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Нашите изследвания и постоянният фокус върху разби-
рането на потребителските очаквания ни карат да 
откриваме и изследваме. Качеството и достъпността на 
продукта са на върха на списъка с желания. Хората се 
възхищават на марката Bosch и обичат своите продукти 
на Bosch или искат да си купят такива за пръв път. Може 
би единственият ограничаващ фактор е достъпността. 
Новите електроинструменти на Bosch предлагат ненад-
минато немско качество, но същевременно са достъпни 
за обикновения потребител. Отличното качество сега 
отговаря на вашия бюджет. Bosch дават на потребители-
те си силата да работят с най-добрите електроинстру-
менти без да се грижат за високия разход за притежа-
ние.

Bosch са ангажирани да предлагат продукти, които са 
„Изобретени да работят вечно“, а ние от Bosch Power 
Tools даваме на нашите потребители и клиенти най-до-
брите и иновативни продукти и услуги с превъзходно 
качество, които създават стойност за тях. 

Този подбран асортимент предлага най-новите електро-
инструменти за обикновените търговци и контрактори, 
както и за потребители, работещи в сектори като строи-
телство и промишлено производство. Този широк 
диапазон включва невероятни продукти като  
GSR 1080-2-LI Professional с прекрасно съотношение 
между цена и технически характеристики и мощни 
перфоратори като GBH 2-26 DFR за високопроизводи-
телна работа. 

Ще откриете всичко, което ви е нужно за електроинстру-
ментите в настоящия подбран асортимент. Надяваме 
се да ви е приятно да откриете нашия нов диапазон 
от иновативни инструменти и аксесоари и да ви е още 
по-приятно при продажбите на това изкушаващо предло-
жение на пазара!

Bosch Power Tools има богат опит в предоставянето на електро-
инструменти от световна класа в ръцете на професионалните 
 потребители по целия свят. 
Удовлетворението и доверието на тази потребителска общност в Bosch са 
направили марката лидер на пазарите за електроинструменти по целия свят. 
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Акумулаторни  
инструменти

 GSR 1080-2-LI Professional 5
GSB 1080-2-LI Professional 6
GSR 10,8-2-LI Professional 7
GSR 1440-LI Professional 8
GSR 1800-LI Professional 9
GSR 14,4-2-LI Plus Professional 10
GSB 14,4-2-LI Plus Professional 11
GSR 18-2-LI Plus Professional 12
GSB 18-2-LI Plus Professional 13
Система Flexible Power 10,8 V 14
Система Flexible Power 18 V 15

Ударни и пробивни  
бормашини
GSB 1300 Professional 16
GSB 13 RE Professional 17
GSB 18-2 RE Professional 18

Перфоратори и Къртачи
GBH 2400 / 2600 Professional 19
GBH 2-24 D / DF Professional 20
GBH 2-26 DRE / DFR Professional 21
GBH 5-38 D Professional 22
GSH 388 Professional 23

Бормашина и смесител
GBM 1600 RE Professional 24

Ъглошлайфи
GWS 7-125 Professional 25
GWS 850 CE Professional 26
GWS 1000 Professional 27
GWS 1400 Professional 28
GWS 20-230 H Professional 29
GWS 22-180 H Professional 30
GWS 22-230 JH Professional 31

Триони
GST 8000 E Professional 32
GKS 165 Professional 33
GKS 190 Professional 34

Обработки на дървото
GEX 125-1 AE Professional 35
GSS 23 A Professional 36
GHO 15-82 Professional 37

Прахосмукачки
GAS 15 PS Professional 38
GAS 20 L SFC Professional 39
GAS 25 L SFC Professional 40

Стационарни машини
GCM 800 SJ Professional 41

Измервателна техника
GLM 40 Professional 42
GLL 2-15 Professional 43
GMS 120 Professional 44

Продуктово  
позициониране  
във WPS
1 m 45
2 m 46

Съдържание
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Акумулаторна бормашина / винтоверт
GSR 1000 Professional
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Технически данни Спецификация
Напрежение на акумулаторната батерия 10,8 V
Капацитет на акумулатора 1,5 Ah
Въртящ момент, макс. (тежък / лек) 28 / 11 Nm
Обороти на празен ход (I-ва / II-ра скорост) 0 – 430 / 1 600 об./мин.
Диапазон на затягане на патронник, макс. 10 mm
Настройки на съединителя 15+1
Диаметър на отвора макс. дърво / стомана 19 / 6 mm
Ø на винта, макс. 7 mm
Размери (Д × В) 186 × 196 mm
Тегло вкл. акумулатор 1 kg

Окомплектовка
Каталожен № 0 601 9E2 000
2 × 1,5 Ah литиево-йонни акумулатора
AL 1110 CV зарядно устройство
Куфар

Целеви потребители
 ▶  Инсталатори
 ▶  Строителни дърводелци

Акумулаторна бормашина / винтоверт
GSR 1080-2-LI Professional

2 скорости
Оптимизиран въртящ момент за 
завинтване и скорост за пробиване

10 mm двувтулков патронник
Плътно затягане на бургиите 
и битовете

Спусък с променлива скорост 
за лесен контрол на скоростта

15+1 настройки 
на съединителя
Перфектни регулирания 
на въртящия момент 
за прецизно завинтване 
на винтове

Система Flexible Power
 ▶ Инструментът може да се използва 
с всички 10,8 V акумулаторни батерии 
на Bosch
 ▶ Акумулаторната батерия може да 
се използва и за всички 10,8 V 
 електро инструменти на Bosch

Ръкохватка с меко покритие
Оптимизирана ръкохватка 
за сигурно хващане

Електронна защита на акумула-
торните клетки (ECP)
Дълъг експлоатационен живот на 
акумулаторната батерия благодаре-
ние на ЕСР, която предотвратява 
претоварването на акумулаторните 
клетки, прегряването и пълното 
разреждане

Функция за спирачка на мотора 
за прецизно серийно завинтване 
на винтове

1  Прекрасно съотношение между цена 
и технически характеристики
Висококачествен и здрав инструмент на 
достъпна цена

2  Безкомпромисно качество
Дълъг експлоатационен живот на инструмента 
и акумулаторната батерия благодарение 
на трайните компоненти и ECP (електронна 
защита на акумулаторните клетки)

3  Превъзходна ергономика
Удобен и добре балансиран инструмент 
за различни приложения
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Технически данни Спецификация
Напрежение на акумулаторната батерия 10,8 V
Капацитет на акумулатора 1,5 Ah
Въртящ момент, макс. (тежък / лек) 28 / 11 Nm
Обороти на празен ход (I-ва / II-ра скорост) 0 – 400 / 1 300 об./мин.
Честота на ударите 0 – 18 750 bpm
Диапазон на затягане на патронник, макс. 10 mm
Настройки на съединителя 20+1
Макс. диаметър на отвора в дърво / стомана / зидария 19 / 6 / 8 mm
Ø на винта, макс. 7 mm
Размери (Д × В) 188 × 195 mm
Тегло вкл. акумулатор 1 kg

Окомплектовка
Каталожен № 0 601 9F3 000
2 × 1,5 Ah литиево-йонни акумулатора
AL 1110 CV зарядно устройство
Куфар

1  Многофункционалност
Двойна, ударна и винтовертна функция за 
широк набор от задачи

2  Прекрасно съотношение между 
цена и технически характеристики
Висококачествен и здрав инструмент на 
достъпна цена

3  Безкомпромисно качество
Дълъг експлоатационен живот на инструмен-
та и акумулаторната батерия благодарение 
на трайните компоненти и ECP (електронна 
защита на акумулаторните клетки)

Целеви потребители
 ▶  Търговци
 ▶  Електротехници
 ▶  Водопроводчик

 ▶  Климатични инсталации
 ▶  Дърводелство

Акумулаторна ударна бормашина
GSB 1080-2-LI Professional

2 скорости
Оптимизиран въртящ момент за 
завинтване и скорост за пробиване

10 mm патронник  
с автоматично заключване
Бърза и лесна смяна на 
битовете и многообразие 
от приложения

Спусък с променлива скорост 
за лесен контрол на скоростта

20+1 настройки на съединителя
Перфектни регулирания на 
въртящия момент за прецизно 
завинтване на винтове

Система Flexible Power
 ▶ Инструментът може да се използва 
с всички 10,8 V акумулаторни батерии 
на Bosch
 ▶ Акумулаторната батерия може да 
се използва и за всички 10,8 V 
електроинструменти на Bosch

Ръкохватка с меко покритие
Оптимизирана ръкохватка 
за сигурно хващане

Електронна защита на акумула-
торните клетки (ECP)
Дълъг експлоатационен живот на 
акумулаторната батерия благодаре-
ние на ЕСР, която предотвратява 
претоварването на акумулаторните 
клетки, прегряването и пълното 
разреждане

Функция за спирачка на мотора 
за прецизно серийно завинтване 
на винтове
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Технически данни Спецификация
Напрежение на акумулаторната батерия 10,8 V
Капацитет на акумулатора 2,0 Ah
Въртящ момент, макс. (тежък / лек) 30 / 15 Nm
Обороти на празен ход (I-ва / II-ра скорост) 0 – 400 / 1 300 об./мин.
Диапазон на затягане на патронник, макс. 10 mm
Настройки на съединителя 20+1
Диаметър на отвора макс. дърво / стомана 19 / 10 mm
Ø на винта, макс. 7 mm
Размери (Д × В) 169 × 178 mm
Тегло вкл. акумулатор 0,95 kg

Окомплектовка
Каталожен № 0 601 868 109 0 601 868 122
2 × 2,0 Ah литиево-йонни акумулатора
Бързозарядно устройство AL 1130 CV
L-BOXX 102 –
Куфар –

1 / 2 L-BOXX вложка за инструмент 
и зарядно устройство –

1 / 2 L-BOXX вложка за аксесоари –

Целеви потребители
 ▶ Строителни дърводелци
 ▶ Дърводелство
 ▶ Кухненски майстори
 ▶ Монтажници на прозорци / врати
 ▶ Електротехници
 ▶ MRO (поддръжка / ремонт /  
дейности)

 ▶ Сервизна дейност
 ▶ Реноватори
 ▶ Монтажници за изложения
 ▶ Обществени услуги
 ▶ Бояджии
 ▶ Климатични инсталации 
(отопление и санитарни възли)

Акумулаторна бормашина / винтоверт
GSR 10,8-2-LI Professional

Къса дължина на главата 
По-добър баланс и контрол на 
инструмента за перфектна 
работа в тесни зони

10 mm патронник  
с автоматично заключване
Бърза и лесна смяна на битовете 
и многообразие от приложения

20+1 настройки на съединителя
Перфектни регулирания на въртящия 
момент за прецизно завинтване на 
винтове

Светодиодно осветление 
Ефективно осветява тъмни работни 
пространства

Индикатор за горивото 
По-лесно управление на акумулаторната 
батерия за непрекъсната работа

