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Новото поколение Compact
Компактна мощност: винаги най-подходящата!

IXO Little Big Moments
Големите неща често започват от една малка идея. И едно IXO.
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2011 
Uneo Maxx – ударно 
 пробиване, пробиване и 
завинтване само с един 
инструмент

1947 
Прободен трион Lesto – 
 първият електрически 
 прободен трион в света

По-голяма мощност, по-голяма гъвкавост, по-голяма точност.
Иновациите на Bosch ще Ви впечатлят.

Непрекъснатият стремеж към подобряване е основната идея на създателя на фирмата 
Роберт Бош и днес все още е критерий за нашите действия. Неговият основен стремеж 
към иновации е за нас днес, както и в бъдеще, критерий за нашите действия. Резултатът е 
уникалната иновационна сила на Групата Bosch, която се проявява при около 3 800 заявки 
за патенти годишно. Много от тези идеи са вградени в електрическите инструменти на 
Bosch: направлението Bosch Power Tools представя годишно повече от 100 нови проду-
кта на пазара. Също и в бъдеще ще Ви впечатляваме с нашите иновации.

Един пример за тази иновационна сила на Bosch Power Tools е 18 V литиево-йонна 
 акумулаторна система: един мощен акумулатор осигурява захранване за цялата  фамилия 
уреди за дома и градината на Bosch. Една ориентирана към бъдещето разработка е и 
новото поколение Compact на Bosch: удобни и компактни прободни триони, ударни бор-
машини, ексцентрикови шлифовъчни машини и перфоратори – за всеки потребител 
подходящият продукт.

Потопете се в света на електроинструментите на Bosch за домашния майстор, ще бъдете 
впечатлени от иновациите или лично изживейте своя IXO момент. Ще видите: нашите 
инструменти са готови за всяко приложение – пожелаваме Ви приятна работа!

Ваш

„Трябва винаги да се стремим към подобряване
на съществуващото положение, никога не трябва да 

се задоволяваме с постигнатото.“

Роберт Бош

Волфганг Бекер
Marketing Europe | Power Tools Division | Robert Bosch GmbH
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По-практични, 
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по-интелигентни: 

ИНОВАЦИИТЕ 
на Bosch за домашния 
майстор
Колкото по-добър е инструментът, толкова по-лека е 
работата. Bosch разработва за Вас непрекъснато нови 
решения, които облекчават работата на домашния 
майстор в дома и градината. На следващите страници 
от каталога открийте нашите ИНОВАЦИИ.
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В къщата или в градината? 
Просто правете това, което 
искате и когато искате!

Първо искате да монтирате стелажа или преди това да 
подрежете живия плет? Нашият съвет: правете това, което 
искате! Само поставете 18 V акумулатор в инструмента по 
Ваш избор и започвайте. А когато сте готови: изваждате 
акумулатора и го поставяте в следващия инструмент – и 
продължавате.

Вземете революционното 
решение в ръка – само с 
един акумулатор! 
„Power4All“ е акумулаторната система с литиево-йонна 
 технология за цялата фамилия инструменти на Bosch за 
къщата и градината! Максимална мощност с един единствен 
мощен 18 V акумулатор, подходящ за всички акумулаторни 
инструменти от новата система: пробивен винтоверт, 
 ударно-пробивен винтоверт, перфоратор, прободен трион, 
шлифовъчна машина, лампа и дори тример за трева и ножица 
за жив плет. 

За вас това означава: мощност на най-високо ниво и абсо-
лютна гъвкавост. Чрез многото различни възможности за 
комбинация на инструменти и акумулатор Вие ще се спра-
вите напълно с най-важните работи в къщата и градината. 
И най-доброто: можете да допълвате Вашата 18 V фамилия на 
Bosch с акумулаторни инструменти без акумулатор и зарядно 
устройство и при това да спестявате пари в брой.

Добре дошли 
        във фамилията! 
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Разопаковайте и започнете работа 
веднага:
Всеки комплект Power4All съдържа 
инструмент, зарядно устройство и 
 акумулатор.

Допълнете и комбинирайте:
За какво да купувате повече акумулатори от 
необходимото? 
Всички Power4All-електроинструменти могат 
да се закупят и без акумулаторни батерии 
и са подходящи за 18 V-Power4All-акумулатор.

Добре дошли 
        във фамилията! 
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Акумулаторен 
двускоростен пробивен 

винтоверт 

Акумулаторен 
прободен трион

Акумулаторен 
двускоростен ударен 

винтоверт

Акумулаторна 
мултишлифовъчна 

машина

PSM 18 LI
Страница 78

PST 18 LI
Страница 52

PSB 18 LI-2
Страница 34

PSR 18 LI-2
Страница 28

Комбинираща
система

Спестете си излишни 
акумулаторни батерии и 
зарядни устройства …
Край на различните акумулаторни батерии и зарядни устрой-
ства, които са несъвместими един с друг и струват само 
излишни пари и заемат място. В новата 18 V фамилия на Bosch 
всеки е подходящ и за другите. Това означава: един акумула-
тор и едно зарядно устройство за всички инструменти!

Например, започнете с един комплект от пробивен винто-
верт, акумулатор и зарядно устройство и постепенно го 
допълвайте с други инструменти по Ваш избор – при това без 
акумулатор и зарядно устройство. Очевидно е, че при това 
спестявате много пари. Впрочем: членовете на фамилията се 
разпознават по логото „Power4All“.
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Акумулаторен 
перфоратор

Акумулаторна
ножица за 

жив плет

Акумулаторен
листосъбирач

PML LI
Страница 36

ART 26 LI
Страница 153

AHS 52 LI
Страница 155

ALB 18 LI
Страница 153

Uneo Maxx
Страница 32

… и допълнете избора си!

B
… или комбинирайте 
по Ваше желание …

Акумулаторна 
мултифункционална 

лампа

Акумулаторен 
тример за трева

A
Стартирайте 

с един комплект …
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 ИНОВАЦИЯ | Ново поколение Compact

 Винаги най-подходящото – 
    новото поколение Compact на Bosch

С новото поколение Compact успешно се комбинираха 
 иновационна техника с компактна конструкция. Резултатът: 
ново поколение машини, което обединява мощ и удобство 
при работа. Всички уреди от новото поколение Compact са 
усъвършенствани по отношение на ергономията. Толкова 
добре, колкото е възможно, те винаги са удобни и сигурни 
за хващане с ръка – за работа без умора в зоната 
 ръка-рамо-гръб. Детайли, които впечатляват: например 
новият кабелен водач с приспособление за окач-
ване и здравите куфари за инструменти с прак-
тично разпределение. 

В новото поколение Compact ще намерите 
точно електроинструментите, които са 
подходящи за Вашите потребности. 
Изборът е Ваш.

PST 
Прободни 
триони

PSB 
Ударни 
 бормашини

PEX 
Ексцентрикови 
шлифовъчни 
машини

PSB 500 RE
PSB 500 RA

PSB 650 RE
PSB 750 RCE
PSB 750 RCA

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

PST 800 PEL PST 900 PEL
PST 1000 PEL

PEX 400 AE

PST 700 E

PEX 220 A
PEX 300 AE
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Прахосмукачката може да остане в шкафа! Уникалното 
 прахоулавящо устройство с телескопичен водач отстранява 
праха директно от отвора – вертикално и хоризонтално. 
Микрофилтърната система може да се купи като отделен 

Ударните бормашини 
от новото поколение Compact
Висока производителност и модерни технологии: благодарение на 
ергономичния си компактен дизайн, те са удобни и безопасни при 
ударно пробиване, пробиване и завинтване. С новото поколение 
Compact Bosch предлага на всеки потребител подходящия инстру-
мент. С микрофилтърната система потребителите както на Easy, така 
и на Universal и Expert могат да работят без прах.

Предимствата на новото
поколение ударни бормашини Compact:

Оптимална ергономичност благодарение на компактна  
конструкция и малко тегло
Максимална мощност за всяка задача – с доказаното  
качество на Bosch
Повишен комфорт при работа – лесно обслужване 
Универсалност: инструменти с 1 и 2 скорости 
Възможна е работа без прах с цялата гама инструменти 

Ударни 
бормашини

от страница 38

PSB 500 RE
PSB 500 RA

PSB 650 RE

PSB 750 RCE
PSB 750 RCA

PSB 1000-2 RCE 
PSB 1000-2 RCA

PSB 850-2 RE
PSB 850-2 RA

консуматив и може лесно да се поставя и сваля за изпраз-
ване. Инструментите от новото поколение Compact също 
могат да се дооборудват допълнително с прахоуловител.
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 ИНОВАЦИЯ | Ново поколение Compact

Прободните триони 
от новото поколение Compact
По-удобни, по-леки и по-точни. Независимо дали сте изобретателен 
домашен майстор от време на време, опитен домашен майстор или 
специалист: машините от новото поколение Compact са винаги съв-
сем правилно и точно съобразени с Вашите лични изисквания. 
Направете Вашия избор!

Предимствата на новите 
прободни триони от поколението Compact:

Оптимална работа благодарение на компактна конструкция и  
малко тегло
Максимална точност за всяка задача – с Bosch Electronic във  
всеки модел
Минимални вибрации благодарение на „Low Vibration“ на Bosch  
и ергономична ръкохватка с меко противоплъзгащо покритие
По-лесна и по-бърза смяна на ножа на триона чрез SDS-систе- 
мата на Bosch
 Оптимална точност и контрол – благодарение на иновационния  
CutControl сигурно следване на линията на рязане 
(опционално и като консуматив)

Точност и вибрации – са несъвместими. Затова новите 
прободни триони на Bosch са оборудвани с „Low 
Vibration“, линейно уравновесяване на масите и ергоно-
мична ръкохватка с меко противоплъзгащо покритие. 

PST 700 E PST 800 PEL PST 900 PEL

PST 1000 PEL

Прободни триони

от страница 52

Вашият прободен трион предварително се настройва с 
допълнителния избор на честотата на ходовете в зависи-
мост от материала, който ще се обработва (PST 900 PEL 
и PST 1000 PEL).
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Вградената микрофилтърна система отвежда праха 
директно във филтъра. Контейнерът се изпразва бързо 
и лесно и може да се използва  продължително. Новият 
Paper Assistant на Bosch дава възможност за много 
лесно и точно поставяне на шкурката върху шлифовъч-
ната плоча.

Ексцентрикови 
шлифовъчни машини

от страница 82

Ексценриковите шлифовъчни 
машини от новото поколение 
Compact 
Ексцентриковите шлифовъчни машини от новото поколение Compact 
на Bosch са по-удобни и по-леки при обичайно високата мощност. 
За опитния домашен майстор или специалист: машините от новото 
поколение Compact са винаги съвсем правилно и точно съобразени 
с Вашите лични изисквания. Направете Вашия избор!

Предимствата на новите 
ексцентрикови шлифовъчни 
машини от поколението Compact:

Оптимална работа благодарение на компактна  
конструкция и малко тегло
Без усилие при всяка задача –  
с Bosch Electronic в двата модела
Минимални вибрации и ергономично  
оформени ръкохватки и меко 
противоплъзгащо покритие
Лесна и бърза смяна на шкурката чрез  
Paper Assistant на Bosch
Чиста работа, почти без прах, с микрофилтърната система 

PEX 220 A

PEX 300 AE

PEX 400 AE
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 ИНОВАЦИЯ | Акумулаторни пробивни винтоверти PSR 14,4 LI-2 и 18 LI-2

PowerControl на Bosch
        още по-прецизно и по-удобно

ИНОВАЦИЯ Bosch PowerControl
При завинтване PowerControl показва на 10 степени при-
лагания въртящ момент. С червения плъзгащ превключвател 
тази стойност се фиксира и съответно винтовете се завинтват 
наравно с материала. С него изпробването е вече минало.

Акумулаторни 
двускоростни 
пробивни винтоверти
от страница 28

Удобство при работа и 
 комфорт в  компактна форма 
Акумулаторните пробивни винтоверти на Bosch PSR 14,4 LI-2 и 
PSR 18 LI-2 с PowerControl на Bosch. Никога досега пробиването 
и завинтването не са били толкова удобни и лесни. Високата 
степен на комфорт е само едно от големите предимства на 
новото поколение акумулаторни пробивни винтоверти на Bosch. 
Друг важен момент е осезаемо намаляване на размерите, което 
оказва голямо влияние върху удобството при работа. Компакт-
ност, която се вписва идеално в ръката. Освен това по-малкото 
тегло значително улеснява работата, особено при по-големите 
обекти.

PowerControl 
на Bosch
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Акумулаторни пробивни винтоверти PSR 14,4 LI-2 и 18 LI-2
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Който развива и завива единичен винт, познава про-
блема: как се избира правилният въртящ момент и коя е 
правилната скорост за това? Всички тези размишления 
са вече минало. С новия PowerControl на Bosch на 

PSR 14,4 / 18 LI-2 Вие не трябва да имате повече никакви 
притеснения. Само чрез един единствен превключвател 
избирате както правилния въртящ момент, така и правил-
ната предавка.
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 IXO Little Big Moments

... „Колко чудесно е това?!“ ... произведение на изкуството, 
което живее.

... светкавична идея, която работи. 

Един IXO момент е ...

IXO

Страница 22
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IXO Little Big Moments
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Големите неща често 
започват от една малка 
идея и едно IXO

... дете, което мляска. ... X-милиона възможности. ... баща, който празнува. 

www.bosch-ixo.com

Един IXO момент е винаги нещо различно. Той се появява веднага. 
Има много такива. Големи и малки. Понякога това е внезапно хрум-
ване. Понякога – светкавична идея. Понякога това е пейка, която вече 
не се клати. Понякога – произведение на изкуството, което живее. 
Понякога –баща, който празнува. Понякога това е врата, която вече 
не скърца. Понякога – кучешки „палат“. Едно „Колко чудесно е това?!“ 
Едно „Ти ли направи това?“ Един IXO момент е удоволствие, въодушев-
ление, спонтанност, креативен стил на живот. Един IXO момент може 
да е всичко. Кой е твоят?

Little Big Moments

Още много прекрасни IXO моменти ще намериш на интернет адрес
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Акумулаторни инструменти 
 за завинтване, пробиване 
  и ударно пробиване

Литиево-йонна или никел-кадмиева технология 
на Bosch

Акумулаторните пробивни винтоверти са на челно място по популярност 

сред домашните майстори, със значителна преднина пред най-често 

използваните електроинструменти в нормални домашни условия. Те 

печелят точки преди всичко със своето удобство при работа, лесното 

обслужване и независимост от мрежата. 

За да можете да работите навсякъде гъвкаво и без досадния кабел, 

Bosch Ви предлага множество акумулаторни инструменти, които са 

 създадени за специални изисквания. Независимо дали с иновацион-

ната литиево-йонна технология (Li-Ionen) или никел-кадмиева акумула-

торна система (NiCd) – с тези акумулаторни инструменти винаги ще 

работите 100 % без усилие и без кабел! 

Акумулаторни отвертки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Акумулаторни пробивни винтоверти  . . . . . . . . . 24 
Акумулаторни перфоратори  . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
Акумулаторни ударно-пробивни винтоверти . . . 34
Акумулаторна мултифункционална лампа  . . . . 36
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Компактни, издръжливи 
и бързо зареждащи се
Предимствата на литиево-йонната технология

Инструментите с литиево-йонна технология практически винаги са готови за 

работа. Независимо, дали акумулаторът е зареден, полузареден или разреден – 

поставете го без колебание в зарядното устройство. При това можете да забра-

вите саморазреждането или Memory-ефект. 

Благодарение на краткото време на зареждане акумулаторните инструменти на 

Bosch с литиево-йонна технология са не само бързо готови за стартиране, а преди 

всичко са издръжливи. Напълно зареденият литиево-йонен акумулатор дори след 

4 месеца Stand-by режим е все още зареден до прибл. 92 %. Така Вие разполагате 

с 6 пъти по-продължително време с мощността на Bosch за разлика от NiCd-аку-

мулатор. Казано накратко: малък акумулатор, голям напредък.

Същата мощност 
при два пъти по-малки 

размери

Винаги 
пълна мощност

Мощност, заряд, 
ниско тегло

Изключително голяма 
експлоатационна 
 продължителност
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Улеснете работата си

Защо да работим с по-голямо тегло от необходимото? Един литиево-

йонен акумулаторен винтоверт на Bosch разполага с пълна мощност – 

но е изключително удобен и лек. Така ще завинтвате без кабел, бързо 

и мощно, напр. при монтажа на мебели и по-малки детайли, като 

връзки за етажерки или шкафове. Също и за много приложения на 

винтове Вие сте най-добре подготвени благодарение на съдържащите 

се в окомплектовката различни накрайници за винтоверт. 

С бързото намиране на Bosch ще откриете с един поглед кой инстру-

мент за каква област на приложение е най-подходящ. 

Акумулаторни отвертки

БЪРЗОнамиране Литиево-йонни акумулаторни отвертки 

Леки задачи

Леки до средно 
тежки задачи

Монтаж на саморъчно направени  

мебели

Завинтване на технически уреди 

Изработване на модели 

Монтаж на саморъчно направени  

мебели

Монтаж на градинска ограда 

IXO

PSR 7,2 LI
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Битове и др. 
В богатия асортимент консумативи на Bosch ще 

намерите подходящия бит за всеки винт.

Допълнителна информация за консумативите ще  

намерите на страница 134



Application

ELECTRONIC
CELL PROTECTION

Longlife PowerLight Softgrip

100% = 250 x

BatteryCompact
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Акумулаторни отвертки 
                            IXO и PSR 7,2 LI

IXO е най-добрият приятел във всяко домакинство. За най- 

разнообразни приложения на винтове във всички материали 

с всички видове винтове в най-задния ъгъл. Малка, удобна 

и винаги готова за работа. Причината: иновационна литиево-

йонна акумулаторна технология и ергономичен дизайн. Ерго-

номичният дизайн на IXO позволява да лежи стабилно и без 

напрежение в ръката Ви. Това е от значение, когато се затяга 

първият или осемдесетият винт в чекмедже, етажерка или сис-

тема за захващане на окачен таван. Още по-лесно е, когато сте 

оборудвани с богатата гама консумативи, включени в оком-

плектовката от самото начало за всякакъв случай на приложе-

ние. Просто започнете!

Силата не зависи от размера

Без Memory-ефект, без само-

разреждане: благодарение на 

литиево-йонната технология 

винаги готов за работа

Автоматична 

блокировка на шпиндела

Благодарение на вградената 

PowerLight силна 

светлина и в тъмните ъгли

Ръкохватка с меко покритие 

за удобна работа

Дясно / ляво въртене

Индикатор за посоката 

на въртене и нивото 

на зареждане чрез светодиод

Лек, компактен – и въпреки това мощен: 
PSR 7,2 LI

„По-големият брат“ на IXO: идеален за по-мощно завинтване и при 

това приятно лек с тегло само 0,5 kg! И с 10 различни настройки на 

въртящия момент Вие сте оборудвани максимално добре за всеки 

материал.

Допълнителни белези на PSR 7,2 LIОбщи белези на акумулаторните отвертки



Характеристики на машините PSR 7,2 LI IXO Full Package IXO Medium Package IXO Basic Package

Завинтване Ø до 6 mm 5 mm 5 mm 5 mm

Обороти на празен ход 240 min–1 180 min–1 180 min–1 180 min–1

Степени на въртящия момент 10 – – –

Макс. въртящ момент 10 Nm 3 Nm 3 Nm 3 Nm

Напрежение на акумулатора 7,2 V 3,6 V 3,6 V 3,6 V

Капацитет на акумулатора 1,3 Ah 1,3 Ah 1,3 Ah 1,3 Ah

Тегло на машината 0,5 kg 0,3 kg 0,3 kg 0,3 kg

Индикатор за нивото на зареждане ✔ ✔ ✔ ✔

Индикатор за посоката на въртене ✔ ✔ ✔ ✔

Захват за шестостенни битове ✔ ✔ ✔ ✔

Окомплектовка

Държач за комплект накрайници с 10 бита 
(вкл. Ikea-бит)

✔ ✔ ✔ ✔

Ексцентрична приставка – ✔ 2 609 255 723 – –

Ъглов накрайник – ✔ 2 609 256 969 ✔ 2 609 256 969 –

Зарядно устройство ✔ ✔ ✔ ✔

2 x двустранен бит за винтоверт ✔ – – –

Пластмасов куфар ✔ – – –

Метална кутия – ✔ ✔ ✔

Каталожен номер 0 603 957 720 0 603 959 322 0 603 959 321 0 603 959 320

Бар-код 3 165 140 488 228 3 165 140 481 588 3 165 140 481 571 3 165 140 481 564

Евентуално допълнителна ак-

Преглед
Страница 16 
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Оптимално съхранение – 
в зарядното устройство
След всяко използване го поставете без 

да се замисляте в зарядното устройство: 

независимо от това дали акумулаторът му е 

зареден, полузареден или разреден.

Леките отвертки:
Изключително удобни и идеални за 

малки ъгли: IXO и PSR 7,2 LI на Bosch. 

Добре обмислени допълнения 
за IXO
С ъгловата и с ексцентрична приставка IXO 

се справя сега също и с приложения в най-

тесни места. За оптимално дозиране на 

силата може да се купи опционално и прис-

тавка за регулиране на въртящия момент. 

Допълнителна информация за консумати- 

вите ще намерите на страница 138
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 Акумулаторни 
          пробивни винтоверти 
     за пробиване и завинтване

Многостранните таланти за безкабелно 
 пробиване и завинтване 

Акумулаторните пробивни винтоверти с литиево-йонна или никел-

кадмиева технология на Bosch носят с достойнство името си. Неза-

висимо дали става въпрос за пробиване или завинтване – с тези 

практични помощници вие сте оборудвани за много работи. Наред с 

положението пробиване Вие разполагате според инструмента с до 

25 различни степени на въртящия момент. Така Вие ще завинтвате 

също така мощно, както и внимателно. Преди всичко нашите 2-ско-

ростни инструменти са подходящи за особено мощно завинтване с 

висок въртящ момент! С това е възможно завинтване и пробиване и 

в масивно дърво до 35 mm, напр. при конструкциите на катерушки, 

къщички по дърветата и люлки или скрити конструкции за обли-

цовки, стени и подове. Дори в метал с дебелина до 10 mm както при 

подови ламарини, табелки или  алуминиеви профили ще пробивате 

и завинтвате без усилие.

С бързото намиране на Bosch ще откриете с един поглед кой инстру-

мент за каква област на приложение е най-подходящ.

Леки задачи

Задачи 
със средни 
до високи 
 изисквания

Задачи 
с изключително 
високи 
 изисквания

Монтаж на саморъчно направени мебели 

Завинтване на технически уреди 

Монтаж на градинска ограда 

Завинтване на дъсчен под на терасата 

Монтиране на лампи и етажерки  

на стената

Монтиране на кухненски шкафове 

Изграждане на навес за кола 

Козирка над терасата с дървени греди 

Изграждане на къщичка в градината 

Литиево-йонни и никел-кадмиеви акумулаторни пробивни винтоверти

PSR 10,8 LI-2

PSR 12-2

PSR 14,4-2 

PSR 14,4 LI 

PSR 18

PSR 960

PSR 10,8 LI

PSR 12

PSR 14,4

PSR 14,4 LI-2

PSR 18-2

PSR 18 LI-2

БЪРЗОнамиране
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Битове, свредла и др. 
За всеки винт подходящият бит и за всеки материал 

правилното свредло – с качеството на Bosch.

Допълнителна информация за консумативите  

ще намерите на страница 134



Application

100% = 250 x

Battery Auto-Lock Softgrip Electronic PowerLight

ELECTRONIC
CELL PROTECTION

LonglifeCompact
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Типичен случай за акумулаторните едноскоростни пробивни 

винтоверти с литиево-йонна или никел-кадмиева технология на 

Bosch: серийно завинтване на винтове в профилни дъски от 

твърда дървесина при монтаж на под на открито. С голяма 

мощност и издръжливост акумулаторният пробивен винтоверт 

се справя бързо и точно също и с много други работи. Малки, 

леки и удобни, но с голяма мощност и комфорт – това са лити-

ево-йонните акумулаторни  пробивни винтоверти на Bosch. 

Многостепенното регулиране на въртящия момент осигурява 

внимателно завинтване, а електрониката на Bosch – плавно 

начало на пробиването. Вграденото работно осветление гаран-

тира винаги отлична видимост на обработвания детайл.

Голяма мощност при най-лесната работа

Пръстен за предварително 

избиране на въртящия 

момент с много степени плюс 

положение пробиване

По-лесна смяна между пробиване 
и завинтване

Точно настроени степени на въртящия момент с положение проби-

ване и „Click“-бързозатягащ патронник на Bosch правят много лесна 

също и честата смяна между свредло и бит за винтоверт.

Лесна работа 

благодарение на 

бързозатягащия 

патронник

Спирачката на движението 

по инерция спира веднага 

инструмента при необходи-

мост

Електронен индикатор на 

посоката на въртене

Мощен мотор и планетен 

редуктор

Благодарение на вградената 

PowerLight силна светлина 

и в тъмните ъгли

3-степенен индикатор за 

нивото на зареждане

Дясно / ляво въртене 

с блокировка 

на включването

Ръкохватка с меко 

 покритие за удобна работа

Bosch Electronic 

за лесно регулиране 

на оборотите

Бързосменяем акумулатор 

с кодиране 

на напрежението

Акумулаторни 
    едноскоростни пробивни 
  винтоверти

Допълнителни белези 

на PSR 14,4 LI и PSR 10,8 LI 

Общи белези на акумулаторните едноскоростни 

пробивни винтоверти



Характеристики на машините PSR 14,4 LI PSR 10,8 LI

Завинтване Ø до  8 mm  6 mm

Пробиване Ø в стомана  8 mm  6 mm

Пробиване Ø в дърво 25 mm 20 mm

Обороти на празен ход 0 - 400 min–1 0 - 340 min–1

Степени на въртящия момент 20 + 1 20 + 1

Макс. въртящ момент при 
лек/тежък случай на завиване

12/28 Nm 10/25 Nm

Напрежение на акумулатора 14,4 V 10,8 V

Тегло на машината с акумулатор 1,1 kg 0,9 kg

Окомплектовка

3-часово литиево-йонно зарядно устройство ✔ 2 607 225 274 ✔

Акумулатор(и) ✔ 2 607 336 038 ✔ (вграден)

Двустранен бит за винтоверт ✔ ✔

Пластмасов куфар ✔ ✔

Каталожен номер с 1 акумулатор 0 603 954 320 0 603 954 220

Бар-код с 1 акумулатор 3 165 140 621 816 3 165 140 621 786

Каталожен номер с 2 акумулатора 0 603 954 321 –

Бар-код с 2 акумулатора 3 165 140 632 805 –

Характеристики на машините PSR 18 PSR 14,4 PSR 12 PSR 960

Завинтване Ø до  8 mm  8 mm  8 mm  6 mm

Пробиване Ø в стомана 10 mm 10 mm 10 mm  8 mm

Пробиване Ø в дърво 28 mm 25 mm 20 mm 14 mm

Обороти на празен ход 0 - 700 min–1 0 - 700 min–1 0 - 700 min–1 0 - 550 min–1

Степени на въртящия момент 10 + 1 10 + 1 10 + 1 5 + 1

Макс. въртящ момент – – – 12 Nm

Макс. въртящ момент при 
лек/тежък случай на завиване

13/30 Nm 12/28 Nm 11/26 Nm –

Напрежение на акумулатора 18 V 14,4 V 12 V 9,6 V

Тегло на машината с акумулатор 1,7 kg 1,5 kg 1,4 kg 1,3 kg

Окомплектовка

3-часово зарядно устройство ✔ 2 607 225 184 ✔ 2 607 225 184 ✔ 2 607 225 184 ✔ 2 607 225 184

Акумулатор(и) ✔ 2 607 335 536 ✔ 2 607 335 528 ✔ 2 607 335 526 ✔ 2 607 335 524

Пластмасов куфар ✔ 2 605 438 621 ✔ 2 605 438 621 ✔ 2 605 438 621 ✔ 2 605 438 621

Каталожен номер с 1 акумулатор 0 603 955 320 0 603 955 420 0 603 955 520 0 603 944 669

Бар-код с 1 акумулатор 3 165 140 377 294 3 165 140 377 188 3 165 140 377 072 3 165 140 278 256

Бар-код с 2 акумулатора 0 603 955 321 0 603 955 421 0 603 955 521 0 603 944 651

Бар-код с 2 акумулатора 3 165 140 377 300 3 165 140 377 195 3 165 140 377 089 3 165 140 278 263
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Акумулаторните  
едноскоростни пробивни 
винтоверти с литиево- 
йонна технология: 
издръжливи и надеждни  

в най-различни ситуации.

Акумулаторните  
едноскоростни пробивни 
винтоверти с никел- 
кадмиева технология: 
мощни в най-различни ситуации.



1 2

2-GeardriveApplication Softgrip ElectronicPowerLightAuto-Lock PowerControl

ELECTRONIC
CELL PROTECTION

Longlife

100% = 300 x

BatteryCompact
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Леки и мощни – за всички работи с пробиване и завинтване

ИНОВАЦИЯ Bosch PowerControl

В положение „Завинтване“ 10 светодиода показват при завинтва-

нето на винта приложения въртящ момент. С червения плъзгащ 

превключвател може да се съгласува мощността към размера на 

винта и материала. В положението „Пробиване“ двускоростният 

високомощен планетен редуктор осигурява автоматично по-висока 

скорост за идеално пробиване.

ИНОВАЦИЯ Bosch PowerControl 

електронен предварителен избор 

на въртящия момент с вградено 

превключване на скоростите – 

оптимална мощност и обороти за 

всяка приложение

Лесна работа благодарение на 

бързозатягащия патронник

Спирачката на движението 

по инерция спира 

веднага инструмента при 

необходимост

Електронен индикатор 

на посоката на въртене

Мощен мотор 

с 2-скоростен високомощен 

планетен редуктор

Благодарение на вградената 

PowerLight силна светлина 

и в тъмните ъгли

Дясно / ляво въртене 

с блокировка 

на включването

Ръкохватка с меко 

 покритие за удобна работа

Бързосменяем акумулатор 

с кодиране 

на напрежението

3-степенен индикатор за 

нивото на зареждане

         Акумулаторни 
                    двускоростни 
пробивни винтоверти

Допълнителни белези 

на PSR 18 LI-2 и PSR 14,4 LI-2 

Общи белези на акумулаторните двускоростни 

пробивни винтоверти

Акумулаторните 2-скоростни пробивни винтоверти с литиево-

йонна или никел-кадмиева технология на Bosch работят мощно 

и надеждно в най-различни ситуации. „Click“-бързозатягащият 

патронник прави смяната на битовете за винтоверт със свредла 

изключително лесна: звуков сигнал показва сигурното положе-

ние на захванатия инструмент.

Акумулаторните 2-скоростни пробивни винтоверти с литиево-

йонна технология предлагат най-голямото удобство при работа 

в своя клас чрез особено леката и компактна конструкция. 

2-скоростният високомощен планетен редуктор осигурява 

много сила на І-скорост и високи обороти на ІІ-ра скорост.

Bosch Electronic за лесно 

регулиране на оборотите

PowerControl 
на Bosch



Характеристики на машините PSR 18 LI-2 PSR 18 LI-2 PSR 14,4 LI-2 PSR 10,8 LI-2

Завинтване Ø до 10 mm 10 mm  8 mm  6 mm

Пробиване Ø в стомана 10 mm 10 mm 10 mm  8 mm

Пробиване Ø в дърво 35 mm 35 mm 30 mm 20 mm

Обороти на празен ход (І-ва/ІІ-ра скорост) 0 - 400 / 1 340 min–1 0 - 400 / 1 340 min–1 0 - 390 / 1 300 min–1 0 - 350 / 1 100 min–1

Степени на въртящия момент 10/електронни 10/електронни 10/електронни 20 + 1

Макс. въртящ момент при 
лек/тежък случай на завиване

25/46 Nm 25/46 Nm 20/40 Nm 11/22 Nm

Напрежение на акумулатора 18 V 18 V 14,4 V 10,8 V

Тегло на машината с акумулатор 1,3 kg 1,3 kg 1,14 kg 0,95 kg

Окомплектовка

1-часово зарядно устройство ✔ 1 600 Z00 001 – ✔ 1 600 Z00 001 ✔ 2 607 225 514

Акумулатор(и) ✔ 1 600 Z00 000 – ✔ 2 607 336 205 ✔ 2 607 336 864

Двустранен бит за винтоверт ✔ ✔ ✔ ✔

Пластмасов куфар ✔ 2 605 438 623 – ✔ ✔ 2 609 004 212

Каталожен номер с 1 акумулатор 0 603 973 320 – 0 603 973 420 0 603 972 920

Бар-код с 1 акумулатор 3 165 140 583 282 – 3 165 140 583 220 3 165 140 582 551

Каталожен номер с 2 акумулатора 0 603 973 321 – 0 603 973 421 0 603 972 921

Бар-код с 2 акумулатора 3 165 140 583 299 – 3 165 140 583 237 3 165 140 582 544

Каталожен номер без акумулатор – 0 603 973 322 – –

Бар- код без акумулатор – 3 165 140 593 823 – –

Характеристики на машините PSR 18-2 PSR 14,4-2 PSR 12-2

Завинтване Ø до 10 mm  8 mm  8 mm

Пробиване Ø в стомана 12 mm 10 mm 10 mm

Пробиване Ø в дърво 40 mm 35 mm 30 mm

Обороти на празен ход (І-ва/ІІ-ра скорост) 0 - 400 / 1 250 min–1 0 - 400 / 1 250 min–1 0 - 390 / 1 250 min–1

Степени на въртящия момент 25 + 1 25 + 1 25 + 1

Макс. въртящ момент при 
лек/тежък случай на завиване

28/44 Nm 22/36 Nm 17/30 Nm

Напрежение на акумулатора 18 V 14,4 V 12 V

Тегло на машината с акумулатор 2,0 kg 1,75 kg 1,65 kg

Окомплектовка

30-минутно бързозарядно устройство ✔ 2 607 224 426 – –

1-часово бързозарядно устройство – ✔ 2 607 224 392 ✔ 2 607 224 392

Акумулатор(и) ✔ 2 607 335 536 ✔ 2 607 335 534 ✔ 2 607 335 542

Пластмасов куфар ✔ 2 605 438 671 ✔ 2 605 438 632 ✔ 2 605 438 632

Каталожен номер с 1 акумулатор 0 603 951 E20 0 603 951 G20 0 603 951 J20

Бар-код с 1 акумулатор 3 165 140 404 983 3 165 140 404 860 3 165 140 404 747

Каталожен номер с 2 акумулатора 0 603 951 E21 0 603 951 G21 0 603 951 J21

Бар-код с 2 акумулатора 3 165 140 404 990 3 165 140 404 877 3 165 140 404 754
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Акумулаторните 
2-скоростни пробивни 
винтоверти с никел-
кадмиева технология: 
мощни с 2-скоростен редуктор.

