 57 - 62.

Ново! Ново! Ново!

Преглед на пълната гама консумативи на Bosch можете да намерите на стр. 57 - 62.

* Акумулаторът и зарядното устройство не са включени

Включени в доставката консумативи / окомплектовка

Дюзи V, R V, R 4-Jet, FJ 4-Jet V, R, FJ V, R, FJ F, FJ

Миеща четка – – – – ✓ ✓ –

Интегриран резервоар за почистващ препарат 1 x 3 l 1 x 3 l 1 x 1 l 1 x 1 l Oтделна 
0,5 l бутилка

1 x 0,75 l Oтделна 
0,5 l бутилка

Макара за маркуча Ръчно – Easy-Roll Easy-Roll – – –

V = Vario-Jet-Fan дюза            R = Roto-Power дюза            4-Jet = 4-Jet дюза            FJ = Flexi-Jet дюза            F = Fan дюза
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Aquatak 160 X 150 Clic 135 Clic 125 1200 Plus 115 Plus 100

Макс. налягане 160 bar 150 bar 135 bar 125 bar 120 bar 115 bar 100 bar

Мощност на мотора 3000 W 2700 W 2100 W 1800 W 1750 W 1700 W 1400 W

Макс. дебит 600 l / h 550 l / h 450 l / h 410 l / h 390 l / h 380 l / h 330 l / h

Макс. входяща температура 60 °C 60 °C 60 °C 60 °C 60 °C 40 °C 40 °C

Маркуч 12 m (гумен) 12 m (гумен) 9 m (Torsion-Flex) 6 m (Torsion-Flex) 6 m 6 m 3,5 m

Дължина на кабела 5 m 5 m 5 m 5 m 5 m 5 m 5 m

Автостоп ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Функция автоматично засмукване – – ✓ ✓ – – –

Тегло на машината (без консумативи) 26,6 kg 22,3 kg 19,5 kg 13 kg 13 kg 7,2 kg 6 kg

Каталожен № 0 600 877 C00 0 600 877 A00 0 600 879 200 0 600 879 000 0 600 876 F00 0 600 876 E00 0 600 876 A00

EAN-код 3165140.338936 3165140.338790 3165140.467186 3165140.467124 3165140.348973 3165140.338721 3165140.338486

Преглед на пълната гама консумативи на Bosch можете да намерите на стр. 57 - 62. Преглед на пълната гама консумативи на Bosch можете да намерите на стр. 57 - 62.

Включени в доставката консумативи / окомплектовка

Дюзи V, R V, R 4-Jet, FJ 4-Jet V, R, FJ V, R, FJ F, FJ

Миеща четка – – – – ✓ ✓ –

Интегриран резервоар за почистващ препарат 1 x 3 l 1 x 3 l 1 x 1 l 1 x 1 l Oтделна 
0,5 l бутилка

1 x 0,75 l Oтделна 
0,5 l бутилка

Макара за маркуча Ръчно – Easy-Roll Easy-Roll – – –
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Получавате още повече 
от Вашата градинска техника 
Bosch
Градинската техника на Bosch е издръжлива и универсална – 

нашите инженери са разработили гама от консумативи, 

които да Ви помогнат да получите най-доброто от нея.

Ако искате да замените някой от консумативите на Вашите електрически градински инструменти, 
ще намерите всичко необходимо в този раздел. От смяната на ножове за косачки за трева до 
спрей за поддържане, от защитни очила до зарядни устройства: всичко това може да се намери 
на следващите страници.



Основни консумативи

Консумативи Спрей за 
поддържане

Ножици за жив 
плет-събирач на 
отрязания материал

Градински 
ръкавици (XL)

Градински 
ръкавици (L)

Градински 
ръкавици (M)

Градински 
ръкавици (S)

Защитни очила

Каталожен № 1 609 200 399 F 016 800 055 F 016 800 314 F 016 800 292 F 016 800 291 F 016 800 290 F 016 800 178

EAN-код 3165140.005029 3165140.247443 3165140.661126 3165140.521833 3165140.521826 3165140.521819 3165140.349390

Подходящи за моделите Isio
Keo
ASB 10,8 LI
AGS 10,8 LI
AGS 7,2 LI
Ciso
всички AHS

моделите Isio
Keo
ASB 10,8 LI
AGS 10,8 LI
AGS 7,2 LI
Ciso
всички AHS

Ciso
Keo
всички AHS
всички AXT

Ciso
Keo
всички AHS
всички AXT

Ciso
Keo
всички AHS
всички AXT

Ciso
Keo
всички AHS
всички AXT

Keo
моделите AHS
моделите AXT

Консумативи Контейнер за окосена трева 38 cm Контейнер за окосена трева 30 cm

Каталожен № 0 600 886 160 0 600 886 060

EAN-код 3165140.251051 3165140.251044

Подходящ за AHM 38 C AHM 30

Консумативи Пружинни стоманени зъбци

Каталожен № F 016 800 285

EAN-код 3165140.515856

Подходящи за ALR 900

Аератор за тревна площ

Ръчни косачки
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Консума-
тиви

Резервен нож 
43 cm

Резервен нож 
37 cm

Резервен нож 
34 cm

Мултимулч Мултимулч

Каталожен № F 016 800 278 F 016 800 277 F 016 800 288 F 016 800 305 F 016 800 304