Спусък с променлива скорост 
за лесен контрол на скоростта

2 скорости 
Оптимизиран въртящ момент за 
завинтване и скорост за пробиване

Електронна защита на акумула-
торните клетки (ECP)
Дълъг експлоатационен живот на 
акумулаторната батерия благодаре-
ние на ЕСР, която предотвратява 
претоварването на акумулаторните 
клетки, прегряването и пълното 
разреждане

Функция за спирачка на мотора 
за прецизно серийно завинтване 
на винтове

LED LIGHT 

Система Flexible Power
 ▶ Инструментът може да се използва с всички 
10,8 V акумулаторни батерии на Bosch
 ▶ Акумулаторната батерия може да се използва 
и за всички 10,8 V електроинструменти на Bosch

Ръкохватка с меко покритие
Оптимизирана ръкохватка 
за сигурно хващане

1  Най-компактният
Най-късата дължина на главата и най-малката 
височина – само 179 mm и 178 mm

2  Най-ниското тегло
Само 0,95 kg

3  Прекрасно съотношение между тех-
нически характеристики и размери
Мек/твърд въртящ момент 13 / 30 Nm  
и скорост без натоварване 0 – 350 /  
0 – 1 300 об./мин.
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Технически данни Спецификация
Напрежение на акумулаторната батерия 14,4 V
Капацитет на акумулатора 1,5 Ah
Въртящ момент, макс. (тежък / лек) 30 / 15 Nm
Обороти на празен ход (I-ва / II-ра скорост) 0 – 420 / 1 400 об./мин.
Диапазон на затягане на патронник, макс. 10 mm
Настройки на съединителя 25+1
Диаметър на отвора макс. дърво / стомана 25 / 10 mm
Ø на винта, макс. 7 mm
Размери (Д × В) 204 × 229 mm
Тегло вкл. акумулатор 1,3 kg

Окомплектовка
Каталожен № 0 601 9A8 405
2 × 1,5 Ah литиево-йонни акумулатора
Бързозарядно устройство AL 1814 CV
Куфар

1  Безкомпромисно качество
ECP (електронна защита на акумулаторните 
клетки) за защита на акумулаторната батерия 
от повреда

2  Система Flexible Power
Съвместимост между различни напрежения 
и капацитети на акумулаторната батерия 
и между Blackpack и Redpack

3  Тънка ръкохватка с мека гума
За работа без умора

Целеви потребители
 ▶Инсталатори
 ▶Строителни дърводелци
 ▶Водопроводчици

 ▶Дърводелство
 ▶Реноватори

Акумулаторна бормашина / винтоверт
GSR 1440-LI Professional

25+1 настройки на съединителя
Перфектни регулирания на 
въртящия момент за прецизно 
завинтване на винтове

Спусък с променлива скорост 
за лесен контрол на скоростта

Държач на битове 
може да съхранява бит 
на винтоверта

2 скорости
Оптимизиран въртящ 
момент за завинтване 
и скорост за пробиване

Държач за лента 
за закрепване на предпазната 
лента

Тънък дизайн на дръжката 
с меко покритие 
за лесно боравене без умора

Електронна защита на акумулаторните клетки (ECP)
Дълъг експлоатационен живот на акумулаторната 
батерия благодарение на ЕСР, която предотвратява 
претоварването на акумулаторните клетки, прегряването 
и пълното разреждане

10 mm едновтулков 
патронник
Бърза и лесна смяна 
на бургиите и битовете

Система Flexible Power
 ▶ Инструментът може да се използва с всички  
14,4 V акумулаторни батерии на Bosch
 ▶ Акумулаторната батерия може да се използва 
и за всички 14,4 V електроинструменти на Bosch
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Технически данни Спецификация
Напрежение на акумулаторната батерия 18 V
Капацитет на акумулатора 1,5 Ah
Въртящ момент, макс. (тежък / лек) 34 / 18 Nm
Обороти на празен ход (I-ва / II-ра скорост) 0 – 400 / 1 300 об./мин.
Диапазон на затягане на патронник, макс. 10 mm
Настройки на съединителя 25+1
Диаметър на отвора макс. дърво / стомана 29 / 10 mm
Ø на винта, макс. 8 mm
Размери (Д × В) 204 × 229 mm
Тегло вкл. акумулатор 1,3 kg

Целеви потребители
 ▶  Инсталатори
 ▶Строителни дърводелци
 ▶Водопроводчици

 ▶Дърводелство
 ▶Реноватори

Акумулаторна бормашина / винтоверт
GSR 1800-LI Professional

25+1 настройки на съединителя
Перфектни регулирания на 
въртящия момент за прецизно 
завинтване на винтове

Спусък с променлива скорост 
за лесен контрол на скоростта

Държач на битове 
може да съхранява бит 
на винтоверта

2 скорости
Оптимизиран въртящ 
момент за завинтване 
и скорост за пробиване

Държач за лента 
за закрепване на предпазната 
лента

Тънък дизайн на дръжката 
с меко покритие 
за лесно боравене без умора

Електронна защита на акумулаторните клетки (ECP)
Дълъг експлоатационен живот на акумулаторната 
батерия благодарение на ЕСР, която предотвратява 
претоварването на акумулаторните клетки, прегряването 
и пълното разреждане

10 mm едновтулков 
патронник
Бърза и лесна смяна 
на бургиите и битовете

Система Flexible Power
 ▶ Инструментът може да се използва с всички  
18 V акумулаторни батерии на Bosch
 ▶ Акумулаторната батерия може да се използва 
и за всички 18 V електроинструменти на Bosch

Окомплектовка
Каталожен № 0 601 9A8 305
2 × 1,5 Ah литиево-йонни акумулатора
Бързозарядно устройство AL 1814 CV
Куфар

1  Мощни
Включват се основните приложения на 
винтоверта: Макс. момент на затягане 34 Nm

2  Безкомпромисно качество
ECP (електронна защита на акумулаторните 
клетки) защитава акумулаторната батерия 
от повреда

3  Система Flexible Power
Съвместимост между различни капацитети 
на акумулаторната батерия и между Blackpack 
и Redpack
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Технически данни Спецификация
Напрежение на акумулаторната батерия 14,4 V
Капацитет на акумулатора 2,0 / 4,0 Ah
Въртящ момент, макс. (тежък / лек) 59 / 21 Nm
Обороти на празен ход (I-ва / II-ра скорост) 0 – 500 / 1 900 об./мин.
Диапазон на затягане на патронник, макс. 13 mm
Настройки на съединителя 20+1
Диаметър на отвора макс. дърво / стомана 35 / 13 mm
Ø на винта, макс. 8 mm
Размери (Д × В) 191 × 230 mm
Тегло вкл. батерията (2,0 Ah) 1,5 kg

1  Плътност на мощността
Осигурява нарастваща мощност при по-ниско 
тегло за работа без умора

2  Здрава
Новият дизайн с въздушни отвори увеличава 
устойчивостта на прах и вода

3  Дълъг експлоатационен живот
От електронната защита на акумулаторната 
батерия (ECP) и защитата на електрониката 
на мотора (EMP) на Bosch, които са вградени 
в инструмента

Целеви потребители
 ▶Фини дърводелски задачи
 ▶Климатични инсталации
 ▶Електротехници

Акумулаторна бормашина / винтоверт
GSR 14,4-2-LI Plus Professional

Напълно метална конструкция 
на трансмисията 
за оптимално предаване на 
мощност и по-малко износване

13 mm автоматичен патронник 
с метален накрайник
Удобно захващане на бургии и битове

Механичен съединител  
с 20 настройки на съединителя
Перфектно регулиране на въртящия 
момент за прецизно завинтване 
на винтове

Светодиодна лампичка с функция 
за плавно угасване
Осветява тъмни работни пространства

Система Flexible Power
 ▶ Инструментът може да се използва 
с всички 14,4 V акумулаторни батерии 
на Bosch
 ▶ Акумулаторната батерия може да 
се използва и за всички 14,4 V 
електроинструменти на Bosch

2 скорости
Оптимизиран въртящ момент 
за завинтване и висока скорост 
за пробиване (до 1 800 об./мин.)

Нова геометрия на отворите 
за въздух 
за подобрена устойчивост на прах 
и бързо спиране

Електронна защита на мотора (EMP) 
за предпазване на мотора от 
претоварване и за осигуряване 
на по-голяма експлоатационна 
продължителност

Подобрена геометрия на ръкох-
ватката 
за перфектно хващане и по-удобно 
боравене

Електронна защита на акумула-
торните клетки (ECP)
Дълъг експлоатационен живот на 
акумулаторната батерия благодаре-
ние на ЕСР, която предотвратява 
претоварването на акумулаторните 
клетки, прегряването и пълното 
разреждане

Окомплектовка
Каталожен № 0 601 9E6 021 0 601 9E6 020 0 601 9E6 002
2 × 2,0 Ah литиево-йонни акумулатора – –
2 × 4,0 Ah литиево-йонни акумулатора – –
Бързозарядно устройство AL 1820 CV – –
Бързозарядно устройство AL 1860 CV – –
L-BOXX 136 – –
Куфар – –
Картонена кутия (L-BOXX ready) – –
1 / 2 L-BOXX вложка за инструмент –
1 / 2 L-BOXX вложка за аксесоари – –
1 × клипс за колан, 1 × държач за битове
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Технически данни Спецификация
Напрежение на акумулаторната батерия 14,4 V
Капацитет на акумулатора 2,0 / 4,0 Ah
Въртящ момент, макс. (тежък / лек) 59 / 21 Nm
Обороти на празен ход (I-ва / II-ра скорост) 0 – 500 / 1 900 об./мин.
Честота на ударите 0 – 28 500 bpm
Диапазон на затягане на патронник, макс. 13 mm
Настройки на съединителя 20+1
Макс. диаметър на отвора в дърво / стомана / зидария 35 / 13 / 13 mm
Ø на винта, макс. 8 mm
Размери (Д × В) 202 × 230 mm
Тегло вкл. батерията (2,0 Ah) 1,6 kg

Целеви потребители
 ▶Фини дърводелски задачи
 ▶Климатични инсталации
 ▶Електротехници

Акумулаторна ударна бормашина
GSB 14,4-2-LI Plus Professional

Напълно метална конструкция 
на трансмисията 
за оптимално предаване на 
мощност и по-малко износване

13 mm автоматичен патронник 
с метален накрайник
Удобно захващане на бургии и битове

Механичен съединител  
с 20 настройки на съединителя
Перфектно регулиране на въртящия 
момент за прецизно завинтване 
на винтове

Светодиодна лампичка с функция 
за плавно угасване
Осветява тъмни работни пространства

Система Flexible Power
 ▶ Инструментът може да се използва 
с всички 14,4 V акумулаторни батерии 
на Bosch
 ▶ Акумулаторната батерия може да 
се използва и за всички 14,4 V 
електроинструменти на Bosch

