Oferta ważna od 01.02.2012 do 30.04.2012 lub do wyczerpania zapasów

Super
cena!

ostAtNIA sZANsA NA ZAKUP
lIDERA wŚRóD młotów UDARowo-oBRotowYch
sDs-PlUs Z sEGmENtU 2 KG!!
Szczegóły na str.6!

80 lAt młotów Bosch!
Najwyższa wydajność i godna zaufania jakość od wielu lat!

Atrakcyjna oferta promocyjna dla użytkowników profesjonalnych
Szukaj wewnątrz ulotki nowości produktowych oraz specjalnych
zestawów promocyjnych w atrakcyjnych cenach.
Elektronarzędzia linii niebieskiej: dla rzemiosła i przemysłu.

+Extra!

GHO 14,4 V-Li Professional

AKUmUlAtoRowE NARZĘDZIE UNIwERsAlNE lI-IoN
GoP 10,8 V-lI Professional

Nowość!

• Wygodne, wielofunkcyjne narzędzie bezprzewodowe o parametrach
narzędzia sieciowego • nowoczesna technologia litowo-jonowa Bosch
Premium • system ECP (Electronic Cell Protection) chroni akumulator przed
przeciążeniem, przegrzaniem i całkowitym rozładowaniem ogniw
• oscylacje: 5.000 - 20.000 min.-1 • akumulatory 2 x 1,3 Ah Li-Ion • ładowarka
30 min. • walizka systemowa L-BOXX • waga z akumulatorem 1,0 kg

2109 PlN netto

AKUmUlAtoRowY stRUG lI-IoN
Gho 14,4 / 18 V-lI Professional

2594 PLN brutto

Nr zam. 0.601.5A0.401

• Gwarancja najwyższej jakość obróbki• prędkość obr. 14.000 min-1
• szerokość strugania 82 mm • głębokość strugania/felcowania:
0-1,6 / 0-8,0 mm • najszybsza i najtańsza wymiana noża oraz łatwa regulacja
• 3 różne rowki typu V do fazowania krawędzi • 2 akumulatory Premium
14,4 lub 18 V Li-Ion 3,0 Ah ze wskaźnikiem naładowania • ładowarka 30 min.
• walizka systemowa L-BOXX

Extra: zestaw 36 szt. osprzętu o łącznej wartości 749 PLN netto!

1059 PlN netto
1303 PLN brutto

Nr zam. 0.601.858.00D

Nowość!

AKUmUlAtoRowA wIERtARKA UDARowA lI-IoN
GsB 10,8-2-lI Professional

GHO 18 V-Li Professional

2219 PlN netto
2729 PLN brutto

• Najmniejsza i najlżejsza 2-biegowa wiertarko-wkrętarka z funkcją udaru
• akumulatory Bosch Premium 2 x 1,3 Ah Li-Ion z ochroną ogniw ECP
• ładowarka 30 min. • uchwyt AutoLock 10 mm • 20 ustawień sprzęgła
• maks. liczba udarów 19.500 min-1 • maks. moment obr. 30 Nm • prędkość obr.
(1/2 bieg): 0-380 / 1.300 min-1• maks. Ø wiercenia w murze/drewnie/stali: 10/19/10 mm
• waga z akumulatorem 1,0 kg• walizka systemowa L-BOXX

Nr zam. 0.601.5A0.301

+Extra!

AKUmUlAtoRowA wIERtARKA UDARowA lI-IoN
GsB 14,4 VE-2-lI / 18 VE-2-lI Professional

739 PlN netto
909 PLN brutto

• Najmocniejsze urządzenie akumulatorowe z serii Robust odporne na upadek
na beton z wys. 2 m • ogniwa litowo-jonowe Bosch Premium 2 x 3,0 Ah • nowa
przekładnia i 4-polowy silnik o najwyższej wydajności • zaawansowany system EMP
(Electronic Motor Protection) 2-ej generacji chroni silnik przed uszkodzeniem
w ekstremalnych sytuacjach • system ECP (Electronic Cell Protection) chroni akumulator
przed przeciążeniem, przegrzaniem i całkowitym rozładowaniem ogniw
• metalowy uchwyt AutoLock 13 mm • oświetlenie LED • ładowarka 30 min.
• walizka systemowa L-BOXX

Nr zam. 0.601.9B6.902

Extra: 2 zestawy wierteł (5 szt. Silver Percussion do betonu i 4 szt. Multiconstruction)
o łącznej wartości 112 PLN netto, zestaw kibica reprezentacji oraz szansa zdobycia
51 calowego telewizora 3D Samsung! – szczegóły na stronie 12.

+Extra!