Акумулаторни 2-скоростни 
пробивни винтоверти с 
литиево-йонна технология: 
още по-производителни при най-висока 

степен на удобство при работа.

Преглед
Страница 6 
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За всички работи по пробиване в дърво, 
 зидария и бетон 

Акумулаторните ударно-пробивни винтоверти на Bosch са изключи-

телно мощни универсални инструменти за безкабелно ударно про-

биване, пробиване и завинтване. За работи изискващи по-голяма 

мощност Вие разполагате с I-ва скорост с ниски обороти и с II-ра 

скорост, която предлага високи обороти с подходяща мощност. Така 

след „превключване надолу“ без усилие могат да се извършват 

и задачи изискващи интензивна мощност като рязане с боркорони 

или пробиването на големи диаметри.

Двата акумулаторни перфоратора Uneo и Uneo Maxx се използват 

за ударно пробиване, пробиване и завинтване във всяка основа – 

в дърво, гипс, тухла, дори в бетон. Един компактен силов пакет 3 в 1, 

с който могат да се изработват и монтират комплектни кухни. Без 

досадния кабел и без да трябва междувременно инструментът да се 

зарежда. 

Мощният литиево-йонен акумулатор прави това възможно. Така 

Uneo и акумулаторният ударно-пробивен винтоверт PSB са винаги 

готови за работа! Просто гениално.

С бързото намиране на Bosch ще откриете с един поглед кой инстру-

мент за каква област на приложение е най-подходящ.

Литиево-йонни акумулаторни перфоратори и ударно-пробивни винтоверти

Задачи 
със средни 
до високи 
 изисквания

Задачи с 
изключително 
високи 
 изисквания

Работи по пробиване в дърво, зидария  

и бетон 

Завинтване на дъсчен под на терасата 

Монтиране на лампи и етажерки на стената 

Монтиране на кухненски шкафове 

Работи по пробиване в дърво, зидария  

и бетон

Изграждане на навес за кола 

Козирка над терасата с дървени греди 

Изграждане на къщичка в градината 

PSB 14,4 LI-2

Uneo

PSB 18 LI-2

Uneo Maxx

Акумулаторни 
          перфоратори и ударно-
   пробивни винтоверти

БЪРЗОнамиране
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Свредла за дърво, свредла за камък 
и др. 
Качествените консумативи на Bosch са оптимално 

съобразени с целта на използване и инструментите.

Допълнителна информация за консумативите ще  

намерите на страница 134



ApplicationCompact
Pneumatic

Hammer SDS-Quick Softgrip PowerLightElectronic

ELECTRONIC
CELL PROTECTION

Longlife
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Uneo Maxx и Uneo: те пробиват, пробиват ударно и завинтват 

във всяка основа – в дърво, гипс, тухла и с лекота в бетон. 

Навсякъде те са за Вас компактните силови пакети 3 в 1: 

 независимо дали монтирате кухни, окачвате лампи или искате 

да построите къщичка в градината. Винаги без досадния кабел 

и най-вече без да трябва инструментът да се зарежда между-

временно. Мощната литиево-йонна технология прави това 

 възможно. Просто гениално.

Универсалните инструменти за всеки един домашен майстор – 
с литиево-йонна акумулаторна технология

Пневматичен ударен 

механизъм с мощен мотор 

за максимално използване 

на мощността в мини-

мално пространство

Най-малкият пневматичен ударен механизъм 
в света
Uneo и Uneo Maxx – единственият по рода си майстор в три дисци-

плини на Bosch – дава възможност за ударно пробиване, пробиване 

и завинтване само с един инструмент. Иновацията е пневматичният 

ударен механизъм с непостигнат досега малък размер! В комбина-

ция с мощния мотор се осъществява максимално използване на 

мощността в минимално пространство. 

SDS-Quick патронник за 

свредла и битове за 

винтоверт с шестостенна 

опашка, както и за 

свредла SDS-Quick

Превключване: 

ударно пробиване <–> 

пробиване / завинтване

Благодарение на вградената 

PowerLight силна светлина 

и в тъмните ъгли

Електронен индикатор на 

посоката на въртене

3-степенен индикатор за 

нивото на зареждане

Без Memory-ефект, без 

саморазреждане: благода-

рение на литиево-йонната 

технология винаги готови 

за работа

Ръкохватка с меко 

 покритие за удобна работа

Дясно / ляво въртене 

с блокировка 

на включването

Bosch Electronic 

за лесно регулиране на 

оборотите

 Акумулаторни перфоратори 
     Uneo и Uneo Maxx

Допълнителни белези на Uneo MaxxОбщи белези на акумулаторните перфоратори



Характеристики на машините Uneo Maxx Uneo Maxx Uneo

Напрежение на акумулатора 18 V 18 V 14,4 V

Макс. Ø на пробиване в бетон 10 mm 10 mm 10 mm

Макс. Ø на пробиване в стомана  8 mm  8 mm  8 mm

Макс. Ø на пробиване в дърво 10 mm 10 mm 10 mm

Обороти на празен ход 0 - 900 min–1 0 - 900 min–1 0 - 900 min–1

Честота на ударите 0 - 5 000 min–1 0 - 5 000 min–1 0 - 4 800 min–1

Спиране на удара ✔ ✔ ✔

Енергия на отделния удар 0,6 J 0,6 J 0,5 J

Ударен механизъм на Bosch пневматичен пневматичен пневматичен

Тегло на машината с акумулатор 1,4 kg 1,4 kg 1,1 kg

Капацитет на акумулатора 1,5 Ah 1,5 Ah 1,3 Ah

Bosch Electronic ✔ ✔ ✔

Захват на инструмента SDS-Quick на Bosch ✔ ✔ ✔

Дясно/ляво въртене ✔ ✔ ✔

Индикатор за посоката на въртене ✔ ✔ ✔

Индикатор за нивото на зареждане ✔ ✔ ✔

Вградено работно осветление ✔ ✔ –

Bosch Electronic Cell Protection (ECP) ✔ ✔ ✔

Окомплектовка

1-часово зарядно устройство ✔ 1 600 Z00 001 – –

Акумулаторна батерия ✔ 1 600 Z00 000 – ✔ (вграден)

3-часово зарядно устройство – – ✔

Свредло за бетон (SDS-Quick) 1 x Ø 6 mm, 1 x Ø 8 mm ✔ – ✔

Универсално свредло (HSS-G) 1 x Ø 5 mm, 1 x Ø 6 mm ✔ – ✔

4 дълги накрайника за винтоверт 
1 x Ph2, 1 x Pz1, 1 x Pz2, 1 x SL 1,0 x 5,5

✔ – ✔

Пластмасов куфар ✔ 2 609 004 211 – ✔ 2 609 002 734

Каталожен номер 0 603 952 320 0 603 952 321 0 603 952 020

Бар-код 3 165 140 582 315 3 165 140 582 322 3 165 140 471 787

SDS-Quick
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Многостранният талант 
3 в 1 за ударно пробиване, 
пробиване и завинтване: 
Акумулаторни перфоратори 

с литиево-йонна технология.

Преглед
Страница 6 

Бързо и удобно
Системата SDS-Quick за лесна смяна на SDS-Quick 

свредлата: просто вкарвате, фиксирате с прищракване 

и готово. Също така могат да се използват и всички 

свредла или накрайници за винтоверт със шестостенна 

опашка.

Допълнителна информация за консумативите ще  

намерите на страница 135
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 Акумулаторни инструменти | Акумулаторни перфоратори и ударно-пробивни винтоверти

С акумулаторния двускоростен ударен винтоверт на Bosch Вие 

ще се справите светкавично и напълно независимо от най-раз-

лични изисквания: ударно пробиване, пробиване и завинтване 

също и в твърди материали като камък, тухла или метал – без 

проблем. Така ще закрепите напр. куки, етажерки, шкафове, 

лампи или държачи от всякакъв вид на стени, тавани и подове. 

Вие ще завинтвате мощно големи винтове като напр. при греди 

на навеси за коли, конструкции на катерушки и люлки, къщички 

за игра в градината и бараки за инструменти, както и конструк-

ции за порти или козирки над веранди.

Истинска енергийна комбинация: 
ударно пробиване, пробиване и завинтване с литиево-йонна акумулаторна технология

Регулиращ пръстен с 30-сте-

пенно предварително изби-

ране на въртящия момент 

плюс положение пробиване, 

плюс положение ударно 

пробиване

Лесна работа благодарение на 

бързозатягащия патронник

Спирачката на движението 

по инерция спира веднага 

инструмента при необходи-

мост

Електронен индикатор 

на посоката на въртене

Мощен мотор 

с 2-скоростен високомощен 

планетен редуктор

Благодарение на вградената 

PowerLight силна светлина 

и в тъмните ъгли

Дясно / ляво въртене 

с блокировка 

на включването

Ръкохватка с меко 

покритие за удобна работа

Бързосменяем акумулатор 

с кодиране 

на напрежението

3-степенен индикатор 

за нивото на зареждане

Bosch Electronic за лесно 

регулиране на оборотите

Ударно пробиване, пробиване и завинтване – 
само с едно завъртане

Функциите „Завинтване“ / „Пробиване“ / „Ударно пробиване“ се регули-

рат без усилие с един регулиращ пръстен. За завинтване разпола-

гате с 30 степени на въртящия момент. При достигане на настрое-

ната стойност инструментът автоматично спира процеса на 

завинтване.

 Акумулаторни 
        двускоростни ударно-
    пробивни винтоверти

Общи белези на акумулаторните двускоростни ударно-пробивни винтоверти



Характеристики на машините PSB 18 LI-2 PSB 18 LI-2 PSB 14,4 LI-2

Завинтване Ø до  8 mm  8 mm  8 mm

Пробиване Ø в стомана 13 mm 13 mm 13 mm

Пробиване Ø в дърво 35 mm 35 mm 30 mm

Пробиване Ø в зидария 15 mm 15 mm 14 mm

Пробиване Ø в бетон 12 mm 12 mm 10 mm

Обороти на празен ход (І-ва/ІІ-ра скорост) 0 - 400 / 1 650 min–1 0 - 400 / 1 650 min–1 0 - 350 / 1 550 min–1

Степени на въртящия момент 30 + 2 30 + 2 30 + 2

Макс. въртящ момент 30/48 Nm 30/48 Nm 23/40 Nm

Напрежение на акумулатора 18 V 18 V 14,4 V

Тегло на машината с акумулатор 1,8 kg 1,8 kg 1,7 kg

Окомплектовка

1-часово зарядно устройство ✔ 1 600 Z00 001 – ✔ 2 607 225 472

Акумулаторна батерия ✔ 1 600 Z00 000 – ✔ 2 607 336 206

Бит за винтоверт ✔ ✔ –

Допълнителна ръкохватка ✔ ✔ ✔

Пластмасов куфар ✔ – ✔

Каталожен номер 0 603 958 320 0 603 958 304 0 603 958 420

Бар-код 3 165 140 516 983 3 165 140 604 369 3 165 140 516 952

Акумулаторни перфоратори и ударно-пробивни винтоверти | 35

Чудесни проекти и идеи за домашния майстор: www.bosch-do-it.bg |

А
ку

м
ул

ат
ор

н
и

 и
н

ст
ру

м
ен

ти
 

за
 з

ав
ин

тв
ан

е,
 п

р
об

и
ва

н
е 

и 
уд

ар
н

о 
п

р
об

и
ва

н
е

Ударно пробиване, 
 пробиване и завинтване 
с максимална мощност: 
Акумулаторни двускоростни ударно-

 пробивни винтоверти с литиево-йонна 

технология.

Високомощен планетен редуктор

2-скоростен редуктор с ненадмината експлоатационна продължител-

ност, оптимално силопренасяне (висок коефициент на полезно 

действие), спокоен ход при максимално компактна конструкция. 

Голяма сила на I-ва скорост (напр. голям диаметър на винтовете) 

и високи обороти на II-ра скорост за пробиване.

Преглед
Страница 6 
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   Акумулаторна 
          мултифункционална 
лампа  PML LI 

Навсякъде ярка светлина
С Bosch PML LI имате много светлина за хоби, 

спорт и свободно време навсякъде, където се 

нуждаете от добра видимост. За максимална 

мобилност, пълна независимост от кабел и 

контакт: с държач тип "анаконда" за използ-

ване върху работна маса и бюро, държач за 

кормило на велосипед*, както и държач за 

лента за чело.

*Не е позволено използването по обществени пътища!



Характеристики на машините PML LI

Напрежение на акумулатора 14,4 V/18 V

Макс. продължителност на светене 4 h / 6,5 h

Интензивност на светене 270 lm 

Тегло 0,25 kg (без акумулатор)

Окомплектовка

Светеща глава ✔ 1 600 A00 0JA

Държач тип „анаконда“ ✔ 1 600 A00 0JB

Свързващ кабел ✔ 1 600 A00 0JD

Лента за чело ✔

Универсален адаптер ✔ 1 600 A00 0JC

Лента тип „Велкро“ (2 x) ✔

Държач за тръба с 2 O-пръстена ✔ 1 600 A00 0JE

Разсейвателно стъкло ✔

Гумен пръстен (2 x) ✔

Каталожен номер 0 603 974 300

Бар-код 3 165 140 594 257

Акумулаторна мултифункционална лампа | 37
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Висока интензивност 

на светене чрез 3 изключително 

ярки светодиода

Използва се с оригинален Bosch 

14,4 V или 18 V литиево-йонен 

акумулатор 

(доставка без акумулатор)

Литиево-йонна технология 

без саморазреждане, без Memory-

ефект, винаги готова за работа

Гъвкав държач тип „анаконда“

Силни източници 
на светлина за домашния 
майстор:
PML LI на Bosch.

Супер практична, 
супер ярка!

Независимо дали в тъмни ъгли, на 

бюро или по време на пътуване: 

Bosch PML LI е навсякъде.
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Поколението ударни бормашини Compact 
на Bosch – винаги изключително точни!

Ако търсите ударна бормашина, която да Ви предлага освен обичай-
ните задачи свързани с пробиването и големи резерви, правилно 
сте се ориентирали към фирма Bosch. Новото поколение Compact 
на Bosch представя още по-компактни и по-леки ударни бормашини. 
Независимо дали е Easy, Universal или Expert – чрез ориентираната 
към бъдещето техника ще намерите подходящата за Вас машина. 
Независимо дали с 1 или 2 предавки или Constant Electronic – по 
всяко време Вие ще пробивате съобразно материала и можете да 
завинтвате под контрол. Разбира се имате на разположение и много 
други доказали се в практиката функции, като напр. прахоулавяне. 
И дори и при най-твърдия материал и ниски обороти Вие ще проби-
вате изключително мощно.

С бързото намиране на Bosch ще откриете с един поглед кой инстру-
мент за каква област на приложение е най-подходящ.

БЪРЗОнамиране

Леки задачи

Задачи 
със средни 
до високи 
изисквания

Задачи 
с изключително 
високи
изисквания

Най-висока точност във всеки материал:  

с правилния консуматив винаги 
 постигате най-добрите резултати

За дълбоки отвори, проходни отвори,  

за винтови съединения и много други
За големи отвори (напр. контактни  

и разклонителни кутии) в много матери-
али

За големи отвори в зидария, фаянсови  

плочки и керамика (контактни и 
 разклонителни кутии, за монтиране на 
лампи и мн.др.)
За разбъркване (бои, лак, хоросан и т.н.) 

Ударни бормашини

PSB 650 RE
PSB 750 RCE
PSB 750 RCA

PSB 500 RE
PSB 500 RA

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

Ударни бормашини
                                                    мощност докрай

с. 40 – 41

с. 42 – 43

с. 44 – 45
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Пробиване, фрезоване, разбъркване 
С асортимента консумативи за бормашини и ударни 
 бормашини сте отлично оборудвани за най-различни 
 предизвикателства.

Допълнителна информация за консумативите ще  

намерите на страница 136 
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 Ударни бормашини | Ударни бормашини Easy

Искате да пробиете просто идеален отвор? Тогава малката и 
лека ударна бормашина Easy на Bosch е подходящата за Вас. 
Тя ляга сигурно в ръката и прави работата по закрепване и 
монтаж много лесна. Използвайте сила съчетана с оптимиза-

рана ергономия за Вашите работи и ще постигнете чист 
 резултат благодарение на вграденото прахоулавяне. Ударната 
бормашина Easy, една от най-малките в света, прави всяка 
задача по-лека.

Bosch Electronic

Оборотите могат да се променят чрез регулиране на предварител-
ния избор с потенциометър или чрез функцията „подаване на газ“ 
(от 0 да максимум). Оборотите се регулират според обработвания 
материал, това дава възможност за бавно начало на пробиването 
напр. в гладки повърхности и бързо продължаване на пълни обороти.

Общи белези на ударните бормашини Easy

Лесна работа благодарение на 
бързозатягащия патронник

Прахоулавяне с 
микрофилтърна система

Блокировка за 
 непрекъснат режим на 
работа изцяло интегри-
рана в ръкохватката

Допълнителният пре-
включвател на функциите 
за работа съобразена 
с материала за ударно 
пробиване, пробиване 
и завинтване

Bosch Electronic 
дава възможност за бавно 
начало на пробиването 
и бързо продължаване на 
пълни обороти

Ергономично 
оформена ръкохватка с 
меко покритие

Дясно / ляво въртене

Ударни бормашини 
                                        Easy

Никой не Ви улеснява повече



Характеристики на машините PSB 500 RA „Easy“ PSB 500 RE „Easy“
Номинална консумирана мощност 500 W 500 W

Въртящ момент при максимална отдавана мощност 7,5 Nm 7,5 Nm

Макс. Ø на пробиване в бетон 10 mm 10 mm

Макс. Ø на пробиване в стомана  8 mm  8 mm

Макс. Ø на пробиване в дърво 25 mm 25 mm

Обороти на празен ход 50 - 3 000 min–1 50 - 3 000 min–1

Честота на ударите 33 000 min–1 33 000 min–1

Тегло на машината (с прахоулавящо устройство) 1,8 kg 1,6 kg

Bosch Electronic ✔ ✔

Мека ръкохватка ✔ ✔

Вградено прахоулавяне ✔ –

Окомплектовка
Микрофилтърна система на Bosch ✔ 2 609 255 724 –

Допълнителна ръкохватка ✔ 2 609 255 727 ✔ 2 609 255 727

Дълбочинен ограничител ✔ 2 603 001 009 ✔ 2 603 001 009

Пластмасов куфар ✔ ✔

Каталожен номер 0 603 127 021 0 603 127 020

Бар-код 3 165 140 512 329 3 165 140 512 282

EasyEasy
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Ударни бормашини Easy

Оптимизарана ергономия

Именно с това тегло на машината от 1,6 kg (респ. 1,8 kg) и компакт-
ната конструкция с ръкохватка с меко покритие работата над глава 
не е проблем.

Ударни бормашини Easy: 
линията Easy предлага малък размер и 
тегло, идеална за по-малки проекти.

mpact Generation
v r

Преглед
Страница 10  



Compact SoftgripPre-Selection Auto-LockApplication
Constant

Electronic

Press + Lock

Electronic

Universal ExpertEasyEasy

New Compact Generation
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 Ударни бормашини | Ударни бормашини Universal

С висока мощност и надеждна производителност ударните 
 бормашини Universal на Bosch са идеалният инструмент за 
почти всяка работа в дома. Също и по-големите диаметри на 
отворите в дърво или бетон се постигат без проблем от новора-
зработените, здрави редуктори. С електрониката на Bosch с 

вграден потенциометър или Constant Electronic на Bosch с отделно 
регулиращо колело можете да работите винаги съобразено с 
материала. Достатъчната сила и напълно новооформена ерго-
номия дават на ударните бормашини Universal безкрайно много 
възможности за използване в дома и градината.

Смяна на работния инструмент без ключ

2-втулковият бързозатягащ патронник може да се отваря и затваря 
чрез противоположно завъртане.

Прахоулавяне с 
микрофилтърна 
 система

Блокировка за 
 непрекъснат режим на 
работа изцяло интегри-
рана в ръкохватката

Constant Electronic на 
Bosch за постоянни 
обороти при променливо 
натоварване

Допълнителният пре-
включвател на функциите 
за работа съобразена 
с материала за ударно 
пробиване, пробиване 
и завинтване

Bosch Electronic 
дава възможност за бавно 
начало на пробиването 
и бързо продължаване на 
пълни обороти

Дясно / ляво въртене

Ергономично 
оформена ръкохватка с 
меко покритие

Допълнителни белези 
на PSB 750 RCA и PSB 750 RCEОбщи белези на ударните бормашини Universal

Ударни бормашини 
                                   Universal

Лесна работа благодарение на 
бързозатягащия патронник

Безкрайни възможности – една машинаUniversal



Характеристики на машините PSB 750 RCA „Universal“ PSB 750 RCE „Universal“ PSB 650 RE „Universal“
Номинална консумирана мощност 750 W 750 W 650 W

Въртящ момент при максимална отдавана мощност 10 Nm 10 Nm 9 Nm

Макс. Ø на пробиване в бетон 14 mm 14 mm 14 mm

Макс. Ø на пробиване в стомана 12 mm 12 mm 12 mm

Макс. Ø на пробиване в дърво 30 mm 30 mm 30 mm

Обороти на празен ход 50 - 3 000 min–1 50 - 3 000 min–1 50 - 3 000 min–1

Честота на ударите 48 000 min–1 48 000 min–1 48 000 min–1

Тегло на машината (с прахоулавящо устройство) 2,1 kg 1,9 kg 1,9 kg

Предварителен избор на обороти ✔ ✔ ✔

Bosch Electronic ✔ ✔ ✔

Bosch Constant Electronic ✔ ✔ –

Auto-Lock на Bosch ✔ ✔ –

Bosch Press+Lock – – ✔

Мека ръкохватка ✔ ✔ ✔

Вградено прахоулавяне ✔ – –

Окомплектовка
Микрофилтърна система на Bosch ✔ 2 609 255 725 – –

Допълнителна ръкохватка ✔ 2 609 255 727 ✔ 2 609 255 727 ✔ 2 609 255 727

Дълбочинен ограничител ✔ 2 603 001 009 ✔ 2 603 001 009 ✔ 2 603 001 009

Пластмасов куфар ✔ ✔ ✔

Каталожен номер 0 603 128 521 0 603 128 520 0 603 128 020

Бар-код 3 165 140 512 503 3 165 140 512 435 3 165 140 512 367

UniversalUniversalUniversal
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Ударни бормашини Universal

Ударни бормашини 
Universal: 
линията Universal съчетава универсал-
ност и мощност в по-компактен размер.

Работа без прах – по цялата линия

Прахосмукачката може да остане в шкафа! Уникалното прахоула-
вящо устройство с телескопичен водач отстранява праха директно 
от отвора – вертикално и хоризонтално. Микрофилтърната система 
може да се купи като отделен консуматив и може лесно да се поставя 
и сваля за изпразване.

mpact Generation
v r

Преглед
Страница 10  
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 Ударни бормашини | Ударни бормашини Expert

Линията Expert за експерти. Имате най-високи изисквания по 
отношение на мощност и здравина? Тогава ударните борма-
шини Expert на Bosch са подходящият инструмент. Моторите 
с огромна мощност заедно с 2-скоростния редуктор няма да Ви 
изоставят. Constant Electronic на Bosch осигурява постоянни 

обороти дори при най-големи натоварвания. Всички машини от 
линията Expert имат изключително здрав, изолиран алуминиев 
корпус. При работа, която изисква изключителна мощност, 
можете да разчитате на ударните бормашини Expert.

Лесна работа благодарение на 
бързозатягащия патронник

Здрав алуминиев корпус

Допълнителният превключвате на 
функциите за работа съобразена 
с материала за ударно пробиване, 
пробиване и завинтване

Превключвател на 
2-скоростния редуктор

Прахоулавяне с 
микрофилтърна 
система

Блокировка за 
 непрекъснат режим на 
работа изцяло интегри-
рана в ръкохватката

Constant Electronic на 
Bosch за постоянни 
обороти въпреки промен-
ливо натоварване

Bosch Electronic 
дава възможност за бавно начало 
на пробиването и бързо 
 продължаване на пълни обороти

Ергономично 
оформена ръкохватка с 
меко покритие

Дясно / ляво въртене

Допълнителни белези на PSB 1000-2 RCA / RCE Общи белези на ударните бормашини Expert

Управление на оборотите 
чрез бутон на пусковия 
превключвател и регули-
ращо колело – за работа 
съобразена с материала

Системата Auto-Lock на Bosch

Най-удобната смяна на работния инструмент само с една ръка чрез 
блокиране на шпиндела на бормашината в покой.

Ударни бормашини 
                                      Expert

За домашни майстори с максимални изискванияExpert



Характеристики на машините PSB 1000-2 RCA „Expert“ PSB 1000-2 RCE „Expert“ PSB 850-2 RA „Expert“ PSB 850-2 RE „Expert“
Номинална консумирана мощност 1 000 W 1 000 W 850 W 850 W

Въртящ момент при максимална отдавана мощност 60/18 Nm 60/18 Nm 46/12 Nm 46/12 Nm

(І-ва / ІІ-ра скорост)

Макс. Ø на пробиване в бетон 20 mm 20 mm 18 mm 18 mm

Макс. Ø на пробиване в метал 16 mm 16 mm 13 mm 13 mm

Макс. Ø на пробиване в дърво 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm

Макс. диаметър на винта Ø 12 mm 12 mm 10 mm 10 mm

Обороти на празен ход (І-ва / ІІ-ра скорост) 50 - 1 100 / 2 800 min–1 50 - 1 100 / 2 800 min–1 50 - 850 / 2 800 min–1 50 - 850 / 2 800 min–1

Честота на ударите 47 600 min–1 47 600 min–1 47 600 min–1 47 600 min–1

Тегло на машината 3,0 kg 2,8 kg 2,7 kg 2,5 kg

Предварителен избор на обороти ✔ ✔ ✔ ✔

Bosch Constant Electronic ✔ ✔ – –

Auto-Lock на Bosch ✔ ✔ ✔ ✔

Мека ръкохватка ✔ ✔ ✔ ✔

Вградено прахоулавяне ✔ – ✔ –

Окомплектовка
Микрофилтърна система на Bosch ✔ 2 609 255 726 – ✔ 2 609 255 726 –

Допълнителна ръкохватка ✔ 2 609 255 728 ✔ 2 609 255 728 ✔ 2 609 255 728 ✔ 2 609 255 728

Дълбочинен ограничител ✔ 2 603 001 009 ✔ 2 603 001 009 ✔ 2 603 001 009 ✔ 2 603 001 009

Пластмасов куфар ✔ ✔ ✔ ✔

Каталожен номер 0 603 173 521 0 603 173 520 0 603 173 021 0 603 173 020

Бар-код 3 165 140 512 688 3 165 140 512 763 3 165 140 512 626 3 165 140 512 558

ExpertExpertExpertExpert
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Ударни бормашини Expert

Ударни бормашини Expert: 
Линията Expert е подходяща за 
 приложения с високи изисквания. 
Двускоростният редуктор осигурява 
голямо приложение и много сила.

Превключващ се 2-скоростен редуктор

Както при автомобила първата скорост се отличава с ниски обороти 
и голям въртящ момент (= бавно, голяма сила). Втората скорост 
комбинира високи обороти с по-малък въртящ момент (= бързо, 
малка сила).
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Две ненадминати предимства във всяко 
 положение: сила и техника! 

Където ударната бормашина не пробива, перфораторът на Bosch 
успява дори при най-голямото съпротивление. Трябва да признаем, 
че при някои ремонти с пробиването на няколко отвора работата не 
е свършена. Полагането на нови тръби за отопление и вода за малко 
самостоятелно жилище е например такъв проект. Или отдавна нало-
жителното модернизиране на старата баня. Но с перфораторите на 
Bosch успявате да се справите с лекота сами с този проект, изис-
кващ много усилия. Защото мощният пневматичен ударен механизъм 
Ви спестява сили необходими иначе за силно притискане. Така се 
отстраняват стари фаянсови плочки, прокарват се кабелни канали 
и дори малки проходни отвори в стена се осъществяват много лесно.

С бързото намиране на Bosch ще откриете с един поглед кой инстру-
мент за каква област на приложение е най-подходящ.

БЪРЗОнамиране Перфоратори

Задачи 
със средни 
до високи 
 изисквания

Задачи 
с изключително 
високи 
 изисквания

Пробиване в зидария, бетон и дърво 

Отстраняване на стари фаянсови  

плочки в кухнята и банята
Прокарване на кабелни канали 

Леки работи със секач 

Пробиване в зидария, най-твърд бетон  

и дърво
Тежки приложения при изсичане и къртене 

Мащабни ремонтни работи 

Разрушителни работи 

PBH 2100 RE
PBH 2100 SRE 

PBH 2800 RE
PBH 3000 FRE 
PBH 3000-2 FRE

Перфоратори 
                                   за трудни приложения

Expert

Universal
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Качество за всички случаи: 
качествените консумативи на Bosch са оптимално 
съобразени с целта на използване и инструментите. Така Вие 
още по-бързо ще постигнете професионални резултати.

Допълнителна информация за консумативите ще намерите  

на страница 139
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Дали става въпрос за мощно ударно пробиване в бетон, точно 
пробиване в дърво и метал или завинтване при окончателния 
монтаж – с перфоратора на Bosch при всички проекти имате 
на Ваша страна един силен партньор. Перфораторите на Bosch 
са оборудвани със стоп на въртенето за изключване на върте-
ливото движение. Така могат със секача ударно да се отстранят 

стари фаянсови плочки и да се прокарат кабелни канали. Чрез 
Vario-Lock съществува допълнително възможността да блоки-
рате секача в 36 положения. Това гарантира винаги оптимален 
ъгъл между стената и секача и предотвратява загуба на  мощност 
поради неудобно хващане.

Прилагане на силата с усет!

SDS-plus на Bosch – прави Вашия 
перфоратор Bosch световен шампион 
по универсално приложение

Когато трябва да се пробива с нормални свредла с кръгла опашка 
или да се завинтва с битове за винтоверт, просто се вкарва SDS-
сменяемият патронник / адаптерният патронник.

Пневматичен ударен 
механизъм за голяма 
сила на удара 
независимо от натиска

Ергономично оформена 
ръкохватка с меко проти-
воплъзгащо покритие

SDS-plus за смяна без 
инструменти на свредло/
секач и високоефективно 
силопредаване от маши-
ната върху свредлото

Интегрирана функция къртене 
с Vario-Lock за  свободно 
избираемо работно положение 
на секача

Дясно/ляво въртене

Предварителен избор 
на обороти за работа 
съобразена с материала

Блокировка за непрекъс-
нат режим на работа 
изцяло интегрирана в 
ръкохватката

Bosch Electronic дава 
възможност за бавно 
начало на пробиването 
и бързо продължаване 
на пълни обороти

Многопозиционен превклю-
чвател за подходящата 
настройка за ударно проби-
ване, къртене, пробиване 
или завинтване

2-скоростен редуктор за 
висок въртящ момент на 
първа скорост и високи 
обороти на втора скорост

Перфоратори

Допълнителни белези 
на PBH 3000-2 FREОбщи белези на перфораторите



Характеристики на машините PBH 2100 SRE „Universal“ * PBH 2100 RE „Universal“ *
Номинална консумирана мощност 550 W 550 W

Макс. Ø на пробиване в бетон 20 mm 20 mm

Макс. Ø на пробиване в стомана 13 mm 13 mm

Макс. Ø на пробиване в дърво 30 mm 30 mm

Обороти на празен ход 0 - 2 300 min–1 0 - 2 300 min–1

Честота на ударите 0 - 5 800 min–1 0 - 5 800 min–1

Енергия на отделния удар 1,7 J 1,7 J

Ударен механизъм на Bosch пневматичен пневматичен

Тегло на машината 2,2 kg 2,2 kg

Адаптерен патронник SDS на Bosch ✔ –

Спиране на въртенето ✔ ✔

Vario-Lock ✔ ✔

Дясно/ляво въртене ✔ ✔

Дизайн Slimline ✔ ✔

Блокировка за продължителна работа ✔ ✔

Окомплектовка
Адаптерен патронник SDS на Bosch ✔ –

Допълнителна ръкохватка ✔ 2 602 025 102 ✔ 2 602 025 102

Дълбочинен ограничител ✔ 2 603 001 019 ✔ 2 603 001 019

Пластмасов куфар ✔ ✔

Каталожен номер 0 603 3A9 321 0 603 3A9 320

Бар-код 3 165 140 633 871 3 165 140 633 888

* В търговската мрежа от І-во тримесечие на 2012 г.