2 скорости
Оптимизиран въртящ момент 
за завинтване и висока скорост 
за пробиване (до 1 800 об./мин.) 
и допълнителна ударна функция 
за пробиване в зидария

Нова геометрия на отворите 
за въздух 
за подобрена устойчивост на прах 
и бързо спиране

Подобрена геометрия на ръкох-
ватката 
за перфектно хващане и по-удобно 
боравене

Електронна защита на мотора (EMP) 
за предпазване на мотора от 
претоварване и за осигуряване 
на по-голяма експлоатационна 
продължителност

Електронна защита на акумула-
торните клетки (ECP)
Дълъг експлоатационен живот на 
акумулаторната батерия благодаре-
ние на ЕСР, която предотвратява 
претоварването на акумулаторните 
клетки, прегряването и пълното 
разреждане

Окомплектовка
Каталожен № 0 601 9E7 021 0 601 9E7 020 0 601 9E7 002
2 × 2,0 Ah литиево-йонни акумулатора – –
2 × 4,0 Ah литиево-йонни акумулатора – –
Бързозарядно устройство AL 1820 CV – –
Бързозарядно устройство AL 1860 CV – –
L-BOXX 136 – –
Куфар – –
Картонена кутия (L-BOXX ready) – –
1 / 2 L-BOXX вложка за инструмент –
1 / 2 L-BOXX вложка за аксесоари – –
1 × клипс за колан, 1 × държач за битове

1  Плътност на мощността
Осигурява нарастваща мощност при по-ниско 
тегло за работа без умора

2  Здрава
Новият дизайн с въздушни отвори увеличава 
устойчивостта на прах и вода

3  Дълъг експлоатационен живот
От електронната защита на акумулаторната 
батерия (ECP) и защитата на електрониката 
на мотора (EMP) на Bosch, които са вградени 
в инструмента
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Технически данни Спецификация
Напрежение на акумулаторната батерия 18 V
Капацитет на акумулатора 2,0 / 4,0 Ah
Въртящ момент, макс. (тежък / лек) 63 / 24 Nm
Обороти на празен ход (I-ва / II-ра скорост) 0 – 500 / 1 900 об./мин.
Диапазон на затягане на патронник, макс. 13 mm
Настройки на съединителя 20+1
Диаметър на отвора макс. дърво / стомана 38 / 13 mm
Ø на винта, макс. 10 mm
Размери (Д × В) 191 × 230 mm
Тегло вкл. батерията (2,0 Ah) 1,5 kg

1  Плътност на мощността
Осигурява нарастваща мощност при по-ниско 
тегло за работа без умора

2  Здрава
Новият дизайн с въздушни отвори увеличава 
устойчивостта на прах и вода

3  Дълъг експлоатационен живот
От електронната защита на акумулаторната 
батерия (ECP) и защитата на електрониката 
на мотора (EMP) на Bosch, които са вградени 
в инструмента

Целеви потребители
 ▶Фини дърводелски задачи
 ▶Климатични инсталации
 ▶Електротехници

Акумулаторна бормашина / винтоверт
GSR 18-2-LI Plus Professional

Напълно метална конструкция 
на трансмисията 
за оптимално предаване на 
мощност и по-малко износване

13 mm автоматичен патронник 
с метален накрайник
Удобно захващане на бургии и битове

Механичен съединител  
с 20 настройки на съединителя
Перфектно регулиране на въртящия 
момент за прецизно завинтване 
на винтове

Светодиодна лампичка с функция 
за плавно угасване
Осветява тъмни работни пространства

Система Flexible Power
 ▶ Инструментът може да се използва 
с всички 18 V акумулаторни батерии 
на Bosch
 ▶ Акумулаторната батерия може да 
се използва и за всички 18 V 
електроинструменти на Bosch

2 скорости
Оптимизиран въртящ момент 
за завинтване и висока скорост 
за пробиване (до 1 800 об./мин.)

Нова геометрия на отворите 
за въздух 
за подобрена устойчивост на прах 
и бързо спиране

Подобрена геометрия на ръкох-
ватката 
за перфектно хващане и по-удобно 
боравене

Електронна защита на мотора (EMP) 
за предпазване на мотора от 
претоварване и за осигуряване 
на по-голяма експлоатационна 
продължителност

Електронна защита на акумула-
торните клетки (ECP)
Дълъг експлоатационен живот на 
акумулаторната батерия благодаре-
ние на ЕСР, която предотвратява 
претоварването на акумулаторните 
клетки, прегряването и пълното 
разреждане

Окомплектовка
Каталожен № 0 601 9E6 121 0 601 9E6 120 0 601 9E6 102
2 × 2,0 Ah литиево-йонни акумулатора – –
2 × 4,0 Ah литиево-йонни акумулатора – –
Бързозарядно устройство AL 1820 CV – –
Бързозарядно устройство AL 1860 CV – –
L-BOXX 136 – –
Куфар – –
Картонена кутия (L-BOXX ready) – –
1 / 2 L-BOXX вложка за инструмент –
1 / 2 L-BOXX вложка за аксесоари – –
1 × клипс за колан, 1 × държач за битове
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Технически данни Спецификация
Напрежение на акумулаторната батерия 18 V
Капацитет на акумулатора 2,0 / 4,0 Ah
Въртящ момент, макс. (тежък / лек) 63 / 24 Nm
Обороти на празен ход (I-ва / II-ра скорост) 0 – 500 / 1 900 об./мин.
Честота на ударите 0 – 28 500 bpm
Диапазон на затягане на патронник, макс. 13 mm
Настройки на съединителя 20+1
Макс. диаметър на отвора в дърво / стомана/зидария 38 / 13 / 13 mm
Ø на винта, макс. 10 mm
Размери (Д × В) 202 × 230 mm
Тегло вкл. батерията (2,0 Ah) 1,6 kg

Целеви потребители
 ▶Фини дърводелски задачи
 ▶Климатични инсталации
 ▶Електротехници

Акумулаторна ударна бормашина
GSB 18-2-LI Plus Professional

Напълно метална конструкция 
на трансмисията 
за оптимално предаване на 
мощност и по-малко износване

13 mm автоматичен патронник 
с метален накрайник
Удобно захващане на бургии и битове

Механичен съединител  
с 20 настройки на съединителя
Перфектно регулиране на въртящия 
момент за прецизно завинтване 
на винтове

Светодиодна лампичка с функция 
за плавно угасване
Осветява тъмни работни пространства

Система Flexible Power
 ▶ Инструментът може да се използва 
с всички 18 V акумулаторни батерии 
на Bosch
 ▶ Акумулаторната батерия може да 
се използва и за всички 18 V 
електроинструменти на Bosch

2 скорости
Оптимизиран въртящ момент 
за завинтване и висока скорост 
за пробиване (до 1 800 об./мин.) 
и допълнителна ударна функция 
за пробиване в зидария

Подобрена геометрия на ръкох-
ватката 
за перфектно хващане и по-удобно 
боравене

Нова геометрия на отворите 
за въздух 
за подобрена устойчивост на прах 
и бързо спиране

Електронна защита на мотора (EMP) 
за предпазване на мотора от 
претоварване и за осигуряване 
на по-голяма експлоатационна 
продължителност

Електронна защита на акумула-
торните клетки (ECP)
Дълъг експлоатационен живот на 
акумулаторната батерия благодаре-
ние на ЕСР, която предотвратява 
претоварването на акумулаторните 
клетки, прегряването и пълното 
разреждане

Окомплектовка
Каталожен № 0 601 9E7 121 0 601 9E7 120 0 601 9E7 102
2 × 2,0 Ah литиево-йонни акумулатора – –
2 × 4,0 Ah литиево-йонни акумулатора – –
Бързозарядно устройство AL 1820 CV – –
Бързозарядно устройство AL 1860 CV – –
L-BOXX 136 – –
Куфар – –
Картонена кутия (L-BOXX ready) – –
1 / 2 L-BOXX вложка за инструмент –
1 / 2 L-BOXX вложка за аксесоари – –
1 × клипс за колан, 1 × държач за битове

1  Плътност на мощността
Осигурява нарастваща мощност при по-ниско 
тегло за работа без умора

2  Здрава
Новият дизайн с въздушни отвори увеличава 
устойчивостта на прах и вода

3  Дълъг експлоатационен живот
От електронната защита на акумулаторната 
батерия (ECP) и защитата на електрониката 
на мотора (EMP) на Bosch, които са вградени 
в инструмента
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Акумулаторен 10,8 V диапазон
Система Flexible Power

Технически данни GBA 10,8 V 1,5 Ah GBA 10,8 V 2,0 Ah GBA 10,8 V 2,5 Ah GBA 10,8 V 4,0 Ah
Напрежение на акумулаторната батерия 10,8 V 10,8 V 10,8 V 10,8 V
Капацитет на акумулаторната батерия 1,5 Ah 2,0 Ah 2,5 Ah 4,0 Ah
Размер (ДхШхВ) 51 × 48 × 85 mm 51 × 48 × 85 mm 51 × 48 × 85 mm 84 × 63 × 107 mm
Тегло 175 g 175 g 185 g 370 g

100 % съвместимост с всички 10,8 V акумулаторни батерии за съществуващите 10,8 V инструменти 
и зарядни устройства
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Акумулаторен 18 V диапазон
Система Flexible Power

Технически данни GBA 18 V 1,5 Ah GBA 18 V 2,0 Ah GBA 18 V 3,0 Ah GBA 18 V 4,0 Ah
Напрежение на акумулаторната батерия 18 V 18 V 18 V 18 V
Капацитет на акумулаторната батерия 1,5 Ah 2,0 Ah 3,0 Ah 4,0 Ah
Размер (ДхШхВ) 113 × 75 × 40 mm 113 × 75 × 40 mm 115 × 74 × 56 mm 115 × 74 × 56 mm
Тегло 340 g 350 g 600 g 600 g

Технически данни GBA 18 V 5,0 Ah GBA 18 V 6,0 Ah GBA 18 V 2,0 Ah Wireless GBA 18 V 4,0 Ah Wireless
Напрежение на акумулаторната батерия 18 V 18 V 18 V 18 V
Капацитет на акумулаторната батерия 5,0 Ah 6,0 Ah 2,0 Ah 4,0 Ah
Размер (ДхШхВ) 115 × 74 × 56 mm 115 × 74 × 56 mm 115 × 82 × 51 mm 115 × 82 × 71 mm
Тегло 620 g 620 g 500 g 800 g

100 % съвместимост с всички 18 V акумулаторни батерии за съществуващите 18 V инструменти 
и зарядни устройства
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Технически данни Спецификация
Номинална консумирана мощност 550 W
Обороти на празен ход 0 – 2 700 об./мин.
Шпинделна шийка, Ø 43
Диапазон на затягане 1,5 – 13 mm
Честота на ударите при обороти на празен ход 0 – 41 600 bpm
Тегло 1,8 kg