739 PlN netto
AKUmUlAtoRowA wIERtARKA lI-IoN
GsR 10,8-2-lI Professional

909 PLN brutto

Nr zam. 0.615.990.CA9
Dane techniczne

• Najmniejsza i najlżejsza 2-biegowa wiertarko-wkrętarka z uchwytem
AutoLock 10 mm • akumulatory Bosch Premium 2 x 1,3 Ah Li-Ion z ochroną
ogniw ECP • ładowarka 30 min. • 20+1 ustawień sprzęgła • maks. moment obr. 30 Nm
• prędkość obr. (1/2 bieg): 0-350 / 1.300 min -1 • maks. Ø wiercenia w drewnie/stali:
19 / 10 mm • waga z akumulatorem 1,0 kg • walizka systemowa L-BOXX

Napięcie akumulatora

18 V

14,4 V

18 V

21.000 min.-1

21.000 min.-1

80 Nm / 31 Nm

85 Nm / 38 Nm

38 Nm / 16 Nm

45 Nm / 19 Nm

10 mm

10 mm

7 mm

8 mm

Ø wiercenia w drewnie/stali/murze

40 / 13 / 14 mm

45 / 13 / 16 mm

25 / 10 / 10 mm

29 / 10 / 10 mm

Prędkość obr. bez. obc. (1./2. bieg)

0-420 / 0-1.800 min.-1

0-420 / 0-1.800 min.-1

0-500 / 0-1.400 min.-1

0-500 / 0-1.450 min.-1

2,1 kg

2,2 kg

1,4 kg

1,5 kg

1689 PlN netto

1899 PlN netto

959 PlN netto

1059 PlN netto

2077 PLN brutto

2336 PLN brutto

1180 PLN brutto

1303 PLN brutto

0.601.862.400

0.601.862.300

0.601.9A5.403

0.601.9A5.303

Waga

cena

• 5 narzędzi zasilanych akumulatorami Li-Ion 10,8 V w jednym mega
zestawie: GSR – wiertarka, GOP – oscylacyjne narzędzie uniwersalne,
GDR – klucz udarowy, GSA – piła szablasta, GLI – mocna latarka LED
• pełna swoboda działania – w zestawie 3 baterie 1,3 Ah wraz z ładowarką
60 min • narzędzia dostarczone w walizce systemowej L-BOXX ułatwiającej
transport i przechowywanie oraz łączenie walizek ze sobą
• zestaw osprzętu (2 brzeszczoty , 5 papierów ściernych, płyta ścierna)

1589 PlN netto
1954 PLN brutto

Nr zam. 0.615.990.DR3

GsB 18-2-lI
Professional

27.000 min.-1

Maks. Ø wkrętów

mEGA ZEstAw:
5 NARZĘDZI AKUmUlAtoRowYch lI-IoN 10,8 V

GsB 14,4-2-lI
Professional

14,4 V

Maks. moment obr. (wkręcanie twarde/miękkie)

+Extra!

GsB 18 VE-2-lI
Professional

27.000 min.-1

Maks. liczba udarów

Extra: latarka LED GLI 10,8 V-LI (bez akumulatora) o wartości 139 PLN netto

GsB 14,4 VE-2-lI
Professional

Nr zam.

AKUmUlAtoRowA wIERtARKA UDARowA lI-IoN
GsB 14,4-2-lI / 18-2-lI Professional
• Najlżejsza wiertarka udarowa w swojej klasie • optymalna długość
– tylko 204 mm • akumulatory Premium 2 x 1,3 Ah Li-Ion • system ECP
(Electronic Cell Protection) chroni akumulator przed przeciążeniem,
przegrzaniem i całkowitym rozładowaniem ogniw • uchwyt AutoLock do 10 mm
• oświetlenie LED • ładowarka 45 min.
Extra: dodatkowy akumulator 1,3 Ah oraz walizka systemowa L-BOXX
o łącznej wartości 596 / 655 PLN netto!

+Extra!

• Moc 850 W • prędkość obr. (1/2 bieg): 770/3.000 min-1
• moment obrotowy 36/15,5 Nm • liczba udarów 0-17.000/51.000 min-1
• maks. Ø wiercenia w betonie/murze/drewnie/stali: 18/20/40/13 mm
• mechaniczne sprzęgło przeciążeniowe • uchwyt AutoLock 13 mm • waga 2,6 kg

• Wszechstronne, kompaktowe narzędzie • trwała, 2-biegowa przekładnia, hamulec silnika
• uchwyt szybkozaciskowy do 10 mm • akumulator 2 x 1,5 Ah, ładowarka 60 min., walizka

GsR 12-2
Professional

GsR 14,4-2
Professional

Napięcie akumulatora

12 V

14,4 V

18 V

Maks. Ø wkrętów

7 mm

8 mm

8 mm

Dane techniczne

Maks. moment obr.
Ø wiercenia w drewnie/stali
Prędkość obr. bez obc. (1./2. bieg)
Waga

cena
Nr zam.

+Extra!

+Extra!

wIERtARKA UDARowA
GsB 19-2 RE Professional

Super
cena!

AKUmUlAtoRowA wIERtARKA NIcD
GsR 12-2 / 14,4-2 / 18-2 Professional

GsR 18-2
Professional

27 Nm

30 Nm

45 Nm

23 / 10 mm

26 / 10 mm

29 / 10 mm

0-400 / 0-1.300 min.-1

0-400 / 0-1.400 min.-1

0-400 / 0-1.250 min.-1

1,6 kg

1,7 kg

1,8 kg

429 PlN netto

499 PlN netto

589 PlN netto

528 PLN brutto

614 PLN brutto

724 PLN brutto

0.601.918.J20

0.601.918.G20

0.601.918.300

Extra: zestaw kibica reprezentacji – szczegóły na stronie 12!

