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  Întotdeauna cu un pas înainte.
    Noutăţile de la Bosch.

    În calitate de profesionişti trebuie să satisfaceţi cerinţe tot mai ridicate, care necesită soluţii 

tehnice noi. Bosch vă sprijină în acest sens prin dezvoltarea unor scule electrice noi, care 

trasează tendinţele din domeniu, realizate în colaborare cu profesioniştii din practică, stabilind 

noi standarde. Cu programul produselor profesionale albastre de la Bosch sunteţi cu un 

pas înainte. Convingeţi-vă personal de noutăţile pentru profesionişti de la profesionişti.  

  Maşină de găurit/înşurubat cu acumulator
    GSR ProDrive   Professional
    Cea mai mică maşină profesională de găurit/
înşurubat cu acumulator din lume  
    3,6 V, extrem de mică şi de manevrabilă – încape 
în buzunarul de la pantalon. Lucru fără întrerupere 
datorită acumulatorului interschimbabil şi 
încărcătorului rapid.   E   p. 16  

  Maşini de găurit/înşurubat cu acumulator
    GSR 10,8 V-LI-2   Professional
    Maşină de găurit/înşurubat 100 % – dimensiuni 
reduse la jumătate  
    Dimensiuni reduse la jumătate faţă de o maşină 
de găurit/înşurubat cu acumulator standard Cu 
mandrină Auto Lock de 10 mm, de înaltă calitate 
şi angrenaj în 2 trepte pentru transmiterea perfectă 
a forţei la găurire şi înşurubare.   E   p. 17  

  Sculă multifuncţională cu acumulator
    GOP 10,8 V-LI   Professional
    Ajustare, potrivire, reparare perfectă  
    Posibilităţi de utilizare diversificate pentru tăieri 
prin imersiune sau tăiere la nivel şi şlefuire graţie 
unui sortiment variat de accesorii. Performanţe 
profesionale datorită celor până la 20 000 de 
vibraţii pe minut.   E   p. 20  

  Maşini de găurit/
înşurubat cu acumulator
    GSR 14,4/18 V-LI   Professional
    Alergătorii de cursă lugă de 14,4 V şi 18 V  
    Cel mai mare număr de înşurubări din clasa sa 
per o încărcare a acumulatorului - manevrare 
perfectă şi greutate redusă.   E   p. 22/23  

  Nou!  

  Nou!  

  Nou!  

  Nou!  
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  Maşini de găurit/
înşurubat cu acumulator
    GSR 14,4/18 V-LI   Professional
    Maşinile de găurit/înşurubat de 14,4 V şi 18 V 
cu acumulator compact  
    Greutate redusă graţie acumulatorului compact, 
pentru lucrul confortabil şi fără efort.   E   p. 22/23  

  Maşini de găurit cu percuţie cu 
acumulator
    GSB 14,4/18 VE-2-LI   Professional
    Maşinile de găurit cu percuţie cu acumulator 
extrem de robuste, de 14,4 şi 18 V  
    Pentru înşurubări şi găuriri în condiţii foarte 
grele, în lemn şi metal, cât şi pentru găurire cu 
percuţie în zidărie. Extrem de robuste datorită 
sistemului Electronic Motor Protection (EMP) 
care reduce automat turaţia motorulului în caz 
de blocare.   E   p. 26/26  

  Ferăstrău sabie cu acumulator
    GSA 18 V-LI   Professional
    Cele mai ridicate performanţe de tăiere 
din clasa sa  
    Taie până la 100 grinzi de lemn de molid 
(100 x 100 mm) cu acumulatorul încărcat. 
Schimbare simplă şi rapidă a pânzei de 
ferăstrău datorită mecanismului SDS.   E   p. 27  

  Maşini de găurit/
înşurubat cu acumulator
    GSR 14,4/18 VE-2-LI   Professional
    Maşinile de găurit/înşurubat cu acumulator 
extrem de robuste de 14,4 şi 18 V  
    Pentru înşurubări şi găuriri în condiţii foarte grele, 
cu moment de torsiune puternic. Extrem de 
robuste datorită sistemului Electronic Motor 
Protection (EMP) care reduce automat turaţia 
motorulului în caz de blocare.        E   p. 24/24  

  Ferăstrău circular 
cu acumulator
    GKS 18 V-LI   Professional
    Cele mai ridicate performanţe de tăiere 
din clasa sa  
    Pachetul de forţă mobil pentru tăieri până 
la o adâncime 52 mm. Taie până la 50 plăci 
aglomerate (900 x 19 mm) cu acumulatorul 
încărcat.   E   p. 27  

  Ciocan rotopercutor cu acumulator
    GBH 36 V-LI Compact   Professional
    Incredibil de uşor – puternic ca un ciocan 
alimentat de la reţea  
    Până la 100 găuri (6 x 40 mm în beton) cu 
acumulatorul încărcat; cu o greutate de numai 
2,9 kg, ideal pentru lucrările executate deasupra 
capului.   E   p. 28  

  Nou!  

