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14.2

STROJE A NÁSTROJE

pílové kotúče

Predrezové kotúče a kotúče Top precision a Expert

•
•
•
•

kód

kód Bosch

opis

243548

2.608.642.610

kotúče top precision, expert a predrezové kotúče, 120 × 20 × 3,1 – 4,3 mm, 24 T K-WZ

128154

2.608.642.127

predrez TP Best for 100 × 20 × 2,8 – 3,6 mm, 12 + 12T ATB

128156

2.608.642.129

predrez TP Best for 120 × 20 × 2,8 – 3,6 mm, 12 + 12T ATB

128158

2.608.642.131

predrez TP Best for 125 × 20 × 2,8 – 3,6 mm, 12 + 12T ATB

128159

2.608.642.104

TP Best for Abrasive 250 × 30 × 3,2/2,2 48T DH

128161

2.608.642.108

TP Best for Abrasive 350 × 30 × 3,2/2,2 72T DH

128162

2.608.642.109

TP Best for Abrasive 250 × 30 × 3,2/2,2 80T TCG

128163

2.608.642.110

TP Best for Abrasive 300 × 30 × 3,2/2,2 mm, 96T TCG

128164

2.608.642.105

TP Best for Fine 300 × 30 × 3,2/2,2 mm, 96T ATB

128165

2.608.642.107

TP Best for Fine 350 × 30 × 3,5/2,5 108T ATB

192693

2.608.642.502

Expert Fine Wood 250 × 30 22T ATB

171036

2.608.642.503

Expert Fine Wood 300 × 30 26T ATB

171037

2.608.642.516

Expert Fine Laminated 250 × 30 80T TCG

171038

2.608.642.517

Expert Fine Laminated 300 × 30 96T TCG

128131

2.608.642.098

multimateriál pre pokosovú pílu 254 × 30 × 2,3/1,8, 80T TC G

128132

2.608.642.099

multimateriál pre pokosovú pílu 305 × 30 × 2,3/1,8, 96T TC G

pri kónickom predreze sa šírka rezu nastavuje vysunutím/zasunutím kotúča
ATB = striedavý zub, DH = dutý zub, TCG = trapézový zub
napínací krúžok udržuje tvarovú stálosť
trvalé informácie o brúsení kotúča vypálené laserom na tele kotúča

TOP PRECISION BEST FOR
–
–
–
–
–
–
–

tvrdokovové zuby MicroteQ zaručujú minimálne opotrebovanie a kvalitu rezu
povlak CleanteQ redukuje zachytávanie zvyškov a udržuje kotúč chladný
StabilteQ tlmiace drážky výrazne znižujú hlučnosť pri rezaní
rozpínacie drážky rezané laserom zvyšujú stabilitu kotúča a presnosť rezu
oceľové telo pre vysokú odolnosť
perfektný rez do doskových materiálov jedno i obojstranne laminovaných či dyhovaných
pre horizontálne a vertikálne formátovacie píly
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171038

243548

128163

128154

KOTÚČE Expert
– z uby DURA Technology: dlhá životnosť vďaka hustej a kompaktnej tvrdokovovej zmesi s karbidom
titánu so špeciálnymi inhibítormi
– napínací krúžok zabraňuje deformácii tela kotúča
– Vibration Control tlmiaci drážky pre pokojný chod a nižšiu hlučnosť
KOTÚČE MULTIMATERIAL
– č isté rezy do kompozitných materiálov, hliníka, mosadze, medi, neželezných kovov, plastov,
epoxidu aj drevotrieskových dosiek
– pre kapovacie a pokosové píly

STROJE A NÁSTROJE

pílové kotúče a skrutkovacie bity

Pílový kotúč Optiline Wood pre kotúčovú pílu
kód

kód Bosch

opis

118201

2.608.640.596

160 × 2,6 × 16 (20), 24T ATB

118204

2.608.640.616

190 × 2,6 × 30, 36T ATB

• presné a kvalitné rezy
• vhodné pre všetky typy drevín

Pílový kotúč Multimaterial
kód

kód Bosch

opis

142055

2.608.640.503

160 × 20 (16) × 2,4 mm, 42T TCG

118206

2.608.640.509

190 × 30 × 2,4 mm, 54T TCG

142056

2.608.640.508

190 × 20 (16) × 2,4 mm, 54T TCG

142057

2.608.640.511

210 × 30 × 2,4 mm, 54T TCG

142058

2.608.640.445

210 × 30 × 2,5 mm, 80T TCG

142059

2.608.640.447

216 × 30 × 2,5 mm, 80T TCG

142060

2.608.640.514

235 × 30 (25) × 2,4 mm, 64T TCG

142061

2.608.640.516

250 × 30 × 3,2 mm, 80T TCG

ATB

DH

K-WZ

TCG

• pre náročný rez s čistými hranami
• vhodné pre najrôznejšie materiály (drevo, DTD, plast, hliník…)
• pre kotúčové, pokosové a stolové píly

Bity EH – Extra hart
kód

kód Bosch

opis

počet ks v balení

118230

2.607.001.556

PZ1 EH 25 mm

1

118231

2.607.001.560

PZ2 EH 25 mm

1

118232

2.607.001.564

PZ3 EH 25 mm

1

118226

2.607.001.510

PH1 EH 25 mm

1

118227

2.607.001.513

PH2 EH 25 mm

1

118652

2.607.001.517

PH3 EH 25 mm

1

142077

2.607.002.496

TX20 EH 25 mm

1

142078

2.607.002.497

TX25 EH 25 mm

1

142079

2.607.001.724

HEX4 EH 25 mm

3

PZ

PH

TX

HEX

• bity z tvrdokovu s dlhou životnosťou a maximálnou pevnosťou
• lisované, väčšia presnosť výroby, lepšie držia v drážke
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STROJE A NÁSTROJE

súpravy bitov

Súprava skrutkovacích bitov
Robust Line M, Extra-Hart
s rýchlovymeniteľným držiakom
kód

kód Bosch

opis

239290

2.607.002.563

12 + 1-dielna

Súprava obsahuje
– PH1, 2, 3
– PZ1, 2, 3
– T10, 15, 20, 25, 30, 40

Súprava skrutkovacích bitov
Robust Line L, Extra-Hart
s rýchlovymeniteľným držiakom
kód

kód Bosch

opis

216498

2.607.002.568

18 + 1-dielna

Súprava obsahuje
–
–
–
–
–

PH1, 2, 3
PZ1, 2, 3
T10, 15, 20, 25, 30, 40
S0, 6 × 4,5; 0,8 × 5,5; 1,2 × 8,0
HEX 4, 5, 6

Súprava skrutkovacích EH bitov
s rýchlovymeniteľným držiakom
kód

kód Bosch

opis

143978

2.607.017.037

25-dielne (25 a 49 mm)

