Zahradní nářadí Bosch.
100 % kvalita, 100 % servis.
Testováno a zaručeno
Bezpočet testů a dlouhodobých zátěžových zkoušek
i neustálé namátkové kontroly zaručují, že výrobní
závod opustí jenom výrobky nejvyšší kvality. Naše
komplexní 2letá záruka na všechny výrobky Bosch
je důkazem naší důvěry ve vlastní zásady a postupy
kontroly kvality. Bližší informace najdete v našem
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Vytištěno na papíru
šetrném k životnímu
prostředí.

Naše nářadí podléhá neustálému vývoji. Technická data a vyobrazení jsou proto
nezávazná. Výrobce neodpovídá za chyby tisku.
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záručním prohlášení na adrese www.bosch-garden.com.

Pohodlné

zahradničení.

Make it your home. Zahradní nářadí Bosch.

www.bosch-garden.com
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Navštivte společnost Bosch také na internetu,
pokud se chcete dozvědět více.
Hledáte další tipy a triky na používání zahradního
nářadí? Nejste si úplně jistí, které zahradní nářadí
potřebujete? Nebo chcete ke svému zahradnímu
nářadí najít speciální příslušenství? Na naší webové
stránce na to vše najdete odpověď. Vítejte v zahradním
světě firmy Bosch. Na adrese: www.bosch-garden.com
nás najdete denně, po celých 24 h.

aby vám zahradní sezona dělala radost od začátku
do konce. Co ještě zbývá doladit a upravit? Podívejte
se přece kolem sebe. Náš zahradní portál je vždy
otevřený.
Pokud hledáte informace a učební materiály
o technice zahradního a akumulátorového nářadí
Bosch, zvolte adresu www.powertool-portal.com.

Zde najdete kromě zahradního rádce se základními
radami o zahradní péči také nejnovější výrobky
a návod jak je používat. Od sekaček na trávu po
praktické nůžky Isio, od jednoduchých strojů až po
ty nejvýkonnější– nechte se inspirovat! Chceme,

Bosch-garden.com
Zahradní nářadí Bosch poskytuje možnost věnovat se

Make it your home.
Zařidťe si domov se zahradním nářadím Bosch.

Novinky

zahradničení bez námahy a umožňuje vám uvést svou

Vždy aktuální informace: propagační informace, servisní

vizi dokonalé zahrady do praxe co nejsnadnějším

nabídky, soutěže a důležité novinky o kutilských činnostech

způsobem. Na našich webových stránkách naleznete

a zahradničení v přehledné podobě.

vždy to správné zahradní nářadí, speciální příslušenství a mnoho doplňkových nabídek pro vaše produkty
a pro vaši zahradu.

Servis

Zahrady se odlišují stejně jako lidé a jejich požadavky. Jedni touží po odpočinku po náročném dni a relaxují na zahradě,
druzí zase odpočívají zatímco láskyplně pečují o své rostliny.

Snadno, pohodlně a bezpečně. Ať již potřebujete poradit

Ať se jedná o večeře venku na terase, o fotbálek na trávníku s dětmi, nebo o hrdost na skvěle udržované záhony,
zahradní nářadí Bosch vám umožní snadné zahradničení a zpříjemní vám využívání venkovního obytného prostoru.

informace – zde najdete potřebnou pomoc.

s konkrétním použitím, najít informace ohledně náhradních
dílů, zajistit servisní opravu, zjistit sídlo prodejce nebo jiné

Zahradní nářadí
Vhodné nářadí pro všechny práce. Se zahradním nářadím
Bosch budete mít k dispozici vždy inovativní nářadí pro
péči o vaši zahradu.

Vyzkoušejte si Bosch
multimediálně!
Tento katalog Bosch vám nepřináší jen tištěné informace. Chytrým telefonem (smartphone) vybaveným kamerou a s přístupem
na internet si můžete naskenovat malá kódová čtvercová políčka,
která jsou známá jako QR kódy. Jejich prostřednictvím si z katalogu Bosch můžete přímo do svého mobilu stáhnout připravená
videa. Se zajímavými informacemi o výrobku a s příklady jeho
použití. Vyzkoušejte si to!

Načtěte a přejděte na stránky:
www.bosch-garden.com

QRREADER
APP

QRREADER
APP

SCANNING
QR-CODE

PLAY VIDEO
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Pěkný trávník.
A co k tomu potřebujete.
Rozměry trávníku a to, jak chcete trávník využívat, určují typ vhodné
sekačky. Bosch nabízí kompletní sortiment nářadí, které vám pomůže
udržovat trávník ve špičkové kondici.
Pro rodinný trávník určený k řádění,
hraní fotbalu nebo k pořádání pikniků
je důležitá časově nenáročná péče.
Nové rotační sekačky Rotak firmy
Bosch jsou vybaveny motorem
Powerdrive+ a Powerdrive LI+, který
bez námahy poseče všechny druhy
trávy i v případě, že je přerostlá,
nebo neudržovaná. Nový, tvrzený,
přesný nůž umožňuje sečení všech
typů trávy a díky bočním hřebenům
na trávu lze sekat blíže u okrajů.
Optimalizovaný proud vzduchu současně efektivně sbírá až 99 % všech
zbytků trávy. Což znamená, že budete
mít více času na odpočinek, protože
trávník nevyžaduje další dokončovací
zásahy.
Když vás obtěžují prodlužovací kabely
nebo vám nevyhovuje benzinový
motor, mohou být naše nové akumulátorové sekačky Rotak pro vás to
pravé. Poskytnou vám dostatečný
výkon, volnost pohybu a velkou
energetickou účinnost – a k tomu
ještě navíc všechny výhody lithium
iontové technologie Bosch. S šířkou

záběru 43 cm a se dvěma akumulátory je sekačka Rotak 43 LI perfektní
pro větší trávníky.
Pokud neradi sečete trávu sami,
můžete si zvolit inovativní robotickou sekačku na trávu Indego od
firmy Bosch. Díky systému Logicut
sekačka Indego vypočítá nejlepší
trasu a seče v čistých rovnoběžných
pruzích. Zatímco sekačka Indego
pracuje, vy se můžete věnovat jiným
projektům.
Nabízíme i nářadí, které vám pomůže udržovat trávník zdravý a svěží.
Provzdušňovač trávníku účinně
a jemně odstraňuje mech již v raném
stádiu růstu, aniž by poškodil trávník samotný. A pokud se již mech
rozrostl, vertikutátor vám pomůže
porost odstranit a připravit trávník
pro nový výsev.
Přehledný seznam všech výrobků
Bosch na sečení a údržbu trávníku
najdete na stranách 14-15.
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Robotická sekačka na trávu Indego.
Poseče vše sama, takže vy se můžete věnovat jiným projektům.
Prostě to nechte na sekačce Indego firmy Bosch. Poseče váš trávník, sama si najde svou cestu a vždy mu dá dokonalý střih. Jak toho dosáhne? Je to jednoduché – se systémem Logicut. U této technologie je nejprve trávník zmapován, je vypočítána strategie efektivního pohybu a poté sekačka Indego poseče trávník v čistých, souběžných pruzích.
Nechte sekačku Indego pečovat o váš trávník a vy se můžete starat o ostatní projekty.

Ergonomická volba výšky sečení
Pro pohodlné nastavení výšky

Tlačítko ručního zastavení
Pro maximální bezpečnost
Uživatelské rozhraní
Pro intuitivní nastavení
a používání

Inteligentní navigační
systém Logicut
Minimálně o 30 % rychlejší
než standardní navigace

Minimální spotřeba
elektrické energie
Nižší provozní náklady, hlučnost
a znečistění vzduchu než
konvenční sekačky na trávu

Multisnímače
Detekují překážky, řídí jejich
objetí a návrat na původní
trasu sekání

Designová, dobře navržená kola
Šetrnější vůči trávníku

Mulčování
Posečená tráva je rovnoměrně rozptylována
po trávníku, který bude díky tomu zdravější

Inteligentní automatické nabíjení
Velmi pohodlné a bezpečné

se systémem Logicut

Efektivní v každém smyslu.
Inteligentní sečení se systémem Logicut.

minimálně
o 30 %
rychlejší než
standardní
navigační systém

bez systému
Logicut

Doba sečení (průměr)
200 m2 za 2 h
500 m2 za 6 h
800 m2 za 9 h
1 000 m2 za 12 h
1 300 m2 za 16 h

Sečení bez systému Logicut
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Dokonale přizpůsobené vašemu trávníku.

Nárazový snímač
detekce překážek

Automatický systém
nabíjení

Ochrana pomocí PIN
a výstražného systému

Rychlé zastavení čepelí

Možnost sečení i ve svahu

Práce za téměř všech
povětrnostních podmínek

Funkce mulčování

Efektivita má mnoho podob a velikostí.
Totéž platí i o zahradách.
Každá zahrada je jedinečná a vyžaduje efektivní řešení pro její sečení, které by šetřilo čas a energii.
Přesně pro toto jsou sekačky Indego a systém Logicut specificky navrženy.

Jednoduchá zahrada
Jednoduše a rychle, nejefektivnější
tvar zahrady!

Nepravidelná zahrada
O rozložité, nepravidelné
zahrady se systém postará
systematicky a efektivně.

Svažitá zahrada

Složitá zahrada

Některé zahrady se rozkládají ve
svahu. Sklony pod úhlem až 20°
nejsou pro Indego žádný problém.

Sekačka Indego dokáže zajistit
i v těch nejsložitějších zahradách
dokonalé posečení.

Rozlehlá zahrada
O rozlehlé zahrady také.
Plocha trávníku až 1 300 m²
(v závislosti na modelu).

Výhody

Bezpečnost

Stejně jako zajišťuje dokonalý výsledek sečení trávy, sekačka Indego je rovněž navržena tak, aby byla robustní a bezpečná.
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Akumulátorová sekačka na trávu Rotak 43 LI.
Akumulátorová energie, skvělý výsledek.
Nový, tvrzený, přesný nůž umožňuje sečení všech typů trávy a díky prodlouženým bočním
hřebenům na trávu lze sekat blíže u okrajů. Optimalizovaný proud vzduchu současně
efektivně sbírá až 99 % všech zbytků trávy. S motorem Powerdrive LI+ a akumulátorem
36 V Li-Ion má sekačka Rotak 43 LI k dispozici velké množství energie pro zatravněné
plochy až do 800 m². Úplnou nabídku akumulátorových rotačních sekaček naleznete
na straně 14.

Sekačky na trávu Bosch
Abyste se o sekačkách na trávu dozvěděli víc,

Bosch
Lithium-Ion

36 V

Rotak*

* Rotak LI 43/37/32 HP/32
Rotak 43/40/37/32 Ergoflex

oskenujte si QR kód. Pokyny pro používání
QR kódů najdete na str. 2.

Centrální nastavení výšky sečení
Pro rychlou a snadnou změnu výšky sečení

Integrované držadlo a lehká konstrukce
Pro snadné přenášení

Akumulátorová energie
Akumulátor 36 V/4,0 Ah pro dlouhou
dobu chodu (až 500 m²). Nedochází
k samovybíjení a paměťovému efektu,
neustále připravená k použití

Systém Ergoflex
Ergonomicky navržené
a nastavitelné rukojeti, které
zlepšují držení těla a snižují
fyzickou námahu při sečení
trávníku

50litrový sběrný koš
Shromáždí až 99 % zbytků trávy
a lze ho snadno vyprazdňovat

Quick Click
Pro snadné a rychlé sestavení

Rozšířené boční hřebeny
Umožňují sekat trávník těsně
u zdí, záhonů a chodníčků

Systém Powerdrive LI+
Pro čistý řez a sběr až
99 % posečené trávy

Ostrý ocelový nůž
Pro perfektní řez

Volnost pohybu bez kabelu
Až 500 m² na jedno nabití akumulátoru.

LeafCollect
Ostří nože vybavené přídavnými hranami
LeafCollect pouze z nabídky firmy Bosch
vám umožňuje rychle a snadno sesbírat
z trávníku podzimní listí.

Perfektně posečený trávník
Perfektní řez díky tvrzenému a broušenému
přesnému noži a motoru Powerdrive LI+.
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Akumulátorová sekačka na trávu
Rotak 32 LI.
Kompaktní sekačka pro městskou krajinu.

Bosch
Lithium-Ion

36 V

Rotak*

Rotak 32 LI firmy Bosch: bez nepříjemného kabelu, s nízkou hladinou hluku,
bez výfukových plynů. Místo toho má k dispozici velké množství energie pro
městské zatravněné plochy až do 300 m² (Rotak 32 LI High Power) – díky
nejnovější lithium-iontové technologii Bosch. Úplnou nabídku akumulátorových rotačních sekaček naleznete na straně 14.

* Rotak LI 43/37/32 HP/32
Rotak 43/40/37/32 Ergoflex

Systém Ergoflex
Ergonomicky navržené a nastavitelné rukojeti, které zlepšují
držení těla a snižují fyzickou námahu při sečení trávníku

Akumulátorová energie
Lithium-iontový akumulátor 1,3/2,6 Ah
pro trávníky o ploše 150/300 m².
Nedochází k samovybíjení a paměťovému
efektu, neustále připravená k použití

Nízká hmotnost
Pro snadnou manipulaci
a přenášení

Více energie
Efficient Energy Management
zvyšuje dobu chodu až o 15 %

Skládací rukojeti
Pro kompaktní uložení

Centrální nastavení výšky sečení
Pro rychlou a snadnou změnu
výšky sečení

31litrový sběrný koš
Shromáždí až 99 % zbytků trávy
a lze ho snadno vyprazdňovat

Boční hřebeny
Sečení trávy až u zdi, podél
plotů a okrajů trávníku

Volnost pohybu bez kabelu
Jednoduchá manipulace díky nízké
hmotnosti. Bez kabelů a výfukových
plynů.

Malý a výkonný
Motor poháněný lithium-iontovým
akumulátorem si poradí i s vysokou
a hustou trávou.

Precizní sečení podél zdí
Ostrý nůž a boční hřebeny na trávu
zabezpečují čistý střih podél zdí.
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Sekačka na trávu Rotak 43.
Sečení trávy se skvělým výsledkem.
Dokonalý výsledek na jeden zátah s novou sekačkou Rotak 43. Systém Powerdrive+
s novým tvrzeným přesným nožem si poradí se všemi druhy trávy a díky prodlouženým
bočním hřebenům lze sekat těsně u okrajů. Optimalizovaný proud vzduchu současně
efektivně sbírá až 99 % všech zbytků trávy. Úplnou nabídku elektrických rotačních
sekaček naleznete na straně 15.

Rotak*

* Rotak LI 43/37/32 HP/32
Rotak 43/40/37/32 Ergoflex

Systém Ergoflex
Ergonomicky navržené a nastavitelné
rukojeti, které zlepšují držení těla a snižují
fyzickou námahu při sečení trávníku

Centrální nastavení výšky sečení
Pro rychlou a snadnou změnu výšky sečení

Integrované držadlo a lehká
konstrukce
Pro snadné přenášení

Quick Click
Pro snadné a rychlé sestavení

Systém Powerdrive+
Pro čistý řez a sběr až
99 % posečené trávy

Rozšířené boční hřebeny
Umožňují sekat trávník těsně
u zdí, záhonů a chodníčků

Ostrý ocelový nůž
Pro perfektní řez

Perfektně posečený trávník
Perfektní řez díky tvrzenému
a broušenému přesnému noži
a motoru Powerdrive+.

LeafCollect
Ostří nože vybavené přídavnými hranami
LeafCollect pouze z nabídky firmy Bosch
vám umožňuje rychle a snadno sesbírat
z trávníku podzimní listí.

Systém Ergoflex
Ergonomicky navržené a nastavitelné
rukojeti, které zlepšují držení těla a snižují
fyzickou námahu při sečení trávníku.
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Sekačka na trávu ARM 37.
Chytrá úspora prostoru.
Nová sekačka ARM 37 vylučuje stres a shon při sečení trávníku. Lehká, kompaktní a ergonomická, snadno ovladatelná
těsně u hran a kolem překážek. Motor Powerdrive zvládne bez námahy dlouhou nebo hustou trávu a prodloužené
boční hřebeny zaručují elegantní a upravený výsledek. A až skončíte, složte sběrný koš a uložte ho na sekačku, sklopte
držadlo a všechno ukliďte. Úplnou nabídku elektrických rotačních sekaček naleznete na straně 15.

Systém Ergoflex
Ergonomicky navržené a nastavitelné rukojeti,
které zlepšují držení těla a snižují fyzickou
námahu při sečení trávníku

Nízká hmotnost
Pro snadnou manipulaci
a přenášení

Kompaktní design
Dvojitě skládací držadlo
a stohovatelný koš na trávu
pro snadné uskladnění
40litrový sběrný koš
Pro méně časté vysypávání

Motor Powerdrive
Zajišťuje spolehlivé sečení
trávníku i v náročných
podmínkách

Centrální nastavení výšky sečení
Umožňuje rychlé a snadné nastavení
výšky sečení

Prodloužené boční hřebeny na trávu
Pro sečení těsně u okrajů

Kompaktní design
Snadné přenášení a manipulace.

Precizní sečení podél zdí
Sečení trávy až u zdí, podél plotů
a okrajů trávníku.

Chytrá úspora prostoru
Kompaktní, prostorově úsporný model
díky sklopnému držadlu a stohovatelnému
koši na trávu.
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Provzdušňovač trávníku ALR 900.
Důkladné odstranění mechu a provzdušnění.
Váš trávník bude znamenitě prospívat, jen když ho budete pravidelně zbavovat mechu a listí. Obojí zvládne provzdušňovač trávy Bosch tím, že nastavíte válec s 10 hroty z pružinové oceli do odpovídající výšky: od –5 mm, abyste jemně
vyčesali plsť trávníku, aniž by se poškodila tráva, do +10 mm ke sběru listí. Systém Jet-Collect vše dopravuje silným
proudem vzduchu do sběrného koše a zabraňuje tak nepříjemnému ucpávání.

Provzdušňovač trávníku Bosch
Abyste se o provzdušňovači trávníku dozvěděli víc,
oskenujte si QR kód. Pokyny pro používání QR kódů
najdete na str. 2.

Kompaktní uložení
Dvojité skládací držadlo,
stohovatelný sběrný koš

Velký sběrný koš 50 l
Pro dlouhé pracovní intervaly

Systém Jet-Collect
Inovativní válec s hroty z oceli
a vzduchovými vstupními otvory
rychle a důkladně odstraňuje
trávníkovou plsť a mech

Kompaktní uložení
Snadný úklid díky skladovací
výšce pouhých 40 centimetrů.

POWERDRIVE MOTOR

Motor Powerdrive
Kombinace motoru Powerdrive
900 W a systému Jet-Collect pro
rychlé a efektivní provzdušňování.

Systém Jet-Collect
Odfoukne veškerý mech, trávníkovou
plsť nebo kořeny do sběrného koše.

Vertikutátor | 13 |

Vertikutátor AVR 1100.
Hluboké prořezání trávníku pro odstranění mechu a plevele
a přípravu k dosetí.
Je váš trávník starší než dva roky? Bylo o váš trávník pečováno nepravidelně? Je váš trávník prorostlý mechem nebo
pokrytý trávníkovou plstí? Je na některých místech zarostlý plevelem? Pokud ano, potřebujete vertikutátor AVR 1100
pro intenzivní účinnou péči o trávník. Ocelové otočné nože prořežou půdu od –10 do +5 mm a připraví ji pro nový
osev.

