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Simboluri și semnificația acestora
 istemul Bosch SDS
S
Inserţie și îndepărtare rapidă,
fără cheie suplimentară, a uneltelor.

Antistatic
Pentru descărcarea acumulărilor de energie statică.

 istem de prindere a accesoriilor SDS plus
S
Transmisie optimă a forţei și o bună ghidare cu sistem cu autoblocare.
Pentru ciocane rotopercutoare din clasa de 2-4 kg.

Valiză L-Boxx

 istem de prindere a accesoriilor SDS max
S
Transmisie optimă a forţei și o bună ghidare cu sistem cu autoblocare.
Pentru ciocane rotopercutoare și demolatoare începând cu clasa de 5 kg.

L-Boxx Ready

Electronic
Accelerator funcţii pentru pornire lină
la găurire, înșurubare și debitare.

Valiză profesională pentru transport

Constant Electronic
Rezervă de putere în caz de suprasarcină.
Turaţie constantă, chiar și în sarcină.

Trusă cu unelte

Funcţionare dreapta-stânga
Pentru înșurubare și deșurubare.

Cuplaj de suprasarcină

Blocare ax
Schimbare rapidă, simplă a discurilor/sculelor.

Controlul reculului

Antirotaţie
Întreruperea transmisiei forţei.
A se vedea și Cuplajul de suprasarcină.

CoolPack
Acumulatorul include tehnologie de răcire
pentru o durată de viaţă mai lungă.

Protecţie la repornire

Kituri profesionale
de scule cu BAG+.

Prindere cu arici
Sistemul cu arici este utilizat pentru schimbarea ușoară
și rapidă a foilor abrazive.

Control electronic al rotaţiei
Senzorul intern oprește motorul la recul
pentru un plus de siguranţă.

Precision Control
Pentru a reduce jocul pânzei ferăstrăului.

Protecţia celulelor electronice
Senzorul intern oprește motorul dacă curentul
în exces poate dăuna acumulatorului.

Sistem GOF SDS
Schimbare fără cheie de la punctul de plonjare la baza fixă.

Protecţia motorului electronic
Senzorul intern oprește motorul dacă curentul în exces
poate dăuna motorului.

Pendularea pânzei de ferăstrău reglabilă în 3, respectiv 4 trepte
pentru capacitate optimă de tăiere în curbă, capacitate mare de tăiere
și economisirea pânzelor.

Auto-Lock
Pentru înlocuirea foarte rapidă,
cu o singură mână a accesoriilor.

Aspirarea prafului
Direct în sacul pentru praf de pe mașină
sau cu ajutorul unui aspirator universal.

Vibration Control
Sistem de amortizare a vibraţiilor
brevetat de Bosch.

NOU! Sistem de încărcare wireless

 lasă Laser 2
C
Clasă laser pentru
aparatele de măsură

Li-Ion

Garanţie scule 3 ani pentru toate sculele electrice albastre profesionale.
Service premium acumulatori 2 ani pentru toţi acumulatorii litiu-ion pentru scule profesionale albastre,
inclusiv pentru încărcătoare. Înregistrare în termen de 4 săptămâni de la achiziţie pe
www.bosch-professional.com/warranty
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NOU! Aspiratorul cu acumulator GAS 18 V-1
Performanţe de curăţare redefinite cu noua tehnologie
a jetului de aer rotativ.
▶▶ Performanță ridicată: cu 3 jeturi de aer rotative, puternice, pentru o eficienţă mare de curăţare, cu pier-

deri minime ale puterii de aspirare pe toată durata utilizării!
▶▶ Eficiență la superlativ: Motorul puternic produce o presiune de aspirare de 60 mbar, asigurând o durată
de funcționare lungă de 7 minute/Ah!
▶▶ Extrem de usor de folosit! Funcţia de golire a prafului cu dispozitiv de deblocare rapidă şi cuva de colectare a prafului lavabilă permit curăţarea uşoară a sculei electrice!
Disponibil din Octombrie 2017

Accesorii incluse:
1. Tub prelungitor flexibil
2. Duză pentru podele
3. Duză pentru rosturi
4. 2 tuburi aspirare
Curățare rapidă!
La o simplă apăsare de buton se
deschide clapeta pentru a putea goli
rapid cuva de colectare!

Sistem de aspirare
cu filtrare în 2 trepte
Păstrează pentru un timp mai îndelungat fluxul
de aer constant pentru a crește eficiența și
puterea de aspirare!
Date tehnice

GAS 18V-1

Tensiunea acumulatorului

18 V

Volum rezervor

700 ml

Tehnologie

Jet de aer rotativ

Vacuum maxim

6 kPa / 60 mbar

Debit maxim aer

10 l/s

Durată de funcționare

7 min / Ah

Filtru de praf & cuvă de colectare praf
Asamblează și dezasamblează cuva de colectare a prafului în doar câteva
secunde.Toate componentele (cu excepția filtrului) se pot curăța chiar și în
mașina de spălat vase!
Ergonimic &
echilibrat
Mâner ergonomic
pentru utilizare
ușoară!

Sistem de aspirare cu filtrare în 2 trepte
Aerul cu
impurități
pătrunde în
aspirator

Cuva de
colectare
Treapta
1 - extrage
90-90% din
impurități

GAS 18 V-LI nu va mai fi produs

GAS 18V-1
Set livrare:

Treapta a 2-a
- aspiratorul
filtrează și
praful fin

++Tub prelungitor flexibil,
Duză pt. podele și pt.
rosturi, 2 tuburi aspirare
++cutie carton
(fără acumulator)

Preț recomandat fără TVA

395 lei

Cod comandă:
0.601.9C6.200

Filtru

Aceste oferte sunt valabile doar prin intermediul distribuitorilor participanţi şi doar în limita stocului disponibil - vă rugăm să
verificaţi înainte de cumpărare. **Preţ recomandat de vânzare fără TVA

Rezultat:
performanțe
bune pe
toată durata
utilizării
3

NOUL STAR ESTE AICI!