EAN-код 3165140.441537 3165140.441520 3165140.516808 3165140.629966 3165140.629959

Подходящ за Rotak 43 LI Rotak 37 LI Rotak 34 LI Rotak 43 LI Rotak 37 LI
Rotak 34 LI

Консумативи Резервен нож 43 cm Резервен нож 40 cm Резервен нож 37 cm

Каталожен № F 016 800 274 F 016 800 273 F 016 800 272

EAN-код 3165140.399081 3165140.399074 3165140.399067

Подходящ за Rotak 43 Rotak 40 Rotak 37

Консумативи 36 V / 4,5 Ah 
супер мощен 
литиево-йонен 
акумулатор с голям 
капак 

36 V / 2,6 Ah 
високомощен 
литиево-йонен 
акумулатор 

36 V / 1,3 Ah 
литиево-йонен 
акумулатор 

36 V LI 
бързозарядно 
устройство 
AL 3640 CV

36 V LI 
стандартно зарядно 
устройство 
AL 3620 CV

Каталожен № F 016 800 300 F 016 800 301 F 016 800 302 2 607 225 100 F 016 800 313

EAN-код 3165140.600606 3165140.600613 3165140.600620 3165140.365482 3165140.660419

Подходящи за Rotak 43 LI
Rotak 37 LI
Rotak 34 LI

Rotak 43 LI
Rotak 37 LI
Rotak 34 LI

Rotak 34 LI Rotak 43 LI
Rotak 37 LI
Rotak 34 LI

Rotak 43 LI
Rotak 37 LI
Rotak 34 LI

Акумулаторни косачки за трева 
Rotak

Консумативи Резервен нож 34 cm Резервен нож 32 cm Мултимулч Мултимулч

Каталожен № F 016 800 271 F 016 800 299 F 016 800 305 F 016 800 304

EAN-код 3165140.399050 3165140.571142 3165140.629966 3165140.629959

Подходящ за Rotak 34 Rotak 32 Rotak 43
Rotak 40

Rotak 37
Rotak 34

Електрически косачки за трева 
Rotak
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Акумулаторни тримери за трева

Консумативи 18 V / 1,5 Ah 
литиево-йонен 
акумулатор*

14,4 V / 1,3 Ah 
литиево-йонен 
акумулатор

14,4 / 18 V LI 
зарядно устрой-
ство AL 2215 CV 
1 час

14,4 / 18 V LI 
зарядно устрой-
ство AL 2204 CV 
3 часа

18 V / 1,5 Ah-
NiCd акумулатор

14,4 V / 1,5 Ah-
NiCd акумулатор

NiCd зарядно 
устройство 
AL 2404
3 часа

Каталожен № 1 600 Z00 000 2 607 336 038 1 600 Z00 001 2 607 225 274 2 607 335 536 2 607 335 534 2 607 225 184

EAN-код 3165140.596206 3165140.438711 3165140.596213 3165140.438735 3165140.308205 3165140.308199 3165140.425872

Подходящ за ART 26 LI ART 23 LI ART 26 LI
ART 23 LI 

ART 26 LI
ART 23 LI 

ART Accutrim ART Easytrim Accu ART Accutrim 
ART Easytrim Accu

Консумативи Безопасни пластмасо-
ви ножове (24 бр.)

Безопасни пластмасо-
ви ножове (24 бр.)

Комплект колела Скоба за предпазване 
на растенията

Каталожен № F 016 800 177 F 016 800 183 F 016 800 172 F 016 800 173

EAN-код 3165140.349383 3165140.349970 3165140.349338 3165140.349345

Подходящи за ART 23 LI
ART 23 Accutrim
ART 23 Easytrim Accu

ART 26 LI
ART 26 Accutrim
ART 26 Easytrim Accu

ART 26 LI
ART 23 LI 
ART 26 Accutrim
ART 23 Accutrim

ART 26 LI
ART 23 LI
ART 26 Accutrim
ART 23 Accutrim

Електрически тримери за трева

Консумативи Комплект колела Скоба за предпазване 
на растенията „Pro Tap“-магазин „Pro-Tap“ корда

Каталожен № F 016 800 172 F 016 800 173 F 016 800 175 F 016 800 176

EAN-код 3165140.349338 3165140.349345 3165140.349369 3165140.349376

Подходящи за ART 30 Combitrim
ART 26 Combitrim
ART 23 Combitrim

ART 30 Combitrim
ART 26 Combitrim
ART 23 Combitrim

ART 30 Combitrim
ART 26 Combitrim
ART 23 Combitrim
ART 26 Easytrim
ART 23 Easytrim

ART 30 Combitrim
ART 26 Combitrim
ART 23 Combitrim
ART 26 Easytrim
ART 23 Easytrim

Консумативи Супер здрава корда 30 cm 
(10 бр.)

Супер здрава корда 26 cm 
(10 бр.)

Супер здрава корда 23 cm 
(10 бр.)