Характеристики на машините PBH 3000-2 FRE „Expert“ PBH 3000 FRE „Expert“ PBH 2800 RE „Expert“
Номинална консумирана мощност 750 W 750 W 720 W

Макс. Ø на пробиване в бетон 26 mm 26 mm 26 mm

Макс. Ø на пробиване в стомана 13 mm 13 mm 13 mm

Макс. Ø на пробиване в дърво 30 mm 30 mm 30 mm

С корони за ядково пробиване в зидария 68 mm 68 mm 68 mm

Обороти на празен ход (І-ва / ІІ-ра скорост) 0 - 1 450 min–1/0 - 3 000 min–1 0 - 1 450 min–1 0 - 1 450 min–1

Честота на ударите 0 - 4 000 min–1 0 - 4 000 min–1 0 - 4 000 min–1

Енергия на отделния удар 2,8 J 2,8 J 2,6 J

Ударен механизъм на Bosch пневматичен пневматичен пневматичен

Тегло на машината 3,3 kg 3,0 kg 3,0 kg

Сменяем патронник SDS на Bosch ✔ – –

Адаптерен патронник SDS на Bosch – ✔ –

Спиране на въртенето ✔ ✔ ✔

Vario-Lock ✔ ✔ ✔

Дясно/ляво въртене ✔ ✔ ✔

Дизайн Slimline ✔ ✔ ✔

Блокировка за продължителна работа ✔ ✔ ✔

Окомплектовка
Сменяем патронник SDS на Bosch ✔ 1 608 572 032 – –

Адаптерен патронник SDS на Bosch – ✔ 1 618 571 033 –
Допълнителна ръкохватка ✔ 2 602 025 102 ✔ 2 602 025 102 ✔ 2 602 025 102
Дълбочинен ограничител ✔ 2 603 001 019 ✔ 2 603 001 019 ✔ 2 603 001 019
Комплект от 4 свредла: SDS-plus 5/6/8/10 mm – ✔ –
Плосък секач ✔ 2 609 255 570 ✔ 2 609 255 570 ✔ 2 609 255 570
Пластмасов куфар ✔ 2 605 438 434 ✔ 2 605 438 434 ✔ 2 605 438 434
Каталожен номер 0 603 394 220 0 603 393 220 0 603 393 020
Бар-код 3 165 140 461 733 3 165 140 460 002 3 165 140 459 969

UniversalUniversal

ExpertExpertExpert

Преглед
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Мощно ударно пробиване 
в бетон и зидария, 
къртене и пробиване: 
с перфораторите на Bosch.

Мощно ударно пробиване 
в бетон и зидария, 
къртене и пробиване: 
с перфораторите на Bosch.
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Триони с ръчно водене: 
                                точни, бързи, универсални

Толкова са силни, че всеки материал 
изглежда слаб! 

Рязането с трион дълго време струваше много усилия – с иноваци-
онните триони на Bosch днес то струва само една усмивка. С про-
бодния трион, ръчния циркуляр, тандем-триона и сабления трион 
за всеки проект Ви помагат идеалните партньори. Точни надлъжни 
срезове и рязане под наклон, тесни криви, криволичещи линии или 
мощно, чисто рязане и отрязване по дължина на дебели материали – 
за всяко предизвикателство Bosch има подходящ трион.

С бързото търсене на Bosch с един поглед ще откриете коя машина 
е най-подходяща за Вашия проект.

БЪРЗОтърсене

Точни прави 
и криволинейни 
срезове в много 
материали

Дълги, точни 
 срезове – прави 
и под наклон 
предимно 
в дърво

Бързи, 
 универсални 
 срезове 
в много 
 материали

По-малки проекти за рязане с трион, като 
работи по декориране и профилиране

Бързи прави срезове за малки работи по 
напасване или отрязване по дължина

По-големи проекти, точни и универсални 
прави и криволинейни срезове

По-големи проекти като напр. 
напасване на кухненски плотове или 
отрязване по дължина на врати

Сложни проекти като ремонти 
с най-високи изисквания за точност, 
 производителност и здравина

Сложни проекти като производство на 
мебели и изграждане на покриви с макси-
мални изисквания за мощност и точност 

Точни и универсални вкъщи и в градината

Мощно рязане с трион в дърво,  пластмаса 
и метал при реновиране и реконструкция

PST 700 E

PST 800 PEL
PST 18 LI

PKS 55 A

PKS 40

PST 900 PEL
PST 1000 PEL

PKS 66 A
PKS 66 AF

PFZ 500 E

PSA 900 E

Триони с ръчно водене 
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Ножове за трион за всеки материал 
Отлични резултати от рязането, адаптиране към 
 спецификата на материала и малко износване – всеки 
режещ зъб с качество на Bosch.

Допълнителна информация за консумативите ще  

 намерите на страница 140
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С PST 18 LI на Bosch Вие имате в ръцете си един литиево-
йонен акумулаторен прободен трион, който съчетава по идеален 
начин мощност, точност и компактно удобство при работа. 
 Прецизните му криви се удават лесно, а по правите линии 

запазва контрола на рязането по линия. И всичко това без 
кабели и съвместим с всички 18 V акумулаторни инструменти 
на Bosch.

Акумулаторен прободен трион: компактен и без кабел за точно рязане

Компактна конструкция 
и ергономично оформена 
ръкохватка с меко 
противоплъзгащо покритие

Блокировка 
срещу самоволно 
 включване

Low Vibration на Bosch 
за безопасна работа без 
умора

Точност чрез Bosch Electronic: 
управление на честотата на 
ходовете за лесно начало 
на рязането и работа съобра-
зена с материала Щуцер за прахоулавяне 

за работа без прах
SDS на Bosch за работа 
с две ръце за лесна смяна 
на ножа на триона Депо за ножове за трион

за лесно съхранение на до 
6 ножа

Здрава, завъртаща се на 
двете страни, премест-
ваща се назад основна 
плоча за рязане под 
наклон и близо до ръба

CutControl 
за точно проследяване 
на линията на рязане

Без Memory-ефект, 
без саморазреждане: 
благодарение на 
 литиево-йонната техно-
логия винаги готов за 
работа

PowerLight и въздух за 
 обдухване за ясна видимост 
към линията на рязане

4-степенно махаловидно 
движение 
за по-бързо напредване 
при рязане

Прозрачен защитен 
капак за ефективно 
прахоулавяне 
с прахосмукачка

Прободни триони

Общи белези на акумулаторните прободни триони



Характеристики на машините PST 18 LI „Universal“ PST 18 LI „Universal“
Напрежение на акумулатора 18 V 18 V

Капацитет на акумулатора 1,5 Ah 1,5 Ah

Дълбочина на рязане в дърво/алуминий/стомана 80/12/5 mm 80/12/5 mm

Честота на ходовете на празен ход 0 - 2 400 min–1 0 - 2 400 min–1

Тегло на машината с акумулатор 1,9 kg 1,9 kg

Основна плоча Стомана Стомана

Bosch SDS ✔ SDS за работа с две ръце ✔ SDS за работа с две ръце

Bosch Low Vibration ✔ ✔

Bosch Electronic ✔ ✔

Въздух за обдухване ✔ ✔

Ръкохватка с меко покритие ✔ ✔

4-степенно махаловидно движение ✔ ✔

Вградено работно осветление PowerLight ✔ ✔

Bosch Electronic Cell Protection (ECP) ✔ ✔

Окомплектовка
1-часово зарядно устройство ✔ 1 600 Z00 001 –

Акумулаторна батерия ✔ 1 600 Z00 000 –

1 нож за трион T 144 D ✔ 2 609 256 718* ✔ 2 609 256 718*

Защита срещу откъсване на стружки ✔ 2 607 010 079** ✔ 2 607 010 079**

CutControl ✔ 2 609 256 981 ✔ 2 609 256 981

Депо за ножове за триона ✔ ✔

Прозрачен защитен капак ✔ ✔

Пластмасов куфар ✔ 2 605 438 729 –

Каталожен номер 0 603 011 021 0 603 011 020

Бар-код 3 165 140 577 144 3 165 140 577 182

* допълнително закупуване в комплект от 2 бр.
** допълнително закупуване в комплект от 5 бр.

UniversalUniversal
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В комбинираща система: 
Добре дошли в 18 V фамилия!
 
Влезте в света на 18 V фамилия на Bosch. Започнете с комплект от 
акумулатор и зарядно устройство и допълвайте Вашата 18 V фами-
лия на Bosch по всяко време с отделни акумулаторни инструменти 
без акумулатор и зарядно устройство и така ще спестите пари в 
брой.

Максимална точност 
и контрол без кабел: 
aкумулаторният прободен трион 
PST 18 LI на Bosch.

Преглед
Страница 6 

Стационарното 
приспособление за 
рязане PLS 300
Страница 66

Стационарно приспособление PLS 300 – 
идеалното допълнение към Вашия прободен 
трион на Bosch

За точно надлъжно рязане, рязане под ъгъл и под наклон. Лесно 
монтиране, настройване и отрязване.
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Прободни триони

Да се реже точно е много лесно при условие, че имате подхо-
дящия прободен трион. С прободните триони Compact на 
Bosch Вие режете тесни криви и криволичещи линии толкова 
точно, както никога досега. Разбира се, възможни са и отлични 
резултати при рязане на прави линии, скосяване, както и при 
рязане чрез врязване. Минимални вибрации, точно по линията, 
с усет и дозираща се мощност. Прободните триони на Bosch са 

усъвършенствани по отношение на ергономията. Те са компактни, 
леки и лягат винаги сигурно в ръката Ви. Независимо дали 
става въпрос за домашен майстор в конкретен случай, опитен 
домашен майстор или специалист: прободните триони на Bosch 
са винаги най-подходящите и точно отговарящи на Вашите 
лични изисквания.

Поколението прободни триони Compact на Bosch: с максимална точност

SDS на Bosch за смяна на ножа на триона без 
 инструменти
Захват SDS на Bosch за работа с две ръце – гарантира безопасна смяна на 
ножа на триона за секунди без усилие и без инструменти. Вкарвате и готово. 
С изхвърляне на ножа (само за SDS за работа с една ръка).

Минимални вибрации благодарение на „Low Vibration“ 
и ръкохватка с меко противоплъзгащо покритие
Прободните триони на Bosch са оборудвани с „Low Vibration“, линейно 
 уравновесяване на масите и ергономична ръкохватка с меко противоплъзгащо 
покритие. Така вибрациите се абсорбират оптимално и сигурно и се дава 
 възможност за оптимална работа.

Никой не Ви улеснява повече
PST 700 E: За точни криви и прави линии.

Общи белези на прободните триони

Допълнителни белези на PST 800 PEL

Безкрайни възможности – една машина
PST 800 PEL: по точния курс – с CutControl по дължината на линията на рязане.

Допълнителни белези 
за PST 1000 PEL

За домашни майстори с максимални изисквания 
PST 900 PEL и PST 1000 PEL: режат с максимална точност всички 
материали.

Допълнителни белези 
за PST 900 PEL



Характеристики на машините PST 1000 PEL „Expert“ PST 900 PEL „Expert“ PST 800 PEL „Universal“ PST 700 E „Easy“
Номинална консумирана мощност 650 W 620 W 530 W 500 W

Отдавана мощност 360 W 340 W 290 W 300 W

Дълбочина на рязане в дърво/алуминий/стомана 100/20/10 mm 90/15/8 mm 80/12/5 mm 70/10/4 mm

Честота на ходовете на празен ход 500 - 3 100 min–1 500 - 3 100 min–1 500 - 3 000 min–1 500 - 3 100 min–1

Тегло на машината 2,3 kg 2,2 kg 2,0 kg 1,7 kg

Основна плоча Алуминий Стомана Стомана Стомана

Bosch SDS ✔SDS за работа с една ръка ✔ SDS за работа с една ръка ✔ SDS за работа с две ръце ✔ SDS за работа с две ръце

Bosch Low Vibration ✔ ✔ ✔ ✔

Bosch Electronic ✔ ✔ ✔ ✔

Регулиране на въздушната струя ✔ ✔ ✔ ✔

Ръкохватка с меко покритие ✔ ✔ ✔ ✔

4-степенно махаловидно движение ✔ ✔ ✔ –

Вградено работно осветление PowerLight ✔ ✔ – –

Избор на честотата на ходовете ✔ ✔ – –

SDS на Bosch за регулиране на основната плоча ✔ – – –

Окомплектовка
1 нож за трион T 144 D ✔ 2 609 256 718* ✔ 2 609 256 718* ✔ 2 609 256 718* ✔ 2 609 256 718*

1 нож за трион T 234 X (комплект 5 бр.) ✔ 2 608 633 528 – – –

Защита срещу откъсване на стружки ✔ 2 607 010 079** ✔ 2 607 010 079** ✔ 2 607 010 079** –

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

Депо за ножове за триона – ✔ ✔ –

Прозрачен защитен капак ✔ ✔ ✔ –

Плъзгаща обувка ✔ – – –

Успореден ограничител ✔ 2 608 040 292 – – –

Пластмасов куфар ✔ ✔ ✔ ✔

Каталожен номер 0 603 3A0 320 0 603 3A0 220 0 603 3A0 120 0 603 3A0 020

Бар-код 3 165 140 527 033 3 165 140 526 975 3 165 140 526 920 3 165 140 526 852

* допълнително закупуване в комплект от 2 бр.
** допълнително закупуване в комплект от 5 бр.

EasyUniversalExpertExpert

CutControl

Pendulum

Electronic
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Контролиран срез след срез
Иновационният CutControl Ви помага да следвате точно маркираната от Вас 
линия на рязане (при PST Easy като консуматив). Освен това допълнително 
включващото се регулиране на въздуха за обдухване и вграденото работно 
осветление (само при PST Expert) осигуряват ясна и оптимална видимост към 
детайла.

С максимална точност:
поколението прободни триони Compact 
на Bosch.

4-степенно махаловидно движение
Ножът на триона може да извършва възвратно-постъпателно и махаловидно 
движение: чрез елиптичната си траектория махаловидното движение разпре-
деля натиска по целия ход на рязане и осигурява по-висока скорост на рязане 
и по-голяма експлоатационна продължителност на ножа на триона.

Стационарното 
приспособление за 
рязане PLS 300
Страница 66

Работа съобразена с материала
С Bosch-Electronic може да се влияе на честотата на ходовете. Или чрез пред-
варителен избор на диапазона на честотата на ходовете с потенциометъра 
(само при PST Expert) или чрез управление с бутона на пусковия превключвател 
в ръкохватката („подаване на газ“ от 0 до максимум).

mpact Generation
v r

Преглед
Страница 10 
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Ръчни циркуляри 

Искате да режете точно на определена дължина дебели дъски 
за пода на терасата? Искате да отрежете точно нов кухненски 
плот? Необходимо Ви е скосяване под точно определен ъгъл? 
В такъв случай циркулярите на Bosch са най-подходящите за 
Вас. Защото с тях при всяко рязане всичко е под контрол. 
 Циркулярите на Bosch са особено леки и компактни. Благода-

рение на ергономичината конструкция и удобната ръкохватка 
с меко противоплъзгащо покритие те лягат идеално в ръката. 
А също и по отношение на комфорта при обслужване и оком-
плектовката за безопасност те предлагат техника, обмислена 
до най-малки подробности. И за да не се помрачи удоволствието 
от рязането, контейнерът CleanSystem събира и стърготините.

Гарантирана точност под контрол

Всичко на една линия: за да режете добре на 
определена дължина навсякъде
С CutControl на Bosch следвате точно маркираната от Вас линия на 
рязане – така контролирате напълно точността.
При дълги срезове системата с водещи линеали държи Вашия цирку-
ляр по линията при рязане под 90°, както и при рязане под наклон 
45°. В окомплектовката (PKS 66 AF) са включени. 3 конструктивни 
части с дължина по 35 cm, а тя може да се купи и като консуматив.

Ергономична конструкция 
с удобна ръкохватка с меко 
противоплъзгащо покритие

Бърза смяна на ножа на 
триона с вградена 
 блокировка на шпиндела

Контейнерът CleanSystem 
събира 80 % 
от стърготините

Здрава защита 
на режещия дискДопълнителна възмож-

ност за свързване 
на прахосмукачка

CutControl за точно 
 проследяване на линията 
на рязане

Водещ канал 
в основната плоча за 
използване с водещ 
линеал

Стабилна основна плоча 
за сигурно водене

Диск Speedline Wood 
за бързо и точно рязане

Системата водещи лине-
али осигурява максимална 
точност и при дългите 
срезове (PKS 66 AF)

Защитен превключвател 
с двустранно обслужваща се 
 блокировка на включването

Бързозатягащ лост 
за точно регулиране на 
дълбочината на рязане 
и ъгъла на скосяване

Отличителни белези на PKS 55 A, PKS 66 A и PKS 66 AF



Характеристики на машините PKS 66 AF PKS 66 A PKS 55 A PKS 40
Номинална консумирана мощност 1 600 W 1 600 W 1 200 W 600 W

Дълбочина на рязане при ъгъл на скосяване 0° 66 mm 66 mm 55 mm 40 mm

Дълбочина на рязане при ъгъл на скосяване 45° 48 mm 48 mm 38 mm 26 mm

Диск за циркуляр, номинален Ø 190 mm 190 mm 160 mm 130 mm

Диск за циркуляр, отвор Ø 30 mm 30 mm 20 mm 16 mm

Обороти на празен ход 5 000 min–1 5 000 min–1 5 600 min–1 4 500 min–1

Основна плоча 327 x 160 mm 327 x 160 mm 288 x 153 mm 260 x 120 mm

Тегло на машината 5,4 kg 5,4 kg 3,9 kg 2,4 kg

Двустранно блокиране на включването ✔ ✔ ✔ ✔

Ръкохватка с меко покритие ✔ ✔ ✔ –

Блокировка на шпиндела ✔ ✔ ✔ –

CutControl ✔ ✔ ✔ –

Контейнер CleanSystem ✔ ✔ ✔ –

Водещ линеал вкл. винтови стеги ✔ (105 cm) – – –

Окомплектовка
Диск за рязане с твърдосплавни пластини 
Speedline Wood 

✔ 2 608 640 800 ✔ 2 608 640 800 ✔ 2 608 640 784 ✔ 2 608 640 774

Успореден ограничител ✔ 2 608 005 018 ✔ 2 608 005 018 ✔ 2 608 005 018 ✔ 2 608 005 018

Направляваща тръба ✔ ✔ ✔ ✔

Контейнер CleanSystem ✔ 2 609 255 731 ✔ 2 609 255 731 ✔ 2 609 255 731 –

CutControl ✔ ✔ ✔ –

Водещ линеал вкл. винтови стеги ✔ 2 609 255 732 – – –

Каталожен номер 0 603 502 020 0 603 502 022 0 603 501 020 0 603 328 008

Бар-код 3 165 140 477 925 3 165 140 517 263 3 165 140 477 802 3 165 140 182 287
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Сбогом на стърготините: контейнер CleanSystem
Благодарение на контейнера CleanSystem с циркуляра на Bosch под 
Ваш контрол е не само рязането, но и стърготините. Приблизително 
80 % от стърготините попадат автоматично в този контейнер и с едно 
движение на ръката могат да се отправят там, където им е мястото – 
на боклука.

Допълнителна информация за консумативите ще намерите  

на страница 141

Точни надлъжни срезове 
и рязане под наклон: 
ръчните циркуляри на Bosch.

Speedline Wood
Висококачественият диск за надлъжно и 
напречно рязане на всякакви видове дърво 
е включен в окомплектовката на циркуля-
рите на Bosch. Чрез специалната си кон-
струкция той се движи особено бързо и 
чисто през материала и има висока експло-
атационна продължителност.



Low VibrationFlush cutSoftgrip Electronic
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Саблен трион и 
                      тандем-трион

Сабленият трион PSA 900 E и тандем-трионът PFZ 500 E на 
Bosch са универсалните инструменти за бързо рязане на дърво, 
пластмаса и метал. Те предлагат висока мощност и добра ерго-
номичност. Независимо дали става въпрос за мощно рязане 
при ремонти и реконструкции, рязане с трион на пластмасови 
тръби или на клони в градината – сабленият трион и тандем-

трионът режат дебели и тънки материали. При това с трионите 
в ръцете имате не само сериозна мощност. Функцията „пода-
ване на газ“, SDS за бърза смяна на ножа на триона, както и 
вградената защита за ръцете Ви предлагат срез след срез 
 удобство и безопасност, които правят работа по-лека. А сега: 
започвайте.

Режат просто всичко

Ножове за триони на Bosch за всякакво приложение
Независимо дали става въпрос за ножове за триони за дърво, за метал 
или гъвкави биметални ножове за трион с универсални възмож-
ности за използване: в обширната програма за ножове за триони на 
Bosch ще намерите каквото Ви е необходимо за Вашите специални 
приложения. Ножове за трион с S-опашка за PSA 900 E и ножове за 
трион с М-опашка за PFZ 500 E.

Допълнителна информация за консумативите ще намерите  

на страница 140

Ръкохватка с меко 
 противоплъзгащо покритие 
със защита за ръцете
За сигурно хващане без плъз-
гане и отлично работа

Ръкохватка със 
затворена конструкция 
за безопасна работа

SDS на Bosch за лесна 
и бърза смяна на ножа на 
триона – без инструменти

Масивна основна плоча 
за сигурна опора

Мощен 900 W мотор за 
най-тежки приложения

Bosch Electronic 
Функцията „подаване на газ“ 
дава възможност за промен-
лива скорост за оптимално 
адаптиране към материала

Общи белези на 
сабления трион и тандем-триона

Допълнителни белези за 
PFZ 500 E



Характеристики на машините PSA 900 E PFZ 500 E
Номинална консумирана мощност 900 W 500 W

Отдавана мощност 540 W 320 W

Дълбочина на рязане в дърво 200 mm 150 mm

Дълбочина на рязане в стомана 20 mm 10 mm

Диаметър на тръбата 150 mm –

Честота на ходовете 0 - 2 700 min–1 0 - 2 700 min–1

Ход на ножа 28 mm 23 mm

Тегло на машината 3,7 kg 2,0 kg

Bosch Low Vibration – ✔

Bosch Electronic ✔ ✔

Bosch SDS ✔ ✔

Блокировка на включването – ✔

Ръкохватка с меко покритие ✔ ✔

Окомплектовка
1 нож за трион за дърво (M 1142 H) – ✔ 2 608 650 065

1 нож за трион за дърво и метал (M 3456 XF) – ✔ 2 608 656 931

1 нож за трион за дърво (S 2345 Х) ✔ 2 609 256 704* –

1 нож за трион за дърво и метал (S 3456 XF) ✔ 2 609 256 714* –

Пластмасов куфар – ✔

Каталожен номер 0 603 3A6 000 0 603 398 020

Бар-код 3 165 140 606 493 3 165 140 357 289

* допълнително закупуване в комплект от 2 бр.
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Bosch Electronic
Bosch Electronic Функцията „подаване 
на газ“ дава възможност за промен-
лива скорост за оптимално адаптиране 
към материала – особено практична 
при започване на рязане.

Режат всичко, което застане 
пред ножа за триона:
сабленият трион PSA 900 E и 
тандем-трионът PFZ 500 E на Bosch

Отрязване наравно със 
стената
Благодарение на гъвкавите ножове за 
трион от богатата гама консумативи 
отрязването наравно със стената вече 
не е проблем. 

Допълнителна информация за 

 консумативите ще намерите 
на страница 140
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 Стационарни 
             циркуляри и машини:
      за максимална точност

Специалистите за проекти с високи изисквания

Планирате нещо голямо? Например големи вътрешни довършителни 
работи с облицовка на стените с голяма площ и нови подови 
настилки? В такъв случай стационарните циркуляри на Bosch са 
най-подходящите за Вас. Независимо дали става въпрос за стацио-
нарен циркуляр, циркуляр за рязане чрез потапяне или циркуляр с 
долноразположен диск и функция изтегляне – стационарните цирку-
ляри осигуряват точно и бързо разкрояване на всички детайли от 
дърво като плоскости, ламперии, греди, дъски или летви. Мощната 
настолна бормашина предлага максимална точност при пробиване 
във всеки материал.

Стационарните циркуляри и машини представляват успешна комби-
нация от най-висока точност и бързо напредване в хода на работата. 
Така работите точно и ефективно като професионалист и едновре-
менно с това се радвате на комфорт при практична и удобна работа. 
Това просто Ви доставя удоволствие! Някои стационарни машини 
например могат да се монтират върху специална стойка на Bosch. 
Ефектът: дори и при продължителна работа Вие обработвате детай-
лите в удобно положение – безопасно и стабилно.

С бързото намиране на Bosch ще откриете с един поглед коя машина 
за каква област на приложение е най-подходяща.

БЪРЗОнамиране Стационарни циркуляри и машини

Задачи 
със средни 
до високи 
изисквания

Задачи 
с изключително 
високи
изисквания

Компактни машини за мобилно  

 приложение
 За детайли с малки до средни размери  

(лайстни, паркет, дюшеме и по-малки 
греди)

Здрави машини за максимални  

 изисквания
За големи детайли като греди, плоски  

материали и плочи

PLS 300
PCM 7
PCM 7 S

PTS 10
PPS 7 S
PCM 8 S
PBD 40
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Всеки един режещ зъб с качество 
на Bosch
Максимална точност на рязане и остро като нож 
заточване за чисти срезове.

Допълнителна информация за консумативите  

ще намерите на страница 142
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Циркуляри за рязане 
     чрез потапяне

Този, който трябва да разкроява точно детайли от дърво, с тези 
циркуляри е отлично подготвен. На прави срезове, както и при 
скосяване и рязане под наклон. Дали да се избере циркуляр за 
рязане чрез потапяне със или без функция изтегляне – опреде-
ляща е широчината на обработвания детайл. Дори в серия 
можете да режете без усилие чрез потапяне и с постоянна точ-
ност дълги греди или да скосявате под точен ъгъл. От такива 
греди след това могат да се сглобят стабилни носещи  елементи, 
напр. за разделящи помещенията елементи. И при индивидуал-

ното производство на мебели, поставяне на паркет, разкро-
яване на дъсчени подове на тераси циркулярите за рязане 
чрез потапяне показват своята сила. Оптималната видимост и 
точното водене при рязане чрез силната светлина PowerLight и 
лазерната линия, бързата и лесна смяна на диска за циркуляр 
благодарение на блокировката на шпиндела  осигуряват доста-
тъчно комфорт. Страничен удължител дава възможност за рязане 
на особено големи детайли.

Специалистите за повтарящи се, точни срезове

Настройващи се стра-
нични удължители 
осигуряват равна опора 
при рязане на дълги 
детайли

Ергономично офор-
мена ръкохватка 
с меко противоплъз-
гащо покритие

Комбинирана стега за 
фиксиране на детайла

Връзка към прахоулавяне за чисто 
работно място и добра видимост 
върху мястото на рязане

Блокировка на шпиндела 
за бърза и безопасна смяна 
на диска на циркуляра

Практична ръкохватка за 
носене за удобно транспорти-
ране до работното място

Лазер проектира линията на 
рязане директно върху детайла

С вградената функция 
изтегляне могат да се 
режат точно и широки 
детайли

Циркуляр за рязане чрез потапяне или циркуляр 
за рязане чрез потапяне и изтегляне?
За лайстни, летви, дъски, греди с по-малко напречно сечение или 
тясна стенна ламперия циркулярът за рязане чрез потапяне е опти-
мален. За материали с по-големи напречни сечения като широки греди, 
паркетни плочи е препоръчително да се използва циркуляр за рязане 
чрез потапяне с функция изтегляне – неговите стабилни двойни 
изтеглящи се водачи увеличават работния обхват на режещия диск.

Допълнителни белези 
на PCM 8 S и PCM 8 ST

Общи белези на циркулярите 
за рязане чрез потапяне



Характеристики на машините PCM 8 ST PCM 8 S
Номинална консумирана мощност 1 200 W 1 200 W

Обороти на празен ход 5 200 min–1 5 200 min–1

Диск за циркуляр, номинален Ø 210 mm 210 mm

Диск за циркуляр, отвор Ø 30 mm 30 mm

Дълбочина на рязане при 0°/0° 70 x 282 mm 70 x 282 mm

Дълбочина на рязане при 45°/0° 70 x 200 mm 70 x 200 mm
Брой зъби на диск в окомплектовка 48 48

Тегло на машината 21,6 kg 18,6 kg

Удължител за маса ✔ ✔

Лазер като помощ при рязане ✔ ✔

Вградено работно осветление (PowerLight) ✔ ✔

Изтегляща функция ✔ ✔

Окомплектовка
Диск за с твърдосплавни пластини Optiline Wood ✔ 2 608 640 430 ✔ 2 608 640 430 

Удължител за маса ✔ ✔

Комбинирана стега за закрепване на детайла ✔ ✔

Стойка ✔ –

Каталожен номер 0 603 B02 100 0 603 B02 000

Бар-код 3 165 140 375 320 3 165 140 366 359

Характеристики на машините PCM 7 S PCM 7
Номинална консумирана мощност 1 200 W 1 100 W

Обороти на празен ход 4 800 min–1 4 800 min–1

Диск за циркуляр, номинален Ø 190 mm 190 mm

Диск за циркуляр, отвор Ø 30 mm 30 mm

Дълбочина на рязане при 0°/0° 40 x 220 mm 50 x 110 mm

Дълбочина на рязане при 45°/0° 40 x 150 mm 50 x 76 mm
Брой зъби на диск в окомплектовка 40 40

Тегло на машината 11,8 kg 8 kg

Лазер като помощ при рязане ✔ ✔

Удължител за маса ✔ –

Изтегляща функция ✔ –

Окомплектовка
Диск за циркуляр „Standard“ ✔ 2 609 256 821* ✔ 2 609 256 821* 

Комбинирана стега за закрепване на детайла ✔ ✔

Удължител за маса ✔ –

Каталожен номер 0 603 B01 300 0 603 B01 200

Бар-код 3 165 140 578 790 3 165 140 424 325

* Стандарт Зелена линия
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Здрави машини за 
 максимални изисквания. 
За големи детайли:
циркуляр за рязане чрез потапяне  
с функция изтегляне на Bosch. 

Компактни машини за 
мобилно приложение.  
За детайли с малки до 
средни размери:
циркуляр за рязане чрез потапяне  
на Bosch.



Soft Start
Laser

Technology
Constant

Electronic
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           Стационарен циркуляр и 
циркуляр с долноразположен 
        диск и функция изтегляне

Циркулярът с долноразположен диск и функция изтегляне 
PPS 7 S на Bosch с мощност 1400 W е идеалното оборудване за 
точно рязане на големи детайли като плоскости с голяма 
повърхност и за повтарящи се срезове в ламперия. Функцията 
2 в 1 дава възможност за много точно надлъжно и напречно 
рязане и рязане под наклон. Като стационарен циркуляр е иде-
ален за отрязване на плоскости, а като изтеглящ се циркуляр - 
за серийно рязане на ламперия. Площта на работната маса на 

циркуляра може да се увеличи от един практичен разширител 
на масата, така че поставеният на нея материал да лежи 
сигурно. Дори ъгловите срезове не са проблем с включения в 
окомплектовката универсален ограничител: просто поставяте 
и с функцията изтегляне движите режещия диск в безопасно 
захванатия детайл. Патентованият успореден ограничител 
гарантира точно успоредно рязане.

При големи детайли за отлична форма

Идеалното рязане 

С универсалния ограничител детайлът се фиксира върху PPS 7 S. 
Чрез задействане на изтеглящото устройство режещият диск се 
движи прецизно в безопасно захванатия детайл.

Общи белези на стационарните циркуляри
Общи белези на циркуляра 

с долноразположен диск и функция изтегляне

Смукателен канал за прах
За чиста работа и по-малко 
усилия за почистване

Мощен мотор
Той е много мощен 
с обороти на празен 
ход 4 800 min–1

Удължител на масата
Може да се монтира от 
всяка страна на масата 
и улеснява рязането на 
големи детайли

Масивна алуминиева маса 
Солидна алуминиева 
работна маса за рязане на 
големи детайли

Висококачествен диск за рязане 
Висококачествен диск с 36 зъба

Вграден лазер Показва линията на рязане

Универсален ограничител 
Прецизен универсален 
 ограничител от + 90° до – 90°

Constant Electronic
Плавно пускане за спокоен 
ход на мотора и работа 
 съобразена с материала

Функция изтегляне
Режещият диск се прид-
вижва във фиксирания 
детайл, идеална за бързо 
и точно рязане

Прегледна предна стена за 
обслужване
Лесно достъпна за безопасно 
и удобно обслужване



Характеристики на машините PPS 7 S PTS 10 T PTS 10
Номинална консумирана мощност 1 400 W 1 400 W 1 400 W

Обороти на празен ход 4 800 min–1 5 000 min–1 5 000 min–1

Диск за циркуляр, номинален Ø 190 mm 254 mm 254 mm

Диск за циркуляр, отвор Ø 30 mm 30 mm 30 mm

Зъби 36 40 40

Дълбочина на рязане при 0° 62 mm 75 mm 75 mm

Дълбочина на рязане при 45° 36 mm 63 mm 63 mm

Макс. широчина на рязане (функция изтегляне) 212 mm – –

Ъглов ограничител – + 60 ° до – 60 ° + 60 ° до – 60 °

Универсален ограничител + 90 ° до – 90 ° – –

Вертикален ъгъл на наклона 1,5 ° до + 46,5 ° 0 до 45 ° 0 до 45 °

Тегло на машината 23,2 kg 29,2 kg 23,5 kg

Функция плъзгаща се маса – ✔ ✔

Bosch Constant Electronic ✔ – –

Лазер като помощ при рязане ✔ – –

Плавен пуск ✔ ✔ ✔

Окомплектовка
Диск за рязане с твърдосплавни пластини 
Optiline Wood 

– ✔ 2 608 640 443 ✔ 2 608 640 443

Удължител/разширител на масата ✔ ✔ ✔

Подвижна основа ✔ ✔ ✔

Стойка – ✔ –

Успореден и ъглов ограничител – ✔ ✔

Универсален ограничител ✔ – –

Шестостенен ключ ✔ – –

Каталожен номер 0 603 B03 300 0 603 B03 100 0 603 B03 200

Бар-код 3 165 140 592 611 3 165 140 375 368 3 165 140 424 288
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Точност 
и комфорт 

Ъгловият ограничител се регулира без-
степенно точно под всеки желан ъгъл. 
Конструкцията на плъзгащата маса уле-
снява обработката на широк материал.

Универсалните машини 
за всяко приложение: 
циркулярите с долноразположен диск 
и стационарните циркуляри на Bosch – 
също и със стойка.

Повече място за големи идеи 

Чрез удължителните шини стационарният циркуляр PTS 10 предлага 
голям работен обхват, върху който например подовите дървеснота-
лашитени плоскости могат да се разкроят бързо и удобно.
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Стационарно приспособление 
                     и приспособление за 
     рязане на плочки

Край с неточното рязане при подови настилки и цокълни летви! 
Новото стационарно приспособление е разработено специално 
за точно отрязване с прободен трион – за ламинат и паркет, но 
също и за лайстни, пластмаси и алуминий. Просто затегнете 
материала в стационарното приспособление, поставете про-
бодния трион на Bosch във водещия линеал и режете с точност 
до милиметър по права линия, под ъгъл или под наклон, като 
използвате подходящ нож за триона. А с приспособлението за 
рязане на плочки придавате на фаянсовите плочки точна 

форма. За рязане по прави линия и под ъгъл затегнете плоч-
ката в стационарното приспособление, насочете под желания 
ъгъл ограничителя на скалата и маркирайте точно плочката с 
приспособлението за рязане на плочки. Освен това то дава 
възможност и за маркиране със свободна ръка на плочката и 
други материали като напр. стъкло. За да може отчупването на 
фаянсовите плочки да стане лесно на ръка, към приспособле-
нието за рязане на плочки са включени две разчупващи 
конуса.

