
Robert Bosch odbytová s. r. o. 
Elektrické nářadí 
Pod Višňovkou 1661/35 
140 00 Praha 4 – Krč
Česká republika

www.bosch-professional.cz

16
19

B
T1

25
4 

– 
C

Z 
– 

P
ri

nt
ed

 in
 G

er
m

an
y 

– 
Im

pr
im

é 
en

 A
lle

m
ag

ne
 –

 T
ec

hn
ic

ké
 z

m
ěn

y 
vy

hr
az

en
y.

 V
ýr

ob
ce

 n
eo

dp
ov

íd
á 

za
 c

hy
by

 t
is

ku
.

Pro každý úkol  
správné akumulátorové nářadí

Mimořádně kompaktní

Maximální síla v kapesním formátu

Stejně silné jako nářadí napájené ze sítě
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lightseries 
Mimořádně lehké

robustseries 
Mimořádně robustní

14
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V

dynamicseries 
Extrémní výdrž akumulátoru

Professional 
ServiceLi-Ion

2 roky 3 roky
záruka na nářadí Premium servis 

pro akumulátory

3 roky záruky na veškeré profesionální modré elektrické nářadí. 
2 roky Premium servis pro akumulátory pro veškeré modré lithium-iontové akumulátory včetně nabíječek. 
Registrace do 4 týdnů od zakoupení na www.bosch-professional.com/warranty

3 roky záruky na veškeré profesionální modré elektrické nářadí.  
2 roky Premium servis pro akumulátory pro veškeré  
modré lithium-iontové akumulátory včetně nabíječek.  
Registrace do 4 týdnů od zakoupení na  
www.bosch-professional.com/warranty



Program 2013/14
Profesionální modré akumulátorové nářadí se systémem
Modré elektrické nářadí: pro řemeslo a průmysl.

www.bosch-professional.cz

Opravdu Bosch! 
Profi akumulátorové nářadí –  
 vysoce výkonné a kompaktní



  

2 | Úvod

Vyvinuto pro profesionály,  
otestováno profesionály

Pro špičkové řemeslné výkony potřebujete perfektní výrobky.

Profesionální modré akumulátorové nářadí Bosch je vyvíjeno přesně 
tak, aby splňovalo tyto požadavky. Dává vám jistotu, že máte i při 
 náročné práci naprostou kontrolu nad materiálem a nářadím. Pro 
 pracovní výsledky, se kterými budete spokojeni vy i vaši zákazníci.

Bosch jako první výrobce nabídl kompletní program profesionálního 
akumulátorového nářadí s lithium-iontovou technologií od 3,6 do 36 V.

Tak vznikla široká paleta výrobků, které se osvědčily také při nejnároč-
nějším používání. Modré elektrické nářadí Bosch: To jsou inovativní 
výrobky, kombinované s odpovídající nabídkou systému a služeb.

Modré elektrické nářadí Bosch představuje perfektní řešení pro 
 řemesla, které se vyznačuje inteligentní technologií, maximální 
 spolehlivostí, robustností a přesností.

Modré elektrické nářadí: pro řemeslo a průmysl.

Náš slib poskytovat servis:

Professional 
ServiceLi-Ion

2 roky 3 roky
záruka na nářadí Premium servis 

pro akumulátory

3 roky záruky na veškeré profesionální modré elektrické nářadí. 
2 roky Premium servis pro akumulátory pro veškeré modré lithium-iontové akumulátory včetně nabíječek. 
Registrace do 4 týdnů od zakoupení na www.bosch-professional.com/warranty
3 roky záruky na veškeré profesionální modré elektrické nářadí.  
2 roky Premium servis pro akumulátory pro veškeré  
modré lithium-iontové akumulátory včetně nabíječek.  
Registrace do 4 týdnů od zakoupení na  
www.bosch-professional.com/warranty
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Akumulátorový systém Bosch 4–5
Akumulátorové nářadí Bosch / 
technologie motorů EC 6–7

Akumulátorové nářadí Bosch 
s lithium-iontovou technologií 8–9
Bosch Mobility System 10–13

Akumulátorové šroubováky, akumulátorové 
vrtací/kombinované šroubováky 14–15
 

▶  3,6 V  
Maximální síla v kapesním formátu 16

▶  10,8 V series  
Mimořádně kompaktní 17–20

▶  14,4/18 V lightseries  
Mimořádně lehké 21–23

▶  14,4/18 V dynamicseries  
Extrémní výdrž akumulátoru 24–29

▶  14,4/18 V robustseries  
Mimořádně robustní 30–33

▶  36 V series  
Stejně výkonné jako síťové nářadí 34–35

Vrtací kladiva 36–37

▶ Vrtací kladiva 14,4 a 18 V series 38–39

▶ Vrtací kladiva 36 V series 40–41

Další akumulátorové nářadí 42–43
 

▶ 10,8 V series 44–47

▶ 14,4 a 18 V series 48–54

▶ 36 V series 55

Světlo + zvuk 56–57

▶ Akumulátorové svítilny (10,8 V–18 V) 58–59

▶  Akumulátorová rádia na stavbu  
(10,8 V–18 V) 60–61

Akumulátorové šroubováky pro průmysl 62–63

Přehled akumulátorového nářadí Bosch 
s lithium-iontovou technologií 64–65

Všechny údaje o hmotnosti na následujících stranách jsou v souladu s metodikou EPTA 01/2003. 
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Akumulátorový systém Bosch | 5

 ▶ Nejnovější akumulátorová 
technologie 4,0 + 2,0 Ah 
pro až o 65 % delší dobu 
chodu na jedno nabití 
 akumulátoru*

 ▶ Bosch CoolPack pro až 
o 100 % delší životnost**

 ▶ Bosch Flexible Power 
 System vždy ten správný 
akumulátor ohledně doby 
chodu na jedno nabití 
a hmotnosti

 ▶ 2 roky kompletní servis 
pro zcela bezstarostnou 
práci pro akumulátory

(od strany 8)

Inovativní  
akumulátorová 
technika

 ▶ Mimořádně kompaktní 
konstrukce a nejlepší 
 ergonomie

 ▶ Optimální kombinace 
výkonu a hmotnosti pro 
nejlepší manipulaci 
a rychlý postup práce

 ▶ Maximální efektivita 
díky technologii  
motoru EC

(od strany 6)

Pro mobilní použití vám Bosch nabízí kompletně systém, který se skládá ze tří 
součástí: kompaktního, výkonného akumulátorového nářadí, inovativní akumulá-
torové techniky a inteligentního přepravního a úložného systému L-BOXX. Aku-
mulátorové nářadí Bosch se přitom vyznačuje mimořádně dlouhou životností, 
 vysokou výkonností a díky novým 4,0Ah akumulátorům ještě delší dobou chodu 
na jedno nabití. 
Každodenní práce na stavbě bude navíc ještě efektivnější díky systému  
Bosch L-BOXX.

Akumulátorový systém Bosch  
pro mobilní práci: trojnásobně dobrý!

Kompaktní, 
 výkonné 
 akumulátorové  
nářadí

* Otestováno nezávislou zkušební a certifikační institucí SLG: GSR 18 V-LI  
v porovnání s akumulátorem 3,0/4,0 Ah, ** Srovn. akumulátor Bosch bez Bosch CoolPack

Inteligent-
ní přeprav-
ní a úložný 
systém

 ▶ Nepřekonatelně jednodu-
ché zacvakávání a rozpo-
jování různých L-BOXXů

 ▶ Čtyři velikosti L-BOXXů 
a bohaté příslušenství  
pro optimální uložení

 ▶ Výhradní kompatibilita 
se systémem vestaveb do 
vozidel Sortimo

 ▶ Veškeré akumulátorové 
nářadí Bosch lze obdržet 
v L-BOXXu

(od strany 10)

Přehled lithium-iontových akumulátorových šroubováků, 
akumulátorových vrtacích/kombinovaných šroubováků 14–15
▶ 3,6 V 16

▶ 10,8 V series 17–20

▶ 14,4/18 V lightseries 21–23

▶ 14,4/18 V dynamicseries 24–29

▶ 14,4/18 V robustseries 30–33

▶ 36 V series 34–35



  

6 | Akumulátorové nářadí Bosch / technologie motorů EC

Náš slib poskytovat servis:

Professional 
ServiceLi-Ion

2 roky 3 roky
záruka na nářadí Premium servis 

pro akumulátory

3 roky záruky na veškeré profesionální modré elektrické nářadí. 
2 roky Premium servis pro akumulátory pro veškeré modré lithium-iontové akumulátory včetně nabíječek. 
Registrace do 4 týdnů od zakoupení na www.bosch-professional.com/warranty
3 roky záruky na veškeré profesionální modré elektrické nářadí.  
2 roky Premium servis pro akumulátory pro veškeré  
modré lithium-iontové akumulátory včetně nabíječek.  
Registrace do 4 týdnů od zakoupení na  
www.bosch-professional.com/warranty
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Akumulátorové nářadí Bosch / technologie motorů EC | 7

14,4 V / 18 V

Kompaktnost Nízká hmotnost Výdrž Robustnost Síla

3,6 V 10,8 V 36 V
lightseries dynamicseries robustseries

Akumulátorové nářadí Bosch je nejen výkonné, nýbrž stanoví i laťku ohledně 
 velikosti a hmotnosti. Přesvědčí optimální hmotností, robustností a dlouhou 
 dobou chodu na jedno nabití akumulátoru. Bosch nabízí v každé napěťové třídě 
rozsáhlý sortiment výrobků.

Pro ještě větší výkon: nová technologie motoru Bosch EC 
V motorismu lze maximálních výkonů dosáhnout jen přesným sladěním vozidla. 
A stejně tak firma Bosch zdokonalila nové akumulátorové nářadí s technologií 
bezuhlíkových motorů EC a přizpůsobila ho přesně požadavkům řemeslníků. 
 Mimořádně vysoká účinnost motorů Bosch EC umožňuje vývoj extrémně lehkého 
a kompaktního nářadí, které přesvědčí maximálním výkonem. Výsledek: vysoce 
efektivní akumulátorové nářadí s optimálním poměrem výkonu a hmotnosti a až 
o 100 % delší životností.

Pro každý úkol správné nářadí

Kompaktní,  
výkonné akumulátorové nářadí

* Brzy v prodeji

Multi-Cuttery  
GOP 14,4/18 V-EC Professional*

Vrtací kladivo  
GBH 36 V-LI Compact Professional

 f str. 40

Vrtací kladivo  
GBH 18 V-EC Professional

 f str. 39

Vrtací šroubováky  
GSR 10,8 V-EC Professional*
GSR 10,8 V-EC HX Professional*

Sádrokartonářský 
šroubovák  
GSR 18 V-EC TE 
Professional*

NOVINKA! 



8 | Akumulátorové nářadí Bosch s lithium-iontovou technologií

Professional 
ServiceLi-Ion

2 roky 3 roky
záruka na nářadí Premium servis 

pro akumulátory

3 roky záruky na veškeré profesionální modré elektrické nářadí. 
2 roky Premium servis pro akumulátory pro veškeré modré lithium-iontové akumulátory včetně nabíječek. 
Registrace do 4 týdnů od zakoupení na www.bosch-professional.com/warranty

2 roky Premium servis pro akumulátory pro 
 veškeré modré lithium-iontové akumulátory 
 včetně nabíječek.  
Registrace do 4 týdnů od zakoupení na  
www.bosch-professional.com/warranty
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Optimální ochrana článků před přílišným 
zahříváním díky speciálnímu krytu na 
 spodní straně, který odvádí teplo

U akumulátorů se standardním krytem 
vzniká okolo článků extrémní teplo

Standardní kryt Bosch CoolPack

Akumulátor XL 
Akumulátor pro výkonnou práci 

a delší dobu chodu na  
jedno nabití

Pro každý úkol optimální akumulátor. Jedinečná volba mezi různými vysoce výkonnými 
 akumulátory3 pro veškeré profesionální lithium-iontové akumulátorové nářadí jedné 
 napěťové třídy: akumulátor XL pro delší dobu chodu na jedno nabití nebo lehký akumulátor 
Compact pro ještě příjemnější práci.

Díky jedinečné technologii Bosch CoolPack jsou články speciálních 14,4–36V 
 lithium-iontových akumulátorů (viz obrázek Flexible Power System) perfektně 
chráněné, neboť mimořádně vodivý materiál (červená chladicí žebra) na spodní 
straně odvádí vznikající teplo přímo ven, a zabraňuje tak možnému přehřátí člán-
ků – pro až o 100 % delší životnost1. Navíc nové 4,0Ah a 2,0Ah akumulátory díky 
použití nejnovější technologie článků zabezpečují až o 65 % delší dobu chodu na 
jedno nabití2.

Pouze u firmy Bosch: CoolPack o 100 % delší životnost, 
o 65 % delší doba chodu na jedno nabití! 

Jedinečný: Bosch Flexible Power System  
Vždy správný akumulátor ohledně doby chodu na jedno nabití a hmotnosti.