Каталожен № F 016 800 182 F 016 800 181 F 016 800 174

EAN-код 3165140.349963 3165140.349956 3165140.349352

Подходящи за ART 30 Combitrim ART 26 Combitrim ART 23 Combitrim

* За тримери за трева ART 26 LI със сериен номер започващ с 7 …, 8 … или 9 … моля използвайте 18 V / 1,3 Ah литиево-йонен акумулатор (каталожен № 2 607 336 040, EAN-код 3165140.438728)
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Консумативи Нож за ножица 
за трева 10 cm

Нож за ножица 
за трева 8 cm

Нож за ножица 
за трева 8 cm

Телескопична 
дръжка с колела

Телескопична 
дръжка с колела

Каталожен № 2 609 003 867 2 609 003 884 2 609 002 039 2 609 002 041 2 609 003 869

EAN-код 3165140.573535 3165140.573566 3165140.441100 3165140.441124 3165140.573559

Подходящи за AGS 10,8 LI
ASB 10,8 LI

AGS 7,2 LI Isio Isio AGS 10,8 LI
ASB 7,2 LI

Консумативи Нож за ножица 
за храсти 20 cm

Нож за ножица 
за храсти 12 cm

Нож за ножица 
за храсти 12 cm

Каталожен № 2 609 003 868 2 609 003 885 2 609 002 040

EAN-код 3165140.573542 3165140.573573 3165140.441117

Подходящи за ASB 10,8 LI ASB 10,8 LI
AGS 10,8 LI
AGS 7,2 LI

Isio

Консумативи Резервен нож

Каталожен № F 016 800 286

EAN-код 3165140.516747

Подходящиза Ciso

Акумулаторни 
ножици за трева

Акумулаторни 
ножици за храсти

Акумулаторна 
градинска ножица

Клонотрошачки

Консумативи Резервен нож Чувал за събиране

Каталожен № F 016 800 276 2 605 411 073

EAN-код 3165140.427135 3165140.080514

Подходящи за AXT Rapid 2200
AXT Rapid 2000

AXT Rapid 2200
AXT Rapid 2000

Консумативи Резервни ножове 
(3 ножа)

Комплект ножове
(5 ножа)

Каталожен № F 016 800 303 F 016 800 307

EAN-код 3165140.603263 3165140.643504

Подходящи за Keo Keo

Акумулаторен 
градински 
трион
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Консума-
тиви

Водещ меч и 
верига 
1,1 mm / 35 cm

Водещ меч и 
верига 
1,1 mm / 30 cm

Режеща верига 
1,1 / 40 cm

Режеща верига 
1,1 mm / 35 cm

Режеща верига 
1,1 mm / 30 cm

Режеща верига 
1,3 mm / 40 cm

Режеща верига 
1,3 mm / 35 cm

Масло за 
верижни 
триони

Каталожен 
№ F 016 800 260 F 016 800 259 F 016 800 258 F 016 800 257 F 016 800 256 F 016 800 240 F 016 800 239 2 607 000 181

EAN-код 3165140.396493 3165140.396486 3165140.396479 3165140.396462 3165140.396455 3165140.357654 3165140.357647 3165140.070867

Подходящи 
за

AKE 35-19 S
AKE 35 S
AKE 35

 AKE 30 S
 AKE 30

AKE 40-19 S
AKE 40 S
AKE 40

AKE 35-19 S
AKE 35 S
AKE 35

AKE 30-19 S
AKE 30 S
AKE 30 LI

AKE 40-19 Pro AKE 35-19 Pro Всички модели 
AKE

Консумативи 36 V / 2,6 Ah 
високомощен 
литиево-йонен 
акумулатор

36 V / 1,3 Ah 
литиево-йонен 
акумулатор 

36 V LI
бързозарядно 
устройство 
AL 3640 CV

36 V LI
стандартно зарядно 
устройство
AL 3620 CV

18 V / 1,5 Ah 
литиево-йонен 
акумулатор

Каталожен № F 016 800 301 F 016 800 302 2 607 225 100 F 016 800 313 1 600 Z00 000

EAN-код 3165140.600613 3165140.600620 3165140.365482 3165140.660419 3165140.596206

Подходящи за AHS 54-20 LI AHS 54-20 LI AHS 54-20 LI AHS 54-20 LI AHS 52 LI 
AHS 48 LI

Акумулаторни 
верижни триони

Акумулаторни 
ножици за жив плет

Консума-
тиви

36 V / 2,6 Ah 
високомощен 
литиево-йонен 
акумулатор 

36 V / 1,3 Ah
литиево-йонен 
акумулатор 

36 V LI 
бързозарядно 
устройство 
AL 3640 CV

36 V LI
стандартно за ряд-
но устройство 
AL 3620 CV

Водещ меч и 
верига 
1,1 mm / 30 cm

Водещ меч и 
верига 
1,1 mm / 40 cm

Каталожен 
№ F 016 800 301 F 016 800 302 2 607 225 100 F 016 800 313 F 016 800 308 F 016 800 261

EAN-код 3165140.600613 3165140.600620 3165140.365482 3165140.660419 3165140.647274 3165140.396509

Подходящи 
за

AKE 30 LI AKE 30 LI AKE 30 LI AKE 30 LI AKE 30 LI AKE 40-19 S
AKE 40 S
AKE 40

Консумативи 18 V LI зарядно 
устройство 
AL 2215 CV, 1 час

18 V LI зарядно 
устройство 
AL 2204 CV, 3 часа

14,4 V / 1,5 Ah 
акумулатор

NiCd зарядно 
устройство 
AL 2404, 3 часа

Каталожен № 1 600 Z00 001 2 607 225 274 2 607 335 534 2 607 225 184

EAN-код 3165140.596213 3165140.438735 3165140.308199 3165140.425872

Подходящи за AHS 52 LI 
AHS 48 LI

AHS 52 LI 
AHS 48 LI

AHS 52 Accu 
AHS 41 Accu

AHS 52 Accu 
AHS 41 Accu

Консумативи  |  61  |



Консумативи Aquasurf-водос-
труйка за почист-
ване на тераси

Твърда 
ротационна четка

Миеща четка Твърда 
ротационна четка

Гъвкава 
ротационна четка

Каталожен № F 016 800 169 F 016 800 194 F 016 800 209 F 016 800 210 F 016 800 211