Окомплектовка
Каталожен № 0 601 1A1 020
Допълнителна ръкохватка
Ключ за патронника
Дълбочинен ограничител

1  Нов тесен и компактен дизайн
Лесен за употреба в тесни пространства

2  Здрав и мощен 550 W мотор
Издръжливост на трудни за работа места

3  Пълна сачмено-лагерна конструкция
За издръжливост и дълъг експлоатационен 
живот на инструмента

Целеви потребители
 ▶  Дърводелство
 ▶Реноватори
 ▶Електротехници

 ▶Водопроводчици
 ▶Монтажисти

Ударна бормашина
GSB 1300 Professional

Електронно променлив  
спусък за скорост

Здрав 13 mm 
метален патронник 
със зъбен венец

Пробиване / ударно пробиване  
двурежимна функционалност

Ергономичен тънък 
и компактен дизайн

550 W мотор
Здрави и мощни

Комфортна спомагателна 
дръжка с индикатор за дълбочина 

Предно / Задно 
лесно плъзгащ се превключвател 

Заключване на спусъка 
за постоянна работа
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Технически данни Спецификация
Номинална консумирана мощност 600 W
Честота на ударите при обороти на празен ход 0 – 44 800 bpm
Обороти на празен ход 0 – 2 800 об./мин.
Макс. капацитет на пробиване: бетон 13 mm
Макс. капацитет на пробиване: стомана 10 mm
Макс. капацитет на пробиване: дърво 25 mm

F / R (предно/задно) въртяща се плоча 
с четкодържатели

Тегло 1,8 kg

Окомплектовка
Каталожен № 0 601 217 100
Допълнителна ръкохватка
Дълбочинен ограничител 210 mm
Бързозатягащ патронник 13 mm

Целеви потребители
 ▶Общо строителство, 
поддръжка
 ▶Санитарни, отоплителни, 
климатични инсталации
 ▶Електрически инсталации

 ▶Фаянсаджии
 ▶Строителен дърводелец
 ▶Водопроводчик
 ▶Метални конструкции

Ударна бормашина
GSB 13 RE Professional

Висококачествен, издръжлив 
метален бързозатягащ 
патронник

Режим на ударно 
пробиване / пробиване

Солидна странична дръжка 
с ограничител на дълбочина

Скоростен спусък  
с регулиращо копче за скорост

Здрав и мощен 600 W мотор

Заключване на спусъка  
за постоянна работа

Ергономично меко противо-
плъзгащо покритие 
за надеждно боравене
Въртяща се плоча с четко-
държатели 
за една и съща мощност 
в ляв и десен режим
Десен / ляв режим 
за завинтване на винтове

1  Малки и компактни размери 
за лесна работа и боравене

2  Най-добрият в класа си по ватове 
за различни приложения

3  Професионална издръжливост 
и експлоатационен живот
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Технически данни Спецификация
Номинална консумирана мощност 800 W
Честота на ударите при обороти на празен ход 0 – 17 600 / 48 000 bpm
Обороти на празен ход 0 – 1 100 / 3 000 об./мин.
Макс. капацитет на пробиване: бетон 16 / 12 mm
Макс. капацитет на пробиване: стомана 13 / 6 mm
Макс. капацитет на пробиване: дърво 35 / 22 mm
Макс. капацитет на пробиване: камък 18 / 14 mm
Макс. капацитет на пробиване: зидария 18 / 14 mm
Предварителен избор на скорост
Въртене надясно / наляво
Тегло 2,6 kg

Окомплектовка
Каталожен № 0 601 1A2 190
Допълнителна ръкохватка
Куфар
Дълбочинен ограничител 210 mm
Патронник със зъбен венец 13 mm

1  Издръжлив корпус на трансмисията
Подобреният дизайн на корпуса добавя сила 
и издръжливост, за да се извършат и най- 
трудните задачи

2  Високомощностният и с висок вър-
тящ момент мотор е проектиран 
за тежки задачи
2-скоростен селектор

3  Мощен и надежден 800 W мотор
Оптималният диапазон на оборотите може 
да се регулира според приложението

Целеви потребители
 ▶Дърводелство
 ▶Електротехници
 ▶Реноватори

Ударна бормашина
GSB 18-2 RE Professional

Увеличена 
издръжливост
Благодарение на 
здравия метален 
корпус на редуктора

Лесно превключване  
на двойната трансмисия
Благодарение на роторното 
копче (1-ва / 2-ра предавка)

Превъзходна потребителска 
безопасност
Благодарение на предпазния 
съединител срещу претоварване

Оптимална F / R работа
С въртяща се плоча 
с четкодържатели

Многостранна двурежимна 
функционалност
Благодарение на ударния 
превключвател

Оптимална изходна мощност
Благодарение на колелцето за 
променливо избиране на скоростта

Прекрасни технически 
характеристики
Задвижван от мощен 800 W 
мотор
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Технически данни Спецификация
Номинална консумирана мощност 720 W
Енергия на удара, макс. 2,7 J
Честота на ударите при номинални обороти 0 – 4 000 об./мин.
Номинални обороти 0 – 900 bpm
Държач за битове SDS-plus
Ø на отвора в бетон със свредла за перфоратори 4 – 26 mm

Оптимална област на приложение в бетон със 
свредла за перфоратори 8 – 16 mm

Макс. Ø на отвора в зидария с корони за ядково 
пробиване 68 mm

Макс. Ø на отвора в стомана 13 mm
Ø на отвора в дърво, макс. 30 mm
Тегло (GBH 2400 / 2600) 2,8 / 2,9 kg

Окомплектовка GBH 2400 GBH 2600
Каталожен № 0 611 253 803 0 611 254 803
Куфар
Допълнителна ръкохватка
Дълбочинен ограничител
Бързозатягащ патронник 13 mm –
SDS-plus сменяем патронник –

Целеви потребители
 ▶Строителство на сгради
 ▶Газ-вода-отопление-клима-
тизиране 
 ▶Ковачи 

 ▶Зидари
 ▶Майстори на прозорци
 ▶Фасадни майстори
 ▶Електротехници

Перфоратор със SDS-plus
GBH 2400 / 2600 Professional

Сменяем патронник
Бърза смяна между ударно 
пробиване в бетон и нормално 
пробиване в дърво и метал 
(GBH 2600)

Предпазен съединител
По-добра защита за потребителя 
и инструмента в случай на 
блокиране на свредлото

Сферична връзка на кабела
За предотвратяване на 
прекъсвания на кабела

Спиране на въртенето 
(функция къртене)
Увеличена многофункционал-
ност, за да сте подготвени 
и за обичайните леки задачи 
по къртене

Variolock 
Подвижен ъгъл на секача за 
перфектна настройка според 
нуждата и удобството

Безстепенно променлив 
контрол на скоростта
Чист старт на пробиването. 
Регулиране на скоростта 
според нуждите.

Въртяща се плоча с четко-
държатели
За еднаква сила в предна 
и задна посока

1  Надежден и здрав 
с голяма експлоатационна продължителност 
поради висококачествени компоненти

2  Широк диапазон на приложения 
със спиране на въртенето за работа със секач

3  Предпазен съединител 
за защита на потребителя и машината
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Технически данни Спецификация
Номинална консумирана мощност 790 W
Енергия на удара, макс. 2,7 J
Честота на ударите при номинални обороти 0 – 4 100 bpm
Номинални обороти 0 – 920 об./мин.
Държач за битове SDS-plus
Ø на отвора в бетон със свредла за перфоратори 4 – 24 mm

Оптимална област на приложение в бетон със 
свредла за перфоратори 6 – 14 mm

Макс. Ø на отвора в зидария с корони за ядково 
пробиване 68 mm

Макс. Ø на отвора в стомана 13 mm
Ø на отвора в дърво, макс. 30 mm
Тегло (GBH 2-24 D / DF) 2,8 / 2,9 kg

Окомплектовка GBH 2-24 D GBH 2-24 DF
Каталожен № 0 611 2A0 000 0 611 2A0 400
Допълнителна ръкохватка
Дълбочинен ограничител 210 mm
Машинна кърпа
Куфар
Бързозатягащ патронник 13 mm –
SDS-plus сменяем патронник –

Целеви потребители
 ▶Електрическа инсталация
 ▶Санитарии / климатични 
инсталации

 ▶Общо строителство
 ▶Ремонтни работници

Перфоратор със SDS-plus
GBH 2-24 D / DF Professional

Сменяем патронник
За бърза смяна между ударно 
пробиване в бетон и нормално 
пробиване в дърво и метал 
(GBH 2-24 DF)

SDS-plus приемане  
на инструменти
Патентована система на Bosch 
за бърза и безключова смяна 
на аксесоари

Предпазен съединител
По-добра защита за потребителя 
и инструмента в случай на 
блокиране на свредлото

Спиране на ударите  
(само пробиване)
За пробиване с 3-челюстен 
патронник и свредла с кръгла 
опашка в дърво и стомана

Допълнителна ръкохватка
Метална лента за силно захващане.
Бързо и лесно регулиране на 
индикатора за дълбочина само 
с едно копче.
Меко противоплъзгащо покритие 
за по-добър захват и боравене.

Основна ръкохватка с меко 
противоплъзгащо покритие
По-добър захват и боравене

Превключвател за заключ-
ване
За удобна постоянна работа 
без натискане през цялото 
време на копчето за скорост 
(особено при къртене)

Сферична връзка на кабела
За предотвратяване на 
прекъсвания на кабела

Перфоратор 
Удобен и мощен 
пневматичен механизъм

Variolock 
Подвижен ъгъл на секача за 
перфектна настройка според 
нуждата и удобството

Спиране на въртенето 
(функция къртене)
Увеличена многофункционал-
ност, за да сте подготвени 
и за обичайните леки задачи 
по къртене

Безстепенно променлив 
контрол на скоростта
Чист старт на пробиването.
Регулиране на скоростта според 
нуждите.

