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14.2

STROJE A NÁSTROJE

pilové kotouče

Předřezové kotouče a kotouče Top precision a Expert

•
•
•
•

kód

kód Bosch

popis

243548

2.608.642.610

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

128154

2.608.642.127

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

128156

2.608.642.129

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

128158

2.608.642.131

předřez 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

multimaterial pro pokosovou pilu 254 × 30 × 2,3/1,8, 80T TCG

128132

2.608.642.099

multimaterial pro pokosovou pilu 305 × 30 × 2,3/1,8, 96T TCG

u kónického předřezu se šíře řezu nastavuje vysunutím/zasunutím kotouče
ATB = střídavý zub, DH = dutý zub, TCG = trapézový zub
napínací kroužek udržuje tvarovou stálost
trvalé informace o broušení kotouče vypálené laserem na těle kotouče

TOP PRECISION BEST FOR
–
–
–
–
–
–
–

tvrdokovové zuby MicroteQ zaručují minimální opotřebení a kvalitu řezu
povlak CleanteQ redukuje ulpívání zbytků a udržuje kotouč chladný
StabilteQ tlumící drážky výrazně snižují hlučnost při řezání
rozpínací drážky řezané laserem zvyšují stabilitu kotouče a přesnost řezu
ocelové tělo pro vysokou odolnost
perfektní řez do deskových materiálů jedno i oboustranně laminovaných či dýhovaných
pro horizontální a vertikální formátovací pily
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171038

243548

128163

128154

KOTOUČE EXPERT
– zuby DURA Technology: dlouhá životnost díky husté a kompaktní tvrdokovové směsi
s karbidem titanu se speciálními inhibitory
– napínací kroužek brání deformaci těla kotouče
– Vibration Control tlumící drážky pro klidný chod a nižší hlučnost
KOTOUČE MULTIMATERIAL
– čisté řezy do kompozitních materiálů, hliníku, mosazi, mědi, neželezných kovů, plastů, epoxidu
i dřevotřískových desek
– pro kapovací a pokosové pily

STROJE A NÁSTROJE

pilové kotouče a šroubovací bity

Pilový kotouč Optiline Wood pro okružní pilu
kód

kód Bosch

popis

118201

2.608.640.596

160 × 2,6 × 16 (20), 24T ATB

118204

2.608.640.616

190 × 2,6 × 30, 36T ATB

• přesné a kvalitní řezy
• vhodné pro veškeré typy dřevin

Pilový kotouč Multimaterial
kód

kód Bosch

popis

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

• pro náročný řez s čistými hranami
• vhodné pro nejrůznější materiály (dřevo, DTD, plast, hliník…)
• pro okružní, pokosové a stolní pily

Bity EH – Extra hart
kód

kód Bosch

popis

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 dlouhou životností a maximální pevností
• lisované, větší přesnost výroby, lépe drží v drážce
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STROJE A NÁSTROJE

sady bitů

Sada šroubovacích bitů
Robust Line M, Extra-Hart
s rychlovýměnným držákem
kód

kód Bosch

popis

239290

2.607.002.563

12 + 1dílná

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

Sada šroubovacích bitů
Robust Line L, Extra-Hart
s rychlovýměnným držákem
kód

kód Bosch

popis

216498

2.607.002.568

18 + 1dílná

Sada 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

Sada šroubovacích EH bitů
s rychlovýměnným držákem
kód

kód Bosch

popis

143978

2.607.017.037

25dílná (25 a 49 mm)

• balení X-pro je cenově a kvalitou přijatelná varianta
Sada 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

pilové plátky do přímočarých pil

Pilový plátek BIM Extra-clean

Pilový plátek BIM

pro tvrdé dřevo

pro lamino

•
•
•
•

kód

kód Bosch

popis

kód

kód Bosch

popis

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 přesný řez na obou stranách		
rovný řez (BF) nebo křivkový (BOF)
nepodřezává
vhodný na materiál: 5 – 50 mm, masív, překližka, OSB desky apod.

•
•
•
•

úplně čistý řez v materiálech jako je lamino a lamely laminátových podlah
rovný řez (BIF) nebo křivkový (AOF)
na laminátové podlahy, lamináty a také překližky
vhodný na materiál: 3 – 30 mm (BIF), 1,5 – 15 mm (AOF)

Pilový plátek HCS
pro měkké dřevo
kód

kód Bosch

popis

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) nebo lícová (BR/BRF)
• vhodný na materiál: 3 – 30 mm, DTD, tvrdé dřevo a veškeré dřevěné materiály

Pilový plátek HCS
pro dřevo
kód

kód Bosch

popis

161067

2.608.633.A35

T144DP, 5 ks

• cenově výhodné plátky na hrubý a rychlý řez
• vhodný na materiál: 5 – 50 mm, na masiv a OSB desky
• nevhodný na lamino (LTD)

Pilový plátek BIM Progressor
pro dřevo a kov
kód

kód Bosch

popis

118413

2.608.634.993

T345XF, 3 ks
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• univerzální rychlý hrubý řez
• na destrukční práce (dřevo s hřebíky, stavební dřevo)
• nevhodný na čistou práci
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sady pilových plátků Robustline

Sady Robustline
• balení Robustline se vyznačuje vysokou odolností proti poškození
• odolá i přejetí autem
• zároveň toto balení obsahuje nástroje nejvyšší kvality

