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  Bine aţi venit   
în clasa sculelor electrice de mare putere.    



  Sistemul SDS Bosch
    Schimbare rapidă, fără 
cheie a accesoriilor.  

  Sistem Bosch SDS-pro
    Pentru înlocuirea rapidă, 
fără cheie a discurilor de 
şlefuire.  

  Pendularea pânzei de 
ferăstrău
    Pendularea pânzei 
de ferăstrău, reglabilă 
în 3 resp. 4 trepte.  

  Sistem SDS-plus
    Transmisie optimă a forţei. 
Pentru ciocane rotopercutoare 
din clasa de 2-4 kg.  

  Racord pentru aspirarea 
prafului
    Direct la maşină, în sacul 
pentru praf şi/sau 
cu aspirator universal.  

  Sistem SDS-max 
    Transmisie optimă a forţei. 
Pentru ciocane rotopercutoare 
şi demolatoare începând 
cu clasa de 5 kg.  

  Sistem „Plus-clean”
    Curăţare electromagnetică a 
fi ltrului.  

  Electronic
    Preselecţia turaţiei pentru 
adaptarea la fi ecare 
situaţie de lucru.  

  Constant Electronic
    Dispozitiv de mentinere 
constanta a puterii 
in sarcina.  

  Cablu demontabil  

  Turbo Blower
    Sufl antă pentru vizibilitate 
optimă asupra liniei 
de tăiere.  

  Şină de ghidare
    Pentru tăieri precise.  

  Torque Control
    Preselecţia forţei 
tangenţiale pentru 
înşurubare uniformă.  

  Cuplaj de suprasarcină  
Dispozitiv de siguranţă 
in cazul blocării burghiului 
in material.

  Valiză profesională   

  Brake System
    Frâna reduce timpul 
de funcţionare din inerţie 
a discului cu până la 80 %.  

  Frână de siguranţă
    Protecţie pentru utilizator 
in cazul blocarii discului.  

  Răcire directă şi orifi cii 
suplimentare de intrare 
a aerului
    Pentru o rezistenţă 
crescută la suprasolicitare.  

  Protecţie la repornire
    Împiedică repornirea 
automată a sculei electrice 
după o pană de curent.  

  Antirotaţie
    Întreruperea transmisiei 
forţei.  

  Limitarea curentului 
de pornire
    Pentru o pornire sigură.  

  Apărătoare de protecţie 
rezistentă la răsucire
    Stabilă şi rezistentă, chiar 
în cazul ruperii discului.  

  Mâner  

  Putere  

  Funcţionare spre dreapta/
stânga
    Pentru înşurubare 
şi deşurubare.  

  Tehnologia acumulatorilor 
litiu-ion
    Nu se autodescărcă. Fără 
efect de memorare.  

  Auto Lock
    Pentru înlocuirea 
foarte rapidă, 
a accesoriilor.  

  Turbo-Power
    Putere mai mare 
pentru un lucru 
mai rapid.  

  Woodrazor
    Cuţite extrem 
de ascuţite 
şi fi xare exactă.  

  Vibration Control
    Sistem de amortizare 
a vibraţiilor 
patentat de Bosch.  

  Clasă laser 2
    Clasă laser pentru 
aparate de măsură.  

  Clasă laser 3R
    Clasă laser 
pentru diferite 
aparate de măsură.  

  Easy-Fit
    Fixare perfectă a hârtiei 
abrazive cu prindere tip 
arici şi a celei la role.  

  Reglare fi nă a adâncimii
    Scală gradată cu o precizie 
de 1/10 mm pentru lucrări 
de frezare exacte.  

  Simboluri şi semnifi caţia acestora.  

  Inox
    Pentru fi nisarea perfectă 
a oţelului superior inoxidabil.  
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  Scule electrice profesionale albastre
    Pentru profesionişti de la profesionişti.  
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Dezvoltate pentru profesionişti: 
înseamnă că au fost dezvoltate 
împreună cu profesioniştii 
La dezvoltarea sculelor electrice noi 
Bosch colaborează foarte strâns  
cu profesioniştii din domeniu. Aceste 
cunoştinţe practice sunt folosite 
pentru dezvoltarea noilor scule  
electrice. Un exemplu: noul  
multicutter cu acumulator  
GOP 10,8 V-LI Professional este  
o sculă electrică extrem  
de manevrabilă, pentru ajustarea, 
potrivirea şi repararea perfectă –  
de nelipsit din dotarea constructorilor 
de rafturi, mobilier şi a montatorilor 
de bucătării.