Независимо дали става въпрос за дърво или фаянсови плочки – идеално поставяне!

С него режете просто прецизно 

Със стационарното приспособление PLS 300 на Bosch можете да 
разкроявате всички материали, с които може да се справи пробод-
ният трион. И това както с право рязане, така също и със скосяване 
и рязане под ъгъл от –45 до +45 градуса.

Модулна опорна повърх-
ност за широки дъски

Скала за прецизно 
настройване на 
ъглови срезове 
между –45° и +45°

Здрав алуминиев водещ 
линеал за рязане по дължина 
до 31,5 cm

Гъвкав регулиращ блок 
за рязане на цокълни 
летви с ъгъл на наклона 
между –45° и +45° Допълнителни удължа-

ващи опорни елементи 
за удобно рязане 
на по-дълги дъски



Характеристики на машините PLS 300 комплект PLS 300
Дължина на рязане при 0° макс. 315 mm 315 mm

Дължина на рязане при 45° макс. 220 mm 220 mm

Макс. височина на рязане  25 mm  25 mm

Хоризонтално/вертикално рязане под наклон ± 45 ° ± 45 °

Тегло на машината 3,2 kg 3,2 kg

Окомплектовка
Ножове за трион T 144 DP ✔ ✔

PTC 1 
(вкл. ограничител на скалата, 2 разчупващи конуса)

✔ –

Каталожен номер 0 603 B04 100 0 603 B04 000

Бар-код 3 165 140 575 300 3 165 140 534 055

Характеристики на машините PTC 1
Дължина на рязане* при 0° макс. 340 mm

Височина на рязане* макс.  10 mm

Ъгъл на скосяване (хоризонтален)* ± 45 °

Тегло на машината 0,2 kg

Окомплектовка
Ограничител на скалата ✔

2 разчупващи конуса ✔

Каталожен номер 0 603 B04 200 

Бар-код 3 165 140 579 483

* В комбинация с PLS 300
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За точно рязане с трион 
на ламинат, паркет, 
 пластмаса и алуминий: 
стационарно приспособление 
PLS 300 за PST прободни триони 
на Bosch.

Така привеждате плочките във форма: 

Прави и под ъгъл: за точни прави или под ъгъл – просто затег-
нете плочката в стационарното приспособление, насочете и 
маркирайте с PTC 1.
Рязане със свободна ръка: изпълнен с фантазия дизайн на 
плочките – водете със свободна ръка PTC 1 по дължината на 
начертана линия или шаблон.

PTC 1 приспособлението за рязане на плочки включително ограничителя на ска-
лата и 2 разчупващите конуса за чисто маркиране и счупване на фаянсови плочки е 
идеалното допълнение към стационарното приспособление PLS 300. С него могат да 
се затягат сигурно плочки с макс. дебелина 10 mm и да се оформят лесно.

Води прецизно фаянсовите 
плочки: 
приспособление за рязане на плочки 
PTC 1 на Bosch.



Laser
Technology PowerLight

12

2-Geardrive Pre-Selection
Constant

Electronic

 Стационарни циркуляри и машини68 |

| Общ каталог 2011 / 2012

Настолна бормашина 

Разработената изцяло нова настолна бормашина PBD 40 Ви 
очаква с редица иновационни детайлни решения. Защото с 
обикновените бормашини се сблъсквате при пробиване на 
отвори в твърди материали, като напр. метал, или обработване 
на малки детайли, които се фиксират трудно. Обикновено 
наред с необходимата точност липсва също и съответната сила. 

Съвсем различно е с мощната и много точна настолна борма-
шина PBD 40 на Bosch. Като стационарна машина тя е винаги 
бързо готова за работа и с множество интелигентни детайлни 
решения е изключително важна съставна част на работилни-
цата на амбициозния домашен майстор.

Удобна за най-прецизни резултати при пробиване

Всеки отвор с точност до милиметър

Благодарение на електронния оборотомер и Constant Electronic 
могат предварително да се настроят обороти, лесно и точно контро-
лирани, съобразени с материала. Иновационният дигитален индика-
тор осигурява лесно отчитане на точната дълбочина на пробиване. 
С това без проблеми се изпълняват серийни отвори, напр. за 
 дървени конструкции.

Иновационен дигитален дисплей 
за показване на оборотите 
и дълбочината на пробиване

Дълбочинен ограничител
за серийно пробиване

Работно колело с меко противо-
плъзгащо покритие за регулиране 
по височина

Вграден лазер и PowerLight 
като помощ при пробиване

Точно регулиране на мощността 
чрез редуктор с 2 предавки

Електронно регулиране на 
оборотите и Constant Electronic 
за съобразено с материала 
пробиване

Успореден ограничител и голям 
работен плот за сигурно 
позициониране на детайла

V-канал за позициониране 
на кръгли детайли

Бързозатягаща скоба за фикси-
ране на кръгли и ръбести детайли

T-прорези за използване 
на менгеме, напр. MS 80 на Bosch

Прецизен бързозатягащ патронник 
с осигурителен пръстен 
за идеално захващане на свредлото

Общи белези на настолна бормашина



Характеристики на машините PBD 40
Номинална консумирана мощност 710 W

Обороти на празен ход (І-ва / ІІ-ра скорост) 200 - 850 / 600 - 2 500 min–1

Тип на лазера 2

Макс. Ø на пробиване в дърво 40 mm

Макс. Ø на пробиване в стомана 13 mm

Обхват на патронника 1,5 - 13 mm

Ход на пробиване 90 mm

Размери на основната плоча (В x Ш x Д) 330 x 350 x 30 mm

Тегло на машината 20 kg

лазер като помощ при пробиване ✔

Вградено работно осветление ✔

Окомплектовка
Бързозатягаща скоба ✔

Успореден ограничител ✔

Каталожен номер 0 603 B07 000

Бар-код 3 165 140 569 187
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Установяване на точното положение на 
 пробивания отвор с натискане на един бутон

Настолната бормашина PDB 40 е оборудвана с вграден лазер като 
помощ при пробиване: за лесно и точно пробиване – с максимална 
точност. Светодиод осигурява добро осветяване на работния обхват. 
Бързозатягаща скоба за фиксиране на детайла.

Точност и комфорт при работа

Право в целта и с точна дълбочина на пробиване благодарение на 
ергономичното работно колело. Компактният мултипревключвател, 
разработен по нова концепция на включване, управлява стартира-
нето и бързото спиране, както и контролни функции само в един 
обслужващ блок.

Пробиване с максимална 
точност: 
настолната бормашина PBD 40 
на Bosch с иновационен дигитален 
индикатор и лазерна помощ при 
 пробиване.
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Работна маса за 
          циркуляр за рязане чрез 
       потапяне и опори

Работната маса за циркуляр за рязане чрез потапяне PTA 2400 
представлява отличното допълнение за всички триони за челно 
рязане на Bosch. Тя дава възможност за ергономична и ста-
билна работа на удобна работна височина. С бързо и лесно 
монтиране тя предлага висока товароносимост също и при 
големи детайли – идеален консуматив за PCM 7, PCM 7 S и 

PCM 8 S. Ролковата опора PTA 1000, универсално приложи-
мият „асистент“ ще Ви помага при рязането на големи детайли. 
Поставянето, насочването и ограничаването на ламперии, 
големи дървесни плоскости и дюшеме с нея е също толкова 
лесно, колкото транспортът на тежката 6 kg PTA 1000.

С нея закрепвате идеално дълги и големи детайли

Работна маса за циркуляр 
за рязане чрез потапяне 
PTA 2400
Стабилната работна маса PTA 2400 с 
регулируемите странични елементи 
включително ролки, както и странични 
ограничители предлага всичко необ-
ходимо за обработването на големи 
детайли.

Здрава стоманена 
конструкция

Регулиращ 
се по височина крак

Регулириращи се 
странични елементи 
като опора 
за дълъги детайли

Странични ограничители 
за регулиране на детайли 
за повтарящи се срезове

Демонтиращ се адаптер за 
захващане за бързо монтиране/
демонтиране на триона

Регулираща се по 
височина странична 
подпора



Характеристики на машините PTA 2400 PTA 1000
Височина на работната маса 820 mm 700 - 1 150 mm

Дължина на работна маса с удължител 2 440 mm –

Дължина на работна маса без удължител 1 220 mm –

Товароносимост без удължител 160 kg 100 kg

Товароносимост с удължител 110 kg –

Товароносимост на всеки удължител 25 kg –

Тегло на машината 20,4 kg 6,2 kg

Ограничител ✔ ✔

Окомплектовка
Комплекти за монтаж на машина ✔ –

Адаптер за захващане ✔ –

Каталожен номер 0 603 B05 000 0 603 B05 100

Бар-код 3 165 140 542 203 3 165 140 575 775
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Ролкова опора PTA 1000
Неподвижен ограничител за напречно 
отрязване на определена дължина, 
сачмена опора за широки детайли, рол-
кова опора за дълга ламперия. Особено 
практично: Всичките три опори могат да 
се регулират с едно движение на ръката.

Така се обработват 
удобно големи детайли: 
Ролковата опора PTA 1000 
и  приспособлението за рязане 
с  циркуляр PTA 2400 на Bosch.

Променяща се ролкова опора 
за дълга ламперия осъществява лесно 
насочване на детайла

Насочване без усилие при 
рязането на големи дървесни 
плоскости благодарение на 
сачмена опора

Неподвижен ограничител за 
рязане на еднаква дължина

Общи белези на ролковата опора
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Когато става въпрос за нещо доста трудно 

С мощните ъглошлайфи на Bosch Вие сте оптимално оборудвани за 
всички степени на твърдост: благодарение на особено високата 
мощност на мотора и големия диаметър на диска за масивен мате-
риал и най-високи изисквания до по-леките машини – за много-
странно използване. Всички те са удобни. 

С респект към изключителната мощност на ъглошлайфите на Bosch – 
обслужването им е много лесно. Само поставете защитни очила, 
здрави обувки, в случай, че нещо падне, и работни ръкавици – и 
започвайте. Мощно, сигурно и точно въртящият се режещ диск се 
врязва в метал и камък. Той нарязва на парчета железни профили 
също така без съпротива като водопроводни тръби, каменни плочи 
или плочки за стена и подови керамични плочки. Чрез добрата 
ергономичност на ръкохватката и иновационното поглъщане на 
вибрациите от допълнителната ръкохватка на ъглошлайфа на Bosch 
това е успешно и при по-дълго използване без усилие.

С бързото намиране на Bosch ще откриете с един поглед кой инстру-
мент за каква област на приложение е най-подходящ.

БЪРЗОнамиране

По-малки 
 проекти

Средноголеми 
проекти

По-големи 
 проекти

Рязане на по-леки метали, тънка  стоманени  

ламарини и вълнообразна ламарина
Обработване с четка и грубо шлифоване на  

парапети на стълби и балкони, каросерии 
на стари модели автомобили и ръждясали 
рамки на мотоциклети

Отрязване на стари парапети на стълби,  

водопроводни тръби, водосточни тръби 
Рязане на подови плочки 

Обработване с четка и грубо шлифоване  

на парапети на стълби и балкони, заваръчни 
шевове

Отрязване на масивни двойно T носачи 

Рязане на железни решетки или стоманени  

плочи
Идеални за разкрояването на каменни и  

мраморни плочи

Ъглошлайфи

PWS 8-125 CE
PWS 10-125 CE

PWS 720-115
PWS 750-125

PWS 1900
PWS 20-230 J

Ъглошлайфи
                              безкомпромисно мощни
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Рязане, грубо шлифоване, 
обработване с четка и др.: 
богата гама консумативи на Bosch за ъглошлайфи.

Допълнителна информация за консумативите ще  

намерите на страница 143 



Vibration
Control

Vibration
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Guard
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Невероятно, ъглошлайфите на Bosch могат всичко. При ряза-
нето на метал и камък те са също толкова впечатляващи колкото 
и при грубо и нормално шлифоване, обработване с четка и 
полиране. Съответните приставки сменяте с едно движение на 
ръката – просто задействайте блокировката на шпиндела с 
натискане на един бутон. Всички малки ъглошлайфи на Bosch 

имат регулиращи се без инструмент защитни кожуси за предпаз-
ване от хвърчащи  частици или искри. За работа почти без умора 
във всяко положение ръкохватката може да се постави както 
отдясно, така и отляво. Големите ъглошлайфи са идеалният 
избор при проектите с високи изисквания благодарение на тях-
ната висока мощност на мотора и големия диаметър на диска.

Безкомпромисно мощни

По-бърза смяна:
опционална SDS-бързозатягаща гайка

Особено практична е SDS-бързозатягащата гайка за бърза и удобна 
смяна на диска без инструмент. Развийте диска, поставете новия 
диск, затегнете гайката отново – готово. 

Кодирането на защитния 
кожух предотвратява погре-
шен монтаж

Защитен кожух 
лесно регулиращ се

Антивибрационна ръкохватка 
за по-лесна работа

Блокировка на шпиндела 
за лесна смяна на 
 шлифовъчния инструмент

Завъртаща се глава 
на редуктора 
за оптимална работа при 
рязане и шлифоване

Общи белези на 
ъглошлайфите

Допълнителни белези на 
PWS 750-125

Допълнителни белези на 
PWS 8 / 10-125 CE

Ъглошлайфи



Характеристики на машините PWS 20-230 J PWS 1900
Номинална консумирана мощност 2 000 W 1 900 W

Отдавана мощност 1 250 W 1 170 W

Шлифовъчен диск Ø 230 mm 230 mm

Обороти на празен ход 6 500 min–1 6 500 min–1

Тегло на машината 4,2 kg 4,2 kg

Антивибрационна ръкохватка ✔ ✔

Ограничаване на пусковия ток ✔ –

Окомплектовка
Каталожен номер 0 603 359 V00 0 603 359 W03

Бар-код 3 165 140 544 504 3 165 140 544 481

Характеристики на машините PWS 750-125 PWS 720-115 PWS 10-125 CE PWS 8-125 CE
Номинална консумирана мощност 750 W 720 W 1 020 W 800 W

Отдавана мощност 450 W 360 W 580 W 420 W

Шлифовъчен диск Ø 125 mm 115 mm 125 mm 125 mm

Обороти на празен ход 11 000 min–1 11 000 min–1 2 800 - 11 000 min–1 2 800 - 11 000 min–1

Тегло на машината 1,9 kg 1,9 kg 2,1 kg 2,0 kg

Антивибрационна ръкохватка ✔ – ✔ ✔

Bosch Constant Electronic – – ✔ ✔

Ограничаване на пусковия ток – – ✔ –

Окомплектовка
Диск за грубо шлифоване за метал – – ✔ –
Пластмасов куфар ✔ ✔ – –
Каталожен номер 0 603 164 120 0 603 164 020 0 603 347 220 0 603 399 B21
Бар-код 3 165 140 449 601 3 165 140 449 564 3 165 140 546 089 3 165 140 546 003
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За многостранно 
 използване:
малки ъглошлайфи на Bosch.

Оптимално оборудвани за 
всички степени на твърдост:
големи ъглошлайфи на Bosch. 
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Шлифовъчни машини 
                                         за истинско шлифоване

Блестящи перспективи за големи и 
малки  проекти

Големи площи? Малки ъгли? Bosch предлага за всяко изискване 

подходящата шлифовъчна машина: шлифоването на мебелни детайли, 

врати, прозорци или големи повърхности, както и на най-различни 

материали като дърво, лак, боя, кит, метал или пластмаса с шлифо-

въчните машини на Bosch е изключително лесно. 

Удобните мултишлифовъчни машини са идеалният инструмент с 

 универсално приложение. Вибрационните шлифовъчни машини 

осигуряват бързо и най-фино шлифоване на равни повърхности. С 

ексцентриковите шлифовъчни машини при шлифоване и полиране 

с голямо снемане на материал от равни или изпъкнали повърхности 

се постигат отлични резултати. На всички големи повърхности лен-

товите шлифовъчни машини се проявяват добре с особено голямо 

снемане на материал, а при детайлите делта-шлифовъчните машини 

осигуряват с лекота идеално шлифоване.

С бързото намиране на Bosch ще откриете с един поглед кой инстру-

мент за каква област на приложение е най-подходящ.

БЪРЗОнамиране
Във всички 
 повърхнини и ъгли

По-големи 
 повърхности

По-големи повърх-
ности и изпъкнало-
сти, полиране

Големи площи

Ъгли, ръбове, 
 винкели и ламели

С универсално приложение, 

шлифоване в ъгли, ръбове, а също и на 

по-големи повърхности

Идеално шлифоване на плоски 

 повърхности

Идеално шлифоване и голямо 

снемане на материал, също и при 

 приложения с полиране

Мощно шлифоване с голяма производи-

телност при снемане на материал

Специалистите за трудно достъпни места, 

PVS с голямо снемане на материал

Шлифовъчни инструменти

PSM 18 LI
PSM 160 A
PSM 80 A
Prio

PSS 300 AE
PSS 250 AE
PSS 200 AC
PSS 200 A

PEX 400 AE
PEX 300 AE
PEX 220 A

PBS 75 AE 
PBS 75 A 
PBS 7 AE
PBS 7 A

PDA 240 E
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Блестящи перспективи за големи проекти: 
качествена шкурка за ефективно приложение за най-различни 

материали – например за дърво, при стари остатъци от боя 

или за метали.

Допълнителна информация за консумативите ще намерите  

на страница 144



ELECTRONIC
CELL PROTECTION

LonglifeMicroklett SDSSoftgrip
Microfilter

System
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 Мултишлифовъчни машини

Мултишлифовъчната машина на Bosch е това, което подсказва 

името й – благодарение на нейните компактни размери, 

 практичната шлифовъчна плоча с формата на ютия и висока 

производителност при шлифоване дори в ъглите тя е наистина 

универсална машина. Когато трябва да се обработят проекти 

с по-големи повърхности, ъгли и ръбове Вие ще получите 

 най-добрата помощ от мултишлифовъчната машина на Bosch.

Многостранният талант. Във всички повърхнини и ъгли вкъщи.

Чисто работно място, чист въздух, чиста 
 производителност: микрофилтърната система

Иновационната микрофилтърна система на Bosch определя нови стан-

дарти в областта на прахоулавянето. Чрез интегрирания изсмукващ 

елемент прахът се транспортира с висока скорост директно през шкур-

ката и шлифовъчната плоча в ефективния ламелен филтър. Резултатът: 

ефективно улавяне на праха и по-малко разходи за почистване.

Прозрачен контейнер 

показва нивото на 

 напълване, практичен 

за изпразване

Микрофилтърна система 

намалява значително 

образуването на прах

Литиево-йонната 

 технология практически 

винаги е готова за работа. 

Без саморазреждане, 

без Memory-ефект

Ергономично оформена 

повърхност за хващане 

с меко противоплъзгащо 

покритие за удобна работа

Шлифовъчна плоча 

с формата на ютия 

за шлифоване 

на повърхности и ъгли

Дълготрайно захващане тип „Велкро“ 

за лесна и бърза смяна на шкурката

SDS на Bosch за лесна 

и бърза смяна на ножа на 

консумативите

Допълнителни белези на 

PSM 18 LI и Prio

Общи белези на  мултиш-

лифовъчните машини

Допълнителни белези на 

PSM 160 A и PSM 18 LI

Допълнителни белези на 

PSM 80 / 160 A и PSM 18 LI



Характеристики на машините PSM 18 LI PSM 18 LI PSM 160 A PSM 80 A Prio

Номинална консумирана мощност – – 160 W 80 W –

Напрежение на акумулатора 18 V 18 V – – 7,2 V

Честота на вибрациите 22 000 min–1 22 000 min–1 24 000 min–1 20 000 min–1 16 000 min–1

Резонансен кръг Ø 1,6 mm 1,6 mm 1,6 mm 1,4 mm 1,2 mm

Шлифовъчна повърхност 104 cm2 104 cm2 104 cm2 104 cm2 104 cm2

Тегло на машината с акумулатор 1,3 kg 1,3 kg 1,4 kg 0,9 kg 0,7 kg

Bosch SDS ✔ ✔ ✔ – –

Bosch Electronic Cell Protection (ECP) ✔ ✔ – – –

Микрофилтърна система на Bosch ✔ ✔ ✔ ✔ –

Захващане „Микро-Велкро“ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Окомплектовка

3 шкурки (Red Wood) ✔ 2 609 000 178 ✔ 2 609 000 178 ✔ 2 609 000 1781 ✔ 2 609 000 178 –

6 шкурки (5 x Red Wood, 1 x White Paint) – – ✔ 2 – –

2 шкурки – – – – ✔

Почистващо кече – – – – ✔

Зарядно устройство – – – – ✔

1-часово зарядно устройство ✔ 1 600 Z00 001 – – – –

Акумулаторна батерия ✔ 1 600 Z00 000 – – – –

Пластмасов куфар ✔ 2 605 438 730 – ✔ 2 605 438 0912 ✔ –

Пластмасова кутия – – – – ✔

Каталожен номер, с пластмасов куфар 0 603 3A1 320 – 0 603 377 021 0 603 354 020 –

Бар-код с пластмасов куфар 3 165 140 571 982 – 3 165 140 327 855 3 165 140 410 526 –

Каталожен номер, без пластмасов куфар – 0 603 3A1 321 0 603 377 020 – 0 603 919 720

Бар-код без пластмасов куфар – 3 165 140 571 999 3 165 140 327 824 – 3 165 140 337 656
1 Само при каталожен номер 0 603 377 020, 2 само при каталожен номер 0 603 377 021
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Удобни, леки и све-
дени до най-важното: 
мултишлифовъчните машини 

PSM на Bosch.

Качество на 

повърхността

Снемане на 

материал

Форми / 

радиуси
Ъгли / ръбове

Мултишлифовъчни 

машини

Многостранният талант 

за повърхности и ъгли

100 %

Машина

Преглед
Страница 6 

Шлифоване на трудно достъпни места с подходящи 
консумативи

Различни приставки за PSM 160 и PSM 18 LI за шлифоване в трудно 

 достъпни зони, между ламели, кепенци на прозорци, канали …

Допълнителна информация за консумативите ще намерите  

на страница 145



Microklett
Microfilter

System Softgrip
Magnesium

XXLPre-Selection Electronic
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Вибрационни 
     шлифовъчни машини

Идеално шлифоване и високо качество на повърхността на 

големи, равни площи – тук вибрационната шлифовъчна машина 

на Bosch е в стихията си. Защото нейната правоъгълна шлифо-

въчна плоча дава възможност за особено голямо снемане на 

материал.

Изключително спокойно работещият двигател редуцира до 

минимум вибрациите. А иновационната микрофилтърна сис-

тема на Bosch изсмуква образуващия се прах още по време на 

шлифоването. 

Майстори по големи повърхности

Шлифовъчна плоча със захващане тип „Велкро“

Шлифовъчната плоча е оборудвана с дълготрайно захващане тип 

„Велкро“ (освен PSS 200 AC). Така шкурките могат да бъдат  сменяни 

лесно и бързо: старата шкурка се сваля и се притиска новата, 

готово.

Ергономично оформена 

ръкохватка с меко 

 противоплъзгащо покритие

Bosch Electronic за лесно 

управление на оборотите 

(PSS 300 AE, PSS 250 AE)

Висококачествена 

 магнезиева 

 шлифовъчна плоча 

(PSS 300 AE) Система за опъване на 

шкурката за удобна и 

лесна смяна на шкурката 

(PSS 300 AE, PSS 250 AE, 

PSS 200 AC)

Микрофилтърна система 

намалява значително 

образуването на прах

Прозрачен контейнер 

показва ниво на напълване, 

практичен за изпразване

Допълнителни белези 

на PSS 300 AЕ

Допълнителни белези на 

PSS 250 AЕ и PSS 300 AE

Допълнителни белези на 

PSS 200 A и PSS 250 / 300 AE

Общи белези на 

вибрационните 

 шлифовъчни машини



Характеристики на машините PSS 300 AE PSS 250 AE PSS 200 AC PSS 200 A

Номинална консумирана мощност 250 W 250 W 200 W 200 W

Отдавана мощност 125 W 125 W 125 W 125 W

Шлифовъчна плоча 115 x 230 mm 92 x 182 mm 92 x 182 mm 92 x 182 mm

Шкурка система „Микровелкро“ 115 x 230 mm 92 x 185 mm – 92 x 185 mm

Система за захващане на шкурката 115 x 280 mm 93 x 230 mm 93 x 230 mm –

Шлифовъчна повърхност 264 cm2 167 cm2 167 cm2 167 cm2

Честота на вибрациите 14 000 - 24 000 min–1 14 000 - 24 000 min–1 24 000 min–1 24 000 min–1

Резонансен кръг Ø 1,8 mm 2,0 mm 2,0 mm 2,0 mm

Тегло на машината 1,9 kg 1,6 kg 1,6 kg 1,6 kg

Микрофилтърна система на Bosch ✔ ✔ ✔ ✔

Мека ръкохватка ✔ ✔ ✔ ✔

Bosch Electronic ✔ ✔ – –

Система за захващане на шкурката ✔ ✔ ✔ –

Шлифовъчна плоча с „Микровелкро“ ✔ ✔ – ✔

Магнезиева шлифовъчна плоча ✔ – – –

Окомплектовка

Микрофилтърна система на Bosch ✔ ✔ ✔ ✔

Шкурка ✔ P120 ✔ P80, P120, P180 ✔ P120 ✔ P120

Пластмасов куфар ✔ ✔ ✔ ✔

Каталожен номер 0 603 340 320 0 603 340 220 0 603 340 120 0 603 340 020

Бар-код 3 165 140 337 571 3 165 140 337 533 3 165 140 337 496 3 165 140 337 458

Осцилационни шлифовъчни машини | 81

Чудесни проекти и идеи за домашния майстор: www.bosch-do-it.bg |

Ш
ли

ф
ов

ъч
н

и 
м

аш
ин

и

Бързо повишаване 
на качеството на много 
повърхности: 
с вибрационните шлифовъчни 

машини PSS на Bosch.

Качество на 

повърхността

Снемане на 

материал

Форми / 

радиуси
Ъгли / ръбове

Вибрационни 

 шлифовъчни машини

За големи и перфектни 

повърхности до 

най-малките ъгълчета

100 %

Машина



Easy
Fastening

Microfilter
System Softgrip Electronic AluminiumExtra HandlePre-SelectionLow VibrationCompact

New Compact Generation
Universal ExpertEasy

New Co
Easy
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Ексцентрикови 
         шлифовъчни машини

Най-лесната смяна на шкурката 

С Paper Assistant на Bosch и системата за захващане „Велкро“ смя-

ната на шкурката е лесна като никога до сега. Новият Paper Assistant 

на Bosch дава възможност за много лесно и точно поставяне на 

шкурката върху шлифовъчната плоча. Система „Велкро“ осигурява 

сигурно захващане.

Bosch Electronic за лесно 

регулиране на оборотите

Микрофилтърна система 

намалява значително 

образуването на прах

Прозрачен контейнер 

показва нивото на 

 напълване, практичен 

за изпразване

Шкурките могат да се сменят 

лесно и бързо благодарение на 

захващането „Велкро“

За всеки подходящата ексцентрикова шлифовъчна машина! 

Ексцентриковите шлифовъчни машини от новото поколение 

Compact на Bosch са по-удобни и по-леки при обичайно висо-

ката мощност. За опитния домашен майстор или специалист: 

машините от новото поколение Compact са винаги съвсем 

 правилно и точно съобразени с Вашите лични изисквания. 

Направете Вашия избор!

Безкрайно спокоен ход – невероятна сила

Ръкохватка 

с меко  покритие 

за удобна работа

Допълнителни белези 

на PEX 400 AЕ

Допълнителни белези 

на PEX 300 AE и PEX 400 AE

Общи белези на ексцентриковите 

шлифовъчни машини



Характеристики на машините PEX 400 AE „Expert“ PEX 300 AE „Universal“ PEX 220 A „Universal“

Номинална консумирана мощност 350 W 270 W 220 W

Шлифовъчен диск Ø 125 mm 125 mm 125 mm

Честота на вибрациите 4 000 - 21 200 min–1 4 000 - 24 000 min–1 24 000 min–1

Ексцентрицитет 2,5 mm 2 mm 1,25 mm

Тегло на машината 1,9 kg 1,5 kg 1,2 kg

Bosch Low Vibration ✔ ✔ –

Захващане тип „Велкро“ ✔ ✔ ✔

Микрофилтърна система на Bosch ✔ ✔ ✔

Предварителен избор на обороти ✔ ✔ –

Мека ръкохватка ✔ ✔ ✔

Bosch Electronic ✔ ✔ –

Допълнителна ръкохватка ✔ – –

Алуминиев корпус ✔ – –

Окомплектовка

Микрофилтърна система на Bosch ✔ ✔ ✔

Шкурка ✔ P80 ✔ P80 ✔ P80

Гумен шлифовъчен диск ✔ 2 609 256 B61 ✔ 2 609 256 B61 ✔ 2 608 601 175

Paper Assistant ✔ ✔ –

Пластмасов куфар ✔ ✔ –

Каталожен номер 0 603 3A4 020 0 603 3A3 020 0 603 378 020

Бар-код 3 165 140 594 448 3 165 140 594 387 3 165 140 327 893

Universal UniversalExpert
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Концентрирана сила за 
всички повърхности: 
ексцентриковите шлифовъчни машини 

PEX от новото поколение Compact на 

Bosch.

Качество на 

повърхността

Снемане на 

материал

Форми / 

радиуси
Ъгли / ръбове

Ексцентрикови 

 шлифовъчни машини

идеално шлифоване 

и голямо снемане на 

материал

100 %

Машина

Преглед
Страница 10 

mpact Generation
v r

Преглед
Страница 10 



Microfilter
System Extra Handle

Tension
System Pre-Selection

Automatic
Belt System Electronic
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Лентови 
     шлифовъчни машини

Bosch Electronic за лесно 

управление на оборотите 

(PSS 75 AE, PSS 7 AE)

Микрофилтърна 

система 

намалява значително 

 образуването на прах

Точно движение на лентата 

чрез фино регулиране 

на направляващите ролки 

(PBS 75 A, PBS 75 AE)

Автоматична лентова система

(PBS 7 A, PBS 7 AE)

Система за опъване 

на шлифовъчната лента 

за удобна и лесна смяна 

на шлифовъчната лента

Много сила за снемане на много материал

Лентовата шлифовъчна машина на Bosch е идеалният силов 

пакет за груби шлифовъчни работи, които изискват снемане на 

много материал от големи повърхности. Благодарение на 

микрофилтърната система на Bosch той попада директно в 

микрофилтърния контейнер. И тъй като машината е снабдена и 

с втора ръкохватка и при най-трудните условия тя лежи спо-

койно и под контрол в ръцете Ви. Други плюсове при PBS 7 AE 

и PBS 75 AE са Bosch Electronic с плавен пуск и избор на 

 обороти. При PBS 7 A, както и при PBS 7 AE автоматичното 

центриране на лентата осигурява правилното положение на 

шлифовъчната лента. При стационарна работа възможностите 

за използване се разширяват допълнително чрез успореден 

и ъглов ограничител, напр. за скосяване на детайли.

Допълнителни белези на 

PВS 7 AЕ и PВS 75 AE

Допълнителни белези на 

PВS 7 A и PВS 7 AE

Допълнителни белези на 

PВS 75 A и PВS 75 AE

Общи белези на лентовите 

шлифовъчни машини

Автоматична лентова система 
(PBS 7 A, PBS 7 AE)

Автоматичната лентова система държи сигурно лентата при шлифо-

ване в правилното работно положение. Не е необходимо повече ръчно 

регулиране.



Характеристики на машините PBS 75 AE PBS 75 A PBS 7 AE PBS 7 A

Номинална консумирана мощност 710 W 710 W 600 W 600 W

Отдавана мощност 350 W 350 W 300 W 300 W

Скорост на лентата 200 - 300 m/min 300 m/min 170 - 250 m/min 250 m/min

Шлифовъчна повърхност 76 x 165 mm 76 x 165 mm 76 x 130 mm 76 x 130 mm

Размер на лентата 75 x 533 mm 75 x 533 mm 75 x 457 mm 75 x 457 mm

Тегло на машината 3,2 kg 3,2 kg 2,4 kg 2,4 kg

Микрофилтърна система на Bosch ✔ ✔ ✔ ✔

Система за опъване на шлифовъчната лента ✔ ✔ ✔ ✔

Автоматична лентова система – – ✔ ✔

Bosch Electronic ✔ – ✔ –

Сваляща се допълнителна ръкохватка ✔ ✔ – –

Окомплектовка

Микрофилтърна система на Bosch ✔ 2 605 411 147 ✔ 2 605 411 147 ✔ 2 605 411 147 ✔ 2 605 411 147

Ъглов преходник ✔ 2 605 702 037 ✔ 2 605 702 037 – –

Шлифовъчна лента ✔ 2 608 606 071 ✔ 2 608 606 071 ✔ 2 608 606 034 ✔ 2 608 606 034

Стойка – – ✔  1 –

Успореден и ъглов ограничител – – ✔ 2 607 001 079 1 –

Пластмасов куфар – – ✔ 1 –

Каталожен номер, с пластмасов куфар – – 0 603 391 768 –

Бар-код с пластмасов куфар – – 3 165 140 272 490 –

Каталожен номер, без пластмасов куфар 0 603 270 508 0 603 270 208 0 603 391 708 0 603 391 008

Бар-код без пластмасов куфар 3 165 140 273 701 3 165 140 306 683 3 165 140 272 476 3 165 140 272 469
1 Не при каталожен номер 0 603 391 708
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Тук се снема много 
 материал! 
Лентови шлифовъчни машини 

на Bosch.

