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Predstavenie noviniek Bosch – jar 2016 
 Uhlové brusky 

„Najsilnejšia“ malá uhlová brúska na trhu 

Najvýkonnejší 1900W motor celosvetovo! 

Najefektívnejší postup práce i pri tých najťažších aplikáciách 

Rýchly postup práce 

 

Ochrana užívateľa 

KickBack control 

Ochrana pred opätovným zapnutím 

Pozvoľný rozbeh 

Ochranný kryt 

Priame chladenie 

Ochrana pred preťažením 

Antivibračná prídavná rukoväť 

Najlepší pomer výkon / hmotnosť 

Malý priemer úchopu pre pohodlnú 

prácu a manipuláciu 
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Predstavenie noviniek Bosch – jar 2016 
 Nové uhlové brusky 

Technické údaje GWS 19-125 CI GWS 19-125 CIE GWS 19-125 CIST GWS 19-150 CI 

Menovitý príkon 1.900 W 1.900 W 1.900 W 1.900 W 

Voľnobežné otáčky 11.500 ot/min 2.800 - 11.500 ot/min 7.800 ot/min 9.700 ot/min 

Závit hriadeľa M14 x 2,0 M14 x 2,0 M14 x 2,0 M14 x 2,0 

Priemer kotúča 125 mm 125 mm 125 mm 150 mm 

Hmotnosť 2,4 kg 2,4 kg 2,5 kg 2,4 kg 

Dĺžka x výška 311 x 103 mm 311 x 103 311 x 103 311 x 104 

Obvod úchopu 208 mm 208 mm 208 mm 208 mm 

Nastavenie krytu bez náradia bez náradia bez náradia bez náradia 

Výmena kotúča 
Štandardný 

hexagonový kľúč 

Štandardný 

hexagonový kľúč 

Štandardný 

hexagonový kľúč 

Štandardný 

hexagonový kľúč 

Konštantná elektronika áno áno áno áno 

KickBack Control áno áno áno áno 

Restart Protection áno áno áno áno 

Soft start áno áno áno áno 

Obj. číslo 060179N002 060179P002 060179S002 060179R002 

DPC s DPH 233,99,-€ 247,19,-€ 290,39,-€ 257,99,-€ 
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Predstavenie noviniek Bosch – jar 2016   
 
Uhlové brúsky s novým inteligentným brzdiacim systémom  

Technické údaje GWS 13-125 CIX/CIEX GWS 17-125 CIX/CIEX 

Menovitý príkon [W] 1.300W 1.700W 

Ø kotúča 125mm 125mm 

Voľnobežné otáčky 
11.500 / 2.800-11.500 

min ̄¹ 

11.500 / 2.800-11.500 

min ̄¹ 

Dobra brzdenia 2,7 s 3,0 s 

Inteligentný systém 

bŕzd 
Áno Áno 

Hmotnosť 2,3 kg 2,5 kg 

Obj. číslo 060179E106/060179F106 060179G106/060179H106 

DPC s DPH 224,39,-€ / 239,99,-€ 262,79,-€ / 275,99,-€ 
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Predstavenie noviniek Bosch – jar 2016 
 
Uhlové brúsky s novým inteligentným brzdiacim systémom  

Inteligentný brzdiaci systém 

Pri vypnutí uhlovej brúsky alebo výpadku napájania dôjde 

k brzdiacemu účinku magnetov, ktoré sa vzájomne 

priťahujú. Magnety pôsobia svojou silou na medený 

kotúč, ktorý generuje brzdiaci moment a brúsny kotúč sa 

„okamžite“ zastaví. Brzdenie je úplne automatické bez 

nutnosti aktívneho zapnutia užívateľom. Inteligentný 

systém bŕzd je prachu i oleju odolný vďaka hermeticky 

uzatvorenej prevodovej skrini. Naviac, na rozdiel od 

mechanických systémov s elektromagnetickou brzdou je 

tento systém bezúdržbový a úplne odolný proti 

opotrebeniu. 

 Efektívna a pohodlná práca: výkonný motor 1 700 W  

     a až o 70 % kratšia doba dobehu 

 Magnetický brzdiaci systém je nezávislý na vonkajších  

     vplyvoch, ako je prach , olej, a i pri výpadku prúdu  

     je jeho účinok spoľahlivý 

 Bezúdržbový brzdiaci systém bez vplyvu na životnosť  

     náradia a uhlíkov 
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Predstavenie noviniek Bosch – jar 2016 
 
 Hoblík 

Spínač Lock-On 

Dosiahnuteľný z oboch 

strán pre ľavákov i 

pravákov 

Efektívne odsávanie 

Jednoduché pripojenie 

vysávača 

Nastaviteľný úber 

Až 2,6 mm vďaka 

novému systému 

nastavenia úberu 

Robustná doska s      

3 “V” drážkami 

Odolná a spoľahlivá 

Pohodlné ovládanie 
vďaka ergonomickému 

úchopu 

Priestor pre uschovanie 

hobľovacieho mechanizmu 

Obrobok je chránený pred 

poškodením 

Rýchly postup práce 

Vďaka výkonnému 

650W motoru 
HSS nôž 

Samoostriace ostrie – menej 

nárokov na údržbu  

Technické údaje GHO 6500 

Menovitý príkon  650 W 

Voľnobežné otáčky  16500 min. 

Hobľovacia šírka  82 mm 

Nastaviteľný úber 0 – 2,6 mm 

Nastaviteľná hĺbka drážky  0 – 9 mm 

Hmotnosť, EPTA   2,8 kg 

Obj. číslo      0601596000  

DPC s DPH 124,79,-€ 
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Predstavenie noviniek Bosch – jar 2016 
 
 Fukar 

Výkonný motor 

Ktorý vytvorí prúd vzduchu 270 km/h 

(75 m/s) 

Pohodlná ergonómia 

Ergonomicky tvarovaná  

mäkká rukoväť 

Dvojpolohový spínač 

• Režim dvoch polôh– 0 / I / II 

• Nepretržitý prúd vzduchu pri prepínaní  Vysoká univerzálnosť a flexibilita 

4x príslušenstvo ! 

1. Štandardná trubica 

2. Predlžovacia trubica 

2. Zúžená vyfukovacia trubica New 

3. Prachová trubica 

Flexible Power System 

Kompatibilné so všetkými batériami 

v 18V triede 

Technické údaje GAS 18 V-LI 

Napätie akumulátora 18 V 

Rýchlosť vzduchu 75 km/h 

Objem prúdenia 2,0 m3/min 

Voľnobežné otáčky 17 000 min. 

Doba prevádzky 
I. rýchlosť 9 min              

II. rýchlosť 5 min 

Hmotnosť (bez batérie)  1,1 kg 

Obj. číslo - solo  06019F5100 

DPC s DPH 75,59,-€ 



 

TS - PT/CZ/SKK | 21/03/2016 

© Robert Bosch spol. s r.o. 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property 

rights. 

9 

Predstavenie noviniek Bosch – jar 2016 
 
Bezdrôtová nabíjacia stanica 

Robustné 

  bezkontaktné nabíjanie 

 robustná a kompaktná nabíjacia stanica 

L-BOXX kompatibilita 

  štandard L-BOXX veľkosť 2 

 Špeciálna vložka pre L a XL-batérie 

Pohodlie 

 Zacvaknutie , 

vsunutie Lboxxu 

 pohodlné 

skladovanie 

Indikátory 

 Indikátor stavu nabíjania 

 Indikátor stavu pripravenosti k nabíjaniu 

Flexibilné upnutie 
  horizontálne 

  vertikálne 

Bezdrôtové nabíjanie 
  nabíja súčasne dve 

batérie vo vnútri L-Boxxu 

Nabíjanie počas jazdy 

  12V DC cez externý inventor  

 230V AC pre vnútorné použitie 

Vždy nabité 
  batérie sú vždy 

pripravené k použitiu 

Technické údaje L-Boxx Bay 

Počet nabíjaných batérii 2 

Systém nabíjania bezdrôtové 

Rozmery 45x40x15 cm 

Hmotnosť  3 kg 

Obj. číslo 1600A00DN2 

DPC s DPH 357,59,-€ 
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Predstavenie noviniek Bosch – jar 2016 
 
Akumulátor 

Doba prevádzky 

 

Vždy pripravené k použitiu 

 

100% Kompatibilita 

 

  o 25 % dlhšia doba 

prevádzky v porovnaní s 

štandardnými 2,0Ah 

batériami na trhu 

 Nepretržitá 

prevádzka bez 

potreby výmeny 

batérie 

 Kompatibilná s WLC nabíjačkami 

 Kompatibilná s WLC montážnymi rámčekmi 

 Kompatibilná s WLC L-Boxx Bay  

  pre maximálny výkon 

  k všetkým Bosch 10,8 V Li-Ion produktom 

                    Kontrola 

jednotlivých článkov 

  