* Brzy v prodeji 1 Srovn. akumulátor Bosch bez Bosch CoolPack 2 Otestováno nezávislou zkušební a certifikační institucí  
SLG s GSR 18 V-LI Professional v porovnání s akumulátorem 3,0/4,0 Ah 3 Také starší generace lithium-iontových akumulátorů

Inovativní akumulátorová technika

Akumulátor Compact 
Akumulátor s nízkou  hmotností 

pro perfektní manipulaci 
a  příjemnější práci

4,0 Ah 3,0 Ah

2,6 Ah

18 V

36 V

1,5 Ah2,0 Ah

1,3 Ah

10,8 V 1,5 Ah 2,0 Ah

14,4 V
3,0 Ah4,0 Ah 2,0 Ah 1,5 Ah

4,0 Ah*

4,0 Ah* 2,0 Ah*



10 | Bosch Mobility Systém

Další informace najdete v prospektu  
L-BOXX Mobility a na  
www.Bosch-L-BOXX.com



L-BOXX 102 

L-BOXX 136 

L-BOXX 238 

L-BOXX 374 LS-BOXX

 ▶ Čtyři velikosti, nekonečné možnosti 
 kombinací

 ▶ Bezpečné spojení jednoduchým 
 zacvaknutím 

 ▶ Volitelné: vhodný hliníkový transportní 
vozík pro pohodlnou přepravu několika 
L-BOXXů

Vhodný pro jakékoli použití –  
čtyři velikosti, bohaté příslušenství

 ▶ Nepřekonatelně jednoduché zacvaknutí 
a  rozpojení různých L-BOXXů 

 ▶ Transport spojených L-BOXXů do 40 kg

Zacvaknout a hotovo

 ▶ Mimořádně robustní konstrukce
 ▶ Kompletní ochrana proti stříkající vodě

Mimořádně robustní

 ▶ Kapacita naložení L-BOXXu až 25 kg
 ▶ Nosnost víka až 100 kg
 ▶ Ergonomicky tvarovaná držadla a postranní 

úchyty pro pohodlnou přepravu na staveniště

Robustní konstrukce, pohodlná přeprava

 ▶ Pasuje perfektně a bez adaptéru k systému 
 vestaveb do vozidel Sortimo s osvědčením TÜV

 ▶ Optimální bezpečnost nákladu a optimální 
ochrana cestujících i v extrémních situacích 

Přehledně a bezpečně

Video



Příklad: blok s rošty i-BOXX + i-BOXX  
+ 2 zásuvky LS-T 72 + Inset BOXXy

i-BOXX víko roštu

i-BOXX rošt neaktivní

i-BOXX rošt aktivní

Zásuvka LS-T 72

Příklad bloku  
se třemi rošty i-BOXX

L-BOXX + i-BOXX  
rošt aktivní

Komponenty

NOVINKA! i-BOXX rošt – pořádek vždy s sebou a po ruce
i-BOXX rošt nabízí maximum modularity a flexibility. Rošt představuje 
 jednotlivý, spojovatelný modul regálového typu pro vložení zásuvek nebo 
 i-BOXXů, který lze téměř neomezeně kombinovat a rozšiřovat. Rošty i-BOXX 
je možné sestavovat jak pod sebe, tak i kombinovat s klasickými L-BOXXy 
a LS-BOXXy. Tak je možné vytvořit např. vlastní mobilní regál pro i-BOXXy 
a zásuvky. 

 ▶ Automatické spojení při nasazení přihrádek 
 zajišťovacími výstupky

 ▶ Pro trvalé spojení, např. při sestavování 
 regálového bloku z několika roštů

i-BOXX rošt neaktivní – bez spojovacích páček

 ▶ Pomocí víka můžete uzavřít nahoře rošty a vytvořit 
tak samostatnou jednotku

 ▶ Jednoduché použití se všemi L-BOXXy a  LS-BOXXy
 ▶ Držadlo umožňuje pohodlně a jednoduše přenášet 

vytvořené bloky roštů
 ▶ Zatížitelnost až 100 kg

Víko roštu i-BOXX s držadlem

 ▶ Zásuvka LS-T 72, stejně jako i-BOXXy, optimálně 
pasuje do roštu i-BOXX. Automatické zaskočení 
zásuvky a i-BOXXů do roštu i-BOXX a do LS-BOXXu 
pro bezpečnou přepravu bez dalšího zajišťování

Zásuvka LS-T 72

 ▶ Nepřekonatelně jednoduché spojování 
a  oddělování díky pružně uloženým spojovacím 
páčkám obdobně jako u standardních L-BOXXů

i-BOXX rošt aktivní – se spojovacími páčkami



Bosch Mobility System – 
inteligentní systém pro  
uložení a transport

Bosch Mobility System | 13

„Uklizené auto a uspořádané uložení elektrického nářadí, příslušenství 
a  materiálů jsou moji vizitkou, kterou oslovuji zákazníky.“

Andreas Wöhrlein,  
truhlářský mistr

PŘEPRAVA
DÍLNA

STAVENIŠTĚ

Okamžitý přehled

Univerzálně použitelný 
a naprosto praktický

Lehká a bezpečná 
 přeprava 

Jednoduchá a bezpečná přeprava nářadí a drobných dílů, přenáše-
ní z vozidla na stavbu či k zákazníkovi – a večer musí zase vše zpát-
ky do dílny. To je ideální místo pro použití BOXXů, které zaručují 
 pořádek a potřebný přehled, ochrání vaše nářadí před nárazy 
a  stříkající vodou a bez adaptérů se hodí do systému vestaveb do 
vozidel Sortimo.

Další informace najdete v prospektu L-BOXX Mobility a na www.Bosch-L-BOXX.com



Přehled lithium-iontových akumulátorových šr oubováků, akumulátorových vrtacích/ 
kombinovaných šroubováků Bosch     Pro každý úkol správné nářadí

14 | Akumulátorové šroubováky, akumulátorové vrtací/kombinované šroubováky

Fáze stavby 1. fáze – hrubá stavba 2. fáze – výstavba interiérů 3. fáze – dokončovací práce

14,4/18 V

36 V series 14,4/18 V robustseries 14,4/18 V dynamicseries 14,4/18 V lightseries 10,8 V series 3,6 V

Stejně silné jako nářadí napájené ze sítě Mimořádně robustní
Mimořádná doba chodu  

na jedno nabití akumulátoru Mimořádně lehké
Mimořádně  
kompaktní

Maximální  
síla v kapesním  

formátu

GSR – akumulátorový šroubovák/vrtací šroubovák
GSB – akumulátorový kombinovaný šroubovák

Síla (max. krouticí moment) 100 Nm 75–85 Nm 53–67 Nm 34–39 Nm 30 Nm 10 Nm

Hmotnost (v závislosti na verzi) 2,7–3,4 kg 1,9–2,2 kg 1,5–1,9 kg 1,2–1,4 kg 0,8; 0,95; 1,0 kg 0,5 kg

Rozměry/kompaktnost / (délka hlavy) 233/248 mm (GSR/GSB) 213/228 mm (GSR/GSB) 153/185/195 mm (GSR HX/GSR/GSB) 169/187 mm (GSR/GSB) 143/169/187 mm 158 mm

Hlavní řemesla

 ▶ Tesařství
 ▶ Montované stavby
 ▶ Pokládání dlaždic
 ▶ ...

 ▶ Montované stavby
 ▶ Pokládání dlaždic
 ▶ Zahradnictví a krajinné úpravy
 ▶ Montáž kovových konstrukcí
 ▶ Tesařství
 ▶ ...

 ▶ Stavební truhlářství
 ▶ Elektroinstalace
 ▶ Pokládání dlaždic
 ▶ Zahradnictví a krajinné úpravy
 ▶ Údržbářské práce
 ▶ Topení/sanita/klimatizace
 ▶ ...

 ▶ Elektrikáři
 ▶ Topení/sanita/klimatizace
 ▶ Výstavba interiérů/ 

akustika staveb
 ▶ Výroba nábytku
 ▶ Truhlářství
 ▶ ...

 ▶ Montáž  
kuchyňských linek

 ▶ Elektrikáři
 ▶ Zařizování obchodů/ 

výstavnictví
 ▶ Výroba nábytku
 ▶ ...

 ▶ Výroba nábytku
 ▶ Elektrikáři
 ▶ Zařizování interié-

rů
 ▶ ...

Příklady použití

 ▶ Použití u vysoce dimenzovaných průměrů 
šroubování a vrtání,  
např. montáž prefabrikovaných staveb 

 ▶ Vrtání s dutými vrtacími korunkami do zdiva 
(GSB)

 ▶ Použití u vysoce dimenzovaných  
průměrů šroubování a vrtání,  
např. montáž prefabrikovaných staveb 

 ▶ Sériové šroubování
 ▶ Vrtání s dutými vrtacími korunkami  

do zdiva (GSB)

 ▶ Sériové šroubování, 
např. dřevěné terasy,  
dřevěné rámové konstrukce,  
profilové konstrukce

 ▶ Otvory do dlaždic
 ▶ Otvory do zdiva (GSB)

 ▶ Montáž nábytku
 ▶ Zavěšování stropních podhledů
 ▶ Otvory do zdiva (GSB) pro upev-

nění vedení, kabelových kanálů/ 
šachet

 ▶ Montáž nábytku, 
drobné šroubové 
spoje

 ▶ Montáž rozváděčů
 ▶ Otvory do zdiva až 

10 mm (GSB)

 ▶ Šroubování malých 
šroubů 

 ▶ Lehké montážní 
práce a drobné 
elektroinstalační 
práce

Sklíčidlo 13 mm 13 mm (kov)
1/4" HEX (GSR 14,4/18 V-LI HX) /  
13 mm (GSR/GSB 14,4/18 V-LI)

10 mm

1/4" HEX (GSR 10,8-LI)/  
10 mm (GSR 10,8-2-LI; 
GSB 10,8-2-LI)

1/4" šestihran

ECP (Electronic Cell Protection)/ 
EMP (Electronic Motor Protection)/ 
ERC (Electronic Rotation Control)

Ano/ano/ano Ano/ano/ano Ano/ne/ne Ano/ne/ne Ano/ne/ne Ano/ne/ne

Průměr vrtání do dřeva  
(optimál./max.) 14–28 mm/102 mm 10–26 mm/45 mm 6–14 mm/35 mm 6–12 mm/30 mm 4–8 mm/19 mm –

Průměr šroubování do dřeva  
(optimál./max.) 6–10 mm/12 mm 5–8 mm/10-12 mm 3–7 mm/8 mm 3–6 mm/7 mm 3–6 mm/7 mm 3–4 mm/5 mm

Flexible Power System  
(kompatibilní akumulátory) 1,3/2,0/2,6/4,0 Ah 1,3/1,5/2,0/2,6/3,0/4,0 Ah

1,3/1,5/2,0/
4,0 Ah

1,3 Ah

 

GSB  
14,4 VE-2-LI

GSR  
36 VE-2-LI

GSB  
36 VE-2-LI

GSB  
18 VE-2-LI

GSR  
18 VE-2-LI

GSR  
14,4 VE-2-LI

18 V / 4,0 Ah 14,4 V / 4,0 Ah36 V / 4,0 Ah*

* Brzy v prodeji

36 V / 1,3 Ah36 V / 2,6 Ah 36 V / 2,0 Ah*



Přehled lithium-iontových akumulátorových šr oubováků, akumulátorových vrtacích/ 
kombinovaných šroubováků Bosch     Pro každý úkol správné nářadí
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Fáze stavby 1. fáze – hrubá stavba 2. fáze – výstavba interiérů 3. fáze – dokončovací práce

14,4/18 V

36 V series 14,4/18 V robustseries 14,4/18 V dynamicseries 14,4/18 V lightseries 10,8 V series 3,6 V

Stejně silné jako nářadí napájené ze sítě Mimořádně robustní
Mimořádná doba chodu  

na jedno nabití akumulátoru Mimořádně lehké
Mimořádně  
kompaktní

Maximální  
síla v kapesním  

formátu

Síla (max. krouticí moment) 100 Nm 75–85 Nm 53–67 Nm 34–39 Nm 30 Nm 10 Nm

Hmotnost (v závislosti na verzi) 2,7–3,4 kg 1,9–2,2 kg 1,5–1,9 kg 1,2–1,4 kg 0,8; 0,95; 1,0 kg 0,5 kg

Rozměry/kompaktnost / (délka hlavy) 233/248 mm (GSR/GSB) 213/228 mm (GSR/GSB) 153/185/195 mm (GSR HX/GSR/GSB) 169/187 mm (GSR/GSB) 143/169/187 mm 158 mm

Hlavní řemesla

 ▶ Tesařství
 ▶ Montované stavby
 ▶ Pokládání dlaždic
 ▶ ...

 ▶ Montované stavby
 ▶ Pokládání dlaždic
 ▶ Zahradnictví a krajinné úpravy
 ▶ Montáž kovových konstrukcí
 ▶ Tesařství
 ▶ ...

 ▶ Stavební truhlářství
 ▶ Elektroinstalace
 ▶ Pokládání dlaždic
 ▶ Zahradnictví a krajinné úpravy
 ▶ Údržbářské práce
 ▶ Topení/sanita/klimatizace
 ▶ ...

 ▶ Elektrikáři
 ▶ Topení/sanita/klimatizace
 ▶ Výstavba interiérů/ 

akustika staveb
 ▶ Výroba nábytku
 ▶ Truhlářství
 ▶ ...

 ▶ Montáž  
kuchyňských linek

 ▶ Elektrikáři
 ▶ Zařizování obchodů/ 

výstavnictví
 ▶ Výroba nábytku
 ▶ ...