Sada pilových plátků Wood Expert
kód

kód Bosch

popis

142718

2.607.010.572

6dílná sada pilových plátků Wood Expert

Sada obsahuje:
– T308B – měkké dřevo a neabrazivní materiály
– T308BF – tvrdé dřevo a abrazivní materiály
– T301BCP – 2 × měkké dřevo, DTD desky, laťovka, dřevovláknité desky (3 – 65 mm), dveře
a kuchyňské PD
– T234X – 2 × měkké dřevo (3 – 65 mm), DTD desky, laťovky, dřevovláknité desky

Sada pilových plátků Wood Expert
kód

kód Bosch

popis

142719

2.607.010.540

10dílná sada pilových plátků Wood Expert

Sada obsahuje:
– T101AO – měkké dřevo, překližka, LTD desky (1,5 – 15 mm), pro řez v křivkách
– T101B – měkké dřevo, DTD desky, laťovky, DTD dřevovláknité desky (3 – 30 mm),
plasty/epoxid (ø < 30 mm)
– T101BR – měkké dřevo, DTD desky, laťovky, DTD dřevovláknité desky (3 – 30 mm),
plasty/epoxid (ø < 30 mm) – reverzní zub
– T101AOF – tvrdé dřevo, lamináty (1,5 – 15 mm), LTD, překližka, pro řez v křivkách
– T101BF – tvrdé dřevo, lamináty, LTD (3 – 30 mm), plasty/epoxid (ø < 30 mm)
– T101BRF– lamináty, laminované desky (3 – 30 mm), kuchyňské PD (3 – 45 mm)
– T244D – měkké dřevo (5 – 50 mm), překližky, DTD, laťovky, dřevovláknité desky,
pro řez v křivkách
– T144D – měkké dřevo (5 – 50 mm), DTD, laťovky, dřevovláknité desky
– T144DF – tvrdé a měkké dřevo (5 – 50 mm), všechny typy desek i laminované
– T144DP - měkké dřevo, DTD, laťovky, dřevovláknité desky (5 – 50 mm), dveře,
kuchyňské PD (< 50 mm)

Sada pilových plátků
kód

kód Bosch

popis

142720

2.607.010.574

10dílná, Top Expert

Sada obsahuje:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

T130RIFF – měkké keramické obkládačky, litina (5 – 15 mm), hrubý řez
T118AHM – tenké nerezové ocelové plechy (Inox) (1,5 – 3 mm)
T141HM – sklolaminát (5 – 20 mm), sádrokarton, cementovláknité desky (5 – 50 mm)
T101A – plexisklo, polykarbonát (2 – 20 mm)
T113A – pěnový, polystyren, koberce, kůže, guma (< 50 mm)
T101BF – tvrdé dřevo, lamináty, LTD (3 – 30 mm), plasty/epoxid (ø < 30 mm)
T101BIF – laminát a LTD
T118AF – tenké plechy (1 – 3 mm)
T227D – tenké až silné plechy (3 – 15 mm), roury + profily (ø < 30 mm),
pro řez v křivkách
– T123XF – tenké až silné plechy (1,5 – 10 mm), roury + profily,
včetně hliníkových (ø < 30 mm)
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sady pilových plátků a vrtáky

Sada pilových plátků
JSB WOOD
kód

kód Bosch

popis

143980

2.607.010.629

10dílná

Sada obsahuje:
– T119BO – 2 × měkké dřevo (2 – 15 mm), překližky, DTD, laťovky, dřevovláknité desky, pro řez
v křivkách
– T119B – 4× měkké dřevo (2 – 15 mm), překližky, DTD, laťovky, dřevovláknité desky
– T111C – 4× měkké dřevo (4 – 50 mm), DTD, laťovky, dřevovláknité desky, rychlý řez

Sada pilových plátků
JSB WOOD-METAL
kód

kód Bosch

popis

143981

2.607.010.630

10dílná

Sada obsahuje:
– T119BO – 2 × – měkké dřevo (2 – 15 mm), překližky, dřevotřískové desky, laťovky, dřevovláknité
desky, speciálně pro řez v křivkách
– T119B – 2 × – měkké dřevo (2 – 15 mm), překližky, dřevotřískové desky, laťovky,
dřevovláknité desky
– T111C – 2 × – měkké dřevo (4 – 50 mm), dřevotřískové desky, laťovky, dřevovláknité desky,
rychlý řez
– T218A – 1 × – tenké plechy (1 – 3 mm), speciálně pro řez v křivkách
– T118G – 1 × – velmi tenké plechy (0,5 – 1,5 mm)
– T118A – 1 × – tenké plechy (1 – 3 mm)
– T118B – 1 × – středně silné plechy (2,5 – 6 mm)

Spirálový vrták
do dřeva
kód

kód Bosch

popis

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

• spirálová konstrukce pro výborný odvod třísek
• čisté otvory bez otřepů
• vhodný pro tvrdé i měkké dřevo

Sada vrtáků
do dřeva
kód

kód Bosch

popis

143976

2.607.017.034

7dílná (3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm)

12345 Položka je skladem
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sady vrtáků

Sada HSS-R vrtáků
do kovu
kód

kód Bosch

popis

143977

2.608.577.347

7dílná (2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm)