NOU! Ciocan cu percuție cu acumulator GBH 180 LI
Ciocan rotopercutor la fel de puternic ca unul alimentat
de la rețea
▶▶Calitate Bosch la un preţ accesibil
▶▶Periile de carbon interschimbabile asigură o servisare ușoară
▶▶Un ciocan cu greutate mică și ușor de folosit pentru aplicații de găurire
la înălțime
Același mecanism de percuție ca la ciocanul GBH 2-20
Performanțe ridicate într-un
ciocan compact
Mandrină
SDS Plus
Limitator de
adâncime

Ciocan ușor (doar 2,6 kg)
Convenabil și ușor de manevrat

Versatilitate mare
3 funcții de lucru
Pentru găurire cu / fără
percuție și dăltuire

Lumină LED
Pentru o mai bună
vizibilitate

Perii de carbon interschimbabile
Servisare ușoară
Orificiu de formă dreptunghiulară
Manevrare ușoară pentru lucrul la înălțime,
pe schele, etc.
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Aceste oferte sunt valabile doar prin intermediul distribuitorilor participanţi şi doar în limita stocului disponibil - vă rugăm să verificaţi
înainte de cumpărare. **Preţ recomandat de vânzare fără TVA

NOUL STAR ESTE AICI!

Caracteristici

Mandrină SDS Plus
Limitator adâncime

•M
 ecanism de percuție
de GBH 2-20 într-un
ciocan compact
•3
 funcții de lucru găurire cu / fără
percuție și dăltuire

•C
 iocan ușor, compact și
comod de manevrat
•M
 âner principal ergonomic,
cu softgrip, cu orificiu de
prindere pentru utilizare
ușoară în lucrul la înălțime

LED iluminare zona de lucru
pentru o mai bună vizibilitate

Super
ofertă
de
lansar
e

+

GBH 180-LI + RECIPIENT COLECTOR PRAF

GBH 180-LI
Set livrare:

++2 acumulatori 4 Ah
++Încărcător CAL 1860
++Valiză profesională

Preț recomandat fără TVA

1.659 lei

Cod comandă:
0.611.911.023

Technical Data

GBH 180-LI

Greutate (fără acumulator)

2,6 kg

Energie de impact

1,7 J

Turație în gol

0~1.800 rpm

Frecvență percuție

0~4.550 /min

Capacitate găurire (în beton C30)

20 mm

Iluminare LED

Da

Funcții de lucru

3

Aceste oferte sunt valabile doar prin intermediul distribuitorilor participanţi şi doar în limita stocului disponibil - vă rugăm să
verificaţi înainte de cumpărare. **Preţ recomandat de vânzare fără TVA

Set livrare

++2 acumulatori 4 Ah
++Încărcător CAL 1860
++Valiză profesională
++recipient colector praf

Preț recomandat fără TVA

1.659 lei

Cod comandă:
0.611.911.024
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NOU! Polizor unghiular cu cablu GWS 9-/115/125/S1
900 W pregătiți pentru lucrări dificile
▶
▶
▶
▶

Performanțe superioare de polizare/tăiere datorită motorului puternic de 900 W cu cuplu mare
Cel mai comod în utilizare din clasa sa datorită formei ergonomice și a circumferinței reduse a carcasei
Durată mare de viață în condiții grele de lucru datorită design-ului robust al componentelor
Varietate mare de aplicați și accesorii compatibile datorită variatorului de turație integrat

Ușor de manevrat și controlat
Datorită corpului rotunjit și a unui
design simplu

Durată mare de viață și zgomot
redus datorită angrenajelor cu dantură curbă, înclinată

Acces ușor în spații înguste
Datorită carcasei angrenajelor
foarte compact (cu 38% mai îngust
decât la modelul GWS 850)

Durată mare de viață a
periilor colectoare, identice
cu cele de la polizorul GWS 850
(având un colector nou)

Protecție anti-praf foarte eficientă
datorită structurii de labirint a canalelor
de răcire și a prizelor de aer optimizate
Rezistent la condiții grele
de lucru datorită componentelor robuste (ex. flanșă
angrenaje metalică)

Motor nou de 900 W
Randament și cuplu mari perfecte
pentru polizări agresive, cu rată
mare de îndepărtare a materialului

GWS 9-115

GWS 9-125

Set livrare:

Set livrare:

++în cutie de carton

++în cutie de carton

Preț recomandat fără TVA

Preț recomandat fără TVA

Cod comandă:
0.601.396.006

Cod comandă:
0.601.396.007

GWS 9-115 S

GWS 9-125 S

Set livrare:

Set livrare:

++în cutie de carton

++în cutie de carton

Preț recomandat fără TVA

Preț recomandat fără TVA

287 ron

319 ron

Cod comandă:
0.601.396.101
6

Foarte versatil, pentru o varietate mare
de aplicații datorită selectorului de turație
integrat (doar la modelele cu S)

295 ron

327 ron

Cod comandă:
0.601.396.102

Date tehnice

GWS 9-115/125 /S

Putere nominală

900 W

Turaţie de mers în gol

11.000 rpm
2.800 – 11.000 rpm
(numai la modelul S)

Diametru disc

115 mm/125 mm

Filet arbore de şlefuit

M14

Greutate

1,9 kg

Aceste oferte sunt valabile doar prin intermediul distribuitorilor participanţi şi doar în limita stocului disponibil - vă rugăm să verificaţi
înainte de cumpărare. **Preţ recomandat de vânzare fără TVA