Vertikutátor Bosch
Abyste se o vertikutátoru dozvěděli víc, oskenujte
si QR kód. Pokyny pro používání QR kódů najdete
na str. 2.

Kompaktní uložení
Dvojité skládací držadlo,
stohovatelný sběrný koš

Velký sběrný koš 50 l
Pro dlouhé pracovní intervaly

Systém Jet-Collect
Inovativní válec s noži z oceli
a vzduchovými vstupními otvory
rychle a důkladně odstraňuje
z trávníku vrstvu plsti tvořenou
zbytky rostlin, mechem a plevelem

Efektivní
Vertikutátor uvolňuje drny z plsti,
mechu, plevelu a suché trávy. Rozrývání
povrchu otevře půdu a umožní tak
výměnu vody a plynu, čímž stimuluje
zdravější růst trávníku.

Systém Jet-Collect
Inovativní válec s noži z nerezové oceli
a vzduchovými vstupními otvory rychle
a důkladně odstraňuje z trávníku vrstvu
plsti tvořenou zbytky rostlin, mechem
a plevelem.

Praktický
Velký sběrný koš 50 l pro dlouhé
pracovní intervaly.

Bosch
Lithium-Ion

36 V

Bosch
Lithium-Ion

36 V

PO
W
ER

36 V

PO
W
ER

Bosch
Lithium-Ion

PO
W
ER

PO
W
ER
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Bosch
Lithium-Ion

36 V

Akumulátorové
sekačky na trávu Rotak
Rotak 43 LI + 2 akumulátory

Rotak 43 LI + 1 akumulátor

Rotak 37 LI

Rotak 32 LI High Power

Rotak 32 LI

Zdroj energie /
Napětí akumulátoru

Lithium-iontový
akumulátor 36 V / 4,0 Ah

Lithium-iontový
akumulátor 36 V / 4,0 Ah

Lithium-iontový
akumulátor 36 V / 4,0 Ah

Vysoce výkonný
lithium-iontový
akumulátor 36 V / 2,6 Ah

Výkonný
lithium-iontový
akumulátor 36 V / 1,3 Ah

Doba nabíjení |
Doba rychlonabíjení

140 min |
80 % kapacity za 70 min

140 min |
80 % kapacity za 70 min

140 min |
80 % kapacity za 70 min

90 min |
80 % kapacity za 45 min

45 min |
80 % kapacity za 25 min

Bosch Powerdrive+

✓

✓

✓

–

–

✓

✓

✓

✓

✓

750-1 000 m²

500-800 m²

300-500 m²

až 300 m²

až 150 m²

Šířka záběru

43 cm

43 cm

37 cm

32 cm

32 cm

Systém sečení

Rotační tvrzený
a broušený ocelový nůž
s funkcí sběru listí

Rotační tvrzený
a broušený ocelový nůž
s funkcí sběru listí

Rotační tvrzený
a broušený ocelový nůž

Rotační tvrzený
a broušený ocelový nůž

Rotační tvrzený
a broušený ocelový nůž

Boční hřebeny na trávu

✓

✓

✓

✓

✓

Prodloužené boční
hřebeny na trávu

✓

✓

–

–

–

LeafCollect

✓

✓

–

–

–

Objem sběrného koše

50 l

50 l

40 l

31 l

31 l

Výška sečení

20-70 mm

20-70 mm

20-70 mm

30-60 mm

30-60 mm

Nastavení výšky sečení

6 poloh, centrální

6 poloh, centrální

6 poloh, centrální

3 poloh, centrální

3 poloh, centrální

Typ rukojeti

Systém Ergoflex

Systém Ergoflex

Systém Ergoflex

Systém Ergoflex

Systém Ergoflex

Integrované držadlo
na přenášení

✓

✓

✓

✓

✓

Indikace stavu nabití

✓

✓

✓

✓

✓

Hmotnost

13,9 kg

13,9 kg

13,2 kg

10,2 kg

10,2 kg

Objednací číslo

0 600 8A4 507

0 600 8A4 500

0 600 8A4 400

0 600 885 D01

0 600 885 D00

EAN kód

3165140.770804

3165140.661898

3165140.661867

3165140.658805

3165140.658799

Efficient Energy
Management
Doporučená
plocha trávníku

Robotické
sekačky na trávu
Indego
Indego 800

Indego

Indego 1300

Zdroj energie / Napětí akumulátoru

32,4 V / 3,0 Ah

32,4 V / 3,0 Ah

32,4 V / 3,0 Ah

Funkce nabíjení

Auto

Auto

Auto

Maximální provozní plocha

800 m²

1 000 m²

1 300 m²

Průměrná doba chodu

50 min

50 min

50 min

Doba nabíjení

50 min

50 min

50 min

Šířka záběru

26 cm

26 cm

26 cm

Systém sečení

Tři odstředivé nože

Tři odstředivé nože

Tři odstředivé nože

Výška sečení

20-60 mm

20-60 mm

20-60 mm

Nastavení výšky sečení

10

10

10

Hmotnost

11,1 kg

11,1 kg

11,1 kg

Objednací číslo

V České republice

0 600 8A2 100

V České republice

EAN kód

není k dispozici

3165140.644303

není k dispozici

Přehled kompletního sortimentu příslušenství Bosch najdete na str. 59-65.

Přehled řady pro údržbu trávníků | 15 |

Elektrické
sekačky
na trávu Rotak
Rotak 43

Rotak 40

Rotak 37

Rotak 32 Ergoflex

Rotak 32

Příkon motoru

1 800 W

1 700 W

1 400 W

1 200 W

1 200 W

Krouticí moment

23 Nm

22 Nm

21 Nm

13 Nm

13 Nm

Šířka záběru

43 cm

40 cm

37 cm

32 cm

32 cm

Bosch Powerdrive+

✓

✓

✓

–

–

Systém sečení

Rotační tvrzený
a broušený ocelový nůž
s funkcí sběru listí

Rotační tvrzený
a broušený nůž s funkcí
sběru listí

Rotační tvrzený
a broušený nůž

Rotační nůž

Rotační nůž

Boční hřebeny na trávu

✓

✓

✓

✓

✓

Prodloužené boční hřebeny
na trávu

✓

✓

–

–

–

LeafCollect

✓

✓

–

–

–

Objem sběrného koše

50 l

50 l

40 l

31 l

31 l

Výška sečení

20-70 mm

20-70 mm

20-70 mm

30-60 mm

20-60 mm

Nastavení výšky sečení

6 poloh, centrální

6 poloh, centrální

6 poloh, centrální

3 poloh, centrální

3 násobné, na podvozku

Typ rukojeti

Systém Ergoflex

Systém Ergoflex

Systém Ergoflex

Systém Ergoflex

Klasická rukojeť

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Integrované držadlo
na přenášení
Ochrana proti přetížení
motoru
Hmotnost

12,7 kg

12,6 kg

11,2 kg

8,8 kg

6,8 kg

Objednací číslo

0 600 8A4 300

0 600 8A4 200

0 600 8A4 100

0 600 885 E00

0 600 885 B00

EAN kód

3165140.661812

3165140.661768

3165140.661713

3165140.714761

3165140.557436

Elektrické
sekačky
na trávu

Provzdušňovač
trávníku
a vertikutátor
ARM 37

ARM 34

Příkon motoru

1 400 W

1 300 W

Příkon motoru

900 W

1 100 W

Krouticí moment

16 Nm

15 Nm

Systém válců

10 párů ocelových drápků

14 ocelových rotačních nožů

Šířka záběru

37 cm

34 cm

Systém Jet-Collect

✓

✓

Motor Bosch Powerdrive

✓

✓

Šířka záběru

32 cm

32 cm

Systém sečení

Rotační nůž

Rotační nůž

Pracovní výška

+10/+5/0/–5 mm

+5/0/–5/–10 mm

Boční hřebeny na trávu

✓

✓

Nastavení pracovní výšky

4 stupně

4 stupně

Objem sběrného koše

40 l

40 l

Objem sběrného koše

50 l

50 l

Výška sečení

20-70 mm

20-70 mm

Hmotnost

9,4 kg

10 kg

Nastavení výšky sečení

5 poloh, centrální

5 poloh, centrální

Objednací číslo

0 600 88A 000

0 600 88A 100

Typ rukojeti

Systém Ergoflex

Systém Ergoflex

EAN kód

3165140.512909

3165140.512930

✓

✓

✓

✓

Hmotnost

12 kg

11 kg

Objednací číslo

0 600 8A6 201

0 600 8A6 101

EAN kód

3165140.765596

3165140.746601

Integrované držadlo
na přenášení
Ochrana proti přetížení
motoru

ALR 900

Přehled kompletního sortimentu příslušenství Bosch najdete na str. 59-65.

AVR 1100

Sečení okrajů
trávníku
Akumulátorové nůžky na trávu
Akumulátorové strunové sekačky
Elektrické strunové sekačky
Přehled výrobků

18-19
20
21
22-24
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Sečení trávníku až k okraji.
Důležitý je správný výběr
nářadí.
Dokonalou tečkou péče o trávník je úprava trávy nebo vegetace na těžce
dosažitelných místech.
V případě, že potřebujete upravit
pouze malé oblasti trávníku, postačí
vám nůžky na trávu.
Nůžky na trávu Isio lze pro větší
pohodlí používat s teleskopickou
násadou. Jejich systém Multi-Click
umožňuje jednoduchou výměnu
příslušenství jako nůžek na keře
nebo rozprašovače, čímž se Isio
stává vaším nepostradatelným
společníkem při zahradničení.
Akumulátorové nůžky na trávu AGS
jsou navrženy pro rychlé a pohodlné
zastřižení okrajů trávníku. Kompaktní
a lehké nůžky s obzvlášť štíhlou
rukojetí, vyváženým rozložením
hmotnosti a dlouhou výdrží akumu
látoru vám neskutečně ulehčí práci.
Čím větší a členitější je vaše
zahrada, tím těžší práci máte s péčí
o okraje trávníků podél cestiček,
zídek, plotů, rohů a kamenů, keřů,
stromů atd. K tomu vám firma Bosch
nabízí akumulátorové a elektrické
strunové sekačky.

Elektrické strunové sekačky nabízejí velký výkon a žací průměr až
35 cm. Akumulátorové strunové
sekačky 18 V s inovativním systémem Durablade zaručující skvělý
žací výkon – až 12krát delší životnost než u předchozích nožů.
Nabízíme široký sortiment elektrických i akumulátorových výrobků, od
standardních modelů až po strunové
sekačky pro náročné uživatele,
s žací hlavou otočnou o 90°, výškově
nastavitelnou teleskopickou násadou
a distančním obloukem pro ochranu
rostlin.
Přehled kompletního sortimentu
výrobků Bosch pro sečení okrajů
trávníku naleznete na str. 22-24.
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Akumulátorové nůžky na trávu Isio.
Kompaktní, přesto výkonné a nyní ještě univerzálnější.
Multifunkční výkonná jednotka je použitelná s řadou modulárních nástavců, jako jsou nůžky na trávu, nůžky na keře
a rozprašovač – a díky inovativnímu systému Multi-Click nemůže být jejich výměna snazší. Lithium-iontový akumulátor
3,6 V vám zaručuje dobu chodu až 50 minut na jedno nabití akumulátoru. Nové nůžky na trávu Isio lze rovněž používat
s teleskopickou násadou – umožňující pracovat bez ohýbání zad. Díky ergonomickému designu, příslušenství a hmotnosti pouhých 500 g je Isio ještě univerzálnější a pohodlnější. Váš nepostradatelný společník při zahradničení.

Nůžky na trávu Bosch
Abyste se o akumulátorových nůžkách na trávu
dozvěděli víc, oskenujte si QR kód. Pokyny pro
používání QR kódů najdete na str. 2.

Pohodlná pogumovaná
rukojeť Softgrip
Oboustranná,
ergonomická rukojeť

Doba chodu až 50 min
Integrovaný 3,6V lithium-iontový
akumulátor. Nedochází
k samovybíjení a paměťovému
efektu, neustále připravená k použití

Indikátor stavu akumulátoru
Praktická 4stupňová indikace
stavu nabití akumulátoru
kontrolkami LED

Vynikající ergonomie
Malé, lehké, kompaktní,
hmotnost pouze 500 g

Protiblokovací
systém Anti-Blocking
Vysoký výkon, prakticky
bez zablokování
Multifunkční pro
pohodlnější použití
Jedna pohonná
jednotka + tři nástavce
= mnoho použití

Kompaktní a modulární
Isio lze používat s řadou nástavců
jako nůžky na trávu, nůžky na keře,
rozprašovač a teleskopická násada.

Kvalitní čepel s noži ze
švýcarské oceli o šířce 80 mm
Dvoubarevná silná čepel
s precizním broušením

Systém Multi-Click
Inovativní systém Multi-Click více
než kdy jindy usnadňuje výměnu
nástavců.

Kompaktní a lehké
S pouhými 500 g a vysokou ovladatelností
vám nůžky na trávu Isio pomáhají
s minimálním úsilím zastřihovat trávník
k dokonalosti.
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Akumulátorové nůžky na trávu AGS 10,8 LI.
Silné a snadno ovladatelné.
Naše akumulátorové nůžky na trávu mohou upravovat trávník dlouhou dobu a LED displej přitom ukazuje zbývající
energii. 100 mm široká čepel s noži ze švýcarské oceli poskytuje skvělý výkon a navíc se velice snadno vyměňuje.
Nůžky se výborně ovládají pomocí měkké, pohodlné rukojeti. Skvěle se s nimi manipuluje a jsou absolutně perfektní
pro práci v těžko přístupných částech trávníku.

Pohodlná pogumovaná
rukojeť Softgrip
Oboustranná,
ergonomická rukojeť

Doba chodu až 100 min
Integrovaný 10,8V lithiumiontový akumulátor. Nedochází
k samovybíjení a paměťovému
efektu, neustále připravená
k použití

Indikátor stavu akumulátoru
Praktická 4stupňová indikace
stavu nabití akumulátoru
kontrolkami LED

Skvělý výkon stříhání
Díky silnému motoru

Snadná výměna
Systém výměny čepele bez použití
nástrojů
Kvalitní čepel s noži ze
švýcarské oceli o šířce 100 mm
Dvoubarevná silná čepel s precizním
broušením

Dlouhá doba chodu
Lithium-iontové akumulátory poskytují
vysoký výkon a zajišťují až 100 minut
doby chodu.

Kompaktní
Hmotnost 775 g s pohodlnou měkkou
rukojetí Softgrip pro dlouhodobé
použití. Pro větší pohodlí používejte
volitelnou teleskopickou násadu
s nastavitelnou výškou.

Neustále připravené k použití
Lithium-iontový akumulátor s integrovanou
indikací stavu nabití a dobou nabíjení 3,5 h.
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Akumulátorová strunová sekačka ART 26-18 LI.
Skvělý výkon, pohodlné ovládání.
Inovativní žací systém Durablade sekačky ART 26-18 LI zaručuje skvělý výkon sečení
a jeho životnost je až 12krát delší než u předchozích nožů. S delší nastavitelnou
pomocnou rukojetí, novým tlačítkem pro nastavení výšky a funkcí sečení u okrajů
na jedno zaklapnutí je používání této sekačky hračkou.

Bez námahy
Pomocná rukojeť pro práci
bez námahy a zátěže

ART*

* ART 26-18 LI, ART 23-18 LI

Dvourychlostní motor
Správná rychlost vyžínání
v různých podmínkách

Úplná nastavitelnost
Podle různé výšky uživatelů

Lithium-iontový akumulátor 18 V
Pro dlouhou dobu chodu. Nedochází
k samovybíjení a paměťovému efektu,
neustále připravená k použití

Snadné vyžínání
Přejděte ze sekání na
vyžínání pomocí jednoho
tlačítka a otočné hlavy

Inteligentní elektronika
Vyžínání plnou rychlostí až
do vybití akumulátoru
Inovativní systém Durablade
Nůž vydrží až 12krát déle než
předchozí nože

Pohodlná
Nastavitelná pomocná rukojeť, lehká
konstrukce a tlačítko nastavení výšky
pro pohodlné použití ve všech polohách.

Inovativní systém Durablade
Vydrží až 12krát déle než předchozí
nože za všech podmínek sečení.
Pro nepřerušované použití a skvělé
výsledky.

Polohovatelná kola na jedno zaklapnutí**
Díky snadno nastavitelným kolům máte
lepší kontrolu nad vyžínáním u okrajů.

** K dispozici pouze s modely „+“ nebo jako příslušenství
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Strunová sekačka ART 30 Combitrim.
Ideální na divoké porosty a neudržované travnaté plochy.
Neudržované travnaté plochy nejsou pro sekačku Bosch Combitrim žádný problém. 500 W motor High Power a vyměnitelný žací systém vám umožní vyžínat zarostlé plochy stejně snadno jako normální trávník. Sekačka ART 30 Combitrim
má žací hlavu otočnou o 90 stupňů, která vám umožní snadné vyžínání. Polohovatelná rukojeť a výškově nastavitelná
teleskopická násada vám přitom umožní pracovat ve správném postoji.

Pomocná rukojeť
Nastavitelná pro více
pohodlí

Uložení náhradní cívky
Praktické uložení přímo na nářadí
včetně zvlášť silné struny

Snadná manipulace
Díky ergonomickému
designu a výškově nastavitelné teleskopické násadě
(délka 80-115 cm)
Motor High Power
S výkonem 500 W

Distanční oblouk na
ochranu rostlin
Pro přesné vyžínání okolo
křehkých rostlin

O 90° otočná žací hlava
Pro snadné vyžínání a začišťování
okrajů trávníků

Cívka Pro-Tap

Výkonná
Ideální pro začišťování okrajů a sečení
středních a velkých zahrad. Poradí si
i s neudržovaným trávníkem. Motor
s výkonem 500 W a šířkou sečení 30 cm
poskytuje výborný pracovní výkon.

CONVENIENT

Pohodlná
Udržení optimální délky struny je
snadné – jednoduše klepněte o zem
a struna se vysune. Výměna cívky je
pohodlná a uzavřené cívky zabraňují
zamotání struny.