EAN-код 3165140.349055 3165140.350297 3165140.356831 3165140.356848 3165140.356855

Подходящи за Всички Aquatak (1) Aquatak 160 X
Aquatak 160 Pro X

Всички Aquatak (1) Всички Aquatak (1) Всички Aquatak (1)

Консумативи Удължителен маркуч 
10 m

Удължителен маркуч 
7 m

Удължителен маркуч 
7 m

Тръбоочистител 
15 m

Тръбоочистител 
8 m

Тръбоочистител 
8 m

Каталожен № F 016 800 213 F 016 800 196 F 016 800 212 F 016 800 216 F 016 800 214 F 016 800 228

EAN-код 3165140.356879 3165140.350310 3165140.356862 3165140.356909 3165140.356886 3165140.357029

Подходящи за Всички Aquatak (2) Aquatak 160 X
Aquatak 160 Pro X

Всички Aquatak (2) Всички Aquatak (1) Всички Aquatak (1) Aquatak 160 X
Aquatak 160 Pro X

Консумативи Flexi-Jet-дюза Удължителна тръба за 
разпръскващия пистолет

Воден филтър Адаптер за консумативи 
Kärcher

Набор от универсални 
адаптери

Каталожен № F 016 800 171 F 016 800 220 F016 800 284 F 016 800 226 F 016 800 198

EAN-код 3165140.349048 3165140.356947 3165140.507639 3165140.357005 3165140.350334

Подходящи за Всички Aquatak (1) Всички Aquatak (1) Всички Aquatak Всички Aquatak (1) Водоструйки на други 
производители

Водоструйки

(1) Без Aquatak 160 X и Aquatak 160 Pro X
(2) Без Aquatak 160 X, Aquatak Pro X и Aquatak Clic
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Заредени по всяко време
Без саморазреждане, без Memory-ефект: 
постоянен капацитет на акумулатора през 
целия експлоатационен живот.

Голяма мощност, малко тегло
Акумулаторните инструменти на Bosch с лити-
ево-йонна технология впечатляват с много 
компактната си конструкция, ниското си 
тегло и много голямото удобство при работа. 
Това спестява много сили при всички работи.

Еднаква мощност при два пъти 
по-малки размери
Размерът и теглото на акумулаторите са нама-
лени с приблизително 60 % в сравнение с кон-
венционалните никел-кадмиеви акумулатори – 
въпреки, че те предлагат същата мощност.

Голяма експлоатационна 
продължителност
Интелигентната електронна защита на акуму-
латорните клетки, ECP на Bosch, предпазва 
литиево-йонните акумулатори от превиша-
ване на температурата и претоварване, с 
което им осигурява особено дълъг живот.

Предимствата на литиево-йонната технология накратко:

Компактни, дълготрайни и бързо зареждащи се –
акумулаторите с литиево-йонна технология
Инструментите с литиево-йонна технология практически са винаги готови за работа. 
Независимо от това дали акумулаторът е напълно зареден, наполовина зареден или празен – 
можете да го поставите в зарядното устройство, без да се притеснявате за него. При това 
можете да забравите за саморазреждането и Memory-ефекта.

Поради краткото време за зареждане, акумулаторните инструменти на Bosch с литиево-йонна технология 
са не само бързо готови за употреба, но също и много издръжливи. Дори след период от 4 месеца в режим на 
готовност напълно зареденият литиево-йонен акумулатор все още е зареден на около 92 %. Това означава, че 
акумулаторните инструменти на Bosch са на Ваше разположение за 6 пъти по-дълго време от конвенционалните 
никел-кадмиеви акумулатори.  Казано накратко: малък акумулатор, голям напредък.
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Bosch 
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36 V
За по-голяма мощност
Доставяйки по-голяма мощност с нула емисии 36 V гама осигурява истинска акумалуторна алтернатива на 
бензиновата и електрическа градинска техника. 36 V литиево-йонната технология наистина осигурява на Bosch 
по-голяма продължителност на работа между зарежданията (сравнено с NiCd акумулатори), без неприятните 
удължители, дим, бензин или оплетени кабели. Осигурява пълна мощност през цялото време без постепенна 
загуба на мощност,гамата предлага нетрадиционно ниво на производителност сравнена с продукти със 
същите размери и тегло. 
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Един акумулатор подходящ за всички – 
това е наистина добра идея …
Всички инструменти на Bosch в новата Power4All система използват един и същ зареждащ 
се литиево-йонен акумулатор. Без значение колко инструменти от серията ще купите, ще Ви се 
наложи да инвестирате само в един акумулатор и едно зарядно устройство. Което Ви спестява пари и означава, че 
не трябва да търсите място за съхранение на много зарядни устройства. Единственият, мощен 18 V акумулатор е 
подходящ за всички акумулаторни инструменти в системата Power4All, включително тримери за трева, ножици за 
жив плет, бормашини/винтоверти, пробивни винтоверти, перфоратори, триони и шлифовъчни машини.