Tăiere metal

Polizare metal

Tăiere beton

Finisări supafețe metalice

Avantaje
99 Design nou al ventilatorului de pe rotor - cu 15% mai mare debitul aerului de răcire (față de GWS 850)
99 Prize de aer îmbunătățite, orizontale, cu protecție anti-praf
99 Prize de aer suplimentare față de modelul GWS 850

Prize de aer suplimentare

1. Protecție sporită a motorului și a angrenajului împotriva prafului și ruginii
2. Durată de funcționare continuă mai mare datorită răcirii mai eficiente
7

NOU! Nivelă laser cu linii GLL 3-80 C
Vizibilitate la nivel ridicat
▶ Cea mai bună vizibilitate
▶ Funcție de conectivitate la aplicația mobilă
▶ Funcția CAL guard pentru liniște sufletească
Control la distanță
fără atingerea nivelei și fără
perturbarea nivelei

Disponibil din octombrie 2017.

Precizie mare de nivelare
±0.2 mm/m

3 x 360 0 linii laser - 3 plane laser
complete cu vizibilitate foarte bună
datorită diodelor laser de putere
mare

Sursă duală de alimentare
pentru maximă flexibilitate

Funcție avertizare
stare nivelă (calibrare)
încredere și siguranță sporită în
utilizarea nivelei

Mod recepție
semnal laser
pentru domeniu de lucru
mare (>80 m). Compatibil
cu noile receptoare laser
LR 7 si LR 6.

Modificare manuală sau
motorizată a poziției
liniilor laser
cu ajutorul suportilor rotativi RM 2 (manual) sau RM
3 (motorizat)

GLL 3-80 C

GLL 3-80 C

Set livrare:

Set livrare:

Set livrare:

++4x (AA) Alkalines
++AA1
++Plăcuță vizare
++Husă – cutie carton

++4x (AA) Alkalines
++AA1 + Plăcuță vizare
++Husă
++BT 150

++BM 1
++Acumulator 12V (2.0Ah)
++Plăcuță vizare
++Husă – L-boxx

Preț recomandat fără TVA

Preț recomandat fără TVA

Preț recomandat fără TVA

Cod comandă:
0.601.063.R00

Cod comandă:
0.601.063.R01

Cod comandă:
0.601.063.R02

1847 ron
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1959 ron

GLL 3-80 C

2119 ron

Consolă comandă intuitivă
pentru selectarea usoara a modurilor de lucru si activarea funcției
receptor laser

Funcția CAL Guard monitorizează în permanență nivela
semnalizând orice perturbare a
calibrării
▶ Senzorul de calibrare Bosch integrat în nivela GLL 3-80 C/CG monitorizează nivela în
permanență, chiar dacă laserul este oprit
sau dacă bateriile sunt scoase din nivelă.
▶ CAL Guard furnizează în mod pro-activ
semnal de atenționar în cazul în care calibrarea nivelei este necesară (șocuri, lovituri,
temperaturi extreme, 12 luni de la calibrarea
anterioară).
Utilizatorul poate verifica el însuși calibrarea
cu ajutorul instrucțiunilor oferite de aplicație sau cu ajutorul manualului de utilizare.

Aceste oferte sunt valabile doar prin intermediul distribuitorilor participanţi şi doar în limita stocului disponibil - vă rugăm să verificaţi
înainte de cumpărare. **Preţ recomandat de vânzare fără TVA

NOU! Nivela laser cu linii GLL 3-80 CG
Vizibilitate la un nivel superior cu lumină verde
▶ O vizibilitate de patru ori mai bună datorită liniilor laser verzi
▶ Precizie mare datorită sistemului inovativ CAL Guard și conexiune Bluetooth® cu telefonul mobil smart
pentru control la distanță și calibrarea nivelei fără a o atinge

▶ Eficiență de lucru ridicată datorită celor 3 x 360o linii laser care oferă acoperire atât pe orizontală,
cât și pe verticală în toată încăperea, totul cu un singur aparat
Disponibil din octombrie 2017.

Laserul verde are o vizibilitate de 100% pentru ochiul uman, în timp ce
laserul roșu are doar ~ 24%.
▶+Cea mai bună soluție pentru lucrul în condiții de lumină slabă (în comparație cu produsele cu laser roșu)
▶+Durată mai lungă de funcționare a bateriei (consum redus de energie în
comparație cu nivelele cu rază verde convertită)
▶+Emisie de caldură mai mică față de raza verde convertită și față de raza
verde a competitorilor, cu o durată crescută de viață a diodei laser
▶+Aceeași temperatură de lucru a diodei laser ca în cazul diodei laser roșii

555 nm (100%)
100%

532 nm (88%)
75%

50%

25%

633 nm (24%)
445 nm (3%)
0%
400

450

500

550

600

650

700

Wavelength (nanometers)

GLL 3-80 CG
Set livrare:

++BM 1
++Acumulator 12 V (2.0Ah)
++Încărcător
++Plăcuță vizare
++Husă

Preț recomandat fără TVA

2863 ron

Cod comandă:
0.601.063.T00

Technical Data

GLL 3-80 CG

Tip laser

500–540 nm, <10 mW

Clasa laser

2

Culoare laser

Verde

Domeniu de lucru

30 m (80 m receptor laser)

Precizie de nivelare

±0.2 mm/m

Domeniu de autocalibrare

±4°

Durată nivelare

<4s

Prindere la trepied

1/4" / 5/8"

Alimentare

Acumulator 12 V Li-Ion, 4 × 1.5 V LR6 (AA)
(cu adaptor baterii)