Bezdrôtové nabíjanie 

 
 Nabíjací čas:   80% za 45 min 

                       100% za 65 min 

Technické údaje GBA 10,8V 2,5Ah OW-B 

Napätie  10,8 V 

Kapacita  2,5 Ah 

Hmotnosť  420 g 

Rozmery (DxŠxV) 102 x 82 x 108 mm 

Nabíjací čas 
80% 100% 

45 min 65 min 

Obj. číslo 1600A00J0E 

DPC s DPH 71,99,-€ 
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Predstavenie noviniek Bosch – jar 2016 
 
Akumulátorová uhlová brúska 

Nová aretácia vretena 
 Nie je nutné držať poistku 

pre uvoľnenie vretena po 

celu dobu výmeny 

rezného kotúča 

Jednoduché nastavenie ochranného 

krytu bez nástroja 

 Jednoduché prednastavenie pozície 

Viacúčelové využitie 

 Jeden stroj – mnoho využití 

Perfektná ergonómia pre pohodlné rezanie 

 Špeciálny design pre rezacie aplikácie 

 Kontrola nad strojom i v stiesnených priestoroch Rýchly postup práce 

Rýchle dobrzdenie kotúča 

 Rezný kotúč sa zastaví do 1 

sekundy od vypnutia stroja 

(záleží na hmotnosti 

príslušenstva) 

Prvá na svete! 
 Prvá profi 10,8V 

brúska na trhu 

 Výkonný bezuhlíkový motor 

 Rýchly rezný výkon 

Technické údaje GWS 10,8-76 V-EC  

Napätie akumulátora 10,8 V 

Voľnobežné otáčky  19.500 min 

Ø rezného kotúča 76 mm 

Závit hriadeľa M5 

Hmotnosť s aku. 0,9 kg 

Obj. číslo 06019F2002 

DPC s DPH 299,99,-€ 

Obj. číslo -solo 06019F2000 

DPC s DPH 181,19,-€ 
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Predstavenie noviniek Bosch – jar 2016 
 
Akumulátorový vysávač 

Mäkký úchop 

Pohodlná a nenáročná 

manipulácia vďaka 

skvelej ergonómii 

LED svetlo 

Uľahčuje prácu v tmavých a 

ťažko dostupných priestoroch 

Vysoký sací výkon 

Pre vysokú pracovnú 

efektivitu 

 

700 ml veľký objem 

zbernej nádoby 

Univerzálne využitie 

Predlžovacia trubica,  

podlahová trubica, 

štrbinová trubica,  

držiak trubice 

HEPA filter  

Vysoká účinnosť filtrácie 

prachu chráni zdravie 

užívateľa 

Dlhá doba prevádzky na 

jedno nabitie 

Až o 50 % dlhšia v 

porovnaní s 

konkurenčným produktom 

 

 

Technické údaje GAS 18 V-LI 

Napätie akumulátora 18 V 

Kapacita akumulátora 1.3 -  5.0 Ah 

Max. objem prúdenia 19.3 l/s 

Max. podtlak 4.0 kPa 

Objem zbernej nádoby 700 ml 

Typ filtra HEPA 

Doba prevádzky 9 / 20  (high / low)  

Hmotnosť (bez batérie)  1,1 kg 

Rozmery bez batérie  452 x 120 x 123 mm 

Obj. číslo – solo 06019C6100 

DPC s DPH 76,79,-€ 
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Predstavenie noviniek Bosch – jar 2016 
 
Akumulátorová chvostová píla 

Výkonná 

Vysoká rýchlosť 

rezania a dlhá 

doba chodu vďaka 

výkonnému motoru  

Regulácia rýchlosti 

Zaisťuje užívateľovi 

kontrolu nad strojom pri 

zahájení rezu  

LED 

LED pre osvetlenie 

tmavých pracovných 

oblastí 

SDS 

systém výmeny pílového 

plátku 

Široká ponuka pílových plátkov 

Široký výber pílových plátkov pre 

správnu aplikáciu 

Pohodlné použitie 

• perfektne vyvážená a nízka 

hmotnosť pre prácu na 

neprístupných miestach 

• jednoručná chvostová píla i 

pre prácu nad hlavou 

Technické údaje GSA 18 V-LI C 

Napätie akumulátora 18 V 

Kapacita akumulátora 4,0 Ah 

Počet zdvihov  0-3050 min 

Výška zdvihu  21 mm 

Hmotnosť s aku  2,5 kg 

LED áno 

Obj. číslo 06016A5020 

DPC s DPH 429,59,-€ 

Obj. číslo – solo 06016A5001 

DPC s DPH 229,19,-€ 
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Predstavenie noviniek Bosch – jar 2016 
 
Akumulátorový vŕtací skrutkovač  

Technické údaje GSR 14,4 V-EC 

Napätie akumulátora 14.4 V 

Kapacita akumulátora  2.0 – 4.0 Ah 

Voľnobežné otáčky  0-600 / 1,900 min. 

Krútiaci moment 

(tuhý/mäkký)  
60/27 Nm 

Max. Ø vŕtania v drevo 

/oceľ  
35/13 mm 

Rozsah skľučovadla 13 mm 

Hmotnosť (4,0 Ah) 1,63 kg 

Obj. číslo 06019E8001 

DPC s DPH 376,79,-€ 

Obj. číslo - solo  06019E8000 

DPC s DPH 164,39,-€ 

Celokovové skľučovadlo 

Robustné a pohodlné  

upínanie príslušenstva 

Presná spojka 

Menej hluku i vibrácii  

prináša dlhšiu životnosť  

náradia 

Nová farebná LED dióda 

zafarbujúca sa dióda v 

závislosti na zaťažení stroja 

- Biela: ERC 

- Červená: EMP / ECP 

EC Motor 

Bezúdržbový EC 

motor s 2x dlhšou 

životnosťou a 30 % 

dlhšia doba 

prevádzky na jedno 

nabitie 

Vylepšená ergonómia 

Pre perfektné uchopenie a 

pohodlnejšiu manipuláciu 

Kickback Control 

Okamžité vypnutie motora 

pri neočakávanom 

zablokovaní náradia 
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Predstavenie noviniek Bosch – jar 2016 
 
Akumulátorový vŕtací skrutkovač 

Technické údaje GSR 18 V-EC 

Napätie akumulátora 18 V 

Kapacita akumulátora 2.0 – 4.0 Ah 

Voľnobežné otáčky  0-600 / 1,900 min. 

Krútiaci moment 

(tuhý/mäkký)  
60/31 Nm 

Max. Ø vŕtania drevo 

/oceľ  
38/13 mm 

Rozsah skľučovadla  13 mm 

Hmotnosť (4,0 Ah) 1,74 kg 

Obj. číslo 06019E8101 

DPC s DPH 425,99,-€ 

Obj. číslo-solo 06019E8100 

DPC s DPH 177,59,-€ 

Celokovové skľučovadlo 

Robustné a pohodlné  

upínanie príslušenstva 

 

Presná spojka 

Menej hluku i vibrácii  

prináša dlhšiu životnosť  

náradia 

 

Nová farebná LED dióda 

zafarbujúca sa dióda v 

závislosti na zaťažení 

stroja 

- Biela: ERC 

- Červená: EMP / ECP 

 

EC Motor 

Bezúdržbový EC 

motor s 2x dlhšou 

životnosťou a 30 % 

dlhšia dobou 

prevádzky na jedno 

nabitie 

 

Vylepšená ergonómia 

Pre perfektné uchopenie a 

pohodlnejšiu manipuláciu 

 

Kickback Control 

Okamžité vypnutie 

motora pri 

neočakávanom 

zablokovaní náradia 

 



 

TS - PT/CZ/SKK | 21/03/2016 

© Robert Bosch spol. s r.o. 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property 

rights. 

16 

Predstavenie noviniek Bosch – jar 2016 
 
Akumulátorový vŕtací skrutkovač s príklepom 

Technické údaje GSB 14,4 V-EC 

Napätie akumulátora  14.4 V 

Kapacita akumulátora  2.0 – 4.0 Ah 

Voľnobežné otáčky  0-600 / 1,900 min. 

Krútiaci moment 

(tuhý/mäkký)  
60/26 Nm 

Max. Ø vŕtania drevo 

/oceľ  
35/13 mm 

Rozsah skľučovadla  13 mm 

Hmotnosť (4,0 Ah) 1,68 kg 

Obj. číslo 06019E9001 

DPC s  DPH 389,99,-€ 

Obj. číslo - solo 06019E9000 

DPC s DPH 177,59,-€ 

Celokovové skľučovadlo 

Robustné a pohodlné  

upínanie príslušenstva 

 

Presná spojka 

Menej hluku i vibrácii  

prináša dlhšiu životnosť  

náradia 

 

Nová farebná LED dióda 

zafarbujúca sa dióda v 

závislosti na zaťažení 

stroja 

- Biela: ERC 

- Červená: EMP / ECP 

 

EC Motor 

Bezúdržbový EC 

motor s 2x dlhšou 

životnosťou a 30 % 

dlhšia dobou 

prevádzky na jedno 

nabitie 

 

Vylepšená ergonómia 

Pre perfektné uchopenie 

a pohodlnejšiu 

manipuláciu 

 

 

Kickback Control 

Okamžité vypnutie motora 

pri neočakávanom 

zablokovaní náradia 
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Predstavenie noviniek Bosch – jar 2016 
 
Akumulátorový vŕtací skrutkovač s príklepom 

Technické údaje GSB 18 V-LI 

Napätie akumulátoru  18 V 

Kapacita akumulátora  2.0 – 4.0 Ah 

Voľnobežné otáčky  0-600 / 1,900 min. 