18 V
Добре дошли в семейството! 

18 V литиево-йонна градинска техника на Bosch

Всички инструменти описани на тази страница се предлагат със или без включени акумулатор и зарядно устройство

Спецификации ART 26 LI
Батерия Литиево-йонна
Напрежение на 
акумулатора

18 V / 1,3 Ah

Време на зареждане 3 h
Диаметър на кръга 
на косене

26 cm

Телескопична 
дръжка ✓ 

Регулиране по 
височина

80 - 114 cm

Режеща система Пластмасов нож
Завъртаща се на 90° 
режеща глава ✓ 

Комплект колела –
Скоба за 
предпазване на 
растенията

✓

Тегло (вкл. 
акумулатор)

2,4 kg

Спецификации AHS 52 LI AHS 48 LI 
Батерия Литиево-йонна Литиево-йонна
Напрежение на 
акумулатора

18 V / 1,3 Ah 18 V / 1,3 Ah

Време на зареждане 3 h 3 h
Продължителност 
на работа

До 50 min До 50 min

„Anti-Blocking“ 
система ✓ ✓

Стъпка на ножа 15 mm 15 mm
Дължина на ножа 520 mm 480 mm
Честота на ходовете 
на празен ход

2200 min–1 2200 min–1

Тегло (вкл. 
акумулатор)

2,3 kg 2,2 kg

Спецификации ALB 18 LI
Батерия Литиево-йонна
Напрежение на 
акумулатора

18 V / 1,5 Ah

Продължителност 
на работа

10 min

Време на 
зареждане

3,5 h

Макс. скорост на 
издухване

210 km/h

Тегло 
(вкл. акумулатор)

1,8 kg
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Uneo Maxx 
акумулаторен 
перфоратор
С максимална мощност и ком-
форт за всичко: ударно проби-
ване, пробиване и завинтване.
 Компактен, лек и удобен инстру-

мент: 3 функции в една машина – 
ударно пробиване, пробиване 
и завинтване

 Максимална сила благодарение на 
пневматичния ударен механизъм 
на Bosch

PSR 18 LI-2 акумулато-
рен 2-скоростен проби-
вен винтоверт
Мощност и издръжливост в 
ръката ви.
  Най-удобният инструмент в своя клас 

благодарение на особено малкото 
тегло и компактната конструкция

  2-скоростен високопроизводителен 
планетен редуктор с изключителен 
експлоатационен живот и най-
доброто силопредаване

  Завинтва до 300 винта без прекъс-
ване с едно пълно зареждане на 
акумулатора

  PSB 18 LI-2 акумулато-
рен 2-скоростен ударно-
пробивен винтоверт
Универсалният инструмент с 
голяма мощност.
 Най-удобният инструмент в своя клас 

благодарение на особено малкото тегло и 
компактната конструкция 

 2-скоростен високопроизводителен плане-
тен редуктор с изключителен експлоатацио-
нен живот и най-доброто силопредаване

  Регулиращ пръстен с 30 предварително 
избираеми настройки на въртящия момент, 
както и определяне на настройките за 
пробиване и ударно пробиване

Спецификации Uneo Maxx PSR 18 LI-2 PSB 18 LI-2
Напрежение на акумулатора 18 V / 1,5 Ah 18 V / 1,5 Ah 18 V / 1,5 Ah

Диаметър на винта до 6 mm 8 mm 8 mm

Диаметър на пробиване в дърво 10 mm 35 mm 35 mm

Диаметър на пробиване в стомана 8 mm 10 mm 13 mm

Диаметър на пробиване в зидария 10 mm – 15 mm

Диаметър на пробиване в бетон 10 mm – 12 mm

Обороти на празен ход 0 - 900 min–1 0 - 400 min–1 (1) 

0 - 1250 min–1 (2)
0 - 400 min–1 (1) 

0 - 1650 min–1 (2)

Степени на въртящия момент – 25 + 1 30 + 2

Макс. въртящ момент при лек / тежък случай на 
приложение при завинтване

30 Nm 25/46 Nm 30/48 Nm

Ударен механизъм 0 - 5000 min-1 – –

Енергия на отделния удар 0,6 J (3) – –

Патронник SDS Quick Auto-Lock на Bosch Auto-Lock на Bosch

Тегло на машината с акумулатора 1,4 kg 1,45 kg 1,8 kg

ECP ✓ ✓ ✓

(1) І-ва скорост (2) ІІ-ра скорост (3) В съответствие с новите указания на EPTA

18 V литиево-йонни електроинструменти на Bosch
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PST 18 LI акумулаторен 
прободен трион 
Компактен размер, малко тегло 
и висока точност за най-добри 
резултати.
  Максимална точност и контрол с инова-

ционния CutControl на Bosch и вграде-
ната работно осветление

  Електронно управление на честотата 
на ходовете на Bosch за лесно начало 
на рязането и работа съобразена 
с материала

  4-степенно махаловидно движение за 
бързи срезове и голяма издръжливост 
на режещия нож

PSM 18 LI акумула-
торна мултишлифо-
въчна машина 
Мощната, компактна мултифунк-
ционална шлифовъчна машина.
  Микрофилтърна система на Bosch: 