• balenie X-Pro je cenovo a kvalitou prijateľný variant
Súprava obsahuje
– 25 mm: PH1,2, 2,3, PZ1,2, 2,3, T10, 15, 20, 20, 25, 27, 30, 40
– 49 mm: PH2, PZ2, T10, 15, 20, 25, 30, 40
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STROJE A NÁSTROJE

pílové plátky do priamočiarych píl

Pílový plátok BIM Extra-clean

Pílový plátok BIM

pre tvrdé drevo

pre lamino

•
•
•
•

kód

kód Bosch

opis

kód

kód Bosch

opis

118410

2.608.636.569

T308BF, 5 ks

161077

2.608.636.431

T101BIF, 5 ks

118411

2.608.636.640

T308BOF, 5 ks

161065

2.608.636.432

T101AOF, 3 ks

extra čistý a presný rez na oboch stranách		
rovný rez (BF) alebo krivkový (BOF)
nepodrezáva
vhodný na materiál: 5 – 50 mm, masív, preglejka, OSB dosky a pod.

•
•
•
•

úplne čistý rez v materiáloch ako je lamino a lamely laminátových podláh
rovný rez (BIF) alebo krivkový (AOF)
na laminátové podlahy, lamináty a tiež preglejky
vhodný na materiál: 3 – 30 mm (BIF), 1,5 – 15 mm (AOF)

Pílový plátok HCS
pre mäkké drevo
kód

kód Bosch

opis

161061

2.608.630.030

T101B, 5 ks

118266

2.608.633.779

T101BR, 3 ks

118412

2.608.634.234

T101BF, 5 ks

161062

2.608.634.235

T101BRF, 5 ks

• čistá rubová strana (B/BF) alebo lícová (BR/BRF)
• vhodný na materiál: 3 – 30 mm, DTD, tvrdé drevo a v podstate všetky drevené materiály

Pílový plátok HCS
pre drevo
kód

kód Bosch

opis

161067

2.608.633.A35

T144DP, 5 ks

• cenovo výhodné plátky na hrubý a rýchly rez
• vhodný na materiál: 5 – 50 mm, na masív a OSB dosky
• nevhodný na lamino (LTD)

Pílový plátok BIM Progressor
pre drevo a kov
kód

kód Bosch

opis

118413

2.608.634.993

T345XF, 3 ks

14

• univerzálny rýchly hrubý rez
• na deštrukčné práce (drevo s klincami, stavebné drevo)
• nevhodný na čistú prácu
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súpravy pílových plátkov Robustline

Súpravy Robustline
• balenie Robust Line sa vyznačuje vysokou odolnosťou proti poškodeniu
• odolá aj prejdeniu autom
• balenie obsahuje nástroje najvyššej kvality

Súprava pílových plátkov Wood Expert
kód

kód Bosch

opis

142718

2.607.010.572

6-dielna súprava pílových plátkov Wood Expert

Súprava obsahuje:
– T308B – mäkké drevo a neabrazívne materiály
– T308BF – tvrdé drevo a abrazívne materiály
– T301BCP – 2× mäkké drevo, DTD dosky, latovka, drevovláknité dosky (3 – 65 mm), dvere
a kuchynské PD
– T234X – 2× mäkké drevo (3 – 65 mm), DTD dosky, latovky, drevovláknité dosky

Súprava pílových plátkov Wood Expert
kód

kód Bosch

opis

142719

2.607.010.540

10-dielna súprava pílových plátkov Wood Expert

Súprava obsahuje:
– T101AO – mäkké drevo, preglejka, LTD dosky (1,5 –15 mm), pre rez v krivkách
– T101B – mäkké drevo, DTD dosky, latovky, DTD drevovláknité dosky (3 – 30 mm), plasty/epoxid
(ø < 30 mm)
– T101BR – mäkké drevo, DTD dosky, latovky, DTD drevovláknité dosky (3 – 30 mm), plasty/epoxid
(ø < 30 mm) – reverzný zub
– T101AOF – tvrdé drevo, lamináty (1,5 – 15 mm), LTD, preglejka, pre rez v krivkách
– T101BF – tvrdé drevo, lamináty, LTD (3 – 30 mm), plasty/epoxid(ø < 30 mm)
– T101BRF – lamináty, laminované dosky (3 – 30 mm), kuchynské PD (3 – 45 mm)
– T244D – mäkké drevo (5 – 50 mm), preglejky, DTD, latovky, drevovláknité dosky, pre rez
v krivkách
– T144D – mäkké drevo (5 – 50 mm), DTD, latovky, drevovláknité dosky
– T144DF – tvrdé a mäkké drevo (5 – 50 mm), všetky typy dosiek aj laminované
– T144DP – mäkké drevo, DTD, latovky, drevovláknité dosky (5 – 50 mm), dvere,
kuchynské PD (< 50 mm)