Krútiaci moment 

(tuhý/mäkký)  
60/31 Nm 

Max. Ø vŕtania drevo / 

oceľ  
38/13 mm 

Rozsah skľučovadla 13 mm 

Hmotnosť (4,0 Ah) 1,79 kg 

Obj. číslo 06019E9101 

DPC s DPH 437,99,-€ 

Obj. číslo-solo 06019E9100 

DPC s DPH 191,99,-€ 

Celokovové skľučovadlo 

Robustné a pohodlné  

upínanie príslušenstva 

 

Presná spojka 

Menej hluku i vibrácii  

prináša dlhšiu životnosť  

náradia 

 

Nová farebná LED dióda 

zafarbujúca sa dióda v 

závislosti na zaťažení 

stroja 

- Biela: ERC 

- Červená: EMP / ECP 

 

EC Motor 

Bezúdržbový EC 

motor s 2x dlhšou 

životnosťou a 30 % 

dlhšia dobou 

prevádzky na jedno 

nabitie 

 

Vylepšená ergonómia 

Pre perfektné uchopenie a 

pohodlnejšiu manipuláciu 

 

Kickback Control 

Okamžité vypnutie 

motora pri 

neočakávanom 

zablokovaní náradia 
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Predstavenie noviniek Bosch – jar 2016 
 Akumulátorový vŕtací skrutkovač  

Technické údaje GSR 14,4-2-LI plus 

Napätie akumulátora 14.4 V 

Kapacita akumulátora 2.0 Ah 

Voľnobežné otáčky  0-500 / 1,900 min. 

Max. krútiaci moment 

(tuhý /mäkký spoj) 
59/21 Nm 

Max. Ø skrutkovanie 8 mm 

Max. Ø vŕtania do dreva 

/oceľ 
35/13 mm 

Hmotnosť 1,49 kg 

Obj. číslo 06019E6020 

DPC s DPH 202,79,-€ 

Obj. číslo solo 06019E6002 

DPC s DPH 123,59,-€ 

Electronic Cell Protection 

(ECP): 

 Chráni akumulátor pred 

preťažením, prehriatím 

a hlbokým vybitím 

Electronic Motor Protection 

(EMP): 

 chráni motor proti 

preťaženiu a je zárukou 

dlhej životnosti 

Lepšia ergonómia: 

  pre perfektné uchopenie 

a pohodlnú manipuláciu 

13 mm autolock skľučovadlo s 

kovovou objímkou: 

  pohodlné upínanie 

príslušenstva  

 

LED svetlo: 

 pre prácu v slabo osvetlených 

priestoroch 

Spona na opasok: 

 pohodlné upnutie náradia za 

opasok pri práci 

Dĺžka hlavy (GSB:202mm): 

  pre lepšie vyváženie a kontrolu 

nad strojom  
Nová geometria 

chladiaceho otvoru: 

 zvýšená odolnosť proti 

prachu 

Flexible power system: 

 Kompatibilita batérií 14,4 V rady 

Celokovová konštrukcia 

prevodovky: 

  pre optimálny prenos 

energie a menšie 

opotrebenie 

Nový design: 

 vylepšená pogumovaná 

rukoväť pre pohodlnejšiu  

manipuláciu 
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Predstavenie noviniek Bosch – jar 2016 
 Akumulátorový vŕtací skrutkovač  

Technické údaje GSR 18-2-LI plus 

Napätie akumulátora 18 V 

Kapacita akumulátora 2.0 Ah 

Voľnobežné otáčky  0-500 / 1,900 min. 

Max. krútiaci moment 

(tuhý /mäkký spoj) 
63/24 Nm 

Max. Ø skrutkovanie 10 mm 

Max. Ø  vŕtania do 

dreva/oceľ 
38/13 mm 

Hmotnosť 1,54 kg 

Obj. číslo 06019E6121 

DPC s  DPH 400,78,-€ 

Obj. číslo-solo 06019E6102 

DPC s DPH 137,99,-€ 

Electronic Cell Protection 

(ECP): 

 Chráni akumulátor pred 

preťažením, prehriatím 

a hlbokým vybitím 

 

Electronic Motor Protection 

(EMP): 

 chráni motor proti 

preťaženiu a je zárukou 

dlhej životnosti 

 

Lepšia ergonómia: 

  pre perfektné uchopenie 

a pohodlnú manipuláciu 

 

13 mm auto-lock 

skľučovadlo s 

kovovou objímkou: 

  pohodlné upínanie 

príslušenstva  

 

LED svetlo: 

 pre prácu v slabo osvetlených 

priestoroch 

 

Spona na opasok: 

 pohodlné upnutie náradia za 

opasok pri práci 

 

Dĺžka hlavy (GSB:202mm): 

  pre lepšie vyváženie a kontrolu 

nad strojom  

 

Nová geometria 

chladiaceho otvoru: 

 zvýšená odolnosť proti 

prachu 

 

Flexible power system: 

 Kompatibilita batérií 14,4 V 

rady 

 

Celokovová konštrukcia 

prevodovky: 

  pre optimálny prenos 

energie a menšie 

opotrebenie 

 

Nový design: 

 vylepšená pogumovaná 

rukoväť pre pohodlnejšiu  

manipuláciu 
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Predstavenie noviniek Bosch – jar 2016 
    Akumulátorový vŕtací skrutkovač s príklepom 

Technické údaje GSB 14,4-2-LI plus 

Napätie akumulátora 14.4 V 

Kapacita akumulátora 2.0 Ah 

Voľnobežné otáčky  0-500 / 1,900 min. 

Max. krútiaci moment 

(tuhý /mäkký spoj) 
59/21 Nm 

Max. Ø skrutkovanie 8 mm 

Max. Ø vŕtania do 

dreva/oceli/muriva 
35/13/13 mm 

Hmotnosť 1,54 kg 

Obj. číslo 06019E7020 

DPC s DPH 225,99,-€ 

Obj. číslo- solo 06019E7002 

DPC s DPH 137,99,-€ 

Electronic Cell Protection 

(ECP): 

 Chráni akumulátor pred 

preťažením, prehriatím 

a hlbokým vybitím 

 

Electronic Motor Protection 

(EMP): 

 chráni motor proti 

preťaženiu a je zárukou 

dlhej životnosti 

 

 

Lepšia ergonómia: 

  pre perfektné uchopenie 

a pohodlnú manipuláciu 

 

 

13 mm auto lock 

skľučovadlo s 

kovovou objímkou: 

  pohodlné upínanie 

príslušenstva  

 

 

LED svetlo: 

 pre prácu v slabo osvetlených 

priestoroch 

 

Spona na opasok: 

 pohodlné upnutie náradia za 

opasok pri práci 

 

Dĺžka hlavy (GSB:202mm): 

  pre lepšie vyváženie a kontrolu 

nad strojom  

 

Nová geometria 

chladiaceho otvoru: 

 zvýšená odolnosť proti 

prachu 

 

 

Flexible power system: 

 Kompatibilita batérií 14,4V rady 

 

Celokovová konštrukcia 

prevodovky: 

  pre optimálny prenos 

energie a menšie 

opotrebenie 

 

Nový design: 

 vylepšená pogumovaná 

rukoväť pre pohodlnejšiu  

manipuláciu 
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Predstavenie noviniek Bosch – jar 2016 
     Akumulátorový vŕtací skrutkovač s príklepom 

Technické údaje GSB 18-2-LI plus 

Napätie akumulátora 18 V 

Kapacita akumulátora 2.0 Ah 

Voľnobežné otáčky  0-500 / 1,900 min. 