Všestranná
Dvě cívky, jedna na normální trávu a jedna
s extra silnou strunou na divoké porosty.

| 22 | Přehled řady pro sečení okrajů trávníku

Akumulátorové
nůžky na trávu Isio
Nůžky na trávu Isio

Nůžky na trávu a keře Isio

Nůžky na trávu, nůžky na
keře a rozprašovač

Nůžky na trávu
a teleskopická násada Isio

Akumulátor

Lithium-iontový

Lithium-iontový

Lithium-iontový

Lithium-iontový

Napětí akumulátoru

3,6 V

3,6 V

3,6 V

3,6 V

Doba nabíjení

3,5 h

3,5 h

3,5 h

3,5 h

Doba chodu

Až 50 min

Až 50 min

Až 50 min

Až 40 min

Protiblokovací systém Anti-Blocking

✓

✓

✓

✓

Teleskopická násada

–

–

–

✓

Výškové nastavení

–

–

–

80-115 cm

Délka lišty na keře

–

120 mm

120 mm

–

Šířka lišty na trávu

80 mm

80 mm

80 mm

80 mm

Objem rozprašovače

–

–

1l

–

Indikátor stavu nabití

✓

✓

✓

✓

Hmotnost

500 g

550 g

550 g

1,2 kg

Objednací číslo

0 600 833 100

0 600 833 102

0 600 833 10G

0 600 833 105

EAN kód

3165140.630603

3165140.630627

3165140.773393

3165140.630658

Akumulátorové
nůžky na trávu AGS
AGS 10,8 LI

AGS 10,8 LI +
teleskopická násada

AGS 7,2 LI

AGS 7,2 LI +
teleskopická násada

Akumulátor

Lithium-iontový

Lithium-iontový

Lithium-iontový

Lithium-iontový

Napětí akumulátoru

10,8 V

10,8 V

7,2 V

7,2 V

Doba chodu

Až 100 min

Až 85 min

Až 80 min

Až 70 min

Doba nabíjení

3,5 h

3,5 h

3,5 h

3,5 h

Teleskopická násada

–

✓

–

✓

Výškové nastavení

–

80-115 cm

–

80-115 cm

Šířka nože

100 mm

100 mm

80 mm

80 mm

Indikátor stavu nabití

✓

✓

✓

✓

Hmotnost

775 g

1,5 kg

750 g

1,4 kg

Objednací číslo

0 600 856 100

0 600 856 101

0 600 856 000

0 600 856 001

EAN kód

3165140.560207

3165140.560221

3165140.560191

3165140.560214

Přehled kompletního sortimentu příslušenství Bosch najdete na str. 59-65.
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Akumulátorové
strunové sekačky

NOVINKA!

ART 26-18 LI +

ART 26-18 LI

ART 23-18 LI +

ART 23-18 LI

ART 30-36 LI

Akumulátor

Lithium-iontový
akumulátor

Lithium-iontový
akumulátor

Lithium-iontový
akumulátor

Lithium-iontový
akumulátor

Lithium-iontový
akumulátor

Napětí akumulátoru

18 V / 1,5 Ah

18 V / 1,5 Ah

18 V / 1,5 Ah

18 V / 1,5 Ah

36 V / 2,6 Ah

Doba nabíjení

1h

1h

3,5 h

3,5 h

1,5 h

Průměr sečení

26 cm

26 cm

23 cm

23 cm

30 cm

Teleskopická násada

✓

✓

✓

✓

–

Výškové nastavení

80-115 cm

80-115 cm

80-115 cm

80-115 cm

–

Systém sečení

Durablade

Durablade

Durablade

Durablade

Téměř samočinné
vtahování

O 90° otočná žací hlava

✓

✓

✓

✓

–

Sada koleček

✓

–

✓

–

–

Distanční oblouk na ochranu
rostlin

✓

✓

✓

✓

–

Hmotnost

2,8 kg

2,5 kg

2,7 kg

2,4 kg

4 kg

Objednací číslo

0 600 8A5 F00

0 600 8A5 E00

0 600 8A5 D00

0 600 8A5 C00

0 600 878 N00

EAN kód

3165140.772662

3165140.689373

3165140.689342

3165140.689304

3165140.721660

Objednací číslo*

–

0 600 8A5 E01

–

0 600 8A5 C01

0 600 878 N01

EAN kód*

–

3165140.689380

–

3165140.689311

3165140.721684

ART 26 Accutrim

ART 23 Accutrim

ART 26 Easytrim Accu

Akumulátor

NiCd

NiCd

NiCd

Napětí akumulátoru

18 V

18 V

14,4 V

Doba nabíjení

3h

3h

3h

Průměr sečení

26 cm

23 cm

26 cm

Teleskopická násada

✓

✓

–

Výškové nastavení

80-115 cm

80-115 cm

–

Systém sečení

Plastový nůž

Plastový nůž

Plastový nůž

O 90° otočná žací hlava

✓

✓

–

Sada koleček

✓

**

–

Distanční oblouk na ochranu
rostlin

✓

**

–

Hmotnost

3 kg

2,7 kg

2 kg

Objednací číslo

V České republice

0 600 878 E00

V České republice

EAN kód

není k dispozici

3165140.349680

není k dispozici

* Akumulátor a nabíječka nejsou součástí dodávky

Akumulátorové
strunové sekačky

** K dispozici jako volitelné příslušenství

Přehled kompletního sortimentu příslušenství Bosch najdete na str. 59-65.
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Elektrické
strunové sekačky
ART 35

ART 30 Combitrim

ART 26 Combitrim

ART 23 Combitrim

ART 26 SL

ART 23 SL

Příkon motoru

600 W

500 W

450 W

400 W

280 W

280 W

Průměr sečení

35 cm

30 cm

26 cm

23 cm

26 cm

23 cm

Teleskopická násada

–

✓

✓

✓

–

–

Výškové nastavení

–

80-115 cm

80-115 cm

80-115 cm

–

–

Systém sečení

Cívka Pro-Tap

Extra silná struna
+ cívka Pro-Tap

Extra silná struna
+ cívka Pro-Tap

Extra silná struna
+ cívka Pro-Tap

Jednoduchá
Poloautomatická

Jednoduchá
Poloautomatická

Struna

1,6 mm x 8 m

1,6 mm x 4 m

1,6 mm x 4 m

1,6 mm x 4 m

1,6 mm x 4 m

1,6 mm x 4 m

O 90° otočná žací hlava

–

✓

✓

✓

–

–

Sada koleček

–

✓

*

*

–

–

Distanční oblouk na ochranu
rostlin

–

✓

*

*

–

–

Hmotnost

4,6 kg

3,4 kg

3,0 kg

2,7 kg

1,8 kg

1,7 kg

Objednací číslo

0 600 878 M00

0 600 878 D00

0 600 878 C00

0 600 878 B00

0 600 8A5 100

0 600 8A5 000

EAN kód

3165140.649582

3165140.349611

3165140.349529

3165140.349512

3165140.689069

3165140.689021

* K dispozici jako volitelné příslušenství

Přehled kompletního sortimentu příslušenství Bosch najdete na str. 59-65.

Údržba keřů
a živých plotů
Akumulátorové nůžky na keře
Akumulátorové nůžky na živé ploty
Elektrické nůžky na živé ploty
Přehled výrobků

28-29
30-31
32-33
34-35
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Perfektní tvar.
S čím ho nejlépe dosáhnete.
Keře a živé ploty jsou obvykle velmi snadno udržovatelné. Pravidelné
stříhání je zdaleka nejdůležitějším opatřením.
A proto je rozhodující správná volba
nářadí.
Nůžky na keře Isio jsou skvělou
volbou pro kreativní tvarování stále
zelených a malolistých rostlin. Pro
větší pohodlí je lze rovněž používat
s teleskopickou násadou. Jejich
systém Multi-Click vám umožňuje
jednoduchou výměnu příslušenství
jako nůžek na keře nebo rozprašovače, čímž se Isio stává vaším nepostradatelným společníkem při
zahradničení.

Pro úpravu živých plotů nabízíme kom
pletní sortiment elektrických i akumulátorových nůžek na živé ploty.
Akumulátorové nůžky na živé ploty
nabízejí větší volnost pohybu a vylučují nebezpečí přestřižení kabelu.
Naše nůžky na živé ploty s lithium-iontovým akumulátorem a protiblokovacím systémem Anti-Blocking
jsou kompaktní a lehké a umožňují
stříhání malých a mladých živých
plotů bez námahy.

Nůžky na keře ASB jsou nejvýkonnějšími nůžkami v naší nabídce, přitom
jsou kompaktní a lehké a výborně
se ovládají. Zjistíte, že nůžky na keře
ASB jsou dokonalým nástrojem
k tvarování keřů přesně podle vašich
představ.

Podle průměru větví živého plotu
zvolte potřebnou rozteč zubů.
Uvědomte si přitom, že živý plot
poroste. V případě pochybností
je nejlepší volbou nejbližší vyšší
rozteč zubů. Výška a hloubka živého
plotu jsou směrodatné pro optimální
výběr délky lišty.

Nůžky Isio i ASB využívají inovativní
protiblokovací systém Anti-Blocking,
který zabraňuje eventuálnímu přetížení.

Přehled kompletního sortimentu
výrobků Bosch pro údržbu keřů
a živých plotů najdete na str. 34-35.
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Akumulátorové nůžky na keře Isio.
Kompaktní, přesto výkonné a nyní ještě univerzálnější.
Multifunkční výkonná jednotka je použitelná s řadou modulárních nástavců, jako jsou nůžky na trávu, nůžky na keře
a rozprašovač – a díky inovativnímu systému Multi-Click nemůže být jejich výměna snazší. Lithium-iontový akumulátor
3,6 V vám zaručuje dobu chodu až 50 minut na jedno nabití akumulátoru. Isio lze rovněž používat s teleskopickou
násadou – ideální pro tvarování vyšších keřů a malolistých živých plotů. Protiblokovací systém Anti-Blocking vylučuje
přerušování a zablokování – vaše práce je tak plynulá.

Nůžky na keře Bosch
Abyste se o akumulátorových nůžkách na keře dozvěděli víc, oskenujte si QR kód. Pokyny pro používání
QR kódů najdete na str. 2.

Pohodlná pogumovaná
rukojeť Softgrip
Oboustranná,
ergonomická rukojeť

Doba chodu až 50 min
Integrovaný 3,6V lithium-iontový
akumulátor. Nedochází
k samovybíjení a paměťovému
efektu, neustále připravená
k použití

Indikátor stavu akumulátoru
Praktická 4stupňová indikace
stavu nabití akumulátoru
kontrolkami LED

Vynikající ergonomie
Malé, lehké, kompaktní,
hmotnost pouze 550 g

Protiblokovací
systém Anti-Blocking
Vysoký výkon, prakticky
bez zablokování

Systém Multi-Click
Pro rychlou a jednoduchou
výměnu nástavců

Multifunkční pro pohodlnější použití
Jedna pohonná jednotka + tři nástavce
= mnoho použití
Kvalitní čepel s noži ze švýcarské oceli o šířce 120 mm
Dvoubarevná silná čepel s precizním broušením

Pohodlné a univerzální
Nůžky na keře Isio lze rovněž používat
s dalšími nástavci včetně nové
teleskopické násady, rozprašovače
a nůžek na trávu.

Protiblokovací systém Anti-Blocking
Vylučuje přerušování a zablokování,
vaše práce je tak plynulá.

Výkonné a lehké
Bezproblémové tvarování keřů
k dokonalosti.
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Akumulátorové nůžky na keře ASB 10,8 LI.
Naše nejvýkonnější a nejlépe ovladatelné nůžky na keře.
Stříhání keřů nikdy nebylo snadnější. Naše nůžky ASB 10,8 LI na tvarování ozdobných dřevin mají hmotnost 900 g
a umožňují vám tvarovat keře a mladé živé ploty přesně podle vašich představ. Díky dokonalému vyvážení jsou
snadno ovladatelné a náš protiblokovací systém Anti-Blocking vám umožňuje stříhat plynule, aniž by docházelo
k obtěžujícímu zablokování nožů.

Pohodlná pogumovaná
rukojeť Softgrip
Oboustranná,
ergonomická rukojeť

Doba chodu až 100 min
Integrovaný 10,8V lithium-iontový akumulátor.
Nedochází k samovybíjení a paměťovému
efektu, neustále připravená k použití

Indikátor stavu akumulátoru
Praktická 4stupňová indikace
stavu nabití akumulátoru
kontrolkami LED
Protiblokovací
systém Anti-Blocking
Vysoký výkon, prakticky
bez zablokování

Snadná výměna
Systém výměny čepele
bez použití nástrojů

Silné švýcarské
200mm nože
Dvoubarevné, silnější,
přesně broušené nože

Dlouhá doba chodu
Hmotnost pouze 900 g, pro stříhání
keřů a malolistých živých plotů
bez námahy. Dlouhá doba chodu –
až 100 min.

Protiblokovací systém Anti-Blocking
Vylučuje přerušování a zablokování,
vaše práce je tak plynulá.

Neustále připravené k použití
Lithium-iontový akumulátor s integrovanou
indikací stavu nabití a dobou nabíjení 3,5 h.

Akumulátorové nůžky na živé ploty AHS 54-20 LI.
Neomezená mobilita a maximální výkon.

PO
W
ER
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Bosch
Lithium-Ion

36 V

S těmito akumulátorovými nůžkami na živé ploty Bosch to máte nyní snadné. Díky lithium-iontové technologii mají
dlouhou výdrž a nejsou závislé na připojení do sítě. Váží jen 3,5 kg a jsou výborně vyvážené. Můžete tak stříhat v jakékoliv pozici, aniž byste se unavili. Protiblokovací systém Anti-Blocking a diamantem broušená ocelová lišta zaručují
vysoký výkon.

Nůžky na živé ploty od společnosti Bosch
Abyste se o nůžkách na živé ploty dozvěděli víc,
oskenujte si QR kód. Pokyny pro používání QR kódů
najdete na str. 2.

Funkce řezání
Do průměru
větví až 25 mm

Ochrana lišty
Při stříhání podél
zdí a u země

Délka lišty 540 mm

Optimální vyvážení a ergonomie
Díky designu a rukojeti s měkkou
pryžovou tlumicí vložkou Softgrip

Laserem vyřezávané
a diamantem broušené
kvalitní nože
Pro čisté stříhání
Rozteč zubů 20 mm
Pro optimální střih
středně silných větví

Volnost pohybu bez kabelu
Už nemusíte rozmotávat kabel ani
riskovat jeho přestřihnutí.

Systém Anti-Blocking
Pro výkonné a plynulé stříhání

Protiblokovací systém Anti-Blocking
Umožňuje plynule pokračovat ve stříhání
i tam, kde by to jiné akumulátorové nůžky
na živé ploty už dávno vzdaly.

Výkonný lithium-iontový
akumulátor 36 V/1,3 Ah
Vyšší výkon při nižší hmotnosti.
Nedochází k samovybíjení
a paměťovému efektu, neustále
připravená k použití

Vždy připravený k použití
36V lithium-iontový akumulátor, použitelný
i s dalším nářadím Bosch. Plně nabitý
za pouhých 45 min (80 % za 25 min).
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Akumulátorové nůžky na živé ploty AHS 52 LI.
Velký výkon a nízká hmotnost.
Díky těmto akumulátorovým nůžkám je konec se zamotanými kabely a jejich neúmyslným přestřižením. Ergonomicky
vyvážené nůžky s hmotností pouhých 2,3 kg vám umožňují stříhat ve všech pozicích s minimální námahou. Jejich
protiblokovací systém Anti-Blocking zaručuje trvalý řezný výkon a akumulátor 2,0 Ah nabízí až 75 minut doby chodu.
Jsou k dispozici také s různou délkou lišty – viz str. 34-35.

520 mm dlouhé,
lesklé, laserem řezané, diamantem
broušené lišty, rozteč zubů 15 mm

Optimální vyvážení a ergonomie
Díky designu a rukojeti s měkkou
pryžovou tlumicí vložkou Softgrip

Lithium-iontový
akumulátor 18 V/2,0 Ah
Zaručuje až 75 minut
doby chodu. Nedochází
k samovybíjení a paměťovému efektu, neustále
připravená k použití

Systém Anti-Blocking
Pro výkonné a plynulé stříhání

Manipulace bez námahy
Hmotnost jen 2,3 kg

Výkonný
Protiblokovací systém AntiBlocking umožňuje plynule
pokračovat ve stříhání i tam,
kde by to jiné akumulátorové
nůžky na živé ploty už dávno
vzdaly.

Akumulátorové nůžky na živé ploty AHS 45-15 LI.
Lehké, akumulátorové,
pro stříhání živých plotů bez námahy.
Akumulátorové nůžky na živé ploty AHS 45-15 LI firmy Bosch jsou ideálním řešením pro malé a mladé živé ploty.
Nízká hmotnost a mimořádně kompaktní rozměry jsou šetrné vůči vašim pažím a zádům. Ergonomicky tvarované
rukojeti a optimální vyvážení usnadňují stříhání požadovaného tvaru živého plotu. Jsou k dispozici také s různou
délkou lišty – viz str. 34-35.
Lehké
jen 2,0 kg

Diamantem broušené lišty
S délkou 450 mm a roztečí
zubů 15 mm

Systém Anti-Blocking
Pro výkonné a plynulé stříhání
Optimální vyvážení
a ergonomie
Pro větší komfort
a lepší ovladatelnost

Výkonný lithium-iontový
akumulátor 10,8 V/1,5 Ah
Vyšší výkon při nižší
hmotnosti. Žádný
paměťový efekt, žádné
samovybíjení

Volnost pohybu bez kabelu
Už nemusíte rozmotávat kabel
ani riskovat jeho přestřihnutí.
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Nůžky na živé ploty AHS 70-34.
Lehké a mimořádně výkonné
pro nejobtížnější práce.

AHS 70–34, 65–34

Nůžky AHS 70-34 jsou lehké a mimořádně výkonné. Rychlé a přesto účinné. Umožní vám
pronikat spletitou džunglí živých plotů s minimálním namáháním vašich zad a paží.
Jsou podstatně lehčí než kterýkoliv z našich starších modelů v naší nejvýkonnější třídě
a jejich vícepolohová rukojeť a menší rozměry vám umožní pohodlně pracovat v různých
polohách. Jsou k dispozici také s různou délkou lišty – viz str. 34-35.
Manipulace bez námahy
Pouze 3,9 kg a podstatně lehčí
než jejich předchůdce
Motor High Power
Mimořádně výkonný – 700 W

Optimální vyvážení
Pro bezpečnou, vynikající
manipulaci
Laserově řezané,
diamantově broušené lišty
Pro čistý střih

Výkonné stříhání
Kluzná spojka s mimořádně
vysokým krouticím momentem

Délka lišty
700 mm

Funkce řezání
Do průměru větví až 38 mm

Ochrana lišty
Při stříhání podél zdí a u země

Optimální manipulace
Díky dobře vyvážené konstrukci
podstatně lehčí než jejich předchůdci.

Jednoduše ovladatelné
Průhledný kryt ruky, rukojeť Softgrip
s měkkou pryžovou tlumicí vložkou
a více spínacích poloh zajišťují
bezpečnější a pohodlnější stříhání.

Maximální výkonnost
700W motor a vysoce kvalitní lišta
s funkcí pilky a 34mm rozteč zubů.
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Nůžky na živé ploty AHS 60-26.
Lehčí a výkonnější,
ideální na středně velké živé ploty.
Tyto rychlé nůžky na živé ploty mají nízkou hmotnost a jsou dobře vyvážené – a proto
nezatěžují vaše paže a záda. Díky vícepolohové rukojeti a kompaktní velikosti snižují
nůžky AHS 60-26 námahu při údržbě živých plotů střední velikosti. Jsou k dispozici
také s různou délkou lišty – viz str. 34-35.
Optimální vyvážení
a ergonomie
Pro větší komfort a lepší
ovladatelnost

Kovová ochrana konce lišty
Při stříhání podél zdí a u země.