• HSS-R válcovaná rychlořezná ocel

Sada HSS-G vrtáků
do kovu
kód

kód Bosch

popis

142721

2.607.010.535

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

• HSS-G válcovaná rychlořezná ocel

Sada HSS-CO vrtáků
do kovu
kód

kód Bosch

popis

142722

2.607.019.924

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

Sada spirálových vrtáků
do dřeva
kód

kód Bosch

popis

142723

2.607.010.527

5dílná (4, 5, 6, 8, 10 mm)

Sada spirálových vrtáků
do dřeva
kód

kód Bosch

popis

142724

2.607.010.533

8dílná (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm)
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děrovky, sukovníky a ploché vrtáky

Adaptér Power change
a středící vrtáky do dřeva

typ hlavy
na vrtačce

kód

kód Bosch

popis

383974

2.608.594.266

uchycení SDS1]

381967

2.608.594.264

uchycení šestihran1]

406057

2.608.594.254

středící vrták HSS-G

středící vrták HSS-CO
adaptér

středící vrták není součástí dodávky

1]

• pro rychlé upevnění na jedno cvaknutí

Děrovka Progressor
pro dřevo a kov - hloubkové vrtání

•
•
•
•

kód

kód Bosch

průměr (mm)

344034

2.608.594.209

35

318272

2.608.594.224

60

342990

2.608.594.229

70

výška (mm)
44

ozubení pro agresivní řez a intenzivní vyhazování třísek
perforované tělo děrovky pro snadné odvedení třísky (nedusí se)
HSS-Bimetalové tělo s 8% legovaným kobaltem pro extrémní odolnost
uchycení pomocí Power change adaptéru (není součástí dodávky)

Sukovníky
na nábytkové závěsy
kód

kód Bosch

popis

142172

2.608.596.979

s TC břity ø 26 mm

142173

2.608.596.980

s TC břity ø 30 mm

142174

2.608.596.981

s TC břity ø 35 mm

118268

2.608.597.613

s HM břity ø 35 mm s hrotem

• břity z tvrdokovu
• hodí se pro měkké i tvrdé dřevo, dřevotřískové desky

Plochý frézovací vrták SelfCut
s šestihrannou stopkou
kód

kód Bosch

popis

118189

2.608.595.487

ø 16, délka 152 mm

118190

2.608.595.489

ø 18, délka 152 mm

118191

2.608.595.491

ø 20, délka 152 mm

142177

2.608.595.494

ø 25, délka 152 mm

142178

2.608.595.495

ø 26, délka 152 mm

118192

2.608.595.497

ø 30, délka 152 mm

14

• 2,4x rychlejší vrtání bez námahy se samozaváděcí funkcí
• při vrtání vynaložíte o 53 % méně síly než nejlepší konkurent
• předřezová a dočišťovací čepel pro maximálně čistý okraj řezu
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vrtáky do minerálních materiálů

Vrtáky do kladiv SDS-plus-5X
kód

kód Bosch

průměr
(mm)

356749

2.608.833.780

6

356750

2.608.833.791

8

356752

2.608.833.800

10

délka (mm)
pracovní

celková

200

260

• pro zdivo, beton a armovaný beton
• středicí hrot pro aktivní a přesné vystředění v betonu
• jedinečný design hlavy s „pootočeným úhlem“ hrany v kombinaci
s krátkými drážkami zajišťuje rychlý odvod prachu a nejvyšší rychlost vrtání
bez ztráty robustnosti
• geometrie se 4 břity zabraňuje zaseknutí v armování
• nedochází ke ulomení špičky vrtáku
• čtyřspirálový design
• rychlé odvádění prachu pro vyšší rychlost vrtání a menší opotřebení
• pro všechna vrtací kladiva s upínáním SDS-plus

Vrtáky CYL-5
kód

kód Bosch

popis

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

• vhodný pro vrtání do žuly, betonu, zdiva, vápencového pískovce, přírodního
a umělého kamene
• vysoce výkonný příklepový vrták, pro všechny příklepové vrtačky
• hodí se pro vrtání otvorů pro kolíky
• dlouhá životnost, extrémně odolný vůči ohnutí
• jedinečný tvar spirály s hlubokou drážkou ve tvaru U zabraňuje ucpání vrtnou
drtí = lepší postup vrtání
• široko a hluboko podepřená destička tvrdokovu zamezuje vylomení

Sada víceúčelových vrtáků
Multiconstruction
kód

kód Bosch

popis

142725

2.607.010.521

4dílná (4, 5, 6, 8 mm)

Sada víceúčelových vrtáků
Multiconstruction
kód

kód Bosch

popis

142726

2.607.010.543

7dílná (4, 5, 2 × 6, 8, 10, 12 mm)

Sada víceúčelových vrtáků
do betonu Silver Percussion
kód

kód Bosch

popis

240955

2.608.588.167

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

sady vrtáků a bitů

Sady nástrojů ve variabilním balení Impact control
kód

kód Bosch

popis

356753

2.608.577.147

pouzdro L – sada 35 ks vrtáků Multi Construction a šroubovacích bitů

356754

2.608.522.365

pouzdro L – sada 36 ks šroubovacích bitů

356755

2.608.522.366

pouzdro L – sada 31 ks šroubovacích bitů + prázdná kapsa

356753

356754

356755

Výměnné vložky s různými nástroji
kód

kód Bosch

popis

356756

2.608.522.323

sada bitů 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

sada vrtáků a bitů Hex-9 Multi Construction 5,6,8 mm; Impact Control bity 50 mm PH2, PZ2, T20, T25, T30