вграден прахоулавящ елемент 
изсмуква праха директно в микро-
филтърна кутия

  SDS система за използване на раз-
лични консумативи

  Шлифовъчна плоча от две части: 
делта-шкурката и шлифовъчната 
плоча могат без усилие да се осво-
бождават и завъртат

PML 18 LI акумулаторна 
мултифункционална 
лампа
Брилянтна светлина навсякъде.
  Силна светлина благодарение на 

3 висококачествени светодиода

  Многостранни приложения чрез 
богата гама консумативи за хобито 
и свободното време 

18 V литиево-йонни електроинструменти на Bosch

Спецификации PST 18 LI
Напрежение на акумулатора 18 V / 1,5 Ah

Обороти на празен ход 0 - 2400 min–1

Основна плоча Стомана

Дълбочина на рязане в дърво 80 mm 

Дълбочина на рязане в 
алуминий

10 mm 

Дълбочина на рязане в стомана 5 mm 

Bosch Electronic ✓

4-степенно махаловидно 
движение ✓

SDS система на Bosch ✓

Low Vibration на Bosch ✓

Тегло на машината с 
акумулатора

1,9 kg

ECP ✓

Спецификации PSM 18 LI
Напрежение на акумулатора 18 V / 1,5 Ah

Осцилиращо движение 22000 min–1

Диаметър на резонансния кръг 1,6 mm

Шлифовъчна повърхност 104 cm2

Микрофилтърна система ✓

SDS шлифовъчна плоча ✓

Тегло на машината с 
акумулатора

1,3 kg

Спецификации PML 18 LI
Напрежение на акумулатора 18 V / 1,5 Ah

Яркост 270 lm

Продължителност на работа 6,5 h

Тегло на машината с 
акумулатора

0,5 kg
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Спецификации PSR 10,8 LI PSR 10,8 LI-2
Напрежение на акумулатора 10,8 V 10,8 V
Диаметър на винта до 6 mm 6 mm
Диаметър на пробиване в дърво 20 mm 20 mm
Диаметър на пробиване в стомана 8 mm 8 mm

Обороти на празен ход 0 - 410 min–1 0 - 350 min–1 (1)

0 - 1100 min–1 (2)

Степени на въртящия момент 10 + 1 10 + 1
Макс. въртящ момент при лек / тежък случай на 
приложение при завинтване

10 / 25 Nm 10 / 22 Nm

Бързозатягащ патронник Auto-Lock на Bosch Auto-Lock на Bosch
Тегло на машината с акумулатора 0,95 kg 0,95 kg
ECP ✓ ✓

Спецификации Uneo

Напрежение на акумулатора 14,4 V

Диаметър на винта до 6 mm

Диаметър на пробиване в дърво 10 mm

Диаметър на пробиване в стомана 8 mm

Диаметър на пробиване в зидария 10 mm 

Диаметър на пробиване в бетон 10 mm

Обороти на празен ход 0 - 900 min–1

Ударен механизъм 0 - 4800 min–1

Енергия на отделния удар 0,5 J *

Патронник Bosch SDS Quick

Макс. въртящ момент 
при лек / тежък случай на 
приложение при завинтване

18 Nm

Тегло на машината с 
акумулатора

1,1 kg

ECP ✓

* В съответствие с новите указания на EPTA

Спецификации PMF 10,8 LI
Напрежение на акумулатора 10,8 V

Честота на вибрациите 5000 - 20000 min–1

Ъгъл на осцилация 2,8°

Тегло на машината с акумулатора 0,9 kg

Bosch Electronic ✓

Bosch Eco Electronic ✓

ECP ✓

Спецификации PSR 14,4 LI PSR 14,4 LI-2 PSB 14,4 LI-2
Напрежение на акумулатора 14,4 V 14,4 V 14,4 V

Диаметър на винта до 8 mm 8 mm 8 mm

Диаметър на пробиване в дърво 25 mm 30 mm 30 mm

Диаметър на пробиване в стомана 10 mm 10 mm 13 mm

Диаметър на пробиване в зидария – – 14 mm

Диаметър на пробиване в бетон – – 10 mm

Обороти на празен ход 0 - 450 min–1 0 - 370 min–1 (1)

0 - 1150 min–1 (2)
0 - 350 min–1 (1)

0 - 1550 min–1 (2)

Степени на въртящия момент 10 + 1 25 + 1 30 + 2

Макс. въртящ момент при лек / тежък 
случай на приложение при завинтване

12/28 Nm 20/38 Nm 23/40 Nm

Патронник Auto-Lock на Bosch Auto-Lock на Bosch Auto-Lock на Bosch

Тегло на машината с акумулатора 1,15 kg 1,35 kg 1,7 kg

ECP ✓ ✓ ✓

(1) І-ва скорост (2) ІІ-ра скорост

PMF 10,8 LI акумулато-
рен мултифункциона-
лен инструмент 
Най-универсалният в неговия 
клас. Рязане, отрязване с трион, 
фрезоване, шлифоване и шаберо-
ване без кабел за обработване на 
детайли.
  Мултифункционален и прецизен чрез 

осцилационна функция
 Bosch Electronic: неограничено без-

степенно управление на скоростта на 
осцилация чрез потенциометър – за 
работа съобразена с материала 

 Bosch Eco Electronic: спестява енергия 
до 50 % по-голяма продължителност на 
работа