Testat practic de către profesionişti 
Toate sculele electrice profesionale 
albastre sunt testate în condiţii extrem 
de grele – de exemplu pe o platformă 
petrolieră, în construcţia de tuneluri 
sau pe o schelă uriaşă de lemn pentru 
trenuleţul din parcul de distracţii.  

De aceea, sculele electrice  
profesionale albastre oferă 
profesioniştilor o fiabilitate absolută 
şi satisfac cele mai ridicate exigenţe 
ca de ex. noul ciocan demolator  
GSH 5 CE Professional. El este cel 
mai puternic ciocan din clasa sa şi 
oferă totodată cu până la 40 % mai 
puţine vibraţii pentru o utilizare mai 
plăcută.

Competenţă la scule electrice,  
accesorii şi service
Cu programul de produse profesionale 
albastre Bosch este lider pe piaţa 
sculelor electrice pentru mica  
şi marea industrie. Pe lângă acestea, 
printre competenţele lui Bosch  
se numără o paletă largă de accesorii 
şi un pachet complet de servicii, 
până la angajamentul faţă  
de protecţia mediului şi reciclarea 
sculelor electrice. Performanţe  
şi competenţe care vă vor covinge.

Aşteptările faţă de dumneavoastră, ca profesionişti sunt mari: lucru rapid, fiabilitate, 

competenţă şi angajament total. De aceea nu este firesc, ca şi dumneavoastră  

să aveţi aceleaşi aşteptări de la sculele lor electrice? Sculele electrice profesionale 

albastre de la Bosch sunt dezvoltate pentru profesionişti de către profesionişti  

şi satisfac cele mai ridicate exigenţe privind puterea, precizia şi robusteţea. 
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Bosch stabileşte noi standarde nu numai în ceea ce priveşte dezvoltarea sculelor electrice 

noi pentru sectorul meşteşugăresc şi industrie, ci şi în realizarea unui program de asistenţă 

service pentru toate sculele sale electrice. Printre acestea se numără disponibilitatea  

permanentă de a vă răspunde la solicitări pe internet, o ofertă amplă de stagii de şcolarizare 

şi service de foarte bună calitate în caz de reparaţii.

Informaţii rapide şi de  
ultimă oră pe internet
Sortimentul complet de 
 produse Bosch, programul 
nostru de asistenţă service 
şi multe alte infor maţii  
interesante găsiţi la:  
www.bosch-professional.ro  
Accesarea website-ului  

este simplă, rapi dă şi,  
datorită actualizărilor sale 
continue, vă furnizează  
întotdeauna cele mai noi 
date. Dacă doriţi să fiţi  
permanent la curent: consul-
taţi catalogul Bosch online.

Care este cel mai important lucru în ceea  
ce priveşte service-ului? 
Ca dumneavoastră să fiţi pe deplin mulţumiţi.
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Oferta unică de 
şcolarizări Bosch
Seminare practice, cursuri 
prin corespondenţă, manuale 
sau instruire pe internet – 
Bosch oferă şcolarizări spe-
ciale şi medii de instruire 
pentru toţi specialiştii de 
vânzări. Dar întreprinderile 
şi şcolile profesionale pot 
deasemeni profita de această 
ofertă, cea mai amplă din 
întreaga ramură. Alte infor-
maţii la puteţi obţine de la 
echipa de experţi Bosch sau 
pe internet.

Serviciul de consultanţă 
Bosch – 7 zile pe săptămână 
la dispoziţia dumneavoastră
Dacă aveţi întrebări legate 
de sculele elecrice profesio-
nale albastre şi utilizarea 
lor, echipa de experţi Bosch 
vă poate sfătui rapid şi 
competent.

Nou: „E-Learning Campus”, 
cel mai mare portal 
interactiv de ştiinţă
Cufundaţi-vă în lumea fas-
cinantă a sculelor elec trice. 
În noul portal tehnica prinde 
viaţă. Vizionaţi animaţii 
online, schiţe funcţionale 
şi explicaţii – repede şi 
simplu, printr-un click. Mai 
multe informaţii la 
www.powertool-portal.com

Livrarea pieselor de 
schimb în 24 de ore
Peste 99 % din toate piesele 
de schimb pot fi livrate pe 
loc de Centrul de Service 
Bosch. Piesa de schimb do-
rită este livrată în cel mai 
scurt timp.

Piese de schimb 
disponibile timp de 10 ani
Bosch vă pune la dispoziţie 
piese de schimb timp de cel 
puţin 10 ani. În acest mod şi 
sculele electrice mai vechi 
vor fi din nou gata de funcţi-
onare în timp record.