759 PlN netto
934 PLN brutto

Nr zam. 0.601.17B.500

+Extra!

FREZARKA Do GlAZURY
GtR 30 cE Professional
• Perfekcyjne cięcie najtwardszych płytek i glazury • moc 701 W, miękki start • obroty
regulowane w zakresie 15.000 – 30.000 min.-1 • system Constant Electronic utrzymuje
stałe obroty przy zmiennym obciążeniu • zintegrowany, wydajny system odsysania pyłu
• oświetlenie miejsca pracy diodą LED • waga 1,5 kg • walizka systemowa L-BOXX

AKUmUlAtoRowA wIERtARKA UDARowA NIcD
GsB 12-2 / 14,4-2 Professional

Extra: zestaw osprzętu (bit diamentowy, koronki diamentowe Ø 8 / 12 / 25 / 35 mm,
wąż do odsysania pyłu) oraz zestaw kibica reprezentacji – szczegóły na stronie 12!

• Wszechstronne narzędzie bezprzewodowe także do wierceń w murze
• niewielkie rozmiary pozwalają na wygodne operowanie
w ciasnych miejscach • 22+1 ustawień sprzęgła oraz hamulec silnika
• uchwyt AutoLock 10 mm • akumulatory 2 x 1,5 Ah • ładowarka 60 min., walizka
Extra: GSB 14,4-2 z zestawem 25 bitów o wartości 55 PLN netto!

1269 PlN netto
1561 PLN brutto

Nr zam. 0.601.60C.000

429 PlN netto!
528 PLN brutto

Nr zam. 0.601.60C.Z00
GsB 12-2
Professional

Dane techniczne
Napięcie akumulatora
Maks. liczba udarów

GsB 14,4-2
Professional

12 V

14,4 V

0 – 18.750 min.-1

0 - 21.000 min.-1

Maks. moment obr. (wkręcanie twarde/miękkie)

30 Nm / 18 Nm

36 Nm / 20 Nm

Ø wiercenia w drewnie/stali/murze

25 / 10 / 8 mm

25 / 10 / 10 mm

Prędkość obr. bez. obc. (1./2. bieg)

0-450 / 0-1.250 min.-1

0-500 / 0-1.400 min.-1

1,6 kg

1,7 kg

529 PlN netto

589 PlN netto

Waga

cena
Nr zam.

+Extra!

651 PLN brutto

724 PLN brutto

0.601.9A7.500

0.601.9A7.403

• Przemyślane rozwiązanie dla profesjonalnego glazurnika • zintegrowany
zacisk, stopy antypoślizgowe • wygodne ograniczniki do ułożenia obrabianej
płytki • pozwala na cięcie płytek o rozmiarach do 600 x 600 mm • wytrzymuje
obciążenie do 136 kg • waga 3,5 kg

1199 PlN netto

ZEstAw:
DAlmIERZ lAsERowY Glm 250 VF Professional
+ stAtYw Bs 150 Professional

1475 PLN brutto

Nr zam. 0.615.994.02J

Nowość!

wYcINARKA Do GlAZURY
Gct 115 Professional
• Wygodna, ergonomiczna konstrukcja do czystej obróbki każdej
płytki • moc 720 W • prędkość obr. 11.000 min.-1
• Ø tarczy 115 mm • zintegrowany adapter do odsysania pyłu
• szybka, beznarzędziowa regulacja osłony • w zestawie tarcza
diamentowa, 3 koronki diamentowe i nakrętka SDS-Click
• walizka systemowa L-BOXX • waga 1,7 kg

• Zakres pomiaru: 0,05 - 250 m • najwyższa dokładność wyznaczania dystansu
– do ± 1 mm • duży, podświetlany, 4-liniowy wyświetlacz • pomiar opóźniony
(timer), tyczenie stałych odcinków i pomiar powierzchni ścian

ZEstAw:
DEtEKtoR D-tEct 150 Professional + DAlmIERZ lAsERowY DlE 40 Professional

+Extra!

D-tEct 150: • Wykrywanie wszystkich rodzajów materiałów: metalu, drewna, przewodów pod
napięciem i plastiku • maksymalna głębokość wykrywania – 15 cm
odporny na upadki z wysokości 1 m
DlE 40:
• Najmniejszy dalmierz laserowy na świecie • zasięg pomiarowy: 0,05 – 40,00 m
• dokładność pomiarowa ± 1,5 mm

1589 PlN netto
1954 PLN brutto

Nr zam. 0.601.391.000

2499 PlN netto

Tarcza diamentowa Ø 115

3074 PLN brutto

93,93 PlN netto

Nr zam. 0.615.994.02N

Nowość!