356759

2.608.522.333

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

356760

2.608.522.326

sada bitů Impact Control 50 mm; PH2, PH2, PZ2, PZ2, T20, T25, T30, držák bitů Standard

356761

2.608.522.327

sada bitů Impact Control 50 mm; PH2, PZ2, T15, T20, T25, T30, držák bitů s rychloupínáním

356758
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356760

356761
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aku vrtací šroubováky

Aku vrtací šroubovák
kód

kód Bosch

popis

baterie

403566

0.601.9G8.000

GSR 120-Li

2,0 Ah

Technické parametry:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

max. krouticí moment (ocel/dřevo) 30/13 Nm
volnoběžné otáčky (1. stupeň/2. stupeň) 0 – 400/0 – 1 500 min-1
typ baterií Li-Ion
napětí akumulátoru 12 V
rychloupínací sklíčidlo 10 mm
doba nabíjení, cca 90 min
stupně točivých momentů 20 + 1
délka 182 mm
výška 196 mm
průměr vrtání:
– max. ø vrtání do dřeva 20 mm
– max. ø vrtání, ocel 10 mm
• ø šroubů max. 7 mm
• obsah balení: příruční kufr, nabíječka, 2 × baterie

Aku rázový šroubovák
kód

kód Bosch

popis

baterie

356734

0.601.9F0.001

GDR 120-Li

1,5 Ah

Technické parametry:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

volnoběžné otáčky 1 300 – 2 600 min-1
volnoběžné otáčky (1. stupeň/2. stupeň) 0 – 1 300/2 600 min-1
doba nabíjení 90 min
typ baterií Li-Ion
krouticí moment, max. 100 Nm
frekvence rázu: 0 – 1 900/3 200 min-1
délka 166 mm
šířka 58 mm
výška 200 mm
napětí akumulátoru 12 V
držák nástrojů – vnitřní šestihran 1/4"
ø šroubů: M 4 – M 10
obsah balení: příruční kufr, nabíječka, 2 × baterie, šroubovací bit

Aku vrtací šroubovák
kód

kód Bosch

popis

baterie

404443

0.601.9H5.000

GSR 18V-50

2 Ah

Technické parametry:
• max. krouticí moment 50 Nm
• volnoběžné otáčky
(1. stupeň/2. stupeň) 0 – 460/0 – 1 800 ot/min
• upínací rozsah sklíčidla, min./max. 1,5/13 mm
• napětí akumulátoru 18 V
• kapacita akumulátoru 2,0 Ah
• typ baterií Li-Ion
• stupně krouticích momentů 20 + 1
• průměr vrtání:
– max. ø vrtání do dřeva 35 mm
– max. ø vrtání do oceli 13 mm
• průměr šroubů:
– max. ø šroubování 10 mm
• obsah balení:
L-CASE, nabíječka, 2× baterie
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aku vrtací šroubováky

Aku vrtací šroubovák s příklepem
kód

kód Bosch

popis

baterie

404444

0.601.9H5.100

GSB 18V-50

2 Ah

Technické parametry:
•
•
•
•
•
•

max. krouticí moment 50 Nm
volnoběžné otáčky (1. stupeň/2. stupeň) 0 – 460/0 – 1 800 min-1
upínací rozsah sklíčidla, min./max. 1,5 – 13 mm
napětí akumulátoru 18 V
stupně točivých momentů 20 + 2
průměr vrtání:
– max. ø vrtání do dřeva 35 mm
– max. ø vrtání, ocel 13 mm
– max. ø vrtání do zdiva 13 mm
• max ø šroubování 10 mm
• obsah balení: L-CASE, nabíječka, 2× baterie

Aku vrtací šroubovák s výměnnými nástavci
kód

kód Bosch

popis

baterie

404445

0.601.9G7.101

GSR 18V-60 FC

5 Ah

Technické parametry:
•
•
•
•
•
•
•
•

max. krouticí moment 60 Nm
volnoběžné otáčky (1. stupeň/2. stupeň) 0 – 600/0 – 1 900 min-1
upínací rozsah sklíčidla, min./max. 1,5 – 13 mm
napětí akumulátoru 18 V
stupně točivých momentů 20 + 1
typ článků Li-Ion
držák nástrojů – vnitřní šestihran 1/4"
průměr vrtání:
– max. ø vrtání do dřeva 38 mm
– max. ø vrtání, ocel 13 mm
• ø šroubů: max. 10 mm
• obsah balení: L-BOXX, nabíječka, 2× baterie, vložka na nářadí a nabíječku,
kovové sklíčidlo GFA 18-M

Nástavec Flexiclick – vrtací kladivo
SDS Plus
kód

kód Bosch

popis

268984

1.600.A00.3NF

vrtací nástavec pro upnutí SDS Plus

279461

1.600.A01.3P7

úhlový nástavec 90°

279462

1.600.A00.1SJ

excentrický nástavec
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aku frézovací a řezací nářadí

Aku ohraňovací frézka
kód

kód Bosch

popis

baterie

372506

0.601.6B0.000

GKF 12V-8

3,0 Ah

Technické parametry:
•
•
•
•
•
•

napětí akumulátoru 12 V
volnoběžné otáčky 13 000 ot./min
hmotnost bez akumulátoru 1,1 kg
průměr upínací kleštiny 6 mm / 8 mm / 1/4"
volnoběžné otáčky, až 13 000 ot./min
obsah balení: L-BOXX, nabíječka, 2× baterie, upínací kleština, vidlicový klíč