Въртяща се плоча с четко-
държатели
За еднаква сила в предна 
и задна посока

1  Мощност
Мощната 2,7 J ударна енергия дава високи 
резултати при пробиване и къртене за бързо 
извършване на работата

2  Експлоатационна продължителност
Силен 790 W мотор и компоненти с най- 
високо качество за подобрени надеждност 
и издръжливост 

3  Многофункционалност
Спиране на ротацията на къртача и бър-
зосменен патронник (DF) за многостранна 
употреба
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Технически данни Спецификация
Номинална консумирана мощност 800 W
Енергия на удара, макс. 2,7 J
Честота на ударите при номинални обороти 0 – 4 000 bpm
Номинални обороти 0 – 900 об./мин.
Държач за битове SDS-plus
Ø на отвора в бетон със свредла за перфоратори 4 – 26 mm

Оптимална област на приложение в бетон със 
свредла за перфоратори 8 – 16 mm

Макс. Ø на отвора в зидария с корони за ядково 
пробиване 68 mm

Макс. Ø на отвора в стомана 13 mm
Ø на отвора в дърво, макс. 30 mm
Тегло (GBH 2-26 DRE / DFR) 2,8 / 2,9 kg

Окомплектовка GBH 2-26 DRE GBH 2-26 DFR
Каталожен № 0 611 253 708 0 611 254 768
Куфар
Дълбочинен ограничител 210 mm
Допълнителна ръкохватка
Бързозатягащ патронник 13 mm –
SDS-plus сменяем патронник –

Целеви потребители
 ▶Строителство на сгради
 ▶Газ-вода-отопление-клима-
тизиране 
 ▶Ковачи 

 ▶Зидари
 ▶Майстори на прозорци
 ▶Фасадни майстори
 ▶Електротехници

Перфоратор със SDS-plus
GBH 2-26 DRE / DFR Professional

Сменяем патронник
Бърза смяна между ударно 
пробиване в бетон и нормално 
пробиване в дърво и метал 
(GBH 2-26 DFR)

Предпазен съединител
По-добра защита за потребителя 
и инструмента в случай на 
блокиране на свредлото

Сферична връзка на кабела
За предотвратяване на 
прекъсвания на кабела

Спиране на въртенето 
(функция къртене)
Увеличена многофункционал-
ност, за да сте подготвени и за 
обичайните леки задачи по 
къртене

Variolock 
Подвижен ъгъл на секача 
за перфектна настройка 
според нуждата и удобството

Безстепенно променлив 
контрол на скоростта
Чист старт на пробиването. 
Регулиране на скоростта 
според нуждите.

Въртяща се плоча  
с четкодържатели
За еднаква сила в предна 
и задна посока

1  Надежден и здрав 
с голяма експлоатационна продължителност 
на базата на висококачествени компоненти

2  Широк диапазон на приложения 
със спиране на въртенето за работа със 
секач

3  Предпазен съединител 
за защита на потребителя и машината
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Технически данни Спецификация
Номинална консумирана мощност 1 050 W
Енергия на удара, макс. 5,9 J
Честота на ударите при номинални обороти 2 800 bpm
Държач за битове SDS-max
Ø на отвора в бетон със свредла за перфоратори 16 – 38 mm
Ø на отвора в бетон със свредла за проходни отвори 45 – 55 mm
Ø на отвора в бетон с корони за ядково пробиване 40 – 90 mm
Тегло 4,8 kg

Окомплектовка
Каталожен № 0 611 240 008
Куфар
Секач-шило
Допълнителна ръкохватка

1  Функция къртене 
за универсално приложение 

2  Здрав метален корпус 
и компактен дизайн

3  Vario-Lock  
с 12 различни положение на секача

Целеви потребители
 ▶Инсталатори 
 ▶Реноватори
 ▶Зидари
 ▶Електротехници 

 ▶Контрактори за водопровод- 
отопление-климатични 
системи
 ▶Фасадни реноватори
 ▶Отдел по поддръжка

Перфоратор със SDS-max
GBH 5-38 D Professional

Здрав метален корпус
За изключително голяма експлоа-
тационна продължителност

Здрава и въртяща се на 360° 
спомагателна дръжка
За ергономична работа

Vario-Lock
С 12 различни 
положения  
на секача за 
комфортна употреба

Сервизен капак
За лесна смяна на въглерод-
ните четки

Мощен 1 050 W мотор
За отлични технически 
характеристики и добра 
издръжливост

Маслено смазване и здрав 
дизайн
Гаранция за изключително 
висока експлоатационна 
продължителност при 
най-тежките работни условия

Патентован ударен механизъм 
на Bosch 
За най-висока производителност 
на снемане в този тегловен клас

Сервизен капак
За лесна смяна на електри-
ческия кабел

Ергономична ръкохватка 
За непрекъсната употреба 
без умора
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Технически данни Спецификация
Номинална консумирана мощност 1 050 W
Енергия на удара, макс. 7,1 J
Честота на ударите при номинални обороти 2 800 bpm
Положения на секача 12
Държач за битове SDS-max
Тегло 4,9 kg

 

Окомплектовка
Каталожен № 0 611 388 008
Куфар
Допълнителна ръкохватка
Туба с грес
Машинна кърпа

Целеви потребители
 ▶Гравьори
 ▶Водопроводчици
 ▶Електротехници
 ▶Зидари 

 ▶Ковачи 
 ▶Санитарна инсталация
 ▶Отопление-климатизиране

Къртач със SDS-max
GSH 388 Professional

Здрав метален корпус
За изключително голяма експлоа-
тационна продължителност

Здрава и въртяща се на 360° 
спомагателна дръжка
За ергономична работа

Vario-Lock
С 12 различни  
положения  
на секача за  
комфортна употреба

Сервизен капак
За лесна смяна на въглерод-
ните четки

Мощен 1 050 W мотор
За отлични технически 
характеристики и добра 
издръжливост

Маслено смазване и здрав 
дизайн
Гаранция за изключително 
висока експлоатационна 
продължителност при 
най-тежките работни условия

Патентован ударен механизъм 
на Bosch 
За най-висока производителност 
на снемане в този тегловен клас

Сервизен капак
За лесна смяна на електри-
ческия кабел

Ергономична ръкохватка 
С бутон за заключване 
за непрекъсната употреба 
без умора

1  Технология с оптимизиран перфора-
торен механизъм
Висока ударна сила за светкавичен напредък 
в работата

2  Здрав метален корпус 
и компактен дизайн

3  Блокируем палец на превключвателя  
за работа почти без умора при къртене
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Мощен и надежден 
Чрез 850 W мотор

Мултипозиционна работа 
Чрез въртяща се на 360º 
D-образна дръжка 

Непрекъсната работа 
Чрез бутон за лесно 
заключване 

Удобна работа
Чрез мекото противоплъзгащо 
покритие на дръжката 

Лесно съхранение и предотвра-
тяване загубата на ключове
Чрез съхранението на ключа 
за патронника в дръжката 

Лесна работа с една ръка
Чрез превключвателя 
за преден / заден ход 

Здравина и дълъг 
експлоатационен живот
Чрез отлят метален корпус 
на трансмисията 

16 mm патронник
За положително задържане 
на битове и точно пробиване

Технически данни Спецификация
Номинална консумирана мощност 850 W
Обороти на празен ход 0 – 630 об./мин.
Номинален въртящ момент 11 Nm
Позиция на D-образната дръжка 360° множество
Бутон за заключване Да
Капацитет на бъркалка 160 mm
Пробиване в дърво 40 mm
Пробиване в метал 16 mm
Тегло 3 kg

Окомплектовка
Каталожен № 0 601 1B0 000
Допълнителна ръкохватка
Ключ за патронника
Патронник със зъбен венец 13 mm

1  Мощен и надежден 850 W мотор 
за по-голяма издръжливост и бърз напредък 
в работата

2  Отлични въртящ момент и характе-
ристики на пробиване
С лекота извършва и тежки задачи

3  Спомагателна дръжка и въртяща 
се на 360° D-oбразна дръжка
Лесен и комфортен за използване незави-
симо от приложението

Целеви потребители
 ▶Строители
 ▶Бояджии

 ▶Подови дейности
 ▶Сухо строителство

Бормашина
GBM 1600 RE Professional
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Технически данни Спецификация
Номинална консумирана мощност 720 W
Обороти на празен ход 11 000 об./мин.
Резба на шпиндела M 14
Диаметър на диска 125 mm
Чашковидна четка, Ø 75 mm
Чашковиден диск, диаметър 75 mm
Тегло 1,9 kg

Окомплектовка
Каталожен № 0 601 388 102
Защитен кожух
Ключове с два щифта
Затягаща гайка
Затягащ фланец
Допълнителна ръкохватка

Целеви потребители
 ▶Общо строителство
 ▶Железни и стоманени 
конструкции
 ▶Металообработка / стомано-
обработка

Ъглошлайф
GWS 7-125 Professional

Малка глава  
на редуктора
За лесно достигане 
до тесни зони

Система за лесна смяна 
на въглеродната четка
За лесно обслужване

⌀ 56 mm тесен кръгъл корпус
За супер комфорт при 
хващането и повече удобство

Достатъчен капацитет 
на въздушните отвори
За оптимален приток на въздух 
и охлаждане

Качествен и надежден мотор 
Champion
За по-дълъг сервизен живот. 
Повече мощност 720 W – 
 свършете работата по-бързо.

Двупозиционен страничен 
превключвател
За повече безопасност

Брониран предпазител
За максимална безопасност 
на потребителите дори и дискът 
да се счупи

1  Най-малка обиколка на ръкохватката
(176 mm) в сравнение с други ъглошлайфи 
в своя мощностен клас за особено удобна 
работа

2  Мощен 720 W мотор 
и тегло от само 1,9 kg за продължителна 
работа

3  Плоска глава на редуктора 
за удобна работа и в тесни места
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Технически данни Спецификация
Номинална консумирана мощност 850 W
Обороти на празен ход 2 800 – 11 000 об./мин.
Резба на шпиндела M 14
Диаметър на диска 125 mm
Тегло 1,9 kg

Окомплектовка
Каталожен № 0 601 378 790
Затягащ фланец
Защитен кожух
Затягаща гайка
Допълнителна ръкохватка
Ключове с два щифта

Целеви потребители
 ▶Общо строителство
 ▶Железни и стоманени 
конструкции
 ▶Металообработка / стомано-
обработка

Ъглошлайф
GWS 850 CE Professional

Блокировка 
на шпиндела
Лесна и удобна 
смяна на аксесо-
арите

Променлива скорост
За различни типове материали

Ергономична форма
За приложения по шлифоване 
без умора

Двупозиционен страничен 
превключвател
За работа с една ръка и по-висока 
защита на потребителя

Предпазител със защита 
против пръсване
За по-висока защита 
на  потребителя

1  Предварителен избор на скорост 
за различни материали

2  Мощност от 850 вата 
с Constant Electronic и плавен пуск

3  Удобна работа 
чрез тънкия корпус
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Технически данни Спецификация
Номинална консумирана мощност 1 000 W
Обороти на празен ход 11 000 об./мин.
Резба на шпиндела M 14
Диаметър на диска 125 mm
Чашковидна четка, Ø 75 mm
Тегло 2,1 kg

Окомплектовка
Каталожен № 0 601 821 800
Затягащ фланец
Картон
Защитен кожух
Допълнителна ръкохватка
Ключове с два щифта
Затягаща гайка

Целеви потребители
 ▶Общо строителство
 ▶Железни и стоманени 
конструкции
 ▶Металообработка / стомано-
обработка

