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  Forţă concentrată 
  pentru cele mai difi cile utilizări.        

  De neînvins, pentru cele mai difi cile utilizări: indiferent dacă este vorba despre 
tencuială sau beton, GSH 5 CE Professional face faţă cu succes oricărei 
provocări.  

  Ciocanele rotopercutoare de 2-11 kg şi ciocanele demolatoare Bosch 

de 3-27 kg străpung materialele cele mai dure şi oferă putere concentrată 

pentru un avans de lucru rapid. 

    

    În plus, sistemul de amortizare a vibraţiilor Vibration-Control Bosch, 

reduce vibraţiile pentru o utilizare îndelungată şi mai plăcută, de ex. 

în cazul noului ciocan demolator GSH 5 CE Professional.  

  De neînvins, cu 40 % mai puţine vibraţii 
    Datorită amortizorului de vibraţii Vibration-Control, GSH 5 CE Professional 
înregistrează cea mai mică valoare a vibraţiilor comparativ cu alte ciocane 
demolatoare din această clasă şi permite astfel cea mai îndelungată utilizare 
fără întrerupere (187 min).  

  Valorile vibraţiilor* (m/s2) şi durata de utilizare continuă maxim admisă pe zi (min)  

  GSH 5 CE Professional    8    187 min  

  Concurent A    10,3    113 min  

  Concurent B    13,9    62 min  

  Concurent C    14,4    57 min  

  Valoarea vibraţiilor în m/s2    0    5    10    15    20  

  * conform standardului EPTA 60745  
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  Ciocane rotopercutoare şi demolatoare
    Ciocane rotopercutoare cu sistem de prindere SDS-plus    3  

  Cel mai rapid 
multitalent   cu mandrină 
interschimbabilă  
  E    Cele mai ridicate performanţe la găurire 

din clasa ciocanelor de 2 kg

    E    Schimbare extrem de rapidă, fără cheie, 
de la mandrina SDS-plus la mandrina rapidă

    E    Stop rotaţie pentru dăltuire  

  Ciocan rotopercutor 
GBH 2-26 DFR   Professional  

  Ciocane rotopercutoare cu 
sistem de prindere SDS-plus  

  GBH 2-18 RE   
Professional  

  GBH 2-23 RE   
Professional  

  Date tehnice            

  Putere nominală    550 W    650 W  

  Energie de percuţie    0 – 1,7 J    0 – 2,5 J  

  Diam. de găurire în beton cu burghie pentru 
găurire cu percuţie  

  4 – 18 mm    4 – 23 mm  

  Diam. maxim de găurire în zidărie cu carote    –    68 mm  

  Număr de comandă    0 611 258 321    0 611 250 400  
  Set de livrare    Mâner suplimentar    Mâner suplimentar  

  Limitator de reglare a adâncimii    Limitator de reglare a adâncimii  
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  Ciocane rotopercutoare şi demolatoare
    Ciocan rotopercutor cu aspirare cu sistem de prindere SDS-plus - Ciocan 

rotopercutor cu sistem de prindere SDS-plus    3  
  Ciocan rotopercutor cu aspirare 
cu sistem de prindere SDS-plus  

  GBH 2-23 REA   
Professional  

  Date tehnice       

  Putere nominală    710 W  

  Energie de percuţie    0 – 2,5 J  

  Diam. de găurire în beton cu burghie pentru 
găurire cu percuţie  

  4 – 23 mm  

  Diam. maxim de găurire în zidărie cu carote    68 mm  

  Număr de comandă    0 611 250 500  
  Set de livrare    Unitate de aspirare  

  Mâner suplimentar  

  Ciocan rotopercutor cu sistem 
de prindere SDS-plus  

  GBH 2-26 DFR   
Professional  

  Date tehnice       

  Putere nominală    800 W  

  Energie de percuţie    0 – 3 J  

  Diam. de găurire în beton cu burghie pentru 
găurire cu percuţie  

  4 – 26 mm  

  Diam. maxim de găurire în zidărie cu carote    68 mm  

  Număr de comandă    0 611 254 768  
  Set de livrare    Mandrină rapidă  

  Mandrină interschimbabilă SDS-plus  

  Mâner suplimentar  

  Limitator de reglare a adâncimii  
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  Ciocane rotopercutoare şi demolatoare
    Ciocane rotopercutoare cu sistem de prindere SDS-plus    3  