Vícepolohová rukojeť
Pro pohodlnou práci
v každé poloze

Laserem vyřezávané
a diamantem
broušené kvalitní nože
Pro čisté stříhání

Motor High Power
Mimořádně výkonný 600 W

Délka lišty
600 mm

Výkonné stříhání
Kluzná spojka
s mimořádně vysokým
krouticím momentem

Funkce řezání
Do průměru
větví až 32 mm

Ochrana lišty
Při stříhání podél zdí a u země

Nůžky na živé ploty AHS 60-16.
Lehké a výkonné,
pro pohodlné stříhání živých plotů.

Pohodlí
Dobře vyvážené nářadí
a ergonomické rukojeti
umožňují komfortnější práci.

Tyto kompaktní, lehké nůžky jsou pravým klenotem, který je ideálním pomocníkem při
stříhání menších živých plotů. Jsou ergonomicky navrženy pro pohodlné použití v každé
poloze. Vysokootáčkový motor a rozteč zubů 16 mm podávají mimořádný střižný výkon.
Dohromady to znamená, že úprava živého plotu je nyní daleko snazší. Jsou k dispozici
také s různou délkou lišty – viz str. 34-35.

Lehkost
Pro stříhání živých plotů
s menším namáháním zad,
ramen a paží

Optimální vyvážení a ergonomie
Pro větší komfort a lepší
ovladatelnost

Motor High Power
Pro vyšší střižný výkon
Menší vnější rozměry
Pro lepší ovladatelnost

Diamantem broušené lišty
S délkou 600 mm a roztečí zubů 16 mm

Manipulace bez námahy
Lehké nůžky na živé ploty,
navržené tak, aby odlehčily
vašim pažím a zádům.

| 34 | Přehled řady pro údržbu keřů a živých plotů

Akumulátorové
nůžky na keře
Nůžky na keře Isio

Nůžky na keře
a trávu Isio

Nůžky na trávu, na keře
a rozprašovač Isio

ASB 10,8 LI

ASB 10,8 LI Set

Akumulátor

Lithium-iontový
akumulátor

Lithium-iontový
akumulátor

Lithium-iontový
akumulátor

Lithium-iontový
akumulátor

Lithium-iontový
akumulátor

Napětí akumulátoru

3,6 V

3,6 V

3,6 V

10,8 V

10,8 V

Doba nabíjení

3,5 h

3,5 h

3,5 h

3,5 h

3,5 h

Doba chodu

Až 50 min

Až 50 min

Až 50 min

Až 100 min

Až 100 min

Protiblokovací
systém Anti-Blocking

✓

✓

✓

✓

✓

Rozteč zubů

8 mm

8 mm

8 mm

8 mm

8 mm

Délka lišty na keře

120 mm

120 mm

120 mm

200 mm

200 mm / 120 mm

Šířka lišty na trávu

–

80 mm

80 mm

–

100 mm

Objem rozprašovače

–

–

1l

–

–

Indikace stavu akumulátoru

✓

✓

✓

✓

✓

Hmotnost

550 g

550 g

550 g

900 g

900 g

Kufr na nářadí

–

–

–

–

✓

0 600 833 101

0 600 833 102

0 600 833 10G

V České republice

0 600 856 301

3165140.630610

3165140.630627

3165140.773393

není k dispozici

3165140.560245
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Objednací číslo
EAN kód

Bosch
Lithium-Ion

36 V

Akumulátorové
nůžky
na živé ploty

Akumulátor

AHS 54-20 LI

AHS 52 LI

AHS 48 LI

AHS 45-15 LI

AHS 35-15 LI

Lithium-iontový
akumulátor

Lithium-iontový
akumulátor

Lithium-iontový
akumulátor

Lithium-iontový
akumulátor

Lithium-iontový
akumulátor

Napětí akumulátoru

36 V / 1,3 Ah

18 V / 2,0 Ah

18 V / 2,0 Ah

10,8 V / 1,5 Ah

10,8 V / 1,5 Ah

Doba nabíjení

25 min (80 %) |
45 min (100 %)

60 min (80 %) |
90 min (100 %)

60 min (80 %) |
90 min (100 %)

3h

3h

Doba chodu

Až 50 min

Až 75 min

Až 75 min

Až 50 min

Až 50 min

Protiblokovací
systém Anti-Blocking

✓

✓

✓

✓

✓

Rozteč zubů

20 mm

15 mm

15 mm

15 mm

15 mm

Délka lišty

540 mm

520 mm

480 mm

450 mm

350 mm

Počet zdvihů ve volnoběhu

2 000 min–1

2 200 min–1

2 200 min–1

2 400 min–1

2 400 min–1

Hmotnost

3,5 kg

2,3 kg

2,2 kg

2,0 kg

1,9 kg

Objednací číslo

0 600 84A 100

0 600 849 200

0 600 849 100

0 600 849 A00

0 600 849 B00

EAN kód

3165140.513883

3165140.772358

3165140.772297

3165140.692830

3165140.692892

Objednací číslo*

0 600 84A 102

0 600 849 004

0 600 849 005

0 600 849 A02

0 600 849 B02

EAN kód*

3165140.623490

3165140.613484

3165140.623483

3165140.692885

3165140.710954

* Akumulátor a nabíječka nejsou součástí dodávky

Přehled kompletního sortimentu příslušenství Bosch najdete na str. 59-65.
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Elektrické
nůžky
na živé ploty
AHS 70-34

AHS 65-34

AHS 60-26

AHS 55-26

AHS 50-26

Příkon motoru

700 W

700 W

600 W

600 W

600 W

Rozteč zubů

34 mm

34 mm

26 mm

26 mm

26 mm

Délka lišty

700 mm

650 mm

600 mm

550 mm

500 mm

Krouticí moment třecí spojky

50 Nm

50 Nm

50 Nm

50 Nm

50 Nm

Počet zdvihů ve volnoběhu

3 400 min–1

3 400 min–1

3 400 min–1

3 400 min–1

3 400 min–1

Kovová ochrana konce lišty

✓

✓

✓

✓

✓

Funkce řezání na konci lišty

✓

✓

✓

✓

✓

Hmotnost

3,9 kg

3,8 kg

3,7 kg

3,6 kg

3,6 kg

Objednací číslo

0 600 847 K00

0 600 847 J00

0 600 847 H00

0 600 847 G00

0 600 847 F00

EAN kód

3165140.643665

3165140.643634

3165140.643597

3165140.643542

3165140.643511

Elektrické
nůžky
na živé ploty
AHS 45-26

AHS 60-16

AHS 55-16

AHS 50-16

AHS 45-16

Příkon motoru

550 W

450 W

450 W

450 W

420 W

Rozteč zubů

26 mm

16 mm

16 mm

16 mm

16 mm

Délka lišty

450 mm

600 mm

550 mm

500 mm

450 mm

Krouticí moment třecí spojky

50 Nm

–

–

–

–

Počet zdvihů ve volnoběhu

3 400 min–1

3 400 min–1

3 400 min–1

3 400 min–1

3 400 min–1

Kovová ochrana konce lišty

✓

–

–

–

–

Funkce řezání na konci lišty

✓

–

–

–

–

Hmotnost

3,5 kg

2,8 kg

2,7 kg

2,7 kg

2,6 kg

Objednací číslo

0 600 847 E00

0 600 847 D00

0 600 847 C00

0 600 847 B00

0 600 847 A00

EAN kód

3165140.582780

3165140.582742

3165140.582704

3165140.582667

3165140.582612

Přehled kompletního sortimentu příslušenství Bosch najdete na str. 59-65.
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Všechno uklizeno.
Se zahradním nářadím Bosch
na péči o stromy.
Abyste se mohli těšit z upravené a uklizené zahrady, musíte prostě mít
správné pilky a drtiče.
Akumulátorová zahradní pilka Keo
je nesmírně flexibilní a má
opravdový říz. Může řezat cokoliv,
od čerstvého a suchého dřeva po
kov a sádrokartonové desky.
Pro náročnější řezání nabízí firma
Bosch řadu řetězových pil. Řetězové
pily se vybírají podle výkonu, rychlosti řetězu a četnosti použití.
Při častém používání řetězové pily
pro řezání silných větví nebo celých
stromů byste si měli vybrat typ
Bosch AKE 40-19 Pro. Při jen
občasném, příležitostném použití
si vyberte některý z menších
typů S. U elektrických řetězových
pil je výhodou snadná použitelnost,
protože jsou bezúdržbové a také
mimořádně výkonné. Naše akumu
látorová řetězová pila AKE 30 LI
je jedna z nejúčinnějších, nejvý
konnějších a nejjednodušeji pou
žitelných řetězových pil na trhu.

Rychlé drtiče jsou ideální pro malé
zahrady, kde odpad tvoří převážně
křoviny, listnaté rostliny a menší
větve.
Tiché drtiče s řezacím ústrojím
s frézovacím válcem se velmi doporučují pro středně velké zahrady
s většími stromy, starými živými
ploty a spoustou dřevitého zahradního odpadu.
Tiché drtiče s turbínovým drticím
ústrojím (systém Turbine-Cut) se
dokonale hodí pro velké zahrady
se všemi typy rostlinného materiálu.
Přehled kompletního sortimentu
výrobků Bosch na péči o stromy
najdete na str. 44-45.
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Akumulátorová zahradní pilka Keo.
Výkonné řezání bez námahy.
Zahradní pilkou Keo lze snadno řezat jednou rukou díky inovativnímu držáku A-Grip, který větve přidržuje, takže svou
druhou ruku nemusíte vůbec používat. Díky nízkým vibracím, nízké hlučnosti a proměnným otáčkám nabízí zahradní
pilka Keo maximální uživatelský komfort, výkonné a rychlé řezání díky přesnému švýcarskému pilovému listu.

Akumulátorová zahradní pilka Bosch

Ergonomická rukojeť
Rukojeť s měkkou pryžovou tlumicí vložkou Softgrip
a ergonomický tvar pro lepší ovladatelnost

Abyste se o pilkách Keo dozvěděli víc, oskenujte
si QR kód. Pokyny pro používání QR kódů najdete
na str. 2.

Integrovaný 10,8 V lithiumiontový akumulátor
Po výkonné řezání. Nedochází
k samovybíjení a paměťovému
efektu, neustále připravená
k použití

Indikátor stavu akumulátoru
Praktická 4stupňová indikace stavu
nabití akumulátoru kontrolkami LED

Rychloupínání pilového
listu
Pro snadnou výměnu
pilového listu při používání
na různé materiály

Rychlá brzda a chránič ruky
Pro větší bezpečnost
Lehká
Jen 950 g
Přesný švýcarský pilový list
Pro čistý řez o průměru až
80 mm*

Odpojitelný držák
A-Grip na fixaci větví
pro snazší řezání
nepodepřených větví

* 60 mm s držákem A-Grip, 80 mm bez držáku

Neustále připravené k použití
Lithium-iontový akumulátor
s integrovanou indikací stavu
nabití a dobou nabíjení 3,5 h.

Řezání bez námahy
Univerzální pomocník pro nejrůznější
práce okolo domu a zahrady. Řeže
větve až do průměru 80 mm. Na jedno
nabití akumulátoru provede až 30 řezů
o průměru 60 mm nebo až 190 řezů
o průměru 15 mm.

Zvládnete to sami
Odpojitelným držákem A-Grip si lze při
řezání přidržovat nepodepřené větve –
žádná další pomocná ruka není zapotřebí.
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Akumulátorová řetězová pila AKE 30 LI.
Plný výkon bez benzinu i bez kabelu.

Bosch
Lithium-Ion

36 V

Volbou řetězové pily AKE 30 LI získáte jednu z nejefektivnějších, nejvýkonnějších a nejlépe ovladatelných akumulátorových řetězových pil na trhu. Nebudou žádné kabely, žádné prodlužovací kabely, ani žádné potíže se startováním benzinového motoru. Řetězová pila AKE 30 LI je neustále připravená k použití a zvládne veškeré řezání na vaší zahradě.

Řetězové pily Bosch
Abyste se o řetězových pilách dozvěděli víc, oskenujte
si QR kód. Pokyny pro používání QR kódů najdete na
str. 2.

Ergonomické rukojeti
Ergonomicky tvarovaná
pogumovaná rukojeť Softgrip,
pro lepší ovladatelnost

Automatické mazání olejem
a indikace stavu oleje
Aby řetěz neběžel nasucho

Dvojitý brzdový systém
Rychlá doběhová brzda pro
normální provoz plus elektronická
bezpečnostní rychlobrzda se
zvukovou výstrahou pro vyšší
bezpečnost

Vysoce výkonný
lithium-iontový akumulátor
High Power 36 V/2,6 Ah
Zaručuje vysoký výkon pro všechny
náročné úkoly. Nedochází
k samovybíjení a paměťovému efektu,
neustále připravený k použití

Rychlé spuštění
Žádné rozmotávání a natahování kabelů,
žádné potíže se startováním benzinového
motoru – neustále připravena k použití.

Kompaktní design
S délkou lišty 30 cm
Systém SDS
Rychlá a snadná
příprava k práci

Volnost pohybu
Díky lithium-iontovému akumulátoru
uřízne více než 100 hranolů borového
dřeva 10 x 10 cm na jedno nabití.

Výkonná
Účinný, vysoce výkonný elektrický motor,
který zvládne jakoukoliv práci na zahradě.
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Řetězová pila AKE 40-19 Pro.
Absolutně špičkový výkon.
S vysokou rychlostí řetězu až 13 m/s řeže tato řetězová pila i to nejtvrdší dřevo téměř bez odporu. Je vybavena
okamžitou bezpečnostní brzdou pro případ zpětného rázu a je ideálně vyvážena pro použití v každé poloze. S praktickým systémem upínání řetězu Bosch SDS a s automatickým mazáním olejem vám bude dlouho dobře sloužit.
S dodávaným transportním kufrem přenesete vaši řetězovou pilu pohodlně a bezpečně na každé místo použití.

Bezpečnostní brzda
Rychlá funkce pro
bezpečnost uživatele

Výkonný motor
Příkon 1 900 W

Optimální vyvážení
Pro práci v každé poloze

Vynikající řezný výkon
S lištou o délce 40 cm

Mimořádná rychlost
Vysoká rychlost řetězu
13 m/s

Systém SDS
Rychlá a snadná
příprava k práci
Chromovaný řetěz
s mimořádně dlouhou
životností
Vydrží déle ostrý

Špičkový výkon
Motor s výkonem 1 900 W a velkým
krouticím momentem podává zaručený
výkon s rychlostí řetězu 13 m/s.

Jednoduchá obsluha
Systém SDS pro napínání a výměnu
řetězu bez použití nářadí.

Déle ostrý řetěz
Pochromovaný řetěz s dlouhodobě
stálým výkonem.
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Tichý drtič AXT 25 TC.
Rozdrtí vše na malé kousky.
Rádi byste rozdrtili zahradní odpad a nechcete oddělovat měkký zelený materiál a tvrdé dřevo? Toto přání vám firma
Bosch splní svým jedinečným tichým drtičem se systémem drcení Turbine-Cut pro každý druh zahradního materiálu.
S rychloplnicím trychtýřem a funkcí samovtahování pro rychlý průchod materiálu budete s prací rychle hotovi. A pro
prostorově úsporné ukládání zapadá odnímatelný trychtýř přesně do sběrného koše. Rovněž k dispozici s motorem
o výkonu 2 300 W – viz strany 44-45.

Drtiče Bosch
Abyste se o drtičích dozvěděli víc, oskenujte si
QR kód. Pokyny pro používání QR kódů najdete
na str. 2.

Odnímatelný trychtýř
Pro snadné a kompaktní
ukládání

Automatické samovtahování a nízká hlučnost
Pro mimořádně pohodlné drcení

Kapacita drcení větví do průměru 45 mm
Pro výkonné drcení

Bezpečnostní funkce
sběrného koše
Přístroj pracuje pouze
se zasunutým sběrným
košem

Systém s turbínovým drticím
ústrojím (systém Turbine-Cut)
Inovativní řezný systém
s motorem o příkonu 2 500 W

Praktický sběrný koš
Objem koše 53 l pro snazší
shromažďování řezanky

Špičková výkonnost
Průchodnost materiálu až 230 kg/h
a řezný průměr větví až 45 mm.

Systém s turbínovým drticím ústrojím
(systém Turbine-Cut)
Systém s turbínovým drticím ústrojím
(systém Turbine-Cut) zaručuje velkou
průchodnost materiálu, od bylin po
tvrdé dřevo, a zamezuje zablokování.

Pohodlný
Odnímatelný trychtýř se skladuje ve
velkém sběrném koši – zabírá jen 67 cm
do výšky – ideální pro kompaktní uložení.
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Tichý drtič AXT 25 D.
Velký drticí výkon.
Tichý drtič AXT 25 D s kapacitou drcení větví do průměru 40 mm je ideální na tvrdé dřevo, větve starých zdřevnatělých živých plotů a trnitých keřů. Frézovací válec řeže a drtí všechno na jeden zátah a poskytuje vysoce kvalitní
biologicky odbouratelné dřevěné štěpky. Rovněž k dispozici s motorem o výkonu 2 200 W – viz strany 44-45.

Automatické samovtahování
a nízká hlučnost
Pro mimořádně pohodlné drcení

Odnímatelný trychtýř
Pro snadné a kompaktní
ukládání

Systém Drum-Cut
S optimalizovanou konstrukcí
válce a motorem o výkonu 2 500 W

Kapacita drcení větví do
průměru 40 mm
Pro výkonné drcení

Praktický sběrný koš
Objem koše 53 l pro snazší
shromažďování řezanky

Pohodlný
Odnímatelný trychtýř se skladuje ve
velkém sběrném koši – zabírá jen 67 cm
do výšky – ideální pro kompaktní uložení.

Bezpečnostní funkce
sběrného koše
Přístroj pracuje pouze
se zasunutým sběrným
košem

Systém Drum-Cut
S výkonným motorem High Power
2 500 W má frézovací válec vynikající
průchodnost materiálu až 175 kg/h.

Zvýšená bezpečnost
Drtič pracuje jen se správně nasazeným
sběrným košem.
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Nožový drtič AXT Rapid 2200.
Nože jako břitva – pro neobyčejný drticí výkon.
Pokud chcete drtit převážně měkký, čerstvý zahradní odpad, vyberte si rychlý drtič Rapid. Má skvělý motor
Bosch Powerdrive pro vysokou průchodnost materiálu, přesný, laserem řezaný nůž ze speciálně kalené oceli
pro vysoký řezný výkon, kterým asi sedmkrát převyšuje konkurenční drtiče. Tak si drtič Rapid právem zaslouží
své jméno. Rovněž k dispozici s motorem o výkonu 2 000 W – viz strany 44-45.

Praktický pěchovač
Pro větší průchodnost materiálu
Tvar trychtýře
zajišťuje velký plnicí
objem a lehké podávání
Kapacita drcení větví
do průměru 40 mm
Pro výkonné drcení
Řezné ostří
Švýcarská kalená ocel,
oboustranné řezné ostří

Vysokootáčkový motor
Bosch Powerdrive
S výkonem 2 200 W
a vysokým krouticím
momentem

Praktický
Rychlý podávací zásobník a praktický
pěchovač pro snadné plnění a rychlou
průchodnost materiálu.