10,8 V литиево-йонни електроинструменти на Bosch

14,4 V литиево-йонни електроинструменти на Bosch

(1) І-ва скорост  (2) ІІ-ра скорост
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Спецификации IXO
Напрежение на акумулатора 3,6 V

Диаметър на винта до 5 mm

Индикатор за заредеността на акумулатора ✓

Обороти на празен ход 180 min–1

Бързозатягащ патронник Магнитен държач за битове с шестостенен захват

Тегло на машината с акумулатора 0,3 kg

ECP ✓

Спецификации Xeo
Напрежение на акумулатора 3,6 V

Макс. дебелина на рязане 6 mm

Производителност на рязане за едно зареждане 
на акумулатора

До 150 m

Обороти на празен ход 240 min–1

Тегло на машината с акумулатора 0,4 kg

Безопасен превключвател ✓

AutoSharp plus ✓

ECP ✓

Спецификации PKP 7,2 LI
Напрежение на акумулатора 7,2 V

На лепилната пръчка Ø 7 mm

Време на загряване 15 s

Макс. време на работа 45 min

Автоматично изключване след 5 min

Тегло на машината с 
акумулатора

0,3 kg

ECP ✓

Спецификации Prio
Напрежение на 
акумулатора

7,2 V

Честота на вибрациите 16000 min–1

Диаметър на резонансния 
кръг

1,2 mm

Шлифовъчна повърхност 104 cm2

Тегло на машината 0,7 kg

ECP ✓

Акумулаторна 
отвертка IXO
Най-продаваният 
електроинструмент в света.
  Индикатор на посоката на въртене 

и индикатор на нивото на зареж-
дане със светодиод

  Автоматично блокиране на шпин-
дела за ръчно затягане или раз-
хлабване на винтове

  Оптимално съхранение в зарядното 
устройство

  Работна светлина

3,6 V литиево-йонни електроинструменти на Bosch

7,2 V литиево-йонни електроинструменти на Bosch

Спецификации PSR 7,2 LI
Напрежение на акумулатора 7,2 V

Диаметър на винта до 6 mm

Обороти на празен ход 240 min–1

Степени на въртящия момент 10 

Макс. въртящ момент при 
лек / тежък случай на 
приложение при завинтване

6/10 Nm

Бързозатягащ патронник Магнитен държач 
за битове със 
шестостенен захват

Тегло на машината с 
акумулатора

0,5 kg

ECP ✓
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EFFICIENT ENERGY MANAGEMENT
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С Bosch Вие винаги сте една стъпка пред останалите 
Водеща технология, която Ви помага в ежедневната градинска работа

Bosch непрекъснато разработва нови продукти, 
които целят по-добре да отговарят на потреб-
ностите на градинаря. Всеки ден ние правим 
 задачите в градинарството по-лесни и по-удобни.

Това е само малък подбор от нашите водещи 
технологии. Ако искате да прочетете повече, 
посетете сайта www.bosch-garden.bg.

Power4All – един акумулатор подходящ 
за всички …
Ние въведохме Power4All 18 V фамилията 
от акумулаторни инструменти, всички които 
използват един и същ зареждащ се лити-
ево-йонен акумулатор. Без значение колко 
инструменти от серията ще купите, ще Ви се 
наложи да инвестирате само в един акуму-
латор и едно зарядно устройство.

Електронна система „Anti-Blocking“  
Ако от първи опит не можете да отрежете 
дебел клон, иновационната микроелектро-
ника регистрира това и веднага регулира 
посоката на движение на ножовете така, че 
да продължат рязането мощно там, където 
другите машини блокират. 

„Efficient Energy Management“
Управлението на енергийната ефективност 
повишава продължителността на работа на 
литиево-йонните акумулатори в Rotak LI с до 
15 % в зависимост от условията на косене. 
Интелигентно електронно управление на 
рязането подава точно необходимото 
количество енергия според височината и 
гъстотата на тревата при постоянна скорост 
на въртене на ножа. И при изключване на 
мотора системата за рекупериране на 
енергия превръща енергията на движещия 
се по инерция нож в електрическа и я 
подава обратно в акумулатора на косачката.

Система „Ergoflex“ 
Bosch се стреми да проектира градински 
инструменти, които са лесни за използване 
и с оптимална ергономичност. Най-новата 
гама косачки за трева Rotak използва 
системата „Ergoflex“, предлага ергономично 
конструирани и регулиращи се ръкохватки 
за подобряване стойката на тялото и нама-
ляване напрежението на мускулите докато 
косите тревната площ. „Ergoflex“ системата 
е одобрена от известния немски инсти-
тут AGR, който провежда изследвания в 
 областта на предотвратяването на проблеми 
в гърба.

Система „Jet-Collect“ 
Иновационните валци с ножове от високо-
качествена неръждаема стомана или пру-
жинни стоманени зъбци и отвори за влизане 
на въздух отстраняват основно тревен филц, 
мъх и бурени. Отстраненият отпадъчен мате-
риал се подава в събирателния контейнер 
със силен въздушен поток, който предотвра-
тява запушването.

Ефективна система „Turbine-Cut“
С новоразработения турбинен режещ 
апарат могат заедно да се надробяват меки 
материали и твърда дървесина. 8 въртящи 
се ножа заедно с конструкцията на фунията 
дават възможност за оптимално автома-
тично придърпване и изключително бързо 
поемане на материал до 230 kg/h. Тази 
комбинация осигурява ефективна работа 
практически без блокиране, независимо от 
градинския материал. 