  Ciocan rotopercutor cu sistem 
de prindere SDS-plus  

  GBH 2-26 DRE   
Professional  

  Date tehnice       

  Putere nominală    800 W  

  Energie de percuţie    0 – 3 J  

  Diam. de găurire în beton    4 – 26 mm  

  Diam. maxim de găurire în zidărie cu carote    68 mm  

  Număr de comandă    0 611 253 708  
  Set de livrare    Mâner suplimentar  

  Limitator de reglare a adâncimii  

  Ciocane rotopercutoare 
cu sistem de prindere SDS-plus  

  GBH 3-28 DFR   
Professional  

  GBH 3-28 DRE   
Professional  

  Nou!    Nou!  

  Date tehnice            

  Putere nominală    800 W    800 W  

  Energie de percuţie    0 – 3,5 J    0 – 3,5 J  

  Diam. de găurire în beton    4 – 28 mm    4 – 28 mm  

  Diam. maxim de găurire în zidărie cu carote    82 mm    82 mm  

  Număr de comandă    0 611 24A 000    0 611 23A 000  
  Set de livrare    Mandrină rapidă    Mâner suplimentar  

  Mandrină interschimbabilă SDS-plus    Limitator de reglare a adâncimii  

  Mâner suplimentar  

  Limitator de reglare a adâncimii    
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  Ciocane rotopercutoare şi demolatoare
    Ciocan rotopercutor cu sistem de prindere SDS-plus    3  

  Cel mai rapid ciocan 
multifuncţional   din clasa 
de 4 kg  
  E    Utilizare diversificată pentru lucrările de dăltuire 

şi găurire cât şi pentru găurirea cu carotă

    E    Găureşte cu până la 30 % mai repede (Ø 25 mm) 
decât celelalte maşini din clasa sa

    E    Valori reduse ale vibraţiilor de numai 10 m/s  2   
pentru lucrul fără efort, datorită sistemului de 
amortizare a vibraţiilor Vibration Control Bosch  

  Ciocan rotopercutor 
GBH 4-32 DFR   Professional  

  Ciocan rotopercutor cu sistem 
de prindere SDS-plus  

  GBH 4-32 DFR   
Professional  

  Date tehnice       

  Putere nominală    900 W  

  Energie de percuţie    0 – 5 J  

  Diam. de găurire în beton cu burghie pentru 
găurire cu percuţie  

  6 – 32 mm  

  Diam. maxim de găurire în zidărie cu carote    90 mm  

  Număr de comandă    0 611 332 100  
  Set de livrare    Mandrină interschimbabilă SDS-plus  

  Mâner suplimentar  

  Limitator de reglare a adâncimii  
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  Ciocane rotopercutoare şi demolatoare
    Ciocane rotopercutoare cu sistem de prindere SDS-max    3  

  Ciocane rotopercutoare cu 
sistem de prindere SDS-max  

  GBH 5-40 DCE   
Professional  

  GBH 7-46 DE   
Professional  

  GBH 11 DE   
Professional  

  Nou!  