  Nou!  

  Nou!  

  Nou!  

  Nou!  

  Nou!  
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Ciocan rotopercutor
GBH 5-40 DCE Professional
Cel mai rapid ciocan cu utilizare diversificată 
şi amortizor de vibraţii Vibration Control
Motor de 1.150 W şi mecanism de percuţie  
puternic pentru cea mai mare viteză de găurire 
din clasa sa. Schimbare simplă şi rapidă  
a accesoriilor, cu o singură mână, datorită  
noului sistem SDS-max comfort. E p. 58

Polizor unghiular
GWS 14-125 Inox Professional
Pentru finisarea perfectă a oţelului superior 
inoxidabil.
Pentru prelucrarea rapidă, în forţă şi delicată  
a oţelului inoxidabil. Cu motor Champion foarte 
puternic de 1.400 W, cu răcire directă pentru  
o durată de viaţă mai îndelungată. E p. 73

Maşină de găurit cu percuţie
GSB 16 RE Professional
Cea mai rapidă din clasa sa
Motor de 750 W pentru un avans de lucru rapid, 
construcţie compactă şi mâner de siguranţă  
inovator pentru o manevrare optimă. E p. 44

Ciocan demolator
GSH 5 CE Professional
De neînvins, cu 40 % mai puţine vibraţii
Energie de percuţie de 13 J pentru cea mai mare 
putere de îndepărtare a materialului din clasa sa. 
Cu sistem de amortizare a vibraţiilor Vibration 
Control pentru lucrul confortabil. E p. 60

Polizoare unghiulare
GWS 22/24-180/230 LVI Professional
Putere 100 % şi greutate mai mică cu 20 %
Gruetate mai mică cu 20 % şi vibraţii reduse  
la minimum pentru o utilizare plăcută. Viteză  
de lucru maximă datorită motorului Champion 
puternic de 2400 W. E p. 77/77

Nou!

Nou!

Nou!

Nou!

Nou!

Ciocan rotopercutor 
GBH 3-28 DFR  Professional
Putere maximă şi vibraţii cu 20 % mai reduse 
Randament la dăltuire cu 20 % mai mare şi 
vibraţii cu 20 % mai reduse decât la celelalte 
ciocane din clasa sa. E p. 56

Nou!
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Şlefuitor cu vibraţii
GSS 23 A Professional
Confort de primă clasă gama şlefuitoarelor
Şlefuitor cu vibraţii cu mâner softgrip mare 
pentru utilizare plăcută, sistem integrat de  
microfiltrare Bosch şi capacitate ridicată de 
îndepărtare a materialului. E p. 89

Nivelă cu laser
GLL 2-50 + BM 1 Professional
Linii precise, vizibilitate
Nivelă cu laser uşor manevrabilă. Cu autonivelare 
pentru alinierea rapidă, precisă, a liniilor laser 
verticale şi orizontale. E p. 117

Nivele cu laser
GPL 3 şi GPL 5 Professional
Nivelele cu laser foarte compacte pentru lucrul 
de precizie în sectorul de amenajări interioare
Nivele cu laser autonivelante, cu laser orizontal 
şi vertical în 3 resp. 5 puncte pentru transferarea 
punctelor de referinţă (de ex. de pe podea pe 
planşeu). Manevrare uşoară datorită dimensiunilor 
foarte compacte. E p. 118/118

Nivelă cu laser
GRL 150 HV Professional
Nivela cu laser uşor manevrabilă pentru  
sectorul de amenajări interioare
Reglare rapidă în modul orizontal şi vertical 
datorită funcţionării prin acţionarea unui singur 
buton şi autonivelării automate. E p. 116

Nivelă cu laser pentru gresie şi faianţă
GTL 3 Professional
Placare cu faianţă şi gresie - precis şi rapid
Aliniere şi placare cu faianţă şi gresie, precis  
şi rapid - proiectează, suplimentar faţă de cele 
două linii laser în unghi de 90°, o a treia linie în 
unghi de 45° E p. 118

Telemetru cu laser
DLE 70 Professional
Lucrul de precizie se execută acum de 10 ori 
mai repede
Măsurare rapidă şi precisă până la 70 m cu ajutorul 
funcţiilor de calculare a suprafetei pereţilor, de 
minim şi maxim. Dimensiuni compacte, încape 
în orice buzunar. E p. 120

Nou!

Nou!

Nou!

Nou!

Nou!

Nou!