Качество на 

повърхността

Снемане на 

материал

Форми / 

радиуси
Ъгли / ръбове

Лентови шлифовъчни 

машини

За най-голямото снемане 

на материал от големи 

повърхности

100 %

Машина



SDS
Easy

Fastening Pre-Selection Electronic
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Делта-шлифовъчни 
                                     машини

Както е известно, проблемът се крие в детайлите. Затова раз-

работихме делта-шлифовъчната машина на Bosch. Нейната 

специална област са най-малките ъгълчета, отвори, ниши и 

междинни пространства – накратко всичко, което досега изис-

кваше трудната работа на ръка. Особено практично: смяната на 

шлифовъчната плоча без инструменти чрез SDS на Bosch, 

както и електрониката на Bosch за избор на честотата на вибра-

циите.

Специалистът по ъглите и ръбовете

Прахоулавяне

Изсмукването на праха с прахосмукачка се осъществява директно 

през шкурката, шлифовъчната плоча и смукателния канал (интегри-

ран в корпуса). Предимството на прахоулавянето: по-голяма експло-

атационна продължителност на шкурките, добра видимост върху 

шлифованата повърхност, чисто работно място и въздух без прах.

Bosch Electronic 

за регулиране на 

честотата на вибрациите

Ъглов редуктор 

осигурява плавност на хода 

и малко износване

Bosch SDS служи за 

лесна и бърза смяна 

без инструменти на 

 шлифовъчната плоча

Прахоуловителен щуцер 

за свързване 

към прахосмукачка

Дълготрайно захващане 

тип „Велкро“ за лесна 

и бърза смяна на шкурката

Общи белези на 

делта-шлифовъчните машини



Характеристики на машините PDA 240 E

Номинална консумирана мощност 240 W

Честота на вибрациите 13 000 - 17 000 min–1

Резонансен кръг Ø 2,0 mm

Размер на шлифовъчната плоча през ъгъла 92 mm

Тегло на машината 1,1 kg

Bosch SDS ✔

Bosch Electronic ✔

Захващане тип „Велкро“ ✔

Избор на честотата на вибрациите ✔

Окомплектовка

5 шкурки (2 x Red Wood,
2 x White Paint, 1 x Black Stone)

✔

Каталожен номер 0 603 346 708

Бар-код 3 165 140 325 448
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Влизат във всеки ъгъл:
делта-шлифовъчните машини 

PDA на Bosch

Качество на 

повърхността

Снемане на 

материал

Форми / 

радиуси
Ъгли / ръбове

Делта-шлифовъчни 

машини

За перфектно шлифоване 

на малки повърхности до 

най-малкото ъгълче и ръбче

100 %

Машина



Blade System

Blade System

Cutting depth
adjustment Softgrip3 V-Grooves Parallel Guide

 Дървообработване | Рендета88 |
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За да върви всичко гладко: 
патентованата система ножове Woodrazor

Леко рендосване без усилия, лесна и бърза смяна на ножовете, 
както и високо качество на обработената повърхност – патентованата 
система ножове Woodrazor го прави възможно.

Силов пакет с плавни движения 

Рендето на Bosch върши работата си по типичния 
за Bosch стил: бързо, точно, ефективно. Комби-
нираната ръкохватка за водене и регулиране 
дълбочината на рязане Ви позволява стабилно 
водене и безстепенно регулиране. Патентова-
ната система ножове Woodrazor осигурява леко 
рендосване без усилия, най-лесната и бърза 
смяна на ножовете, както и високо качество на 
обработената повърхност.

Допълнителни белези на PHO 3100 Общи белези на рендетата

Рендета



Характеристики на машините PHO 3100 PHO 20-82
Дълбочина на рязане 0 - 3,1 mm 0 - 2,0 mm

Дълбочина на фалца 0 - 9 mm 0 - 8 mm

Номинална консумирана мощност 750 W 680 W

Отдавана мощност 420 W 320 W

Широчина на рендето 82 mm 82 mm

Обороти на празен ход 16 500 min–1 19 500 min–1

Тегло на машината 2,6 kg 2,2 kg

Блокировка на включването ✔ ✔

V-канали ✔ ✔

Пета за поставяне ✔ ✔

Двустранно изхвърляне на стружките ✔ ✔

Окомплектовка
Твърдосплавен обръщащ се нож за ренде ✔ 2 608 635 376 ✔ 2 608 635 376

Шестостенен ключ ✔ ✔

Успореден ограничител ✔ 2 607 000 102 –

Пластмасов куфар ✔ –

Каталожен номер 0 603 271 120 0 603 365 181

Бар-код 3 165 140 441 162 3 165 140 309 080
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Комбинирана ръкохватка за регулиране 
на воденето и дълбочината на стружката 

От една страна тя служи като допълнителна ръкохватка за сигурно 
водене на рендето. От друга – с нея може безстепенно да се регулира 
дълбочината на рязане, също и по време на работа.

Комбинирана ръкохватка за 
регулиране на воденето и 
дълбочината на стружката за 
сигурно водене на рендето и 
за безстепенно регулиране на 
дълбочината на стружката

Блокировка 
на включването

Вградена връзка за 
прахоулавяне, от дясната 
и лявата страна

V-канали за лесно 
 скосяване на ръбовете

Бърза и точна работа с 
висока производителност 
при снемане на материал: 
рендетата PHO на Bosch.

Система ножове 
Woodrazor 
за лесно рендосване 
без усилие

Допълнителна информация  

за консумативите ще намерите 
на страница 146



Pre-Selection Spindle Lock

Spindle Lock

S D S Softgrip Electronic 55 mm

0.1 mm

Fine Depth
Control

Constant
Electronic PowerLight
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Мощни и прецизни 
за творчески проекти с дърво 

Шкаф, бюфет или дизайнерска вана за къпане 
от дърво – колкото по-креативни са Вашите 
идеи, толко по-важна е оберфрезата на Bosch, 
за да реализира перфектно Вашите проекти. 
Оберфрезите на Bosch са универсално прило-
жими, от творчески проекти по декориране до 
фрезоване на съединения при производството 
на мебели при обработването на дърво нямат 
граници. Техният спектър се простира прецизно 
фрезоване на канали, кантове и профили до 
фрезоване на надлъжни отвори и копирно 
 фрезоване. Отличителен знак на марката е 
преди всичко голямата точност на резултатите 
от работата, оберфрезите на Bosch гарантират 
максимална степен на комфорт и точност. 

Вградена блокировка на шпиндела 

Лесна смяна на фрезера – интегрираната блокировка на шпиндела 
прави възможно това. Чрез просто натискане на бутон се блокира 
шпинделът, освобождава се затягащата гайка, сменя се фрезерът, 
затягащата гайка се затяга, блокировката се освобождава.

Допълнителни белези на POF 1400 ACE Общи белези на оберфрезите

Оберфрези



Характеристики на машините POF 1400 ACE POF 1200 AE
Номинална консумирана мощност 1 400 W 1 200 W

Отдавана мощност 650 W 650 W

Макс. ход на фрезовата глава 55 mm 55 mm

Захват на инструмента (включен в доставката) 6 mm, 8 mm и 1/4" 6 mm, 8 mm и 1/4"

Обороти на празен ход 11 000 - 28 000 min–1 11 000 - 28 000 min–1

Тегло на машината 3,5 kg 3,4 kg

Блокировка на шпиндела ✔ ✔

Bosch SDS за копирна втулка ✔ ✔

Електроника на Bosch за оборотите ✔ ✔

Bosch Constant Electronic ✔ –

Фино регулиране на дълбочината на рязане 
(Fine Depth Control)

✔ –

Вградено работно осветление (PowerLight) ✔ –

Окомплектовка
Центриращ щифт ✔ 2 609 200 310 ✔ 2 609 200 310

Копирна втулка (Ø 17 mm) ✔ 2 609 200 139 ✔ 2 609 200 139

Фрезер за канали (Ø 8 mm) ✔ 2 608 628 381 ✔ 2 608 628 381

Захващащи цанги ✔ 3 бр. ✔ 3 бр.

Гаечен ключ ✔ ✔

Успореден ограничител ✔ 3 607 000 606 ✔ 3 607 000 606

Накрайник за прахоулавяне ✔ 2 600 499 077 ✔ 2 600 499 077

Пластмасов куфар ✔ 2 605 438 643 –

Каталожен номер 0 603 26C 820 0 603 26A 120 

Бар-код 3 165 140 452 540 3 165 140 452 533
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Постоянна сила 

Constant Electronic на Bosch (POF 1400 ACE) поддържа постоянни 
избраните обороти и при натоварване автоматично и с това осигурява 
непроменящо се качество на рязане. 

Електрониката за 
 оборотите на Bosch 
осъществява съобразе-
ният с материала 
избор на обороти

Фино регулиране на 
 дълбочината на фрезоване 
за точно регулиране на 
 дълбочината на фрезоване

Constant Electronic 
(POF 1400 ACE) за 
 непроменящи се обороти 
и при натоварване

Ергономичен дизайн 
с ръкохватка с меко проти-
воплъзгащо покритие за 
удобна и безопасна работа

Блокировка на шпиндела 
за лесна и бърза смяна на 
фрезера

Фрезоване, 
изработване на канали, 
гравиране, рязане: 
оберфрези на Bosch

Прозрачна защита от 
стружки за предпазване 
от летящи стружки

Допълнителна информация  

за консумативите ще намерите 
на страница 146



 Мултифункционални инструменти | Преглед92 |

| Общ каталог 2011 / 2012

БЪРЗОнамиране

Рязане 
и отрязване

Фрезоване 
и отрязване

Работите без усилие и точно близо до пода, 
стената и ръба. Специални потопяеми и 
сегментни ножчета Ви предлагат всичко за 
точни срезове в дърво, различни метали 
и в гипскартон.

Също и за работа в твърда основа Bosch 
предлага избор от RIFF-сегментни ножчета. 
Така Вие отстранявате лесно и прецизно 
стар фугиращ материал, фрезовате допълни-
телно кабелни канали или режете меки 
плочки за стена.

Мултифункционални инструменти – консумативи

Използвайте разнообразните шкурки и 
приставката към грубата пила от програмата 
за консумативи на Bosch. С него можете да 
отстраните чрез шлифоване не само дърво 
и стари бои, а и да извършвате груби работа 
по напасване.

Шабероване 
и рязане

Твърда или гъвкава, точно такава, каквато 
Ви е необходима. С приставките за шаберо-
ване и рязане Вие сте снабден за всичко, 
което трябва да се отстрани чрез шабероване 
и отрязване.

Шлифоване 
и грубо 
 изпилване

Без значение дали електрически 
или акумулаторен – многофункционалният 
инструмент PMF за Вашите идеи

PMF 180 E и акумулаторният инструмент PMF 10,8 LI са истински 
универсални майстори. Вашият стар мокет трябва да отстъпи място 
на един хубав паркет? Фугите в банята Ви трябва да заблестят в нов 
бял цвят? Парапетът на Вашия балкон трябва най-накрая да се 
почисти от ръждата? Без проблем с помощта на PMF 180 E или на 
безкабелния PMF 10,8 LI! 

С бързото намиране на Bosch ще откриете с един поглед кой консу-
матив за каква област на приложение е най-подходящ.

Мултифункционални 
                               инструменти:
          универсални за всички случаи
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По-голяма универсалност: 
Каквото и да възнамерявате да правите с мултифункционалния 
инструмент PMF – асортиментът от консумативи на Bosch 
допринася за удобство в работата.

Допълнителна информация за консумативите ще намерите  

на страница 147



ELECTRONIC
CELL PROTECTION

Longlife Cordless

+ 50%
up to

Eco Electronic

2,8°

Oscillating
System Softgrip
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Новата, иновационна Bosch Eco Electronic

Ако при максимални обороти моторът не изпита натоварване, той 
автоматично се връща на празен ход. При подновено натоварване 
той се ускорява веднага отново на пълна скорост. Новата Bosch Eco 
Electronic – за значително по-голяма продължителност на работа на 
акумулатора и по-лесно водене на инструмента.

Общи белези на 
мултифункционалните инструменти

Допълнителни белези на 
PMF 10,8 LI

Благодарение на литиево-
 йонната технология без кабел 
винаги готов за работа

Чрез безстепенно регулиру-
емия избор на обороти с 
иновационната Bosch Eco 
Electronic за по-лесно водене 
на инструмента и по-дълга 
продължителност на работа на
акумулатора

Интелигентният индикатор за зареденост 
на акумулатора показва в 3 степени, 
колко е зареден използваният акумулатор

С тегло 0,9 kg PMF 10,8 LI 
е истински инструмент лека 
 категория и предлага висока 
степен на комфорт, и при 
по-продължителна работа

По-слаби вибрации 
и по-лек шум от мотора
правят работата с 
PMF 10,8 LI още по-приятна

С мощен 10,8 V мотор 
(отговаря на 194 W) 
и изцяло ергономична 
ръкохватка с меко 
 противоплъзгащо покритие

С PMF 180 E и PMF 10,8 LI постигате прецизност и в най-отда-
лечения ъгъл. Защото тяхната форма Ви помага и в най-тясно 
пространство – също и в зони близо до пода и стените. Така с 
мултифункционалните инструменти PMF имате явно предим-
ство в сравнение с обичайните електроинструменти. Ако няма 
контактна кутия наблизо, благодарение на литиево-йонна тех-
нология PMF 10,8 LI е винаги веднага готов за работа. Изряз-

вате като на игра касата на вратата при поставяне на паркет и 
ламинат. Искате контактната кутия зад шкафа в хола да е дос-
тъпна? Също без проблем! Мултифункционалните инструменти 
PMF 180 E и PMF 10,8 LI не се спират и пред метал. С метал-
ните ножчета отрязвате за секунди пирони и тръби на желаната 
дължина.

Невероятно многостранен талант

Мултифункционални 
                               инструменти



Характеристики на машините PMF 10,8 LI
Напрежение на акумулатора 10,8 V

Ъгъл на осцилиране 2,8°

Обороти на празен ход 5 000 - 20 000 min–1

Тегло на машината 0,9 kg

Bosch Electronic ✔

Eco Electronic ✔

Предварителен избор на обороти ✔

Индикатор за нивото на зареждане ✔

Окомплектовка
HCS-потопяемо ножче за дърво, 
32 x 40 mm, AIZ 32 EC

✔ 2 609 256 947

BIM-сегментно ножче за дърво/метал, 
85 mm, ACZ 85 EB

✔ 2 609 256 943

Делта-шлифовъчна плоча 93 mm, AVI 93 G ✔ 2 609 256 956

Комплект делташлифовъчни шкурки за дърво, 93 mm ✔ 2 609 256 070

1-часово литиево-йонно зарядно устройство ✔ 2 607 225 514

Акумулаторна батерия ✔ 2 607 336 864

Шестостенен ключ ✔

Пластмасов куфар ✔

Каталожен номер 0 603 101 920

Бар-код 3 165 140 572 347

Характеристики на машините PMF 180 E Multi Set PMF 180 E
Номинална консумирана мощност 180 W 180 W

Отдавана мощност 74 W 74 W

Ъгъл на осцилиране 2,8° 2,8°

Обороти на празен ход 15 000 - 21 000 min–1 15 000 - 21 000 min–1

Тегло на машината 1,2 kg 1,2 kg

Bosch Electronic ✔ ✔

Предварителен избор на обороти ✔ ✔

Окомплектовка
HCS-потопяемо ножче за дърво, 
32 x 40 mm, AIZ 32 EC

✔ 2 609 256 947 ✔ 2 609 256 947

BIM-сегментно ножче за дърво/метал, 
85 mm, ACZ 85 EB

✔ 2 609 256 943 ✔ 2 609 256 943

Делта-шлифовъчна плоча 93 mm, AVI 93 G ✔ 2 609 256 956 ✔ 2 609 256 956

Комплект делташлифовъчни шкурки за дърво, 93 mm ✔ 2 609 256 070 ✔ 2 609 256 070

BIM-потопяемо ножче за твърда дървесина, 
32 x 40 mm, AIZ 32 BB

✔ 2 609 256 946 –

BIM-потопяемо ножче за метал, 
10 x 20 mm, AIZ 10 AB

✔ 2 609 256 951 –

Твърдосплавно RIFF сегментно ножче, 
85 mm, ACZ 85 RT

✔ 2 609 256 952 –

HCS гъвкав  шабер, 52 x 45 mm, ATZ 52 SFC ✔ 2 609 256 955 –

Шестостенен ключ ✔ ✔

Пластмасов куфар ✔ ✔

Каталожен номер 0 603 100 022 0 603 100 021

Бар-код 3 165 140 512 039 3 165 140 337 267
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Безкабелно рязане, 
 отрязване, фрезоване или 
шлифоване: 
с PMF 10,8 LI на Bosch не е проблем!

Рязане, отрязване, 
 фрезоване или шлифоване 
с кабел: 
с PMF 180 E на Bosch винаги готови 
за работа.
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Инструменти за 
     декорация и реновиране

Те ще Ви помогнат

Имате желание да смените цвета? С нашата система за фино пулверизи-
ране във Вашия живот се внася не само цвят, Вие обработвате и безброй 
много други материали също толкова лесно както и впечатляващо като 
резултат. Защо не една бърза смяна на тапетите? С основната машина за 
сваляне на тапети на Bosch ще работите на пълна пара, изцяло без химия. 
А с мечето за боядисване стената  мигновено засиява с нов външен вид. 
Или нов под? Изхвърлете стария и бързо отстранете упоритите остатъци от 
лепило – това ще успеете да направите без остатък с мощния електрически 
шабер на Bosch. Поставете цветни акценти с текстилни или PVC подови 
настилки. А точното разкрояване извършете с Xeo, универсалната ножица 
на Bosch, която дори се самозаточва.

Новото поколение полезни инструменти за декорация за такероване, 
лепене с горещ въздух, уплътняване, боядисване на стени, извайване на 
скулптури, сваляне на тапети, отстраняване на бои, огъване на тръби, раз-
мразяване на ключалки, универсално рязане ще Ви помогне да работите 
професионално и бързо. Всичко това има много добри страни. Вижте сами 
и изпитайте вдъхновение.

С бързото намиране на Bosch ще откриете с един поглед кой инструмент за 
каква област на приложение е най-подходящ.

БЪРЗОнамиране

Изработване 
и декориране

Реставриране 
и ремонтиране

Реновиране 
и почистване

Рязане на платове, картон, мокети 
Лепене и ремонтни работи 
Нови калъфи за столовете 
По-малки бояджийски работи 

Изстъргване на боя и остатъци от лепило 
Реставриране на врати 
Закрепване на покривен картон 
Лакиране на рамки за картини и мебели 

Бързо отстраняване на тапети 
Боядисване на гаражни врати и дървени  
 облицовки
Остраняване на остатъци от хоросан и лепило 
Боядисване на стени 
Полагане на изолационно фолио 

Инструменти за декориране и реновиране

PHG
PTK
PFS 65

Xeo
PKP
PTK
PFS 55

PPR 
PTL 1
PFS 105 E
PAS
PTK
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PaintControl
Technology Direct Feed MobilityEasyClean
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За боя за стена – електрическо 
          мече за боядисване и система 
   за фино пулверизиране

Общи белези на мечетата за боядисване

Bosch създаде ново изобретение за боядисването на стени: с 
електрическото мече за боядисване PPR 250 боядисвате бързо 
и чисто големи площи стени и тавани. Трябва да облепвате съв-
сем малко, тъй като боята се изпомпва директно от кофата в 
мечето за боядисване и благодарение на системата PaintControl 
се разпределя равномерно. Досадното тичане до кофата с боята 
вече също е минало, както и капките по пода по пътя обратно до 

стената. След боядисването почистете бързо и ефективно 
мечето за боядисване със системата EasyClean: Отворената сис-
тема на мечето за боядисване дава възможност за използване 
на всички стандартни бои за стена, както и на много стандартни 
мечета за боядисване. Специално за пулверизирането на боя за 
стена в ъгли, ръбове и по неравни фундаменти вече се предлага 
новата система PFS 105 E WallPaint на Bosch.

Боядисвате лесно – бързо, чисто, ефективно

За идеално нанасяне на боя 
Системата PaintControl

Регулирането на количеството боя се извършва интуитивно с дистан-
ционно управление. То може да се постави в ръкохватката на удължи-
телния прът или на устройството за нанасяне на боята. Непрекъснато 
равномерно разпределение на боята в комбинация с висококачест-
веното мече за боядисване дава най-добрите резултати.

PaintControl
Непрекъснато равномерно 
нанасяне на боя чрез 
електронен превключвател

Мобилност
Основният уред може да се 
закачи към всички стандартни 
кофи за боя

Отворена система
Свободен избор на всички стан-
дартни бои за стена. Оптимизирана 
за мечетата за боядисване на Bosch, 
но може да се използва и с много 
стандартни мечета за боядисване

Решение за съхранение
Системата с маркуча може 
сигурно да се навие на уреда

EasyClean
Най-лесното и ефективно почистване

Голям радиус на действие
Боядисване на големи 
площи стена и над глава 
благодарение на удължител 
и дълъг маркуч

Гъвкавост
Отделящо се устройство 
за нанасяне на боята дава 
възможност за гъвкаво 
използване според прило-
жението



Характеристики на машините PPR 250*
Номинална консумирана мощност 35 W

Дебит 0 - 400 ml/min

Нанасяне на боя 2 m2/min

Широчина на мечето за боядисване 25 cm

Дължина на устройството за нанасяне на боята 40 cm

Дължина на устройството за нанасяне на боята 
с удължител

120 cm

Височина на закрепване на кофата с боята 18 - 30 cm

Тегло на устройството за нанасяне на боята 0,7 kg

Тегло на машината 4,0 kg

Окомплектовка
EasyClean адаптер за различни размери 
на водопроводния кран M22, M24

✔

Удължител ✔

25 cm мече за боята ✔

Каталожен номер 0 603 2A0 000

Бар-код 3 165 140 630 528

* В търговската мрежа от І-во тримесечие на 2012 г.

Характеристики на машините PFS 105 E WALLPaint
Номинална консумирана мощност 350 W

Дебит 0 - 200 g/min

Нанасяне на боя 10 m2 за 10 min

Енергия на пулверизиране 105 W

Обем на резервоара 1 000 ml

Дължина на маркуча 3,4 m

Тегло на устройството за нанасяне на боята 2,0 kg

Тегло на машината 4,9 kg

Lieferumfang
Удължител на ръкохватката ✔

Каталожен номер 0 603 206 201

Бар-код 3 165 140 651 097
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По-лесно не става – системата EasyClean 

След боядисването системата първо се изпразва чрез изпомпване, 
след това могат да се свалят всички части, през които преминава 
боята, и благодарение на универсалната връзка към водопроводния 
кран могат съвсем лесно да се изплакнат. Алтернативно мечето за 
боядисване може с цел почистване да изпомпа и чиста вода от 
кофа.

Подходящи консумативи за електрическото мече 
за боядисване

Пулверизиране на стандартни бои за стени – 
също и на трудни места с PFS 105 E WALLPaint

Системата SprayControl предлага равномерно нанасяне на боята, по-специално 
върху трудно достъпни места и структурирани повърхности. Благодарение на 
2-степенно регулируемата дюза за боя струята на пулверизиране може да се регу-
лира лесно и с тънката струя да се достигат ръбове, ъгли и трудно достъпни места, 
с широката струя боята за стена да се нанася върху големи площи.

Допълнителна информация за консумативите ще намерите на   страница 148

25 cm мече за боята –
Мече за ъгли –

Система сменяеми маркучи  –
EasyClean адаптер за различни размери  –
на водопроводния кран 1/2”, 3/4”, 1”

НОВО! За стени и тавани – 
лесно и бързо боядисване:
електрическото мече 
за боядисване PPR 250 на Bosch.

НОВО! За ъгли, 
ръбове и структурирани 
повърхности:
системата за фино пулверизиране 
Bosch PFS 105 E WALLPaint. 

Системи за фино 
пулверизиране 
за обикновени 
и лазурни лакове
Страница 101
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За обикновени и лазурни 
         лакове – системи за фино 
   пулверизиране на боя

Равномерно боядисани врати, маси, пейки, навеси за коли, 
лодки – тъй като всичко става абсолютно перфектно с новите 
системи за фино пулверизиране на Bosch, лесно ще Ви обземе 
желанието за работа. Благодарение на иновационната техноло-
гия SprayControl вие ще работите с пълен обем и ниско 
 налягане толкова прецизно, както никога досега. Без пръски, 
без стичане на боя. И поради високата степен на точност е 

необходимо по-малко облепване. Така просто напредвате по-
бързо. Също и с най-различните материали: разнообразни бои 
за боядисване вътре и отвън, устойчиви на атмосферни влия-
ния лазурни лакове, лакове за радиатор, машини за сваляне на 
тапети, средства за растителна защита. С новите системи за 
фино пулверизиране на Bosch без усилие постигате безупре-
чен резултат по отношение на лазурните лакове и бои.

Боядисването с четка беше вчера, днес се пулверизира

Равномерно нанасяне на боя – без капки

Много предимства благодарение на иновационната технология 
SprayControl: за брилятно, фино и контролирано нанасяне на боя. 
Три пъти бързо отколкото с четка или мече. Без петна, капки боя и 
пръски. При това със слаб шум и вибрации. Така се боядисва чрез 
пулверизиране днес без усилие. 

Положение при оставяне 
за стабилно стоящо 
положение без петна

Безстепенно електронно 
регулиране на количе-
ството въздух за регули-
ране на мъглата от боя 
и скоростта на нанасяне 
на боята

3-степенно регулируема 
дюза за боя за хоризон-
тално, вертикално или 
кръгово пулверизиране

SDS система за бърза 
смяна на боята и лесно 
почистване

Допълнителни белези на 
PFS 105 E

Общи белези на 
системите за фино пулверизиране на боя



Характеристики на машините PFS 105 E PFS 65 PFS 55
Номинална консумирана мощност 350 W 280 W 280 W

Дебит 0 - 150 g/min 0 - 130 g/min 0 - 110 g/min
Енергия на пулверизиране 105 W 65 W 55 W
Нанасяне на боя 5 m2 за 6 min 5 m2 за 10 min 5 m2 за 12 min
Обем на резервоара 800 ml 600 ml 600 ml
Тегло на машината 4,9 kg 2,8 kg 1,3 kg
Дължина на маркуча 3,4 m 1,8 m –

Окомплектовка
600 ml резервоар – ✔ ✔

800 ml резервоар ✔ – –
Мерителна чашка 100 ml ✔ ✔ ✔

600 ml резервоар с капак ✔ – –
Удължител на ръкохватката ✔ ✔ ✔

ремък за носене – ✔ –
DVD за обучение ✔ ✔ ✔

Каталожен номер 0 603 206 200 0 603 206 100 0 603 206 000
Бар-код 3 165 140 455 169 3 165 140 455 152 3 165 140 455 145
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Равномерно боядисване 
без стичане, косми от 
четка и бучки: 
удобните системи за фино пулверизи-
ране на боя PFS на Bosch.

Смяната на боята вече е лесна работа

Системата SDS на Bosch дава възможност за бърза смяна на боята 
без инструменти – с натискане на един бутон – като лесното почистване.

Допълнителна информация за консумативите ще намерите  

на страница 148

PFS 65

НОВО! – Сега вече 
и за боя за стена
Страница 99



Safety Lock Steam Control
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Машина за сваляне 
            на тапети

Машината за сваляне на тапети на Bosch оказва първа помощ 
при реновиране. Чрез въздействието на горещата водна пара 
под налягане върху тапета втвърденото лепило се отлепва 
напълно от стените и таваните. Веднага след това старите 
тапети могат да се свалят без усилие. Резервоарът на маши-
ната побира 2,4 l нормална чешмяна вода. Това количество Ви 

позволява да работите без проблеми прибл. 45 минути. С 
широкия парен щит, който дава възможност за обработване на 
големи повърхности, напредвате бързо. Така си спестявате 
много време, сили и нерви. Сваляне на тапети с Bosch – 
 безпроблемно, бързо и чисто.

Един много горещ съвет: сваляйте тапетите с водна пара 

Съвършена техника, бърз резултат

2-компонентната техника предлага отделен резервоар за вода и 
парен щит. Практичното байонетно захващане с блокировка за без-
опасност, предпазният клапан на резервоара и защитата срещу 
прегряване гарантират безопасно използване. Държачът за кабела 
и прибиращият се парен щит спестяват място за съхранение.

Държач за кабела и 
 интегриращ се парен щит 
за икономия на място при 
съхранение

Широк парен щит 
за бързо напредване

Практично байонетно 
захващане с блокировка 
за безопасност

2,4 l резервоар 
за чешмяна вода

Предпазен клапан на 
резервоара и защита 
срещу прегряване 
 осигуряват безопасно 
използване

Общи белези на машините 
за сваляне на тапети



Характеристики на машините PTL 1
Номинална консумирана мощност 2 000 W

Работно време за едно пълнене, прибл. 45 min

Вместимост 2,4 l

Време за загряване 5–10 min

Тегло на машината 1,9 kg

Окомплектовка
Парен щит ✔ 2 609 390 282

Маркуч ✔ 2 609 390 283

Каталожен номер 0 603 315 108

Реновиране и почистване | 103

Чудесни проекти и идеи за домашния майстор: www.bosch-do-it.bg |

И
нс

тр
ум

ен
ти

 з
а 

де
ко

ра
ци

я 
и 

ре
но

ви
ра

не

Смяна на тапети 
Сега с пълна пара: 
машина за сваляне 
на тапети PTL 1 на Bosch.

С пълна пара и в най-малкото ъгълче

Просто изключете широкия парен щит – с тясната ръкохватка сваляте 
стари тапети и на трудно достъпни места. Бързо и надеждно

Бързо и чисто с подходящите консумативи

Каквото и да възнамерявате да правите — можете да разчитате на 
оригиналните консумативи на Bosch. Разбира се парният щит, пръс-
кащата дюза и маркуча с дължина 3 m могат да се закупят отделно.

Допълнителна информация за консумативите ще намерите  

на страница 148



Softgrip
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Литиево-йонна технология

Благодарение на литиево-йонната технология Xeo има мощност 
дори и когато не е била използвана по-дълго време. Тя може да се 
зарежда по всяко време без да се замисляте – независимо от това 
дали акумулаторът е зареден, полузареден или разреден. Литиево-
йонната технология дава възможност Xeo да бъде оборудвана с 
изключително малък акумулатор.

Индикатор на нивото 
на зареденост за бърза 
и лесна проверка на 
 мощността на акумулатора

Ръкохватка с меко 
покритие за удобна работа

Без Memory-ефект, без 
саморазреждане: благода-
рение на литиево-йонната 
технология винаги готова 
за работа

Защита на включването

AutoSharp+ самозаточващ 
се нож за постоянно точно 
рязане

Xeo, новата универсална акумулаторна ножица е истински 
помощник в домакинството. Използвайте я в случаите, когато 
на ножиците не достигат сили, а ножовете за мокет са много 
опасни. Тя е идеална за отваряне на сложни опаковки. За под-
рязване на грозно стърчащите напред клонки на цветята. За 
отрязване на тръстикови изтривалки, бамбук или гофрирана 
пластмаса за балкона, терасата или градината до желаната 
височина. И въобще: нарежете на парчета с Вашата нова 

ножица Xeo това, което вече не се използва. Така много повече 
неща ще се поберат във Вашата кофа за отпадъци. Многостран-
ното й използване превръща Xeo в инструмент за ежедневни 
нужди, който винаги е под ръка. Това, че тя е винаги готова за 
работа, се дължи на практичната литиево-йонна технология. 
Който търси шикозен подарък – няма да може да се раздели с 
Xeo, както работещи с дясна ръка, така и работещи с лявата 
ръка.

Режете още по-енергично!

Универсална ножица Xeo

Общи белези на универсалната 
акумулаторна ножица

Букса за зареждане
за зареждане 
на акумулатора



Характеристики на машините Xeo
Дебелина на рязане макс. 6 mm

Обороти на празен ход 240 min–1

Напрежение на акумулатора 3,6 V

Продължителност на зареждане 5 ч.

Производителност на рязане 
с едно зареждане на акумулатора

до 150 m

Тегло на машината с акумулатор 0,4 kg

Блокировка на включването ✔

AutoSharp+ ✔

Окомплектовка
Настенен адаптер ✔

Литиево-йонно зарядно устройство ✔

Метална кутия ✔

Каталожен номер 0 603 205 120

Бар-код 3 165 140 560 313
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Реже всичко, 
по всяко време

Като се започне от хартия и кар-
тон, минава се през платове,  
кожа, мокети и козина и се стига 
до кабели, ленти и шнурове.

Рязане на материали 
за декорация, картонени 
опаковки или мокет: 
с универсалната акумулаторна ножица 
Xeo на Bosch.

Подходящи консумативи 
за универсалната ножица Xeo

Нож за кантове или резервен нож. 

Допълнителна информация за консумативите  

ще намерите на страница 148



Constant
Electronic SoftgripCordless
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Пистолети за лепене

Порцеланови кукли, модели на парни локомотиви и стари авто-
мобили. Слабостта към колекциониране превръща лепенето в 
ежедневие. Достатъчно е да има деца вкъщи. Винаги има нещо 
за поправяне, ремонтиране, фиксиране или майсторене. 
Всичко е много просто: с пистолетите за лепене на Bosch!

Само след 15 секунди PKP 7,2 LI е вече загрял и готов за 
работа, съединява почти всички материали трайно и с едно 
действие. С лесноподвижен спусък ще успеете да нанесете 
дори най-фини ивици лепило – идеално например за полагане 
на кабели или поставяне на декоративни лайстни. 

Бързо залепване, фиксиране или ремонтиране 

Точна работа по детайла с PKP 7,2 LI
Особено краткото време за загряване и мощният литиево-йонен 
акумулатор превръщат PKP 7,2 LI в мощен акумулаторен пистолет за 
горещо лепене. При това е малък, удобен и приложим навсякъде. 
Времето за продължителна работа с едно зареждане на акумулатора 
е 45 min. Акумулаторният пистолет за горещо лепене PKP 7,2 LI е 
идеалното универсално средство за лепене при ремонтиране, деко-
рация и изработване.

Некапеща дюза с 
 топлозащитна обвивка

Bosch Constant Electronic 
за автоматичен контрол 
на температурата и 
постоянна консистенция 
на лепилото

Още след 15 секунди 
загрял и готов за работа

Чрез механичен подаващ 
механизъм нанасянето 
на лепилото може да се 
дозира съвсем точно

Без Memory-ефект, 
без саморазреждане: 
благодарение на 
литиево-йонната техно-
логия винаги готова за 
работа

Допълнителни белези на 
PKP 7,2 LI 

Общи белези на 
пистолетите за лепене



Характеристики на машините PKP 18 E PKP 7,2 LI
Напрежение на акумулатора – 7,2 V

Напрежение 100 - 240 V –

Производителност 20 g/min 2 g/min

Стопяемо лепило-Ø 11 x 45 - 200 mm 7 x 100 - 150 mm

Продължителност на загряване 7 min 15 sec

Работа без кабел – 45 min

Автоматично изключване – след 5 min.