Aku hoblík
kód

kód Bosch

popis

baterie

367575

0.601.5A7.001

GHO 12V-20

3.0Ah

Technické parametry:
•
•
•
•
•
•
•

napětí akumulátoru 12 V
šířka hoblíku, max. 56 mm
hmotnost bez akumulátoru 1,5 kg
šířka upnutí 0 – 2 mm
volnoběžné otáčky 14 500 ot./min
hloubka drážky 0 –17 mm
obsah balení: L-BOXX, nabíječka, 2× baterie, 2× hoblovací nůž

Aku multifunkční pila
kód

kód Bosch

popis

baterie

337658

0.601.8B5.000

GOP 12 V-28

2,5 Ah

Technické parametry:
•
•
•
•
•
•
•
•

napětí akumulátoru 12 V
volnoběžné otáčky 5 000 –20 000 min-1
kmitací úhel vlevo a vpravo 1,4 °
délka 285 mm
šířka 51 mm
výška 84 mm
hmotnost bez akumulátoru 0,81 kg
obsah balení: 4× ponorný pilový list, 1 × segmentový pilový kotouč, 1 × HCS
ponorný pilový list. 1× brusná deska delta, 5× brusný list, L-Boxx, rychnlonabíječka, akumulátor
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vrtačky a kladiva

Vrtačka
kód

kód Bosch

popis

144211

0.601.472.600

GBM 6 RE

Technické parametry:

Rozsah vrtání:

•
•
•
•
•
•

– ø vrtání, hliník 8 mm
– ø vrtání, dřevo 15 mm
– ø vrtání, ocel 6,5 mm

jmenovitý příkon 350 W
volnoběžné otáčky 0 – 4 000 min-1
výstupní výkon 136 W
hmotnost 1,2 kg
jmenovité otáčky 3 116 min-1
jmenovitý krouticí moment 12,3 Nm

Kombinované kladivo
kód

kód Bosch

popis

144212

0.611.25A.400

GBH 2-20 D SDS plus

Technické parametry:

Rozsah vrtání:

• jmenovitý příkon 650 W
• energie příklepu 1,7 J
• počet příklepů při jmenovitých otáčkách
0 – 4 980 min-1
• jmenovité otáčky 0 – 1 300 min-1
• hmotnost 2,3 kg
• upínání nástrojů SDS-plus

– ø vrtání do betonu s vrtáky pro vrtací
kladiva 4 – 20 mm
– optimální rozsah použití do betonu s vrtáky
pro vrtací kladiva 4 – 10 mm
– max. ø vrtání do zdiva s dutými vrtacími
korunkami 68 mm
– max. ø vrtání, ocel 13 mm
– max. ø vrtání, dřevo 30 mm

Vrtací kladivo SDS plus
kód

kód Bosch

popis

238322

0.611.332.100

GBH 4-32 DFR Professional

Technické parametry:

Rozsah vrtání:

• jmenovitý příkon 900 W
• energie příklepu 4,2 J
• počet příklepů při jmenovitých otáčkách
0 – 3 600 min-1
• jmenovité otáčky 0 – 1 300 min-1
• hmotnost 4,7 kg

– ø vrtání do betonu s vrtáky pro vrtací
kladiva 6 – 32 mm
– max. ø vrtání do zdiva s dutými vrtacími
korunkami 90 mm
– max. ø vrtání, ocel 13 mm
– max. ø vrtání, dřevo 32 mm

Obsah balení:
• příruční kufr, tuba s mazacím tukem, utěrka
na nářadí, výměnné sklíčidlo DS plus,
hloubkový doraz 310 mm, přídavná rukojeť
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STROJE A NÁSTROJE

nářadí pro řezání

Aku multifunkční pila
kód

kód Bosch

popis

337651

0.601.8B6.002

GOP 18V-28

Technické parametry:
•
•
•
•
•
•
•

napětí akumulátoru 18 V
volnoběžné otáčky 8 000 – 20 000 min-1
kmitací úhel vlevo a vpravo 1,4°
délka 312 mm
šířka 50 mm
výška 85 mm
obsah balení: kartonová krabice

Multifunkční pila
kód

kód Bosch

popis

342256

0.601.237.001

GOP 30-28

363654

0.601.231.001

GOP 40-30

Technické parametry: 342256

Technické parametry: 363654

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

jmenovitý příkon 300 W
volnoběžné kmity 8 000 – 20 000 min-1
kmitací úhel vlevo a vpravo 1,4°
hmotnost 1,5 kg
obsah balení: 1 × BIM ponorný pilový list, kartonová krabice

jmenovitý příkon 400 W
volnoběžné kmity 8 000 – 20 000 min-1
kmitací úhel vlevo a vpravo 1,5°
hmotnost 1,5 kg
obsah balení: 1 × BIM ponorný pilový list, kartonová krabice

• STARLOCK uchycení pilových listů, brusných desek atd. Chcete se dozvědět více? QR code odkazuje na
stránky Bosch professional, kde se o Starlock dozvíte vše.