Ъглошлайф
GWS 1000 Professional

Директно охлаждане 
на  мотора
Със специален отвор за въздух 
там, където най-много е нужно 
охлаждане

Двупозиционен страничен 
превключвател
За работа с една ръка и по-висока 
защита на потребителя

Блокировка 
на шпиндела
Лесна и удобна 
смяна на аксесо-
арите

Предпазител със защита 
против пръсване
За по-висока защита 
на  потребителя

1  Директно охлаждане 
за голяма издръжливост на претоварване 
и експлоатационна продължителност

2  Антиротационен предпазител  
предоставя надеждна защита

3  Удобна работа 
чрез тънкия корпус
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Технически данни Спецификация
Номинална консумирана мощност 1 400 W
Обороти на празен ход 11 000 об./мин.
Резба на шпиндела M 14
Диаметър на диска 125 mm
Чашковидна четка, Ø 70 mm
Тегло 2,2 kg

Окомплектовка
Каталожен № 0 601 824 800
Затягащ фланец
Защитен кожух
Затягаща гайка
Ключове с два щифта

1  Constant Electronic  
осигурява константна скорост и при високо 
натоварване

2  Директно охлаждане 
за голяма издръжливост на претоварване 
и експлоатационна продължителност

3  Бързо напредване в работата  
чрез мощен 1 400 ватов мотор

Целеви потребители
 ▶Общо строителство
 ▶Железни и стоманени 
конструкции
 ▶Металообработка / стомано-
обработка

Ъглошлайф
GWS 1400 Professional

Constant Electronic
Електрониката осигурява 
константна скорост и при 
високо натоварване

Директно охлаждане 
на  мотора
Със специален отвор за въздух 
там, където най-много е нужно 
охлаждане

Двупозиционен страничен 
превключвател
За работа с една ръка и по-висока 
защита на потребителя по-висока 
защита на потребителя

Блокировка 
на  шпиндела
Лесна и удобна смяна 
на аксесоарите

Въртяща се глава 
на редуктора

Предпазител със защита 
против пръсване
За по-висока защита 
на  потребителя
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Технически данни Спецификация
Номинална консумирана мощност 2 000 W
Обороти на празен ход 6 600 об./мин.
Резба на шпиндела M 14
Диаметър на диска 230 mm
Тегло 5,1 kg

Окомплектовка
Каталожен № 0 601 850 L03
PROtection превключвател

Целеви потребители
 ▶Метална индустрия
 ▶Строителство
 ▶Поставяне на дограми
 ▶Корабостроене
 ▶Химическа индустрия
 ▶Санитарии

 ▶Отопление
 ▶Инсталиране
 ▶Поддръжка
 ▶Авторемонтни работилници
 ▶Шлосерство

Ъглошлайф
GWS 20-230 H Professional

1  Атрактивна цена
Достъпен базов модел за многообразие 
от приложения по рязане и шлайфане

2  Тегло от само 5,1 kg
За добро боравене и контрол на инструмента

3  Отлична репутация
GWS 20 е символ на над 15 години качество 
и надеждност

Тегло само от 5,1 kg
За перфектен контрол 
на машината

Мощен 2 000 W Champion мотор
За многообразие от приложения

Блокировка на шпиндела
Лесна и удобна смяна 
на аксесоарите

Предпазител против пръсване 
на колелото
За защита на потребителя

Защита срещу повторно включване
За превъзходна защита на 
потребителя, ако превключвателят 
е на вкл след прекъсване на 
захранването. Всички продукти със 
защита срещу повторно включване 
имат същевременно и плавен старт.
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Технически данни Спецификация
Номинална консумирана мощност 2 200 W
Обороти на празен ход 8 500 об./мин.
Резба на шпиндела M 14
Диаметър на диска 180 mm
Тегло 5,0 kg

Окомплектовка
Каталожен № 0 601 881 L03
Защитен кожух
Ключове с два щифта
Затягаща гайка
Затягащ фланец
Допълнителна ръкохватка

1  Кожух със защита срещу завъртане –  
предпазва надеждно работещия при счупване 
на шлифовъчния диск

2  Двойното уплътняване на сачмените 
лагери 
и особено здравият редуктор гарантират 
голяма експлоатационна продължителност

3  Ниско тегло 
за оптимална работа Целеви потребители

 ▶Общо строителство, 
гражданско строителство 
 ▶Продажби на дребно, 
поддръжка, ремонт на 
моторни превозни средства

 ▶Санитария, отопление, 
климатични инсталации
 ▶Машиностроене
 ▶Металопроизводство

Ъглошлайф
GWS 22-180 H Professional

Нова ергономична ръкохватка
За по-добро хващане

Нов 2 200 W мотор Champion с ниско тегло
По-голяма ефективност, повече мощност

Предпазител против пръсване 
на колелото
За превъзходно удобство 
и защита

Блокировка на шпиндела
За лесна смяна на диска

Защита срещу повторно 
включване
За превъзходна защита на 
потребителя, ако превключвате-
лят е на вкл след прекъсване на 
захранването. Всички продукти 
със защита срещу повторно 
включване имат същевременно 
и плавен старт.
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Технически данни Спецификация
Номинална консумирана мощност 2 200 W
Обороти на празен ход 6 500 об./мин.
Резба на шпиндела M 14
Диаметър на диска 230 mm
Тегло 5,2 kg

Окомплектовка
Каталожен № 0 601 882 M03
Ключове с два щифта
Защитен кожух
Затягаща гайка
Затягащ фланец
Допълнителна ръкохватка

Целеви потребители
 ▶Общо строителство, 
гражданско строителство 
 ▶Продажби на дребно, 
поддръжка, ремонт на 
моторни превозни средства

 ▶Санитария, отопление, 
климатични инсталации
 ▶Машиностроене
 ▶Металопроизводство

Ъглошлайф
GWS 22-230 JH Professional

Нова ергономична ръкохватка
За по-добро хващане

Плавен старт 
Удобен и ограничаващ началния 
ток

Нов 2 200 W мотор Champion с ниско тегло
По-голяма ефективност, повече мощност

Предпазител против пръсване 
на колелото
За превъзходно удобство 
и защита

Блокировка на шпиндела
За лесна смяна на диска

1  Мощен 2 200 W Champion мотор 
за бързо извършване на работата

2  Ограничаване на пусковия ток 
и плавен пуск на машината

3  Бронирани намотки  
предпазват мотора от абразивния прах 
от шлифоването

Защита срещу повторно 
включване
За превъзходна защита на 
потребителя, ако превключвате-
лят е на вкл след прекъсване на 
захранването. Всички продукти 
със защита срещу повторно 
включване имат същевременно 
и плавен старт.
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Технически данни Спецификация
Номинална консумирана мощност 710 W
Брой ходове при празен ход 500 – 3 100 spm
Ход на ножа 20 mm
Тегло без кабел 2,5 kg

Окомплектовка
Каталожен № 0 601 58H 000
Предпазител срещу отломки
1 × нож за трион за дърво

1  Мощен 710 W мотор
За бързо рязане при всякакви видове прило-
жения

2  Система за смяна на ножа без 
 инструмент с една ръка
За лесна работа и по-висока работна ефек-
тивност

3  Махаловидно действие 
4-степенно махаловидно движение за раз-
лични приложения от гладки до агресивни 
срезове

Целеви потребители
 ▶Дърводелство
 ▶Мебелисти
 ▶Кухненски майстори

Прободен трион
GST 8000 E Professional

Двупосочен бутон за заключване
За стабилни дълги срезове и 
потребителски комфорт и контрол

Променливо избиране на скоростта 
перфектна скорост на хода във 
всякакъв материал 

Винаги включеният вентилатор 
за прах 
поддържа линията на рязане чиста

Здрава стоманена 
основна плоча
За стабилно рязане

Мощен 710 W мотор
За бързо рязане при всякакви 
видове приложения
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Технически данни Спецификация
Номинална консумирана мощност 1 100 W
Обороти на празен ход 4 900 об./мин.
Ø на отвора на диска за циркуляр 20 mm
Диаметър на диска за рязане 165 mm
Дълбочина на рязане (90°) 66 mm
Дълбочина на рязане (45°) 47 mm
Тегло 3,6 kg

Окомплектовка
Каталожен № 0 601 676 100
Глух гаечен ключ
Нож за трион
Шестостенен ключ KW 5
Успореден ограничител

Целеви потребители
 ▶Мебелисти
 ▶Конструктори на магазини 
и изложения
 ▶Дърводелци

Ръчен циркуляр
GKS 165 Professional

Леки и компактни
Тежи само 3,6 kg, най-лекият 7" 
циркуляр в класа си

Поддържа работното място чисто
Интерфейс за прахоулавяне 
Подпомага по-чистата, безопасна 
и здравословна среда на работа

По-дълбок сряз  
с по-малко острие
Технологията с двойна трансмисия 
позволява употреба на 165 mm 
остриета за 7" срезове

Намалява разходите  
по смяна на острието
Намалява разходите по смяна в 
сравнение със 190 mm остриета

Подобрена здравина  
и издръжливост
Здрава основна плоча от 
щампована стомана

Прави по-чисти срезове
Основната плоча от щампована 
стомана направлява инструмен-
та плавно през материала

Удобна работа
Ергономична спомагателна 
дръжка Шестограмен ключ за 
съхранение на диска за рязане

Силна въздушна струя
Поддържа линията на рязане 
чиста

1  По-дълбок сряз
Иновативната технология с двойна трансми-
сия реже до 66 mm (7") със 165 mm острие

2  Олекотен, компактен дизайн
С тегло 3,6 kg това е най-лекият в класа 
си циркуляр

3  Реже чисто и плавно независимо 
от материала
Здрава основна плоча от щампована стомана 
поддържа инструмента стабилен при рязане
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Технически данни Спецификация
Номинална консумирана мощност 1 400 W
Обороти на празен ход 5 500 об./мин.
Ø на отвора на диска за циркуляр 30,0 mm
Диаметър на диска за рязане 190 mm
Дълбочина на рязане (90°) 70 mm
Дълбочина на рязане (45°) 50 mm
Тегло 4,2 kg

Окомплектовка
Каталожен № 0 601 623 000
Твърдосплавен диск за циркуляр 190 mm Ø
Картон
Шестостенен ключ KW 5
Успореден ограничител
Адаптер за прахоулавяне

Целеви потребители
 ▶Контрактори на строителни 
обекти
 ▶Специалисти по изграждане 
на скелета

 ▶Изграждане на покриви
 ▶Конструктори на търговски 
изложения и магазини

Ръчен циркуляр
GKS 190 Professional

Компактен дизайн
Компактен и добре балансиран 
ID за оптимизирана работа

Съотношение мощност / тегло
Високи показатели при рязане 
чрез отличното съотношение 
на мощността към теглото

Здравина
Здрава основа от щампована 
стомана и затворена алумини-
ева долна преграда, издържащи 
на падания върху твърди 
повърхности