Súprava pílových plátkov
kód

kód Bosch

opis

142720

2.607.010.574

10-dielna, Top Expert

Súprava obsahuje:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

T130RIFF – mäkké keramické obkladačky, liatina (5 – 15 mm), hrubý rez
T118AHM – tenké plechy z nehrdzavejúcej ocele (Inox) (1,5 – 3 mm)
T141HM – sklolaminát (5 – 20 mm), sadrokartón, cementovláknité dosky (5 – 50 mm)
T101A – plexisklo, polykarbonát (2 – 20 mm)
T113A – penový, polystyrén, koberce, koža, guma (< 50 mm)
T101BF – tvrdé drevo, lamináty, LTD (3 – 30 mm), plasty/epoxid(ø < 30 mm)
T101BIF – laminát a LTD
T118AF – tenké plechy (1 – 3 mm)
T227D – tenké až hrubé plechy (3 – 15 mm), rúry + profily (ø < 30 mm),
pre rez v krivkách
– T123XF – tenké až hrubé plechy (1,5 – 10 mm), rúry + profily, vrátane hliníkových (ø < 30 mm)
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STROJE A NÁSTROJE

súpravy pílových plátkov a vrtáky

Súprava pílových plátkov
JSB WOOD
kód

kód Bosch

opis

143980

2.607.010.629

10-dielna

Súprava obsahuje
– T 119BO – 2× mäkké drevo (2 – 15 mm), preglejky, DTD, latovky, drevovláknité dosky,
pre rez v krivkách
– T119B – 4× mäkké drevo (2 – 15 mm), preglejky, DTD, latovky, drevovláknité dosky
– T111C – 4× mäkké drevo (4 – 50 mm), DTD, latovky, drevovláknité dosky, rýchly rez

Súprava pílových plátkov
JSB WOOD-METAL
kód

kód Bosch

opis

143981

2.607.010.630

10-dielna

Súprava obsahuje
– T119BO – 2× mäkké drevo (2 – 15 mm), preglejky, drevotrieskové dosky, latovky, drevovláknité
dosky, špeciálne pre rez v krivkách
– T119B – 2× mäkké drevo (2 – 15 mm), preglejky, drevotrieskové dosky, latovky,
drevovláknité dosky
– T111C – 2× mäkké drevo (4 – 50 mm), drevotrieskové dosky, latovky, drevovláknité dosky,
rýchly rez
– T218A – 1× tenké plechy (1 – 3 mm), špeciálne pre rez v krivkách
– T118G – 1× veľmi tenké plechy (0,5 – 1,5 mm)
– T118A – 1× tenké plechy (1 – 3 mm)
– T118B – 1× stredne hrubé plechy (2,5 – 6 mm)

Špirálový vrták
do dreva
kód

kód Bosch

opis

142167

2.608.596.301

4 × 43 × 75 mm

142168

2.608.596.302

5 × 52 × 86 mm

142169

2.608.596.303

6 × 57 × 93 mm

142170

2.608.596.305

8 × 75 × 117 mm

142171

2.608.596.307

10 × 80 × 120 mm

• špirálová konštrukcia pre výborný odvod triesok
• čisté otvory bez ostrapov
• vhodný pre tvrdé aj mäkké drevo

Súpravy vrtákov
do dreva
kód

kód Bosch

opis

143976

2.607.017.034

7-dielna (3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm)
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súpravy vrtákov

Súprava HSS-R vrtákov
do kovu
kód

kód Bosch

opis

143977

2.608.577.347

6-dielna (2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 mm)

• HSS-R valcovaná rýchlorezná oceľ

Súprava HSS-G vrtákov
do kovu
kód

kód Bosch

opis

142721

2.607.010.535

10-dielna, DIN338, 135° (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm)

• HSS-G valcovaná rýchlorezná oceľ

Súprava HSS-CO vrtákov
do kovu
kód

kód Bosch

opis

142722

2.607.019.924

6-dielna, DIN338, 135° (2, 3, 4, 5, 6, 8 mm)

Súprava špirálových vrtákov
do dreva
kód

kód Bosch

opis

142723

2.607.010.527

5-dielna (4, 5, 6, 8, 10 mm)

Súprava špirálových vrtákov
do dreva
kód

kód Bosch

opis

142724

2.607.010.533

8-dielna (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm)
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STROJE A NÁSTROJE

dierovky, sukovníky a ploché vrtáky

Adaptér Power change
a strediace vrtáky do dreva

1]

typ hlavy
na vŕtačke

kód

kód Bosch

opis

383974

2.608.594.266

uchytenie SDS1]

381967

2.608.594.264

uchytenie šesťhran1]

406057

2.608.594.254

Strediaci vrták HSS-G

strediaci vrták HSS-CO
adaptér

strediaci vrták nie je súčasťou dodávky

• pre rýchle upevnenie na jedno cvaknutie

Dierovka Progressor
pre drevo a kov – hĺbkové vŕtanie

•
•
•
•

kód

kód Bosch

priemer (mm)

344034

2.608.594.209

35

318272

2.608.594.224

60

342990

2.608.594.229

70

výška (mm)
44

ozubenie pre agresívny rez a intenzívne vyhadzovanie triesok
perforované telo dierovky pre ľahké odvedenie triesky (nedusí sa)
HSS-Bimetalové telo s 8% legovaným kobaltom pre extrémnu odolnosť
uchytenie pomocou Power change adaptéra (nie je súčasťou dodávky)

Sukovníky
na nábytkové závesy
kód

kód Bosch

opis

142172

2.608.596.979

s TC britmi ø 26 mm

142173

2.608.596.980

s TC britmi ø 30 mm

142174

2.608.596.981

s TC britmi ø 35 mm

118268

2.608.597.613

s HM britmi ø 35 mm s hrotom

• brity z tvrdokovu
• hodí sa pre mäkké aj tvrdé drevo, drevotrieskové dosky

Plochý frézovací vrták SelfCut
so šesťhrannou stopkou
kód

kód Bosch

opis

118189

2.608.595.487

ø 16, dĺžka 152 mm

118190

2.608.595.489

ø 18, dĺžka 152 mm

118191

2.608.595.491

ø 20, dĺžka 152 mm

142177

2.608.595.494

ø 25, dĺžka 152 mm

142178

2.608.595.495

ø 26, dĺžka 152 mm

118192

2.608.595.497

ø 30, dĺžka 152 mm
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vrtáky do minerálnych materiálov

Vrtáky do kladív SDS-plus-5X
kód

kód Bosch

priemer
(mm)

356749

2.608.833.780

6

356750

2.608.833.791

8

356752

2.608.833.800

10

dĺžka (mm)
pracovná

celková

200

260

• vhodné na murivo, betón a armovaný betón
• strediaci hrot pre aktívne a presné vystredenie v betóne
• jedinečný dizajn hlavy s „pootočeným uhlom“ hrany v kombinácii
s krátkymi drážkami zabezpečuje rýchly odvod prachu a najvyššiu rýchlosť vŕtania bez straty
robustnosti
• geometria so 4 britmi zabraňuje zaseknutiu v armovaní
• nedochádza k odlomeniu špičky vrtáka
• štvoršpirálový dizajn
• rýchle odvádzanie prachu pre vyššiu rýchlosť vŕtania a menšie opotrebovanie
• pre všetky vŕtacie kladivá s upínaním SDS-plus