Greutate

0.90 kg

Temperatura admisă în timpul funcționării

–10 °C up to +40 °C

Temperatura admisă în timpul depozitării

–20 °C up to +70 °C

Clasă protecție

IP54

Aceste oferte sunt valabile doar prin intermediul distribuitorilor participanţi şi doar în limita stocului disponibil - vă rugăm să
verificaţi înainte de cumpărare. **Preţ recomandat de vânzare fără TVA
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NOU! Nivelă laser cu linii GLL 3-80
Toate avantajele unei nivele laser cu linii de 360°, combinate cu cea mai bună
vizibilitate la un preț atractiv
▶ Vizibilitate crescută datorită puternicelor diode laser
▶ Eficiență de lucru ridicată datorită celor 3 x 360o linii laser care oferă acoperire atât pe orizontală
cât și pe verticală în toată încăperea, totul cu un singur aparat
▶ Ușor de folosit datorită interfeței de lucru intuitive
Disponibil din octombrie 2017.

Precizie mare de nivelare
±0.2 mm/m

Blocare pendul diodă laser
pentru transport în siguranță

3x360° linii laser - 3 plane laser
complete
cea mai bună vizibilitate datorită
puternicelor diode laser
IP 54
pentru protecție sporită

Consolă comandă intuitivă
pentru ușurință în selectarea
modului de lucru și activării
funcțiilor receptorului

2 funcții de lucru
autonivelare și mod de lucru cu
pendul blocat

Alimentat cu baterii alcaline
4 baterii tip AA 1.5V
Mod recepție semnal laser
pentru domeniu de lucru
mare (>80 m). Compatibil
cu noile receptoare laser
LR 7 și LR 6

Filet montare la
trepied de 1/4” și 5/8”
pentru compatibilitate cu toate accesoriile. Se poate folosi și împreună cu noul
suport rotativ RM 2 Professional

Date tehnice

GLL 3-80

Timp normal de nivelare

<4s

Temperatura admisă în timpul funcționării

-10 °C… + 40 °C

Temperatura admisă în timpul depozitării

-20 °C… +70 °C

Umiditate relativă maximă a aerului

90%

GLL 3-80

GLL 3-80

Clasa laser

2

Set livrare:

Set livrare:

Tip laser

< 10 mW, 630-650 nm

++4x (AA) Baterii
++Plăcuță vizare
++Husă în valiză profesională

++4x (AA) Baterii
++Plăcuță vizare
++Husă în valiză profesională
++BT 150

Divergența razei laser

50x10 mrad (unghi de 360°)

Prindere pe trepied

1/4”, 5/8”

Acumulatori

4 x 1.5V LR6 (AA)

Durata de funcționare
cu 3 plane laser

4h

Greutate conform procedură EPTA: 01.2014

0.82 kg

Dimensiuni (lungime x adâncime x înălțime)

149 x 84 x 142

Clasa protecție

IP 54 (protejat împotriva prafului și a stropilor de apă)

Preț recomandat fără TVA

1431 ron

Cod comandă:
0.601.063.S00
10

Preț recomandat fără TVA

1551 ron

Cod comandă:
0.615.994.0KD

Aceste oferte sunt valabile doar prin intermediul distribuitorilor participanţi şi doar în limita stocului disponibil - vă rugăm să verificaţi
înainte de cumpărare. **Preţ recomandat de vânzare fără TVA

NOU! Receptor laser LR6
▶▶ Suport de fixare rapid și ușor fără înșurubare
▶▶ Zonă de recepție mare de 5 cm pentru detectarea rapidă a liniei laser (doar fascicul roșu)
▶▶ Indicator LED
▶▶ Design compact

NOU! Receptor laser LR7
▶▶ Afișaj LCD iluminat cu indicator de direcție pe partea din față și indicare LED pe partea din spate
▶▶ Zonă de recepție mare de 8 cm pentru detectarea rapidă a liniei laser (fascicul roșu sau fascicul verde)
▶▶ Suport de fixare rapid și ușor fără înșurubare
▶▶ Design compact

SKU

Descriere produs

0601063S00

GLL 3-80 + 4 Baterii AA + Plăcuță vizare + Husă în valiză profesională + LR6 Extra

06159940KD

GLL 3-80 + 4 Baterii AA + Plăcuță vizare + Husă + BT 150 + LR6 Extra

0601063R00

GLL 3-80 C + 4 baterii AA + Adaptor baterii AA1 + Plăcuță vizare + Husă în cutie carton (L-Boxx ready) + LR6 Extra

0601063R01

GLL 3-80 C + 4 baterii AA + Adaptor baterii AA1 + Plăcuță vizare + Husă + BT 150 +LR7 Extra

0601063R02

GLL 3-80 C + BM 1 + Acumulator 12 V (2.0 Ah) + Încărcător + Plăcuță vizare + Husă în L-Boxx + LR7 Extra

0601063T00

GLL 3-80 CG + BM 1 + Acumulator 12 V (2.0 Ah) + Încărcător + Plăcuță vizare + Husă în L-Boxx + LR7 Extra

Aceste oferte sunt valabile doar prin intermediul distribuitorilor participanţi şi doar în limita stocului disponibil - vă rugăm să
verificaţi înainte de cumpărare. **Preţ recomandat de vânzare fără TVA
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Campionul găuririlor
rapide în metal
Noul burghiu HSS PointTeQ permite
o găurire rapidă în metal.