Kmitací pily
kód

kód Bosch

popis

144221

0.601.58G.000

GST 90 E

144304

0.601.58F.000

GST 90 BE

Technické parametry:
•
•
•
•

jmenovitý příkon 250/300 W
počet volnoběžných zdvihů 500 – 3 100 min-1
hmotnost 2,3 kg
délka kabelu 2,5 m

14.17
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• výška zdvihu 26 mm
• hloubka řezu ve dřevě 90 mm
• obsah balení: příruční kufr, inbusový klíč, ochrana proti vytrhávání třísek, odsávací souprava, pilový plátek

STROJE A NÁSTROJE

nářadí pro řezání

Kmitací pily
kód

kód Bosch

popis

144218

0.601.517.000

GST 160 CE

238433

0.601.518.000

GST 160 BCE

Technické parametry:
•
•
•
•
•

jmenovitý příkon 800 W
počet volnoběžných zdvihů 800 – 3 000 min-1
hmotnost 2,3 kg
pila, výška zdvihu 26 mm
hloubka řezu ve dřevě 160 mm

• obsah balení: L-Boxx, vložka pro L-Boxx, ochrana proti
vytrhávání třísek, adaptér na odsávání,
1× plátek T 144 DP, 1× plátek T 244 D,
1× plátek T 308 B

Aku okružní pila pro posun po liště
kód

kód Bosch

popis

144213

0.601.6A2.101

GKS 18V-57G

Technické parametry:
•
•
•
•
•

volnoběžné otáčky 3 400 min-1
ø pilového kotouče 165 mm
ø otvoru pilového kotouče 20 mm
napětí akumulátoru 18 V
hloubka řezu:
– hloubka řezu (90°) 57 mm
– hloubka řezu (45°) 42 mm

• hodnota emise vibrací ah 2,5 m/s²
• nepřesnost K 1,5 m/s²
• obsah balení: L-Boxx, vložka pro L-Boxx, 1 × kotouč,
odsávací adaptér, vnitřní 6-ti hran,
boční doraz

Okružní pila
kód

kód Bosch

popis

144229

0.601.623.000

GKS 190

Technické parametry:
•
•
•
•
•

jmenovitý příkon 1 400 W
volnoběžné otáčky 5 500 min-1
hmotnost 4,2 kg
ø otvoru pilového kotouče 30,0 mm
ø pilového kotouče 190 mm

• hloubka řezu:
– hloubka řezu (90°) 70 mm
– hloubka řezu (45°) 50 mm
• obsah balení: karton, inbusový klíč, boční doraz,
odsávací adaptér, pilový kotouč HM pr. 190 mm
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STROJE A NÁSTROJE

nářadí pro řezání

Okružní pila
optimalizovaná pro systém vodicích lišt FSN
kód

kód Bosch

popis

404446

0.601.682.100

GKS 55+ GCE

238437

0.601.668.901

GKS 65 GCE

Technické parametry 404446:

Technické parametry 238437:

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

jmenovitý příkon 1 350 W
volnoběžné otáčky 2 100 – 4 700 min-1
hmotnost 3,9 kg
ø otvoru pilového kotouče 20,0 mm
ø pilového kotouče 165 mm
hloubka řezu:
– hloubka řezu (90°) 63 mm
– hloubka řezu (45°) 47,5 mm

jmenovitý příkon 1 800 W
volnoběžné otáčky 2 300 – 5 000 min-1
ø otvoru pilového kotouče 30,0 mm
ø pilového kotouče 190 mm
hloubka řezu:
– hloubka řezu (90°) 65 mm
– hloubka řezu (45°) 48 mm

• obsah balení: karton, inbusový klíč, boční doraz, odsávací adaptér, pilový kotouč HM pr. 160 mm
• vodící lišty a příslušenství str. 14.26

Okružní pila - ponorná
kód

kód Bosch

popis

238439

0.601.675.001

GKT 55 GCE

Technické parametry:
•
•
•
•
•
•
•

jmenovitý příkon 1.400 W
volnoběžné otáčky 3 600 – 6 250 ot/min
hmotnost 4,7 kg
ø otvoru pilového kotouče 20 mm
ø pilového kotouče 165 mm
délka 310 mm
výška 240 mm

• hloubka řezu
– hloubka řezu (90°) 57 mm
– hloubka řezu (45°) 42 mm
• obsah balení: L-BOXX 374,
vložka pro L-BOXX,
pilový kotouč TP Best for Wood

Okružní stojanová pila
kód

kód Bosch

popis

282195

0.601.B19.200

GCM 8 SDE

Technické parametry:
•
•
•
•
•
•
•

řezná kapacita 0° 70 × 312 mm
řezná kapacita 45° pokos 70 × 214 mm
řezná kapacita 45° sklon 48 × 312 mm
nastavení pokosového úhlu 52° L /60° P
nastavení úhlu sklonu 47° L /47° P
hloubka × délka × výška 91 × 46 × 41 cm
volnoběžné otáčky 3 500 – 5 000 ot/min
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•
•
•
•

průměr pilového kotouče 216 mm
ø otvoru pilového kotouče 30 mm
jmenovitý příkon 1 600 W
obsah balení: karton, svěrka,
pilový kotouč Expert for Wood
(216 × 30 × 2,4/1,8, 48 ATB
– střídavých zubů)