Vrtáky CYL-5
kód

kód Bosch

opis

240934

2.608.588.145

6 × 100 × 150 mm

240941

2.608.588.152

8 × 100 × 150 mm

240944

2.608.588.155

10 × 100 × 150 mm

• hodí sa na vŕtanie do žuly, betónu, muriva, vápencového pieskovca, prírodného
a umelého kameňa
• vysoko výkonný príklepový vrták, pre všetky príklepové vŕtačky
• vhodný na vŕtanie otvorov pre kolíky
• dlhá životnosť, extrémne odolný voči ohnutiu
• jedinečný tvar špirály s hlbokou drážkou v tvare U zabraňuje upchatiu vrtnou
drťou = lepší postup vŕtania
• široko a hlboko podoprená doštička tvrdokovu zamedzuje vylomeniu

Súprava viaceúčelových vrtákov
Multiconstruction
kód

kód Bosch

opis

142725

2.607.010.521

4-dielna (4, 5, 6, 8 mm)

Súprava viaceúčelových vrtákov
Multiconstruction
kód

kód Bosch

opis

142726

2.607.010.543

7-dielna (4, 5, 2 × 6, 8, 10, 12 mm)

Súprava viaceúčelových vrtákov
do betónu Silver Percussion
kód

kód Bosch

opis

240955

2.608.588.167

7-dielna (4, 2 × 5, 2 × 6, 8, 10, mm)
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STROJE A NÁSTROJE

súpravy vrtákov a bitov

Súpravy nástrojov vo variabilnom balení Impact control
kód

kód Bosch

opis

356753

2.608.577.147

puzdro L – súprava 35 ks vrtákov Multi Construction a skrutkovacích bitov

356754

2.608.522.365

puzdro L – súprava 36 ks skrutkovacích bitov

356755

2.608.522.366

puzdro L – súprava 31 ks skrutkovacích bitov + prázdne vrecko

356753

356754

356755

Výmenné vložky s rôznymi nástrojmi
kód

kód Bosch

opis

356756

2.608.522.323

súprava bitov Impact Control 25 mm PH1, PH2, PH2, PH2, PH3, PZ2, PZ2, PZ3

356757

2.608.522.325

bity Impact Control 25 mm, 8× PZ2

356758

2.608.577.144

súprava vrtákov a bitov Hex-9 Multi Construction 5,6,8 mm; Impact Control bity 50 mm PH2, PZ2, T20, T25, T30

356759

2.608.522.333

obojstranný bit Impact Control 65 mm, 8× PH2/PZ2

356760

2.608.522.326

súprava bitov Impact Control 50 mm; PH2, PH2, PZ2, PZ2, T20, T25, T30, držiak bitov Standard

356761

2.608.522.327

súprava bitov Impact Control 50 mm; PH2, PZ2, T15, T20, T25, T30, držiak bitov s rýchloupínaním

356758

14
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356759

356760

356761
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STROJE A NÁSTROJE

akumulátorové vŕtacie skrutkovače

Akumulátorový vŕtací skrutkovač
kód

kód Bosch

opis

batérie

403566

0.601.9G8.000

GSR 120-Li

2,0 Ah

Technické parametre:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

max. krútiaci moment (oceľ/drevo) 30/13 Nm
voľnobežné otáčky (1. stupeň/2. stupeň) 0 – 400/0 – 1 500 min−1
typ batérií Li-Ion
napätie akumulátora 12 V
rýchloupínacie skľučovadlo 10 mm
doba nabíjania, cca 90 min
stupne krútiacich momentov 20 + 1
dĺžka 182 mm
výška 196 mm
priemer vŕtania:
– max. ø vŕtania do dreva 20 mm
– max. ø vŕtania, oceľ 10 mm
• ø skrutiek max. 7 mm
• obsah balenia: príručný kufor, nabíjačka, 2× batéria

Akumulátorový rázový skrutkovač
kód

kód Bosch

opis

batérie

356734

0.601.9F0.001

GDR 120-Li

1,5 Ah

Technické parametre:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

voľnobežné otáčky 1 300 – 2 600 min-1
voľnobežné otáčky (1. stupeň/2. stupeň) 0 – 1 300/2 600 min-1
doba nabíjania cca 90 min
typ batérií Li-Ion
krútiaci moment, max. 100 Nm
frekvencia rázu: 0 – 1 900/3 200 min-1
dĺžka 166 mm
šírka 58 mm
výška 200 mm
napätie akumulátora 12 V
držiak nástrojov – vnútorný šesťhran 1/4"
ø skrutiek: M 4–M 10
obsah balenia: príručný kufor, nabíjačka, 2× batéria, skrutkovací bit

Akumulátorový vŕtací skrutkovač
kód

kód Bosch

opis

batérie

404443

0.601.9H5.000

GSR 18V-50

2 Ah

Technické parametre:
• max. krútiaci moment 50 Nm
• voľnobežné otáčky
(1. stupeň/2. stupeň) 0 – 460/0 – 1 800 ot/min
• upínací rozsah skľučovadla, min./max. 1,5/13 mm
• napätie akumulátora 18 V
• kapacita akumulátora 2,0 Ah
• typ batérií Li-Ion
• stupne krútiacich momentov 20 + 1
• priemer vŕtania:
– max. ø vŕtania do dreva 35 mm
– max. ø vŕtania do ocele 13 mm
• priemer skrutiek:
- max. ø skrutkovania 10 mm
• obsah balenia:
L-CASE, nabíjačka, 2× batéria
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STROJE A NÁSTROJE

akumulátorové vŕtacie skrutkovače

Akumulátorový vŕtací skrutkovač
s príklepom
kód

kód Bosch

opis

batérie

404444

0.601.9H5.100

GSB 18V-50

2 Ah

Technické parametre:
•
•
•
•
•
•

max. krútiaci moment 50 Nm
voľnobežné otáčky (1. stupeň/2. stupeň) 0 – 460/0 – 1 800 min-1
upínací rozsah skľučovadla, min./max. 1,5 – 13 mm
napätie akumulátora 18 V
stupne krútiacich momentov 20 + 2
priemer vŕtania:
– max. ø vŕtania do dreva 35 mm
– max. ø vŕtania, oceľ 13 mm
– max. ø vŕtania do muriva 13 mm
• max. ø skrutkovania 10 mm
• obsah balenia: L-CASE, nabíjačka, 2× batéria