Max. krútiaci moment 

(tuhý /mäkký spoj) 
63/24 Nm 

Max. Ø skrutkovanie 10 mm 

Max. Ø vŕtania do 

dreva/oceli/muriva 
38/13/13 mm 

Hmotnosť 1,54 kg 

Obj. číslo 06019E7120 

DPC s DPH 254,99,-€ 

Obj. číslo-solo 06019E7102 

DPC s DPH 152,39,-€ 

Electronic Cell Protection 

(ECP): 

 Chráni akumulátor pred 

preťažením, prehriatím 

a hlbokým vybitím 

 

Electronic Motor Protection 

(EMP): 

 chráni motor proti 

preťaženiu a je zárukou 

dlhej životnosti 

 

 

 

Lepšia ergonómia: 

  pre perfektné uchopenie 

a pohodlnú manipuláciu 

 

 

 

13 mm auto lock 

skľučovadlo s 

kovovou objímkou: 

  pohodlné upínanie 

príslušenstva  

 

LED svetlo: 

 pre prácu v slabo osvetlených 

priestoroch 

 

 Spona na opasok: 

 pohodlné upnutie náradia za 

opasok pri práci 

 

 

Dĺžka hlavy (GSB:202mm): 

  pre lepšie vyváženie a kontrolu 

nad strojom  

 

Nová geometria 

chladiaceho otvoru: 

 zvýšená odolnosť proti 

prachu 

 

 

Flexible power system: 

 Kompatibilita batérií 18 V rady 

 

 

Celokovová konštrukcia 

prevodovky: 

  pre optimálny prenos 

energie a menšie 

opotrebenie 

 

Nový design: 

 vylepšená pogumovaná 

rukoväť pre pohodlnejšiu  

manipuláciu 
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Predstavenie noviniek Bosch – jar 2016 
 
Krížový laser 

Odnímateľné –v rotačnom 

držiaku RM 1  - pre 

jednoduché ručné 

polohovanie laserových lúčov 

na viditeľnom bode 

Zrozumiteľná 

„klávesnica“ pre výber 

módu – jednoduchá 

obsluha 

Zámok – pre bezpečnú 

prepravu a funkčnosť  

Laserový kríž s vysokou 

viditeľnosťou – pre rýchle 

horizontálne a vertikálne 

nivelačné úlohy 

Kolmé lúče (body) – pre 

vynášanie  bodov 

RM 1 je možné 

kombinovať s 

stropným klipom – pre 

pohľadové aplikácie 

Technické údaje GCL 2-15 

Pracovný rozsah viditeľných 

laserových lúčov 
15 m 

Pracovný rozsah kolmého 

lúča 
10 m (hore, dolu) 

Presnosť laserového lúča ±0.3 mm/m 

Presnosť v rozsahu kolmého 

lúča 
±0.7 mm/m 

Samonivelačný rozsah ±4° 

Ochrana proti prachu a 

striekajúcej vode 
IP54 

Závit statívu ¼” a 5/8” 

Typ akumulátoru 3x1.5V AA 

Prevádzková teplota -10°C…+50°C 

Pracovná teplota -20°C…+70°C 

Laserová trieda & typ Trieda  2; <1mW 

Obj. číslo GCL 2-15 + RM 1  0601066E00 

DPC s DPH 160,99,-€ 

Obj. číslo GCL 2-15 + RM 1 + 

BT 150  
06159940FV 

DPC s  DPH 196,99,-€ 

Obj. číslo GCL 2-15 + RM 1 + 

BT 150 + držiak + kufor 
0601066E02 

DPC s DPH 226,99,-€ 
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Predstavenie noviniek Bosch – jar 2016 
 
Termodetektor

Technológia Bluetooth® 

pre pripojenie k telefónu 

a/alebo tabletu umožňuje 

dokumentáciu pomocou 

aplikácie GIS 

measure&document 

Spolupracuje so všetkými 

sondami so spojkou typu K 

Presné a rýchle meranie 

teploty a vlhkosti vzduchu 

okamžité odhalenie miest 

ohrozených plesňou a 

tepelných mostov 

Jednoduchá  dokumentácia 

snímkov a výsledkov meraní vďaka 

integrovanej kamere a obsiahlej pamäti 

Funkcie: 

• meranie teploty: povrchu, okolia, 

• meranie vlhkosti vzduchu 

• odhaľovanie tepelných mostov 

   a rosných bodov 

Technické údaje GIS 1000 C 

Pracovný rozsah 0,1 -5 m 

Rozsah merania 

povrchovej teploty 
- 40°C - + 1000°C 

Rozsah merania 

kontaktnej teploty 
- 40°C - + 1000°C 

Prevádzková teplota - 10°C - + 50°C 

Relatívna vlhkosť 0-100% 

Laserová trieda & typ Trieda  2; <1mW 

Hmotnosť 0,55 kg 

  Obj. číslo  L-Boxx 0601083301 

  DPC s  DPH 419,99,-€ 

  Obj. číslo L -box ready  0601083300 

  DPC s DPH 359,99,-€ 



PROFESIONÁLNE 
PRÍSLUŠENSTVO 
BOSCH 
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Predstavenie noviniek Bosch – jar 2016 
 
Rezný kotúč 

Proces výroby            

Vysoká pevnosť medzi 

nosným kotúčom a 

karbidom, zaisťuje 

trvalé a bezpečné 

použitie. 

Tungsten carbide grit 

(karbidové zrno) 
 

  Kvalita a veľkosť zaisťuje 

odolnosť v multiaplikáciách, 

rýchly rez a dlhú životnosti.  

Geometria kotúča 
 

Tenký design tela a rozširujúca sa 

drážka zaisťuje jedinečnú reznú 

rýchlosť, nedochádza k deformácii 

kotúča. 

Obj. číslo  

2.608.623.012 Ø 115 mm; otvor 22,23 mm; hrúbka 1,2 mm / 14,52,-€ 

2.608.623.013 Ø 125 mm; otvor 22,23 mm; hrúbka 1,2 mm / 16,80,-€ 

2.608.623.011 Ø 76 mm; otvor 10 mm; hrúbka 1,0 mm / 11,76,-€ 
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Predstavenie noviniek Bosch – jar 2016 
 
Pílový plátok T1044HP Precise for PVC

Tvar zubov je optimalizovaný pre rezanie PVC 

 Zabraňuje kontinuálnemu tvoreniu triesok 

 Ničím nerušený pohlaď na označenú líniu 

 Žiadne tavenie, žiadne znovu „pripájanie“ 

Geometria ostria optimalizovaná pre rezanie 

veľkých priemerov rúr a profilov 

 16 mm šírka pre presné rezy 

 250 mm extra dĺžka pre rezanie rúr do 

priemeru 160 mm 

Typ Aplikácia Rozstup zubov 

[mm] 

Dĺžka  

[mm] 

Balenie  

 

Obj. číslo  DPC s DPH   

T 1044 HP Precízny pre PVC 2.3mm 250mm 

 

3 2 608 667 843 26,68,-€ 
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Predstavenie noviniek Bosch – jar 2016 
 
Pílový plátok T101A Clean for PC

Tvar zubov optimalizovaný pre rezanie 

polykarbonátov  

 Pre čisté rezy PC 

 Žiadne tavenie 

 Žiadne znovu „pripájanie“ 

 

Typ Aplikácia Rozstup zubov 

[mm] 

Dĺžka  

[mm] 

Balenie  

 

Obj. číslo  DPC s DPH   

T 101 A Pre PC 2mm 100mm 3  2 608 631 670 6,60,-€ 

T 101 A Pre  PC 

 

2mm 100mm 5 2 608 631 010 9,96,-€ 
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Predstavenie noviniek Bosch – jar 2016 
 
Pilové plátky RSB Full Contact Endurance for HeavyMetal 

Patentovaný “Full Contact” Design 

 “Start of Cut” vyššia kontrola a presnosť, 

konkávna plocha zvyšuje životnosť a 

rýchlosť, optimalizované pre rezanie 

kovových trubiek 

Agresívne zuby 

veľké medzery, vysoká rezná 

rýchlosť, menej triesok 

Robustné zuby 

Malá medzera, vystužený zub, 

zaisťuje dlhšiu životnosť 

Priamy rez 

 Pre hladké rezy a menej vibrácii, v porovnaní 

s konkurenčnými plátkami, efektívnejšie, 

presnejšie 
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Predstavenie noviniek Bosch – jar 2016 
 
Pílové plátky RSB Full Contact Endurance for HeavyMetal 

Typ Rozstup zubov 

[mm/TPI] 

Rozmer 

[mm] 

Predajné balenie  

 

Obj. Číslo DPC s DPH  

S 927 BEF 1.4+1.8mm / 14+18 TPI 150 x 25 x 0.9 5  2 608 657 523 34,68,-€ 

S 927 BEF 1.4+1.8mm / 14+18 TPI 150 x 25 x 0.9 25 2 608 657 936 141,48.-€ 

S 1127 BEF 1.4+1.8mm / 14+18 TPI 225 x 25 x 0.9 5 2 608 657 524 45,48,-€ 

S 1127 BEF 1.4+1.8mm / 14+18 TPI 225 x 25 x 0.9 25 2 608 657 933 177,48,-€ 
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Predstavenie noviniek Bosch – jar 2016 
 
Vrtáky SDS-plus 5X 

Vystreďovací hrot pre presné 

a stabilné vystredenie 

 

 

 
 

Unikátny “frézovací“ design, v 

kombinácii s odvodovými kanálmi 

umožňuje rýchle odstránenie prachu 

a najvyššiu rýchlosť vŕtania bez 

akejkoľvek straty robustnosti a 

odolnosti 
 

 

 

4 – násobné ostrie 

geometria 4 násobného ostria 

vrtáku zabraňuje uviaznutiu v 

armatúre. 