DOC / капацитет на скосяване
Голяма дълбочина на срязване 
и голям капацитет на скосяване 
за повече многофункционал-
ност при приложенията

Турбо вентилатор за прах
Вентилаторна функция за 
повърхност на рязане, свободна 
от прах

Допълнителна ръкохватка
Ергономично проектирана 
допълнителна ръкохватка за 
по-малка умора при работа

Безопасност
Двустранно достъпен превключ-
вател за изключване от двете 
страни на дръжката за повече 
безопасност и

Двойно насочвана на скосяването
Двойно насочвана настройка на 
 скосяването за повече стабилност

Управление на изгледа
Изглед от две точки за по-добра 
видимост на линията на рязанеУправление на прахоулавянето

Оптимизирана система 
за изкарване на стружки 
за по-чиста повърхност 
на материала

1  Турбовентилатор  
видимост без прах към линията на рязане

2  Компактна конструкция 
на инструмента за отлична работа 

3  Най-висока мощност на мотора  
в своя клас за бързо рязане
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Технически данни Спецификация
Ø на шлифовъчния диск 125 mm
Обороти на празен ход 7 500 – 12 000 об./мин.
Честота на вибрациите 15 000 – 24 000 opm
Ексцентрицитет 1,25 mm
Захващане на шлифовъчното средство Захващане тип „Велкро“
Номинална консумирана мощност 250 W
Ø на резонансния кръг 2,5 mm
Тегло 1,3 kg

Окомплектовка
Каталожен № 0 601 387 500
Микрофилтърна кутия
Шкурка K80

Целеви потребители
 ▶Бояджии
 ▶Дърводелство
 ▶Автобояджии
 ▶Мебелисти
 ▶Общи контрактори 

 ▶Специалисти по поддръжка 
и реновиране
 ▶Сградни мениджъри
 ▶Строителни работници
 ▶Специалисти по гипсокар-
тон

Ексцентрикова шлифовъчна машина
GEX 125-1 AE Professional

Ергономия
Удобен, компактен, олекотен 
и много комфортен за задържане 
в различни позиции, намалява 
умората и треперенето на ръцете

Материал на диска
Бяла пяна: Най-добро 
качество на диска за 
шлайфане за най-висока 
гъвкавост в приложенията 
и по-дълъг сервизен живот

250 W
Мощен мотор за силно 
прахоулавяне

Закрепване
Най-лесното и бързо закреп-
ване за шкурка чрез Fine Velcro 
(Microplast)

Променливо избиране 
на скоростта
Подходящо за съответния 
материал, напр. намалена 
скорост за шкурене на лакови 
покрития

Ръкохватка с меко противо-
плъзгащо покритие
Подобрява комфорта при 
работа в различни позиции на 
хващане чрез минимизиране 
на вибрацията и осигуряване 
на добро прилепване към 
ръката

Микрофилтърна система
Интегриран микрофилтър 
с устройство против разсипване 
за ефикасно прахоулавяне, много 
по-рентабилно от сменяемите 
хартиени торбички, интелигента 
система „twist“ за лесно сваляне 
на контейнера за прах

1  Микрофилтърна система на Bosch
Перфектно и ефикасно прахоулавяне

2  Спирачка на диска за шлайфане  
предотвратява повреда по детайла

3  Предварителен избор на обороти  
за работа съобразена с материала
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Технически данни Спецификация
Номинална консумирана мощност 190 W
Обороти на празен ход 12 000 об./мин.
Честота на вибрациите на празен ход 24 000 opm
Ø на резонансния кръг 2,0 mm
Шлифовъчна плоча, широчина 92 mm
Шлифовъчна плоча, дължина 182 mm
Шкурка за захващане, широчина 93 mm
Шкурка за захващане, дължина 230 mm
Тегло 1,7 kg

Окомплектовка
Каталожен № 0 601 070 400
Микрофилтърна кутия
Шкурка

1  Ергономичният дизайн и големите 
повърхности с меко противоплъз-
гащо покритие  
позволяват работа почти без умора

2  Интегрирана микрофилтърна 
 система на Bosch
гарантира високо ниво на прахоулавяне

3  Здрава конструкция и подсилена 
захващаща система 
за максимална екплоатационна продължи-
телност

Целеви потребители
 ▶Бояджии
 ▶Строителен дърводелец
 ▶Автобояджии
 ▶Строителни работници

 ▶Специалисти по гипсокар-
тон
 ▶Съдостроители

Вибрационна шлифовъчна машина
GSS 23 A Professional

Ръкохватка с меко противо-
плъзгащо покритие
Позволява удобна работа 
с ниски вибрации и добро 
прилепване в ръката

Нова система за захващане
За лесна смяна на шкурката с минимални 
разходи за шкурка

190 W
За голяма стойност 
на отстраняване

Микрофилтърна система
Прозрачна, интегрирана микрофилтърна система 
за ефикасно прахоулавяне
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Технически данни Спецификация
Номинална консумирана мощност 600 W
Обороти на празен ход 16 000 об./мин.
Регулируема дебелина на стружката 0 – 1,5 mm
Регулируема дълбочина на фалца 0 – 9 mm
Широчина на рендосване 82 mm
Тегло 2,5 kg

Окомплектовка
Каталожен № 0 601 594 003
Успореден ограничител
Прахоуловителна торба

Целеви потребители
 ▶Кухненски майстори
 ▶Мебелисти
 ▶Дърводелство

 ▶Конструктори на търговски 
изложения и магазини

Електрическо ренде
GHO 15-82 Professional

Прецизно регулиране 
на  дълбочините на рязане
С растер и фиксирани мин / макс 
дълбочини на рязане

3 различни V-образни 
жлеба
За лесно скосяване 
на ръбове

Оптимална работа
За потребители, работещи 
с дясна и с лява ръка

Пружинно застопоряване
Острието и детайлът винаги 
са защитени от повреда чрез 
пружинното застопоряване

Страхотна свобода на движение
Чрез 4 m свързващ кабел

Дълъг експлоатационен живот
Поради алуминиевата лагерна 
позиция

Система с ножове Woodrazor
Най-лесната и бърза смяна 
на ножове на пазара

Голям напредък при работата
Поради мощния 600 W мотор

1  Мощен 600 W мотор  
с 16 000 об./мин. за най-добро качество 
на повърхностите

2  Система с ножове Woodrazor 
най-лесната и бърза смяна на ножове 
на  пазара

3  Страхотна свобода на движение  
чрез гумения 4 m електрически кабел
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Технически данни Спецификация
Номинална консумирана мощност 1 100 W
Контейнер (бруто / нето) 15 / 8 L
Макс. приток на въздух 33 l/s
Макс. вакуумно налягане 22 kPa
Тегло 6 kg

Окомплектовка
Каталожен № 0 601 9E5 100
Дюза за фуги
Кашон
3 m антистатичен маркуч
Коляно
Тръби (2 бр.)
Пластмасови торбички
Муфа за инструмент
Комплект подови дюзи
Мокър филтър

1  Надградена система на 1 100 W 
мотор
Подобрената мощност прави всяко 
 почистване лесно и кратко

2  Система за полуавтоматично 
 почистване на филтъра и лесни 
за използване аксесоари
Лесна поддръжка и ефикасна употреба

3  Антистатични маркуч и тръби
Работата не се прекъсва дълго

Целеви потребители
 ▶Дърводелство
 ▶Реноватори
 ▶Инсталатори и строители

Прахосмукачка за мокро / сухо прахоулавяне
GAS 15 PS Professional

Лесна работа
С въртяща се на 180º дръжка

Удобно свързване 
на електpoинструмента 
с прахоулавяне
Чрез електрическа система 
с автоматично стартиране 
и спиране

Съвместима с домакинска 
и индустриална прахоулови-
телна торба иновативна 
система за захващане 
на  прахоуловителна торба

Непрекъсната употреба
Чрез антистатични аксесоари 
(маркуч и тръби)

По-дълъг експлоатационен 
живот на филтъра и вакуумна 
ефективност
Със система за полуавтома-
тично почистване на филтъра

По-добър баланс
Чрез 2 спирачки върху задните 
колела
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Технически данни Спецификация
Макс. консумирана мощност (турбина) 1 200 W
Номинална консумирана мощност 1 200 W
Обем на резервоара, бруто 19 l
Обем на резервоара, нето 15 l
Обем на резервоара, нето, вода 7,5 l
Обем на прахоуловителната торба, нето 6,7 l

Прах, клас, прахосмукачка за мокро / сухо 
прахоулавяне L

Прах, клас, главен филтър L
Размери (Д × Ш х В) 440 × 376 × 482 mm
Площ на филтъра 2 800 cm²
Макс. дебит (турбина) 62 l/s
Макс. вакуум (турбина) 215 mbar
Тегло 6,0 kg

Окомплектовка
Каталожен № 0 601 97B 000
Универсален адаптер за електроинструменти
Дюза за фуги
Дюза за груби отпадъци
Нагънат филтър
Дръжка с регулиране на въздуха
Прахоуловителна торбичка
3 m универсален маркуч, 38 mm диаметър
2 × смукателни тръби 0,5 m, диаметър 35 mm

Целеви потребители
 ▶Фини дърводелци
 ▶Мебелисти 
 ▶Подови майстори 
 ▶Експерти по фино завърш-
ване
 ▶Строители на търговски 
обекти 

 ▶Покривни майстори / спе-
циалисти по изграждане 
на скелета
 ▶Сухо строителство
 ▶Бояджии

Прахосмукачка за мокро / сухо прахоулавяне
GAS 20 L SFC Professional

Плоска горна част
С интегрирана ръкохватка

Автоматично стартиране / спиране
За използване на електроинструмента

Електрически контакт
2 000 W

Мощна 1 200 W турбина
С 62 l въздушна струя и прибл. 
215 mbar вакуум

Колела
4 здрави колела; предните 
колела се заключват

Адаптер за инструмент
Немаркиращ гумен накрайник, 
който пасва на повечето 
електроинструменти и регулира-
ния на въздушната струя

Полиестерен филтърен 
пълнител
Лесен за почистване

Кука за маркуча
За лесно съхранение на 3 m 
маркуч

L-клас рейтинг за прах
Съгласно EN 60335-2-69 
за прахове с OEL 
стойности > 1 mg / m3

Избутай и почисти
Устройство за полуавтоматично 
почистване на филтъра

Вентилаторна функция
За цели на сушене

Държачи за аксесоари
Интегрирани в капака

Кука за кабела
За лесно съхранение на 5 m 
гумен кабел

1  Лесно почистване на филтъра 
благодарение на система за полуавтоматично 
почистване на филтъра