Иновационен гребен за трева
Той е по-широк от предните колела на 
косачката на трева и подвежда автоматично 
към ножа и растящата близко до ръба трева 
благодарение на специалния си иновацио-
нен дизайн.

Powerdrive мотор
Иновационният понижаващ редуктор пре-
връща високите обороти на мотора в изклю-
чителна сила. Ако възникне съпротивление, 
въртящият момент автоматично се пови-
шава и моторът продължава да работи 
с пълна мощност, дори и при трудни усло-
вия и голямо натоварване.

Система „Power-Blade“
Специално разработената от Bosch спусъ-
кова система за включване в комбинация 
с байпасна режеща система се състои от 
неподвижен водещ нож без остри ръбове и 
много остър, разположен отзад движещ се 
нож. Тя предотвратява самоволно рязане и 
позволява по-безопасна работа, изключи-
телно гладък и без разкъсвания резултат от 
рязането. 

СИСТЕМА 
АNTI-BLOCKING

POWERDRIVE МОТОР

СИСТЕМА ERGOFLEX

СИСТЕМА JET-COLLECT
СИСТЕМА TURBINE-CUT

СИСТЕМА 
POWER-BLADE

ЗА КОСЕНЕ БИЗКО 
ДО РЪБА

EFFICIENT ENERGY 
MANAGEMENT

ДО 15 % 
ПРОИЗВОДИТЕЛ-

НОСТ

36 V – за по-голяма мощност
Доставяйки по-голяма мощност с нула 
емисии 36 V гама осигурява истинска 
акумулаторна алтернатива на бензиновата 
и електрическа градинска техника.
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Посещавайте интернет страницата на Bosch,
всеки път, когато искате да научите повече

Търсите ли повече съвети и хитринки как да 
използвате градинската техника? Може би не сте 
напълно сигурен кой градински инструмент е точно 
подходящият за Вас? Или искате да откриете спе-
циални консумативи за Вашите градински машини? 
На нашия уебсайт ще намерите отговор за всичко. 
Добре дошли в градината на Bosch. Можете да ни 
намерите 24 часа в денонощието в интернет на 
адрес: www.bosch-garden.bg.

Тук ще намерите наред със справочник за гради-
ната с основни знания по поддържане на градината 
и всички актуални продукти и инструкции за тях-

ното използване. От косачките за трева до прак-
тичната Isio, от простото до сложното – оставете 
се да Ви вдъхновят! За да Ви достави удоволствие 
сезонът в градината от началото до края. Тук могат 
да се открият още много неща. Защо не ни посе-
тите? Градинският портал е винаги отворен за Вас.

Ако търсите информация и учебни помагала 
във връзка с техниката на градинските уреди 
на Bosch и електроинструментите, изберете 
www.powertool-portal.com.

Отговорността за околната среда е основно задъл-
жение за Bosch. Първата задължителна директива 
за опазване на околната среда Bosch написва 
още преди 30 години. Указанията за защита на 
околната среда валидни за цялата Бош Група бяха 
формулирани през 1996 г. Същата година Bosch 
започна и постепенно въвеждане на екологичните 
системи за управление във всичките си произ-
водствени центрове. По най-различни теми бяха 
създадени проекти  за енергоспестяващи продукти. 
Например акумулаторните косачки от новото поко-
ление Rotak LI са първите, които ще са оборудвани 
с „Efficient Energy Management“. Това ще помогне 
да се спести до 20 % енергия в комбинация с изпи-
таната и утвърдена литиево-йонна технология на 
Bosch. Освен това косенето на трева се превръща 
в чиста работа – тиха, без миризма, невлияеща 
отрицателно на климата, незамърсяваща околната 
среда.

Bosch – с отговорност за бъдещето 
Околната среда започва от собствения дом

Съществуват други проекти по темите съобразени 
с опазване на околната среда: опаковки, разделно 
събиране на боклука и рециклиране.

Обзорен преглед на ангажираността на Bosch за 
околната среда ще получите в интернет на адрес 
www.bosch-environment.com.

Сервиз за рециклиране: да опазваме заедно 
околната среда. Вие можете да предадете за 
рециклиране Вашите градински инструменти Bosch, 
акумулаторни инструменти, акумулатори чрез тър-
говската мрежа. По този начин повече от 80 % от 
един електроинструмент се използват отново.
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Нашите машини се усъвършенстват непрекъснато. По тази причина 
техническите данни и фигури са информативни. Фирма Bosch не носи 
отговорност за печатни грешки.

Bosch-градинска техника
100 % качество, 100 % сервиз

Изпитани и гарантирани
Безброй много тестове за здравина и експлоата-
ционна продължителност, както и контролни тестове 
на случаен избор гарантират, че само продукти без 
дефекти напускат завода.  Затова  свидетелства и 
2-годишната гаранция за всички  продукти на Bosch. 
По-подробна информация за гаранционните условия 
ще намерите на адрес: www.bosch-garden.bg.

www.bosch-garden.bg

Направление Електроинструменти
Бул. Черни връх № 51Б бизнес център FPI
1407 София
За техническа информация: 02 962 52 95
www.bosch-garden.bg

Отпечатано на 
хартия неувреждаща 

околната среда.
1619LB75510001