 

 
  

4-špirálový tvar  

Rýchle odstránenie prachu pre 

vyššiu rýchlosť vŕtania a menšie 

opotrebenie 
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Predstavenie noviniek Bosch – jar 2016 
 
Príslušenstvo OMT Starlock - farebný orientačný systém 

Fialová 

Drevené materiály 

Plasty 

Sklolaminát 

Izolácie 

Špárovacia hmota 

Koža 

Guma 

 

Šedá 

Masívne drevo 

Tvrdé drevo 

Drevotrieska 

Preglejka 

Parkety 

Hnedá 

Špárovacia hmota 

Lepidlo na dlaždice 

Vláknité materiály 

Farby 

Sádra 

Drevené materiály 

Modrá 

Oceľ 

Nerezová oceľ  

Neželezné 

kovy 

Tvrdé skrutky 

Sádra 

Pórobetón 

Biela 

Drevo s klincami 

Drevotrieska s povrchovou  

úpravou 

Hliník 

Oceľový plech 

Drevené materiály 

Plasty 

Sendvičové materiály 



 

Bočný pohlaď: 
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Predstavenie noviniek Bosch – jaro 2016 
 
Príslušenstvo OMT Starlock - príklad 

stupnica hĺbky 

trojrozmerné 

upínanie nástroja 

technológia 

zuby 

typ listu 

výrobca 

materiál príslušenstva 

hlavný materiál 

zem pôvodu 

zúžené telo listu 

výkonnostná trieda 

stupeň 

farebný kód  

materiálovej skupiny 

materiálová skupina 
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Predstavenie noviniek Bosch – jar 2016 
 
Príslušenstvo OMT Starlock – oscilačná technika, uhol oscilácie 

Uhol oscilácie 2x 1,4° = 2,8° 2x 1,8° = 3,6° 2x 1,5° = 3,0° 

Dĺžka oblúka  

pri rovnakej dĺžke príslušenstva 

krátka stredná dlhá 

Postup práce 
Rýchlosť zubov za kmit stredný rýchle veľmi rýchle 

Potrebný výkon náradia stredný vysoký veľmi vysoký 

C
e

lk
o
v
á
 d

ĺž
k
a

 

všeobecné 

dokončovacie 

práce 

Použitie 
univerzálne 

použitie, hlboké 

ponorné rezy 

náročné práce 

rôzneho druhu 
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Predstavenie noviniek Bosch – jar 2016 
 
Príslušenstvo OMT Starlock – dĺžka nástroja (príklad: ponorný pil. list) 

 3 výkonnostné triedy 

 rôzna dĺžka príslušenstva 

 rôzna hmotnosť príslušenstva 

 

 Dĺžka oblúku kmitania je rôzna 

 v závislosti na dĺžke príslušenstva 

 v závislosti na type náradia 

 

 Dlhé príslušenstvo …  

 zvláda prácu rýchlejšie 

 môže preniknúť hlbšie do materiálu 

 viac zaťažuje upínanie 

 vyžaduje vyšší výkon náradia 

„Dlhé“ príslušenstvo vyžaduje robustné a výkonné náradie. 

dĺžka 80 mm 

dĺžka 60 mm 

dĺžka 50 mm 

príklad: (P/M)AIZ 32 APB 
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Predstavenie noviniek Bosch – jar 2016 
 
Príslušenstvo OMT Starlock – prehlaď materiálov 

Označenie Popis Význam Vlastnosti 

anglicky HCS  elasticita, ohybná 

 kaliteľné zuby 

 cenovo výhodná 

uhlíková oceľ High Carbon Steel 

anglicky  HSS rýchlorezná oceľ High Speed Steel  plne kalená 

 tvrdá 

 krehká  

nemecky HM 

anglicky TC 

francúzsky CT 

spekaný materiál 

z karbidu molybdénu, 

tantalu, titanu a volfrámu, 

s kobaltovým alebo 

niklovým práškom  

HartMetall 

Tungsten Carbide 

Carbure de Tungstène 

 veľmi tvrdý 

 krehký 

 tepelne odolný 

 s malým opotrebením 

nemecky  

anglocky BiM 
kombinácia kovov HCS 

a HSS 
Bi-Metall  tvrdé zuby z HSS 

s elastickým základným 

telom z HCS 

nemecky  

anglicky D 
priemyslovo vyrábané 

diamanty z uhlíka 
Diamant  najtvrdší známy materiál 

 extrémne tvrdý 

 odolný proti opotrebeniu 
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Predstavenie noviniek Bosch – jar 2016 
 
Príslušenstvo OMT Starlock – používané materiály 

Zloženie Vlastnosti Materiál Životnosť Označenie 

chrbát listu z HCS, 

zuby alebo ostrie 

z HSS 

výkonný 

odolný proti 

zlomeniu 

mäkký až tvrdý 

drevo, kov, plast 

dlhá až veľmi 

dlhá 

BiM bimetal 

chrbát listu z HCS, 

zuby z HSS, titan-

nitridový povlak 

veľmi výkonný 

odolný proti 

zlomeniu 

mäkký až tvrdý 

drevo, kov, plast 
veľmi dlhá 

BiM TiN 

chrbát listu a zuby z 

HCS 
stredná 

ohybná 

cenovo výhodná 

mäkký 

drevo, plast 

HCS 
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Predstavenie noviniek Bosch – jar 2016 
 
Príslušenstvo OMT Starlock – Systém rozhrania Starlock

 Nový svetový štandard 

 v spolupráci s firmou Fein 

 Fein + Bosch: 80% podiel na trhu 

 

 3 výkonnostné triedy 

 pre rôzne požiadavky 

 

 Zjednodušenie pre predajcu 

 jeden sortiment pre mnoho druhov náradia 

 

 Zjednodušenie pre užívateľa 

 veľmi veľký výber 

 ochrana vlastného náradia 
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Predstavenie noviniek Bosch – jar 2016 
 
Príslušenstvo OMT Starlock – tvar Starlock 

 Všeobecne 

 kódované pre vhodné náradie 

 nedochádza k predčasnému výpadku náradia 

    alebo príslušenstva 

 trojrozmerný prenos sily 

 veľmi rýchla, jednoduchá výmena príslušenstva 

 

 Starlock 

 pre náradie Starlock 

 pre bežné náradie 

 

 Starlock Plus 

 pre náradie s Starlock Plus a Starlock Max 

 

 Starlock Max 

 len pre náradie s Starlock Max 
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Predstavenie noviniek Bosch – jaro 2016 
 
Príslušenstvo OMT Starlock – 3D upínanie Starlock 

 Hviezdicovité, 12hranné = 24 plôch 

 Plošný kontakt 

 nie líniový kontakt 

 nie bodový kontakt 

 Kónický tvar 

 Trojrozmerný 3 D tvar 

 Bez vôle 

 Bez opotrebenia 

 Najlepší prenos sily, bez strát 

 Výmena príslušenstva bez použitia nástroja 

 Robustné, vysoko zaťažitelné 

 Pre náradie s vysokým výkonom 

 Pre náročné použitie 
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Predstavenie noviniek Bosch – jar 2016 
 
Príslušenstvo OMT Starlock – Starlock integruje súčasné upínacie systémy 

 OIS 

 12bodové upínanie 

 možné pootočenie nástroja: po 30° 

 AEG, Bosch, Hitachi, Makita, Metabo, 

Milwaukee, Ryobi, Skil a ďalšie. 

 

 Fein MultiMaster 

 4 bodové upínanie 

 možné pootočenie nástroja : 90° 

 

 Nie je integrované: Fein SuperCut 

 Nie je kompatibilné so Starlock 

 nutný špeciálny adaptér 

Bosch OIS 

Fein MultiMaster Starlock 

polohovanie 

v krokoch po 30° 



HOBBY NÁRADIE 
BOSCH 
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Predstavenie noviniek Bosch – jar 2016 
 
Akumulátorový vŕtací skrutkovač 

Technické údaje PSR 18 LI-2 Ergomomic 

Napätie / kapacita 18 V/2,5 Ah 

Krútiaci moment  28/32 Nm 

Nabíjací čas na 80% 40 min 

Voľnobežné otáčky 0-430/0-1400 min. 

Max. Ø skrutiek                         10 mm 

 Ø  vŕtania – oceľ / 

dreva 
13/38 mm 

Hmotnosť 1,15 kg 

Obj. číslo – 2 aku 06039B0101 

DPC  s DPH 249,99,-€ 

Obj. číslo – 1 aku 06039B0100 

DPC s DPH 209,99,-€ 

Obj. číslo – sólo 06039B0102 

DPC s DPH 129,99,-€ 

Najlepšia ergonómia 

Unikátny tvar pre pohodlné vŕtanie , 

skrutkovanie vďaka EC motoru 

Nový prepínač funkcie vpred a vzad  

Maximálna záťaž / Vysoký výkon 

13mm rýchloupínacie skľučovadlo 

O 10% viac točivého momentu vďaka EC 

technológii a použitia 2,5Ah Li-ion článkov 

Bezpečnosť 

Okamžité zastavenie vďaka 

Rotation Control Sensor* 

Kompaktný design a nízka 

hmotnosť 

O 10% ľahší  a o 20% 

kompaktnejší ako 

súčasne náradie vďaka 

EC motoru 
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Predstavenie noviniek Bosch – jar 2016 
 
Akumulátorový vŕtací skrutkovač s príklepom 

Najlepšia ergonómia 

Unikátny tvar pre pohodlné vŕtanie 

skrutkovanie vďaka EC motoru 

Nový prepínač funkcie vpred a 

vzad  

 

Vysoký výkon 

13mm rýchloupínacie 

skľučovadlo 

O 10% viac točivého 

momentu vďaka EC 

technológii a použitia 2,5Ah 

G3 Li-Ion článkov 

Bezpečnosť 

Okamžité zastavenie vďaka 

Rotation Control Sensor* 

 

Kompaktný design a nízka 

hmotnosť 

O 10% ľahší a o 20% 

kompaktnejší ako súčasne 

náradie vďaka EC technológii 

Maximálna záťaž / Optimálny 

výkon 

 

 

 

• -Vyššia efektivita vďaka 

unikátnemu riadeniu energie 

a pohonu 

• -2,5 Ah Li-ion batérie - 25% 

viac energie & sily  

 

Technické údaje PSB 18 LI-2 Ergomomic 

Napätie článku/kapacita 18 V/2,5 Ah 

Krútiaci moment 28/32 Nm 

Nabíjací čas na 80% 40 min 

Voľnobežné otáčky 0-430/0-1400 min. 