Тегло на машината 0,35 kg 0,30 kg

Мека ръкохватка – ✔

Окомплектовка
1 стопяемо лепило ✔ 1 –

1 дълга дюза ✔ 1 609 202 428 –

4 стопяеми лепила UltraPower (млечни) – ✔ 2

1,5 - 2-часово зарядно устройство – ✔

Каталожен номер 0 603 264 508 0 603 264 020

Бар-код 3 165 140 289 597 3 165 140 593 205
1 Допълнително закупуване в опаковка с 25 бр. (2 607 001 176)
2 Допълнително закупуване в опаковка с 10 бр. , млечни (2 609 256 A03) или прозрачни (2 609 256 A04)
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Убедително и задължително 
Constant Electronic на Bosch гарантира автоматичен контрол на 
 температурата на електронно регулираните загряващи елементи и 
осигурява постоянна консистенция на лепилото. Механичният пода-
ващ механизъм осигурява внимателно дозиране и целенасочено, 
непрекъснато нанасяне. След прибл. 2 min залепеното място е вече 
здраво и може да се натоварва.

Залепете това, което 
трябва. При това трайно:
пистолетите за лепене PKP на Bosch.

PKP 18 E за трудно достъпни зони със супер 
дълга дюза
Благодарение на тази практична дюза с топлозащитна обвивка 
PKP 18 E на Bosch извършва дори сложни работи лесно и бързо. Той 
има и скоба за поставяне в безопасно положение.

Допълнителна информация за консумативите ще намерите   на страница 148



Push + Release
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Application
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Кажете сбогом на чука, винтовете, лепилото и кабърчетата: 
удобните такери на Bosch, независимо дали като подвижен 
акумулаторен инструмент за изработване и за декориране или 

като универсален силов пакет с кабел за ремонтиране и рено-
виране ще Ви помогнат бързо и удобно при закрепването на 
различни материали като платове, картон, фолио.

Успешни с такерите на Bosch

Акумулаторни 
         и електрически такери

Общи белези на акумулаторните 
и електрически такери

Допълнителни белези 
на PTK 14 EDT

Допълнителни белези 
на PTK 3,6 V

Допълнителни белези 
на PTK 3,6 LI

Ръкохватка с меко покритие 
за удобна и безопасна работа

Носът на такера
дава възможост за точно 
позициониране и чрез 
 системата Push + Release 
предлага пълен контрол 
на задействането 
на ударния механизъм

Превключвател 
за контролирано задействане 
на ударния механизъм 
с 2-степенната система 
Push + Release

Без Memory-ефект, без само-
разреждане: благодарение на 
литиево-йонната технология 
винаги готови за работа

Букса за зареждане
за зареждане на акумулатора

Магазин със скоби 
за лесно дозареждане със скоби

Индикатор за дозареждане 
информира за нивото на 
зареждане на магазина със 
скоби

Индикатор на нивото 
на зареденост 
информира дали батери-
ята трябва да се зареди

Такери на Bosch: Push + Release

Просто натиснете носа на такера върху детайла и задействайте 
 превключвателя – така 2-степенната система дава възможност за 
контролирана работа и предотвратява неволно задействане на 
 ударния механизъм.



Характеристики на машините PTK 14 EDT* PTK 3,6 V PTK 3,6 LI*
Напрежение на акумулатора – 3,6 V 3,6 V

Широчина на скобата (Тип 53) 11,4 mm 11,4 mm 11,4 mm

Дължина на скобата (Тип 53) 6 - 14 mm 6 - 14 mm 4 - 10 mm

Дължина на пирона (Тип 48) 14 mm 14 mm –

Удари 30 min–1 30 min–1 30 min–1

Тегло на машината 1,1 kg 1,2 kg 0,8 kg

Мека ръкохватка ✔ ✔ ✔

Индикатор на количеството ✔ ✔ ✔

Система Push + Release ✔ ✔ ✔

PowerLight – ✔ –

Предварително избиране на силата на удара ✔ Bosch Electronic ✔ механично –

Bosch DuoTac Automatic ✔ – –

Окомплектовка
5-часово зарядно устройство – ✔ 2 607 224 790 ✔ 2 609 003 263

Акумулаторна батерия – ✔ 2 607 335 790 ✔ литиево-йонна, вградена

1000 скоби (тип 53, дължина 10 mm) ✔ 2 609 255 821 – –

1000 скоби (тип 53, дължина 8 mm) – ✔ 2 609 255 820 ✔ 2 609 255 820

Пластмасов куфар – ✔ –

Каталожен номер 0 603 265 520 0 603 968 820 0 603 968 120

Бар-код 3 165 140 601 580 3 165 140 359 948 3 165 140 601 603

* В търговската мрежа от І-во тримесечие на 2012 г.

DuoTac

Application
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Лепене? Завинтване? 
Просто такероване!
С акумулаторните и електрическите 
такери на Bosch.

Подходящи консумативи 
за такери

Скоби от фина тел „Тип 53“ –
Пирони за такер „Тип 48“  –

Допълнителна информация за консу- 

мативите ще намерите на страница 148

Скобите от фина тел са универсалното скрепително сред-
ство за закрепване за различни приложения при фиксиране 
на платове, кожа, картон, фолио или подобни материали.
Пироните за такер от твърда стоманена тел са особено под-
ходящи за закрепвания, при които местата на свързване 
трябва да останат почти незабележими – напр. при поставяне 
на декоративни лайстни.

DuoTac и Bosch Electronic при PTK 14 EDT

DuoTac: с един удар могат едновременно да се обработват по избор и две скоби. Чрез двойната 
широчина на повърхността на скобите се повишава устойчивостта на скъсване при закрепване 
на тънки материали, като например фолио.
Bosch Electronic: електронният избор на силата на удара дава възможност за безстепенно 
 регулиране на силата на удара.



STOP

OK�

Thermostop LCD DisplayAirflow Control
Constant

Electronic Softgrip
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Пистолети за горещ въздух

Тук е горещо: отстраняване на боя, огъване на тръби, размра-
зяване на ключалки, заваряване на пластмаса, запояване на 
метали. Всичко това е малко за новото поколение пистолети за 
горещ въздух на Bosch. Най-високото качество, иновационната 
техника и лесната работа гарантират по всяко време отлични 
резултати. Защитата Thermostopp на Bosch не допуска запал-

ване, като функцията горещ въздух се изключва автоматично, 
ако пистолетът е прекалено близо до детайла. Веднага щом 
инструментът се охлади достатъчно, функцията горещ въздух 
се включва автоматично отново. По този начин Вие работите 
винаги безопасно и комфортно – даже и при най-високи темпе-
ратури.

Нещо повече от само горещ въздух

Повърхност за поставяне 
при стационарно 
 приложение

Thermostopp за 
предпазване от прегряване

Многостепенно 
 регулируема температура

Bosch Constant Electronic 
за постоянна температура Затворена ръкохватка 

за безопасна работа

Повърхност за поставяне при стационарно 
приложение

На повърхността за поставяне пистолетът за горещ въздух PHG стои 
безопасно, за да са свободни и двете ръце за обработване на 
детайла. А благодарение на Thermostopp на Bosch нищо не може да 
се запали.

Общи белези на 
пистолетите за горещ въздух

Допълнителни белези на 
PHG 630 DCE



Характеристики на машините PHG 630 DCE PHG 600-3 PHG 500-2
Номинална консумирана мощност 2 000 W 1 800 W 1 600 W

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

Дебит на въздуха 150/300/500 l/min 250/350/500 l/min 240/450 l/min

Тегло на машината 0,90 kg 0,80 kg 0,75 kg

Температурна защита ✔ ✔ ✔

Демонтираща се топлинна защита ✔ ✔ –

Ръкохватка с меко противоплъзгащо покритие на Bosch ✔ ✔ –

Студена степен, 50 °C ✔ ✔ –

Безстепенно регулиране на температурата ✔ – –

Bosch Constant Electronic ✔ – –

Дисплей ✔ – –

Окомплектовка
Каталожен номер 0 603 29C 708 0 603 29B 008 0 603 29A 008

Бар-код 3 165 140 288 408 3 165 140 288 378 3 165 140 288 217
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Ефективни и безопасни: 
пистолетите за горещ въздух PHG 
на Bosch.

Винаги виждате температурата

При PHG 630 DCE температурата може да се настройва с бутони – 
безстепенно от 50 до 630 °C. Благодарение на студената степен Вие 
обработвате ефективно и сигурно дори чувствителни материали 
като стиропор. На дигиталния дисплей винаги виждате градусите.

Горещ въздух за професионалисти

Универсално приложима подходящата дюза води до желания 
резултат. 

Допълнителна информация за консумативите ще намерите  

на страница 148
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Универсална 
                    прахосмукачки

Като се започне от шлифоване, пробиване, фрезоване или рязане 
с трион без прах и се премине през основно чисти тапицерии 
или мокети до безупречни подове, с универсалната прахосму-
качка на Bosch никога не вършите прекалено много неща. Най-
добре е да е под ръка при работа на домашния майстор и при 
подреждане. Универсалната прахосмукачка на Bosch реагира 

при груби замърсявания, като отпадъци от къртене, камък, земя, 
пясък, сухи листа и прах при пробиване най-малко така успешно, 
както и на дебели слоеве прах. Леко вървящите ролки, нейната 
голяма вместимост, практичните консумативи и прещракващо 
заключване на маркуча, което предотвратява неговото превър-
тане и пречупване, предлагат оптимални условия на работа.

Изсмукват всичко, дори вода

Депо за кабел и 
 консумативи с ниша 
за  консумативите 
на прахосмукачката

Система маркучи със 
заключващо закрепване 
за сигурна връзка между 
маркуча и резервоара

Здрав постоянен 
 текстилен филтър 
може да остане при 
засмукване на вода 
в уреда

Мощна и при влага 

С универсалните прахосмукачки на Bosch Вие изсмуквате без-
проблемно и влага. Практични: здравият постоянен текстилен 
филтър просто остава в уреда.



Характеристики на машините PAS 11-21
Номинална консумирана мощност 1 100 W

Макс. дебит (на вентилатора) 50 l/s

Макс. подналягане (на вентилатора) 150 mbar

Обем на резервоара 21 l

Тегло на машината 6,3 kg

Окомплектовка
Маркуч 2 m, Ø 35 mm ✔

2 смукателни тръби, всяка по 0,5 m ✔ 2 607 000 162

Дюза за фуги 21 cm ✔ 2 607 000 165

Дюза за груби отпадъци ✔ 2 607 000 170

Хартиен филтър ✔ 2 605 411 150

Постоянен текстилен филтър ✔ 2 607 432 013

Каталожен номер 0 603 395 008

Бар-код 3 165 140 208 246
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Целесъобразно 
използване на открито, 
вътре и около дома: 
при мокро и сухо прахоулавяне в 
работилница, къща, двор, градина 
или автомобил универсалните прахо-
смукачки на Bosch са в стихията си.

Лесен за почистване постоянен текстилен 
филтър

Здравият постоянен текстилен филтър се почиства лесно. Той 
трябва да се подсуши добре, преди отново да се използва за 
сухо изсмукване.

Допълнителна информация за консумативите ще намерите  

на страница 149
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Дигитални 
             измервателни уреди 
    новият критерий

Все едно дали искате да измервате, нивелирате 
или откривате местонахождение: дигиталните 
измервателни инструменти на Bosch Ви пред-
лагат най-високи критерии за точност

Така най-модерната лазерна техника помага, когато Ви е необходим 
прав ъгъл на стената или трябва да знаете, колко дълго е едно поме-
щение, каква площ или какъв обем има. Тя Ви показва, и къде трябва 
да пробивате в стената, така че всички картини да са окачени на 
еднаква височина. Преди това обаче би трябвало да погледнете под 
мазилката, за да не попаднете на нещо, което не искате да пробиете. 

Без проблем с дигиталните детектори. Те Ви показват, къде можете 
безопасно да пробивате с удар или да пробивате без удар. Към това 
се прибавя фактът, че всички уреди са не само ергономични при 
работа, но и също изключително лесни за обслужване. Така си спес-
тявате един или друг помощник и се приближавате съвсем сами 
стъпка по стъпка към Вашата цел.

С бързото намиране на Bosch ще откриете с един поглед кой инстру-
мент за каква област на приложение е най-подходящ.

БЪРЗОнамиране ИЗМЕРВАТЕЛНА ТЕХНИКА

Измерване

Нивелиране

Определяне на 
местонахождение

Неточното измерване вече  

е в миналото: с дигиталните 
лазерни далекомери на Bosch

Точни линии, на които можете  

да разчитате: с лазерните 
нивелиращи уреди на Bosch

За вашата безопасност  

при пробиване: дигиталните 
детектори на Bosch

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

PLR 25
PLR 50

PDO 6
PMD 10
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Измерване

По-точно не може: 
лазерните далекомери на Bosch

Дължини, площи и обеми – 
изцяло без „приблизително“

Визирате целта, натискате бутона за измерване и отчи-
тате точния резултат. Особено практично: вие можете 
да измервате от предния или задния ръб на уредите. 
С лазерната точка и мерника Вие визирате съвсем 
точно целта и получавате веднага и надеждно резул-
тата на големия дисплей.

За сравнение: ултразвуково 
измерване
Измерване с ултразвук с конусна 
форма. Точност на измерване 
± 50 mm на 10 m.

Лазерно измерване с PLR 25 и PLR 50 
Изключително точно измерване с 
лазер. Точност на измерване ± 2 mm 
(независимо от разстоянието).

Лазерни далекомери



Характеристики на машините PLR 50 PLR 25
Лазерен диод 635 nm 635 nm

Клас на лазера 2 2

Измервателен обхват 0,05 - 50,0 m 0,05 - 25,0 m

Точност на измерване, тип. ± 2,0 mm ± 2,0 mm

Време на измерване, тип. < 0,5 s < 0,5 s

Време на измерване, макс. 4 s 4 s

Изключваща автоматика 5 min 5 min

Тегло 0,18 kg 0,18 kg

Измервателни функции

Базова равнина на измерване

Окомплектовка
Защитна чанта ✔ ✔

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

Каталожен № 0 603 016 320 0 603 016 220

Бар-код 3 165 140 532 501 3 165 140 532 471
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PLR 25 и PLR 50:
лазерните далекомери на Bosch.

Измерването от предния или от задния 
ръб дава възможност за използването 
на двата уреда PLR и на трудно дос-
тъпни места. 
При измерване на височина с PLR 50 
можете да ползвате индиректно 
 измерване на дължини с помощта на 
Питагорова теорема.

Голям дисплей за лесно отчитане на 
всички резултати от измерването

Вградена либела за точно 
хоризонтално ориентиране

Ръкохватка с меко покритие 
за удобна работа

Вграден мерник за лесно 
прицелване на по-големи 
разстояния

Функционални бутони 
облекчават обслужването 
чрез подразбиращи се 
символи
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Нивелир, който се 
помества във всеки джоб 

Просто забравете добрия стар нивелир и сложете в 
джоба на ризата си лазерния нивелир PLL 5 на Bosch. 
Той е с дебелината на химикалка, има радиус на 
действие до 5 m и е наистина практичен за използ-
ване. 

Ръчно нивелиране

Компактните лазерни нивелири 
на Bosch

Само включете уреда, насочете го с помощта на вграде-
ните либели – и лазерният нивелир PLL 5 проектира 
една точна, дълга лазерна линия, по която можете да се 
ориентирате.

Лазерен нивелир



Характеристики на машините PLL 5
Работен обхват *, прибл. 5 m

Лазерен диод 635 nm

Клас на лазера 2

Точност ± 1,0 mm/m

Тегло 0,13 kg

Функция

Функция нивелир интегрирана

Окомплектовка
Батерия ✔ 2 x 1,5 V LR03 (AAA)

Настенно закрепване ✔

Кабърчета ✔

Каталожен № 0 603 015 020

Бар-код 3 165 140 442 527

* според светлинните условия
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Практичната стойка за стена може да се 
закрепи към стената лесно с лепенки 
или кабърчета. 
Уредът може безстепенно да се 
настройва по височина чрез магнитната 
плоча върху стойката за стена и да се 
фиксира на всякакъв желан ъгъл.

Закрепване на стойката 
за стена с повторно 
отлепващи се лепенки

Точно позициониране на 
лазера чрез фина настройка 
на стойката за стена

2 либели за хоризонтално 
и вертикално ориентиране

Малък и удобен с модерен 
дизайн

Благодарение на плоската 
монтажна повърхност 
лазерът се ориентира бързо

Висококачествен, ярък 
 лазерен диод за особено 
добре виждаща се до 5 m* 
лазерна линия

Обслужване с един бутон

PLL 5 
Компактен лазерен нивелир на Bosch.
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Специалистът за фаянсови плочки

Независимо дали става въпрос за право или диагонално 
подреждане – с уреда PLT 2 индивидуалното поставяне 
на плочките е много лесно. Ориентирането на практич-
ната стойка за стена благодарение на либелите се осъ-
ществява бързо и точно.

За лесно поставяне на фаянсови 
плочки

Независимо дали на пода или на стената, право или 
диагонално: с уреда PLT 2 поставянето на плочки става 
изключително бързо, лесно и точно. Чрез две насо-
чени точно под 90°, добре видими лазерни линии 
поставяте плочка след плочка с най-висока точност. 
При това една стойка за стена и три вградени либели 
 xпомагат уредът PLT 2 да се ориентира вертикално, 
хоризонтално или диагонално. 

Ръчно нивелиране

Лазер за фаянсови плочки



Характеристики на машините PLT 2
Работен обхват *, прибл. 7 m

Лазерен диод 635 nm

Клас на лазера 2

Ъглова точност ± 0,5 mm/m

Тегло 0,36 kg

Функция

Окомплектовка
Батерия ✔ 3 x 1,5 V LR06 (AA)

Настенно закрепване ✔

Каталожен № 0 603 664 020

Бар-код 3 165 140 562 928

* според светлинните условия
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PLT 2 
Практичният лазер за фаянсови 
плочки на Bosch.

Практичната стойка за стена дава въз-
можност за фино настройване на точ-
ното положение на лазера.

Картини и етажерки също могат да се 
поставят бързо и на една линия с уреда 
PLT 2.

Функционалната основна плоча с ръб за 
подравняване прави лесно поставянето 
на фаянсови плочки от касите на врати.

Функционална основна 
плоча с ръб за подравня-
ване оборудван с 90° скала 
с деления от 5°

3 вградени либели 
за бързо ориентиране

Ръкохватка с меко покри-
тие с голяма зона за 
хващане за удобна работа

Обслужване с един бутон

Две добре видими лазерни 
линии под ъгъл 90°

Магнити на долната 
страна на уреда улесняват 
позиционирането и ориен-
тирането върху стената
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Закрепване • Отваряне • 
Започване на работа
Превключвателят за включване / изключване служи 
същевременно и като предпазен капак. Просто го 
 плъзнете нагоре, за няколко секунди Quigo на Bosch 
ориентира автоматично своя лъч и лазерният кръст 
се появява. Вече можете да започнете и да поставите 
Вашите идеи точно по определената от Вас линия.

Точно по моята линия 
Quigo на Bosch

Бои, фаянсови плочки, етажерки, тапети или картини – 
които искате да поставите на стената. С Quigo на Bosch 
ги поставяте точно по линия. Малкият лазер с кръсто-
сани линии се нивелира автоматично, т.е. той поставя 
своя лъч автоматично отвесно. Така Quigo на Bosch 
осигурява за секунди абсолютно хоризонтални и вер-
тикални линии за ориентиране.

Самонивелиращ се

Лазер с кръстосани линии 
          Quigo



Характеристики на машините Quigo
Работен обхват *, прибл. 5 m

Лазерен диод 635 nm

Клас на лазера 2

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

Тегло 0,25 kg

Диапазон на самонивелиране ± 4°

Функция

Окомплектовка
Универсален държач MM 2 ✔ 0 603 692 100
Батерия ✔ 2 x 1,5 V LR03 (AAA)

Метална кутия ✔

Каталожен № 0 603 663 121

Бар-код 3 165 140 606 264

* според светлинните условия
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Quigo
гениалният малък лазер с кръстосани 
линии на Bosch 

С цветовете, структурите и десените си 
тапетите създават настроението в едно 
помещение. 

Фаянсовите плочки предлагат неограни-
чени възможности пред Вашата креа-
тивност. Quigo на Bosch ще Ви помогне 
при идеалното й прилагане на практика. 
Например така можете с фаянсови 
плочки с различни цветове да оформите 
една атрактивна мозайка на стената.

Облепвайте стената линия след линия с 
лента за боядисване по дължината на 
лазерния кръст. Така ще можете съвсем 
точно да запълвате повърхностите за 
боядисване. 

Quigo

Превключвател за включ-
ване / изключване с 
вграден предпазен капак

Проектира едновременно 
хоризонтална и верти-
кална лазерна линия

¼"-връзка към статив 

Шарнири за лесно 
ориентиране

Светодиодна индикация 
дава ясен сигнал, когато 
Quigo не е нивелиран

Ръкохватка с меко покритие 
за предпазване

Универсален държач MM 2

Скоба за закрепване към 
обекти с дебелина от 2 до 
5 cm

6,5 cm 6,5 cm

6,5 cm
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Прави ъгли, 
навсякъде където искате

С Вашия лазер с кръстосани линии на Bosch дори в 
трудни положения поставяте всичко точно по линията. 
И то абсолютно сигурно. Защото интелигентните 
лазерни уреди се нивелират автоматично. С тях вер-
тикално е винаги вертикално, а хоризонтално остава 
винаги хоризонтално – до последния ъгъл. И за стабил-
ното разполагане във всички положения за лазерите с 
кръстосани линии имате на разположение практични 
стативи.

Лазери с кръстосани линии

Самонивелиращи се

Светодиодната индикация сигнализира готовността 
за работа на лазера с кръстосани линии: при червена 
светлина лазерът не е нивелиран и не може да се 
използва, при зелена – може да се измерва. 

Светодиодна индикация 
на PCL 20

Светодиодна индикация 
на PCL 10



Характеристики на машините PCL 20 + TP 320 PCL 20 Set PCL 20 PCL 10 Set PCL 10
Работен обхват *, прибл. 10 m 10 m 10 m 10 m 10 m

Лазерен диод 635 nm 635 nm 635 nm 635 nm 635 nm

Клас на лазера 2 2 2 2 2

Време за самонивелиране, тип. 4 s 4 s 4 s 4 s 4 s

Диапазон на самонивелиране ≤ 4° ≤ 4° ≤ 4° ≤ 4° ≤ 4°

Линейна точност ± 0,5 mm/m ± 0,5 mm/m ±  0,5 mm/m ± 0,5 mm/m ± 0,5 mm/m

Тегло 0,5 kg 0,5 kg 0,5 kg 0,4 kg 0,4 kg

Функции

Окомплектовка
Защитна чанта ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

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

Настенно закрепване – ✔ ✔ – –

Статив – ✔ (1,5 m) – ✔ (1,1 m) –

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

Каталожен № 0 603 693 001 0 603 008 221 0 603 008 220 0 603 008 121 0 603 008 120

Бар-код 3 165 140 562 966 3 165 140 471 633 3 165 140 471 640 3 165 140 471 602 3 165 140 471 589

* според светлинните условия
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PCL 10 и PCL 20 
Универсалните лазери с кръстосани 
линии на Bosch.

С функцията отвес на PCL 20 поставяте 
лампата на тавана без сложни измерва-
ния точно над средата на масата.
Кръстосаните линии на PCL 20 могат да 
се фиксират: така вие можете да проек-
тирате кръстосани линии точно във 
всеки желан ъгъл.

Ръкохватка с меко 
 покритие с голяма зона за 
хващане за удобна работа

Светодиод дава ясен 
сигнал, когато лазерът с 
кръстосани линии не е 
нивелиран

Проектира кръстосани 
и единични линии

Функция отвес

¼"-връзка към статив 

Много добре видими лазерни 
линии чрез висококачествени, 
ярки лазерни диоди
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360°-линеен лазер

Много лесно, съвсем право, 
напълно точно

Никога нивелирането не е било толкова лесно на чети-
рите стени. Защото благодарение на иновационната 
лазерна технология на PLL 360 на Bosch с натискане 
на бутон проектирате хоризонтални лазерни линии на 
360°. Винаги надеждно и точно, защото 360°-линеен 
лазер се самонивелира. Неподвижната лазерна линия 
прави прецизната работа особено лесна. Освен това с 
PLL 360 можете да проектирате една вертикална 
линия. Изключително големият ъгъл на отваряне дава 
възможност за още повече приложения. С функцията 
за фиксиране ориентирате всички лазерни линии на 
произволни ъгли.

Самонивелиращ се на 360°

Подразбиращо се командно 
табло 

Всички функции на PLL 360 се управля-
ват чрез прегледно, лесно за работа 
командно табло.



Характеристики на машините PLL 360 Set PLL 360
Диаметър работен обхват* 20 m 20 m

Лазерен диод 635 nm 635 nm

Клас на лазера 2 2

Време за самонивелиране, тип. 4 s 4 s

Обхват на нивелиране ≤ 4° ≤ 4°

Точност ± 0,4 mm/m ± 0,4 mm/m

Тегло 0,5 kg 0,5 kg

Функции

Окомплектовка
Универсален държач MM 1 – ✔ 0 603 692 000

Статив ✔ (1,5 m) –
Батерия ✔ 4 x 1,5 V LR6 (AA) ✔ 4 x 1,5 V LR6 (AA)

Защитна чанта ✔ ✔

Каталожен № 0 603 663 001 0 603 663 020

Бар-код 3 165 140 562 898 3 165 140 562 904

* според светлинните условия
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PLL 360 
Самонивелиращият се 360°-линеен 
лазер на Bosch.

Уредът PLL 360 проектира 360°-лазерна 
линия. Тя е идеална за точно поставяне 
на бордюри, при изграждане на подиуми 
или монтаж на окачен таван. Всяка 
произволна лазерна линия може да се 
фиксира с натискане на бутон. Така 
например картините могат да се ориенти-
рат много лесно успоредно на стълбата.

Ръкохватка с меко 
 покритие с голяма зона за 
хващане за удобна работа

360°-хоризонтална 
лазерна линия

Вертикална лазерна линия

Самонивелиращ се

¼"-връзка към статив 

Много добре видими лазерни 
линии чрез висококачествени, 
ярки лазерни диоди



Fe

Cu
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Открийте това, 
което не можете да видите

Все едно къде пробивате: вижте преди това за по-
голяма сигурност в стената. С удобните дигитални 
детектори на Bosch виждате какво Ви пречи: провод-
ници под напрежение, медни тръби, както и носачи 
и рамки от черни и цветни метали. Уредът PMD 10 
намира дори скрити дървени конструкции. При това с 
максимална точност и преди всичко с голяма сигур-
ност.

Определяне на местонахождение

Детектори 

С ясна видимост – 
вградена светодиодна индикация

Какво могат да открият дигиталните 
детектори в стената Ви?

Светлинният пръстен показва, къде може да се про-
бива безопасно и улеснява маркирането на мястото на 
пробиване. 

Черни метали
(напр. стомана)

Дърво / греди под 
олекотени стени 
(само PMD 10)

Проводници под 
напрежение

Цветни 
метали (напр. мед)

Зелено:  Няма открит обект!
Червено:  Има открит обект! 
Жълто:   Внимание! 

(само PMD 10)



Характеристики на машините PMD 10 PDO 6
Макс. дълбочина на откриване

за желязо 10 cm 6 cm

за мед 8 cm 5 cm

за електрически проводници (под напрежение) 5 cm 3 cm

за дърво 2,5 cm –

Калибриране автоматично автоматично

Тегло 0,3 kg 0,2 kg

Окомплектовка
Защитна чанта ✔ –
Батерия ✔ 1 x 9 V 6LR61 ✔ 1 x 9 V 6LR61

Каталожен № 0 603 681 020 0 603 010 120

Бар-код 3 165 140 624 794 3 165 140 435 550

Cu Cu

Fe Fe
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Калибрирането при PDO 6 и PMD 10 се 
активира автоматично при включване. 
Вие можете да започнете веднага с 
откриването на местоположението.

PDO 6 и PMD 10
Надеждните детектори на Bosch.

Отвор за маркиране с цветна 
светодиодна индикация за 
безопасно пробиване

Прицелни линии показват цен-
търа на сензора. Потребителят 
вижда точно, къде търси уредът

Напълно автоматично калибри-
ране за безпогрешна работа

Режим откриване на дърво 
за скрити дървени и метални 
конструкции зад сухи стени, 
както и ток

Ергономична ръкохватка за 
по-добра работа

Осветен дисплей за 
по-добра видимост

Режим откриване на метал за откриване 
на черни и цветни метали, както и ток
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Консумативи 
     за измервателна техника

Сигурно положение 
за точни резултати

Бързото и лесно настройване на необходимата висо-
чина на лазера с кръстосани линии и линейния 
лазер – с практичните консумативи на Bosch не е 
проблем. И сигурното поставяне гарантира точни 
резултати във всяко положение.

Телескопичен прът TP 320: 
лесно позициониране на всяка височина 
от 10 cm до 320 cm
Трите телескопични части с фиксиране чрез завъртане дават възможност за 
лесен монтаж на TP 320. Посредством плочата за таван уредите могат да се 
закрепят под всякакъв ъгъл универсално и стабилно. TP 320 с ¼"-връзка се 
използва за лазери с кръстосани линии и линейни лазери.



Характеристики на машините TP 320 TT 150 MM 2 MM 1
Работна височина 10 - 320 cm 52 - 147 cm Гъвкава Гъвкава

Резба за статив 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"

Макс. натоварване 2 kg 1 kg 0,6 kg 0,6 kg

Тегло 1,1 kg 1,0 kg 0,15 kg 0,2 kg

Окомплектовка
Каталожен № 0 603 693 000 0 603 691 000 0 603 692 100 0 603 692 000

Бар-код 3 165 140 562 935 3 165 140 603 270 3 165 140 606 271 3 165 140 587 921
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Универсален държач MM 2 – 
най-универсалният начин да се 
 позиционира лазерната линия на 
 необходимата височина

За лазери с кръстосани линии и  

линейни лазери, както и камери с 
¼"-връзка към статив 
Благодарение на скобата най-  

различно закрепване без повреди
Лесно регулиране по височина  

и положение

Универсален държач MM 1 – 
максимална точност при ориентиране 
в близост до пода и на стената

За всички лазери с кръстосани линии  

и линейни лазери с ¼"-връзка към 
статив 
Лесно регулиране по височина и  

положение
Малък и компактен 

Статив TT 150 – 
здрав, прецизен и универсален

Разнообразни възможности за  

 регулиране (по височина и наклон)
За всички лазери с кръстосани линии  

и линейни лазери с ¼"-връзка към 
статив 
Компактен, сгъваем и лесен за  

 съхранение

TP 320, TT 150, 
MM 1 и MM 2
Универсална помощ за позициониране 
от Bosch.
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Качествени консумативи 
                                          напредвайте със система

Универсални и професионални

В програмата консумативи на Bosch ще намерите всичко, което 
 осигурява професионални резултати. Иновационни продукти, които са 
оптимизирани за съвсем специфични приложения. И Ви носят  възможно 
най-много ползи.

С функцията „Бързо намиране“ на Bosch ще намерите бързо подходя-
щите консумативи за Вашия инструмент.

Следващите страници предоставят избор – повече консумативи ще 
намерите в актуалния програмен каталог за консумативи.