DIAmENtowE tARcZE tNącE
Best for ceramic Extraclean Ø 115 mm oraz Ø 125 mm

DAlmIERZ lAsERowY
Glm 50 Professional
• Zakres pomiaru: 0,05 - 50 m • dokładność: ± 1,5 mm • wygodny uchwyt softgrip
• ochrona przed pyłem i wodą (IP 54) i upadkiem (1 m) • podświetlany wyświetlacz,
pomiar „zdalny” wysokości (Pitagoras)

Nowość!

stAcjA RoBocZA Do GlAZURY
GtD 1 Professional

569 PlN netto
700 PLN brutto

Nr zam. 0.601.072.200

• Diamentowa tarcza tnąca spełnia najwyższe wymagania i umożliwia dokładnie cięcia bez
wyszczerbiania krawędzi • czyste krawędzie i mniej pęknięć podczas cięcia płytek
i marmuru • wyjątkowo cienka krawędź tnąca gwarantuje maksymalne tempo pracy
• kołnierz zapewnia większą stabilność i niższy poziom drgań • spiekana krawędź tnąca

115,63 PLN brutto

Nr zam. 2.608.602.368

Tarcza diamentowa Ø 125

99,80 PlN netto
122,75 PLN brutto

Nr zam. 2.608.602.369

Super
cena!

młot UDARowo-oBRotowY sDs-PlUs Z PoDKUwANIEm
GBh 2-26 DRE / DFR Professional

+Extra!

•Najpopularniejszy i najbardziej ceniony młot w swojej klasie
o mocy 800 W • udar 2,7 J • liczba udarów do 4.000 min.-1
• maks. Ø wiercenia w betonie/stali: 26/13 mm • walizka
• waga 2,9 kg • wersja DFR w zestawie z wymiennym,
szybkozaciskowym uchwytem wiertarskim na wiertła
cylindryczne

młot UDARowY sDs-mAX
Gsh 11 E Professional
• Moc 1.500 W • udar 16,8 J • liczba udarów do 1.890 min.-1
• wskaźnik serwisowy
• waga 10,1 kg
Extra: szlifierka GWS 22-230 JH o wartości 719 PLN netto (patrz str. 9),
zestaw kibica reprezentacji oraz szansa zdobycia 51 calowego
telewizora 3D Samsung! – szczegóły na stronie 12.

3389 PlN netto
4168 PLN brutto

Nr zam. 0.615.990.CZ5

GBH 2-26 DRE Professional

GBH 2-26 DFR Professional

829 PlN netto

919 PlN netto

1020 PLN brutto

1130 PLN brutto

Nr zam. 0.611.253.708

Nr zam. 0.611.254.768

młot UDARowo-oBRotowY sDs-mAX
GBh 5-40 DcE Professional

• Absolutny mistrz w swojej kategorii - potrafi uzyskać 13 ton urobku dziennie!
• posiada o 40% wyższą wydajność od porównywalnych modeli konkurencji
oraz aż o 50% dłuższą żywotność! • potężny udar 41 J oraz mocny silnik 1.750 W
• opatentowana technologia Vibration Control ogranicza szkodliwe dla zdrowia
drgania, wydłuża okres eksploatacji i zwiększa komfort obsługi
• waga GSH 16-28 - 18,5 kg / GSH 16-30 - 16,7 kg

+Extra!

• System wymiany osprzętu jedną ręką SDS-max Comfort
• moc 1.150 W • udar 8,8 J • funkcja wiercenia z udarem
lub kucia• liczba udarów do 3.050 min.-1 z regulacją
• wskaźnik serwisowy • waga 6,4 kg

3169 PlN netto
3898 PLN brutto

Nr zam. 0.611.264.000

+Extra!

Extra: radio budowlane GML 20 Professional o wartości 999 PLN netto,
zestaw kibica reprezentacji oraz szansa zdobycia 51 calowego
telewizora 3D Samsung! – szczegóły na stronie 12.

Extra: wiertarka udarowa GSB 19-2 RE o wartości 759 PLN netto
(patrz str. 5), zestaw kibica reprezentacji oraz szansa zdobycia
51 calowego telewizora 3D Samsung! – szczegóły na stronie 12.

młot UDARowo-oBRotowY sDs-mAX
GBh 7-46 DE Professional
• Moc 1.350 W • udar 9,3 J • funkcja wiercenia
z udarem lub kucia • liczba udarów do 2.800 min.-1 • waga 8,2 kg

+Extra!

młot wYBURZENIowY
Gsh 16-28 / 16-30 Professional

+Extra!

3489 PlN netto
4291 PLN brutto

GSH 16-28 Professional
uchwyt 28 mm

GSH 16-30 Professional
uchwyt 30 mm

5179 PlN netto

4969 PlN netto

6370 PLN brutto

6112 PLN brutto

Nr zam. 0.615.990.DD5

Nr zam. 0.615.990.DG6

młot UDARowo-oBRotowY sDs-PlUs
GBh 2-23 RE Professional
• Moc 650 W • udar 2,2 J • liczba udarów do 4.400 min.-1 • funkcja wiercenia
i wiercenia z kuciem • maks. Ø wiercenia w betonie / stali / drewnie:
23 / 13 / 30 mm • waga 2,3 kg

Nr zam. 0.611.263.708

Extra: wiertarka udarowa GSB 19-2 RE o wartości 759 PLN netto
(patrz str. 5), zestaw kibica reprezentacji oraz szansa zdobycia
51 calowego telewizora 3D Samsung! – szczegóły na stronie 12.

799 PlN netto
983 PLN brutto

Extra: zestaw kibica reprezentacji – szczegóły na stronie 12!