Max. Ø skrutiek                        10 mm 

Ø do oceli / dreva / 

muriva 
13/38/11 mm 

Hmotnosť 1,30 kg 

Obj. číslo – 2 aku 06039B0301 

DPC s DPH 269,99,-€ 

Obj .číslo – 1 aku 06039B0300 

DPC s DPH 229,99,-€ 

Obj. číslo – sólo 06039B0302 

DPC s DPH 149,99,-€ 
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Predstavenie noviniek Bosch – jar 2016 
 
Akumulátorová okružná pila 

Technické údaje PKS 10,8 LI 

Napätie článku / kapacita 10,8 V/2,0 Ah 

Hĺbka rezu pri 0°/0° 26 mm 

Hĺbka rezu pri 45°/0° 17 mm 

Voľnobežné otáčky 1400 min. 

Ø  pílového kotúča 85/0,7 mm 

Nabíjací čas 90 min. 

Hmotnosť 1,40 kg 

Obj. číslo – 1 aku 06033C7000 

DPC s DPH 149,99,-€ 

Obj. číslo - sólo 06033C7001 

DPC s DPH 99,99,-€ 

Ovládanie 

Okružná pila s podporou 

prídavnej rukoväte 

Presnosť 

LED svetlo pro dobrou 

viditeľnosť na línie rezu 

 

Komfort 

Jednoduché nastavenie 

hĺbky a uhla rezu 

Pohodlie 

Funkcia aretácie vretena pre 

rýchlu výmenu pílového kotúča 

Výkon 

Vyšší výkon vďaka 2,0 Ah 

akumulátoru, vyššia efektivita  
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Predstavenie noviniek Bosch – jar 2016 
 
Okružná pila 

Technické údaje PKS 40 

Príkon 850 W 

Hĺbka rezu pri 90°/45° 40/26 mm 

Voľnobežné otáčky 5300 min. 

Ø pílového kotúča 130 mm 

Hmotnosť 2,60 kg 

Obj .číslo 06033C5000 

DPC s DPH 89,99,-€ 

Nízka prašnosť 

Prípojka na vysávač k 

odsávaniu prachu 

Presnosť 

Cut Control pre 

jednoduché vedenie línie 

rezu 

Pohodlie 

Aretácia vretena 

pre rýchlu výmenu 

pílového kotúča 

Univerzálna 

Jednoduché nastavenie 

hĺbky a uhla rezu 

Výkon 

Výkonný 850W motor pre 

maximálny rezný výkon 
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Predstavenie noviniek Bosch – jar 2016 
 
Rádio 

Technické údaje PRA Multi Power 

Kapacita 

akumulátora 
Li-Ion  10,8/14,4/18V 1,3Ah-3,0Ah 

Rozmery 300 x 280 x 250 mm 

Bluetooth áno 

Hmotnosť 2,90 kg 

Prevádzkový čas 

typ FM B AUX 

10,8V 1,3 Ah 3 h 1,5 h 1,5 h 

14,4V 2,0 Ah 7 h 4 h 4 h 

18V 1,5 Ah 10,5 h 3 h 3,5 h 

Obj. číslo 06039A9000 

DPC s DPH 139,99,-€ 

Smartphone storing 

station 

Pre okamžitý prístup 

k hudbe 

Jednoduché pripojenie 

Technológia Bluetooth pre 

prevádzku z vašich mobilných 

telefónov a Aux-in pripojení 

Design 

Unikátny trojuholníkový tvar 

s ochrannými úchytmi  pre 

pohodlné prenášanie 

Zadné úložisko pre telefón a 

príslušenstvo 

Všestrannosť 

Použitie s 10,8V, 14,4V a 

18V Li-Ion batériami resp. s 

napájacím káblom 
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Rádio 

Technické údaje PRA 10,8 V Li 

Kapacita 

akumulátora 
Li-Ion  10,8/1,3Ah-2,0Ah 

Rozmery 290 x 185 x 80 mm 

Hmotnosť 1,40 kg 

Prevádzkový čas 

typ FM AUX 

10,8V 1,3 Ah 3 h 1,5 h 

10,8V 1,5 Ah 4 h 2 h 

10,8V 2,0 Ah 5 h 2,5 h 

Obj. číslo 06039B1000 

DPC s DPH 109,99,-€ 

Flexibilná anténa 

pre lepší príjem a odolnosť 

„AUX IN“ prípojka   

Pre počúvanie i z iných 

zariadení 

Pohodlie 

Vždy pripravené k použitiu 

vďaka Li-Ion Technológii 

Robustná konštrukcia 

Pre väčšiu odolnosť 

Kompaktné a ľahké 

Pre pohodlnú manipuláciu 

Kvalita zvuku 

Dva výkonné 

reproduktory (2 x 

5W) sú ideálne v 

každom pracovnom 

priestore 

Všestrannosť 

Použitie s 10,8V akumulátorom alebo 

s napájacím káblom 



ZÁHRADNÉ 
NÁRADIE 
BOSCH 
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Predstavenie noviniek Bosch – jaro 2016 
 
Krovinorez AFS 23-37

Technické údaje AFS 23-37 

Menovitý príkon  950 W 

 Ø kosenia / lanko 37 cm 

Ø kosenia / nôž 23 cm 

Priemer lanka 3,5 mm 

Hmotnosť 5,3 kg 

Obj. číslo 06008A9000 

DPC s DPH 159,99,-€ 

Nastaviteľný popruh a rukoväť 
Ergonomický design poskytuje 

optimálne vyváženie náradia 

rôznym užívateľom 

 

 

Kombinované rezy 

Jednoduchá výmena 

nožov za strunu 

Kombinovaný ochranný systém 

Pri výmene reznej hlavy nie je  

nutné odstránenie krytu 

Výkonný motor 

1,000 Watt (1.3 HP ekvivalent) 

motor poskytuje vynikajúci 

rezný výkon 

Pogumovaná rukoväť 

Pre pohodlnejší úchop 
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Akumulátorová strunová kosačka ART 23-10,8 V LI

Technické údaje ART 23-10,8 V LI 

Napätie  10,8 V/2,0 Ah 

Žací priemer 23 cm 

Žací systém Plastové nože 

Hmotnosť 1,9 kg 

Obj . číslo ART 23-10,8 LI 

- solo 
06008A8101 

DPC s DPH 87,19,-€ 

Obj. číslo ART 23-10,8 Li 

1 aku 
06008A5D02 

DPC cena s DPH  163,59,-€ 

Nízka hmotnosť, vyváženosť 

Menší tlak na ruky počas práce 

Pogumovaná rukoväť 

Pre pohodlnejšie držanie 

Uskladnenie nožov 

Bezpečné uloženie a prístup 

Durablade systém 

Nepretržité použitie  

Perfektný výsledok 

Odloženie 

Bezpečné položenie na zem 

Akumulátorová technológia 

Maximálna výdrž vďaka 

efektívnemu hospodáreniu s 

energiou 

Šetrné k rastlinám 

Dištančný oblúk 
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Akumulátorové nožnice na živý plot AHS 55-20 LI  

Technické údaje AHS 55-20 LI  

Napätie 18 V 

Dĺžka lišty 55 cm 

Rozstup nožov 20 mm 

Hmotnosť 2,6 kg 

Obj. číslo AHS55-20 LI / 1 

aku 
0600849G00 

DPC s DPH 203,59,-€ 

Obj. číslo AHS 55-20 LI / 

2 aku 
0600849G04 

DPC s DPH  229,99,-€ 

Obj. číslo AHS 55-20 LI – 

sólo 
0600849G02 

DPC s DPH  119,99,-€ 

Ergonomické & bez námahy 

Dobre vyvážené s nízkou hmotnosťou 2.6 kg 

 

 

Rýchle & účinné 

Quick-Cut’ & ‘Anti-Blocking’ System, 

2600 spm voľnobežných zdvihov 

 