Akumulátorový vŕtací skrutkovač s výmennými
nadstavcami
kód

kód Bosch

opis

batérie

404445

0.601.9G7.101

GSR 18V-60 FC

5 Ah

Technické parametre:
•
•
•
•
•
•
•
•

max. krútiaci moment 60 Nm
voľnobežné otáčky (1. stupeň/2. stupeň) 0 – 600/0 – 1 900 min-1
upínací rozsah skľučovadla, min./max. 1,5 – 13 mm
napätie akumulátora 18 V
stupne krútiacich momentov 20 + 1
typ článkov Li-Ion
držiak nástrojov – vnútorný šesťhran 1/4"
priemer vŕtania:
– max. ø vŕtania do dreva 38 mm
– max. ø vŕtania, oceľ 13 mm
• ø skrutiek: max. 10 mm
• obsah balenia: L-BOXX, nabíjačka, 2× batéria, vložka na náradie a nabíjačku,
kovové skľučovadlo GFA 18-M

Nadstavec Flexiclick – vŕtacie kladivo
SDS Plus
kód

kód Bosch

opis

268984

1.600.A00.3NF

vŕtací nadstavec pre upnutie SDS Plus

279461

1.600.A01.3P7

uhlový nadstavec 90°

279462

1.600.A00.1SJ

excentrický nadstavec
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STROJE A NÁSTROJE

akumulátorové frézovacie
a rezacie náradie

Akumulátorová ohraňovacia fréza
kód

kód Bosch

opis

batérie

372506

0.601.6B0.000

GKF 12V-8

3,0 Ah

Technické parametre:
•
•
•
•
•
•

napätie akumulátora 12 V
voľnobežné otáčky 13 000 ot./min
hmotnosť bez akumulátora 1,1 kg
priemer upínacej klieštiny 6 mm / 8 mm / 1/4 "
voľnobežné otáčky, až 13 000 ot./min
obsah balenia: L-BOXX, nabíjačka, 2× batéria, upínacia klieština, vidlicový kľúč

Akumulátorový hoblík
kód

kód Bosch

opis

batérie

367575

0.601.5A7.001

GHO 12V-20

3.0Ah

Technické parametre:
•
•
•
•
•
•
•

napätie akumulátora 12 V
šírka hoblíka, max. 56 mm
hmotnosť bez akumulátora 1,5 kg
šírka upnutia 0 – 2 mm
voľnobežné otáčky 14 500 ot./min
hĺbka drážky 0 –17 mm
obsah balenia: L-BOXX, nabíjačka, 2× batéria, 2× hobľovací nôž

Akumulátorová multifunkčná píla
kód

kód Bosch

opis

batérie

337658

0.601.8B5.000

GOP 12 V-28

2,5 Ah

Technické parametre:
•
•
•
•
•
•
•
•

napätie akumulátora 12 V
voľnobežné otáčky 5 000 – 20 000 min-1
kmitací uhol vľavo a vpravo 1,4°
dĺžka 285 mm
šírka 51 mm
výška 84 mm
hmotnosť bez akumulátora 0,81 kg
obsah balenia: 4× ponorný pílový list, 1× segmentový pílový kotúč, 1× HCS
ponorný pílový list. 1× brúsna doska delta, 5× brúsny list, L-Boxx, rýchlonabíjačka, akumulátor

14.15

www.demos‑trade.com

STROJE A NÁSTROJE

vŕtačky a kladivá

Vŕtačka
kód

kód Bosch

opis

144211

0.601.472.600

GBM 6 RE

Technické parametre:

Rozsah vŕtania:

•
•
•
•
•
•

– ø vŕtania, hliník 8 mm
– ø vŕtania, drevo 15 mm
– ø vŕtania, oceľ 6,5 mm

menovitý príkon 350 W
voľnobežné otáčky 0 – 4 000 min-1
výstupný výkon 136 W
hmotnosť 1,2 kg
menovité otáčky 3 116 min−1
menovitý krútiaci moment 12,3 Nm

Kombinované kladivo
kód

kód Bosch

opis

144212

0.611.25A.400

GBH 2-20 D SDS plus

Technické parametre:

Rozsah vŕtania:

• menovitý príkon 650 W
• energia príklepu 1,7 J
• počet príklepov pri menovitých otáčkach
0 – 4 980 min-1
• menovité otáčky 0 – 1 300 min-1
• hmotnosť 2,3 kg
• upínanie nástrojov SDS-plus

– ø vŕtania do betónu s vrtákmi pre vŕtacie
kladivá 4 – 20 mm
– optimálny rozsah využitia do betónu s vrtákmi
pre vŕtacie kladivá 4 – 10 mm
– max. ø vŕtania do muriva s dutými vŕtacími
korunkami 68 mm
– max. ø vŕtania, oceľ 13 mm
– max. ø vŕtania, drevo 30 mm

Vŕtacie kladivo SDS plus
kód

kód Bosch

opis

238322

0.611.332.100

GBH 4-32 DFR Professional

Technické parametre:

Rozsah vŕtania:

• menovitý príkon 900 W
• energia príklepu 4,2 J
• počet príklepov pri menovitých otáčkach
0 – 3 600 min−1
• menovité otáčky 0 – 1 300 min−1
• hmotnosť 4,7 kg

– ø vŕtania do betónu s vrtákmi pre vŕtacie
kladivá 6 – 32 mm
– max. ø vŕtania do muriva s dutými vŕtacími
korunkami 90 mm
– max. ø vŕtania, oceľ 13 mm
– max. ø vŕtania, drevo 32 mm