13

Burghie pentru metal HSS PointTeQ
Găurire rapidă în metal
Durată de viaţă mărită
Datorată avansului rapid de găurire, care
duce la uzuri mai reduse

Evacuare rapidă a aşchiilor
Favorizată de acoperirea cu oxizi
speciali antiaderenţi a canalelor
de evacuare a aşchiilor

Risc de rupere foarte scăzut
Datorat elasticităţii ridicate a
materialului din care este fabricat
burghiul

Pornire rapidă şi precisă
a operaţiilor de găurire
Autocentrare datorată vârfului cu
design special PointTeQ, care permite o
pornire rapidă şi precisă a găuririi

Burghiu HSS PointTeQ Bosch
▶▶Design PointTeQ cu autocentrare
pentru pornire rapidă a găuririi
▶▶Găurire foarte rapidă
▶▶Uzură şi degajare căldură reduse,
ducând la o durată mare de viaţă
a burghiului

14

Burghie competitoare HSS entry-level
▶▶Design standard, fără vârf
de autocentrare
▶▶Găurire înceată
▶▶Uzură şi căldură degajată
mari, conducând la o durată
scăzută de viaţă a burghiului

Versatil ca proiectele tale
Experimentează #StarlockMoment

18

Anul acesta Bosch aniversează 85 Ani de Ciocane Rotopercutoare Bosch,
ocazie cu care v-a pregătit o largă varietate de oferte speciale pe toată
durata promoţiei.
Pentru mai multe detalii vă invităm să vedeţi paginile următoare şi să
vizitaţi microsite-ul nostru special.

Când se aude sunetul unui ciocan rotopercutor Bosch, ceva măreţ se construieşte.
Stă în puterea ta. Bosch Professional.
Din 1932, dedicat oamenilor.
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Oferta combinată de ciocane rotopercutoare
Alege unul din Ciocanele Rotopercutoare SDS max și Ciocane Demolatoare participante la promoţie și vei primi EXTRA un polizor unghiular Bosch Professional!
Cu cele două puternice scule electrice profesionale Bosch, ciocanul SDS+max
ales de tine și polizorul unghiular GWS 850 C (125 mm), vei fi perfect echipat.

+Extra

GW S 8

Cod comandă:
0.615.990.H2X

2275 ron

GBH 8-45 DV +
GWS 850 C

Preț recomandat fără TVA

3279 ron

Cod comandă:
0.615.990.H32

Preț recomandat fără TVA

Preț recomandat fără TVA

3175 ron

GSH 11 VC +
GWS 850 C

50 C

GBH 5-40 DCE +
GWS 850 C
Cod comandă:
0.615.990.H2V

Aceste oferte sunt valabile doar prin intermediul distribuitorilor participanţi şi doar în limita stocului disponibil - vă rugăm să verificaţi înainte de cumpărare.
**Preţ recomandat de vânzare fără TVA
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Oferta specială la ciocane
demolatoare

+Extra

Cu cele două scule profesionale puternice, ciocanul rotopercutor Bosch SDS max și polizorul unghiular GWS 9-125
vei fi perfect echipat.

-12 5

Preț recomandat fără TVA

3703 ron

Preț recomandat fără TVA

Cod comandă:
0.615.990.J9A

2287 ron

Preț recomandat fără TVA

1746 ron

GSH 5 CE +
GWS 9-125

GSH 7 VC +
GWS 9-125

GW S 9

GBH 12-52 +
GWS 9-125
Cod comandă:
0.615.990.J88

Cod comandă:
0.615.990.J89

Ofertă specială la ciocane demolatoare
GSH 27 VC + GWS 20-230 H

+Extra

Preț recomandat fără TVA

6919 ron

Cod comandă: 0.615.990.J87
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GW S 2

0 -2 3 0

H

Aceste oferte sunt valabile doar prin intermediul distribuitorilor participanţi şi doar în limita stocului disponibil - vă rugăm să verificaţi înainte de cumpărare.
**Preţ recomandat de vânzare fără TVA

Ofertă Ciocane Rotopercutoare cu seturi
Gedore premium
Alege unul din Ciocanele Rotopercutoare SDS participante la promoţie
şi vei primi EXTRA un set de unelte premium Gedore în L-Boxx.
Nu rata cea mai bună ofertă a anului!

OFERTĂ GBH 2-20
ÎN L-BOXX
Preț recomandat fără TVA

1055 ron

Cod comandă: 0.615.990.J7X
OFERTĂ GBH 18V-26
(2X5,0 AH ÎN L-BOXX)
Preț recomandat fără TVA

2079 ron

Cod comandă: 0.615.990.J7K

OFERTĂ GBH 2-28 DFR
ÎN L-BOXX
Preț recomandat fără TVA

OFERTĂ GBH 4-32 DFR
ÎN L-BOXX

Cod comandă: 0.615.990.J7Z

Preț recomandat fără TVA

1911 ron

1911 ron

Cod comandă: 0.615.990.J70

Aceste oferte sunt valabile doar prin intermediul distribuitorilor participanţi şi doar în limita stocului disponibil - vă rugăm să verificaţi înainte de cumpărare.
**Preţ recomandat de vânzare fără TVA
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Ofertă specială
GSR 120-LI Maşină de găurit/ înşurubat + set 11 biţi
+ set 12 burghie (lemn şi metal)
Set livrare:
++2x Acumulator 1,5 Ah
++1x Încărcător GAL 1215 CV
++1x Set10 biţi + 1 suport de biţi
++1x Set 6 burghie pentru lemn (4,5,6,6,8,8)
++1x Set 6 burghie pentru metal (3,3.5,4,5,6,8)
++1x Valiză profesională

+Extra

3x
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Preț recomandat fără TVA

415 ron

Cod comandă: 0.601.9F7.004

Ofertă specială
GSR 14,4-2-LI PLUS Maşină de găurit/înşurubat
+ 3x 2,0 Ah

Set livrare:
++3x Acumulator 2,0 Ah
++1x încărcător GAL 1820 CV
++L-BOXX

Preț recomandat fără TVA

919 ron

Cod comandă: 0.615.990.H1L

GSB 120-LI Maşină de înşurubat/găurit
cu percuţie + set 11 biţi + set 12 burghie
(lemn şi metal)