Výkonné 

55 cm dĺžka lišty,  

20 mm rozstup zubov 

Vynikajúca technológia 

Maximálna výdrž, vysoká 

účinnosť, Power4All 

 

Bezpečné použitie 

Ochranný kryt a pomocná rukoväť 
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Akumulátorové nožnice na živý plot AHS 50-20 LI 

Technické údaje AHS 50-20 LI  

Napätie 18 V/2,0 Ah 

Dĺžka lišty 50 cm 

Rozstup nožov 20 mm 

Hmotnosť 2,5 kg 

Obj .číslo AHS 50-20 LI – 

2 aku 
0600849F04 

DPC  s DPH 219,99,-€ 

Obj .číslo AHS 50-20 LI – 

solo 
0600849F02 

DPC s DPH  108,99,-€ 

Ergonomické & bez námahy 

Dobre vyvážené s nízkou hmotnosťou 2.5 kg 

 

 

 

Rýchle & účinné 

Quick-Cut’ & ‘Anti-Blocking’ System, 

2600 spm voľnobežných zdvihov 

 

 

Výkonné 

50 cm dĺžka lišty,  

20 mm rozstup zubov 

 

Vynikajúca technológia 

Maximálna výdrž, vysoká 

účinnosť, Power4All 

 

Bezpečné použitie 

Ochranný kryt a pomocná rukoväť 
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Akumulátorové nožnice na živý plot AHS 48-20 LI  

Technické údaje AHS 48-20 LI   

Napätie  18 V 

Dĺžka lišty 48 cm 

Rozstup nožov 20 mm 

Hmotnosť 2,4 kg 

Obj. číslo - AHS 48-20 LI / 

1 aku 
0600849F05 

DPC s DPH 179,99,-€ 

Ergonomické & bez námahy 

Dobre vyvážené s nízkou hmotnosťou 2.5 kg 

 

 

Rýchle & účinné 

Quick-Cut’ & ‘Anti-Blocking’ System, 

2600 spm voľnobežných zdvihov 

 

 

Výkonné 

48 cm dĺžka lišty,  

20 mm rozstup zubov 

 

Vynikajúca technológia 

Maximálna výdrž, vysoká 

účinnosť, Power4All 

 

Bezpečné použitie 

Ochranný kryt a pomocná rukoväť 
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Rozsievač – nástavec nožnice Isio

Technické dáta Rozsievač na Isio 

Max. kapacita 1 L 

Hmotnosť  700 g 

Obj. číslo                     F016800331 

DPC s DPH 32,99,-€ 

Jednoduchá výmena príslušenstva 

Systém ‘Multi-Click’ umožňuje 

jednoduchú výmenu príslušenstva. Pohodlné 

Vďaka veľkému 

otvoru v 1 L 

zásobníku 

Vynikajúca ergonómia 

Malý, ľahký, kompaktný - hmotnosť 

iba 700g  (Isio + Spreader) 

Pohodlné  

Ergonomická rukoväť 

pogumovaná na oboch stranách 

Prevádzkový čas až 50 min  

Integrovaný 3.6 V Li-Ion akumulátor. Žiadny 

pamäťový efekt, nedochádza k samovoľnému 

vybíjanniu, vždy pripravený na použitie. 

Nastavenie  rozptylu 

Nastavenie veľkosti 

rozptylu pre rôznu veľkosť 

„materiálov“ 



NÁRADIE SKIL 



 

TS - PT/CZ/SKK | 21/03/2016 

© Robert Bosch spol. s r.o. 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property 

rights. 

57 

Predstavenie noviniek Bosch – jar 2016 
 
Vŕtacie kladivo Skil 

Technické údaje 1762 AK 

Menovitý príkon  1.700W 

Energia úderu 2,8 J 

Voľnobežné otáčky 0-950 min. 

Max. Ø vŕtania do ocele, 

dreva, betónu 
13, 40, 24 mm 

Frekvencia príklepov 0-4500 

Hmotnosť 2,8 kg 

Obj. číslo F0151762AK  

DPC s DPH 137,99,-€ 

SDS+ 

Príslušenstvo, výmena 

bez použitia ďalšieho náradia 

 

Pomocná pogumovaná 

rukoväť 

Maximálna bezpečnosť 

a ovládanie náradia  

Bezpečnostná spojka 

Pre ochranu užívateľa v 

prípade zaseknutia 

Variabilná rýchlosť s  

reguláciou otáčok 

Pre hladký rozbeh a  

úplnú kontrolu 

3 funkcie, vŕtacie kladivo 

Vŕtanie s príklepom, 

vypnutie príklepu pre 

bežné vŕtanie, možnosť 

zastavenia rotácie pre 

ľahké sekanie  

Pravý / ľavý chod 

Pre vŕtanie či odstránenie 

skrutiek 
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Multifunkčné náradie Skil 

Technické dáta 1480 

Menovitý príkon  300 W 

Voľnobežné otáčky 14000 – 22000 min. 

Uhol oscilácie 1,5° 

Hmotnosť 1,4 kg 

Obj. číslo F0151480AD 

DPC s DPH 91,99,-€ 

Výkonný 300 Watt motor 

 
Bočná pomocná rukoväť 

Pre optimálne vedenie a 

kontrolu 

Ergonomický design & 

mäkké uchopenie 

Optimálny úchop, príjemný 

na dotyk 

Hĺbkový doraz 

Kontrola hĺbky rezu 

Regulácia rýchlosti 

Prispôsobuje rýchlosť práci 

3 m dlhý kábel 

Pre optimálnu pracovnú slobodu 

Oscilačný systém interface 

Univerzálne príslušenstvo interface 

+ 
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Uhlová brúska Skil 

Technické dáta 9010 

Menovitý príkon  1000 W 

Max. Ø kotúča 125 mm 

Voľnobežné otáčky 12 000 min. 

Hmotnosť 2,4 kg 

Obj. číslo F0159010AD 

DPC s DPH 71,99,-€ 

Výkonný 1000W motor 

Zvládne každé bežné 

rezanie a brúsenie 

 

Úzka a odolná kovová 

prevodová hlava 

Pre jednoduchý prístup 

Aretácia vretena 

Jednoduchá výmena 

kotúča / príslušenstva 

Veľký bezpečnostný spínač pre 

optimálne pohodlie 

Vreteno M14  

Príruba typu ‘Clic’ 

Ergonomický design a tri polohy bočnej 

rukoväte pre optimálne uchopenie 

 

3m napájací kábel 

Pre dostatočnú voľnosť 
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Uhlová brúska Skil 

Výkonný 800W motor 

Zvládne každé bežné rezanie a 

brúsenie 

 

Úzka a odolná kovová 

prevodová hlava 

Pre jednoduchý prístup 

 

Aretácia vretena 

Jednoduchá výmena 

kotúča / príslušenstva 

 

Veľký bezpečnostný spínač pre 

optimálne pohodlie 

 

Vreteno M14  

Príruba typu ‘Clic’ 

 

Ergonomický design a tri polohy bočnej 

rukoväte pre optimálne uchopenie 

 

 

3m napájací kábel 

Pre dostatočnú voľnosť 

 

Technické dáta 9008 

Menovitý príkon  800 W 

Max. Ø kotúča 125 mm 

Voľnobežné otáčky 12 000 min. 

Hmotnosť 2,2 kg 

Obj. číslo F0159008AA 

DPC s DPH 60,99,-€ 
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Predstavenie noviniek Bosch – jar 2016 
 
Uhlová brúska Skil 

Výkonný 1200W motor 

Zvládne každé bežné rezanie a 

brúsenie 

 

Úzka a odolná kovová 

prevodová hlava 

Pre jednoduchý prístup 

 

Aretácia vretena 

Jednoduchá výmena 

kotúča / príslušenstva 

 
Pogumovaná rukoväť  

Pohodlný úchop 

Auto‘Clic’ nastavenie  

ochranného krytu 

 

Ergonomický design vrátane otočnej 

zadnej rukoväte a 3  postranné pozície 

pomocnej rukoväte , 

Viac možností uchopenia užívateľ má 

všetko pod kontrolou 

3m napájací kábel 

Pre dostatočnú voľnosť 

 

 

Technické údaje 9012 

Menovitý príkon  1200 W 

Max. Ø kotúča 125 mm 

Voľnobežné otáčky 12 000 min. 

Hmotnosť 2,3 kg 

Obj. číslo F0159012AA 

DPC s DPH 81,99,-€ 

Veľký bezpečnostný spínač pre optimálne 

pohodlie 
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Predstavenie noviniek Bosch – jaro 2016 
 
Uhlová brúska Skil 

Výkonný 600W motor 

dostatočne výkonný pre 

ľahšie brúsenie & rezanie 

 

Úzka a odolná kovová 

prevodová hlava 

Pre jednoduchý prístup 

 

Aretácia vretena 

Jednoduchá výmena 

kotúča / príslušenstva 

 

 

Mäkká rukoväť 

Pohodlný úchop 

Priemer kotúča 115 mm 

Bezpečnostný spínač 

Pre prácu i v rukaviciach 

Technické údaje 9006 

Menovitý príkon  600 W 

Max. Ø kotúča 115 mm 

Voľnobežné otáčky 12 000 min. 