Obsah balenia:
• príručný kufor, tuba s mazacím tukom,
utierka na náradie, výmenné skľučovadlo
DS plus, hĺbkový doraz 310 mm, prídavná
rukoväť
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STROJE A NÁSTROJE

náradie pre rezanie

Akumulátorová multifunkčná píla
kód

kód Bosch

opis

337651

0.601.8B6.002

GOP 18V-28

Technické parametre:
•
•
•
•
•
•
•

napätie akumulátora 18 V
voľnobežné otáčky 8 000 – 20 000 min-1
kmitací uhol vľavo a vpravo 1,4°
dĺžka 312 mm
šírka 50 mm
výška 85 mm
obsah balenia: kartónová škatuľa

Multifunkčná píla
kód

kód Bosch

opis

342256

0.601.237.001

GOP 30-28

363654

0.601.231.001

GOP 40-30

Technické parametre: 342256

Technické parametre: 363654

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

menovitý príkon 300 W
voľnobežné kmity 8 000 – 20 000 min-1
kmitací uhol vľavo a vpravo 1,4°
hmotnosť 1,5 kg
obsah balenia: 1× BIM ponorný pílový list, kartónová škatuľa

menovitý príkon 400 W
voľnobežné kmity 8 000 – 20 000 min-1
kmitací uhol vľavo a vpravo 1,5°
hmotnosť 1,5 kg
obsah balenia: 1× BIM ponorný pílový list, kartónová škatuľa

• STARLOCK uchytenie pílových listov, brúsnych dosiek atď. Chcete sa dozvedieť viac? QR code odkazuje
na stránky Bosch professional, kde sa o Starlock dozviete všetko.

Priamočiare píly
kód

kód Bosch

opis

144221

0.601.58G.000

GST 90 E

144304

0.601.58F.000

GST 90 BE

Technické parametre:
•
•
•
•

menovitý príkon 250/300 W
počet voľnobežných zdvihov 500 – 3 100 min -1
hmotnosť 2,3 kg
dĺžka kábla 2,5 m

14.17
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• výška zdvihu 26 mm
• hĺbka rezu v dreve 90 mm
• obsah balenia: príručný kufor, inbusový kľúč, ochrana
proti vytrhávaniu triesok, odsávacia súprava, pílový list

STROJE A NÁSTROJE

náradie pre rezanie

Priamočiare píly
kód

kód Bosch

opis

144218

0.601.517.000

GST 160 CE

238433

0.601.518.000

GST 160 BCE

Technické parametre:
•
•
•
•
•

menovitý príkon 800 W
počet voľnobežných zdvihov 800 – 3 000 min -1
hmotnosť 2,3 kg
píla, výška zdvihu 26 mm
hĺbka rezu v dreve 160 mm

• obsah balenia: L-Boxx, vložka pre L-Boxx, ochrana
proti vytrhávaniu triesok, adaptér na odsávanie,
1× plátok T 144 DP, 1× plátok T 244 D, 1× plátok
T 308 B

Akumulátorová kotúčová píla
pre posun po lište
kód

kód Bosch

opis

144213

0.601.6A2.101

GKS 18V-57G

Technické parametre:
•
•
•
•
•

voľnobežné otáčky 3 400 min-1
ø pílového kotúča 165 mm
ø otvoru pílového kotúča 20 mm
napätie akumulátora 18 V
hĺbka rezu:
– hĺbka rezu (90°) 57 mm
– hĺbka rezu (45°) 42 mm

• hodnota emisie vibrácií ah 2,5 m/s²
• nepresnosť K 1,5 m/s²
• obsah balenia: L-Boxx, vložka pre L-Boxx, 1× kotúč,
odsávací adaptér, vnútorný šesťhran,
bočný doraz

Kotúčová píla
kód

kód Bosch

opis

144229

0.601.623.000

GKS 190

Technické parametre:
•
•
•
•
•

menovitý príkon 1 400 W
voľnobežné otáčky 5 500 min−1
hmotnosť 4,2 kg
ø otvoru pílového kotúča 30,0 mm
ø pílového kotúča 190 mm

• hĺbka rezu:
– hĺbka rezu (90°) 70 mm
– hĺbka rezu (45°) 50 mm
• obsah balenia: kartón, inbusový kľúč, bočný doraz,
odsávací adaptér, pílový kotúč HM pr. 190 mm
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STROJE A NÁSTROJE

náradie pre rezanie

Kotúčová píla
optimalizovaná pre systém vodiacich líšt FSN
kód

kód Bosch

opis

404446

0.601.682.100

GKS 55+ GCE

238437

0.601.668.901

GKS 65 GCE

Technické parametre 404446:

Technické parametre 238437:

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

menovitý príkon 1 350 W
voľnobežné otáčky 2 100 – 4 700 min-1
hmotnosť 3,9 kg
ø otvoru pílového kotúča 20,0 mm
ø pílového kotúča 165 mm
hĺbka rezu:
– hĺbka rezu (90°) 63 mm
– hĺbka rezu (45°) 47,5 mm

menovitý príkon 1 800 W
voľnobežné otáčky 2 300 – 5 000 min-1
ø otvoru pílového kotúča 30,0 mm
ø pílového kotúča 190 mm
hĺbka rezu:
– hĺbka rezu (90°) 65 mm
– hĺbka rezu (45°) 48 mm

• obsah balenia: kartón, inbusový kľúč, bočný doraz, odsávací adaptér, pílový kotúč HM pr. 160 mm
• vodiace lišty a príslušenstvo str. 14.26

Kotúčová píla – ponorná
kód

kód Bosch

opis

238439

0.601.675.001

GKT 55 GCE

Technické parametre:
•
•
•
•
•
•
•

menovitý príkon 1 400 W
voľnobežné otáčky 3 600 – 6 250 ot/min
hmotnosť 4,7 kg
ø otvoru pílového kotúča 20,0 mm
ø pílového kotúča 165 mm
dĺžka 310 mm
výška 240 mm

• hĺbka rezu
– hĺbka rezu (90°) 57 mm
– hĺbka rezu (45°) 42 mm
• obsah balenia: L-BOXX 374,
vložka pre L-BOXX,
pílový kotúč TP Best for Wood