Sekací systém nožového drtiče
Kapacita drcení
BLADE
SYSTEM
2 200W motorCUTTING
Powerdrive pomáhá
přes
Pro větve do tloušťky 40 mm pro výkonné
nému, laserem řezanému noži zajistit
průchodnost materiálu až 90 kg/h, při
řezném průměru až 40 mm.

drcení zeleného a měkkého materiálu.

PO
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Bosch
Lithium-Ion

36 V

Akumulátorová
řetězová pila

Akumulátorová
zahradní pilka Keo
Keo

Keo Set

Akumulátor

Lithium-iontový

Lithium-iontový

Napájení

Lithium-iontový akumulátor

Napětí akumulátoru

10,8 V

10,8 V

Napětí akumulátoru

36 V / 2,6 Ah

Doba nabíjení

3,5 h

3,5 h

Doba nabíjení

65 min (80 %) | 95 min (100 %)

Průměr řezu

60 mm / 80 mm*

60 mm / 80 mm*

Olejová nádržka

135 ml

Délka lišty

30 cm

Řezů na jedno nabití akumulátoru
(do 15 mm)
Řezů na jedno nabití akumulátoru
(do 60 mm)

190

190

Rychlost řetězu

8 m/s

30

30

Rychlé napínání řetězu

✓

Automatické
mazání olejem
Hmotnost (včetně řetězu, lišty a akumulátoru)

Systém řezání

Pila ocaska

Pila ocaska

Hmotnost bez držáku A-Grip

950 g

950 g

Hmotnost s držákem A-Grip

1 050 g

1 050 g

✓

✓

–

✓

Upínací systém pilových listů
kompatibilní s jinými pilami
Přídavné pilové listy na čerstvé dřevo,
dřevo a kov, kov a omítku

AKE 30 LI

✓
5,2 kg

Objednací číslo

0 600 837 100

EAN kód

3165140.559362

Objednací číslo**

0 600 837 102
3165140.597968

Kufr na nářadí

–

✓

EAN kód**

Objednací číslo

0 600 861 900

0 600 861 902

** Akumulátor a nabíječka nejsou součástí dodávky

EAN kód

3165140.602914

3165140.649209

* 60 mm s držákem A-Grip, 80 mm bez držáku

Elektrické
řetězové pily
Příkon motoru

AKE 40-19 Pro

AKE 40-19 S

AKE 35-19 S

1 900 W

1 900 W

1 900 W

Délka lišty

40 cm

40 cm

35 cm

Rychlost řetězu

13 m/s

12 m/s

12 m/s

Šířka řetězových článků

1,3 mm

1,1 mm

1,1 mm

Rychlé napínání řetězu

✓

✓

✓

Hmotnost (včetně řetězu a lišty)

4,7 kg

4,5 kg

4,4 kg

Objednací číslo

0 600 836 803

0 600 836 F03

0 600 836 E03

EAN kód

3165140.349864

3165140.467308

3165140.467278

Elektrické
řetězové pily
Příkon motoru

AKE 40 S

AKE 35 S

AKE 30 S

1 800 W

1 800 W

1 800 W

Délka lišty

40 cm

35 cm

30 cm

Rychlost řetězu

9 m/s

9 m/s

9 m/s

Šířka řetězových článků

1,1 mm

1,1 mm

1,1 mm

Rychlé napínání řetězu

✓

✓

✓

Hmotnost (včetně řetězu a lišty)

4,1 kg

4,0 kg

3,9 kg

Objednací číslo

0 600 834 600

0 600 834 500

0 600 834 400

EAN kód

3165140.465427

3165140.465403

3165140.465380

Přehled kompletního sortimentu příslušenství Bosch najdete na str. 59-65.
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Tiché drtiče
AXT 25 TC

AXT 23 TC

AXT 25 D

AXT 22 D
Sekací systém
s frézovacím válcem

Systém řezání

Systém Turbine-Cut

Systém Turbine-Cut

Sekací systém
s frézovacím válcem

Příkon motoru*

2 500 W

2 300 W

2 500 W

2 200 W

Průměr větví

Ø 45 mm

Ø 42 mm

Ø 40 mm

Ø 38 mm

Drticí výkon

cca 230 kg/h

cca 215 kg/h

cca 175 kg/h

cca 170 kg/h

Otáčky

41 min–1

41 min–1

41 min–1

41 min–1

Krouticí moment

cca 650 Nm

cca 610 Nm

cca 650 Nm

cca 600 Nm

Napájecí napětí

230 V

230 V

230 V

230 V

Samovtahování

✓

✓

✓

✓

Sběrný box

53 l

53 l

53 l

53 l

Hmotnost

30,5 kg

30,5 kg

31,3 kg

31,3 kg

Objednací číslo

0 600 803 300

V České republice

0 600 803 100

V České republice

EAN kód

3165140.465366

není k dispozici

3165140.465328

není k dispozici

* Příkon motoru: uváděný příkon motoru platí pro provozní režim S6 (40 %). Pro praktické využití jde o zatěžovací diagram s dobou zatížení 40 s a dobou chodu naprázdno 60 s.

Drtiče Rapid
Systém řezání

AXT Rapid 2200

AXT Rapid 2000

Sekací systém s nožovým drcením

Sekací systém s nožovým drcením

Příkon motoru**

2 200 W

2 000 W

Průměr větví

Ø 40 mm

Ø 35 mm

Drticí výkon

cca 90 kg/h

cca 80 kg/h

Motor Powerdrive

✓

✓

Otáčky

3 650 min–1

3 650 min–1

Krouticí moment

cca 14 Nm

cca 12 Nm

Napájecí napětí

230 V

230 V

Hmotnost

12 kg

11,5 kg

Objednací číslo

0 600 853 600

0 600 853 500

EAN kód

3165140.430555

3165140.430524

** Příkon motoru: pro uváděný příkon motoru platí pro praktické využití zatěžovací diagram s dobou zatížení 40 s a dobou chodu naprázdno 60 s.

Přehled kompletního sortimentu příslušenství Bosch najdete na str. 59-65.

Elektrické
univerzální nářadí
Elektrické univerzální nářadí
48-50
Přehled výrobků51-53
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Univerzální nářadí AMW.
Různé úkoly. Jedno nářadí.
Skvělé výsledky.
Místo nakupování jednoúčelového zahradního nářadí, času a námahy při
jeho nastavování vám univerzální nářadí AMW pomáhá zvládat důležité
zahradní práce pomocí jedné pohonné jednotky a potřebných nástavců.
Každá vlastnost a konstrukční prvek
univerzálního nářadí AMW jsou
navržené tak, aby poskytovaly vynikající výkon, snadné ovládání
a pohodlí.
Pohonná jednotka (AMW 10) poskytuje maximální výkon 1 000 W pro
práci s příslušenstvím při optimálních otáčkách a výkonu. Nastavitelná
pomocná rukojeť a tři polohy ramenních popruhů umožňují přizpůsobit
nářadí různým uživatelům. To umožňuje práci v různých pozicích po
dlouhou dobu.
AMW HS (tyčový nástavec nůžek
na živé ploty) nabízí lištu s délkou
43 cm a roztečí zubů 15 mm. Hlava
může být nastavena v rozsahu 180°.
Získáte tak 2,3 m dlouhý nástroj,
kterým můžete tvarovat většinu
zahradních živých plotů, aniž byste
potřebovali žebřík.
AMW SG (tyčový nástavec řetězové
pily) nabízí srovnatelnou řeznou
rychlost jako standardní řetězové

pily s rychlostí 12 m/s. Díky celkové
délce 2,1 m snadno dosáhnete i na
vzdálené větve.
Nestačí to? Můžete přidat 70cm
nástavec AMW TS (prodlužovací
nástavec) na tyčový nástavec řetězové pily, abyste dosáhli ještě výše!
Už žádné problémy s navíjením
a výměnou struny na cívce! AMW RT
(nástavec strunové sekačky pro
nejnáročnější použití) používá
k sečení trávy žací nože o tloušťce
3,5 mm.
Díky rychlosti proudění vzduchu
220 km/h přemisťuje AMW LB
(nástavec zahradního fukaru)
snadno i těžký zahradní odpad,
jako například mokré listy nebo
borovicové šišky.
Přehled kompletního sortimentu
výrobků Bosch AMW univerzální
nářadí naleznete na str. 51-53.
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Univerzální nářadí AMW.
Univerzální nářadí AMW. Méně je více.
Univerzální nářadí AMW představuje váš komplexní nástroj pro široký rozsah zahradních
činností. Se svou motorizovanou jednotkou a různými nástavci je ideální pro stříhání
keřů, prořezávání, zkracování větví a odvětvování – a přitom vám šetří námahu spojenou
s používáním více různých nástrojů.

ERGONOMICKÁ
Ergonomický design
umožňuje lepší manipulaci
a snižuje namáhání zad,
pokud pracujete dlouhou
dobu.

Univerzální nářadí AMW od společnosti Bosch
Pokud se chcete dozvědět více informací o univerzálním
nářadí AMW, oskenujte si kód QR. Pokyny pro používání
QR kódů najdete na str. 2.

Háček
Pro úsporné ukládání

Motor s výkonem 1 000 W
Poskytuje vynikající výkon

Nastavitelná rukojeť
Úhel a pozice pro
pohodlné používání
Ergonomický design
Snadné přenášení
a manipulace

Rychlá výměna nástavců
Přechod na jinou aplikaci
bez použití nástrojů

Rychlá výměna nástavců
Přechod na jinou aplikaci bez
použití nástrojů.

Výkonný
Motor s výkonem 1 000 W poskytuje
vynikající výkon

Všestranný
Stříhání živých plotů, prořezávání, zkracování
větví a odvětvování jediným nástrojem.
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Krytka tyčového nástavce
S háčkem pro snadné uložení

Účinné

Sekačka pro
nejnáročnější
použití

Sekačka pro nejnáročnější
použití
3,5mm žací nože pro vyžínání
v náročných podmínkách.

Zahnutá hnací hřídel
S krytem pro bezpečnější vyžínání
a minimální odklon trávy

3,5mm žací nože
Design na současné technické úrovni,
pro nejnáročnější vyžínání

Zahradní fukar
Snadná manipulace

Ergonomický design násady
Snadno všude dohlédnete,
chrání vaše záda, když nářadí
používáte po delší dobu

Vysoký výkon
Dosahuje rychlosti proudění
vzduchu 220 km/h

Nástavec zahradního fukaru
Silný proud vzduchu s vysokou
rychlostí a zakřivená tryska pro
snadný úklid.

Efektivní design vnějšího pláště a trysky
Poskytuje soustředěný proud vzduchu
a rychlost pro shromažďování zahradního
odpadu
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Rozteč zubů 15 mm
Snadno stříhají i středně
velké větve

Délka lišty 430 mm
Dost dlouhá na to, aby
zvládla i většinu prací nad
hlavou

Nastavování úhlu lišty
Natočení o 180° pro
usnadnění práce nad hlavou

Snadná manipulace
Tyčové nůžky na živé ploty
Možnost otočení lišty
o 180° – přizpůsobení různým
pracovním pozicím.

Tyčové nůžky
na živé ploty

Vysoká rychlost řetězu
Mimořádně rychlý – 12 m/s

Vysoký výkon
Délka lišty 26 cm
S kompaktním designem
řetězu pro vynikající řezání
nad hlavou

Automatický systém
mazání olejem
Zajišťuje, že řetězová
pila nebude pracovat
bez mazání

Tyčová řetězová pila

Řetězová pila
Nabízí srovnatelnou rychlost
řetězu jako standardní řetězové pily s rychlostí 12 m/s.
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Samostatná balení
univerzálního nářadí AMW
AMW 10, pohonná jednotka
Příkon motoru

1 000 W

Hmotnost

4,2 kg

Celková délka

102 cm

Objednací číslo

0 600 8A3 000

EAN kód

3165140.649421

AMW HS, nástavec nůžek na živé ploty

AMW SG, nástavec řetězové pily

Počet zdvihů ve volnoběhu

1 800 min–1

Délka lišty

26 cm

Délka lišty

430 mm

Šířka řetězových článků

1,3 mm

Rozteč zubů

15 mm

Rychlost řetězu

12 m/s

Hmotnost

2,3 kg

Řetěz

Chrom

Celková délka

134 cm

Hmotnost

1,6 kg

Objednací číslo

0 600 8A3 A00

Celková délka

112 cm

EAN kód

3165140.649537

Objednací číslo

0 600 8A3 B00

EAN kód

3165140.649544

Přehled kompletního sortimentu příslušenství Bosch najdete na str. 59-65.
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AMW TS, prodlužovací nástavec

AMW RT, nástavec strunové sekačky
Průměr sečení

36 cm

Průměr tyče

25,4 mm

Průměr žacích nožů

3,5 mm

Hmotnost

0,6 kg

Hmotnost

1,3 kg

Celková délka

70 cm

Celková délka

74,5 cm

Objednací číslo

0 600 8A3 D00

Objednací číslo

0 600 8A3 C00

EAN kód

3165140.711678

EAN kód

3165140.669870

AMW LB, nástavec zahradního fukaru
Rychlost vzduchu

220 km/h

Hmotnost

1,3 kg

Celková délka

60 cm

Objednací číslo

0 600 8A3 F00

EAN kód

3165140.766197

Přehled kompletního sortimentu příslušenství Bosch najdete na str. 59-65.
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Kombinovaná balení
univerzálního nářadí AMW
AMW 10 HS

AMW 10 SG

AMW 10 RT

AMW 10 HST

AMW 10 HRS

Hmotnost

6,5 kg

5,8 kg

5,5 kg

9,3 kg

10,1 kg

Celková délka

232 cm

213 cm

173 cm

–

–

Pohonná jednotka

✓

✓

✓

✓

✓

Nástavec nůžek
na živé ploty

✓

–

–

✓

✓

Nástavec řetězové pily

–

✓

–

✓

✓

Nástavec strunové sekačky

–

–

✓

–

✓

Prodlužovací nástavec

–

–

–

✓

–

Objednací číslo

0 600 8A3 100

0 600 8A3 200

0 600 8A3 300

0 600 8A3 400

0 600 8A3 500

EAN kód

3165140.669894

3165140.669931

3165140.669979

3165140.705271

3165140.716727

Přehled kompletního sortimentu příslušenství Bosch najdete na str. 59-65.

Venkovní úklid
Akumulátorový zahradní fukary
Elektrické zahradní vysavače
Přehled výrobků

56
57
56–57
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Pro čisté a udržované okolí.
Pro čistou a upravenou
zahradu.
Když chcete mít zahradu stále čistou a úpravnou, není nic lepšího než
nářadí na venkovní úklid Bosch.
Bosch si vám dovoluje nabídnout
tři vysoce výkonné výrobky z řady
určené pro venkovní úklid: zahradní
fukar ALB 18 LI, zahradní vysavač
ALS 30 a zcela nový zahradní fukar
ALB 36 LI. Tyto tři zahradní úklidové
nástroje jsou ideální pro odstraňování listů a odpadu z vaší zahrady.

Díky možnosti nastavení rychlosti
proudění vzduchu na fukaru ALB 36 LI
je toto nářadí mimořádně univerzální. Ať už se jedná o nepoddajné
listí na zahradě nebo o drobný
odpad kolem záhonů, fukar lze
nastavit na správnou rychlost podle
druhu zahradního odpadu.

Díky lithium-iontové technologii
pracují zahradní fukary ALB 18 LI
a ALB 36 LI bez kabelu a dávají vám
volnost pohybu při odstraňování listí
kdekoli na zahradě. A protože je
akumulátor bez paměťového efektu
a nedochází u něj k samovybíjení,
zaručuje dlouhodobý výkon a maximální dobu chodu pro naprosto
účinné venkovní čištění.

Se zahradním vysavačem ALS 30
je čištění a odstraňování „zeleného
odpadu“ hračkou. Je vybavený
motorem o výkonu 3 000 W, pracuje
jako zahradní fukar i zahradní vysavač v jednom. Nejprve se zahradní
odpad shromáždí pomocí fukaru
na jednu hromadu. Pak ho můžete
vysavačem vysát, rozmělnit a stlačit
do vodotěsného sběrného vaku
o objemu 45 litrů.

Toto nářadí navíc odstraňuje nevýhody konvenčních benzínových
výrobků. Již žádný pach benzínu,
hluk nebo vibrace. Se zahradními
fukary ALB 18 LI a ALB 36 LI si
zahradní práce můžete jednoduše
užívat.

Všechny tyto výrobky jsou vybaveny
nejpokročilejší technologií Bosch,
která je zárukou nejlepší ergonomie.
Zbavte se odpadu bez námahy díky
lehké konstrukci, která nabízí snazší
manipulaci, a vychutnejte si tak
práci na zahradě.

Akumulátorový zahradní fukar ALB 36 LI.
Uklízejte, kdekoliv chcete.
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Bosch
Lithium-Ion

36 V

Zahradní fukar ALB 36 LI je ideálním univerzálním nářadím díky rychlosti proudění
vzduchu 250 km/h a inovativnímu systému ovládání rychlosti. Ergonomická konstrukce a delší životnost 36V akumulátoru vám nabízí volnost pohybu a potřebný
výkon při práci.

Obsluha bez námahy
Intuitivní ergonomická
konstrukce a nízká hmotnost
umožňují komfortní práci na
zahradě.

Zahradní fukary a zahradní vysavače Bosch
Pokud se chcete dozvědět více informací o zahradních fukarech a zahradních vysavačích, oskenujte
si kód QR. Pokyny pro používání QR kódů najdete
na str. 2.

Nízká hmotnost
Žádná zátěž pro
ruce při práci

Prodloužená měkká
rukojeť
Pohodlný úchop pro
uživatele různých výšek
a velikostí ruky

Nastavení rychlosti
Pro optimální rychlost
dmýchání a účinnost při
odstraňování různého
odpadu

Optimální nastavení rychlosti
Pro účinné dmýchání
a odstraňování různého
odpadu.
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Snadno ovladatelná
tryska a systém vkládání
akumulátoru
Pro pohodlné použití

Lithium-iontový
akumulátor 36 V
Vyšší výkon při nižší
hmotnosti, nedochází
k samovolnému vybíjení
a paměťovému efektu

Bosch
Lithium-Ion

36 V

Akumulátorové zahradní
fukary
ALB 36 LI

ALB 18 LI

Akumulátor

Lithium-iontový

Lithium-iontový

Napětí akumulátoru

36 V / 2,6 Ah

18 V / 2,0 Ah

Max. doba chodu

35 min

14 min

Doba nabíjení

65 min (80 %) | 95 min (100 %)

60 min (80 %) | 90 min (100 %)

Max. rychlost proudění vzduchu

250 km/h

210 km/h

Hmotnost

2,8 kg

1,8 kg

Objednací číslo

0 600 8A0 400

0 600 8A0 500

EAN kód

3165140.721738

3165140.772563

Objednací číslo*

0 600 8A0 401

0 600 8A0 302

EAN kód*

3165140.721752

3165140.619974

* Akumulátor a nabíječka nejsou součástí dodávky
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Zahradní vysavač / fukar ALS 30.
Jediný problém, který budete mít,
je nedostatek listí.
Náš elektrický zahradní vysavač vysaje většinu zahradního odpadu, umožňuje
jeho rozdrcení, aby uložený odpad mohl být využit jako kompostovací materiál.
Je to nejméně pracný způsob, jak na zahradě uklidit listí.