Акумулаторни батерии и зарядни устройства  134 

Uneo и Uneo Maxx  135

Акумулаторни инструменти за завинтване и пробиване   136

Ударни бормашини  136 

Перфоратори  139 

Триони с ръчно водене   140 

Стационарни циркуляри и машини  142

Ъглошлайфи  143 

Шлифовъчни машини  144 

Електрически рендета и оберфрези  146

Мултифункционални инструменти  147 

Инструменти за декорация и реновиране  148 

БЪРЗОнамиране Консумативи
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Зарядни устройства
Фиг. Обозначение Каталожен №

Зарядни устройства за литиево-йонни 
акумулаторни батерии

12 3-часово зарядно устройство AL 2204 CV за 14,4 V и 
18 V литиево-йонни акумулаторни батерии

2 607 225 274

13 1-часово зарядно устройство AL 2215 CV за 14,4 V и 
18 V литиево-йонни акумулаторни батерии

1 600 Z00 001

14 30-минутно зарядно устройство AL 1130 CV за 10,8 V 
литиево-йонна акумулаторна батерия

2 607 225 134

15 Зарядно устройство за Uneo 2 607 225 463

Зарядни устройства за NiCd 
акумулаторни батерии
1-часово зарядно устройство 1 600 Z00 001

30-минутно бързозарядно устройство AL 2450 DV за 
7,2 - 24 V, за акумулаторни батерии с APT

2 607 225 028

6-часово зарядно устройство AL 2404 
за 7,2 - 24 V, за акумулаторни батерии с APT

2 607 225 184

1-часово бързозарядно устройство за автомобил 
AL 2422 DC за 7,2 - 24 V, за акумулаторни батерии с 
APT, работи с източник на постоянен ток 12 / 24 V 
(запалка за цигари)

2 607 224 410

Зарядно устройство за PSR 2,4 V 2 607 224 786

Зарядно устройство за PSR 3,6 V 2 607 224 790

Акумулаторни батерии
Фиг. Обозначение Каталожен №

Литиево-йонни акумулаторни батерии
1 10,8 V сменяем литиево-йонна 

акумулаторна батерия
1,3 Ah 2 607 336 864

2 14,4 V сменяема литиево-йонна 
акумулаторна батерия

1,3 Ah 2 607 336 038

3 14,4 V сменяема литиево-йонна 
акумулаторна батерия

1,5 Ah 2 607 336 206

4 18 V сменяема литиево-йонна 
акумулаторна батерия

1,3 Ah 2 607 336 040

5 18 V сменяема литиево-йонна 
акумулаторна батерия

1,5 Ah 1 600 Z00 000

NiCd акумулаторни батерии
6 9,6 V-„O“-акумулаторна батерия NiCd 1,2 Ah 2 607 335 524

9,6 V-„O“-акумулаторна батерия NiCd 1,5 Ah 2 607 335 540

7 12 V-„O“-акумулаторна батерия NiCd 1,2 Ah 2 607 335 526

12 V-„O“-акумулаторна батерия NiCd 1,5 Ah 2 607 335 542

8 14,4 V-„O“-акумулаторна батерия NiCd 1,2 Ah 2 607 335 528

14,4 V-„O“-акумулаторна батерия NiCd 1,5 Ah 2 607 335 534

9 18 V-„O“-акумулаторна батерия NiCd 1,5 Ah 2 607 335 536

10 24 V-„O“-акумулаторна батерия NiCd 1,5 Ah 2 607 335 538

11 3,6 V цилиндричен акумулатор за PSR и 
PTK 3,6 V

2 607 335 790

Акумулаторни батерии 
       и зарядни устройства

6

541

8

13

7

12

2

10

15

3
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За Uneo и Uneo Maxx
Фиг. Обозначение Каталожен №
1 Комплект Uneo 2 609 256 989

Универсални свредла SDS-Quick
2 Универсално свредло  4 x 40 x 85 2 609 256 910

Универсално свредло  5 x 55 x 100 2 609 256 911

Универсално свредло  5,5 x 55 x 100 2 609 256 912

Универсално свредло  6 x 55 x 100 2 609 256 913

Универсално свредло  6,5 x 55 x 100 2 609 256 914

Универсално свредло  7 x 55 x 100 2 609 256 915

Универсално свредло  8 x 75 x 120 2 609 256 916

Универсално свредло  10 x 75 x 120 2 609 256 917

3 части, комплект универсални свредла  Ø 5 / 6 / 8 2 609 256 918

Фиг. Обозначение Каталожен №
Свредла за бетон SDS-Quick

3 Свредло за бетон  4 x 40 x 85 2 609 256 900

Свредло за бетон  5 x 55 x 100 2 609 256 901

Свредло за бетон  5,5 x 55 x 100 2 609 256 902

Свредла за бетон  6 x 55 x 100 2 609 256 903

Свредло за бетон  6,5 x 55 x 100 2 609 256 904

Свредло за бетон  7 x 55 x 100 2 609 256 905

Свредло за бетон  8 x 75 x 120 2 609 256 906

Свредло за бетон  10 x 75 x 120 2 609 256 907

3 части, комплект свредла за бетон  Ø 5 / 6 / 8 2 609 256 908

Бързо и удобно

Системата SDS-Quick за лесна смяна на SDS-
Quick свредлата: просто вкарвате, фиксирате с 
прищракване и готово. Също така могат да се 
използват всички свредла и накрайници за вин-
товерт (L: 49 mm) с шестостенна опашка.

2

3

Консумативи 
                     Uneo и Uneo Maxx

1



 Консумативи 136 |

| Общ каталог 2011/2012

За инструменти за завинтване, пробиване и ударно 
 пробиване
Фиг. Обозначение Каталожен №  

Бързозатягащ патронник за машина тип:
PSR 3,6 V / 2,4 V 1,0 - 6 mm, 1/4" 2 608 572 072

PSR 7,2 VES 1,0 - 10 mm, 3/8" 2 608 572 080

Press+Lock/Auto-Lock 
PSB 1000 RPE, PSB 700 RE, 
PSB 650 RE, PSB 650 RA, 
PSB 600 RPE / RE, 
PSB 570 RE, PSB 550 RE

1,5 - 13 mm, 1/2" 2 608 572 110

PSB 24 VE-2 / 18 VE-2, 
PSB 12 VE-2 / 14,4 VE-2, 
PSR 18 VE-2 / 14,4 VE-2, 
PSR 12 VE-2

1,0 - 10 mm, 1/2" 2 608 572 144

PSR 9,6 VE-2 1,0 - 10 mm, 3/8" 2 608 572 210

PSR 420 RE 1,0 - 10 mm, 1/2" 2 608 572 218

PBH Бързозатягащ патронник 
с SDS-plus

1,5 - 13 mm 2 608 572 227

PSB 680-2 RPE / RE 1,5 - 13 mm, 1/2" 2 609 255 705

PBM 7,2 VE-1 / PBM 4,8 V 1,0 - 10 mm, 3/8" 2 609 255 706

PSB 650 RE, 
PSB 750 RCE / 750 RCA

1,5 - 13 mm, 1/2" 2 609 255 729

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

1,5 - 13 mm, 1/2" 2 609 255 730

Патронник със зъбен венец с ключ 
за машини тип:
SDS-plus-опашка за захващане за 
патронник

1/2" - 20 UNF 2 609 255 709

PBH Патронник със зъбен венец 
с SDS-plus до 13 mm

1,5 - 13 mm 2 609 255 708

PSB / PSR / PBH патронник със 
зъбен венец до 13 mm

1,5 - 13 mm, 
1/2" - 20

2 609 255 701

Auto-Lock 
PSB 1200-2 RPE, 
PSB 1000-2 RE, PSB 850-2 RE

1,5 - 13 mm 2 608 571 068

PSB 500 RE 1,5 - 13 mm 1 608 571 048

Auto-Lock 
PSB 750-2 RPE / RE, 1000 RPE, 
700 RE, 650 RE, 650 RA 
Press+Lock 
PSB 600-2 / 600, 
PSB 570 / 550 / 500 /450

1,5 - 13 mm 2 608 571 056

PBM 9,6 VE-2 / 7,2 VE-2 1,0 - 10 mm 2 608 572 218

PBM 7,2 VE-1 / 4,8 V 1,0 - 10 mm 1 608 571 058

Допълнителни ръкохватки
С PowerLight 2 602 025 150

Универсални за PSB 500 RE / 500 RA,
PSB 650 RE / 750 RCE / 750 RCA

2 609 255 727

Универсални за PSB 850-2 RE / 850-2 RA, 
PSB 1000-2 RCE / 1000-2 RCA

2 609 255 728

За PSB 1000 RCA, 650 RA, 530 RA, 1000 RPE, 
700 RE, 650 RE, 600 RE, 500 RE, 14,4 V-i

2 602 025 102

Фиг. Обозначение Каталожен №  
Стойка за бормашина
DP 500 за всички бормашини с диаметър на шийката 
на шпиндела, Ø 43 mm за бързо регулиране чрез 
регулируеми затягащи лостове; променливо 
 регулиране

2 608 180 009

Свредло за метал DIN 338
10 части,HSS-R, комплект 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 mm 2 609 255 030

5 части,HSS-G, комплект 
с 1/4"-шестостенна опашка

2; 3; 4; 5; 6 mm 2 609 255 127

HSS-G 2 x 24 x 49 2 609 255 036

HSS-G 3 x 33 x 61 2 609 255 038

HSS-G 4 x 43 x 75 2 609 255 041

HSS-G 5 x 52 x 86 2 609 255 045

HSS-G 6 x 57 x 93 2 609 255 047

Стъпаловидно свредло HSS 4 - 20 mm, 75 mm, 8 mm 2 609 255 115

Свредло за пробиване на ламарина
Цилиндрични 5 - 20 mm, 71 mm, 8 mm 2 609 255 120

Спирално свредло за дърво
5 части, комплект 4; 5; 6; 8; 10 mm 2 609 255 214

5 части, комплект 
с 1/4"-шестостенна опашка

2; 3; 4; 5; 6 mm 2 609 255 326

Стандартни 4 x 45 x 75 mm 2 609 255 201

Стандартни 6 x 55 x 92 mm 2 609 255 203

Стандартни 8 x 75 x 115 mm 2 609 255 205

Конусен зенкер
Конусен зенкер WS Ø 13,0 mm, M 6 - 8, 50 mm 2 609 255 126

Свредла за бетон и камък Impact
Кръгла опашка 4 x 40 x 75 mm 2 609 255 401

Кръгла опашка 5 x 50 x 85 mm 2 609 255 403

Кръгла опашка 6 x 60 x 100 mm 2 609 255 405

Кръгла опашка 8 x 80 x 120 mm 2 609 255 408

Кръгла опашка 10 x 80 x 120 mm 2 609 255 410

Кръгла опашка 10 x 350 x 400 mm 2 609 255 442

Кръгла опашка 12 x 350 x 400 mm 2 609 255 445

3 части,Кръгла 
опашка, комплект

5,0 x 85 / 6,0 x 100 / 8,0 x 120 2 609 255 416

5 части,Кръгла 
опашка, комплект

5,0 x 85 / 6,0 x 100 / 6,0 x 100 / 
8,0 x 120 / 10,0 x 120

2 609 255 417

Боркорони за дърво
7 части,комплект 
 боркорони

26; 32; 39; 45; 51; 58; 64 mm 2 609 255 635

8 части, комплект 
 боркорони

25; 32; 38; 44; 51; 57; 63; 68 mm 2 609 255 637

Консумативи 
            за завинтване, пробиване и 

ударно пробиване
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X-Line комплекти: включват всичко

Идеалното допълнение за Вашите електроинструменти: асортименти 
от прегледно подредени консумативи за бързо хващане на подходя-
щото свредло, накрайник за винтоверт и много други.

За инструменти за завинтване, пробиване 
и ударно пробиване
Фиг. Обозначение Каталожен № 

X-Line II
1 34 части, комплект, смесен 2 607 010 608

2 44 части, комплект, смесен 2 607 010 609

3 54 части, комплект, смесен 2 607 010 610

4 60 части, комплект, смесен 2 607 010 611

5 65 части, комплект, смесен 2 607 010 612

6 90 части, комплект, смесен 2 607 010 613

Фиг. Обозначение Каталожен № 
Mini X-Line

7 15 части, комплект консумативи 2 607 019 579

8 7 части, комплект свредла за дърво 2 607 019 580

9 7 части, комплект свредла за камък 2 607 019 581

10 7 части, комплект свредла за метал 2 607 019 673

11 25 части, комплект битове за винтоверт 2 607 019 676

1

4 53 6

7 108 119

2
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За инструменти за завинтване, пробиване 
и ударно пробиване
Фиг. Обозначение Каталожен № 
1 32 части, комплект битове за винтоверт 2 607 017 063

17 части, Нивелир с битове за винтоверт 2 607 017 070

Комплекти битове за винтоверт 25 mm
10 части, комплект, стандартен
UH 54, LS 0,5 x 40, LS 0,8 x 5,5, LS 1,2 x 8,0, 
PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3

2 609 255 975

10 части,комплект, стандартен (T)
UH 54, T10, T15, T20, 2x T25, T27, T30, 2x T40

2 609 255 976

16 части,комплект, стандартен 
UH 54, LS 0,8 x 5,5, LS 1,2 x 8,0, PH1, 2x PH2, PH3,
PZ1, 2x PZ2, PZ3, T15, T20, T25, T30, T40

2 609 255 977

10 части, комплект, титан (T) 
UH 54, T10, T15, T20, 2x T25, T27, T30, 2x T40

2 609 255 979

10 части, комплект, титан 
UH 54, LS 0,6 x 4,5 TiN, LS 0,8 x 5,5 TiN, LS 1,2 x 8,0 TiN, 
PH1 TiN, PH2 TiN, PH3 TiN, PZ1 TiN, PZ2 TiN, PZ3 TiN

2 609 255 978

SDS-plus универсален държач 1/4", 78 mm, 11 mm 2 609 255 903

Двустранен накрайник LS 1,0 x 5,5 - PH2; 45 mm 2 609 255 954

3 части, комплект дву-
странни накрайници

PH1, PZ1, LS 0,6 x 4,5, PH2, 
PZ2, LS 1,0 x 5,5, 60 mm

2 609 255 960

Комплекти свредла
19 части, комплект, за метал HSS-G, DIN 338 1 - 10 mm 2 609 255 062

2 19 части, комплект, свредла HSS-TiN, 1 - 10 mm, 
кръстато заточени 135°

2 609 255 114

9 части, комплект: за метал / камък / дърво HSS-R 
4,0 x 75, 6,0 x 93, 8,0 x 117 / 
4,0 x 75, 6,0 x 100, 8,0 x 120 / 
4,0 x 70, 6,0 x 92, 8,0 x 115

2 609 255 483

Универсални боркорони
HSS-биметал 25 mm 2 609 255 603

3 HSS-биметал 32 mm 2 609 255 605

HSS-биметал 51 mm 2 609 255 609

HSS-биметал 68 mm 2 609 255 615

Само за ударни бормашини
Фиг. Обозначение Каталожен № 

Прахоулавящ пръстен 1 615 439 003

Прахоулавящо устройство за PSB 500 RE / 500 RA 2 609 255 724

Прахоулавящо устройство за PSB 650 RE / 750 RCE /
750 RCA

2 609 255 725

Прахоулавящо устройство за PSB 850-2 RE / 
850-2 RA / PSB 1000-2 RCE / 1000-2 RCA

2 609 255 726

Допълнителна ръкохватка за PSB 1000 RCA / 
650 RA / 530 RA / 1000 RPE / 700 RE / 650 RE / 600 RE / 
500 RE / 14,4 V-i

2 602 025 102

За IXO (0603 959 100/101/102 и 0603 959 300/301/302)

Фиг. Обозначение Каталожен № 
5 Приставка за регулиране на въртящия момент 2 609 256 968

6 Ъглов накрайник 2 609 256 969

7 Ексцентрична приставка 2 609 255 723

Фиг. Обозначение Каталожен № 
Калпак от агнешка вълна 125 mm 2 609 256 290

Гъба за полиране 125 mm 2 609 256 291

4 Чашковидна телена четка, 
вълнообразна тел

50 mm, 0,3 mm 
4500  min–1

2 609 256 515

Чашковидна телена четка, вълно-
образна тел, с месингово покритие

50 mm, 0,2 mm
4500 min–1

2 609 256 516

Чашковидна телена четка, 
вълнообразна тел

70 mm, 0,3 mm
4500 min–1

2 609 256 517

Дискова четка, вълнообразна тел 100 mm, 0,3 mm
4500 min–1, 8 mm

2 609 256 532

Тънка четка, вълнообразна тел 25 mm, 0,3 mm
18 000 min–1

2 609 256 538

Четка за структуриране на дърво 80 mm, 0,2 mm
4000 min–1

2 609 256 541

Пластинчат шлифовъчен диск 50 x 20 mm, K60 2 609 256 282

Пластинчат шлифовъчен диск 50 x 20 mm, K120 2 609 256 283

Консумативи 
                 за завинтване, пробиване 

и ударно пробиване

1 432

65 7
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За най-твърд бетон 

Бетон, гранит или зидария не могат да устоят на 
SDS-plus свредлата за перфоратори на Bosch. 
Висока експлоатационна продължителност благода-
рение на здрава глава с твърдосплавни пластини.

За перфоратори PBH с SDS-plus
Фиг. Обозначение Каталожен №

Свредла за перфоратор SDS-plus
1 Свредло за перфоратор S2 4 x 50 x 110 mm 2 609 255 500

Свредло за перфоратор S2 5 x 50 x 110 mm 2 609 255 502

Свредло за перфоратор S2 6 x 50 x 110 mm 2 609 255 506

Свредло за перфоратор S2 6 x 100 x 160 mm 2 609 255 507

Свредло за перфоратор S2 8 x 100 x 160 mm 2 609 255 513

Свредло за перфоратор S2 8 x 150 x 210 mm 2 609 255 514

Свредло за перфоратор S2 10 x 100 x 160 mm 2 609 255 518

Свредло за перфоратор S2 10 x 150 x 210 mm 2 609 255 519

Свредло за перфоратор S2 12 x 200 x 260 mm 2 609 255 524

Свредло за перфоратор S2 12 x 400 x 460 mm 2 609 255 525

Свредло за перфоратор S2 14 x 100 x 160 mm 2 609 255 527

Свредло за перфоратор S2 14 x 250 x 310 mm 2 609 255 529

Свредло за перфоратор S2 16 x 150 x 210 mm 2 609 255 532

Свредло за перфоратор S2 16 x 400 x 460 mm 2 609 255 534

Свредло за перфоратор S2 20 x 400 x 450 mm 2 609 255 538

5 части, комплект, свредла за перфоратор S2 2 609 255 541

7 части, комплект, свредла за перфоратор S2 2 609 255 543

Фиг. Обозначение Каталожен №
Секачи SDS-plus
Плосък секач 250 x 20 mm 2 609 255 570

2 Секач за плочки 250 x 40 mm 2 609 255 571

Полукръгъл секач 250 x 22 mm 2 609 255 572

Секач-права лопата 250 x 40 mm 2 609 255 573

3 Шило 250 mm 2 609 255 575

3 части, комплект, секачи 
(шило, права лопата и плосък секач)

2 607 019 457

5 части,комплект, секачи 
(шило, плосък секач и свредла за перфоратор S2, 
Ø 5 / 6 x 110 mm, Ø 8 x 160 mm) 

2 607 019 455

Сменяем патронник за PBH 3000-2 FRE 
(резервна част)

1 608 572 032

4 Сменяем патронник за PBH 3000 FRE, 2900 FRE 
(резервна част)

1 618 571 033

Патронник с SDS-plus опашка за захващане, 
затягане, Ø 2,5 - 13 mm, дясно / ляво въртене, 
с ключ за патронник, устойчив на удар

1 618 571 014

Бързозатягащ патронник с SDS-plus опашка 
за захващане, затягане, Ø 1,5 - 13 mm, дясно / ляво 
въртене, осигуряване на затягането

2 608 572 227

Консумативи 
                     перфоратори

1

3

2

4
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Консумативи 
              електрически триони

За прободни триони PST
Фиг. Обозначение Каталожен №

Ножове за прободен трион
1 T 144 D, HCS 76 mm „Speed“ за дърво 2 609 256 718

T 344 D, HCS 128 mm „Speed“ за дърво 2 609 256 720

T 101 BR, HCS 76 mm „Clean“ за дърво 2 609 256 724

T 234 X, HCS 93 mm „Progressor“ за дърво 2 609 256 727

T 101 BF, биметал 76 mm „Clean“ за твърда 
дървесина

2 609 256 728

2 T 308 B, HCS 91 mm „Extra-clean“ за дърво 2 609 256 A05

T 308 BO, HCS 91 mm
криволинейно рязане

„Extra-clean“ за дърво 2 609 256 A06

3 T 118 A, HSS 68 mm „Basic“ за метал 2 609 256 729

T 118 G, HSS 68 mm „Basic“ за метал 2 609 256 731

T 123 XF, HSS 76 mm „Progressor“ за метал 2 609 256 735

4 T 127 D, HSS 76 mm „Special“ за алуминий 2 609 256 736

T 345 XF, биметал 108 mm „Progressor“ за дърво и 
метал

2 609 256 737

T 130 RIFF, HM 52 mm „Special“ за керамични 
материали

2 609 256 739

10 части, комплект 
2x T 101 B, 2x T 144 D, 
2x T 119 BO, 2x T 118 A, 
2x T 127 D

Комплект за дърво, 
метал и алуминий

2 609 256 746

5 3 части, комплект 
2x T 101 BIF, 1x T 101 AOF

„Special“ за ламинат 2 609 256 788

3 части, комплект 
2x T 308 B, 1x T 308 B0

„Extra-clean“ за дърво 2 609 256 A12

3 части, комплект за 
криволинейно рязане 
2x T 308 BF, 1x T 308 B0F

„Extra-clean“ за твърда 
дървесина

2 609 256 A13

5 части, комплект за кухни 
2x T 144 DP, 2x T 301 BCP 
1x Wood Drill 8 mm

„Precision“ за дърво 2 609 256 A14

Само за PST 900 PEL, 800 PEL и PST 700 E
6 CutControl 2 609 256 981

Успореден ограничител 2 608 040 292*

За саблени триони PSA и тандем-триони PFZ
Фиг. Обозначение Каталожен №

Ножове за саблен трион
7 S 644 D, HCS 131 mm „Top“ за дърво 2 609 256 701

8 S 1131 L, HCS 207 mm „Top“ за дърво 2 609 256 702

S 2345 X, HCS 182 mm „Progressor“ за 
дърво

2 609 256 704

9 S 1122 BF, биметал 207 mm 
за дебели ламарини

„Flexible“ за метал 2 609 256 707

S 1122 EF, биметал 207 mm 
за тънки ламарини

„Flexible“ за метал 2 609 256 708

S 123 XF, биметал 130 mm „Progressor“ за 
метал

2 609 256 710

S 922 HF, биметал 131 mm „Flexible“ за дърво и 
метал

2 609 256 711

S 1411 DF, биметал 284 mm „Heavy“ за дърво и 
метал

2 609 256 713

S 3456 XF, биметал 182 mm „Progressor“ за 
дърво и метал

2 609 256 714

10 3 части, комплект, асортимент 
1x S922EF, 1x S644D, 1x S1111K

2 609 256 715

Само за тандем-трион PFZ 500 E
Фиг. Обозначение Каталожен №

Ножове за триони
M 1142 H, HCS 235 mm „Top“ за дърво 2 608 650 065

M 3456 XF, биметал 235 mm „Progressor“ за 
дърво и метал

2 608 656 931

11 M 1131 L, HCS 235 mm „Top“ за дърво 2 609 256 A09

M 722 EF, биметал 235 mm „Flexible“ за метал 2 609 256 A10

M 1122 EF, биметал 235 mm „Flexible“ за метал 2 609 256 A11

*може да се купи от IV-то тримесечие на 2011 г.

1

4

3

2
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7

5 6 10
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За ръчни циркуляри PKS
Фиг. Обозначение Каталожен №

Платнена прахоуловителна торба за PKS 66 CE / 66 / 54 CE / 54 / 40 1 605 411 029

Водещ линеал ЗЕЛЕН за PKS 55 / 55 A / 66 A / 66 AF 2 609 255 732

CleanSystem Box за PKS 55 A, PKS 66 A / AF 2 609 255 731

Дискове за циркуляр за PKS 40 (диск, Ø 130 mm, отвор, Ø 16 mm)

1 Precision, скосени надясно / наляво зъби 18 зъба средно фино рязане 2 609 256 846

Precision, скосени надясно / наляво зъби 36 зъба фино рязане 2 609 256 847

2 Speedline Wood, скосени надясно / наляво зъби + плоски зъби  9 зъба грубо рязане 2 608 640 774

Speedline Wood, скосени надясно / наляво зъби + плоски зъби 18 зъба средно фино рязане 2 608 640 775

3 Multi Material, трапецовидни зъби / плоски зъби 42 зъба много фино рязане 2 608 641 195

4 Construct Wood, плоски зъби 12 зъба грубо рязане 2 608 641 197

Дискове за циркуляр за PKS 55 A (диск, Ø 160 mm, отвор, Ø 20 mm)

Precision, скосени надясно / наляво зъби 18 зъба средно фино рязане 2 609 256 855

Precision, скосени надясно / наляво зъби 36 зъба фино рязане 2 609 256 856

Speedline Wood, скосени надясно / наляво зъби + плоски зъби 12 зъба грубо рязане 2 608 640 786

Speedline Wood, скосени надясно / наляво зъби + плоски зъби 18 зъба средно фино рязане 2 608 640 787

Multi Material, трапецовидни зъби / плоски зъби 42 зъба много фино рязане 2 608 640 503

Construct Wood, плоски зъби 12 зъба грубо рязане 2 608 640 630

Дискове за циркуляр за PKS 66 A / 66 AF (диск, Ø 190 mm, отвор, Ø 30 mm)

Precision, скосени надясно / наляво зъби 24 зъба средно фино рязане 2 609 256 866

Precision, скосени надясно / наляво зъби 48 зъба много фино рязане 2 609 256 867

Speedline Wood, скосени надясно / наляво зъби + плоски зъби 12 зъба грубо рязане 2 608 640 800

Speedline Wood, скосени надясно / наляво зъби + плоски зъби 24 зъба средно фино рязане 2 608 640 801

Multi Material, трапецовидни зъби / плоски зъби 54 зъба много фино рязане 2 608 640 509

Construct Wood, плоски зъби 12 зъба грубо рязане 2 608 640 633

Винаги с един зъб преднина

Дисковете за рязане на Bosch определят стандарта за качество в 
целия свят: те са мощни, здрави и изпълняват най-високите изис-
квания при рязане в дърво, метал и други материали.

1 432
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Консумативи 
                   стационарни циркуляри и машини

За циркуляри за рязане чрез потапяне PCM 
Фиг. Обозначение Каталожен №

Дискове за циркуляр за дърво и панелни 
 материали, ламперии и летви
• за PCM 7 и PCM 7 S
190 x 30 mm 12 зъба фино рязане 2 609 256 868

1 190 x 30 mm 24 зъба средно фино рязане 2 608 640 615

2 190 x 30 mm 40 зъба фино рязане 2 609 256 821

190 x 30 mm 60 зъба много фино рязане 2 608 641 188 

• за PCM 8 S
210 x 30 mm 24 зъба грубо рязане 2 608 640 429

210 x 30 mm 48 зъба средно фино рязане 2 608 640 430

3 Комплект торби за прах 2 605 411 222

4 Удължител за маса 2 607 001 978

За циркуляр с долноразположен диск с функция 
 изтегляне PPS 7 S
Фиг. Обозначение Каталожен №

Дискове за циркуляр за дърво и панелни 
 материали, ламперии и летви
190 x 30 mm 36 зъба фино рязане 2 608 640 616

За стационарен циркуляр PTS 10
Фиг. Обозначение Каталожен №

Дискове за циркуляр за дърво и панелни 
 материали, ламперии и летви
254 x 30 mm 40 зъба средно фино рязане 2 608 640 443

254 x 30 mm 60 зъба фино рязане 2 608 640 444 

5 Стойка 2 607 001 967

1 2

3 54
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Консумативи  
                      ъглошлайфи

За ъглошлайфи 
Фиг. Обозначение Каталожен №  

Дискове за закрепване на шкурки
Диск за закрепване със система 
за захващане „Велкро“ 

125 mm, 8 mm 2 609 256 272

Диск за закрепване чрез опъване 125 mm, 8 mm 2 609 256 257

Шкурка за ъглошлайф и борма-
шина, със захващане „Велкро“

125 mm, K 4x 60 / 
4x 120 / 2x 180

2 609 256 B47

Дискове за рязане
1 MultiConstruction, прав 115 x 1,0 x 22,23 mm 2 609 256 306

MultiConstruction, прав 125 x 1,0 x 22,23 mm 2 609 256 307

Метал, извит 115 x 2,0 x 22,23 mm 2 609 256 310

Метал, извит 125 x 2,0 x 22,23 mm 2 609 256 311

Метал, извит 180 x 3,0 x 22,23 mm 2 609 256 312

Метал, извит 230 x 3,0 x 22,23 mm 2 609 256 313

2 Метал, прав 115 x 1,6 x 22,23 mm 2 609 256 314

Метал, прав 115 x 2,5 x 22,23 mm 2 609 256 315

Метал, прав 125 x 1,6 x 22,23 mm 2 609 256 316

Метал, прав 125 x 2,5 x 22,23 mm 2 609 256 317

Метал, прав 180 x 3,0 x 22,23 mm 2 609 256 318

Метал, прав 230 x 3,0 x 22,23 mm 2 609 256 319

INOX, прав 115 x 1,0 x 22,23 mm 2 609 256 320

INOX, прав 115 x 1,6 x 22,23 mm 2 609 256 321

INOX, прав 125 x 1,0 x 22,23 mm 2 609 256 322

INOX, прав 125 x 1,6 x 22,23 mm 2 609 256 323

Камък, извит 115 x 2,5 x 22,23 mm 2 609 256 324

Камък, извит 125 x 2,5 x 22,23 mm 2 609 256 325

Камък, извит 180 x 3,0 x 22,23 mm 2 609 256 326

Камък, извит 230 x 3,0 x 22,23 mm 2 609 256 327

Камък, прав 115 x 2,5 x 22,23 mm 2 609 256 328

Камък, прав 125 x 2,5 x 22,23 mm 2 609 256 329

Камък, прав 180 x 3,0 x 22,23 mm 2 609 256 330

Камък, прав 230 x 3,0 x 22,23 mm 2 609 256 331

Комбинирани дискове за рязане и 
грубо шлифоване
Метал и INOX, извит 115 x 2,5 x 22,23 mm 2 609 256 308

Метал и INOX, извит 125 x 2,5 x 22,23 mm 2 609 256 309

Дискове за грубо шлифоване
Метал 115 x 6,0 x 22,23 mm 2 609 256 336

Метал 125 x 6,0 x 22,23 mm 2 609 256 337

Метал 180 x 6,0 x 22,23 mm 2 609 256 338

Метал 230 x 6,0 x 22,23 mm 2 609 256 339

Фиг. Обозначение Каталожен № 
Диамантени дискове за рязане
• Universal Top универсален
за  PWS 750-115 115 mm, 22,23 mm 2 609 256 400

3 за  PWS 13-125 CE
PWS 13-125 CE SDS
PWS 10-125 CE
PWS 10-125 CE SDS
PWS 9-125 CE
PWS 8-125 DE

125 mm, 22,23 mm 2 609 256 401

за  PWS 20-230
PWS 20-230 J
PWS 1900

230 mm, 22,23 mm 2 609 256 403

• Universal Turbo Top универсален
за  PWS 750-115 115 mm, 22,23 mm 2 609 258 407

за  PWS 13-125 CE 
PWS 13-125 CE SDS  
PWS 10-125 CE 
PWS 10-125 CE SDS 
PWS 9-125 CE 
PWS 8-125 DE

125 mm, 22,23 mm 2 609 258 408

за  PWS 20-230 
PWS 20-230 J 
PWS 1900

230 mm, 22,23 mm 2 609 258 409

• Beton Top за бетон / гранит 
за  PWS 750-115 115 mm, 22,23 mm 2 609 258 413

Допълнителна ръкохватка за ъглошлайф и варио-
шлифовъчна машина M10; PWS 6 - PWS 13

1 602 025 024

Консумативи за ъглошлайф с резба M14
4 Чашковидна телена четка, 

вълнообразна тел, нераждаема
65 mm, 0,3 mm
12 500 min–1, 14

2 609 256 501

Чашковидна телена четка, 
вълнообразна тел

100 mm, 0,5 mm
8500 min–1, 14

2 609 256 502

Чашковидна телена четка, 
тел на плитки

75 mm, 0,5 mm
12 500 min–1, 14

2 609 256 503

Чашковидна телена четка, 
тел на плитки, нераждаема

75 mm, 0,5 mm
12 500 min–1, 14

2 609 256 504

Чашковидна телена четка, 
тел на плитки

100 mm, 0,8 mm
8500 min–1, 14

2 609 256 508

Конусна четка, тел на плитки 100 mm, 0,5 mm
12 500 min–1, 

12 mm, 14

2 609 256 511

1 432
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Консумативи 
                      шлифовъчни машини

За вибрационни шлифовъчни машини
Фиг. Обозначение Каталожен №

Консумативи за PSS 300 AE
2 Приспособление за пробиване на 

шкурка,  8 отвора
93 x 230 mm 2 608 190 016

Приспособление за пробиване на 
шкурка, 14 отвора

115 x 280 mm 2 608 190 017

Микрофилтърна система на Bosch, 
комплект (резервна част)

2 609 000 356

Адаптер
идеален за шлифоване на контури 
и сводести повърхнини (система за 
захващане „Велкро“)

115 x 230 mm 2 609 924 07A

10 части, комплект шкурки 
3x K60, 4x K120, 3x K180, 14 отвора

115 x 280 mm 2 609 256 B32

Шкурки за PSS 250 AE / 200 A
10 части, комплект шкурки, 
захващане „Велкро“ 
4x K60, 4x K120, 2x K180, 8 отвора

93 x 185 mm 2 609 256 A86

3 K40,  8 отвора 93 x 230 mm 2 609 256 A94

K120, 8 отвора 93 x 230 mm 2 609 256 A97

K240, 8 отвора 93 x 230 mm 2 609 256 A99

10 части, комплект шкурки, 
захващане „Велкро“ 
4x K60, 4x K120, 2x K180, 14 отвора

115 x 230 mm 2 609 256 B25

За ексцентрикови шлифовъчни машини
Фиг. Обозначение Каталожен №

Консумативи за PEX 300 / 400 AE
4 Средно твърд гумен шлифовъчен диск, универсално 

използваем
2 609 256 B61

5 Мек гумен шлифовъчен диск, за фино шлифоване и 
шлифоване на закръглени и фасонни части

2 609 256 B62

6 Адаптер, подходящ като допълнителна междинна 
подложка за особено мека работа, шлифоване на 
контури и сводести повърхнини

2 608 601 126

7 Калпак от агнешка вълна 125 mm 2 609 256 049

8 Гъба за полиране 125 mm 2 609 256 051

9 Полиращ филц 125 mm 2 609 256 054

Шкурки за PEX 300 / 400 AE
K40,  8 отвора 125 mm 2 609 256 A22

K60,  8 отвора 125 mm 2 609 256 A23

K80,  8 отвора 125 mm 2 609 256 A24

K120, 8 отвора 125 mm 2 609 256 A25

K180, 8 отвора 125 mm 2 609 256 A26

K240, 8 отвора 125 mm 2 609 256 A27

6 части, комплект шкурки 
2x K60, 2x K120, 2x K180, 8 отвора

125 mm 2 609 256 A28

За мултишлифовъчни машини
Фиг. Обозначение Каталожен № 

Резервни шлифовъчни плочи
за PSM 160 A / 18 LI 2 608 601 181

за Prio / PSM 80 A 2 608 000 320

Шкурки
1 K80 102 x 62 mm, 93 mm 2 609 256 A63

10 части, комплект шкурки 
3x K40, 4x K120, 3x K180

102 x 62 mm, 93 mm 2 609 256 A67

7 986

1 4 532
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За лентови шлифовъчни машини
Фиг. Обозначение Каталожен №

Консумативи за PBS 75 AE / 75 A
1 Комплект кутия за прах HW3 за PEX 11 / 12 / 15 

(5 броя)
2 605 411 147

Шлифовъчни ленти за PBS 7 AE / 7 A
2 K40 75 x 457 mm 2 609 256 204

K60 75 x 457 mm 2 609 256 205

K80 75 x 457 mm 2 609 256 206

K100 75 x 457 mm 2 609 256 207

K150 75 x 457 mm 2 609 256 208

3 части, комплект шлифовъчни 
ленти K60 / 80 / 100

75 x 457 mm 2 609 256 209

K40 75 x 533 mm 2 609 256 216

K60 75 x 533 mm 2 609 256 217

K80 75 x 533 mm 2 609 256 218

K100 75 x 533 mm 2 609 256 219

K150 75 x 533 mm 2 609 256 220

3 части, комплект шлифовъчни 
ленти K60 / 80 / 100

75 x 533 mm 2 609 256 221

Универсалност в съвършенството

Независимо дали шлайфате или полирате боя, дърво, метал или 
камък – Bosch предоставя подходящия консуматив. За всички видове 
шлифовъчни машини и материали с различна зърненост и размер.