Kotúčová stojanová píla
kód

kód Bosch

opis

282195

0.601.B19.200

GCM 8 SDE

Technické parametre:
•
•
•
•
•
•
•

rezná kapacita 0° 70 × 312 mm
rezná kapacita 45° pokos 70 × 214 mm
rezná kapacita 45° sklon 48 × 312 mm
nastavenie pokosového uhla 52° L/60° P
nastavenie uhla sklonu 47° L /47° P
hĺbka × dĺžka × výška 91 × 46 × 41 cm
voľnobežné otáčky 3 500 – 5 000 ot/min
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•
•
•
•

priemer pílového kotúča 216 mm
ø otvoru pílového kotúča 30 mm
menovitý príkon 1 600 W
obsah balenia: kartón, svorka,
pílový kotúč Expert for Wood
(216 × 30 × 2,4/1,8, 48 ATB
– striedavých zubov)

STROJE A NÁSTROJE

náradie pre hobľovanie a brúsenie

Elektrický hoblík
kód

kód Bosch

opis

144236

0.601.59A.76A

GHO 40-82 C

Technické parametre:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

menovitý príkon 850 W
výstupný výkon 450 W
nastaviteľný úber 0 – 4,0 mm
hmotnosť 3,2 kg
nastaviteľná hĺbka drážky 0 – 24 mm
voľnobežné otáčky 14 000 min−1
dĺžka 296 mm

šírka 169 mm
výška 173 mm
hobľovacia šírka 82 mm
obsah balenia: hĺbkový falcovací doraz,
vrecko na prach, bočný doraz, prídavný nôž,
L-Boxx, vložka pre L-Boxx, náradie

Pásová brúska
kód

kód Bosch

opis

144253

0.601.274.708

GBS 75 AE

Technické parametre:
• rýchlosť pohybu pásu
200 – 330 m/min
• brúsna plocha, šírka 75 mm
• pás, dĺžka 533 mm
• pás, šírka 75 mm

•
•
•
•

menovitý príkon 750 W
výstupný výkon 410 W
hmotnosť 3,4 kg
obsah balenia: kartón, vrecko na prach,
grafitová doska, pás brúsnej tkaniny

kód

kód Bosch

opis

144543

1.605.411.025

vrecko na prach pre GBS 75 AE

• pri nákupe novej brúsky je vrecko súčasťou balenia

Uhlová brúska
kód

kód Bosch

opis

407238

0.601.396.101

GWS 9-115 S Professional

Technické parametre:

Obsah balenia:

•
•
•
•

• prídavná rukoväť, ochranný kryt, kľúč na
skrutky, v kartónovej škatuli

menovitý príkon 900 W
voľnobežné otáčky 2 800 – 11 000 ot./min
ø kotúča 115 mm
hmotnosť 1,9 kg
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STROJE A NÁSTROJE

excentrické brúsky

Excentrická brúska ø125
kód

kód Bosch

opis

144256

0.601.372.565

GEX 125 AC

Technické parametre:
• brúsny tanier ø 125 mm
• voľnobežné otáčky
4 500 – 12 000 min-1
• počet kmitov 9 000 – 24 000 min-1
• excentricita 2,5 mm
• upevnenie brúsneho prípravku Suchý zips na
výmenu brúsnych papierov

•
•
•
•

menovitý príkon 340 W
hmotnosť 2,0 kg
rezonančný obvod ø 5 mm
obsah balenia: kartón, adaptér, adaptér na
odsávanie, brúsny papier K 120

Excentrická brúska ø150 a 125
kód

kód Bosch

opis

144255

0.601.37B.101

GEX 125-150 AVE

Vibračná brúska
kód

kód Bosch

opis

404448

0.601.292.802

GSS 230 AVE

Technické parametre:
• menovitý príkon 300 W
• voľnobežné otáčky
8 000 – 11 000 min-1
• počet kmitov vo voľnobehu
16 000 – 22 000 min-1
• rezonančný obvod ø 2,4 mm
• brúsna plocha:
– brúsna doska, šírka 92 a dĺžka 182 mm

14.21

• brúsny papier na svorkovanie, šírka 92 mm,
dĺžka 230 mm
• brúsny papier so suchým zipsom, šírka 92 mm,
dĺžka 184 mm
• obsah balenia: kartón, prídavná rukoväť,
1× brúsny list 80, 1× brúsny list 120,
1× brúsny list 180
• pri nákupe novej brúsky je vrecko súčasťou
balenia

www.demos‑trade.com

STROJE A NÁSTROJE

vysávače

Vysávač s automatickým oklepom filtra
kód

kód Bosch

opis

238357

0.601.9C3.100

GAS 35 M AFC

Technické parametre:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

max. príkon (turbína) 1 380 W
hmotnosť 12,4 kg
objem zásobníka brutto 35 l
objem zásobníka netto 23 l
čistý objem nádržky na vodu 19,2 l
trieda prachu – vysávač na suché a mokré sanie M
trieda prachu – hlavný filter M
dĺžka 515 mm
šírka 450 mm
výška 575 mm
filtračná plocha 6 150 cm²
max. objem prúdenia (turbína) 74 l/sec
max. podtlak (turbína) 254 mbar
obsah balenia: súprava podlahových hubíc, hadica 5 m antistatická s objímkou p re náradie, koleno, 3× sacia
trubica chrómovaná 0,35 m, štrbinovitá tryska 250 mm, odpadový sáčok, polyesterový plochý skladaný filter

Vysávač pre mokré aj suché vysávanie
kód

kód Bosch

opis

279509

0.601.9E5.100

GAS 15 PS

• oklep sa nahrádza prepnutím na spätný chod sania (prefúknutie filtra)
Technické parametre:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

menovitý príkon 1 100 W
hmotnosť 6 kg
hrubý objem zbernej nádoby 15 l
čistý objem zbernej nádoby 10 l
čistý objem zbernej nádoby na vodu 8 l
dĺžka 360 mm
výška 440 mm
max. objem prúdenia (turbína) 53 l/sec
max. podtlak (turbína) 270 mbar
obsah balenia: štrbinová hlavica, koleno, súprava podlahových hubíc
1× hadica 3 m, 2× rúrka, náradie a objímka
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STROJE A NÁSTROJE

meracia technika

Digitálna vodováha
kód

kód Bosch

opis

313943

0.601.076.800

GIM 120

Technické parametre:
•
•
•
•

dĺžka 120 cm
merací rozsah 0° – 360° (4 × 90°)
napájanie 4× batéria (AA)
doba prevádzky cca 200 h