Ovládání bez námahy
Ergonomické rukojeti,
speciálně navržené pro
lepší vyvážení a pohodlí.

Nízká hmotnost
3,2 kg (dmýchání) a 4,4 kg
(vysávání), pro snadný sběr
zahradního listí

Nastavitelná rukojeť
a vypolstrovaný
ramenní popruh
Pro pohodlnou práci,
bez bolesti v ramenou
nebo v pažích

Delší doba do naplnění
Mělnicí poměr 10:1 –
kompaktnější listová
hmota pro lepší
kompostování

Rychlost proudění vzduchu
Maximální rychlost
proudění vzduchu 300 km/h
pro odstraňování lepivého,
mokrého listí

Delší doba do naplnění
Mělnicí poměr 10:1 znamená
méně časté vysypávání.

Praktický 45 l sběrný vak
Druhá rukojeť a zip pro
snadné vyprazdňování vaku

Výkonný motor
Příkon motoru 3 000 W
a objemová průtoková
rychlost 800 m3/h

Zahradní vysavače
ALS 25

ALS 30

Příkon motoru

2 500 W

3 000 W

Rychlost proudění vzduchu

300 km/h

280-300 km/h

Max. průtok vzduchu

800 m3/h

800 m3/h

Mělnicí poměr

10:1

10:1

Objem vaku

45 l

45 l

Hmotnost (režim fukar)

3,2 kg

3,2 kg

Hmotnost (režim vysavač)

4,4 kg

4,4 kg

Objednací číslo

0 600 8A1 000

0 600 8A1 100

EAN kód

3165140.603515

3165140.815161

Přehled kompletního sortimentu příslušenství Bosch najdete na str. 59-65.

Jak získat víc
ze zahradního nářadí Bosch.
Zahradní nářadí Bosch bylo navrhováno s ohledem na jeho
trvanlivost a přizpůsobivost – a naši inženýři vyvinuli celou
řadu příslušenství, aby vám je pomohli co nejlépe využít.

Hodláte-li u svého zahradního nářadí nahradit některé příslušenství, všechno, co k tomu budete potřebovat,
najdete v této části katalogu. Od náhradních čepelí po konzervační sprej, od ochranných brýlí po nabíječku
akumulátoru – to všechno můžete najít na následujících stranách.
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PO
W
ER

Akumulátory a nabíječky

Bosch
Lithium-Ion

36 V

Příslušenství

Lithium-iontový
akumulátor 36 V / 4,0 Ah

Lithium-iontový
akumulátor 36 V / 2,6 Ah

Lithium-iontový
akumulátor 36 V / 1,3 Ah

Rychlonabíječka
36 V LI AL 3640 CV

Standardní nabíječka
36 V LI AL 3620 CV

Objednací číslo

F 016 800 346

F 016 800 301

F 016 800 302

2 607 225 100

F 016 800 313

EAN kód

3165140.742085

3165140.600613

3165140.600620

3165140.365482

3165140.660419

Hodí se pro

AHS 54-20 LI
AKE 30 LI
ALB 36 LI
ART 30-36 LI
Rotak 43 LI
Rotak 37 LI
Rotak 32 LI HP
Rotak 32 LI

AHS 54-20 LI
AKE 30 LI
ALB 36 LI
ART 30-36 LI
Rotak 43 LI
Rotak 37 LI
Rotak 32 LI HP

AHS 54-20 LI
AKE 30 LI
ALB 36 LI
ART 30-36 LI
Rotak 32 LI

AHS 54-20 LI
AKE 30 LI
ALB 36 LI
ART 30-36 LI
Rotak 43 LI
Rotak 37 LI
Rotak 32 LI HP
Rotak 32 LI

AHS 54-20 LI
AKE 30 LI
ALB 36 LI
ART 30-36 LI
Rotak 43 LI
Rotak 37 LI
Rotak 32 LI HP
Rotak 32 LI

Příslušenství

Lithium-iontový
akumulátor 18 V / 2,0 Ah

Lithium-iontový
akumulátor 18 V / 1,5 Ah

Rychlonabíječka 18 V LI
AL 2215 CV

Objednací číslo

1 600 Z00 03U

1 600 Z00 000

1 600 Z00 001

EAN kód

3165140.726849

3165140.596206

3165140.596213

Hodí se pro

AHS 48 LI
AHS 52 LI
ALB 18 LI
ART 23-18 LI
ART 26-18 LI

AHS 48 LI
AHS 52 LI
ALB 18 LI
ART 23-18 LI
ART 26-18 LI

AHS 48 LI
AHS 52 LI
ALB 18 LI
ART 23-18 LI
ART 26-18 LI

Příslušenství

Lithium-iontový
akumulátor 10,8 V / 1,5 Ah

Rychlonabíječka
10,8 V LI, AL 1115 CV

Objednací číslo

1 600 Z00 03K

1 600 Z00 03P

EAN kód

3165140.724210

3165140.724258

Hodí se pro

AHS 35-15 LI
AHS 45-15 LI

AHS 35-15 LI
AHS 45-15 LI

Příslušenství

Akumulátor NiCd
18 V/1,5 Ah

Akumulátor NiCd
14,4 V/1,5 Ah

Nabíječka NiCd AL 2404

Objednací číslo

2 607 335 536

2 607 335 534

2 607 225 184

EAN kód

3165140.308205

3165140.308199

3165140.425872

Hodí se pro

ART Accutrim

ART Easytrim Accu

ART Accutrim
ART Easytrim Accu
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Robotické sekačky
na trávu
Příslušenství

Kabelové spojky
(4 ks)

Náhradní nože
(3 ks)

Obvodový drát
(100 m)

Objednací číslo

F 016 800 432

F 016 800 321

F 016 800 373

EAN kód

3165140.797443

3165140.668187

3165140.774635

Hodí se pro

Indego 800, Indego,
Indego 1300

Indego 800, Indego,
Indego 1300

Indego 800, Indego,
Indego 1300

Příslušenství

Upevňovací kolíky (20 ks)

Upevňovací kolíky (100 ks)

Upevňovací hřeby (4 ks)

Úložná stanice

Objednací číslo

F 016 800 318

F 016 800 374

F 016 800 322

F 016 800 384

EAN kód

3165140.662536

3165140.774642

3165140.668194

3165140.776851

Hodí se pro

Indego 800, Indego,
Indego 1300

Indego 800, Indego,
Indego 1300

Indego 800, Indego,
Indego 1300

Indego 1300

Akumulátorové
sekačky na trávu

Příslušenství

Náhradní nůž
43 cm s funkcí sběru listí

Náhradní nůž
37 cm

Náhradní nůž
32 cm

Objednací číslo

F 016 800 369

F 016 800 277

F 016 800 332

EAN kód

3165140.769594

3165140.441520

3165140.709330

Hodí se pro

Rotak 43 LI

Rotak 37 LI

Rotak 32 LI
Rotak 32 LI HP

Příslušenství

Náhradní klíč

Mulčovací příslušenství
MultiMulch

Mulčovací příslušenství
MultiMulch

Objednací číslo

F 016 800 338

F 016 800 304

F 016 800 305

EAN kód

3165140.712736

3165140.629959

3165140.629966

Hodí se pro

Rotak 43 LI
Rotak 37 LI
Rotak 32 LI HP
Rotak 32 LI

Rotak 37 LI

Rotak 43 LI
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Elektrické sekačky
na trávu
Příslušenství

Náhradní nůž
43 cm s funkcí sběru listí

Náhradní nůž
40 cm s funkcí sběru listí

Náhradní nůž
37 cm

Objednací číslo

F 016 800 368

F 016 800 367

F 016 800 272

EAN kód

3165140.769587

3165140.769570

3165140.399067

Hodí se pro

Rotak 43

Rotak 40

Rotak 37

Příslušenství

Náhradní nůž 32 cm

Mulčovací příslušenství
MultiMulch

Mulčovací příslušenství
MultiMulch

Objednací číslo

F 016 800 340

F 016 800 304

F 016 800 305

EAN kód

3165140.717755

3165140.629959

3165140.629966

Hodí se pro

Rotak 32 Ergoflex
ARM/Rotak 32

Rotak 37

Rotak 43
Rotak 40

Elektrické sekačky
na trávu ARM

Příslušenství

Náhradní nůž 37 cm

Náhradní nůž 34 cm

Objednací číslo

F 016 800 343

F 016 800 370

EAN kód

3165140.772020

3165140.729604

Hodí se pro

ARM 37

ARM 34

Provzdušňovač trávníku

Příslušenství

Ocelové drápky

Objednací číslo

F 016 800 285

EAN kód

3165140.515856

Hodí se pro

ALR 900
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Akumulátorové
strunové sekačky

Příslušenství

Durablade
(5 nožů)

Durablade
(5 nožů)

Bezpečnostní plastové
nože (24 ks)

Bezpečnostní plastové
nože (24 ks)

Objednací číslo

F 016 800 371

F 016 800 372

F 016 800 177

F 016 800 183

EAN kód

3165140.772846

3165140.772860

3165140.349383

3165140.349970

Hodí se pro

ART 23-18 LI
ART 23-18 LI +

ART 26-18 LI
ART 26-18 LI +

ART 23 Accutrim
ART 23 Easytrim Accu

ART 26 Accutrim
ART 26 Easytrim Accu

Elektrické
strunové
sekačky
Příslušenství

Cívka Pro-Tap

Struna Pro-Tap

Náhradní struna
(24 m)

Cívka se strunou
(8 m)

Cívka se strunou
(6 m)

Cívka se strunou
(4 m)

Objednací číslo

F 016 800 175

F 016 800 176

F 016 800 344

F 016 800 345

F 016 800 351

F 016 800 385

EAN kód

3165140.349369

3165140.349376

3165140.735896

3165140.735902

3165140.747059

3165140.776868

Hodí se pro

ART 23 Combitrim
ART 26 Easytrim
ART 23 Easytrim

ART 23 Combitrim
ART 26 Easytrim
ART 23 Easytrim

ART 35
ART 30-36 LI
ART 26 SL
ART 23 SL

ART 35

ART 30-36 LI

ART 26 SL
ART 23 SL

Příslušenství

Zvlášť silná 30 cm struna
(10 strun)

Zvlášť silná 26 cm struna
(10 strun)

Zvlášť silná 23 cm struna
(10 strun)

Objednací číslo

F 016 800 182

F 016 800 181

F 016 800 174

EAN kód

3165140.349963

3165140.349956

3165140.349352

Hodí se pro

ART 30 Combitrim

ART 26 Combitrim

ART 23 Combitrim

Příslušenství

Sada koleček

Distanční oblouk na
ochranu rostlin

Sada koleček

Objednací číslo

F 016 800 172

F 016 800 173

F 016 800 386

EAN kód

3165140.349338

3165140.349345

3165140.783446

Hodí se pro

ART 23 Combitrim

ART 23 Combitrim

ART 26-18 LI
ART 23-18 LI

Strunové
sekačky
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Akumulátorové nůžky
na trávu a keře

Příslušenství

10 cm čepel nůžek
na trávu

8 cm čepel nůžek
na trávu

8 cm čepel nůžek
na trávu

Rozprašovač
1l

Objednací číslo

2 609 003 867

2 609 003 884

F 016 800 326

F 016 800 330

EAN kód

3165140.573535

3165140.573566

3165140.697170

3165140.697217

Hodí se pro

AGS 10,8 LI
ASB 10,8 LI

AGS 7,2 LI

Isio 3

Isio 3

Příslušenství

Náhradní čepel nůžek
na keře 20 cm

Náhradní čepel nůžek
na keře 12 cm

Náhradní čepel nůžek
na keře 12 cm

Teleskopická násada
s kolečky

Teleskopická násada
s kolečky

Objednací číslo

2 609 003 868

2 609 003 885

F 016 800 327

F 016 800 329

2 609 003 869

EAN kód

3165140.573542

3165140.573573

3165140.697187

3165140.697200

3165140.573559

Hodí se pro

ASB 10,8 LI

ASB 10,8 LI
AGS 10,8 LI
AGS 7,2 LI

Isio 3

Isio 3
(nůžky na trávu a keře)

AGS 10,8 LI
AGS 7,2 LI

Řetězové pily
Příslušenství

Lišta a řetěz
1,1 mm / 30 cm

Lišta a řetěz
1,1 mm / 40 cm

Lišta a řetěz
1,1 mm / 35 cm

Lišta a řetěz
1,1 mm / 30 cm

Objednací číslo

F 016 800 308

F 016 800 261

F 016 800 260

F 016 800 259

EAN kód

3165140.647274

3165140.396509

3165140.396493

3165140.396486

Hodí se pro

AKE 30 LI

AKE 40-19 S
AKE 40 S
AKE 40

AKE 35-19 S
AKE 35 S
AKE 35

AKE 30 S
AKE 30

Příslušenství

Pilový řetěz
1,1 mm / 40 cm

Pilový řetěz
1,1 mm / 35 cm

Pilový řetěz
1,1 mm / 30 cm

Pilový řetěz
1,3 mm / 40 cm

Pilový řetěz
1,3 mm / 35 cm

Olej pro mazání
řetězových pil

Objednací číslo

F 016 800 258

F 016 800 257

F 016 800 256

F 016 800 240

F 016 800 239

2 607 000 181

EAN kód

3165140.396479

3165140.396462

3165140.396455

3165140.357654

3165140.357647

3165140.070867

Hodí se pro

AKE 40-19 S
AKE 40 S
AKE 40

AKE 35-19 S
AKE 35 S
AKE 35

AKE 30-19 S
AKE 30 S
AKE 30 LI

AKE 40-19 Pro

AKE 35-19 Pro

Všechny modely AKE

| 64 | Příslušenství

Akumulátorová zahradní pilka

Příslušenství

Náhradní pilové listy
(3 ks)

Sada pilových listů
(5 ks)

Objednací číslo

F 016 800 303

F 016 800 307

EAN kód

3165140.603263

3165140.643504

Hodí se pro

Keo

Keo

Příslušenství

Náhradní nůž

Sběrný vak

Objednací číslo

F 016 800 276

2 605 411 073

Drtiče

EAN kód

3165140.427135

3165140.080514

Hodí se pro

AXT Rapid 2200
AXT Rapid 2000

AXT Rapid 2200
AXT Rapid 2000

Univerzální nářadí

Příslušenství

Žací nože
(9 nožů)

Pilový řetěz
1,3 mm / 26 cm

Lišta a řetěz
1,3 mm / 26 cm

Objednací číslo

F 016 800 323

F 016 800 324

F 016 800 325

EAN kód

3165140.688406

3165140.688413

3165140.688420

Hodí se pro

AMW RT

AMW SG

AMW SG
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Univerzální příslušenství

Příslušenství

Zahradnické rukavice (XL)

Zahradnické rukavice (L)

Zahradnické rukavice (M)

Zahradnické rukavice (S)

Ochranné brýle

Objednací číslo

F 016 800 314

F 016 800 292

F 016 800 291

F 016 800 290

F 016 800 178

EAN kód

3165140.661126

3165140.521833

3165140.521826

3165140.521819

3165140.349390

Hodí se pro

Keo
Všechny AHS
Všechny AXT

Keo
Všechny AHS
Všechny AXT

Keo
Všechny AHS
Všechny AXT

Keo
Všechny AHS
Všechny AXT

Keo
Všechny AHS
Všechny ART
Všechny AXT

Příslušenství

Konzervační sprej

Plachta pro sběr
odřezků

Skládací zahradní koš
120 l

Objednací číslo

1 609 200 399

F 016 800 055

F 016 800 315

EAN kód

3165140.005029

3165140.247443

3165140.661164

Hodí se pro

Keo
Isio
ASB 10,8 LI
AGS 10,8 LI
AGS 7,2 LI
Všechny AHS

Isio
ASB 10,8 LI
AGS 10,8 LI
AGS 7,2 LI
Všechny AHS

Všechny výrobky

Vysokotlaké
čističe
AQT 37-13
Přehled výrobků
Příslušenství AQT

68
69
70
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Vysokotlaké čističe.
Pohodlné řešení čištění
pro domácnost i volný čas.
Sousedé se budou divit, jak to děláte. S řadou vysokotlakých čističů AQT
je čištění minimálně náročné a maximálně uspokojivé!
Cesta k čistotě nikdy nebyla tak
snadná.
Řada vysokotlakých čističů AQT od
společnosti Bosch vám vždy nabízí
to nejlepší řešení pro vaše potřeby –
začíná na základním vysokotlakém
čističi pro běžné čisticí úlohy a končí
u modelů vysokotlakých čističů
pro univerzálním použití a vysoce
výkonné čištění. Robustní konstrukce, lehkost a kompaktnost
umožňují snadné přenášení a ovládání vysokotlakých čističů AQT
Bosch a zajišťují rychlou přípravu
a prostorově úsporné skladování.
Díky široké nabídce příslušenství
jsou vysokotlaké čističe AQT firmy
Bosch komplexním řešením pro
všechny venkovní čisticí práce.
Například s 90° tryskou můžete
odstranit špínu z okapů nebo
blatníků, aniž byste se museli
ohýbat nebo natahovat. Stačí při
pojit sací trysku a můžete odsát
louže nebo mokré plochy na terase.

Máte ucpané trubky nebo kanály?
Propláchněte je čističem odtoků.
S čističem teras nejsou již čisté
a elegantní zahradní prostory namáhavým úkolem.
Pohodlí znamená možnost odstraňovat překážky a z náročných úkolů
udělat hračku – princip, který platí
pro všechny naše vysokotlaké čističe
AQT. Pohodlí díky kompaktní konstrukci, jednoduše použitelnému
příslušenství a chytrým funkcím.
Pro snadné sestavení a uložení,
energeticky úsporné použití a co
nejrychlejší a nejúčinnější čištění.
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Model AQT 37-13.
Pohodlné řešení čištění pro použití v domácnosti.
Model Bosch AQT 37-13 je vysokotlaký čistič pro univerzální použití. AQT 37-13 se vyznačuje robustní konstrukcí,
tlakem 130 barů, rozsáhlými možnostmi samotného zařízení a širokým sortimentem příslušenství. Od omývání vašeho
zahradního nábytku přes mytí vašeho auta až po čištění vaší terasy nebo příjezdové cesty – AQT 37-13 vykoná hladce
mnohé čisticí úlohy a je ideálním nástrojem pro větší práce a silnější vrstvy nečistot na místech kolem domu.

Vysokotlaké čističe Bosch
Abyste se o vysokotlakých čističích dozvěděli víc,
oskenujte si QR kód. Pokyny pro používání QR kódů
najdete na str. 2.

Ukládání a mobilita
Sklápěcí rukojeť a inovativní
uložení hadice pro rychlou
a pohodlnou manipulaci s hadicí

Systém autostop
Přívod elektřiny, jen
když to potřebujete

Detergentní systém
Pro snadné použití saponátu

Rychlopřípojky SDS
Pro rychlé a snadné sestavení

Integrované uložení příslušenství
Prostory pro rychlý přístup
a provozní uložení kopí a pistole

Univerzální tryska 3 v 1
Vysokotlaká rotační tryska,
tryska s vějířovým rozprašováním
a tryska s možností nízkotlaké
aplikace saponátu

Výkonné čištění
Veškerá potřebná síla aplikovaná
inovativní tryskou 3 v 1.