2  Контакт за уреди  
за включване на електроинструменти

3  Интегрирана вентилаторна функция 
за бързо и лесно сушене
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Технически данни Спецификация
Макс. консумирана мощност (турбина) 1 200 W
Номинална консумирана мощност 1 200 W
Обем на резервоара, бруто 25 l
Обем на резервоара, нето 20 l
Обем на резервоара, нето, вода 16 l

Прах, клас, прахосмукачка за мокро / сухо 
прахоулавяне L

Прах, клас, главен филтър M
Размери (Д × Ш х В) 440 × 376 × 482 mm
Площ на филтъра 4 300 cm²
Макс. дебит (турбина) 61 l/s
Макс. вакуум (турбина) 248 mbar
Тегло 12,7 kg

Окомплектовка
Каталожен № 0 601 979 103
Дюза за фуги 250 mm
Дюза за груби отпадъци
Полиестерен филтър
Дръжка с регулиране на въздуха
Хартиена торба
Маркуч 3 m, диаметър 35 mm
Многоцелеви щуцер
2 смукателни тръби 0,5 m, диаметър 35 mm

Целеви потребители
 ▶Фини дърводелци
 ▶Мебелисти 
 ▶Подови майстори 
 ▶Експерти по фино завърш-
ване
 ▶Строители на търговски 
обекти 

 ▶Покривни майстори / спе-
циалисти по изграждане 
на скелета
 ▶Сухо строителство
 ▶Бояджии

Прахосмукачка за мокро / сухо прахоулавяне
GAS 25 L SFC Professional

Филтър във вакуумната глава

Plus-Clean

Лесна и чиста смяна 
на филтъра

Плавен пуск

Антистатичен

Вак. продължава работа след 
спиране на инструмента

Лесно изпразване 
на контейнера

Филтърна геометрия

Задействане на 
 електроинструмента

Сензор за нивото на водата

Големи колела

8 m кабел

1  Продължителна сила на изсмукване  
чрез Plus-clean, електромагнитно почистване 
на филтъра

2  Удължена експлоатационна продъл-
жителност  
на филтрите чрез спиране на пълненето 
с вода

3  Автоматика за дистанционно 
 включване 
за допълнителен комфорт при обслужване
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Технически данни Спецификация
Номинална консумирана мощност 1 400 W
Обороти на празен ход 5 500 об./мин.
Капацитет на рязане 70 × 270 mm
Диаметър / отвор на диска за рязане 216 / 30 mm
Ъгъл на скосяване ляво / дясно 47° / 47°
Тегло 13,5 kg

Окомплектовка
Каталожен № 0 601 B19 000
Шестостенен ключ 
Диск за циркуляр 216 × 30 mm

Целеви потребители
 ▶Реноватори
 ▶Специалисти по ремодели-
ране
 ▶Паркетаджии

Циркуляр за ламперия
GCM 800 SJ Professional

Вертикална дръжка с интуити-
вен бутон за отключване 
на долната преграда
Повече удобство. Оптимизиран 
за употреба с дясна и лява ръка.

Ограничители на скосяване
За стратегически най-важните 
ъгли на скосяване

Малко тегло
Само 13,5 kg
Оптимален за работа на обекта

Мощен 1 400 W мотор
За стандартни приложения 
по рязане с плавен старт 
(само HV инструменти)

1  Мощен 1 400 W мотор

2  Леки и компактни

3  Вертикална дръжка с интуитивен 
бутон за отключване на долната 
преграда
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Технически данни Спецификация
Измервателен диапазон 0,15 – 40 m
Точност на измерване, типична ± 2 mm
Време на измерване, типично < 0,5
Автоматично изключване, прибл. 5 s
Подсветка на дисплея Да
Зумер Да
Защита от прах и водни пръски IP 54 
Електрозахранване 2 × 1,5 V LR03 (AAA)
Дължина × широчина × дълбочина 105 × 41 × 24 mm
Тегло, прибл. 0,1 kg

Окомплектовка
Каталожен № 0 601 072 900
Сертификат на производителя
Защитна чанта
2 × 1,5 V LR03 (AAA) батерии

1  Компактна
Джобен размер за лесна употреба

2  Здрава
IP 54 клас за максимална защита

3  Лесна
Прост и лесен интерфейс за различни 
 измервателни функции

Целеви потребители
 ▶Електротехници
 ▶Бояджии
 ▶Водопроводчици

 ▶Агенти за недвижими имоти
 ▶Гипсаджии
 ▶Мебелисти

Лазерна ролетка
GLM 40 Professional

Компактна
Джобен размер и лесно носене

Радиус на действие, приемник
Измерване на разстояния до 
40 метра

Автоматично осветена
Дисплей с подсветка

Лесна за употреба
Проста и интуитивна клавиатура 
с 5 бутона за различни 
измервателни функции

10 x 4 cm IP 54+ 2 mm–

+

–

0,15–40 m

ISO стандарт, който гарантира, 
че установената в лаборатория-
та дефиниция за радиус на 
действие и точност на измерва-
не важи и при всекидневното 
използване

Измервателни функции
 ▶ Измерване на дължини
 ▶ Непрекъснато измерване
 ▶ Измерване на площи
 ▶ Измерване на обеми
 ▶ Прости питагорови измервания
 ▶ 10 запаметени стойности
 ▶ Събиране / изваждане

Здрава
IP 54 клас за максимална 
защита на инструмента
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Технически данни Спецификация
Лазерен диод 635 nm, < 1 mW
Работна температура –10 – 50 °C
Температура на съхранение –20 – 70 °C
Клас на лазера 2
Работен обхват 15 m
Точност ± 0,3 mm/m
Диапазон на самонивелиране ± 4°
Защита срещу прах и водни пръски IP 5X
Електрическо захранване 3 × 1,5 V LR6 (AA)
Продължителност на работа (макс.) 15 ч.
Резба на статива 1/4", 5/8"
Размери (Д × Ш х В) 80 × 42 × 96 mm
Прожектиране 2 линии
Тегло, прибл. 0,3 kg

Окомплектовка
Каталожен № 0 601 063 701 0 601 063 702 
Защитна чанта –
Мултифункционален държач –
BM 3 стойка за стена –
Куфар –
Мишена –
3 × 1,5 V LR6 (AA)

Целеви потребители
 ▶Интериорен конструктор
 ▶Електротехници
 ▶Водопроводчик
 ▶Дърводелство
 ▶Санитарни майстори
 ▶Плочкаджии

 ▶Специалисти по изграждане 
на сергии
 ▶Бояджии / специалисти 
по стенни покрития
 ▶Стайни реноватори

Линеен лазер
GLL 2-15 Professional

Свободно избиращ 
се линеен режим

Лесна работа благодарение 
на възможността за използване 
с една ръка

Здрав дизайн с гумено 
покритие за намаляване 
на ударите

Мултифункционално монтиране 
за набор от възможности за 
закрепване

Махално заключване 
за гарантиране на 
безопасно транспортиране

1  Малка, олекотена и винаги под ръка
80 × 42 × 96 mm и с тегло от само 250 g

2  Универсално използване
С мултифункционално закрепване за многоо-
бразни възможности за закрепване

3  Здрава конструкция 
С меко противоплъзгащо покритие за защита 
от удар
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Технически данни Спецификация
Откриваеми материали Черни и цветни метали, дървен 

материал под конструкцията, 
електрически линии със заряд

Макс. дълбочина на откриване 120 mm
Дълбочина на записване, стомана, макс. 120 mm
Дълбочина на записване, мед, макс. 80 mm
Дълбочина на записване, електрически линии с ток, макс. 50 mm

Дълбочина на записване, дървен материал под 
конструкцията, макс. 38 mm

Автоматично изключване ок. 5 мин.
Захранване от акумулаторна батерия 1 × 9 V 6LR61
Размери (Д × Ш х В) 200 × 85 × 32 mm
Защита срещу прах и водни пръски IP 54
Тегло, ок. 0,27 kg

Окомплектовка
Каталожен № 0 601 081 000
Примка за ръка 
Защитна торбичка 
1 × 9 V 6LR61 (Block) батерия

1  Максимална надеждност
Чрез автоматичното калибриране се откриват 
повечето обекти и се избягват грешки при 
приложението

2  Безотказно откриване
Включително и обекти на дълбоки места – 
до 12 cm дълбочина

3  Още по-надеждно откриване
На обекти с трицветен светодиоден пръстен Целеви потребители

 ▶Електротехници
 ▶Водопроводчици
 ▶Майстори на суха мазилка
 ▶Дърводелство
 ▶Кухненски майстори

 ▶Интериорно строителство
 ▶Санитарни майстори
 ▶Специалисти по климатични 
инсталации

Детектор
GMS 120 Professional

Автоматично калибриране

Трицветен светодиоден 
пръстен

Маркировъчен отвор  
със светодиоден пръстен

Точно показване на предметите 
с помощта на функцията 
за откриване на центъра

Голям, осветен дисплей

Гумена защита

3 режима на откриване 
за  различни приложения

Надеждно откриване дори 
на дълбоко поставени обекти – 
до 12 cm дълбочина
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Продуктово позициониране във WPS
1 m

Продукт Aртикулен номер

GSR 1080-2-LI 
GSR 1440-LI 
GSR 14,4-2-LI Plus
GSB 18-2-LI Plus
GSB 13 RE
GBH 2400
GWS 850 CE

Продукт Aртикулен номер

GWS 7-125

GWS 1000
GWS 22-230 JH
GST 8000 E
GKS 165
GEX 125-1 AE
GLM 40
GMS 120
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Продуктово позициониране във WPS
2 m

Продукт Артикулен номер

GSR 1080-2-LI 
GSB 1080-2-LI 
GSR 1440-LI 
GSR 1800-LI 
GSR 14,4-2-LI Plus
GSB 18-2-LI Plus
GSB 13 RE
GSB 18-2 RE
GBH 2400
GBH 2600
GBH 5-38 D
GSH 388
GBM 1600 RE
GWS 850 CE

Продукт Артикулен номер

GWS 7-125
GWS 1000
GWS 1400
GWS 20-230 H
GWS 22-230 JH
GST 8000 E
GKS 165
GEX 125-1 AE
GHO 15-82 
GAS 15 PS
GCM 800 SJ
GLM 40 0 601 072 900
GLL 2-15 0 601 063 701, 0 601 063 702
GMS 120 0 601 081 000

PT_BEU_Selected_Assortment_2015_SEA_bgr-51.indd   46 27.08.15   13:47



PT_BEU_Selected_Assortment_2015_SEA_bgr-51.indd   47 27.08.15   13:47



Роберт Бош ЕООД
Отдел Електроинструменти
Бул. Черни връх № 51Б 
Бизнес център FPI
1407 София
България

www.bosch-professional.com

3 години гаранция за всички професионални електроинструменти от синята серия. 2 години специално 
„Premium” сервизно обслужване на литиево-йонните акумулаторни батерии, включително зарядните 
устройства за всички професионални електроинструменти от синята серия на Bosch.
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