GSB-12V-15 Maşină de înşurubat/găurit cu
percuţie + Acumulator 2,0 şi 4,0 Ah + set
39 biţi şi burghie

Set livrare:
++2x Acumulator 1,5 Ah
++1x Încărcător GAL 1215 CV
++1x Set 10 biţi + 1 suport biţi
++1x Set 6 burghie pentru lemn
(4,5,6,6,8,8)
++1x Set 6 burghie pentru
metal (3,3.5,4,5,6,8)
++Valiză profesională

Set livrare:
++1x Acumulator 1x 2,0 Ah şi 1x
4,0 Ah
++1x Încărcător GAL 1230 CV
++1x Set 25 biţi
++1x Set 7 burghie pentru lemn
++1x Set 7 burghie pentru metal
++Geantă Profesională

Preț recomandat fără TVA

415 ron

Cod comandă: 0.601.9F3.007

Preț recomandat fără TVA

639 ron

Cod comandă: 0.615.990.HR9

Aceste oferte sunt valabile doar prin intermediul distribuitorilor participanţi şi doar în limita stocului disponibil - vă rugăm să verificaţi înainte de cumpărare.
**Preţ recomandat de vânzare fără TVA

PACHETUL PENTRU GIPS-CARTON

Ofertă specială
GSR 18 V-EC TE Maşină înşurubat + GSR 18-2-LI PLUS Maşină înşurubat/găurit
+ Acumulatori 2x 4,0 Ah
Set livrare:
++Adaptor Bit
++Agăţătoare curea
++2x acumulator 4,0 Ah
++1x încărcător GAL 1860 CV
++Bit înşurubare - PH2 (25mm) x 1”
++L-BOXX

Preț recomandat fără TVA

1743 ron

Cod comandă: 0.615.990.HS1

GSR 18-2-LI Maşină înşurubat/găurit
+ Set 63 Accesorii

GSR 18 V-EC Maşină înşurubat/găurit
2x Acumulatori 4,0Ah + Set 63 Accesorii

Set livrare:
+ 2x acumulator 2,0 Ah
+ 1x încărcător GAL1820 CV
+ 1x Set burghie pentru lemn
+ 1x Set burghie pentru metal
+ 1x Set 25 biţi
+ 1x Set 24 biţi
+ L-BOXX

Set livrare:
++2x acumulator 4,0Ah
++1x încărcător GAL 1860 CV
++1x Set burghie pentru lemn
Wood drill set
++1x Set burghie pentru metal
++- 1x Set 25 biţi
++- 1x Set 24 biţi
++- L-BOXX

Preț recomandat fără TVA

919 ron

Cod comandă: 0.615.990.H27

Preț recomandat fără TVA

1255 ron

Cod comandă: 0.615.990.HR8

Aceste oferte sunt valabile doar prin intermediul distribuitorilor participanţi şi doar în limita stocului disponibil - vă rugăm să verificaţi înainte de cumpărare.
**Preţ recomandat de vânzare fără TVA
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GSB 13 RE maşină găurit cu percuţie
+ 1x Set 4 burghie Multiconstruction

Set livrare:
+ 1x Set 4 burghie MultiConstruction „RobustLine” CYL-9
(4, 5, 6, 8 mm)
+ Valiză profesională

Preț recomandat fără TVA

335 ron

Cod comandă: 0.601.217.103

GWS 1000 (125 mm) Polizor unghiular
+ 1x Disc diamantat „Professional for
Universal”

Set livrare:
+ 1x Disc Diamond „Professional for Universal”
+ Valiză profesională
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Pachet polizoare unghiulare GWS 22-230
JH + GWS 850 C (125 mm)

Preț recomandat fără TVA

431 ron

Cod comandă: 0.601.828.80A

Preț recomandat fără TVA
Set livrare:
+ Cutie carton

775 ron

Cod comandă: 0.615.990.H1V

Maşină de găurit cu carotă diamantată
GDB 180 WE + suport GCR 180

Set livrare:
+ 1x Valiză profesională
+ 2x Cutie carton

Preț recomandat fără TVA

6863 ron

Cod comandă: 0.615.990.GJ4

Aceste oferte sunt valabile doar prin intermediul distribuitorilor participanţi şi doar în limita stocului disponibil - vă rugăm să verificaţi înainte de cumpărare.
**Preţ recomandat de vânzare fără TVA

GST 90 BE ferăstrău vertical
+ 25x pânze de ferăstrău

GST 150 BCE ferăstrău vertical
+ 35x pânze de ferăstrău
+Extra

+Extra

25x
10x

25x

Set livrare:
+ 1x Set 25 pânze ferăstrău
„speed for Wood” T144D
+ Valiză profesională

Preț recomandat fără TVA

497 ron

Cod comandă:0.601.58F.002

GSA 1100 ferăstrău sabie
+ 20x pânze de ferăstrău

Scope of delivery:
+ 1x Set 25 pânze ferăstrău
”clean for Wood” T101B
+ 1x Set 10 pânze ferăstrău
”basic for Wood” T111C
+ L-BOXX

Preț recomandat fără TVA

756
621 ron
lei

Cod comandă:0.601.58F.002

GHG 660 LCD suflantă cu aer cald
+ Set accesorii
+Extra

10x
10x

Set livrare:
+ 1x Set 10 pânze ferăstrău”Flexible for Metal” S922BF
+ 1x Set 10 pânze ferăstrău
”Flexible for Wood and Metal”
S922HF
+ Valiză profesională