 ▶ Výroba nábytku
 ▶ Elektrikáři
 ▶ Zařizování interié-

rů
 ▶ ...

Příklady použití

 ▶ Použití u vysoce dimenzovaných průměrů 
šroubování a vrtání,  
např. montáž prefabrikovaných staveb 

 ▶ Vrtání s dutými vrtacími korunkami do zdiva 
(GSB)

 ▶ Použití u vysoce dimenzovaných  
průměrů šroubování a vrtání,  
např. montáž prefabrikovaných staveb 

 ▶ Sériové šroubování
 ▶ Vrtání s dutými vrtacími korunkami  

do zdiva (GSB)

 ▶ Sériové šroubování, 
např. dřevěné terasy,  
dřevěné rámové konstrukce,  
profilové konstrukce

 ▶ Otvory do dlaždic
 ▶ Otvory do zdiva (GSB)

 ▶ Montáž nábytku
 ▶ Zavěšování stropních podhledů
 ▶ Otvory do zdiva (GSB) pro upev-

nění vedení, kabelových kanálů/ 
šachet

 ▶ Montáž nábytku, 
drobné šroubové 
spoje

 ▶ Montáž rozváděčů
 ▶ Otvory do zdiva až 

10 mm (GSB)

 ▶ Šroubování malých 
šroubů 

 ▶ Lehké montážní 
práce a drobné 
elektroinstalační 
práce

Sklíčidlo 13 mm 13 mm (kov)
1/4" HEX (GSR 14,4/18 V-LI HX) /  
13 mm (GSR/GSB 14,4/18 V-LI)

10 mm

1/4" HEX (GSR 10,8-LI)/  
10 mm (GSR 10,8-2-LI; 
GSB 10,8-2-LI)

1/4" šestihran

ECP (Electronic Cell Protection)/ 
EMP (Electronic Motor Protection)/ 
ERC (Electronic Rotation Control)

Ano/ano/ano Ano/ano/ano Ano/ne/ne Ano/ne/ne Ano/ne/ne Ano/ne/ne

Průměr vrtání do dřeva  
(optimál./max.) 14–28 mm/102 mm 10–26 mm/45 mm 6–14 mm/35 mm 6–12 mm/30 mm 4–8 mm/19 mm –

Průměr šroubování do dřeva  
(optimál./max.) 6–10 mm/12 mm 5–8 mm/10-12 mm 3–7 mm/8 mm 3–6 mm/7 mm 3–6 mm/7 mm 3–4 mm/5 mm

Flexible Power System  
(kompatibilní akumulátory) 1,3/2,0/2,6/4,0 Ah 1,3/1,5/2,0/2,6/3,0/4,0 Ah

1,3/1,5/2,0/
4,0 Ah

1,3 Ah

 

GSR  
14,4 V-LI

GSR  
14,4 V-LI HX

GSR  
18 V-LI

GSR  
18 V-LI HX

GSB  
14,4-2-LI

GSB  
18-2-LI

GSB  
18 V-LI 

GSB  
14,4 V-LI

GSR  
18-2-LI

GSR Mx2Drive

GSR  
14,4-2-LI

GSR  
10,8-LI

GSR  
10,8-2-LI

GSB  
10,8-2-LI

10,8 V /  
2,0 Ah

10,8 V /  
1,5 Ah

3,6 V /  
1,3 Ah

14,4 V / 2,0 Ah 14,4 V / 1,5 Ah18 V / 2,0 Ah 18 V / 1,5 Ah 10,8 V / 
4,0 Ah*
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3,6 V – maximální síla  
v kapesním formátu
GSR Mx2Drive Professional Bosch je perfektní elektrické nářadí na veškeré drobné šroubování. I přes 
 mimořádně kompaktní rozměry přesvědčí velkým výkonem. Díky dvěma vyměnitelným lithium-iontovým 
akumulátorům Premium je tento výkon k dispozici neustále. GSR Mx2Drive Professional je tak ideálním 
pomocníkem pro truhláře a dále při montáži nábytku a kuchyňských linek.

 ▶ Maximální síla: Inovativní dvoustupňová převodovka 
umožňuje přechod mezi jednotlivými stupni bez 
 vypnutí spínače ZAP/VYP a zajišťuje silný krouticí 
moment 10 Nm

 ▶ Rychlý a přesný díky optimálnímu převodovému 
 poměru: rychlé šroubování na 2. stupeň  
(0–580 min–1) – přesné a plynulé šroubování na 
1. stupeň (150 min–1)

 ▶ Mimořádně kompaktní: velmi krátká hlava (pouze  
158 mm) a nízká hmotnost (pouze 0,5 kg) – vejde se 
do kterékoli kapsy

Akumulátorový šroubovák
GSR Mx2Drive Professional
Maximální síla v kapesním formátu

Další informace k profesionálnímu modrému elektrickému nářadí a příslušenství najdete na www.bosch-professional.cz.

Technické údaje GSR Mx2Drive  
Professional

Objednací číslo 0 601 9A2 ...
Napětí akumulátoru 3,6 V
Utahovací moment, max. (měkký šroubový spoj) 5 Nm
Točivý moment, max. (tuhý šroubový spoj) 10 Nm
Max. Ø šroubů 5 mm
Hmotnost včetně akumulátoru 0,5 kg
Obsah dodávky ... 100 ... 101
1 Li-Ion akumulátor 1,3 Ah (2 607 336 242) x –
2 x Li-Ion akumulátor 1,3 Ah (2 607 336 242) – x
Rychlonabíječka x x
Karton x –
Kufřík na přenášení – x

Video



Další informace k profesionálnímu modrému elektrickému nářadí a příslušenství najdete na www.bosch-professional.cz.

10,8 V series –  
vždy po ruce díky kompaktním rozměrům
Akumulátorové nářadí třídy 10,8 V series od firmy Bosch se vyznačuje kompaktní konstrukcí a minimální 
hmotností. Díky tomu je vždy po ruce – ideální pro montáže a úpravy. A díky nadprůměrnému výkonu 
představuje perfektního pomocníka pro montáž kuchyní, nábytku a výstavnictví.
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 ▶ Se 169 mm nejkratší konstrukce v této třídě pro op-
timální manipulaci především při vrtání a šroubování 
nad hlavou a na stísněných místech

 ▶ Profesionální výkon: dvoustupňová převodovka 
 zabezpečuje silný točivý moment 30 Nm při vrtání 
(až 19 mm) a šroubování (až 7 mm)

 ▶ Plnohodnotné sklíčidlo 10 mm Auto-Lock

Akumulátorový vrtací šroubovák  
GSR 10,8-2-LI Professional
Nejkratší silák v této třídě

 ▶ Se 143 mm nejkratší konstrukce ve třídě 10,8 V pro 
optimální manipulaci, především při šroubování na 
stísněných místech

 ▶ Profesionální výkon: dvoustupňová převodovka 
 zabezpečuje silný točivý moment 30 Nm při 
 šroubování (až 7 mm)

 ▶ Zajistitelný 1/4" univerzální držák bitů aretuje 
 všechny běžné vrtací a šroubovací bity

Akumulátorový šroubovák  
GSR 10,8-LI Professional
Nejkratší silák v této třídě

Technické údaje GSR 10,8-2-LI  
Professional

GSR 10,8-2-LI Professional  
s akumulátorem 2,0 Ah

GSR 10,8-LI  
Professional

GSR 10,8-LI Professional  
s akumulátorem 2,0 Ah

Objednací číslo 0 601 868 ... 0 601 868 ... 0 601 992 ... 0 601 992 ...
Napětí akumulátoru 10,8 V 10,8 V 10,8 V 10,8 V
Utahovací moment, max. (měkký šroubový spoj) 13 Nm 15 Nm 13 Nm 15 Nm
Točivý moment, max. (tuhý šroubový spoj) 30 Nm 30 Nm 30 Nm 30 Nm
Volnoběžné otáčky (1. stupeň/2. stupeň) 0–400/1 300 min–1  0–400/1 300 min–1  0–400/1 300 min–1  0–400/1 300 min–1 
Max. Ø šroubů. 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm
Max. Ø vrtání do dřeva. 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm
Hmotnost včetně akumulátoru 0,95 kg 0,95 kg 0,8 kg 0,8 kg
Obsah dodávky ... 101 není k dispozici ... 107 ... 109 ... 901 není k dispozici není k dispozici ... 909
2 x Li-Ion akumulátor 1,5 Ah (1 600 Z00 02W) – x x – – x x –
2 x Li-Ion akumulátor 2,0 Ah (1 600 Z00 02X) – – – x – – – x
Rychlonabíječka – x x x – x x x
Karton x – x – x x – –
L-BOXX 102 (2 608 438 691) – x – x – – x x
Samostatná verze (bez akumulátoru/nabíječky) x – – – x – – –

Video Video



Nové 10,8V akumulátory
Díky vysoce výkonným článkům jsou nové 10,8V lithium-iontové akumu-
látory Bosch (1,5 Ah / 2,0 Ah) extrémně zatížitelné při minimální ztrátě 
energie. Přesvědčí kompaktností, nízkou hmotností, dlouhou dobou 
chodu na jedno nabití a robustností.

1,5 Ah

2,0 Ah

Akumulátorový úhlový šroubovák  
GWI 10,8 V-LI Professional
Nejkompaktnější akumulátorový úhlový  šroubovák

 ▶ Mimořádně všestranně použitelný, především na 
 úzkých a špatně dostupných místech, díky 5 nastavi-
telným polohám hlavy: 0°/22,5°/45°/67,5°/90°

 ▶ Velmi kompaktní: s velikostí 9,5 cm je nejkratší 
 nastavitelnou hlavou na trhu 

 ▶ Sedmistupňové elektronické nastavení krouticího 
momentu a stupeň pro vrtání

Další informace k profesionálnímu modrému elektrickému nářadí a příslušenství najdete na www.bosch-professional.cz.
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 ▶ Mimořádně všestranně použitelná díky 5 nastavitel-
ným polohám hlavy: 0°/22,5°/45°/67,5°/90°

 ▶ Velmi kompaktní: nejkratší (pouze 11 cm) nastavitel-
ná hlava se sklíčidlem 10 mm Auto-Lock

 ▶ Vysoké otáčky 0–1 300 ot/min pro rychlý postup 
práce – optimální pro vrtané otvory

NOVINKA! Akumulátorová  
úhlová vrtačka  

GWB 10,8-LI Professional
Kompaktní řešení pro těžko přístupná místa

Technické údaje NOVINKA! GWB 10,8-LI 
Professional

NOVINKA! GWB 10,8-LI 
 Professional s akumulátorem 2,0 Ah

GWI 10,8 V-LI  
Professional

GWI 10,8 V-LI  
Professional s akumulátorem 2,0 Ah

Objednací číslo 0 601 390 ... 0 601 390 ... 0 601 360 ... 0 601 360 ...
Napětí akumulátoru 10,8 V 10,8 V 10,8 V 10,8 V
Utahovací moment, max. (měkký šroubový spoj) 11 Nm 11 Nm 5 Nm 5 Nm
Točivý moment, max. (tuhý šroubový spoj) 11 Nm 11 Nm 13 Nm 13 Nm
Volnoběžné otáčky 0–1 300 min–1 0–1 300 min–1 0–585 min–1 0–585 min–1

Max. Ø šroubů. 6 mm 6 mm 5 mm 5 mm
Hmotnost včetně akumulátoru 1,2 kg 1,2 kg 1,1 kg 1,1 kg
Obsah dodávky ... 905 není k dispozici ... 908 ... U08 není k dispozici není k dispozici ... U0D
2 x Li-Ion akumulátor 1,5 Ah (1 600 Z00 02W) – x – – x x –
2 x Li-Ion akumulátor 2,0 Ah (1 600 Z00 02X) – – x – – – x
Rychlonabíječka – x x – x x x
Karton x – – x – x –
L-BOXX 102 (2 608 438 691) – x x – x – x
Samostatná verze (bez akumulátoru/nabíječky) x – – x – – –

Video



Možnost individuální konfigurace
L-BOXX od firmy Bosch představuje jedinečně flexibilní, 
 modulární úložný systém pro veškeré 10,8 V akumulátorové 
 nářadí. V jednom L-BOXXu lze podle individuálních požadavků 
uložit až tři kusy různého nářadí.

Více informací na: www.Bosch-L-BOXX.com
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Další informace k profesionálnímu modrému elektrickému nářadí a příslušenství najdete na www.bosch-professional.cz.