Nr zam. 0.611.250.400

+Extra!

młot UDARowo-oBRotowY sDs-mAX
GBh 11 DE Professional

48,59 PlN netto

• Moc 1.500 W • udar 14,2 J • funkcja wiercenia z udarem
lub kucia • liczba udarów do 2.250 min.-1 • waga 11,1 kg
Extra: młot udarowo-obrotowy GBH 2-23 RE o wartości 799 PLN netto
(patrz str. 7), zestaw kibica reprezentacji oraz szansa zdobycia
51 calowego telewizora 3D Samsung! – szczegóły na stronie 12.

ZEstAw DłUt sDs-PlUs
• 1 szpicak 250 mm, Long Life
• 1 dłuto płaskie 250 mm, Long Life
• 1 dłuto do płytek ceramicznych 260 mm, samoostrzące

3909 PlN netto
4808 PLN brutto

140,80 PlN netto

Nr zam. 0.611.245.708

173,18 PLN brutto

Nr zam. 2.607.019.159

młot UDARowY sDs-mAX
Gsh 5 cE Professional

2749 PlN netto
3381 PLN brutto

Nr zam. 0.611.321.000

59,77 PLN brutto

Nr zam. 2.608.690.167

Nr zam. 2.608.690.124

sZPIcAK sDs-mAX
RtEc sPEED

DłUto PłAsKIE sDs-mAX
RtEc shARP

• Szpicak RTec Speed, 400
mm • samoostrzący • Long Life
• o 30% większa wydajność
usuwania urobku

• Dłuto płaskie RTec Sharp • Long Life
• 100% większa wydajność usuwania
urobku

+Extra!

• Redukcja drgań Vibration Control • moc 1.150 W
• udar 8,3 J • wskaźnik serwisowy • liczba udarów
do 2.900 min.-1 z regulacją • waga 5,8 kg
Extra: wiertarka udarowa GSB 19-2 RE o wartości
759 PLN netto (patrz str. 5), zestaw kibica
reprezentacji oraz szansa zdobycia 51 calowego
telewizora 3D Samsung! – szczegóły na stronie 12.

48,59 PlN netto

59,77 PLN brutto

RADIo BUDowlANE
Gml 20 Professional
• Doskonały dźwięk przestrzenny z 4-ech głośników i subwoofera o łącznej mocy
20 W • cyfrowe radio z podświetlanym panelem i pamięcią stacji radiowych
• konstrukcja wzmocniona szkieletową osłoną wytrzymuje upadek z wys. 2-ego
piętra • wiele możliwości odtwarzania dźwięku i plików cyfrowych poprzez łącze
AUX In, USB/SD/MMC, Line-out • gniazdo 12 V DC do zasilania innych urządzeń
mobilnych np. telefonów GSM • 2 gniazda zasilające 230 V • waga 8,6 kg, klasa IP54

Nowość!

NowA RoDZINA mAłYch sZlIFIEREK KątowYch
•Najdłuższa trwałość w segmencie małych szlifierek potwierdzona w testach niezależnego instytutu
zewnętrznego • nowe, mocniejsze silniki z poprawionym uzwojeniem i skuteczniejszym chłodzeniem
• nowe szczotki węglowe o trwałości dłuższej o 30% • szeroki wachlarz technologii zwiększających
bezpieczeństwo użytkownika • niski poziom drgań z systemem Vibration Control • kulowe mocowanie
przewodu • większy przycisk blokady wrzeciona do wymiany tarczy • Ø tarczy 115 / 125 / 150 mm

Dane techniczne

Gws
9-115
Professional

Gws
9-125
Professional

Gws
11-125
Professional

Gws
12-125 cI
Professional

900 W

900 W

1.100 W

Moc nominalna (W)

Gws
12-125 cIE
Professional

Gws
15-125 cI
Professional

1.200 W

1.200 W

1.500 W

Gws
15-125 cIE
Professional

Gws
15-125 cIt
Professional

Gws
15-150 cI
Professional

1.500 W

1.500 W

1.500 W

11.500 min.-1

2.800 - 11.500
min.-1

2.800 - 9.300
min.-1

9.300 min.-1

11.500 min.-1

11.500 min.-1

11.500 min.-1

11.500 min.-1

2.800 - 11.500
min.-1

115 mm

125 mm

125 mm

125 mm

125 mm

125 mm

125 mm

125 mm

150 mm

-

-

-

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

Constant Electronic

-

-

-

tak

tak

tak

tak

tak

tak

System łagodnego rozruchu

-

-

-

tak

tak

tak

tak

tak

tak

Wstępny wybór pręd. obrotowej

-

-

-

-

tak

-

tak

tak

-

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

Prędkość obrotowa (min.-1)
Średnica tarcz (mm)
Hamulec KickBack Stop
Blokada obrotu osłony tarczy

Vibration Control
Waga

cena
Nr zam.