Preț recomandat fără TVA

554 ron

Cod comandă: 0.615.990.EC2

Set livrare:
+ Duză reducţie 9 mm
+ Duză sudură 9 mm
+ Duză cilindrică
+ 50 bucăți tub plastic termocontractil 2,4-4,8 mm
+ 30 bucăți tub plastic termocontractil 4,8-9,5 mm
+ Valiză profesională

Preț recomandat fără TVA

554 ron

Cod comandă:0.601.944.302

Aceste oferte sunt valabile doar prin intermediul distribuitorilor participanţi şi doar în limita stocului disponibil - vă rugăm să verificaţi înainte de cumpărare.
**Preţ recomandat de vânzare fără TVA
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NOU!
GOP 40-30 multifuncţional + 1x Set accesorii

Set livrare:
+ 1x Set 34 accesorii în i-BOXX
+ Casetă i-RACK
+ L-BOXX

Preț recomandat fără TVA

1527 ron

Cod comandă: 0.615.990.HS3

NOU!
GOP 30-28 multifuncţional + 1x Set accesorii

AIZ 32 APB

Preț recomandat fără TVA

719 ron

Cod comandă: 0.601.237.003
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Set livrare:
+ AIZ 32 APB
+ AVZ 93 G
+ ACZ 85 EB
+ ACZ 85 RT
+ AIZ 28 SC
+ ATZ 52 SC
+ ACZ 100 SWB
+ 1x Set Grit 2x80, Grit 2x120, Grit 1x240
+ Valiză profesională

ACZ 85 EB

1x Set of
Grit 2x80
Grit 2x120
Grit 1x240

AIZ 28 SC

ATZ 52 SC

AVZ 93 G

ACZ 85 RT

ACZ 100 SWB

Aceste oferte sunt valabile doar prin intermediul distribuitorilor participanţi şi doar în limita stocului disponibil - vă rugăm să verificaţi înainte de cumpărare.
**Preţ recomandat de vânzare fără TVA

GIS 1000C Detector termic (cu Bluetooth) în L-Boxx
▶+Măsurători precise de temperatură și
umiditate într-un singur aparat
▶+Cameră integrată pentru documentare
rapidă a lucrării într-o singură poză
▶+Bluetooth integrat pentru transfer date
către smartphone/tabletă prin intermediul aplicaţiei mobile GIS measure&document

Preț recomandat fără TVA

1584 ron

Cod Comandă: 0.615.994.0KE

D-Tect 120 scanner de perete în L-BOXX
▶+Detectare precisă pentru o varietate mare de
materialele ( incl. PVC)
▶+Sursă de alimentare duală (cu acumulator
10,8 /12 V Li sau cu baterii alcaline
▶+Mod de utilizare intuitiv și rezultate rapid
și ușor de înţeles

Preț recomandat fără TVA

1205 ron

Cod Comandă: 0.615.994.0KJ

GCL 2-50 C Nivelă laser multifuncţională + Suport RM 2 + săculeţ + placă ţintă + acumulator
10,8 V + încărcător + clemă fixare BM 3
▶+Poziţionare rapidă și precisă a liniilor laser chiar și la distanţe mari
▶+Funcţionare de lungă durată datorită bateriei
Li Ion și a bateriilor alcaline de rezervă
▶+Control de la distanţă al tuturor funcţiilor nivelei, chiar și în locurile inaccesibile

Preț recomandat fără TVA

1168 ron

Cod Comandă: 0.615.994.0KH

GCL 2-50 C Nivelă laser multifuncţională + Suport RM 3 + L-Bracket + clemă fixare BM 3
+ telecomandă RC 2 + săculeţ + placă ţintă + acumulator 12 V + încărcător
▶+Poziţionare rapidă şi precisă a linilor laser chiar şi la distanţe mari
▶+Funcţionare de lungă durată datorită bateriei
Li Ion şi a bateriilor alcaline de rezervă
▶+Control de la distanţă al tuturor funcţiilor nivelei, chiar şi în locurile inaccesibile

Preț recomandat fără TVA

1546 ron

Cod Comandă: 0.615.994.0KG

Aceste oferte sunt valabile doar prin intermediul distribuitorilor participanţi şi doar în limita stocului disponibil - vă rugăm să verificaţi înainte de cumpărare.
**Preţ recomandat de vânzare fără TVA
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GCL 2-50 CG Nivelă laser multifuncţională + Suport rotativ RM 2 + clemă fixare BM 3 + husă
textilă + plăcuță vizare + acumulator 12 V + încărcător
▶+Poziţionare rapidă și precisă a liniilor laser chiar și la distanţe mari
▶+Funcţionare de lungă durată datorită bateriei Li
Ion și a bateriilor alcaline de rezervă
▶+Control de la distanţă al tuturor funcţiilor nivelei, chiar și în locurile inaccesibile
▶+Vizibilitate maximă de până la de 4 ori mai mare
în comparaţie cu linia laser roșie

Preț recomandat fără TVA

1829 ron

Cod Comandă: 0.615.994.0KF

GLL 3-80 C Nivelă laser + clemă fixare BM 1 + Acumulator 12 V (2,0 Ah) + încărcător + săculeţ
+ placă ţintă + L-BOXX
▶+Cea mai bună vizibilitate
▶+Funcţii Smart Connectivity
▶+Precizie sporită datorită monitorizării
inovative prin CAL Guard
Preț recomandat fără TVA