 ▶ Se 189 mm nejkratší konstrukce v této třídě pro optimální 
 manipulaci především při vrtání a šroubování nad hlavou a na 
stísněných místech

 ▶ Nově vyvinutá dvoustupňová planetová převodovka pro  
výkonné šroubování a vrtání do dřeva a kovu a dále vrtání  
do zdiva s příklepem

 ▶ Plnohodnotné sklíčidlo 10 mm Auto-Lock

Akumulátorový 
 kombinovaný šroubovák 

GSB 10,8-2-LI Professional
Nejkratší silák 10,8 V s funkcí vrtání s příklepem

Technické údaje NOVINKA! GSB 10,8-2-LI 
Professional

NOVINKA! GSB 10,8-2-LI  
Professional s akumulátorem 2,0 Ah

Objednací číslo 0 601 9B6 ... 0 601 9B6 ...
Napětí akumulátoru 10,8 V 10,8 V
Utahovací moment, max. (měkký šroubový spoj) 13 Nm 15 Nm
Točivý moment, max. (tuhý šroubový spoj) 30 Nm 30 Nm
Volnoběžné otáčky (1. stupeň/2. stupeň) 0–380/0–1 300 min–1 0–380/0–1 300 min–1

Frekvence příklepů, max. 19 500 min–1 19 500 min–1

Max. Ø šroubů 7 mm 7 mm
Max. Ø vrtání do dřeva 19 mm 19 mm
Hmotnost včetně akumulátoru 0,95 kg 1,00 kg
Obsah dodávky ... 901 není k dispozici není k dispozici ... 906
2 x Li-Ion akumulátor 1,5 Ah (1 600 Z00 02W) – x x –
2 x Li-Ion akumulátor 2,0 Ah (1 600 Z00 02X) – – – x
Rychlonabíječka – x x x
Karton x – x –
L-BOXX 102 (2 608 438 691) – x – x
Samostatná verze (bez akumulátoru/nabíječky) x – – –

NOVINKA!

Video



Další informace k profesionálnímu modrému elektrickému nářadí a příslušenství najdete na www.bosch-professional.cz.
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 ▶ Se 137 mm nejkratší konstrukce ve třídě 10,8 V pro 
optimální manipulaci především při šroubování nad 
hlavou a na úzkých místech

 ▶ Silný krouticí moment 105 Nm pro 80 % všech běž-
ných použití akumulátorového rázového utahováku 
do kovu a betonu

 ▶ Vysoké otáčky (2 600 ot/min) pro rychlý postup 
 práce

Akumulátorový rázový utahovák  
GDR 10,8-LI Professional
Nejkratší akumulátorový rázový utahovák ve své třídě

Posviť si ve tmě
Integrované diodové světlo pro osvět-
lení pracovního prostoru i na tmavých 
místech.

Technické údaje GDR 10,8-LI  
Professional

GDR 10,8-LI Professional  
s akumulátorem 2,0 Ah

Objednací číslo 0 601 9A6 ... 0 601 9A6 ...
Napětí akumulátoru 10,8 V 10,8 V
Točivý moment, max. (tuhý šroubový spoj) 105 Nm 105 Nm
Jmenovitý počet rázů 0–3 100 min–1 0–3 100 min–1

Ø šroubů M 4–M 12 M 4–M 12
Upínání nástrojů Vnitřní šestihran 1/4" Vnitřní šestihran 1/4"
Hmotnost včetně akumulátoru 1,0 kg 1,0 kg
Obsah dodávky ... 901 není k dispozici není k dispozici ... 977 není k dispozici
2 x Li-Ion akumulátor 1,5 Ah (1 600 Z00 02W) – x x – –
2 x Li-Ion akumulátor 2,0 Ah (1 600 Z00 02X) – – – x x
Rychlonabíječka – x x x x
Karton x x – – x

L-BOXX 102 (2 608 438 691) – – x x –
Samostatná verze (bez akumulátoru/nabíječky) x – – – –
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14,4/18 V lightseries –  
nejlehčí akumulátorové nářadí ve své třídě
Akumulátorové nářadí nové třídy 14,4/18 V lightseries od firmy Bosch přesvědčí především při použití, 
při kterém se požaduje lehké a univerzální nářadí pro šroubování, vrtání a vrtání s příklepem (varian-
ta GSB). Ideální oblasti použití představují dokončovací a instalační práce s malými až středními 
 průměry vrtání a šroubování. Nářadí přesvědčí nejen nízkou hmotností a snadnou manipulací, nýbrž 
také výhodnou pořizovací cenou.

Akumulátorové vrtací 
šroubováky  

GSR 14,4-2-LI a GSR 18-2-LI Professional 
Nejlehčí ve své třídě

Další informace k profesionálnímu modrému elektrickému nářadí a příslušenství najdete na www.bosch-professional.cz.

 ▶ Nejmenší hmotnost pro dokonalé ovládání a práci bez únavy
 ▶ Nově vyvinutá dvoustupňová planetová převodovka pro ná-

ročné a všestranné možnosti použití při  šroubování a vrtání
 ▶ Elektronická ochrana článků Bosch (ECP): Chrání 

 akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým  vybitím

Technické údaje GSR 14,4-2-LI  
Professional

GSR 18-2-LI  
Professional

Objednací číslo 0 601 9B7 ... 0 601 9B7 ...
Napětí akumulátoru 14,4 V 18 V
Točivý moment, max. (tuhý šroubový spoj) 34 Nm 38 Nm
Volnoběžné otáčky (1. stupeň/2. stupeň) 0–400/1 300 min–1 0–450/1 400 min–1

Frekvence příklepů, max. – –
Max. Ø šroubů 7 mm 7 mm
Max. Ø vrtání do dřeva/oceli 30/10 mm 30/10 mm
Hmotnost včetně akumulátoru 1,2 kg 1,3 kg
Obsah dodávky není k dispozici ... 401 ... 400 není k dispozici ... 301 ... 300
2 x Li-Ion akumulátor 1,5 Ah 14,4 V (1 600 Z00 030) – x x – – –
2 x Li-Ion akumulátor 1,5 Ah 18 V (1 600 Z00 035) – – – – x x
Rychlonabíječka – x x – x x
Karton x x – x x –

L-BOXX – – x – – x
Samostatná verze (bez akumulátoru/nabíječky) x – – x – –

NOVINKA!

Video
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Akumulátorové  
kombinované šroubováky  

GSB 14,4-2-LI a GSB 18-2-LI Professional 
Nejlehčí ve své třídě

Další informace k profesionálnímu modrému elektrickému nářadí a příslušenství najdete na www.bosch-professional.cz.

 ▶ Nejmenší hmotnost pro dokonalé ovládání a práci bez únavy
 ▶ Nově vyvinutá dvoustupňová planetová převodovka pro 

 výkonné šroubování a vrtání do dřeva a kovu a dále vrtání  
do zdiva s příklepem 

 ▶ Elektronická ochrana článků Bosch (ECP): Chrání akumulátor 
před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím

Technické údaje GSB 14,4-2-LI  
Professional

GSB 18-2-LI 
Professional

Objednací číslo 0 601 9C7 ... 0 601 9D2 ...
Napětí akumulátoru 14,4 V 18 V
Točivý moment, max. (tuhý šroubový spoj) 35 Nm 39 Nm
Volnoběžné otáčky (1. stupeň/2. stupeň) 0–400/1 300 min–1 0–450/1 400 min–1

Frekvence příklepů, max. 19 500 min–1 19 500 min–1

Max. Ø šroubů 7 mm 7 mm
Max. Ø vrtání do dřeva/oceli 30/10 mm 30/10 mm
Max. Ø vrtání do zdiva 10 mm 10 mm
Hmotnost včetně akumulátoru 1,3 kg 1,4 kg
Obsah dodávky ... 000 ... 001 není k dispozici ... 300 ... 301 není k dispozici
2 x Li-Ion akumulátor 1,5 Ah, 14,4 V (1 600 Z00 030) x x – – – –
2 x Li-Ion akumulátor 1,5 Ah, 18 V (1 600 Z00 035) – – – x x –
Rychlonabíječka x x – x x –
Karton – x x – x x

L-BOXX x – – x – –
Samostatná verze (bez akumulátoru/nabíječky) – – x – – x

NOVINKA!

Video



Další informace k profesionálnímu modrému elektrickému nářadí a příslušenství najdete na www.bosch-professional.cz.

 ▶ Nejkratší konstrukce (pouze 138 mm) ve své třídě pro lepší 
vyvážení a kontrolu

 ▶ Nejmenší hmotnost (pouze 1,3 kg/14,4 V–1,5 Ah) pro 
 perfektní ovládání především při šroubování nad hlavou

 ▶ Integrované světlo se 3 LED pro optimální osvětlení pracovní 
oblasti a na tmavých místech

Akumulátorové rázové  
utahováky  

GDR 14,4-LI a GDR 18-LI Professional
Nejkratší a nejlehčí rázové utahováky ve své třídě

NOVINKA!
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Technické údaje NOVINKA! GDR 14,4-LI 
Professional

GDR 18-LI 
Professional 

Objednací číslo není k dispozici není k dispozici
Napětí akumulátoru 14,4 V 18 V
Točivý moment, max. (tuhý šroubový spoj) 120 Nm 130 Nm
Ø šroubů M 6–M 12 M 6–M 12
Jmenovitý počet rázů 0–2 800 min–1 0–2 800 min–1

Upínání nástrojů Vnitřní šestihran 1/4" Vnitřní šestihran 1/4"
Hmotnost včetně akumulátoru 1,3 kg 1,4 kg
Obsah dodávky není k dispozici  není k dispozici  není k dispozici  není k dispozici  není k dispozici  není k dispozici
2 x Li-Ion akumulátor 1,5 Ah, 14,4 V (1 600 Z00 030) – x x – – –
2 x Li-Ion akumulátor 1,5 Ah, 18 V (1 600 Z00 035) – – – – x x
Rychlonabíječka – x x – x x
Karton x x – x x –
L-BOXX 136 (2 608 438 692) – – x – – x
Samostatná verze (bez akumulátoru/nabíječky) x – – x – –

Video
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14,4/18 V dynamicseries –  
nepřekonatelná doba chodu na  
jedno nabití akumulátoru
Akumulátorové nářadí řady 14,4/18 V dynamicseries od firmy Bosch se vyznačují nepřekonatelnou 
dobou chodu na jedno nabití akumulátoru. Nezávislé praktické testy potvrzují například u akumulátoro-
vých vrtacích šroubováků: Více zašroubovaných šroubů na jedno nabití akumulátoru nezvládne žádné 
nářadí této třídy. Díky tomu jsou obzvláště vhodné pro sériové šroubování ve výstavnictví a zařizování 
obchodů. Jejich jedinečná výdrž v kombinaci s vysokou výkonností a kompaktní konstrukcí dělá ze třídy 
dynamicseries Bosch univerzální řešení pro všechny profesionální uživatele.

 ▶ Mimořádně kompaktní díky nejkratší konstrukci ve své 
třídě, s nízkou hmotností pro perfektní ovládání

 ▶ Integrovaná funkce vrtání s příklepem pro vrtání do 
 zdiva až 13 mm

 ▶ Výkonné díky nově vyvinuté koncepci převodovky  
a novému vysoce výkonnému čtyřpólovému motoru 
Bosch – pro až 75 otvorů (6 x 50 mm) do zdiva 
 (zkušební beton podle N 60745-2-1-) na jediné  
nabití akumulátoru (18 V – 4,0 Ah)

Akumulátorové kombinované šroubováky  
GSB 14,4 V-LI a GSB 18 V-LI Professional
Nejkratší ve své třídě – s funkcí vrtání s příklepem

Další informace k profesionálnímu modrému elektrickému nářadí a příslušenství najdete na www.bosch-professional.cz.

Technické údaje GSB 14,4 V-LI  
Professional

GSB 14,4 V-LI Professional 
s akumulátorem Compact

GSB 18 V-LI  
Professional

GSB 18 V-LI Professional  
s akumulátorem Compact

Objednací číslo 0 601 867 ... 0 601 867 ... 0 601 867 ... 0 601 867 ...
Napětí akumulátoru 14,4 V 14,4 V 18 V 18 V
Točivý moment, max. (tuhý šroubový spoj) 60 Nm 53 Nm 67 Nm 60 Nm
Volnoběžné otáčky (1. stupeň/2. stupeň) 0–500/1 600 min–1 0–500/1 600 min–1 0–500/1 700 min–1 0–500/1 700 min–1

Max. Ø šroubů 7 mm 7 mm 8 mm 8 mm
Max. Ø vrtání do zdiva 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm
Hmotnost včetně akumulátoru 1,8 kg 1,6 kg 1,9 kg 1,6 kg
Obsah dodávky ... 00D ... 00C není k dispozici ... 10F ... 10E není k dispozici
2 x Li-Ion akumulátor 1,5 Ah, 14,4 V (1 600 Z00 030) – – x – – –
2 x Li-Ion akumulátor 1,5 Ah, 18 V (1 600 Z00 035) – – – – – x
2 x Li-Ion akumulátor 4,0 Ah, 14,4 V (1 600 Z00 033) x – – – – –
2 x Li-Ion akumulátor 4,0 Ah, 18 V (1 600 Z00 038) – – – x – –
Rychlonabíječka x – x x – x
Karton s vložkou L-BOXX – x – – x –
L-BOXX 136 (2 608 438 692) x – x x – x
Samostatná verze (bez akumulátoru/nabíječky) – x – – x –

Video
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Další informace k profesionálnímu modrému elektrickému nářadí a příslušenství najdete na www.bosch-professional.cz.