2,1 kg

2,1 kg

2,3 kg

2,3 kg

2,3 kg

2,4 kg

2,4 kg

2,4 kg

2,5 kg

439 PlN
netto

449 PlN
netto

499 PlN
netto

549 PlN
netto

629 PlN
netto

689 PlN
netto

709 PlN
netto

759 PlN
netto

759 PlN
netto

540 PLN brutto

552 PLN brutto

614 PLN brutto

675 PLN brutto

774 PLN brutto

847 PLN brutto

872 PLN brutto

934 PLN brutto

934 PLN brutto

0.601.790.002

0.601.791.002

0.601.792.002

0.601.793.002

0.601.794.002

0.601.795.002

0.601.796.002

0.601.797.002

0.601.798.002

ZwYcIĘZcY tEstów! Nasze nowe szlifierki zostały przebadane przez niezależny, niemiecki instytut badawczy
SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH w porównaniu z produktami innych producentów. Efekt? – modele GWS 9-125 i GWS 15-125 CI
z miażdżącą przewagą zwyciężyły w kategoriach najdłuższej pracy bez usterek i najdłuższej trwałości szczotek węglowych.

wydajność: nowe silniki Champion
oferują moc 1.100 ew. 1.500 W. Nawet
najtrudniejsze zadania nie stanowią
problemu – optymalna odporność na
obciążenia termiczne, opancerzone
uzwojenie silnika oraz chroniące silnik
szczotki z syntetycznego grafitu zapewniają urządzeniom długą żywotność.

+Extra!

system Vibration control: niższy
poziom drgań i lepsza ochrona nadgarstków w wyposażeniu seryjnym
– wszystkie szlifierki kątowe Bosch są
fabrycznie wyposażone w rękojeść z
systemem Vibration Control. Pozwala
to obniżyć poziom drgań nawet o 70%
(zgodnie z normą EN 50144).

KickBack: hamulec KickBack
Stop rozpoznaje moment
zablokowania tarczy i w ciągu
ułamków sekund wyłącza
urządzenie. Dzięki temu
użytkownik ma zapewnioną
optymalną ochronę przed
odrzutem szlifierki.

Blokada ponownego rozruchu: zapobiega samoczynnemu uruchomieniu
urządzenia po przerwie
w dostawie prądu. Aby
pracować dalej, użytkownik musi ponownie
włączyć narzędzie.

osłona zabezpieczona przed obróceniem w trakcie pracy:
w razie odpryskiwania obrabianego materiału, zabezpieczona przed
obrotem osłona chroni użytkownika
przed obrażeniami. Osłona blokuje się
samoczynnie, posiada system beznarzędziowej regulacji i demontażu.

239,62 PlN netto
294,73 PLN brutto

sZlIFIERKA KątowA Gws 24-230 lVI Professional

Nr zam. 0.615.997.48S

•Najlżejsza szlifierka kątowa w swojej klasie z najlepszym stosunkiem mocy do wagi • opatentowany
System KickBack Stop • system Vibration Control na rękojeści głównej i uchwycie bocznym • nowy
silnik Champion o mocy 2.400 W z wydajnym chłodzeniem, zbrojonym uzwojeniem i o wydłużonej
żywotności • kuta i frezowana przekładnia dla podwyższenia trwałości i kultury pracy • miękki start
• ogranicznik prądu rozruchu • blokada samoczynnego rozruchu po przerwie w zasilaniu
• antyodłamkowa osłona tarczy, regulowana bez użycia narzędzi z blokadą zabezpieczającą przed
obróceniem się • Ø tarczy 230 mm • waga 5,5 kg

+Extra!

DIAmENtowA tARcZA tNącA
Best for Universal and metal, Ø 230 mm

• Idealna do popularnych materiałów budowlanych, np. betonu, muru, cegły,
granitu, rur żeliwnych i metalu • wyjątkowo szybkie tempo cięcia dzięki
specjalnym elementom o nazwie „Speed Stripes” redukującym tarcie boczne
• wysokość segmentu 15 mm zapewnia tarczy długą żywotność także przy obróbce
wymagających materiałów • zgrzewane laserowo diamentowe segmenty tnące
Extra: szybkozaciskowa nakrętka SDS-clic o wartości ok. 135 PLN netto!

Extra: szlifierka kątowa 850 C (moc 850 W, Ø tarczy 125 mm), zestaw w walizce,
o łącznej wartości 429 PLN netto!

sZlIFIERKA KątowA 230 mm
Gws 22-230 jh Professional
1179 PlN netto
1450 PLN brutto

Nr zam. 0.615.990.CZ8

• Moc 2.200 W, Ø tarczy 230 mm
• wzmocniona konstrukcja głównej
przekładni • wysoka wytrzymałość
termiczna • miękki start, bezpieczny
włącznik TriControl • osłona tarczy
zabezpieczona przed obracaniem się
• waga 4,5 kg

Super
cena!
719 PlN netto
884 PLN brutto

Nr zam. 0.601.882.M03

Nowość!

wYRZYNARKA Do mEtAlU
Gst 25 m Professional
• Idealna do cięcia metalu i kompozytów • silnik o mocy 670 W • optymalizowana do twardych
materiałów - skrócony skok brzeszczotu, większy moment obrotowy i przeciwwaga
do ograniczenia wibracji • płynna kontrola prędkości cięcia do 2.600 obr./min.-1
• system Constant Electronic • głębokość cięcia w drewnie/aluminium/stali: 80/25/15 mm
• beznarzędziowa wymiana brzeszczotu SDS • 2 stopnie oscylacji brzeszczotu • walizka
• waga: 2,7 kg

3699 PlN netto
689 PlN netto

Extra: zestaw 15 szt. brzeszczotów do metalu o wartości 162 PLN netto!