•
•
•
•

hmotnosť cca 1,3 kg
šírka 25 mm
výška 60 mm
obsah balenia: ochranné puzdro, batérie

Digitálny uhlomer
kód

kód Bosch

opis

144266

0.601.076.600

GAM 220 MF

Technické parametre:
•
•
•
•
•
•
•

merací rozsah 0° – 220°
meracia presnosť, uhol ±0,1°
meracia presnosť, vodováhy ±0,05°
presnosť výpočtu uhlov ±0,1°
napájanie 4× 1,5 V LR6 (AA)
vypínacia automatika, cca 3 min.
dĺžka ramena 40 cm

•
•
•
•
•

hmotnosť cca 1,1 kg
dĺžka 432 mm
šírka 35 mm
výška 61 mm
obsah balenia: ochranné puzdro, predĺženie
ramena, 4× batéria

Multidetektor
kód

kód Bosch

opis

144261

0.601.081.000

GMS 120

Technické parametre:
• detekovateľné materiály: železné kovy,
neželezné kovy, nosné drevené konštrukcie,
vedenie pod napätím
• max. hĺbka lokalizácie 120 mm
• hĺbka detekcie, oceľ, max. 120 mm
• hĺbka detekcie, meď, max. 80 mm

14.23

•
•
•
•

www.demos‑trade.com

vypínacia automatika, cca 5 min.
napájanie 1× 9 V 6LR61
hmotnosť cca. 0,27 kg
obsah balenia: ochranné puzdro, pútko
na zápästie, batérie

STROJE A NÁSTROJE

meracia technika

Laserový diaľkomer
kód

kód Bosch

opis

263223

0.601.072.900

GLM 40

Technické parametre:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

výška 24 mm
merné jednotky m/cm, ft/inch
počet uložených hodnôt 10
výdrž batérií, jednotlivé merania
cca 5 000
• ochrana proti prachu a striekajúcej vode
IP 54
• obsah balenia: ochranné puzdro, certifikát
výrobcu, 2× batéria

laserová dióda 635 nm, < 1 mW
merací rozsah 0,15 – 40 m
trieda lasera 2
presnosť merania, typ. ±1,5 mm
doba merania, typ. < 0,5 s
doba merania max. 4 s
napájanie 2× 1,5 V LR03 (AAA)
automatické vypnutie 5 min.
hmotnosť cca 0,09 kg
dĺžka 105 mm
šírka 41 mm

Laserový diaľkomer a sklonomer
kód

kód Bosch

opis

144263

0.601.072.301

GLM 80 + R 60

Technické parametre:
•
•
•
•
•
•
•

laserová dióda 635 nm, < 1 mW
merací rozsah 0,05 – 80 m
trieda lasera 2
presnosť merania, typ. ±1,5 mm
doba merania, typ. < 0,5 s
doba merania max. 4 s
napájanie 1 akumulátor Li-Ion 3,7 V
(1 250 mAh)
• automatické vypnutie 5 min.

•
•
•
•
•
•

dĺžka 111 mm
šírka 51 mm
výška 30 mm
merné jednotky m/cm/mm
počet uložených hodnôt 20 + 1
obsah balenia: ochranné puzdro,
nabíjačka, meracia lišta
R60 Professional
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STROJE A NÁSTROJE

meracia technika a príslušenstvo

Čiarový laser so statívom
kód

kód Bosch

opis

356745

0.615.994.0KD

GLL 3-80 + BT 150

Technické parametre:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

laserová dióda – čiara: 630 – 650 nm, < 10 mW
prevádzková teplota -10 °C – 40 °C
skladovacia teplota -20 °C – 70 °C
trieda lasera 2
pracovný dosah 30 m
pracovný rozsah s prijímačom 120 m (priemer)
pracovný rozsah bez prijímača 30 m (rádius)
presnosť ±0,2 mm na 1 m
rozsah samonivelácie ±4°
doba nivelácie 4 s

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ochrana proti prachu a vode IP 54
napájanie 4× 1,5 V LR6 (AA)
doba prevádzky (max.) 4 h v trojčiarovom režime
závit statívu 1/4″, 5/8″
hmotnosť, cca. 0,82 kg
farba laserovej čiary – červená
premietanie 3× čiara 360°
kompatibilné laserové prijímače LR 6 + 7
obsah balenia: statív, 4x batéria, taška, cieľová doštička lasera,
príručný kufor

Stohovateľný kufor L-Boxx
kód

kód Bosch

opis

144521

1.600.A01.2FZ

442 × 357 × 117 mm

144522

1.600.A01.2G0

442 × 357 × 151 mm

144523

1.600.A01.2G2

442 × 357 × 253 mm

144525

1.600.A01.2G3

442 × 357 × 389 mm

144523

• väčšina výrobkov je v kufri už umiestnená, dokúpiť možné pre staršie typy náradia a príslušenstva
• vložky pre uloženie náradia na objednanie
144525

144521

14.25
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STROJE A NÁSTROJE

príslušenstvo

Vodiace lišty pre kotúčové píly
kód

kód Bosch

opis

144526

1.600.Z00.005

dĺžka 800 mm FSN 800

144527

1.600.Z00.006

dĺžka 1 100 mm FSN 1100

144529

1.600.Z00.00F

dĺžka 1 600 mm FSN 1600

144531

1.600.Z00.007

dĺžka 2 100 mm FSN 2100

144532

1.600.Z00.008

dĺžka 3 100 mm FSN 3100

144526

Doplnky
kód

kód Bosch

opis

144535

1.600.Z00.009

spájací adaptér FSN VEL

144536

1.600.Z00.00A

pokosový adaptér/uhlový doraz FSN WAN

404451

2.608.000.426

svorky

144538

1.600.Z00.00C

plastové koncovky FSN KK

144539

1.600.Z00.00D

ochrana proti štiepeniu FSN SS

144540

1.600.Z00.00E

protišmykový pásik FSN HB

144535

144536

404451
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