STROJE A NÁSTROJE

nářadí pro hoblování a broušení

Elektrický hoblík
kód

kód Bosch

popis

144236

0.601.59A.76A

GHO 40-82 C

Technické parametry:
•
•
•
•
•
•
•

jmenovitý příkon 850 W
výstupní výkon 450 W
nastavitelný úběr 0 – 4,0 mm
hmotnost 3,2 kg
nastavitelná hloubka drážky 0 – 24 mm
volnoběžné otáčky 14 000 min-1
délka 296 mm

•
•
•
•

šířka 169 mm
výška 173 mm
hoblovací šířka 82 mm
obsah balení: hloubkový falcovací doraz,
sáček na prach, boční doraz, přídavný nůž,
L-BOXX, vložka pro L-BOXX, nářadí

Pásová bruska
kód

kód Bosch

popis

144253

0.601.274.708

GBS 75 AE

Technické parametry:
• rychlost pohybu pásu
200 – 330 m/min
• brusná plocha, šířka 75 mm
• pás, délka 533 mm
• pás, šířka 75 mm

•
•
•
•

jmenovitý příkon 750 W
výstupní výkon 410 W
hmotnost 3,4 kg
obsah balení: karton, sáček na prach,
grafitová deska, pás brusné tkaniny

kód

kód Bosch

popis

144543

1.605.411.025

sáček na prach pro GBS 75 AE

• při nákupu nové brusky je sáček součástí balení

Úhlová bruska
kód

kód Bosch

popis

407238

0.601.396.101

GWS 9-115 S Professional

Technické parametry:

Obsah balení:

•
•
•
•

• přídavná rukojeť, ochranný kryt, klíč
na šrouby, v kartonové krabici

jmenovitý příkon 900 W
volnoběžné otáčky 2 800 – 11 000 ot./min
ø kotouče 115 mm
hmotnost 1,9 kg
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STROJE A NÁSTROJE

excentrické brusky

Excentrická bruska ø125
kód

kód Bosch

popis

144256

0.601.372.565

GEX 125 AC

Technické parametry:
• brusný talíř ø 125 mm
• volnoběžné otáčky
4 500 – 12 000 min-1
• počet kmitů 9 000 – 24 000 min-1
• excentricita 2,50 mm
• upevnění brusného přípravku Suchý zip pro
výměnu brusných papírů

•
•
•
•

jmenovitý příkon 340 W
hmotnost 2,0 kg
rezonanční obvod ø 5 mm
obsah balení: karton, adaptér, adaptér
na odsávání, brusný papír K 120

Excentrická bruska ø150 a 125
kód

kód Bosch

popis

144255

0.601.37B.101

GEX 125-150 AVE

Vibrační bruska
kód

kód Bosch

popis

404448

0.601.292.802

GSS 230 AVE

Technické parametry:
• jmenovitý příkon 300 W
• volnoběžné otáčky
8 000 – 11 000 min-1
• počet kmitů ve volnoběhu
16 000 – 22 000 min-1
• rezonanční obvod ø 2,4 mm
• brusná plocha:
– brusná deska, šířka 92 a délka 182 mm

14.21

• brusný papír ke svorkování, šířka 92 mm,
délka 230 mm
• brusný papír se suchým zipem, šířka 92 mm,
délka 184 mm
• obsah balení: karton, přídavná rukojeť,
1× brusný list 80, 1× brusný list 120, 1× brusný
list 180
• při nákupu nové brusky je sáček součástí balení
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vysavače

Vysavač s automatickým oklepem filtru
kód

kód Bosch

popis

238357

0.601.9C3.100

GAS 35 M AFC

Technické parametry:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

max. příkon (turbína) 1 380 W
hmotnost 12,4 kg
objem zásobníku brutto 35 l
objem zásobníku netto 23 l
čistý objem nádržky na vodu 19,2 l
třída prachu – vysavač na suché a mokré sání M
třída prachu – hlavní filtr M
délka 515 mm
šířka 450 mm
výška 575 mm
filtrační plocha 6 150 cm²
max. objem proudění (turbína) 74 l/sec
max. podtlak (turbína) 254 mbar
obsah balení: sada podlahových hubic, hadice 5 m antistatická s objímkou pro nářadí, koleno, 3 × sací trubice
chromovaná 0,35 m, štěrbinovitá tryska 250 mm, odpadní sáček, polyesterový plochý skládaný filtr

Vysavač pro mokré i suché vysávání
kód

kód Bosch

popis

279509

0.601.9E5.100

GAS 15 PS

• oklep se nahrazuje přepnutím na zpětný chod sání (profouknutí filtru)
Technické parametry:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

jmenovitý příkon 1 100 W
hmotnost 6 kg
hrubý objem sběrné nádoby 15 l
čistý objem sběrné nádoby 10 l
čistý objem sběrné nádoby na vodu 8 l
délka 360 mm
výška 440 mm
max. objemový proud (turbína) 53 l/sec
max. podtlak (turbína) 270 mbar
obsah balení: štěrbinová hlavice, koleno, sada podlahových hubic
1 × hadice 3 m, 2 × trubka, nářadí a objímka
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STROJE A NÁSTROJE

měřící technika

Digitální vodováha
kód

kód Bosch

popis

313943

0.601.076.800

GIM 120

Technické parametry:
•
•
•
•

délka 120 cm
měřicí rozsah 0° – 360° (4 × 90°)
napájení 4× baterie (AA)
doba provozu cca 200 h

•
•
•
•

hmotnost cca 1,3 kg
šířka 25 mm
výška 60 mm
obsah balení: ochranné pouzdro, baterie