847 PLN brutto

Nr zam. 0.601.516.000

4550 PLN brutto

+Extra!

Nr zam. 0.601.B22.508

UKoŚNIcA
Gcm 10 sD Professional

• Moc 1.800 W • maks. parametry cięcia: gł. 85 mm, szer. 305 mm
• prędkość obrotowa 5.000 min.-1 • Ø tarczy 254 mm z otworem 30 mm
• zakres kątów cięcia w poziomie 52º L / 60º P • regulacja pochylenia 47º L / 46º P
• waga 28 kg

GST 90 BE Professional

529 PlN netto
651 PLN brutto

Extra: mobilny stół roboczy GTA 2500 W o wartości 1639 PLN netto!

Nr zam. 0.601.58F.002

UNIwERsAlNA PIłA stołowA
Gtm 12 Professional

+Extra!

wYRZYNARKA UNIwERsAlNA
Gst 90 BE / Gst 90 E Professional

+Extra!

• Niezawodny partner w codziennej pracy z silnikiem 650 W • beznarzędziowa
wymiana brzeszczotu SDS • głębokość cięcia w drewnie/aluminium/stali:
90/20/10 mm • płynna kontrola prędkości cięcia do 3.100 obr./min.-1 • 4 stopnie
oscylacji brzeszczotu • aluminiowa stopa ze stalowym rdzeniem przeznaczona
do pracy w najcięższych warunkach • waga (BE/E): 2,6 kg/2,3 kg, walizka

•Urządzenie z funkcjami standardowej ukośnicy i małej piły stołowej • moc 1.800 W
• maks. parametry cięcia: gł. 95 mm, szer. 115 mm • prędkość obr. 4.300 min.-1
• Ø tarczy 305 mm z otworem 30 mm • zakres kątów cięcia w poziomie: 48° L / 48° R
• regulacja pochylenia piły: 47° L / 2° P • maks. wysokość cięcia (funkcja piły stołowej)
51 mm • waga 22 kg

Extra: zestaw 25 szt. brzeszczotów do drewna o łącznej wartości 62 PLN netto!

Extra: stół roboczy GTA 2600 oraz tarcza tnąca Multi Material (80 zębów)
o łącznej wartości 779 PLN netto!

GST 90 E Professional

2639 PlN netto

529 PlN netto
651 PLN brutto

3246 PLN brutto

GST 140 BCE Professional

Nr zam. 0.601.58G.002

Nr zam. 0.615.990.DY6

1159 PlN netto
1426 PLN brutto

+Extra!

1479 PlN netto

Nr zam. 0.601.515.000

wYRZYNARKA PREcYZYjNA
Gst 140 BcE / Gst 140 cE Professional

1819 PLN brutto

Nr zam. 0.615.990.CX6

• Stabilna i dokładna praca brzeszczotu dzięki systemowi Precision Control
i podwójnej rolce prowadzącej • silnik o mocy 720 W • płynna kontrola
prędkości cięcia do 3.100 obr./min.-1 ze wstępną regulacją • system Constant
Electronic • głębokość cięcia w drewnie/aluminium/stali: 140/20/10 mm
• beznarzędziowa wymiana brzeszczotu SDS • obrotowy króciec systemu
odsysania pyłu • 4 stopnie oscylacji brzeszczotu • oświetlenie 2 diodami LED
• wydajny nadmuch • walizka systemowa L-BOXX • waga (CE / BCE): 2,2 / 2,3 kg

+Extra!

UKoŚNIcA
Gcm 10 j Professional
• Moc 1.800 W z miękkim startem • maks. parametry cięcia: gł. 87 mm, szer.
305 mm • prędkość obrotowa 4.500 min.-1 • Ø tarczy 254 mm
z otworem 30 mm • zakres kątów cięcia w poziomie: 47º L / 47º P
• regulacja pochylenia piły: 47º L / 2º L • waga 14,5 kg

Extra: zestaw 10 szt. brzeszczotów do drewna o wartości 138 PLN netto
oraz zestaw kibica reprezentacji – szczegóły na str. 12.

GST 140 CE Professional

1159 PlN netto

Extra: 2 tarcze tnące Multi Material do aluminium (60 zębów)
o łącznej wartości 406 PLN netto!

1426 PLN brutto

Nr zam. 0.601.514.000

849 PlN netto
1044 PLN brutto

Nr zam. 0.615.990.EC6

PIłA sZABlAstA
GsA 1300 PcE Professional

+Extra!

• Wydajna piła o mocy 1.200 W z silnikiem BruteDrive
• prędkość obrotowa 2.800 min.-1 • posuw piły 19 mm
• elektroniczna regulacja prędkości cięcia • innowacyjna
i bezpieczna wymiana brzeszczotu LockJaw
• hak do powieszenia, kabel z mocowaniem kulowym,
regulowana stopka • waga 3,7 kg• walizka

799 PlN netto
983 PLN brutto

Nr zam. 0.615.990.ED3
Extra: zestaw 20 brzeszczotów do drewna i drewna z gwoździami
o łącznej wartości 246 PLN netto!