Nepřekonatelná doba chodu na jedno nabití 
 akumulátoru
Nezávislá společnost SLG Prüf- und Zertifizierungs 
GmbH, Hartmannsdorf v Sasku, konstatovala: 
„GSR 18 V-LI Professional s 826 zašroubovanými 
šrouby (6 x 60 mm do měkkého dřeva) se vyznaču-
je zdaleka nejdelší dobou chodu na jedno nabití 
akumulátoru v této třídě akumulátorových vrtacích 
šroubováků.“

Akumulátorové vrtací šroubováky  
GSR 14,4 V-LI a GSR 18 V-LI Professional
Nejkratší vytrvalci

 ▶ Mimořádně kompaktní díky nejkratší konstrukci ve 
své třídě, s nízkou hmotností pro perfektní ovládání

 ▶ Silné díky nově vyvinuté koncepci převodovky a nové-
mu čtyřpólovému vysoce výkonnému motoru Bosch

 ▶ Vysoká účinnost: až 826 šroubů (6 x 60 mm do 
 měkkého dřeva) pouze na jedno nabití akumulátoru 
(18 V – 4,0 Ah)

Technické údaje GSR 14,4 V-LI 
Professional

GSR 14,4 V-LI Professional
s akumulátorem Compact

GSR 18 V-LI 
Professional

GSR 18 V-LI Professional  
s akumulátorem Compact

Objednací číslo 0 601 866 ... 0 601 866 ... 0 601 866 ... 0 601 866 ...
Napětí akumulátoru 14,4 V 14,4 V 18 V 18 V
Točivý moment, max. (tuhý šroubový spoj) 60 Nm 53 Nm 67 Nm 60 Nm
Volnoběžné otáčky (1. stupeň/2. stupeň) 0–500/1 600 min–1 0–500/1 600 min–1 0–500/1 700 min–1 0–500/1 700 min–1

Max. Ø šroubů 7 mm 7 mm 8 mm 8 mm
Max. Ø vrtání do dřeva 32 mm 28 mm 35 mm 32 mm
Hmotnost včetně akumulátoru 1,7 kg 1,5 kg 1,8 kg 1,6 kg
Obsah dodávky ... 00E ... 00D ... 00F ... 10H ... 10G ... 10J
2 x Li-Ion akumulátor 1,5 Ah, 14,4 V (1 600 Z00 030) – – x – – –
2 x Li-Ion akumulátor 1,5 Ah, 18 V (1 600 Z00 035) – – – – – x
2 x Li-Ion akumulátor 4,0 Ah, 14,4 V (1 600 Z00 033) x – – – – –
2 x Li-Ion akumulátor 4,0 Ah, 18 V (1 600 Z00 038) – – – x – –
Rychlonabíječka x – x x – x
Karton s vložkou L-BOXX – x – – x –
L-BOXX 136 (2 608 438 692) x – x x – x
Samostatná verze (bez akumulátoru/nabíječky) – x – – x –

Video
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Akumulátorové šroubováky  
GSR 14,4 V-LI HX a GSR 18 V-LI HX Professional

Nejkratší vytrvalci – s univerzálním držákem bitů

 ▶ Nejkompaktnější konstrukce v této třídě a nízká hmotnost pro perfektní ovládání
 ▶ Zajistitelný 1/4" univerzální držák bitů aretuje všechny běžné vrtací a šroubovací bity
 ▶ Vysoká účinnost – až 826 šroubů (6 x 60 mm do měkkého dřeva) na jedno nabití 

 akumulátoru (18 V – 4,0 Ah)

NOVINKA!

Další informace k profesionálnímu modrému elektrickému nářadí a příslušenství najdete na www.bosch-professional.cz.

Technické údaje NOVINKA! GSR 14,4 V-LI HX 
Professional

NOVINKA! GSR 18 V-LI HX 
Professional

Objednací číslo 0 601 869 ... 0 601 869 ...
Napětí akumulátoru 14,4 V 18 V
Točivý moment, max. (tuhý šroubový spoj) 60 Nm 67 Nm
Volnoběžné otáčky (1. stupeň/2. stupeň) 0–500/0–1 600 min–1 0–500/0–1 700 min–1

Max. Ø šroubů 7 mm 8 mm
Max. Ø vrtání do dřeva 32 mm 35 mm
Hmotnost včetně akumulátoru 1,6 kg 1,7 kg
Obsah dodávky ... 004 ... 002 ... 104 ... 102
2 x Li-Ion akumulátor 4,0 Ah, 14,4 V (1 600 Z00 033) x – – –
2 x Li-Ion akumulátor 4,0 Ah, 18 V (1 600 Z00 038) – – x –
Rychlonabíječka x – x –
Karton s vložkou L-BOXX x x x x

Samostatná verze (bez akumulátoru/nabíječky) – x – x

Video
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Diamantové bity a držák 
 Anti-shock: extrémně odolné 
vůči zlomení. Kombinace pro 
více než 9násobně delší 
 životnost.

Další informace k profesionálnímu modrému elektrickému nářadí a příslušenství najdete na www.bosch-professional.cz.

Technické údaje NOVINKA! GDX 14,4 V-LI
Professional

NOVINKA! GDX 14,4 V-LI
Professional s akumulátorem Compact

NOVINKA! GDX 18 V-LI
Professional

NOVINKA! GDX 18 V-LI
Professional s akumulátorem Compact

Objednací číslo 0 601 9B8 ... 0 601 9B8 ... 0 601 9B8 ... 0 601 9B8 ...
Napětí akumulátoru 14,4 V 14,4 V 18 V 18 V
Točivý moment, max. (tuhý šroubový spoj) 170 Nm 170 Nm 180 Nm 180 Nm
Volnoběžné otáčky 0–2 800 min–1 0–2 800 min–1 0–2 800 min–1 0–2 800 min–1

Jmenovitý počet rázů 0–3 200 min–1 0–3 200 min–1 0–3 200 min–1 0–3 200 min–1

Ø šroubů
s 1/4" vnitřním šestihranem:  
M 6–M 14; s 1/2" vnějším  
čtyřhranem: M 6–M 16

s 1/4" vnitřním šestihranem:  
M 6 – M 14; s 1/2" vnějším 
 čtyřhranem: M 6 – M 16

s 1/4" vnitřním šestihranem:  
M 6 – M 14; s 1/2" vnějším 
 čtyřhranem: M 6 – M 16

s 1/4" vnitřním šestihranem:  
M 6 – M 14; s 1/2" vnějším 
 čtyřhranem: M 6 – M 16

Upínání nástrojů Vnitřní šestihran 1/4"a vnější 
čtyřhran 1/2"

1/4" vnitřní šestihran a 1/2" 
 vnější čtyřhran

1/4" vnitřní šestihran a 1/2" 
 vnější čtyřhran

1/4" vnitřní šestihran a 1/2" 
 vnější čtyřhran

Hmotnost včetně akumulátoru 1,7 kg 1,5 kg 1,8 kg 1,6 kg
Obsah dodávky ... 001 ... 004 není k dispozici není k dispozici ... 101 ... 104 není k dispozici není k dispozici
2 x Li-Ion akumulátor 1,5 Ah, 14,4 V (1 600 Z00 030) – – – x – – – –
2 x Li-Ion akumulátor 1,5 Ah, 18 V (1 600 Z00 035) – – – – – – – x
2 x Li-Ion akumulátor 4,0 Ah, 14,4 V (1 600 Z00 033) – x – – – – – –
2 x Li-Ion akumulátor 4,0 Ah, 18 V (1 600 Z00 038) – – – – – x – –
Rychlonabíječky – x – x – x – x
Karton x – – – x – – –

L-BOXX 136 (2 608 438 692) – x x x – x x x
Samostatná verze (bez akumulátoru/nabíječky) x – x – x – x –

 ▶ Mnohostranné a jedinečné: nově vyvinuté 
 upínání nástrojů, které kombinuje 1/4" šestihran 
a 1/2" čtyřhran, pro ještě větší množství 
 různých případů použití

 ▶ Vysoký krouticí moment a vysoké otáčky pro 
rychlý postup práce při šroubování do kovu 
a dřeva

 ▶ Velmi krátká konstrukce pro dokonalé ovládání 
i v úzkých prostorech a nad hlavou

Akumulátorové rázové 
utahováky  

GDX 14,4/18 V-LI Professional
Nejuniverzálnější rázové utahováky ve své třídě

NOVINKA!

Video



Další informace k profesionálnímu modrému elektrickému nářadí a příslušenství najdete na www.bosch-professional.cz.

 ▶ Mnohostranně použitelné díky 1/4" rychlovýměnnému 
 sklíčidlu

 ▶ Velmi krátká konstrukce pro dokonalé ovládání i v úzkých 
 prostorech a nad hlavou

 ▶ Vysoký krouticí moment (160 Nm, 18 V/4,0 Ah) a vysoký počet 
příklepů (3 200 min–1) pro rychlý postup práce během šroubo-
vání do kovu a dřeva

 ▶ Jedinečná možnost volby mezi akumulátorem „XL“ (delší doba 
chodu na jedno nabití akumulátoru) a „Compact“ (menší 
hmotnost pro ještě pohodlnější práci)

Akumulátorové rázové utahováky  
GDR 14,4/18 V-LI Professional 
Všestranné utahováky s 1/4" rychlovýměnným sklíčidlem
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Technické údaje GDR 14,4 V-LI 
Professional

GDR 18 V-LI  
Professional 

Objednací číslo není k dispozici není k dispozici
Napětí akumulátoru 14,4 V 18 V
Točivý moment, max. (tuhý šroubový spoj) 150 Nm 160 Nm
Jmenovitý počet rázů 0–3 200 min–1 0–3 200 min–1

Ø šroubů M 6 – M 14 M 6 – M 14
Upínání nástrojů Vnitřní šestihran 1/4" Vnitřní šestihran 1/4"

Hmotnost včetně akumulátoru 1,6 kg (XL)
1,4 (Compact)

1,7 kg (XL)
1,5 (Compact)

Obsah dodávky není k dispozici  není k dispozici  není k dispozici  není k dispozici  není k dispozici  není k dispozici  není k dispozici
2 x Li-Ion akumulátor 1,5 Ah, 14,4 V (1 600 Z00 030) – – x – – – –
2 x Li-Ion akumulátor 1,5 Ah, 18 V (1 600 Z00 035) – – – – x – –
2 x Li-Ion akumulátor 4,0 Ah, 14,4 V (1 600 Z00 033) – x – – – – –
2 x Li-Ion akumulátor 4,0 Ah, 18 V (1 600 Z00 038) – – – – – x –
Rychlonabíječka – x x – x x –
Karton x – – – – – x
L-BOXX 136 (2 608 438 692) – x x x x x –
Samostatná verze (bez akumulátoru/nabíječky) x – – x – – x



Další informace k profesionálnímu modrému elektrickému nářadí a příslušenství najdete na www.bosch-professional.cz.

 ▶ Vysoký krouticí moment (180 Nm, 18 V/4,0 Ah) a vysoký 
počet příklepů (3 200 min–1) pro rychlý postup práce 
 během šroubování do kovu

 ▶ Velmi krátká konstrukce pro dokonalé ovládání i v úzkých 
prostorech a nad hlavou

 ▶ Nejvyšší krouticí momenty jsou spolehlivě přenášeny  
díky upnutí s 1/2" čtyřhranem

 ▶ Jedinečná možnost volby mezi akumulátorem „XL“  
(delší doba chodu na jedno nabití akumulátoru) 
a „ Compact“ (menší hmotnost pro ještě pohodlnější 
 práci)

Akumulátorové rázové utahováky  
GDS 14,4/18 V-LI Professional 
Pro vysoké krouticí momenty –  
s upnutím 1/2" vnitřní čtyřhran
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Technické údaje GDS 14,4 V-LI
Professional

GDS 18 V-LI 
Professional

Objednací číslo není k dispozici není k dispozici
Napětí akumulátoru 14,4 V 18 V
Točivý moment, max. (tuhý šroubový spoj) 170 Nm 180 Nm
Jmenovitý počet rázů 0–3 200 min–1 0–3 200 min–1

Ø šroubů M 6 – M 16 M 6 – M 16
Upínání nástrojů 1/2" vnější čtyřhran 1/2" vnější čtyřhran

Hmotnost včetně akumulátoru 1,6 kg (XL)
1,4 kg (Compact)

1,7 kg (XL)
1,5 kg (Compact)

Obsah dodávky není k dispozici  není k dispozici  není k dispozici  není k dispozici  není k dispozici  není k dispozici  není k dispozici
2 x Li-Ion akumulátor 1,5 Ah, 14,4 V (1 600 Z00 030) – – x – – – –
2 x Li-Ion akumulátor 1,5 Ah, 18 V (1 600 Z00 035) – – – – – – x
2 x Li-Ion akumulátor 4,0 Ah, 14,4 V (1 600 Z00 033) – x – – – – –
2 x Li-Ion akumulátor 4,0 Ah, 18 V (1 600 Z00 038) – – – – x – –
Rychlonabíječka – x x – x – x
Karton x – – – – x –
L-BOXX 136 (2 608 438 692) – x x x x – x
Samostatná verze (bez akumulátoru/nabíječky) x – – x – x –
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14,4/18 V robustseries –  
mimořádně robustní, téměř nezničitelné
Akumulátorové nářadí řady 14,4/18 V robustseries od firmy Bosch je vyvinuté pro nejnáročnější použití 
na stavbě. Zde jsou robustnost a vysoký výkon obzvlášť důležité. Elektronická ochrana motoru Bosch 
(EMP) chrání motor proti přetížení, a je tak zárukou dlouhé životnosti.