Pohodlné čištění
Kompletní sada příslušenství pro
všechny typy čištění.

Kompaktní a jednoduché sestavení
Kompaktní konstrukce, jednoduché
připojení, sklopné držadlo a integrované
uložení příslušenství.
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Řada AQT
AQT 45-14 X

AQT 42-13

AQT 40-13

AQT 37-13 +

AQT 37-13

Max. tlak

140 bar

130 bar

130 bar

130 bar

130 bar

Max. průtok

450 l/h

420 l/h

400 l/h

370 l/h

370 l/h

Příkon motoru

2 100 W

1 900 W

1 900 W

1 700 W

1 700 W

Max. teplota vody

40 °C

40 °C

40 °C

40 °C

40 °C

Hmotnost bez příslušenství

17,60 kg

10,25 kg

6,75 kg

6,53 kg

6,53 kg

Délka/materiál hadice

8 m / PVC

7 m / PVC

6 m / PVC

6 m / PVC

6 m / PVC

Délka/materiál elektrického kabelu

5 m / PVC

5 m / PVC

5 m / PVC

5 m / PVC

5 m / PVC

Sklopné držadlo

Teleskopické

Teleskopické

✓

✓

✓

Kolečka

✓

✓

✓

✓

✓

Variabilní kopí s vějířovou tryskou /
pevná tryska s vějířovým rozprašováním

✓/–

–/✓

–/✓

–/–

–/–

Tryska 3 v 1 / tryska 90°

–/✓

–/✓

–/–

✓/✓

✓/–

Čistič teras / čistič teras DELUXE

–/✓

–/✓

–/✓

–/✓

–/–

Vysokotlaký / nízkotlaký systém na aplikaci
saponátu

✓/–

✓/–

✓/–

–/✓

–/✓

Navíjení hadice

✓

–

–

–

–

Kopí pro rotační trysku/rotační tryska

✓/ –

–/✓

–/✓

–/–

–/–

Mycí kartáč

–

–

–

✓

–

Objednací číslo

0.600.8A7.400

0.600.8A7.300

0.600.8A7.500

0.600.8A7.201

0.600.8A7.200

EAN kód

3165140.781992

3165140.781923

3165140.783569

3165140.746960

3165140.746885

Řada AQT
AQT 35-12 +

AQT 35-12

AQT 33-11*

AQT 33-10

Max. tlak

120 bar

120 bar

110 bar

100 bar

Max. průtok

350 l/h

350 l/h

330 l/h

330 l/h

Příkon motoru

1 500 W

1 500 W

1 300 W

1 300 W

Max. teplota vody

40 °C

40 °C

40 °C

40 °C

Hmotnost bez příslušenství

5,53 kg

5,53 kg

4,5 kg

4,15 kg

Délka / materiál hadice

5 m / PVC

5 m / PVC

3 m / PVC

3 m / PVC

Délka / materiál elektrického kabelu

5 m / PVC

5 m / PVC

5 m / PVC

5 m / PVC

Sklopné držadlo

✓

✓

–

–

Kolečka

✓

✓

–

–

Variabilní kopí s vějířovou tryskou /
pevná tryska s vějířovým rozprašováním

–/–

–/–

–/✓

–/✓

Tryska 3 v 1 / tryska 90°

✓/–

✓/–

–/–

–/–

Čistič teras / čistič teras DELUXE

✓/–

–/–

–/–

–/–

Vysokotlaký/nízkotlaký systém na aplikaci
saponátu

–/✓

–/✓

✓/–

–/✓

Navíjení hadice

–

–

–

–

Kopí pro rotační trysku/rotační tryska

–/–

–/–

–/–

–/–

Mycí kartáč

–

–

–

–

Objednací číslo

0.600.8A7.101

0.600.8A7.100

0.600.8A7.600

0.600.8A7.000

EAN kód

3165140.746823

3165140.746748

3165140.805421

3165140.746687

* K dispozici od dubna 2015
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Příslušenství AQT

Příslušenství

Mycí kartáč

Čistič teras DELUXE

Tryska 3 v 1

Tryska 90°

Rotační tryska

Sací tryska

Objednací číslo

F 016 800 359

F 016 800 416

F 016 800 352

F 016 800 354

F 016 800 353

F 016 800 356

EAN kód

3165140.761192

3165140.787420

3165140.761123

3165140.761147

3165140.761130

3165140.761161

Hodí se pro

Řada AQT

Řada AQT

Řada AQT

Řada AQT

Řada AQT

Řada AQT

Příslušenství

Adaptér Kärcher

Doplňkový adaptér
Aquatak

Sada pro
samonasávání

Čistič trubek
10 m

Prodlužovací hadice
6m

Vysokotlaká hadice
6m

Objednací číslo

F 016 800 364

F 016 800 365

F 016 800 421

F 016 800 362

F 016 800 361

F 016 800 360

EAN kód

3165140.761246

3165140.761253

3165140.794978

3165140.761222

3165140.761215

3165140.761208

Hodí se pro

Řada AQT

Řada AQT

Řada AQT

Řada AQT

Řada AQT

Řada AQT

Příslušenství

Kopí s rotační
tryskou

Variabilní kopí
s vějířovou tryskou

Vodní filtr

Kovový filtr

Vysokotlaká tryska
na aplikaci saponátu

Objednací číslo

F 016 800 418

F 016 800 417

F 016 800 363

F 016 800 419

F 016 800 415

EAN kód

3165140.787444

3165140.787437

3165140.761239

3165140.794954

3165140.787413

Hodí se pro

pouze AQT 45-14 X

pouze AQT 45-14 X

Řada AQT

Řada AQT

Řada AQT
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Průvodce AQT
m²
Malý projekt
Easy

AQT 33-10

330 l/h

100 bar

AQT 33-11

330 l/h

110 bar

350 l/h

120 bar

AQT 35-12
AQT 35-12 +

Universal

AQT 37-13
AQT 37-13 +
AQT 40-13

Expert

370 l/h

m²
Střední projekt

m²

Velký projekt

130 bar

400 l/h

AQT 42-13

420 l/h

130 bar

AQT 45-14 X

450 l/h

140 bar

Vyberte si ten správný vysokotlaký čistič AQT podle toho, co chcete čistit. Připravte se na malé projekty jako čištění
jízdních kol, motocyklů, zahradního nábytku, nádobí nebo grilů se základním segmentem AQT. Univerzální AQT jsou
vhodné pro univerzální úkoly jako čištění běžných vozidel, malých teras, kanálů, jezírek nebo příjezdových cest.
Modely Expert AQT nabízejí vysoký čisticí výkon pro náročné úkoly jako čištění velkoplošných teras, boxů pro koně,
větších vozidel, dvorů, stájí, bazénů nebo tenisových kurtů.

Lithium-iontová
technologie Bosch
Chytrá lithium-iontová technologie
Akumulátorové systémy Bosch
Systém pro 36 V
Systém pro 18 V
Systém pro 10,8 V
Přehled akumulátorového nářadí
pro kutily s lithium-iontovou technologií

Chytrá lithium-iontová technologie
firmy Bosch.
Akumulátorové nářadí Bosch vždy odebírá optimální množství energie podle potřeby díky inteligentnímu
elektronickému systému řízení. Výsledek: více síly a současně větší výdrž. Nejnovější generace lithium-iontové
technologie Bosch byla vyvinutá na základě 10 let výzkumu Bosch v oblasti akumulátorů.

Objevte chytrou lithium-iontovou technologii firmy
Bosch nyní on-line: www.bosch-power4all.com

72
74
75
76
77
78-81
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Maximální síla a současně větší výdrž.
Pro větší sílu a větší výdrž – přesně tolik, kolik je třeba. Akumulátorové nářadí Bosch vždy odebírá optimální
množství energie díky inteligentnímu elektronickému systému řízení. Pro náročné použití jako stříhání živých
plotů s velkým průměrem větví je třeba hodně síly. Při jednodušším použití je důležitá doba chodu, například
při tvarování a zastřihování živých plotů a keřů s mnoha větvemi malých průměrů.

Zjednodušené zobrazení nabití akumulátoru

NiCd

Maximální síla – náročná použití:
Stříhání živých plotů s velkým průměrem větví, vrtání do betonové
zdi, šroubování silných šroubů.

Maximální
požadovaná síla

Maximální vytrvalost – jednoduchá
použití: tvarování a zastřihování
živých plotů a keřů s mnoha větvemi
malých průměrů, vrtání do zdí,
šroubování množství malých šroubů.

Účinné

Neúčinné

Spotřeba energie

Dostatek síly

Výdrž (doba)

Chytrá lithium-iontová technologie
firmy Bosch

Doba chodu NiCd
Doba chodu Li-ion

Konvenční akumulátorové nářadí NiCd

Výhody lithium-iontové technologie:
Maximální síla.

Dlouhá životnost.

V případě potřeby větší výkon pro práce
vyžadující více síly.

Vysoce kvalitní akumulátory s dlouhou
dobou chodu. Elektronická ochrana článku
(ECP) zabraňující přehřátí a přetížení.

Maximální výdrž.

Kompaktní design.

Dlouhá doba chodu pro práce, které
vyžadují větší výdrž, ale méně síly.

Akumulátorové nářadí s lithiumiontovou technologií překvapuje
kompaktním designem a nízkou
hmotností.

Vždy připravené.
Lithium-iontové akumulátory jsou připravené k použití kdykoli. Žádný paměťový efekt,
žádné samovybíjení.
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Akumulátorové systémy Bosch.
Systémové akumulátory
s lithium-iontovou technologií.
Silný výkon 36 V. Robustní výkon 18 V. Kompaktní výkon
10,8 V. Naše akumulátorové lithium-iontové systémy jsou
nejvhodnějším způsobem, jak být neustále připraven
na každodenní kutilské práce okolo domu a na zahradě.
Potřebujete pouze jeden akumulátor pro každou kategorii napětí a nabíječku a potom můžete pracovat s jakýmkoli akumulátorovým nářadím v dané kategorii napětí.
A co víc? Svoji sbírku nářadí můžete kdykoli rozšířit,
aniž byste museli kupovat nové nabíjecí zařízení,
což rozhodně šetří vaše peníze.

Objevte akumulátorové systémy
Bosch nyní on-line:
www.bosch-power4all.com
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36 voltů.
Pro větší výkon.
Tím, že poskytuje vyšší výkon při nulových emisích, je 36V řada opravdovou akumulátorovou alternativou k benzinovému a elektrickému zahradnímu nářadí. Díky delší době chodu mezi dobíjením oproti NiCd akumulátorům
a tomu, že za sebou nemusí vláčet žádné, natožpak prodlužovací kabely, o které byste se museli starat, nepotřebují benzin a nevylučují žádné zplodiny, je 36V lithium-iontová technologie firmy Bosch skutečným vysvobozením.
Tím, že stále dodává prakticky plný výkon bez jeho postupného snižování, má tato řada takovou výkonnostní
úroveň, na jakou u tradičních výrobků obdobné velikosti a hmotnosti nejsme zvyklí.

Rotak 37 LI

Rotak 43 LI

ART 30-36 LI

PO
W
ER

Rotak 32 LI
High Power

AKE 30 LI

Bosch
Lithium-Ion

36 V

ALB 36 LI

AHS 54-20 LI
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Akumulátorový systém 18 V.
Výkonný, flexibilní, chytrý!
18V akumulátorový systém s lithium-iontovou technologií pro nářadí Bosch pro dům i zahradu! Špičkový výkon
s jediným výkonným akumulátorem 18 V, který lze použít pro veškeré akumulátorové nářadí v systému: vrtací
šroubovák, kombinovaný šroubovák, vrtací kladivo, kmitací pilu, brusku, svítilnu, a dokonce i strunovou sekačku,
zahradní fukar a nůžky na živé ploty.

ART 23-18 LI

PML 18 LI

PST 18 LI

PKS 18 LI
ART 26-18 LI

PAS 18 LI
ALB 18 LI

PSA 18 LI
AHS 48 LI

Uneo Maxx

PSR 18 LI-2

AHS 52 LI
PSM 18 LI

PSB 18 LI-2
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Akumulátorový systém 10,8 V.
Kompaktní, flexibilní, chytrý!
Chytrá a pohodlná práce! To není žádný problém s akumulátorovým systémem 10,8 V firmy Bosch. Potřebujete
pouze jeden akumulátor a jednu nabíječku pro každé z nabídky kompaktních nářadí pro práci v domě i na zahradě.
Šetříte čas a peníze – a výsledek bude působivý.

PSB 10,8 LI-2

PLI 10,8 LI

PSR 10,8 LI-2

PSM 10,8 LI

Uneo

AHS 45-15 LI

PST 10,8 LI

AHS 35-15 LI
PMF 10,8 LI
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Lithium-iontové akumulátorové nářadí 18 V

Akumulátorový vrtací šroubovák
PSR 18 LI-2
Síla a vytrvalost ve vaší ruce
 Malý a kompaktní – nejšikovnější a nejpohodlnější ve své třídě
 Výkonný – dvourychlostní převodovka pro optimální přenos síly
 Se systémem Bosch pro kontrolu síly – elektronicky nastavitelný
krouticí moment díky integrované převodovce

Akumulátorové vrtací kladivo Uneo Maxx
Maximální univerzalita, maximální síla
 Výkonné univerzálně použitelné nářadí 3 v 1 pro bourání kladivem,
vrtání a šroubování
 Mechanismus pneumatického kladiva – maximální síla úderů
i při práci v tvrdém betonu
 SDS-Quick pro snadnou výměnu vrtáků

Akumulátorový kombinovaný šroubovák
PSB 18 LI-2
Univerzální nářadí s mimořádnou silou
 Vhodný pro vrtání do dřeva, kovu i zdi
 Předem volitelné krouticí momenty a nastavení vrtání i vrtání
s příklepem – optimální síla pro každé použití
 Nejpohodlnější nářadí ve své třídě díky kompaktní konstrukci

Akumulátorová kmitací pila PST 18 LI
Kompaktní a bezkabelová cesta k přesnému řezu
 Maximální přesnost a kontrola díky systému Bosch pro
kontrolu řezu
 Elektronické řízení počtu zdvihů Bosch Electronic, pro snadné
zaříznutí a práci podle druhu materiálu
 4 stupně orbitálního kyvadlového pohybu pro rychlý postup
řezání a dlouhou životnost pilového listu

Akumulátorová multifunkční bruska PSM 18 LI
Brousí ve všech rozích
 S mikrofiltračním systémem Bosch – odsává prach přímo
do integrované krabice mikrofiltru
 Upevňovací systém typu Micro Velcro pro rychlou a pohodlnou
výměnu brusných papírů
 Dvoudílná brusná deska s otočným trojúhelníkovým cípem
pro optimální využití brusného papíru
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Akumulátorová pila ocaska
PSA 18 LI
Snadné řezání v silném i slabém materiálu
 Snadno ovladatelná a univerzální
 Jednoduchá manipulace a maximální kontrola
díky kompaktní a lehké konstrukci
 Funkce turbo pro mimořádně rychlé řezy ve dřevě

Akumulátorová okružní pila
PKS 18 LI
Kompaktní a výkonná
 Přesná a snadno ovladatelná – kontrola řezu umožňuje
jednoduché sledování značek
 Blokování vřetena pro rychlou a snadnou výměnu kotoučů
 Řezání bez námahy díky výkonnému motoru

Akumulátorový ruční vysavač
PAS 18 LI
Univerzální s vysokým sacím výkonem
 Mobilní, lehký a výkonný
 Obsáhlé příslušenství pro široký rozsah použití

Akumulátorová multifunkční svítilna
PML LI
Jasné světlo kdekoliv


Vysoký svítivý výkon díky třem vysoce kvalitním LED (3 x 1 W)



Univerzální použití díky široké nabídce příslušenství



Optimální mobilita
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Lithium-iontové akumulátorové nářadí 10,8 V

Akumulátorový vrtací šroubovák
PSR 10,8 LI-2
Kompaktní síla. Sedí pohodlně ve vaší ruce.
▶

Malý, lehký, kompaktní – nejpohodlnější ve své třídě

▶

Výkonný – s dvourychlostní převodovkou pro optimální přenos síly

▶

Předem volitelné krouticí momenty a nastavení vrtání – optimální
síla pro každé použití

Akumulátorové vrtací kladivo
Uneo
Kompaktní síla. Pro bourání, vrtání a šroubování.
▶

Výkonné univerzálně použitelné nářadí 3 v 1 – s výkonným
mechanismem pneumatického kladiva Bosch

▶

S dvourychlostní převodovkou pro optimální přenos síly

▶

Pohodlné použití díky mimořádně kompaktní velikosti a nízké
hmotnosti

Akumulátorový kombinovaný šroubovák
PSB 10,8 LI-2
Kompaktní síla. Pro vrtání s příklepem, běžné vrtání
a šroubování.
▶

Nejpohodlnější nářadí ve své třídě díky kompaktní konstrukci

▶

Hmotnost pouhý 1 kg pro optimální manipulaci

▶

Předem volitelné krouticí momenty a nastavení vrtání i vrtání
s příklepem – optimální síla pro každé použití

Akumulátorová univerzální pila
PST 10,8 LI
Kompaktní síla. Pro přesné a kontrolované řezání.
▶

Pohodlná univerzální pila pro krátké řezy v mnoha
materiálech

▶

Malá, lehká a kompaktní pro kontrolované řezání –
i v těsných prostorech

▶

Jednoruční systém SDS – směr řezání lze snadno změnit
a používat jako kmitací pilu a pilu ocasku
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Akumulátorová multifunkční bruska
PSM 10,8 LI
Kompaktní síla. Pro větší úběr materiálu podle potřeby.
▶

Kompaktní a pohodlná univerzální bruska

▶

S funkcí PowerAutomatic – toto univerzální nářadí automaticky
zvyšuje úběr materiálu při zvýšení tlaku

▶

Broušení a leštění i v těžko dostupných prostorech a na malých
površích

Akumulátorové multifunkční nářadí
PMF 10,8 LI
Kompaktní síla. Neuvěřitelně univerzální.
▶

Univerzální nářadí pro řezání, dělení, frézování, broušení,
škrábání

▶

Výtečná ergonomie – příjemné, lehké a pohodlné ovládání

▶

Plynule nastavitelná rychlost s funkcí Eco Electronic pro
přesnou práci a delší výdrž akumulátoru

Akumulátorové kapesní svítilna
PLI 10,8 LI
Kompaktní síla. Přináší světlo do temnoty.
▶

Velký světelný výkon pro velkou plochu díky výkonné,
úsporné světelné diodě s výkonem 1 W

▶

Výtečná ergonomie – s měkkou rukojetí pro optimální
manipulaci

▶

Kompaktní konstrukce
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Hladiny akustického tlaku / výkonu a hodnoty vibrací
Zahradní nářadí
Název výrobku

Objednací
číslo

Příslušná
směrnice

Hladina
akustického
tlaku (dB(A))

Hladina
akustického
výkonu (dB(A))

Hodnota
K (dB)

Zaručená hladina
akustického
výkonu (dB(A))