За варио-шлифовъчни машини
Фиг. Обозначение Каталожен № 
8 3 части, комплект шлифовъчни 

ленти K60
40 x 303 mm 2 609 256 182

3 части, комплект шлифовъчни 
ленти K80

40 x 303 mm 2 609 256 183

3 части, комплект шлифовъчни 
ленти K120

40 x 303 mm 2 609 256 184

3 части, комплект шлифовъчни 
ленти K240

40 x 303 mm 2 609 256 185

3 части, комплект шлифовъчни 
ленти K60 / 80 / 120

40 x 303 mm 2 609 256 186

За делта-шлифовъчни машини
Фиг. Обозначение Каталожен № 
3 Резервна шлифовъчна плоча 2 608 000 211

4 Приставка за шлифоване на ламели* 2 608 000 200

Шкурки
5 Захващане „Велкро“, K80, 6 отвора* 93 mm 2 609 256 A50

Захващане „Велкро“, K60 / 120 / 240, 6 отвора* 93 mm 2 609 256 A54

6 6 части, комплект шкурки за шлифовъчни езици
2x K60, 2x K120, 2x K240

2 609 256 A41

Шлифовъчни езици*
7 Шлифовъчен език, плосък (за PDA 240 E / 180 / 180 E) 2 608 000 199

Шлифовъчен език, овален (за PDA 240 E / 180 / 180 E) 2 608 000 198

*подходящи и за мултишлифовъчни машини PSM 160 A, PSM 18 LI

1 432

5 876
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За електрически рендета PHO
Фиг. Обозначение Каталожен №

Твърдосплавни обръщащи се ножове за ренде
за PHO 3100 / 1 (2 броя) 2 608 635 350

за PHO 3100 / 1 (1 брой) 2 608 635 376

със закръглени ъгли (2 броя) 1 607 000 182

Успореден и ъглов ограничител 
1 с 45°-настройка 2 607 001 077

без 45°-настройка за PHO 3100 2 607 000 102

Ножове за ренде
Остър / абразивен, прав, HM, HE 40, 40° 2 609 256 649

със закръглени ъгли 2 609 256 648

Платнена торба за прах 2 605 411 035

За оберфрези POF 1400 ACE / 1200 AE
Фиг. Обозначение Каталожен №

Куфар за POF 1200 AE / 1400 ACE 2 605 438 643

Фрезовъчен пергел с адаптер с комплект водещи 
шини (с фино регулиране)

2 609 200 143

Дълги водещи пръти дължина 0,8 m, към успоредния 
ограничител или фрезовъчния пергел

2 609 200 144

Твърдосплавен фрезер с два режещи ръба с 
опашка 8 mm

Ø mm Широ-
чина / 
радиус 

mm

Работна 
дължина 

mm

Ъгъл °

Фрезер за закръгляване 
с водещ сачмен лагер 

r6 13,5 2 609 256 603

2 Фрезер за закръгляване 
с водещ сачмен лагер

r10 16,5 2 609 256 604

Фрезер за закръглени 
фалцове с водещ сачмен 
лагер 

24,7 r6 13 2 609 256 610

3 Фрезери за закръглени 
фалцове

24,7 r6 13 2 609 256 635

Фрезери за закръглени 
фалцове

28,7 r8 13 2 609 256 636

Профилен фрезер А 
с водещ сачмен лагер

35 11 /
 r4,8

14 2 609 256 616

4 Профилен фрезер C 
с водещ сачмен лагер

31,8 9,5 /
 r4,8

14 2 609 256 617

Профилен фрезер F 
с водещ сачмен лагер

28,5 7,9 /
 r6,3

13,5 2 609 256 609

5 Фрезер за фаски с 
водещ сачмен лагер

35 11 15 45 2 609 256 607

6 Фрезери за V-канали 16 16 90 2 609 256 620

Фрезери за канали 6 16 2 609 256 612

7 Фрезери за канали 8 20 2 609 256 613

Фрезери за канали 16 20 2 609 256 614

Фрезери за канали 20 25 2 609 256 615

8 Дисков канален фрезер 
с водещ сачмен лагер

32 4,0 2 609 256 618

Дисков канален фрезер 
с водещ сачмен лагер

32 5,0 2 609 256 619

9 Фрезери за профил 
„перо“

25 5 2 609 256 608

10 Фалцов фрезер 
с водещ сачмен лагер 

9,5 12,7 2 609 256 606

11 Фрезер за подравняване 
с водещ сачмен лагер 

12,7 13 2 609 256 605

12 Шипорезни фрезери 14 14 15 2 609 256 621

Консумативи 
               електрически рендета и оберфрези
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За мултифункционални инструменти PMF
Фиг. Обозначение Каталожен № 

Рязане и отрязване
• Сегментни ножчета
BIM за дърво и метал ACZ 100 BB 100 mm 2 609 256 970

1 BIM за дърво и метал ACZ 85 EB 85 mm 2 609 256 943

HCS за дърво ACZ 85 EC 85 mm 2 609 256 944

• Потопяеми ножчета
BIM за дърво и пирони AIZ 65 BB 65 x 40 mm 2 609 256 985

BIM за дърво и метал AIZ 28 EB 28 x 50 mm 2 609 256 945

BIM за твърда дървесина AIZ 32 BB 32 x 40 mm 2 609 256 946

2 HCS за дърво AIZ 32 EC 32 x 40 mm 2 609 256 947

HCS за дърво AIZ 20 EC 20 x 30 mm 2 609 256 948

HCS за дърво AIZ 10 EC 10 x 30 mm 2 609 256 949

BIM за метал AIZ 32 AB 32 x 30 mm 2 609 256 971

BIM за метал AIZ 20 AB 20 x 20 mm 2 609 256 950

BIM за метал AIZ 10 AB 10 x 20 mm 2 609 256 951

Фрезоване и рязане – сегментни ножчета
Диамантено-RIFF ACZ 85 RD  85 mm 2 609 256 972

3 HM-RIFF ACZ 85 RT 85 mm 2 609 256 952

HM-RIFF за тънки срезове ACZ 65 RT  65 mm 2 609 256 975

Шлифоване и грубо изпилване
Делта-шлифовъчна плоча AVI 93 G 93 mm 2 609 256 956

Шкурка Delta 93 red Wood Комплект (10 броя) 2 609 256 957

Шкурка Delta 93 white Paint Комплект (10 броя) 2 609 256 958

4 HM-RIFF делта-шлифовъчна плоча AVZ 78 RT  78 mm 2 609 256 953

Шабероване и рязане
HCS неподвижен шабер ATZ 52 SC 52 x 26 mm 2 609 256 954

HCS гъвкав шабер ATZ 52 SFC 52 x 45 mm 2 609 256 955
BIM вълнообразно заточено 
сегментно ножче ACZ 100 SWB  100 mm

2 609 256 976

5 HCS универсално ножче за 
прорязване на фуги AIZ 28 SC 28 x 55 mm

2 609 256 974

Фиг. Обозначение Каталожен № 

6

PMF Универсален комплект 
BIM сегментно ножче за дърво и метал ACZ 85 EB
BIM потопяемо ножче за дърво и метал AIZ 28 EB
HCS неподвижен шабер ATZ 52 SC
Комплект шкурки, red Wood
Комплект шкурки, white Paint

2 609 256 977

7

PMF Комплект за фаянсови плочки 
HM-RIFF сегментно ножче ACZ 85 RT
HM-RIFF делта-шлифовъчна плоча AVZ 78 RT
HCS неподвижен шабер ATZ 52 SC
BIM потопяемо ножче за метал AIZ 20 AB

2 609 256 978

8

PMF Комплект за полагане / монтаж на подове 
BIM сегментно ножче за дърво и метал ACZ 85 EB
BIM потопяемо ножче за твърда дървесина AIZ 32 BB
HCS потопяемо ножче за дърво AIZ 32 EC
HCS неподвижен шабер ATZ 52 SC

2 609 256 979

Прахоулавяне
9 Прахоулавящо устройство за PMF 10,8 LI 2 609 256 986

Прецизна работа и голямо силопредаване благодарение на 
12 точкова система на захващане с форма на ключ OIS на 
Bosch. Тази система на захващане позволява освен това 
позициониране на консумативите на всеки 30 градуса – за 
особено голяма гъвкавост.

Консумативи 
                 мултифункционални инструменти
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За пистолети за горещ въздух PHG
Фиг. Обозначение Каталожен № 

Плоска дюза 75 mm за разпределение на горещия 
въздух върху повърхността, снемане на боя, 
изсушаване и т.н.

2 609 255 803

Стъклопредпазна дюза 75 mm
Предпазва чувствителни към високи температури 
материали (напр. стъкло)

1 609 390 452

Ъглова дюза 80 mm за равномерно обръщане на 
струята горещ въздух

2 609 255 802

Рефлекторна дюза за запояване и свиване 1 609 390 453

само за PHG 630 DCE
Редуцираща дюза, Ø 9 mm
Основни елементи за всички допълнителни дюзи, 
Ø 9 mm

1 609 201 797

Редуцираща дюза, Ø 20 mm 2 609 255 801

Заваръчен накрайник свързан с редуцираща дюза, 
Ø 9 mm за пластмасова заваръчна тел Ø 5 mm

1 609 201 798

Шлицова дюза свързана с редуцираща дюза, Ø 9 mm 
за заваряване на PVC-фолио с припокриване

1 609 201 799

Пластмасова заваръчна пръчка, Ø 4 mm полиетилен 
(PE), черен

1 609 201 807

Пластмасова заваръчна пръчка, Ø 4 mm полиетилен 
(LDPE), естествен

1 609 201 811

За електрически такери PTK
Фиг. Обозначение Каталожен № 
6 Скоби от фина тел 1000 броя

• Тип 53 / широчина 11,4 mm
Дължина  4 mm 2 609 255 857

Дължина  6 mm 2 609 255 819

Дължина  8 mm 2 609 255 820

Дължина 10 mm 2 609 255 821

Дължина 12 mm 2 609 255 822

Дължина 14 mm 2 609 255 823

• Тип 53 / широчина 11,4 mm – нераждаеми
Дължина  6 mm 2 609 200 214

Дължина  8 mm 2 609 200 215

Дължина 10 mm 2 609 200 216

Дължина 14 mm 2 609 200 217

Пирони тип 48   1000 броя
Дължина 14 mm 2 609 255 813

Изваждач на скоби 2 608 110 002

За универсалните акумулаторни ножици Xeo
Фиг. Обозначение Каталожен № 
3 Поставящ се нож за ръбове / адаптер за стена 2 609 256 996

Нож 2 609 256 997

За пистолет за лепене PKP
Фиг. Обозначение Каталожен № 

Стопяемо лепило, Ø 11 mm, дължина 200 mm, 
25 броя
жълто, за дърво, картон, хартия, опаковки 2 607 001 176

4 прозрачно, за стъкло, керамика, пластмаса, метал, 
тъкани

2 609 255 800

черно, за изолации, килим, кожа, кабел 2 607 001 178

сиво, електрически инсталации, скоби за 
закрепване на кабели, PVC-тръби

2 607 001 177

Стопяемо лепило, Ø 7 mm, дължина 150 mm, 
10 броя

5 млечно бяло, за дърво, картон, хартия, опаковка, 
пластмаса

2 609 256 A03

прозрачно, за дърво, хартия, опаковка, кожа 2 609 256 A04

За машина за сваляне на тапети PTL
Фиг. Обозначение Каталожен № 

Парен щит 2 609 390 282

Дюза 2 609 390 284

Маркуч 2 609 390 283

За електрическо мече за боядисване PPR
Фиг. Обозначение Каталожен № 

Система маркучи 1 600 Z00 019

Мече за боядисване 25 cm 1 600 Z00 017

Мече за ъгли 1 600 Z00 018

Адаптер за различни размери 
на водопроводния кран 1/2", 3/4", 1"

1 600 Z00 01D

За системи за фино пулверизиране на боя PFS
Фиг. Обозначение Каталожен № 

Резервоар за боя 600 ml 1 600 Z00 00J

1 Пистолет за фино пулверизиране на боя 1 600 Z00 00H

Резервоар за боя 800 ml 1 600 Z00 00K

Дюза за фино пулверизиране на боя 1 600 Z00 00L

2 PFS 105 E WALLPaint пистолет 1000 ml 1 600 A00 0WF

Адаптер за различни размери 
на водопроводния кран 1/2", 3/4", 1"

1 600 Z00 01D

1 4
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За електрически шабери PSE
Фиг. Обозначение Каталожен № 

Секач
1 SB 15CF, плосък 

за PSE SB 15 CF
широчина 15 mm 2 608 691 016

SB 18CW, плосък, скосен, широк 
за PSE SB 14 CR

широчина 18 mm 2 608 691 066

SB 8CW, плосък, скосен, тесен 
за PSE SB 13 CV

широчина 8 mm 2 608 691 067

Полукръгъл секач
SB 14 CRK, полукръгъл, извит 
за PSE SB 7 CR

широчина 14 mm 2 608 691 069

Кози крак
SB 13 CV, V-образен 
за PSE SB 14 CRK

широчина 13 mm 2 608 691 018

SB 13 CVK, V-образен, извит 
за PSE SB 13 CVK

широчина 13 mm 2 608 691 070

Нож 
• Твърдосплавен
SM 40 HM широчина 40 mm 2 608 691 015

SM 60 HM широчина 60 mm 2 608 691 014

• Твърдосплавен, особено остър с предпазител
SM 20 HMS широчина 20 mm 2 608 691 062

SM 40 HMS широчина 40 mm 2 608 691 013

2 SM 60 HMS широчина 60 mm 2 608 691 012

• Особено остър с предпазител
SM 35 CS широчина 35 mm 2 608 691 098

SM 60 CS широчина 60 mm 2 608 691 027

Шпакла
SP 40 C широчина 40 mm 2 608 691 022

SP 60 C широчина 60 mm 2 608 691 019

SP 60 CR широчина 60 mm 2 608 691 064

SP 80 C широчина 80 mm 2 608 691 100

SP 100 C широчина 100 mm 2 608 691 102

Държач за стандартни ножове, HCS, SD 45 CE, 
резервен нож за SD 45 C за PSE SD 3 HM

2 608 691 140

Антителбод, HCS, SD 8 C за PSE 
SD 45 CE

широчина 8 mm 2 608 691 116

Лесно боядисване и пулверизиране

Bosch създаде ново изобретение: мечето за боядисване PPR боядисва 
бързо и чисто стени и тавани. Системите за фино пулверизиране 
на боя PFS са идеални за нанасяне на бои и други материали чрез 
 разпръскване. 

За универсални прахосмукачки PAS
Фиг. Обозначение Каталожен № 

Адаптер за различни електроинструменти, Ø 35 / 25 mm. 
Други размери - вж. каталога за консумативи.

1 600 499 005

Адаптер на PAS 12-27 F / 12-27, PAS 11-21
Ø 35 mm (маркучи: 1 609 202 230, 2 607 000 837) 
Ø 19 mm (маркучи: 1 610 793 002, 2 600 793 009)

2 607 000 748

Адаптер за връзка на дюзи 35 mm към маркуч 49 mm 1 609 200 976

Смукателни тръби
Смукателна тръба дълга 0,5 m 1 609 200 968

Смукателна тръба, Ø 32 mm, пластма-
сова (PAS 12-27 F / 12-27, PAS 11-21)

2 броя 1 609 390 492

Смукателна тръба, Ø 35 mm, пластма-
сова (PAS 12-27 F / 12-27, PAS 11-21)

2 броя 2 607 000 162

Дюзи
Дюза за подове 1 609 200 970

Дюза за фуги 1 609 200 971
Гумена дюза 1 609 201 229

Дюза за подове 1 609 201 230

Универсална дюза с 3 вложки: 
гумен маншет за вода, четка за гладки повърхности, 
пластмасова вложка за килими.

1 609 390 478

Дюза с четка 1 609 390 481

Дюза за фуги 250 mm дълги 2 607 000 165

Малка смукателна дюза с четка 2 607 000 166

Дюза за изстъргване 2 607 000 168

Дюза за груби отпадъци 2 607 000 169

Дюза за груби отпадъци 2 607 000 170

Маркучи
3 Маркуч, Ø 35 mm 5 m дълъг 1 609 202 230

Маркуч, Ø 19 mm 5 m дълъг 1 610 793 002

Маркуч, Ø 19 mm 3 m дълъг 2 600 793 009

Маркуч, Ø 49 mm 3 m дълъг 2 607 000 167

Маркуч, Ø 35 mm 3 m дълъг 2 607 000 837

Маркуч, Ø 35 mm 
(PAS 12-27 F / 12-27, PAS 11-21)

3 m дълъг 2 607 002 149

Маркуч, Ø 35 mm 
(PAS 12-27 F / 12-27, PAS 11-21)

5 m дълъг 2 607 002 150

4 Приставка за прахоулавяне, Ø 4 - 20 mm за 
прахоулавяне на перфоратори и ударни бормашини

1 618 190 006

Хартиен филтър 5 броя 2 605 411 150

Постоянен филтър 2 607 432 013

1 432
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Съживете Вашата градина 
с градинската техника на Bosch

Bosch предлага пълна гама акумулаторна градинска техника, която 

прави градинарството възможно най-лесно и приятно. Акумулатор-

ните 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 

конвенционалните бензинови машини, лесно се ползват и не отделят 

дим от изгарянето на бензин. Най-модерната акумулаторна техноло-

гия, използвайки литиево-йонни акумулатори, предлага различни 

предимства:

Машините са много по-компактни и леки  

отколкото конвенционалните акумулаторни 

машини 

Литиево-йонните акумулатори нямат  

Memory-ефект или саморазреждане, така 

машините са винаги готови за работа 

Кратко време на зареждане 

С бързото намиране на Bosch ще откриете с един поглед кой инстру-

мент за каква област на приложение е най-подходящ.

БЪРЗОнамиране

Лесни задачи

Задачи 
със средни 
до високи 
изисквания

Задачи с 
особено високи 
изисквания

Поддържане на храсти и малък жив плет 

По-чисто и по-точно рязане на ръбовете  

на тревни площи

Косене с тример за трева на трудно  

достъпни места

Поддържане на различни тревни площи 

Косене на средно големи градини  

от 150 до 300 m2

Подрязване на голям жив плет около  

къщата

Подрязване на особено дебел жив плет 

Косене на големи градини от 300 до  

600 m2

Градинска техника

ART 23 / 26 LI

ALB 18 LI

Rotak 34 / 37 LI

AHS 48 / 52 LI

Ciso

Isio

AGS

Keo

AHS 54-20 LI

AKE 30 LI

Rotak 43 LI

Акумулаторна 
                  градинска техника
         щастливи сред зеленината
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Характеристики на машините AGS 10,8 LI AGS 7,2 LI Isio

Акумулатор тип Литиево-йонен Литиево-йонен Литиево-йонен

Напрежение на акумулатора 10,8 V 7,2 V 3,6 V

Продължителност на работа до 100 мин. до 80 мин. до 50 мин.

Време на зареждане 3 h 3 h 3,5 h

Широчина на ножа 100 mm 80 mm 80 mm

Тегло 775 g 750 g 500 g

Антиблокираща система – – ✔

Индикатор за нивото 
на зареждане

✔ ✔ ✔

Каталожен № 0 600 856 100 0 600 856 000 0 600 833 00B

Бар-код 3 165 140 560 207 3 165 140 560 191 3 165 140 513 630
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Красива тревна площ 
и какво Ви е необходимо за нея

Размерите на тревната площ и нейното предназначе-

ние, определено чрез вида на подходящата градинска 

техника. Нейните качества при многообразната под-

държка. За тревна площ за семейството, за лудории, 

футбол или пикник най-важното е поддържането, което 

пести време. Независима от контакти и бензин акуму-

латорната градинска техника на Bosch Ви предлага 

уникална мощност без кабел, свобода на движение, 

енергийна ефективност и всички предимства на 

изключителната литиево-йонна технология на Bosch.

Идеална за 
подрязване на трева 
и ръбове:
акумулаторните ножици 

за трева на Bosch.

Винаги готови за работа: 
без саморазреждане, без Memory-

ефект благодарение на иновацион-

ната литиево-йонна технология.

  Акумулаторна градинска 
   техника за поддържане 
   на тревни площи



Характеристики на машините Rotak 43 LI Rotak 37 LI Rotak 34 LI

Акумулатор тип 2,6 Ah литиево-йонен 
акумулатор

2,6 Ah литиево-йонен 
акумулатор

2,6 Ah литиево-йонен 
акумулатор

Напрежение на акумулатора 36 V 36 V 36 V

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

Обем на събирателния контейнер 50 l 40 l 40 l

Височина на рязане 20 - 70 mm 20 - 70 mm 20 - 70 mm

Регулиране на работната 
 височина

10-степенно, централно 10-степенно, централно 10-степенно, централно

Вид на ръкохватката обиколна скоба-прекъсвач обиколна скоба-прекъсвач обиколна скоба-прекъсвач

Тегло 13,7 kg 13 kg 12,9 kg

Интегрирана дръжка за носене ✔ ✔ ✔

Индикатор за нивото на зареждане ✔ ✔ ✔

Efficient Energy Management 
(Управление на енергийната ефективност)

✔ ✔ ✔

Гребен за трева ✔ ✔ ✔

Каталожен № 0 600 881 K00 0 600 881 J00 0 600 881 E00

Бар-код 3 165 140 524 278 3 165 140 524 247 3 165 140 441 445

Характеристики на машините ART 26 LI ART 23 LI

Акумулатор тип Литиево-йонен Литиево-йонен

Напрежение на акумулатора 18 V 14,4 V

Време на зареждане 3 h 3 h

Диаметър на кръга на рязане 26 cm 23 cm

Регулиране по височина 80 - 114 cm 80 - 114 cm

Режеща система Пластмасов нож Пластмасов нож

Завъртаща се на 90° режеща 
глава

✔ ✔

Телескопична дръжка ✔ ✔

Скоба за предпазване 
на растенията

✔ ✔

Тегло 2,4 kg 2,3 kg

Каталожен № 0 600 878 L00 0 600 878 K00

Бар-код 3 165 140 468 602 3 165 140 468 589

Характеристики на машините ALB 18 LI

Акумулатор тип 1,5 Ah литиево-йонен

Напрежение на акумулатора 18 V

Време на зареждане 3,5 h

Скорост на въздушния поток 210 km/h

Продължителност на работа до 10 мин.

Тегло 1,8 kg

Каталожен № 0 600 8A0 300

Бар-код 3 165 140 603 461
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Без бензин, 
без кабел, 
с пълна 
мощност: 
Bosch Rotak – 

революция в косачките

за трева

Мощен без кабел 
до 1 000 m:
акумулаторните тримери 

за трева на Bosch.

Почиства гради-
ната и верандата 
от листа:
акумулаторният 

листосъбирач 

ALB 18 LI на Bosch.

AGR·знак за качество

„Ergoflex“ системата е одобрена от 

известния немски институт AGR, 

който провежда изследвания в областта 

на предотвратяването на проблеми 

в гърба.

Преглед
страница 6  



Характеристики на машините AKE 30 LI

Акумулатор тип Литиево-йонен

Напрежение на акумулатора 36 V

Време на зареждане 65 мин. (80 %) / 95 мин. (100 %)

Резервоар за масло 150 ml

Дължина на меча 30 cm

Спирачка за веригата < 0,1 сек.

Скорост на веригата 8,0 m/s

Ниво на шум 94 dB(A)

Тегло 5,2 kg

Бързо опъване на веригата ✔

Автоматично смазване ✔

Каталожен № 0 600 837 100

Бар-код 3 165 140 559 362

 Акумулаторна градинска техника154 |
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С добра форма:
С тях можете да отрежете най-добре

Isio е най-добрият избор за творческо оформящо 

рязане на вечнозелени растения с малки листа като 

чимшир, тис и птичи дрян. В ножицата за трева ASB 

ще откриете идеалния инструмент за подрязване на 

Вашите храсти по начина, по който искате. Използ-

вайте акумулаторната градинска ножица Ciso за под-

рязване на големи и малки клони. Акумулаторните 

ножици за жив плет предлагат по-голяма свобода на 

движение и изключват опасността от срязване на 

кабела. Те са много леки и с иновационната система 

„Anti-Blocking“ режете също както с Isio и ASB, практи-

чески без блокиране. AKE 30 LI е образец за един от 

най-ефективните, мощни и лесни за работа верижни 

триони на пазара.

По-голяма мощност, 
по-малко тегло: 
верижният трион AKE 30 LI 

на Bosch.

 Акумулаторна 
              градинска техника 
    за жив плет и храсти



Характеристики на машините AHS 54-20 LI AHS 52 LI AHS 48 LI ASB 10,8 LI Isio

Акумулатор тип Литиево-йонен Литиево-йонен Литиево-йонен Литиево-йонен Литиево-йонен

Напрежение на акумулатора 36 V 18 V 18 V 10,8 V 3,6 V

Честота на ходовете на празен ход 2 000 min–1 2 200 min–1 2 200 min–1 – –

Продължителност на работа до 50 мин. до 50 мин. до 50 мин. до 100 мин.. до 50 мин.

Време на зареждане 45 мин. 3 h 3 h 3 h 3,5 h

Стъпка на ножа 20 mm 15 mm 15 mm 8 mm 8 mm

Дължина на ножа/дължина на меча 540 mm 520 mm 480 mm 200 mm 120 mm

Тегло 3,5 kg 2,3 kg 2,2 kg 900 g 550 g

Антиблокираща система ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Индикатор за нивото на зареждане – – – ✔ ✔

Каталожен № 0 600 84A 100 0 600 849 001 0 600 849 000 0 600 856 300 0 600 883 00C

Бар-код 3 165 140 513 883 3 165 140 465 175 3 165 140 465 168 3 165 140 560 238 3 165 140 513 647

Характеристики на машините Keo

Акумулатор тип Литиево-йонен

Напрежение на акумулатора 10,8 V

Време на зареждане 3 ч.

Режеща система Саблен трион

Диаметър на рязане до 60 mm /до 80 mm*

Тегло без ръкохватка/с ръкохватка 950 g / 1 050 g

Сваляща се ръкохватка за свободно висящи клони ✔

Светодиоден индикатор (3 състояния) ✔

Система за смяна на ножа ✔

Ергономична ръкохватка с меко противоплъзгащо 
покритие

✔

Срезове с едно зареждане на акумулатора (до 20 mm) 190

Срезове с едно зареждане на акумулатора (до 60 mm) 35

Честота на ходовете на празен ход 1 600 min–1

Честота на ходовете (товар) 2 800 min–1

Ход на ножа 20 mm

Каталожен № 0 600 861 900

Бар-код 3 165 140 602 914

*60 mm с ръкохватка и 80 mm без

Характеристики на машините Ciso

Акумулатор тип Литиево-йонен

Напрежение на акумулатора 3,6 V

Време на зареждане 5 h

Капацитет на рязане макс. Ø 14 mm

Срезове за едно зареждане на акумулатора 500*

Режеща система Байпасна

Тегло 590 g

Система „Power-Blade“ ✔

Каталожен № 0 600 855 003

Бар-код 3 165 140 516 662

* Свежа дървесина с диаметър на клоните до 9 mm
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Рязане без усилие. 
Универсален помощник 
за работа около къщата 
и градината: 
градинският трион Keo на Bosch.

Мощната алтернатива за 
рязане на клони на ръка: 
aкумулаторната градинска ножица Ciso 

на Bosch. 

По-малко тегло, 
по-голяма 
мощност, работа 
без усилие: 
ножици за храсти и жив плет 

на Bosch.

Преглед
страница 6  
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Вие търсите свежи идеи, за да се развихрите с въодушевление у дома? 
На нашия уебсайт www.bosch-do-it.bg ще ги намерите за всяка зона. 
Добре дошли в къщата на Bosch – там, където живеят идеите!

Който се огледа в къщата на Bosch, забелязва веднага: тук всяка стая е пълна с идеи. При виртуална обиколка през кухнята, 
банята или хола ще намерите чудесни проекти, с които Вие ще направите Вашият дом още по-хубав. От впечатляващата мебел 
разделяща помещението до практичната помощна масичка, от лесното до сложното – остава да се вдъхновите! За да Ви дос-
тавя работата, извършена от самите Вас, удоволствие от начало до край, всеки проект се обяснява стъпка по стъпка. При това 
един подробен лексикон на домашния майстор обяснява най-важните термини, а професионалистите дават полезни съвети и 
хитринки. А който все още няма под ръка подходящия инструмент, намира подробен преглед в продуктовия онлайн каталог с 
всички електроинструменти на Bosch. Какво освен това има за откриване? Просто се отбийте за малко – къщата на Bosch 
е винаги отворена за Вас!

Практично и близо – 
                   сервизното предложение на Bosch
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за продуктите и много още: на адрес www.bosch-do-it.bg нито едно желание на домашния майстор не остава 
 неизпълнено.

За всяка зона подходящи идеи

Майстор ½ – 1 ден

200,- лв
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Bosch електроинструменти:
            100 % качество, 100 % сервиз

Можете да се свържете с нашия сервизен екип на Bosch:

+ 359 2 960 10 61
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Първокласна консултация:

Ще си помислите, 
че се намираме във Вашата 
работилница

Защо за своята работа избирате електроинструментите на 
Bosch? Много просто: защото за всяко Ваше предизвика-
телство ние предлагаме оптималното решение. И защото 
всеки един от нашите продукти се произвежда с най-
високо качество, за да можете дълго време да работите с 
удоволствие с него. Ако все пак някой от Вашите електро-
инструменти от Bosch откаже, ние ще го ремонтираме за 
кратко време. И накрая на неговия дълъг живот Ви гаран-
тираме, че Вашият електроинструмент от Bosch може да 
бъде унищожен без замърсяване на околната среда.

Сервиз за резервни части:

98 % от всички резервни части са 
в наличност в склада

Ние не почиваме. Ако на Вашия електроинструмент на 
Bosch пословичните колела в редуктора не работят 
 нормално, можете по всяко време да ни пишете, да се 
обадите по телефона или да се свържете с нас чрез E-Mail. 
В 98 % от случаите подходящата резервна част е налична 
на склад, а нашият ремонтен сервиз се погрижи Вашият 
ремонтиран уред да напусне сервиза максимум до 5 дни. 
Прави се всичко, за да използвате веднага Вашия инстру-
мент. Също и останалите 2 % не са проблем за нас. Ние 
ще осигуряваме необходимата Ви резервна част и няколко 
години след приключване на производството.

Изцяло в зелено: 
са нашите консултанти във Вашия магазин за 
строителни материали
В собствени отдели на Bosch в 700 магазина за строителни матери-
али из цяла Европа Ви очакват обучени и изпитани консултанти на 
Bosch, които ще се радват, да им дотегнете с въпроси. А ако допъл-
нително възникнат други въпроси вкъщи – обърнете се към нашите 
компетентни сътрудници на горещата линия на Bosch.

Сервиз за резервни части
Роберт Бош ЕООД
Сервизен център Електроинструменти
Бул. Черни връх № 51Б Бизнес център FPI
1407 София

Телефон: +359 2 960 10 61 / 960 10 79

Понеделник – четвъртък 9.00 – 17.00 ч.
Петък 9.00 – 14.00 ч.

Консултация за клиенти
Телефон: +359 2 962 52 95
Факс:  +359 2 962 53 02

Понеделник – четвъртък 08.30 – 17.30 ч.
Петък 08.30 – 14.30 ч.
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         Ние не напразно сме зелени:

рециклиране на електроуреди

Дял на възстановяване 90 % – 
съществен принос към опазването 
на околната среда

Нашите инструменти са толкова зелени, колкото и ние. Ние се грижим 
за опазване на околната среда в нашите 292 производствени обекта по 
целия свят и в къщите, жилищата, апартаментите, градините, на тера-
сите и балконите на нашите клиенти. Всеки един от нашите инструменти 
се произвежда с минимум енергия и вредни емисии и от своя страна 
консумира минимум енергия във Вашия дом. И ако въпреки всичко 
след дълги години трябва все пак с болка на сърцето да се разделите с 
инструмент на Bosch, той ще се рециклира безплатно. Ако всеки 
постъпва като Вас, чрез рециклирането годишно могат да се спестят 
14 милиона тона материал и 35 милиарда киловатчаса енергия. 
 По-зелено не може да бъде.

Сервиз за рециклиране:

Вие можете да предадете Вашите излезли 
от употреба електроинструменти, акумула-
торни машини, акумулатори и батерии на 
Bosch в търговската мрежа и те ще бъдат 
изпратени за рециклиране. Много повече 
от 90 % от електроинструмента могат да се 
преработят отново по този начин. 

    Дял на възстановяване 90 %
Ние не напразно сме зелени
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Издателско каре

Издател:  Роберт Бош ЕООД

Производство:  netzwerk P

Авторско право на Роберт Бош ГмбХ 2011

Всички редакционни данни са обективни, но без гаранция. 

Запазени права за изменения на параметрите на продуктите. 

Допечатка и използване на съдържанието (размножаване, 

превод, екранизация, включване в електронни системи) само 

с писменото разрешение от Роберт Бош ГмбХ, Лайнфелден-

Ехтердинген. Printed in Germany. 



1619G020510001 16
19

G
02

0.
51

 –
 B

G
 –

 О
тп

еч
ат

ан
о 

въ
в 

Ф
ед

ер
ал

н
а 

р
еп

уб
ли

ка
 Г

ер
м

ан
и

я 
– 

З
ап

аз
ен

и
 п

р
ав

а 
за

 т
ех

н
и

че
ск

и
 и

зм
ен

ен
и

я.
 Ф

и
р

м
а 

B
os

ch
 н

е 
н

ос
и

 о
тг

ов
ор

н
ос

т 
за

 п
еч

ат
н

и
 г

р
еш

ки
.

Роберт Бош ЕООД
Направление Електроинструменти
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www.bosch-do-it.bg
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