Digitální úhloměr
kód

kód Bosch

popis

144266

0.601.076.600

GAM 220 MF

Technické parametry:
•
•
•
•
•
•
•

měřicí rozsah 0° – 220°
měřicí přesnost, úhel ± 0,1°
měřicí přesnost, vodováhy ± 0,05°
přesnost výpočtu úhlů ± 0,1°
napájení 4 × 1,5 V LR6 (AA)
vypínací automatika, cca 3 min
délka ramena 40 cm

•
•
•
•
•

hmotnost cca 1,1 kg
délka 432 mm
šířka 35 mm
výška 61 mm
obsah balení: ochranné pouzdro, prodloužení
ramena, 4× baterie

Multidetektor
kód

kód Bosch

popis

144261

0.601.081.000

GMS 120

Technické parametry:
• detekovatelné materiály: železné kovy,
neželezné kovy, nosné dřevěné konstrukce,
vedení pod napětím
• max. hloubka lokalizace 120 mm
• hloubka detekce, ocel, max. 120 mm
• hloubka detekce, měď, max. 80 mm

14.23

•
•
•
•

www.demos‑trade.com

vypínací automatika, cca 5 min
napájení 1 × 9 V 6LR61
hmotnost cca. 0,27 kg
obsah balení: ochranné pouzdro, poutko
na zápěstí, baterie

STROJE A NÁSTROJE

měřící technika

Laserový dálkoměr
kód

kód Bosch

popis

263223

0.601.072.900

GLM 40

Technické parametry:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

výška 24 mm
měrné jednotky m/cm, ft/inch
počet uložených hodnot 10
výdrž baterií, jednotlivá měření
cca 5 000
• ochrana proti prachu a stříkající vodě
IP 54
• obsah balení: ochranné pouzdro, certifikát
výrobce,
2 × baterie

laserová dioda 635 nm, < 1 mW
měřicí rozsah 0,15 – 40 m
třída laseru 2
přesnost měření, typ. ±1,5 mm
doba měření, typ. < 0,5 s
doba měření max. 4 s
napájení 2 × 1,5 V LR03 (AAA)
automatické vypnutí 5 min.
hmotnost cca 0,09 kg
délka 105 mm
šířka 41 mm

Laserový dálkoměr a sklonoměr
kód

kód Bosch

popis

144263

0.601.072.301

GLM 80 + R 60

Technické parametry:
•
•
•
•
•
•
•

laserová dioda 635 nm, < 1 mW
měřicí rozsah 0,05 – 80 m
třída laseru 2
přesnost měření, typ. ± 1,5 mm
doba měření, typ. < 0,5 s
doba měření max. 4 s
napájení 1 akumulátor Li-Ion 3,7 V
(1 250 mAh)
• automatické vypnutí 5 min.

•
•
•
•
•
•

délka 111 mm
šířka 51 mm
výška 30 mm
měrné jednotky m/cm/mm
počet uložených hodnot 20 + 1
obsah balení: ochranné pouzdro,
nabíječka, měřící lišta
R60 Professional
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STROJE A NÁSTROJE

měřící technika a příslušenství

Čárový laser se stativem
kód

kód Bosch

popis

356745

0.615.994.0KD

GLL 3-80 + BT 150

Technické parametry:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

laserová dioda – čára: 630 – 650 nm, < 10 mW
provozní teplota -10 °C – 40 °C
skladovací teplota -20 °C – 70 °C
třída laseru 2
pracovní dosah 30 m
pracovní rozsah s přijímačem 120 m (průměr)
pracovní rozsah bez přijímače 30 m (rádius)
přesnost ± 0,2 mm na 1 m
rozsah vlastní nivelace ± 4°
doba nivelace 4 s

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ochrana proti prachu a vodě IP 54
napájení 4 × 1,5 V LR6 (AA)
doba provozu (max.) 4 h v tříčárovém režimu
závit stativu 1/4", 5/8"
hmotnost, cca. 0,82 kg
barva laserové čáry – červená
promítání 3 × čára 360°
kompatibilní laserové přijímače LR 6 + 7
obsah balení: stativ, 4x baterie, taška,
cílová destička laseru, příruční kufr

Stohovatelný kufr L-Boxx
kód

kód Bosch

popis

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

• většina výrobků je v kufru již umístěna, dokoupit možné pro starší typy nářadí a příslušenství
• vložky pro uložení nářadí na objednání
144525

144521

14.25
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STROJE A NÁSTROJE

příslušenství

Vodicí lišty pro okružní pily
kód

kód Bosch

popis

144526

1.600.Z00.005

délka 800 mm FSN 800

144527

1.600.Z00.006

délka 1 100 mm FSN 1100

144529

1.600.Z00.00F

délka 1 600 mm FSN 1600

144531

1.600.Z00.007

délka 2 100 mm FSN 2100

144532

1.600.Z00.008

délka 3 100 mm FSN 3100

144526

Doplňky
kód

kód Bosch

popis

144535

1.600.Z00.009

spojovací adaptér FSN VEL

144536

1.600.Z00.00A

pokosový adaptér/úhlový doraz FSN WAN

404451

2.608.000.426

svěrky

144538

1.600.Z00.00C

plastové koncovky FSN KK

144539

1.600.Z00.00D

ochrana proti štěpení FSN SS

144540

1.600.Z00.00E

protiskluzový pásek FSN HB

144535

144536

404451
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