ZEstAw BRZEsZcZotów

119,27 PlN netto
146,70 PLN brutto

Nr zam. 2.607.010.540

• 10-częściowy zestaw brzeszczotów do drewna z chwytem T, w opakowaniu Robust
• brzeszczoty do czystych cięć w drewnie • brzeszczoty do szybkiego cięcia w drewnie
• brzeszczoty do czystych cięć w twardym drewnie • brzeszczoty do szybkiego cięcia
w twardym drewnie • brzeszczoty do cięć precyzyjnych

+Extra!

sZlIFIERKA mImoŚRoDowA
GEX 150 Ac Professional

+Extra!

• Wysoka wydajność szlifowania z silnikiem o mocy 340 W • wstępny wybór
prędkości obrotowej i system Constant Electronic • aluminiowy kołnierz łożyskowy
• system mocowania papieru na rzepy • Ø talerza 150 mm • prędkość obrotowa
4.500 – 12.000 min.-1 • ilość oscylacji 9.000 – 24.000 min.-1 • Ø oscylacji 4 mm
• króciec do odkurzacza • waga 2,1 kg • opakowanie karton
Extra: zestaw 2x 50 szt. papierów ściernych K 120 najwyższej jakości (SIA)
do drewna i farb o łącznej wartości 183 PLN netto!

oPAlARKA
GhG 660 lcD Professional
• Dmuchawa gorącego powietrza o najwyższym komforcie obsługi • moc nominalna
2.300 W • temperatura robocza 50-600°C • bezstopniowa regulacja strumienia powietrza
• zużycie powietrza 250-500 l/min. • wskaźnik na wyświetlaczu LCD • waga 1,0 kg • walizka
Extra: zestaw 3 dysz i 2 opakowań węży termokurczliwych o łącznej wartości 282 PLN netto!

529 PlN netto
651 PLN brutto

Nr zam. 0.601.944.302

ZDOBĄDŹ 51-CALOWY TELEWIZOR 3D SAMSUNG!
już niedługo możesz się cieszyć wspaniałym obrazem podczas oglądania filmów i wydarzeń
sportowych siedząc wygodnie w domowym fotelu! wystarczy kupić dowolne elektronarzędzie
Bosch z grupy li-Ion Robust, młotów sDs-max bądź wyburzeniowych.
Szczegółowa lista narzędzi oraz pełne warunki promocji znajdują się w regulaminie na stronie:
www.bosch-professional.pl. Co dwa tygodnie, począwszy od 13 lutego 2012, można zdobyć duży,
nowoczesny telewizor 3D Samsung 51 cali! Każdy zakup zwiększa Twoje szanse! Nie zwlekaj!
Weź udział w zabawie i już teraz zgłoś się do promocji!

Pełna lista narzędzi biorących udział w promocji znajduje się na stronie:

www.bosch-professional.pl

WYŚLIJ SWOJE ZGŁOSZENIE
W WYGODNY DLA CIEBIE SPOSÓB!
promocja.bosch@ritf.eu

RITF.eu
ul. Szkolna 164
05-110 Jabłonna

22 67 67 937
515 433 459

22 43 41 851

+Extra!

ZDOBĄDŹ ZESTAW KIBICA REPREZENTACJI!
Zostań zapalonym kibicem naszej reprezentacji i pokaż to!
Każdy zakup produktów z niniejszej ulotki promocyjnej oznaczonych odpowiednim logo jest premiowany zestawem
kibica reprezentacji! Otrzymasz zestaw produktów w barwach narodowych, dzięki któremu w widoczny sposób dołączysz
do kibiców w trakcie ważnych wydarzeń sportowych. Nie zwlekaj! – liczba zestawów kibica ograniczona, baw się
razem z nami i pokaż komu kibicujesz!

Szalik

Czapka

Flaga
samochodowa
2 szt.

Łapa
klapiąca

Trąbka

ODWIEDŹ NAS NA STRONIE WWW!
Dzięki temu uzyskasz zawsze aktualne informacje produktowe, dane o nowych promocjach, zobaczysz filmy z użycia produktów
lub pobierzesz instrukcje obsługi. Na stronie internetowej możesz także przedłużyć swoją gwarancję do 3 lat! Jeśli jesteś
zainteresowany bezpieczeństwem pracy, łatwo policzysz poziom wibracji elektronarzędzi za pomocą naszego kalkulatora.
Zarejestruj się, a wszystkie aktualności będziesz wygodnie otrzymywał e-mailem.
Sprawdź naszą stronę na:
www.bosch-professional.pl

Informacje
produktowe

Nowe Promocje

3 lata gwarancji

* Na wszystkie profesjonalne elektronarzędzia linii
niebieskiej, przy rejestracji pod adresem
www.bosch-gwarancja.pl
w ciągu 4 tygodni od daty zakupu.

Filmy produktowe

Kalkulator wibracji

Aktualności

1-4.2012. Specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie.
Prezentowane zdjęcia mogą różnić się od sprzedawanych urządzeń.
Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy powstałe podczas druku.