 ▶ Mimořádně výkonné: pro nejnáročnější šroubování a vrtání  
do dřeva a kovu

 ▶ Mimořádně kompaktní: velmi krátká hlava (pouze 213 mm) 
pro perfektní manipulaci

 ▶ Mimořádně robustní: plně funkční i po pádu na beton ze  
2 m díky pružnému krytu z materiálu Dura Shield

Další informace k profesionálnímu modrému elektrickému nářadí a příslušenství najdete na www.bosch-professional.cz.

Akumulátorové vrtací šroubováky  
GSR 14,4 VE-2-LI a GSR 18 VE-2-LI  

Professional 
Mimořádně robustní. Mimořádně kompaktní.

Mimořádně robustní kryt
Díky krytu z pružného materiálu Dura Shield jsou 
veškeré akumulátorové vrtací a kombinované 
šroubováky řady robustseries plně funkční i po pádu  
na beton z výšky 2 m. Robustní kovové 13 mm 
 sklíčidlo zabezpečuje dlouhou životnost.

K dispozici od podzimu  
(Změny vyhrazeny)

NOVINKA! Electronic Rotation Control (ERC)
Inovativní přídavná rukojeť 

Více informací na straně 35.

NOVINKA!

Video



 ▶ Pro nejnáročnější šroubování a vrtání do dřeva a kovu,  
jakož i vrtání s příklepem do zdiva až 14 mm

 ▶ Mimořádně kompaktní: velmi krátká hlava (pouze 228 mm)  
pro perfektní manipulaci

 ▶ Mimořádně robustní: plně funkční i po pádu na beton ze 
2 m díky pružnému krytu z materiálu Dura Shield

Elektronická ochrana motoru Bosch (EMP)
Inovativní EMP u veškerého akumulátorového nářadí řady robustseries 
při zablokování při nejnáročnějším použití automaticky vypne motor, 
a zajišťuje tak delší životnost. Zabrání se tím spálení motoru, jak je to 
u nářadí od jiných výrobců.

Další informace k profesionálnímu modrému elektrickému nářadí a příslušenství najdete na www.bosch-professional.cz.

Akumulátorové kombinované  
šroubováky  

GSB 14,4 VE-2-LI a GSB 18 VE-2-LI Professional
Mimořádně robustní. Extrémně kompaktní – s funkcí vrtání s příklepem.
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Technické údaje NOVINKA! GSR 14,4 VE-2-LI
Professional

NOVINKA! GSR 18 VE-2-LI
Professional

NOVINKA! GSB 14,4 VE-2-LI
Professional

NOVINKA! GSB 18 VE-2-LI
Professional

Objednací číslo 0 601 9D9 ... 0 601 9D9 ... 0 601 9D9 ... 0 601 9D9 ...
Napětí akumulátoru 14,4 V 18 V 14,4 V 18 V
Točivý moment, max. (tuhý šroubový spoj) 75 Nm 80 Nm 80 Nm 85 Nm
Volnoběžné otáčky (1. stupeň/2. stupeň) 0–400/1 700 ot/min 0–400/1 700 ot/min 0–440/1 850 ot/min 0–440/1 850 ot/min
Max. Ø šroubů 10 mm 12 mm 10 mm 10 mm
Max. Ø vrtání do zdiva – – 14 mm 16 mm
Hmotnost včetně akumulátoru 2,3 kg 2,4 kg 2,4 kg 2,5 kg
Obsah dodávky ... 002 ... 000 ... 102 ... 100 ... 202 ... 200 ... 302 ... 300
2x Li-Ion akumulátor 4,0 Ah, 14,4 V (1 600 Z00 033) – x – – – x – –
2x Li-Ion akumulátor 4,0 Ah, 18 V (1 600 Z00 038) – – – x – – – x
Rychlonabíječka AL 1860 CV – x – x – x – x
L-BOXX 136 (2 608 438 692) x x x x x x x x
Samostatná verze (bez akumulátoru/nabíječky) x – x – x – x –

K dispozici od podzimu  
(Změny vyhrazeny)

NOVINKA! Electronic Rotation Control (ERC)
Inovativní přídavná rukojeť 

Více informací na straně 35.

NOVINKA!

Video
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Nové akumulátorové multifunkční šroubováky 
Řemeslníci si nyní mohou při použití multifunkčních akumuláto-
rových rázových utahováků GDR 14,4 V-LI MF a 18 V-LI MF 
 Professional navíc kromě funkce rázového utahování zvolit 
mezi dvojím nastavením otáček. Díky tomu lze tyto akumuláto-
rové rázové utahováky používat také pro mnohostranné 
 šroubování a vrtání.

 ▶ Maximální krouticí moment v této třídě pro výkonnou 
práci

 ▶ Dvě možnosti nastavení otáček pro všestranné 
 použití při šroubování i při vrtání

 ▶ Nejkratší konstrukce (pouze 177 mm) pro práci nad 
hlavou a na stísněných místech

Akumulátorové rázové utahováky 
GDR 14,4 V-LI MF a GDR 18 V-LI MF Professional 
Nejkratší a nejvýkonnější multifunkční akumulátorové 
 rázové utahováky

Další informace k profesionálnímu modrému elektrickému nářadí a příslušenství najdete na www.bosch-professional.cz.

Technické údaje GDR 14,4 V-LI MF
Professional

GDR 18 V-LI MF
Professional

Objednací číslo 0 601 9A1 ... 0 601 9A1 ...
Napětí akumulátoru 14,4 V 18 V
Točivý moment, max. (tuhý šroubový spoj) 150 Nm 160 Nm
Jmenovitý počet rázů 0–3 200 min–1 0–3 200 min–1

Max. Ø šroubů M 6 – M 14 M 6 – M 14
Upínání nástrojů Vnitřní šestihran 1/4" Vnitřní šestihran 1/4"
Hmotnost včetně akumulátoru 1,8 kg 1,9 kg
Obsah dodávky ... 904 ... 901  není k dispozici ... 004 ... 001  není k dispozici
2 x Li-Ion akumulátor 4,0 Ah, 14,4 V (1 600 Z00 033) x – – – – –
2 x Li-Ion akumulátor 4,0 Ah, 18 V (1 600 Z00 038) – – – x – –
Karton – x – – x –

Rychlonabíječka x x – x x –
L-BOXX 136 (2 608 438 692) x – x x – x
Samostatná verze (bez akumulátoru/nabíječky) – x x – x x

Video



Další informace k profesionálnímu modrému elektrickému nářadí a příslušenství najdete na www.bosch-professional.cz.

 ▶ Nejvyšší točivý moment (650 Nm) v této třídě pro 
nejnáročnější šroubování do kovu (M 12–M 20) 
a  betonu

 ▶ Extrémně robustní a odolný díky celokovové 
 převodovce a kovovému krytu

 ▶ S hmotností 3,0 kg se jedná o jeden z nejlehčích 
 rázových utahováků s vysokým momentem třídy 
„High-Torque“

Akumulátorový rázový utahovák  
GDS 18 V-LI HT Professional
Nejsilnější 18V akumulátorový rázový utahovák
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18V akumulátorový rázový utahovák od firmy Bosch
Díky svému silnému krouticímu momentu 650 Nm, celokovové převo-
dovce a kovovému krytu je GDS 18 V-LI HT Professional ideální pro 
tuhé šroubové spoje. Patří mezi nejlehčí ve své třídě a díky krátké 
konstrukci padne perfektně do ruky, i když pracujete ve stísněných 
prostorách a nad hlavou.

Technické údaje GDS 18 V-LI HT
Professional

Objednací číslo 0 601 9B1 ...
Napětí akumulátoru 18 V
Točivý moment, max. (tuhý šroubový spoj) 650 Nm
Jmenovitý počet rázů 0–2 100 min–1

Ø šroubů M 12–M 20
Upínání nástrojů 1/2" vnější čtyřhran
Hmotnost včetně akumulátoru 3,0 kg
Obsah dodávky  není k dispozici ... 300 ... 303
2 x Li-Ion akumulátor 4,0 Ah, 18 V (1 600 Z00 038) – – x
Rychlonabíječka – – x
Karton – x –

L-BOXX 136 (2 608 438 692) x – x
Samostatná verze (bez akumulátoru/nabíječky) x x –
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36 V series –  
stejně výkonné jako síťové nářadí
Akumulátorové nářadí řady 36 V series od firmy Bosch představuje zcela novou dimenzi ohledně výkonu, 
který se vyrovná schopnostem síťového nářadí. Výhoda pro řemeslníky: Konečně máte rovnocennou al-
ternativu k síťovému nářadí a můžete se plně spolehnout na výkonnost svého akumulátorového nářadí. 
Navíc nové 4,0Ah a 2,0Ah akumulátory díky použití nejnovější technologie článků zabezpečují až o 50 % 
delší dobu chodu na jedno nabití i při tom nejnáročnějším použití.

Akumulátorový vrtací 
šroubovák 36 V 

GSR 36 VE-2-LI Professional
Udělá s dlouhými šrouby krátký proces

 ▶ Extrémně výkonný: 100 Nm pro nejnáročnější 
 šroubování a vrtání – šroubuje dokonce i šrouby  
až 8 x 280 mm do měkkého dřeva na 2. stupeň

 ▶ O více než 50 % delší doba chodu na jedno nabití  
díky novým 4,0Ah akumulátorům s  Bosch CoolPack 
(srovn. 36 V/2,6 Ah)

 ▶ Perfektní kontrola nad nářadím díky inovativní funkci 
Electronic Rotation Control (ERC) – rozpozná náhlé 
 zablokování a vypne nářadí

Další informace k profesionálnímu modrému elektrickému nářadí a příslušenství najdete na www.bosch-professional.cz.

Technické údaje NOVINKA! GSR 36 VE-2-LI
 Professional

NOVINKA! GSR 36 VE-2-LI 
Professional s akumulátorem Compact

Objednací číslo 0 601 9C0 ... 0 601 9C0 ...
Napětí akumulátoru 36 V 36 V
Točivý moment, max. (tuhý šroubový spoj) 100 Nm 89 Nm
Volnoběžné otáčky (1. stupeň/2. stupeň) 0–420/1 800 ot/min 0–420/1 800 ot/min
Max. Ø šroubů 12 mm 12 mm
Hmotnost včetně akumulátoru 3,3 kg 2,7 kg
Max. Ø vrtání do dřeva. 102 mm 102 mm
Obsah dodávky ... 100 ... 102 není k dispozici
2x Li-Ion akumulátor 4,0 Ah (1 600 Z00 03C) x – –
2x Li-Ion akumulátor 2,0 Ah (1 600 Z00 03B) – – x
Rychlonabíječka AL 3640 CV x – x
L-BOXX 136 (2 608 438 692) – x –
L-BOXX 238 (2 608 438 693) x – x
Vložka 1/1 pro L-BOXX pro nářadí (2 608 438 111) x x x
Vložka 1/2 pro L-BOXX pro nabíječku (2 608 438 112) x – x
Samostatná verze – x –
Přídavná rukojeť (č. ND 2 609 199 583) x x x

K dispozici od podzimu  
(Změny vyhrazeny)

NOVINKA! Electronic Rotation Control (ERC)
Inovativní přídavná rukojeť 

NOVINKA!

Video



Akumulátorový kombinovaný  
šroubovák  

GSB 36 VE-2-LI Professional 
Rychle se vypořádá s náročnou prací – díky funkci vrtání 
s příklepem

 ▶ Extrémně výkonný: 100 Nm pro nejnáročnější šroubování 
a vrtání do dřeva a kovu a dále vrtání s příklepem do 
 zdiva (až 20 mm)

 ▶ O více než 50 % delší doba chodu na jedno nabití  
díky  novým 4,0Ah akumulátorům s  Bosch CoolPack 
(srovn. 36 V/2,6 Ah)

 ▶ Perfektní kontrola nad nářadím díky inovativní funkci 
Electronic Rotation Control (ERC) – rozpozná náhlé 
 zablokování a vypne nářadí

Další informace k profesionálnímu modrému elektrickému nářadí a příslušenství najdete na www.bosch-professional.cz.
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Technické údaje NOVINKA! GSB 36 VE-2-LI 
Professional

NOVINKA! GSB 36 VE-2-LI   
Professional s akumulátorem Compact

Objednací číslo 0 601 9C1 ... 0 601 9C1 ...
Napětí akumulátoru 36 V 36 V
Točivý moment, max. (tuhý šroubový spoj) 100 Nm 89 Nm
Volnoběžné otáčky (1. stupeň/2. stupeň) 0–420/1 800 ot/min 0–420/1 800 ot/min
Max. Ø šroubů 12 mm 12 mm
Max. Ø vrtání do zdiva 20 mm 20 mm
Hmotnost včetně akumulátoru 3,4 kg 2,8 kg
Obsah dodávky ... 100 ... 102 není k dispozici
2x Li-Ion akumulátor 4,0 Ah (1 600 Z00 03C) x – –
2x Li-Ion akumulátor 2,0 Ah (1 600 Z00 03B) – – x
Rychlonabíječka AL 3640 CV x – x
L-BOXX 136 (2 608 438 692) – x –
L-BOXX 238 (2 608 438 693) x – x
Vložka 1/1 pro L-BOXX pro nářadí (2 608 438 111) x x x
Vložka 1/2 pro L-BOXX pro nabíječku (2 608 438 112) x – x
Samostatná verze – x x
Přídavná rukojeť (č. ND 2 609 199 583) x x x

NOVINKA! Plná kontrola díky Bosch Electronic   
Rotation Control (ERC)
S inovativní funkcí Electronic Rotation Control (ERC)  
máte vždy perfektní kontrolu. Integrovaný senzor rozpozná 
náhlé zablokování a ihned vypne nářadí. Nová přídavná 
 rukojeť se zvlněným profilem a jednoduchým zajišťovacím 
mechanismem perfektně drží a lze ji rychle namontovat 
a demontovat.