2119 ron

Cod Comandă: 0.615.994.0KN

GLL 3-80 CG Nivelă laser verde + clemă fixare BM 1 + Acumulator 12 V (2,0 Ah) + încărcător
+ săculeţ + placă ţintă + L-BOXX
▶+Vizibilitate de până la patru ori mai bună datorită
liniilor laser verzi
▶+Precizie sporită datorită monitorizării inovative
prin CAL Guard și conexiunii prin Bluetooth® la
smartphone-ul dumneavoastră pentru utilizare
de la distanţă și reglarea fără contact a sculei
▶+Eficienţă de lucru ridicată datorită a 3 plane
laser complete (360°): executarea simultană
a lucrărilor de nivelare orizontală și verticală în
întreaga încăpere cu o singură sculă electrică

Preț recomandat fără TVA

2863 ron

Cod Comandă: 0.615.994.0KM

Set GEDORE cu 26 unelte
Ciocane şi cleşte
▶+Ciocanul inginerului, greutate 500g
▶+Cleste universal 10“
▶+Cleşte sârmă, lungime 250 mm
Şurubelniţe
▶+VDE şurubelniţă cap cruce PH 1
▶+VDE şurubelniţă cap cruce PH 2
▶+VDE şurubelniţă cap drept 2,5 mm
▶+VDE şurubelniţă cap drept 4 mm
▶+VDE şurubelniţă cap drept 5,5 mm
Imbusuri
▶+1x Set 9 imbusuri + suport
▶+1x Set 9 chei TORX + suport
34

Aceste oferte sunt valabile doar prin intermediul distribuitorilor participanţi şi doar în limita stocului disponibil - vă rugăm să verificaţi înainte de cumpărare.
**Preţ recomandat de vânzare fără TVA

D-Tect 120 scaner de perete + lanternă de buzunar cu LED
+Extra

lanternă de
buzunar LED

Preț recomandat fără TVA

1205 ron

Cod Comandă: 0.615.994.0JW
Validitate ofertă:
Octombrie-Decembrie 2017

GLM 50C Telemetru Laser cu Bluetooth + Smart watch
+Extra

Smart watch

Preț recomandat fără TVA

600 ron

Cod Comandă: 0.601.072.C00
Validitate ofertă:
Octombrie-Decembrie 2017

GLM 30 Telemetru laser + unealtă multifuncţională
+Extra

Unealtă
multifuncţională

Preț recomandat fără TVA

260 ron

Cod Comandă: 0.601.072.500
Validitate ofertă:
Octombrie-Decembrie 2017

Aceste oferte sunt valabile doar prin intermediul distribuitorilor participanţi şi doar în limita stocului disponibil - vă rugăm să verificaţi înainte de cumpărare.
**Preţ recomandat de vânzare fără TVA
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Piese de schimb originale Bosch.
Calitatea este în detaliu.

Exemplu: rotor original Bosch
Izolație corectă
▶ Cea mai bună protecție datorită
izolației complete și corect realizate.
Echilibru perfect
▶ Mai puține vibrații și o durată lungă de
viață datorită echilibrării perfecte.
Înfăşurare precisă
▶ Stabilitate generală ridicată datorită
preciziei armăturii înfășurate și a
benzilor de protecție foarte bine
poziţionate.
Colector de calitate
▶ Randament maxim de putere datorită
unui colector optimizat.
Exemplu: Perii colectoare originale
Bosch
Decuplare sigură
▶ Protecție suplimentară a colectorului
la atingerea limitei de uzură a periilor.
Presare perfectă a periilor
colectoare
▶ P
 entru uzura redusă și durată de
viață îndelungată.
Lamele colectoare optimizate
▶ Intrare rapidă, asigurând astfel o
funcționalitate optimă și scântei
reduse.
Margini optimizate
▶ Introducere ușoară și o fasonare
optimă pe forma colectorului datorită
formei optimizate a suprafeţei de
contact cu colectorul.
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Performanța convingătoare și funcționare în siguranță.
Piese de schimb originale Bosch.

Piesele de schimb originale Bosch sunt dezvoltate împreună cu sculele electrice și sunt, de
asemenea, concepute să se armonizeze cu ele. Toate piesele sunt fabricate la un standard
de calitate și sunt fabricate cu precizie, astfel încât acestea asigură o înlocuire rapidă și precisă în cazul unei reparații și fac ca mașina să funcționeze la capacitate maximă. Desigur,
piesele de schimb originale Bosch continuă să fie disponibile și după terminarea producției
de serie, menținându-vă, astfel, funcționalitatea sculei electrice timp de mai mulți ani. Indiferent de ce piesă de schimb aveți nevoie în cazul unei reparații, serviciul nostru simplu de
livrare vă asigură că piesa de schimb originală Bosch este întotdeauna acolo unde trebuie
să fie şi cât mai repede posibil.

Calitate, siguranță și confort
Tehnologie de ultimă oră și cea mai înaltă calitate pentru o durată de viață îndelungată
▶▶Piesele de schimb originale Bosch sunt dezvoltate împreună cu scula electrică și sunt supuse unor teste
intensive.
▶▶La fel ca instrumentele noastre electrice, piese de schimb originale Bosch sunt realizate la un standard de
înaltă calitate și sunt fabricate cu precizie.
Testat fără compromisuri pentru mai multă siguranță
▶▶ Izolația corectă a tuturor componentelor vă asigură protecția împotriva șocurilor electrice sau a scurtcircuitului de la scula electrică.
Utilizarea acestor componente garantează păstrarea garanției producătorului
▶▶Utilizarea pieselor de schimb originale Bosch este singura modalitate de a păstra garanția producătorului
Bosch pentru întreaga sculă electrică pe durata perioadei de garanție.
Livrare rapidă fără compromisuri
▶▶Disponibilitatea ridicată și prelucrarea rapidă și convenabilă garantează că scula electrică a dumneavoastră poate fi reparată cât mai rapid posibil.
Suport rapid cu întrebări și probleme
▶▶Serviciul nostru specializat de asistență stă la dispoziția dumneavoastră.
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