Hmotnosť 1,6 kg 

Obj. číslo F0159006AA 

DPC s DPH 39,99,-€ 
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Predstavenie noviniek Bosch – jaro 2016 
 
Uhlová brúska Skil 

Výkonný 600W motor 

dostatočne výkonný pre 

ľahšie brúsenie & rezanie 

 

Úzka a odolná kovová 

prevodová hlava 

Pre jednoduchý prístup 

 

Aretácia vretena 

Jednoduchá výmena 

kotúča / príslušenstva 

 

Mäkká rukoväť 

Pohodlný úchop 

 

Priemer kotúča 125 mm 

 

Bezpečnostný spínač 

Pre prácu i v rukaviciach 

 

Technické údaje 9016 

Menovitý príkon  600 W 

Max. Ø kotúča 125 mm 

Voľnobežné otáčky 12 000 min. 

Hmotnosť 1,6 kg 

Obj. číslo F0159016AA 

DPC s DPH 50,99,-€ 
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Predstavenie noviniek Bosch – jar 2016 
 
Akumulátorový vŕtací skrutkovač Skil 

Variabilná rýchlosť  

pre hladký rozbeh a  

úplnú kontrolu nad náradím 

10 mm skľučovadlo 

Pre jednoduchú výmenu 

príslušenstva 

Ergonomická rukoväť  

Pohodlný úchop 

Elektronická brzda 

 

NiMH 1.5Ah  

Technické údaje 2695AA/2695AD 

Napätie článku/kapacita 12 V/1,5 Ah 

Technológia článku NiMH 

Voľnobežné otáčky 0 -550 min. 

Max. krútiaci moment 26 Nm 

Ø vŕtania do dreva 

/ocele 
20/6 mm 

Hmotnosť 1,5 kg 

Obj. číslo 2695 AA F0152695AA 

Rozsah dodávky/balenie 2x akumulátor / kartón 

DPC s DPH – 2695AA 55,99,-€ 

Rozsah dodávky / 

balenia 

1x akumulátor, sada 

vrtákov a bitov /kufor 

Obj. číslo 2695 AD F0152695AD 

DPC s DPH – 2695AD 60,98,-€ 

Pravý / ľavý chod 



ZÁHRADNÉ 
NÁRADIE SKIL 
URBAN SERIES 
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Predstavenie noviniek Bosch – jar 2016 
 
Elektrická kosačka Skil 

Výkonný motor 

Energeticky úsporný motor 

s 9500 ot./min. 

Pohodlné skladovanie 

Úsporné zvislé skladovanie 

pri stene 

Vysypávanie koša 

Veľmi pohodlné, 

len jednou rukou 

Kompaktná a ľahká 

len 4,3 kg! 

 

Mimoriadne obratný 

Unikátne predné otočné 

kolieska umožňujú pohodlnú 

manipuláciu 

Technické údaje 0711AA / 0712AA 

Príkon 500 W 

Šírka záberu 29 cm 

Voľnobežné otáčky 0 -550 min. 

Výška  
3 nastavenia, 25 - 55 

mm 

Obsah koša 17 l 

Hmotnosť 4,3 kg 

Obj. číslo 0711AA F0150711AA 

Rozsah dodávky / 

balenie 

10x plastový nôž / 

kartón 

DPC s DPH – 0711AA 70,99,-€ 

Obj. číslo 0712AA F0150712AA 

Rozsah dodávky / 

balenie 

10x plastový nôž, 

predlžovací kábel / 

kartón 

DPC s DPH – 0712AA 101,99,-€ 

Flexibilná pracovná 

výška 

Optimálny pracovný 

komfort pro každého 

Nastaviteľná výška kosenia 

Tri rôzne nastavenia výšky 

kosenia Vrátane 10 ks plastových 

nožov 
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Predstavenie noviniek Bosch – jar 2016 
 
Ponorné čerpadlo Skil 

Tepelná ochrana 

Motor sa vypne v prípade 

preťaženia 

Držiak kábla 

Nastaviteľná výška 

zapnutie/vypnutie 

Univerzálny konektor na 

hadice 

Pre pripojenie hadíc 

rôznych priemerov 

Rukoväť na prenášanie 

Veľké držadlo pre pohodlnú 

prepravu 

 

Plavákový spínač 

Umožňuje automatickú 

prevádzku 

Technické údaje 0805 

Príkon 300 W 

Maximálna kapacita 

čerpania 
6500 l/h 

Maximálna výška čerpania 6 m 

Maximálna veľkosť častíc 

nečistôt 
5 mm 

Maximálna hĺbka ponoru 7 m 

Zvyšková hĺbka vody 

(približná) 
5 cm 

Maximálna teplota 

kvapaliny 
35 °C 

Minimálna výška hladiny 

vody pri spustení 
40 mm 

Dĺžka napájacieho kábla 10 mm 

Hmotnosť 4,0 kg 

Obj. číslo  F0150805AA 

Rozsah dodávky / balenie 
Univerzálna koncovka 

na hadice 

DPC s DPH  60,99,-€ 

Vhodné pre veľké hĺbky 

Môže byť ponorené až 7 

m pod vodou 

Veľká kapacita 

Rýchle odčerpanie 

 veľkého objemu vody 

Vrátane univerzálnej 

koncovky na hadice 
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Predstavenie noviniek Bosch – jar 2016 
 
Ponorné čerpadlo Skil 

Tepelná ochrana 

Motor sa vypne v prípade 

preťaženia 

Držiak kábla 

Nastaviteľná výška 

zapnutie/vypnutie 

Univerzálny konektor na 

hadice 

Pre pripojenie hadíc 

rôznych priemerov 

 

Rukoväť na prenášanie 

Veľké madlo pre pohodlnú 

prepravu 

 

Plavákový spínač 

Umožňuje automatickú 

prevádzku 

 

Technické údaje 0810 

Príkon 500 W 

Maximálna kapacita 

čerpania 
8500 l/h 

Maximálna výška čerpania 5 m 

Maximálna veľkosť častíc 

nečistôt 
35 mm 

Maximálna hĺbka ponoru 7 m 

Zvyšková hĺbka vody 

(približná) 
5 cm 

Maximálna teplota 

kvapaliny 
35 °C 

Minimálna výška hladiny 

vody pri spustení 
75 mm 

Dĺžka napájacieho kábla 10 mm 

Hmotnosť 4,0 kg 

Obj. číslo  F0150810AA 

Rozsah dodávky / balení 
Univerzálna koncovka 

na hadice 

DPC s DPH  71,99,-€ 

Vhodné pre veľké 

hĺbky 

Môže byť ponorené 

až 7 m pod vodou 

 

Vhodné pre znečistenú vody 

Častice nečistôt do Ø 35 mm   Vrátane univerzálnej 

koncovky na hadice 

 

Veľká kapacita 

Rýchle odčerpanie 

veľkého objemu vody 

 



NÁRADIE           
SKIL MASTERS 
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Predstavenie noviniek Bosch – jar 2016 
 
Uhlová brúska Skil Masters 

Výkonný 750W motor 

dostatočne výkonný pre 

ľahké brúsenie & rezanie 

 

Úzka a odolná kovová 

prevodová hlava 

Aretácia vretena 

Pohodlná výmena 

príslušenstva 

4m dlhý kábel 

Priemer kotúča 125mm 

Bezpečnostný spínač 

Pre prácu i v rukaviciach 

Technické údaje 9408 ME 

Menovitý príkon  750 W 

Max. Ø kotúča 125 mm 

Voľnobežné otáčky 12 000 min. 

Hmotnosť 1,9 kg 

Obj. číslo F0159408ME 

DPC s DPH 61,20,-€ 

Restart Protection 

Maximálne bezpečie a komfort pri práci 
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Predstavenie noviniek Bosch – jar 2016 
 
Uhlová brúska Skil Masters 

Výkonný 1300W motor 

Pre náročné aplikácie 

Úzka a odolná kovová 

prevodová hlava 

 

Aretácia vretena 

Pohodlná výmena 

príslušenstva 

 

Ergonomický design vrátane otočnej zadnej 

rukoväte a 3  postranné pozície pomocnej 

rukoväte, 

Viac možností uchopenia užívateľ má všetko 

pod kontrolou 

 

Priemer kotúča 125mm 

Plná elektronika: 

• Soft štart pre plynulý rozbeh 

bez spätného rázu 

•Regulácia rýchlosti 

• Ochrana motora 

• Konštantná elektronika 

Technické údaje 9412 MA 

Menovitý príkon  1300 W 

Max. Ø kotúča 125 mm 

Voľnobežné otáčky 3000 - 12 000 min. 

Hmotnosť 2,4 kg 

Obj. číslo F0159412MA 

DPC s DPH 122,40,-€ 

Restart Protection 

Maximálne bezpečie a komfort 

pri práci 

4 m dlhý kábel 

Velký vypínač 

Pohodlná práca 

Mäkká rukoväť 

Pohodlný úchop 