K dispozici od podzimu  
(Změny vyhrazeny)

NOVINKA! Electronic Rotation Control (ERC)
Inovativní přídavná rukojeť 

NOVINKA!

Video
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„Na lešení je akumulátorové nářadí prostě bezpečnější.  
GBH 36 VF-LI Professional má skvělý výkon a celý den vydrží bez sítě. 
To je pro nás perfektní.“

David Bernsdorf,  
stavba lešení

Vrtací kladiva  
Stejně silné jako nářadí  
napájené ze sítě

Kompaktní a výkonné: Akumulátorové vrtací kladivo Bosch umožňuje 
neomezenou volnost pohybu. Díky optimalizované technice příklepu 
zaručuje rychlý postup práce i při vrtání s příklepem do nejtvrdšího 
betonu.
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Vrtací kladiva 14,4 a 18 V series 38–39
▶ GBH 14,4 V-LI a 18 V-LI Compact Professional 38

▶ GBH 18 V-EC Professional  39

Vrtací kladiva 36 V series 40–41
▶ GBH 36 V-LI Compact Professional 40

▶ GBH 36 VF-LI Professional 41

▶ GBH 36 V-LI Professional 41



 

Další informace k profesionálnímu modrému elektrickému nářadí a příslušenství najdete na www.bosch-professional.cz.

38 | Vrtací kladiva 14,4/18 V series

Akumulátorová vrtací kladiva 
GBH 14,4 V-LI Compact a GBH 18 V-LI Compact Professional 
Nejkompaktnější profesionální akumulátorová vrtací kladiva

 ▶ Nejkompaktnější konstrukce ve své třídě (celková 
délka pouze 278 mm – včetně upínání SDS-plus)

 ▶ Pneumatický příklepový mechanismus – optimali-
zovaný pro otvory do betonu až 12 mm

 ▶ Hodí se i pro menší až střední průměry šroubová-
ní do dřeva a kovu

Bosch GBH 14,4 V-LI 
Compact Professional 

Nejlehčí  
konkurent

Bezkonkurenčně lehká
Nová vrtací kladiva GBH 14,4/18 V-LI Compact 
 Professional představují s hmotností pouze 1,8 kg 
(14,4 V/1,5 Ah) a 1,9 kg (18 V/1,5 Ah) nejlehčí 
 nářadí ve své třídě. Perfektní manipulace je dána 
rovněž krátkou konstrukcí a novým tvarem rukojeti.

Technické údaje GBH 14,4 V-LI Compact 
Professional

GBH 18 V-LI Compact
Professional

Objednací číslo 0 611 905 ... 0 611 905 ...
Napětí akumulátoru 14,4 V 18 V
Energie příklepu, max. 1 J 1 J
Ø vrtání do betonu s vrtáky pro vrtací kladiva 4 – 12 mm 4 – 12 mm
Hmotnost včetně akumulátoru (1,5/3,0 Ah) 1,8/2,0 kg 1,9/2,1 kg
Obsah dodávky ... 400 ... 402  není k dispozici ... 300 ... 302  není k dispozici
2 x Li-Ion akumulátor 1,5 Ah, 14,4 V (2 607 336 562) – x – – – –
2 x Li-Ion akumulátor 3,0 Ah, 14,4 V (2 607 336 224) – – x – – –
2 x Li-Ion akumulátor 1,5 Ah, 18 V (2 607 336 560) – – – – x –
2 x Li-Ion akumulátor 3,0 Ah, 18 V (2 607 336 236) – – – – – x
Rychlonabíječka AL 1820 CV (2 607 225 424) – x – – x –
Rychlonabíječka AL 1860 CV (2 607 225 322) – – x – – x
Karton x – – x – –

L-BOXX 136 (2 608 438 692) – x x – x x
Vložka pro L-BOXX pro nářadí a nabíječku (2 608 438 095) – x x – x x
Samostatná verze (bez akumulátoru/nabíječky) x – – x – –

2,0 kg

1,8 kg

Video



Další informace k profesionálnímu modrému elektrickému nářadí a příslušenství najdete na www.bosch-professional.cz.
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 ▶ Dlouhá doba chodu (153 otvorů 6 x 40 mm do betonu)  
na jedno nabití akumulátoru (4,0 Ah) díky účinnému 
 motoru Bosch EC

 ▶ Malá hmotnost (pouze 2,6 kg) a kompaktní konstrukce 
pro pohodlnou práci

 ▶ Největší úběr při sekání (12 kg/h) v této třídě

Akumulátorové 
 vrtací kladivo 18 V 

GBH 18 V-EC Professional
Jedinečná kombinace výkonu a hmotnosti

Malý, lehký, výkonný: inovativní motor EC Bosch
Firma Bosch nabízí v kompaktních akumulátorových vrtacích 
 kladivech GBH 18 V-EC a GBH 36 V-LI Compact Professional 
(str. 40) bezkartáčový motor. Vysoká účinnost umožňuje velmi 
kompaktní a lehkou konstrukci, aniž bylo nutné se vzdát 
 vysokého výkonu. Další přednosti: bezúdržbový (bezkartáčový), 
prachotěsný a díky tomu s dlouhou životností.

Rotor (trvalý magnet)

Kryt

Připojovací vedení

Vinutí statoru

NOVINKA!

Technické údaje GBH 18 V-EC 
Professional

Objednací číslo 0 611 904 ...
Napětí akumulátoru 18 V
Energie příklepu, max. 1,7 J
Ø vrtání do betonu s vrtáky pro vrtací kladiva 4–18 mm
Hmotnost včetně akumulátoru 2,6 kg
Obsah dodávky ... 000 ... 004
2 x Li-Ion akumulátor 4,0 Ah, 18 V (1 600 Z00 038) – x
Rychlonabíječka – x
Karton x –

L-BOXX 136 (2 608 438 692) – x
Samostatná verze (bez akumulátoru/nabíječky) x –

Video



 ▶ Výkonný jako síťové nářadí: Na jedno nabití akumulátoru 
lze vyvrtat až 100 otvorů (6 x 40 mm do betonu), opti-
mální pro použití ve vnitřním prostředí

 ▶ S hmotností jen 2,9 kg je ideální pro práce nad hlavou
 ▶ Pneumatický příklepový mechanismus – optimalizovaný 

pro otvory do betonu do 18 mm

Akumulátorové vrtací kladivo 36 V 
GBH 36 V-LI Compact Professional
Nepřekonatelně lehké –  
a silné jako nářadí  napájené ze sítě

Tlumení vibrací Bosch Vibration Control pro příjemnější práci
Nový antivibrační systém u GBH 36 V-LI Compact Professional zajišťuje práci 
bez únavy, při které šetříte síly. Oddělení rukojeti od příklepového mechanizmu 
a převodovky a dále speciální tlačná pružina v zadní části krytu citelně snižují 
vibrace. Další informace k tlumení vibrací Bosch Vibration Control na  
www.bosch-vibrationcontrol.com.

Další informace k profesionálnímu modrému elektrickému nářadí a příslušenství najdete na www.bosch-professional.cz.
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Technické údaje GBH 36 V-LI Compact
Professional

GBH 36 VF-LI
Professional

GBH 36 V-LI
Professional

Objednací číslo 0 611 903 ... 0 611 901 ... 0 611 900 ...
Napětí akumulátoru 36 V 36 V 36 V
Energie příklepu, max. 1,8 J 2,8 J 2,8 J
Ø vrtání do betonu s vrtáky pro vrtací kladiva 4–18 mm 4–26 mm 4–26 mm
Hmotnost včetně akumulátoru 2,9 kg 4,5 kg 4,3 kg
Obsah dodávky ... R02 ... R0B ... R0G
2 x Li-Ion akumulátor 1,3 Ah (2 607 336 002) x – –
2 x Li-Ion akumulátor 2,6 Ah (2 607 336 108) – x x
Rychlonabíječka x x x
Příruční kufr (2 605 438 668) x x x

Video



 ▶ Výkonný jako síťové nářadí: Na jedno nabití akumulá-
toru lze vyvrtat až 195 otvorů (6 x 40 mm do beto-
nu), optimální pro použití ve venkovním prostředí

 ▶ Pneumatický příklepový mechanismus s funkcí 
 sekání, pro otvory do betonu do 26 mm

 ▶ Vysoká energie příklepu (2,8 J)

Akumulátorové vrtací kladivo 36 V  
GBH 36 V-LI Professional
Stejně silné jako nářadí napájené ze sítě

Akumulátorové vrtací kladivo 36 V 
GBH 36 VF-LI Professional
Stejně silné jako nářadí napájené ze sítě

S výměnným 

 sklíčidlem

 ▶ Výkonný jako síťové nářadí: Na jedno nabití akumu-
látoru lze vyvrtat až 195 otvorů (6 x 40 mm do be-
tonu), optimální pro použití ve venkovním prostředí

 ▶ Pneumatický příklepový mechanismus s funkcí 
 sekání, pro otvory do betonu do 26 mm 

 ▶ Díky dodávanému rychloupínacímu sklíčidlu vhodné 
i na vrtání s vrtáky s válcovitou stopkou do dřeva 
a kovů

Koncentrace na pokrok 
Nový program Bosch zaměřený na použití do betonu 
a kamene byl vytvořen speciálně pro vaše potřeby.
Inovace od firmy Bosch: Nová aktivní středicí špička 
umožňuje aktivní středění a optimální vedení během 
vrtání.

Další informace k profesionálnímu modrému elektrickému nářadí a příslušenství najdete na www.bosch-professional.cz.

Vrtací kladiva 36 V series | 41

Video
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„Při instalaci větracího potrubí je nutné denně zaoblit spoustu hran 
a uříznout spoustu trubek. Akumulátorová úhlová bruska Bosch je zde 
ideální: Má velký úběrový a řezný výkon a je mimořádně lehká. Bez 
 kabelu skýtá potřebnou volnost, především na úzkých místech nebo 
nad hlavou.“

Walter Dreyer,  
montér větrací a klimatizační techniky

Další akumulátorové nářadí  
Pro každý úkol správné akumulátorové 
nářadí

Modré akumulátorové nářadí Bosch představuje perfektní řešení pro 
řemesla. Inteligentní technologie spolu s maximální spolehlivostí, 
 robustností a přesností vám umožňuje pracovat bezpečně a flexibilně 
tak, jak to očekáváte nejen vy, ale i vaši zákazníci: efektivně, čistě 
a  zcela profesionálně. 

Další akumulátorové nářadí | 43
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Příslušenství k akumulátorovému Multi-Cutteru

Další informace k profesionálnímu modrému elektrickému nářadí a příslušenství najdete na www.bosch-professional.cz.

Akumulátorový Multi-Cutter 10,8 V 
GOP 10,8 V-LI Professional
Perfektně nasadit, přizpůsobit, opravit

 ▶ Všestranné možnosti použití jako ponorné řezání, 
efektivní řezání a broušení díky obsáhlému 
 příslušenství

 ▶ Vynikající ovládání díky kompaktní konstrukci 
a  hmotnosti pouhých 1,0 kg

 ▶ Profesionální výkon jako srovnatelná síťová nářadí 
díky až 20 000 kmitům za minutu

10,8V akumulátorové nářadí –  
díky kompaktním rozměrům vždy po ruce
Akumulátorové nářadí řady 10,8 V series od firmy Bosch se vyznačuje kompaktní konstrukcí a minimální 
hmotností. Díky tomu je vždy po ruce – ideální pro montáže a úpravy. A díky nadprůměrnému výkonu 
představuje perfektního pomocníka pro montáž kuchyní, nábytku a výstavnictví.