Indego 1300

06008A22**

EN 60335

64

72

3

75

Indego

06008A21**

EN 60335

64

72

3

75

Rotak 43 LI

06008A45**

EN 60335

76

90

1

90

Rotak 37 LI

06008A44**

EN 60335

75

89

1

89

Rotak 32 LI

0600885D**

EN 60335

74

86

3

89

Rotak 43

06008A43**

EN 60335

80

94

1,4

95

Rotak 40

06008A42**

EN 60335

80

93

1,4

94

Rotak 37

06008A41**

EN 60335

80

94

1,2

94

Rotak 32 Ergoflex

0600885E**

EN 60335

79

93

1

94

Rotak 32

0600885B**

EN 60335

79

93

1

94

ARM 37

06008A62**

EN 60335

92

96

1

97

ARM 34

06008A61**

EN 60335

91

96

2

98

ALR 900

060088A0**

2000/14/ES

78

95

1

95

AVR 1100

060088A1**

2000/14/ES

76

93

1

94

Isio s nůžkami na trávu

06008331**

EN 60335

méně než 70

–

–

–

Isio s nůžkami na keře
AGS 10,8 LI s nůžkami
na trávu
AGS 7,2 LI s nůžkami na trávu

06008331**

EN 60745

58

79

3

82

06008561**

EN 60335

méně než 70

–

–

–

06008560**

EN 60335

méně než 70

–

–

–

ASB 10,8 LI s nůžkami na keře

06008563**

EN 60745

66

76

1

77

ART 23-18 LI

06008A5C**

EN 60335

60

81

3

84

ART 26-18 LI

06008A5E**

EN 60335

67

88

3

91

ART 26 Accutrim

0600878F**

EN 60335

72

93

3

96

ART 23 Accutrim

0600878E**

EN 60335

72

93

3

96

ART 26 Easytrim Accu

0600878J**

EN 60335

72

94

3

96

ART 23 Combitrim

0600878B**

EN 60335

85

95

1

96

AHS 54-20 LI
AHS 52 LI
AHS 48 LI

060084A1**
06008492**
06008491**

EN 60745-2-15
EN 60745-2-15
EN 60745-2-15

67
66
66

87
87
87

3
3
3

90
90
90

AHS 45-15 LI

0600849A**

EN 60745-2-15

66

87

3

90

AHS 35-15 LI

0600849B**

EN 60745-2-15

66

87

3

90

AHS 70-34

0600847K**

EN 60745-2-15

76

97

1

98

AHS 65-34

0600847J**

EN 60745-2-15

76

97

1

98

AHS 60-26

0600847H**

EN 60745-2-15

75

96

1

97

AHS 55-26

0600847G**

EN 60745-2-15

75

96

1

97

AHS 50-26

0600847F**

EN 60745-2-15

75

96

1

97

AHS 45-26

0600847E**

EN 60745-2-15

75

96

1

97

AHS 60-16

0600847D**

EN 60745-2-15

74

95

2

97

AHS 55-16

0600847C**

EN 60745-2-15

74

95

2

97

AHS 50-16

0600847B**

EN 60745-2-15

74

95

2

97

AHS 45-16

0600847A**

EN 60745-2-15

74

95

2

97

Keo

06008619**

EN 60745-2-11

72

může překročit 80

3

–

AKE 30 LI

06008371**

EN 60745-2-13

74

94

3

97

AKE 40-19 Pro

06008368**

EN 60745-2-13

95

103

3

106

AKE 40-19 S

0600836F**

EN 60745-2-13

95

103

3

106

AKE 35-19 S

0600836E**

EN 60745-2-13

95

103

3

106

AKE 40 S

06008346**

EN 60745-2-13

95

103

1,5

105

AKE 35 S

06008345**

EN 60745-2-13

95

103

1,5

105
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Příslušná
směrnice

Hodnota vibrací
(ms-2)

Hodnota K
(ms-2)

na

na

na

na

na

na

EN 60335

2,5

1,5

EN 60335

2,5

1,5

EN 60335

2,5

1,5

EN 60335

2,5

1,5

EN 60335

2,5

1,5

EN 60335

2,5

1,5

EN 60335

2,5

1,5

EN 60335

2,5

1,5

EN 60335

2,5

1,5

EN 60335

2,5

1,5

EN 60335

2,5

1,5

EN 60335

2,5

1,5

EN 60335

< 2,5

1,5

EN 60745

< 2,5

1,5

EN 60335

< 2,5

1,5

EN 60335

< 2,5

1,5

EN 60745

< 2,5

1,5

EN 60335

< 2,5

1,5

EN 60335

< 2,5

1,5

EN 60335

2,5

2

EN 60335

2,5

2

EN 60335

2,5

2

EN 60335

3,5

2

EN 60745
EN 60745
EN 60745

2,5
< 2,5
< 2,5

1,5
1,5
1,5

EN 60745

< 2,5

1,5

EN 60745

< 2,5

1,5

EN 60745

4 stupně

1,5

EN 60745

4 stupně

1,5

EN 60745

2,5

1,5

EN 60745

2,5

1,5

EN 60745

2,5

1,5

EN 60745

2,5

1,5

EN 60745

< 2,5

1,5

EN 60745

< 2,5

1,5

EN 60745

< 2,5

1,5

EN 60745

EN 60745

< 2,5
Řezání prken 19
Řezání dřevěných trámů 20
< 2,5

1,5
Řezání prken 6
Řezání dřevěných trámů 3
1,5

EN 60335

8

1,5

EN 60335

6

1,5

EN 60335

6

1,5

EN 60335

4 stupně

1,5

EN 60335

4 stupně

1,5

EN 60745
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Hladiny akustického tlaku / výkonu a hodnoty vibrací
Zahradní nářadí
Název výrobku

Objednací
číslo

Příslušná
směrnice

Hladina
akustického
tlaku (dB(A))

Hladina
akustického
výkonu (dB(A))

Hodnota
K (dB)

Zaručená hladina
akustického
výkonu (dB(A))

AKE 30 S

06008344**

EN 60745-2-13

95

103

1,5

105

AKE 40

06008340**

EN 60745-2-13

95

103

1,5

105

AKE 35

06008340**

EN 60745-2-13

95

103

1,5

105

AXT 25 TC

06008033**

EN 50434

82

90

2

92

AXT 23 TC

06008032**

EN 50434

82

90

2

92

AXT 25 D

06008031**

EN 50434

81

89

3

92

AXT 22 D

06008030**

EN 50434

81

89

3

92

AXT Rapid 2200

06008536**

EN 50434

90

103

4 stupně

107

AXT Rapid 2000

06008535**

EN 50434

89

103

3

106

AMW 10

06008A30**

EN 60335

84,5

104,5

2,5

107

AMW HS

06008A3A**

EN 60335

80,5

100,5

2,5

103

AMW SG

06008A3B**

EN 60335

84,5

104,5

2,5

103

AMW RT

06008A3C**

EN 60335

85

94

2

96

AMW LB

06008A3F**

EN 60335

92

100

2

104

ALB 36 LI

06008A04**

EN 60335

78,5

89,5

2,2

92

ALB 18 LI

06008A05**

EN 60335

60

80

3

83

ALS 25

06008A10**

EN 60335

82

102

3

105

AQT 45-14 X

06008A74**

2000/14/ES

81

94

2

96

AQT 42-13

06008A73**

2000/14/ES

81

94

2

96

AQT 40-13

06008A75**

2000/14/ES

83

94

2

96

AQT 37-13 +

06008A72**

2000/14/ES

78

90

1

91

AQT 37-13

06008A72**

2000/14/ES

78

90

1

91

AQT 35-12 +

06008A71**

2000/14/ES

83

93

2

95

AQT 35-12

06008A71**

2000/14/ES

83

93

2

95

AQT 33-10

06008A70**

2000/14/ES

84

95

1

97

Elektrické nářadí
Název výrobku

Objednací
číslo

Příslušná
směrnice

Hladina
akustického
tlaku (dB(A))

Hladina
akustického
výkonu (dB(A))

Hodnota
K (dB)

Zaručená hladina
akustického
výkonu (dB(A))

PSR 18 LI-2

0603973300

EN 60745

76

87

3,0

90

Uneo Maxx

0603952300

EN 60745

85

96

3,0

99

PSB 18 LI-2

0603982300

EN 60745

89

100

3,0

103

PST 18 LI

0603011001

EN 60745

81

92

3,0

95

PSM 18 LI

06033A1300

EN 60745

72

80

3,0

83

PSA 18 LI

06033B2300

EN 60745

85

96

3,0

99

PKS 18 LI

06033B1301

EN 60745

84

85

3,0

88

Uneo

0603984000

EN 60745

83

94

3,0

97

PSR 10,8 LI-2

060397290A

EN 60745

71

82

1,5

83,5

PSB 10,8 LI-2

0603983900

EN 60745

83

94

3,0

97

PST 10,8 LI

06033B4000

EN 60745

85

96

3,0

99

PSM 10,8 LI

0603976903

EN 60745

70

80

3

83

PMF 10,8 LI

0603101904

EN 60745

81

92

1,8

93,8
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Příslušná
směrnice

Hodnota vibrací
(ms–2)

Hodnota K
(ms–2)

EN 60335

4 stupně

1,5

EN 60335

4 stupně

1,5

EN 60335

4 stupně

1,5

na

na

na

na

na

na

na

na

na

na

na

na

na

na

na

na

na

na

EN 60335

na

na

EN 60335

2,5

1

EN 60335

4,5

1

EN 60335

3,5

1

EN 60335

3,5

0,6

EN 60335

2,9

1,5

EN 60335

2,5

1,5

EN 60335

2,5

1,5

EN 60335

2,0

1,5

EN 60335

2,0

1,5

EN 60335

4,7

1,5

EN 60335

2

2

EN 60335

2

2

EN 60335

7

2

EN 60335

7

2

EN 60335

6

2

Příslušná
směrnice

Hodnota vibrací
(ms–2)

Hodnota K
(ms–2)

Vrtání do kovu 2,5
Šroubování 2,5
Vrtání s příklepem do betonu 13,0
Vrtání do kovu 4,0
Šroubování 2,5
Vrtání do kovu 2,5
Vrtání s příklepem do betonu 16,5
Šroubování 2,5
Řezání prken 8,0
Řezání plechu 5,0
7,0
Řezání prken 17,5
Řezání dřevěných trámů 17,5
Řezání dřeva 2,5
Řezání kovu 3,5
Vrtání s příklepem do betonu 13,0
Vrtání do kovu 2,5
Šroubování 2,5
Vrtání do kovu 2,5
Šroubování 2,5
2,5
Řezání dřeva 6,0
Řezání plechu 8,0
5,5
Broušení 4,0
Řezání 16,0–20,0
Škrábání 6,0

Vrtání do kovu 1,5
Šroubování 1,5
Vrtání s příklepem do betonu 3,0
Vrtání do kovu 1,5
Šroubování 1,5
Vrtání do kovu 1,5
Vrtání s příklepem do betonu 1,5
Šroubování 1,5
Řezání prken 1,5
Řezání plechu 1,5
1,5
Řezání prken 1,5
Řezání dřevěných trámů 1,5
Řezání dřeva 1,5
Řezání kovu 1,5
Vrtání s příklepem do betonu 2,5
Vrtání do kovu 1,5
Šroubování 1,5
Vrtání do kovu 1,5
Šroubování 1,5
1,5
Řezání dřeva 1,5
Řezání plechu 1,5
1,5
Broušení 1,5
Řezání 2,0–2,5
Škrábání 1,5

EN 60745
EN 60745
EN 60745
EN 60745
EN 60745
EN 60745
EN 60745
EN 60745
EN 60745
EN 60745
EN 60745
EN 60745
EN 60745
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S výrobky Bosch budete stále o krok napřed.
Jedinečná technologie vám poskytne podporu při vaší práci na zahradě.
Bosch neustále vyvíjí nové výrobky tak, aby stále lépe
splňovaly potřeby zahrádkářů. Usnadňujeme každodenní
rutinní práce na zahradě a odstraňujeme námahu,
která je s nimi spojena.

Toto je jen malý výběr z našich jedinečných technologií.
Chcete-li získat doplňující informace, navštivte, prosím,
stranu www.bosch-garden.com.

Logicut
Robotická sekačka Indego využívá
navigačního systému Logicut, s jehož
pomocí vždy vypočítá nejlepší trasu
a seče v čistých rovnoběžných pruzích.
Motor Powerdrive

Durablade

ERGOFLEX
SYSTEM
Systém Ergoflex

Systém Durablade
Inovativní systém vyžínání Durablade
vydrží až 12krát déle než předchozí
nože za všech podmínek sečení.
Pro nepřerušované použití a skvělé
výsledky.

Systém Ergoflex
Sekačky Rotak využívají systém Ergoflex,
jenž má ergonomicky navržené a nastavitelné rukojeti, které zlepšují držení těla
a snižují fyzickou námahu při sekání
trávníku.

Systém Anti-Blocking
ANTI-BLOCKING-SYSTEM

Motor Powerdrive
Inovativní redukční převodovka převádí
vysoké otáčky motoru na obrovský výkon.
Pokud je odporem zabrzděn, zvýší se
automaticky krouticí moment a motor
pracuje dál, i za obtížných podmínek
daných vysokým zatížením.

Elektronický systém Anti-Blocking
Pokud nářadí není schopné přestřihnout
širokou větev na první pokus, inovativní
mikroelektronika to rozezná a ihned
změní směr chodu nože, takže stříhání
se na rozdíl od jiného nářadí nezastaví
ani nezablokuje.

Inovativní boční hřebeny
Jsou širší než přední kola sekačky na
trávu a přivádí tak i u kraje rostoucí trávu
spolehlivě pod rotující nůž.
SEČE AŽ K OKRAJI

Známky kvality AGR
Systém Ergoflex je schválen renomovanou
německou institucí AGR, která podporuje
výzkum prevence bolestí zad.

LeafCollect
Ostří nože vybavené přídavnými hranami
LeafCollect pouze z nabídky firmy Bosch
vám umožňuje rychle a snadno sesbírat
z trávníku podzimní listí.
LeafCollect

Systém Jet-Collect
TURBINE-CUT
SYSTEM

Systém Jet-Collect
Inovativní válec s noži z ušlechtilé oceli
nebo zuby z pružinové oceli a vzduchovými
vstupními otvory důkladně odstraní
trávníkovou plsť, mech a plevel. Uvolněný
odpadní materiál je vtlačen do sběrného
koše silným proudem vzduchu, který
zabrání ucpání.

SYSTÉM TURBINE-CUT
TURBINE-CUT
SYSTEM

Účinný systém Turbine-Cut
S turbínovým drticím ústrojím může být
společně rozdrcen měkký materiál i tvrdé
dřevo. 8 rotačních nožů společně
s konstrukcí trychtýře umožňují optimální
samovtahování a mimořádně rychlý
průchod materiálu rychlostí až 230 kg/h.
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Poznámky:

Servis Bosch | 91 |

Navštivte společnost Bosch také na internetu,
pokud se chcete dozvědět více.
Hledáte další tipy a triky na používání zahradního
nářadí? Nejste si úplně jistí, které zahradní nářadí
potřebujete? Nebo chcete ke svému zahradnímu
nářadí najít speciální příslušenství? Na naší webové
stránce na to vše najdete odpověď. Vítejte v zahradním
světě firmy Bosch. Na adrese: www.bosch-garden.com
nás najdete denně, po celých 24 h.

aby vám zahradní sezona dělala radost od začátku
do konce. Co ještě zbývá doladit a upravit? Podívejte
se přece kolem sebe. Náš zahradní portál je vždy
otevřený.
Pokud hledáte informace a učební materiály
o technice zahradního a akumulátorového nářadí
Bosch, zvolte adresu www.powertool-portal.com.

Zde najdete kromě zahradního rádce se základními
radami o zahradní péči také nejnovější výrobky
a návod jak je používat. Od sekaček na trávu po
praktické nůžky Isio, od jednoduchých strojů až po
ty nejvýkonnější– nechte se inspirovat! Chceme,

Bosch-garden.com
Zahradní nářadí Bosch poskytuje možnost věnovat se

Make it your home.
Zařidťe si domov se zahradním nářadím Bosch.

Novinky

zahradničení bez námahy a umožňuje vám uvést svou

Vždy aktuální informace: propagační informace, servisní

vizi dokonalé zahrady do praxe co nejsnadnějším

nabídky, soutěže a důležité novinky o kutilských činnostech

způsobem. Na našich webových stránkách naleznete

a zahradničení v přehledné podobě.

vždy to správné zahradní nářadí, speciální příslušenství a mnoho doplňkových nabídek pro vaše produkty
a pro vaši zahradu.

Servis

Zahrady se odlišují stejně jako lidé a jejich požadavky. Jedni touží po odpočinku po náročném dni a relaxují na zahradě,
druzí zase odpočívají zatímco láskyplně pečují o své rostliny.

Snadno, pohodlně a bezpečně. Ať již potřebujete poradit

Ať se jedná o večeře venku na terase, o fotbálek na trávníku s dětmi, nebo o hrdost na skvěle udržované záhony,
zahradní nářadí Bosch vám umožní snadné zahradničení a zpříjemní vám využívání venkovního obytného prostoru.

informace – zde najdete potřebnou pomoc.

s konkrétním použitím, najít informace ohledně náhradních
dílů, zajistit servisní opravu, zjistit sídlo prodejce nebo jiné

Zahradní nářadí
Vhodné nářadí pro všechny práce. Se zahradním nářadím
Bosch budete mít k dispozici vždy inovativní nářadí pro
péči o vaši zahradu.

Vyzkoušejte si Bosch
multimediálně!
Tento katalog Bosch vám nepřináší jen tištěné informace. Chytrým telefonem (smartphone) vybaveným kamerou a s přístupem
na internet si můžete naskenovat malá kódová čtvercová políčka,
která jsou známá jako QR kódy. Jejich prostřednictvím si z katalogu Bosch můžete přímo do svého mobilu stáhnout připravená
videa. Se zajímavými informacemi o výrobku a s příklady jeho
použití. Vyzkoušejte si to!

Načtěte a přejděte na stránky:
www.bosch-garden.com

QRREADER
APP

QRREADER
APP

SCANNING
QR-CODE

PLAY VIDEO

Zahradní nářadí Bosch.
100 % kvalita, 100 % servis.
Testováno a zaručeno
Bezpočet testů a dlouhodobých zátěžových zkoušek
i neustálé namátkové kontroly zaručují, že výrobní
závod opustí jenom výrobky nejvyšší kvality. Naše
komplexní 2letá záruka na všechny výrobky Bosch
je důkazem naší důvěry ve vlastní zásady a postupy
kontroly kvality. Bližší informace najdete v našem

1619LG32540001

Vytištěno na papíru
šetrném k životnímu
prostředí.

Naše nářadí podléhá neustálému vývoji. Technická data a vyobrazení jsou proto
nezávazná. Výrobce neodpovídá za chyby tisku.

www.bosch-garden.com

Robert Bosch odbytová s.r.o.
Elektrické nářadí
Pod Višňovkou 35/1661
140 00 Praha 4 – Krč
Poradenská linka: + 420 261 300 484

1619LG3254 – CZ – Printed in Federal Republic of Germany – Subject to technical alterations. No liability is accepted for printing errors.

záručním prohlášení na adrese www.bosch-garden.com.

Pohodlné

zahradničení.

Make it your home. Zahradní nářadí Bosch.

www.bosch-garden.com