  Date tehnice                 

  Putere nominală    1.150 W    1.350 W    1.500 W  

  Diam. de găurire în beton cu burghie pentru 
găurire cu percuţie  

  12 – 40 mm    12 – 45 mm    12 – 52 mm  

  Diam. de găurire în beton cu carote    40 – 90 mm    40 – 150 mm    40 – 150 mm  

  Diam. de găurire în beton cu burghie pentru 
străpungere  

  45 – 55 mm    45 – 80 mm    45 – 80 mm  

  Număr de comandă    0 611 264 000    0 611 263 708    0 611 245 708  
  Set de livrare    Mâner suplimentar    Mâner suplimentar    Mâner suplimentar  
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  Ciocane rotopercutoare şi demolatoare
    Ciocan demolator cu sistem de prindere SDS-plus    3  

  Specialistul   lucrărilor de 
renovare şi asanare  

  E    Putere mare de îndepărtare a materialului graţie 
motorului puternic de 650 W şi dălţii speciale 
pentru faianţă

    E    Durată de viaţă îndelungată datorită mecanismului 
de percuţie şi a adaptorului de prindere a accesoriilor 
extrem de robuste precum şi datorită ungerii cu ulei

    E    Manevrare deosebit de uşoară datorită greutăţii 
reduse, de numai 3,5 kg, designului compact, 
comutatorului de accelerare cu posibilitate de 
blocare şi învelişului Softgrip  

  Ciocan demolator GSH 3 E   Professional  

  Ciocan demolator cu sistem 
de prindere SDS-plus  

  GSH 3 E   
Professional  

  Date tehnice       

  Putere nominală    650 W  

  Energie de percuţie    4,3 J  

  Număr percuţii la turaţia nominală    0 – 3.500 rot/min  

  Număr de comandă    0 611 320 703  
  Set de livrare    Daltă specială pentru faianţă  

  Daltă ascuţită  

  Mâner suplimentar  
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  Ciocane rotopercutoare şi demolatoare
    Ciocane demolatoare cu sistem de prindere SDS-max    3  

  Ciocan demolator cu sistem 
de prindere SDS-max  

  GSH 5 CE   
Professional  

  Nou!  

  Date tehnice       

  Putere nominală    1.150 W  

  Energie de percuţie    2 – 13 J  

  Număr percuţii la turaţia nominală    1.300 – 2.900 rot/min  

  Număr de comandă    0 611 321 000  
  Set de livrare    1 daltă ascuţită (400 mm)  

  Mâner suplimentar  

  Ciocan demolator cu sistem 
de prindere SDS-max  

  GSH 11 E   
Professional  

  Date tehnice       

  Putere nominală    1.500 W  

  Energie de percuţie    6 – 25 J  

  Număr percuţii la turaţia nominală    900 – 1.890 rot/min  

  Număr de comandă    0 611 316 708  
  Set de livrare    Daltă plată (25 x 400 mm)  

  Mâner suplimentar  
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  Ciocane rotopercutoare şi demolatoare
    Ciocane demolatoare    3  

  Forţă extrem de mare 
pentru îndepărtarea zilnică 
a 13 tone de material  
  E    Randament foarte ridicat de îndepărtare 

a materialului, datorită energiei de percuţie 
de 45 J şi puterii motorului de 1750 W.

    E    Durată de viaţă foarte îndelungată datorită 
construcţiei robuste şi materialelor de calitate 
superioară

    E    Sistem de amortizare a vibraţiilor Vibration 
Control pentru reducerea vibraţiilor dăunătoare 
sănătăţii cu până la 60 % - permiţând astfel 
o durată de utilizare mai îndelungată, însoţită 
şi de o manevrare mai confortabilă  

  Ciocan demolator GSH 16-28   Professional  

  Ciocane demolatoare    GSH 16-28   
Professional  

  GSH 16-30   
Professional  

  GSH 27   
Professional  

  Date tehnice                 

  Putere nominală    1.750 W    1.750 W    1.900 W  

  Energie de percuţie    45 J    45 J    60 J  

  Număr percuţii la turaţia nominală    1.300 rot/min    1.300 rot/min    1.030 rot/min  

  Greutate fără cablu    17,9 kg    16,5 kg    29,0 kg  

  Număr de comandă    0 611 335 000    0 611 335 100    0 611 304 108  
  Set de livrare    1 daltă ascuţită (400 mm)    1 daltă ascuţită (400 mm)    Cheie ştift  

  Mâner de transport    Mâner de transport  

  Troller (cărucior)    Troller (cărucior)    
  