44 | 10,8 V series

Technické údaje GOP 10,8 V-LI 
Professional

Objednací číslo 0 601 858 ...
Napětí akumulátoru 10,8 V
Volnoběžné otáčky 5 000–20 000 min–1

Kmitací úhel vlevo/vpravo 1,4°
Hmotnost včetně akumulátoru 1,0 kg
Obsah dodávky ... 00C ... 00G
2 x Li-Ion akumulátor 1,5 Ah (1 600 Z00 02W) – x
Rychlonabíječka – x
Karton x –

L-BOXX 136 (2 608 438 692) – x
Samostatná verze (bez akumulátoru/nabíječky) x –
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 ▶ Až čtyřikrát rychlejší při přímém a křivkovém stříhání 
než běžné ruční nůžky na plech

 ▶ Mimořádně výkonné: bez problému zvládnou stříhání 
kovových dílů o tloušťce až 1,3 mm

 ▶ Nepřekonatelně lehká (pouze 1,4 kg) a nejkompakt-
nější konstrukce pro pohodlnou práci bez námahy

Akumulátorové nůžky na plech 10,8 V  
GSC 10,8 V-LI Professional
4krát rychlejší dělení kovu – bez vynaložení síly

Další informace k profesionálnímu modrému elektrickému nářadí a příslušenství najdete na www.bosch-professional.cz. 
* Otestováno nezávislou zkušební a certifikační institucí SLG: uříznutí měděné trubky (22 x 1 cm) v porovnání s akumulátorem s 1,3 Ah

 ▶ Nejkompaktnější konstrukce ve své třídě pro dokona-
lé ovládání a všestranné použití při opracování dřeva, 
kovu, plastů a izolačního materiálu

 ▶ Vynikající ergonomie: malý obvod rukojeti a nízká 
hmotnost (pouze 1,2 kg) pro nejvyšší možné pohodlí 
při práci

 ▶ Praktický indikátor stavu nabití akumulátoru: Neustále 
informuje o energii, která je ještě k dispozici

 ▶ NOVINKA! S akumulátorem 2,0 Ah až o 84 % delší 
doba chodu na jedno nabití*

Akumulátorová pila ocaska 10,8 V 
GSA 10,8 V-LI Professional
Nejmenší profesionální univerzální pila

Technické údaje GSA 10,8 V-LI 
Professional

GSA 10,8 V-LI Professional 
s akumulátorem 2,0 Ah

Objednací číslo 0 601 64L ... 0 601 64L ...
Napětí akumulátoru 10,8 V 10,8 V
Výška zdvihu 14,5 mm 14,5 mm
Počet zdvihů (1. stupeň / 2. stupeň) 3 000 min–1 3 000 min–1

Hmotnost včetně akumulátoru 1,2 kg 1,2 kg
Obsah dodávky ... 902  není k dispozici ... 972
2 x Li-Ion akumulátor 1,5 Ah (1 600 Z00 02W) – x –

2 x Li-Ion akumulátor 2,0 Ah (1 600 Z00 02X) – – x
Rychlonabíječka – x x
Karton x – –

L-BOXX 102 (2 608 438 691) – x x
Samostatná verze (bez akumulátoru/nabíječky) x – –

Technické údaje GSC 10,8 V-LI  
Professional

GSC 10,8 V-LI Professional 
s akumulátorem 2,0 Ah

Objednací číslo 0 601 926 ... 0 601 926 ...
Napětí akumulátoru 10,8 V 10,8 V
Řezný výkon do hliníku (250 N/mm2), max. 2,0 mm 2,0 mm
Řezný výkon do oceli (400 N/mm2), max. 1,3 mm 1,3 mm
Hmotnost včetně akumulátoru 1,4 kg 1,4 kg
Obsah dodávky  není k dispozici ... 105 ... 108
2 x Li-Ion akumulátor 1,5 Ah (1 600 Z00 02W) x – –

2 x Li-Ion akumulátor 2,0 Ah (1 600 Z00 02X) – – x
Rychlonabíječka x – x
Karton s vložkou – x –

L-BOXX 102 (2 608 438 691) x – x
Samostatná verze (bez akumulátoru/nabíječky) – x –

„GSA 10,8 V-LI Professional představuje sku-
tečnou inovaci. Lze s ní bez problémů pracovat 
i na špatně přístupných místech. Je obdivu-
hodně výkonná a rychle řeže jakýkoli materiál.“

Marc Tönnig,  
instalatér

Video Video



AUTOSHARP max. 11 mm 
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Perfektní řezný výkon
Samoostřicí nůž „Autosharp“ poskytuje dokonalý 
řezný výkon – stále a zcela automaticky.

 ▶ Všestranně použitelné k řezání různých flexibilních 
a měkkých materiálů (do tloušťky až 11 mm), jako jsou 
např. PVC, koberec, karton, kůže, látky

 ▶ Rychlý pracovní postup díky volnoběžným otáčkám 
 dokonale přizpůsobeným měkkým a flexibilním 
 materiálům

 ▶ Mimořádně vysoký výkon: řezný výkon až 300 m  
(PVC 4 mm) na jedno nabití akumulátoru (2,0 Ah)

Akumulátorové univerzální nůžky 10,8 V  
GUS 10,8 V-LI Professional
Nejrychlejší akumulátorové univerzální nůžky  
pro profesionální použití

Další informace k profesionálnímu modrému elektrickému nářadí a příslušenství najdete na www.bosch-professional.cz.

Technické údaje GUS 10,8 V-LI 
Professional

GUS 10,8 V-LI  Professional 
s akumulátorem 2,0 Ah

Objednací číslo 0 601 9B2 ... 0 601 9B2 ...
Napětí akumulátoru 10,8 V 10,8 V
Hmotnost včetně akumulátoru 1,0 kg 1,0 kg
Obsah dodávky ... 901  není k dispozici ... 904
2 x Li-Ion akumulátor 1,5 Ah (1 600 Z00 02W) – x –
2 x Li-Ion akumulátor 2,0 Ah (1 600 Z00 02X) – – x
Rychlonabíječka – x x
Karton x – –

L-BOXX 102 (2 608 438 691) – x x
Samostatná verze (bez akumulátoru/nabíječky) x – –

Video
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Technické údaje GOS 10,8 V-LI Professional 
Objednací číslo 0 601 241 ...
Napětí akumulátoru 10,8 V
Velikost | rozlišení displeje 2,7" | 320 x 240 px
Počet stupňů osvětlení LED 9
Doba provozu na jedno nabití akumulátoru 7–15 h
Obsah dodávky ... 009 ...00B
1 Li-Ion akumulátor 1,5 Ah x x

2 x Li-Ion akumulátor 1,5 Ah (1 600 Z00 02W) – –

Kabel pro kameru GOS, Ø 9,5 mm, délka 91 cm  
(2 610 014 568) x –

Kabel pro kameru GOS, Ø 17 mm, délka 122 cm  
(2 610 014 567) – x

L-BOXX 102 (2 608 438 691) x x
Vložka pro L-BOXX pro přístroj (2 608 438 058) x x
Vložka pro L-BOXX pro nabíječku (2 608 438 031) x x

Vložka pro L-BOXX pro nářadí a nabíječku  
(2 608 438 003) – –

Magnet, hák, zrcátko (2 610 014 565) x x
Rychlonabíječka AL 1130 CV (2 607 225 134) x x
Kabel video out x x

Technické údaje GSL 2 Professional
Objednací číslo 0 601 064 ...
Napájení Bosch 10,8 V Li-Ion nebo 4x1,5-V-LR6 (AA)
Třída laseru | viditelnost laserového paprsku (s cílovou destičkou) 3R | 10 m (20 m)
Přesnost nivelace | samonivelační rozsah ±0,3 mm/m | ±4°
Ochrana proti prachu a stříkající vodě IP 54
Doba provozu, max. 15 h
Hmotnost, cca 1,5 kg
Obsah dodávky ... 001
1 Li-Ion akumulátor 1,5 Ah (1 600 Z00 02W) x

3x baterie 1,5 V-LR03 (AAA) x

Rychlonabíječka AL 1115 CV (2 607 225 514) x
Dálkové ovládání RC 2 (0 601 069 C00) x

L-BOXX 238 (2 608 438 693) x
Vložka pro L-BOXX pro přístroj x

Brýle na zviditelnění laserového paprsku (červené) 
(č. ND 1 608 M00 05B) x

Cílová destička laseru (1 608 M00 70B) x

Další informace k profesionálnímu modrému elektrickému nářadí a příslušenství najdete na www.bosch-professional.cz.

„S kamerou GOS 10,8 V-LI Professional se 
 dostaneme až do těch nejvzdálenějších rohů. 
Mimořádně praktický nasazovací háček 
 umožňuje bezproblémové vyproštění 
 ztracených kabelů.“

Alexander Beckmann,  
elektrikář

Cílová destička

Brýle na zviditelnění 
laserového paprsku 

Dálkové ovládání RC 2

 ▶ Realistické zobrazení na 
2,7" LCD displeji s vyso-
kým rozlišením

 ▶ Jasná, výkonná LED pro 
optimální osvětlení na 
tmavých místech

 ▶ Mimořádně dlouhý vodo-
těsný kabel kamery 
(122 cm) s malou hlavou 
kamery pro flexibilní 
 možnosti použití

 ▶ Rozhraní video out pro 
 externí přenos obrazu

 ▶ Více bezpečnosti díky kompletní kontrole celé plo-
chy, a to vše v ještě kratším čase

 ▶ Přesně a na jednoduchém principu indikuje nerov-
nosti: jedna čára – rovné, přerušená čára – nerovné

 ▶ Jednoduchá obsluha a pohodlná práce s dálkovým 
ovládáním

 ▶ Je ideální pro stavbyvedoucí, stavební dozor 
a  veškerá řemesla zpracování podlahy

Akumulátorová kontrolní kamera  
GOS 10,8 V-LI Professional
Rychlá analýza problémů na  
špatně přístupných místech

Podlahový laser GSL 2 Professional
Celosvětově první laser pro kontrolu podlah

Video



Další informace k profesionálnímu modrému elektrickému nářadí a příslušenství najdete na www.bosch-professional.cz.

14,4/18V akumulátorové nářadí –  
kompaktní a výkonné
Akumulátorové nářadí 14,4 V a 18 V přesvědčí kompaktní konstrukcí a výkonností. Ideální pro práci 
s nejrůznějšími materiály, např. dřevem, kovem, kamenem a plasty.
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 ▶ Rychlejší a přesnější postup práce díky plynulému nastavení 
hloubky úběru až 1,6 mm

 ▶ Vysoká kvalita povrchu díky mimořádně ostrým oboustranným 
nožům z tvrdokovu s dlouhou životností

 ▶ Lehké pro pohodlnou práci

Akumulátorové hoblíky 
GHO 14,4/18 V-LI Professional

Mimořádně lehký a přesný
NOVINKA!

Technické údaje NOVINKA! GHO 14,4 V-LI
Professional

NOVINKA! GHO 18 V-LI
Professional

Objednací číslo 0 601 5A0 ... 0 601 5A0 ...
Napětí akumulátoru 14,4 V 18 V
Volnoběžné otáčky 14 000 min–1 14 000 min–1

Hoblovací šířka, max. 82 mm 82 mm
Úběr 0–1,6 mm 0–1,6 mm
Hloubka drážky 0–8 mm 0–8 mm
Hmotnost včetně akumulátoru 2,5 kg 2,6 kg
Obsah dodávky ... 402 ... 400 ... 303 ... 300
2 x Li-Ion akumulátor 4,0 Ah, 14,4 V (1 600 Z00 033) x – – –
2 x Li-Ion akumulátor 4,0 Ah, 18 V (1 600 Z00 038) – – x –
Rychlonabíječka x – x –

L-BOXX 238 (2 608 438 693) x x x x
Samostatná verze (bez akumulátoru/nabíječky) – x – x

Video
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Akumulátorové kmitací pily 
GST 14,4 V-LI a GST 18 V-LI Professional
Nejkompaktnější profesionální akumulátorové kmitací  
pily ve své třídě

 ▶ Maximálně kompaktní akumulátorové kmitací pily díky nejkratší 
 konstrukční délce ve své třídě pro dokonalé ovládání a průchodnost 
křivkovými řezy i ve špatně přístupných místech

 ▶ Vysoký výkon: vysoká rychlost řezání a dlouhá doba chodu na jedno 
 nabití (např. 28 m v 22mm dřevotřískové desce) s akumulátorem 4,0 Ah

Akumulátorové kmitací pily jsou nejen kompaktní, 
 nýbrž i mimořádně dobře sedí v ruce. To umožňuje 
přesnou práci i na těžko přístupných místech. 
 Přesvědčivý je i výkon, tak dobrý jako u síťového 
 nářadí.

Další informace k profesionálnímu modrému elektrickému nářadí a příslušenství najdete na www.bosch-professional.cz.

Technické údaje GST 14,4 V-LI
Professional

GST 18 V-LI
Professional

Objednací číslo 0 601 58J ... 0 601 58J ...
Napětí akumulátoru 14,4 V 18 V
Počet volnoběžných zdvihů 2 500 min–1 2 700 min–1

Hloubka řezu ve dřevě 90 mm 90 mm
Hloubka řezu v kovu 8 mm 8 mm
Výška zdvihu 23 mm 23 mm
Hmotnost včetně akumulátoru 2,3 kg 2,4 kg
Obsah dodávky ... 402 ... 404 ... 302 ... 305  není k dispozici
2 x Li-Ion akumulátor 4,0 Ah, 14,4 V (1 600 Z00 033) – x – x –
2 x Li-Ion akumulátor 4,0 Ah, 18 V (1 600 Z00 038) – – – x –
Rychlonabíječka – x – x –
Karton x – x – –

L-BOXX 136 (2 608 438 692) – x – x x
Samostatná verze (bez akumulátoru/nabíječky) x – x – –

Video



„Možnost pracovat nezávisle na síti představuje tady nahoře 
 mimořádnou časovou úsporu. GKS 18 V-LI Professional má skvělý 
výkon a dá se s ní pracovat velmi přesně.“

James Tingley,  
tesař

 ▶ Na jedno nabití akumulátoru nařeže až 
50  dřevotřískových desek (900 x 19 mm)

 ▶ Elektronická ochrana motoru (EMP): chrání motor 
proti přetížení a je zárukou dlouhé životnosti

 ▶ Mobilní silák: Zvládne řezy do hloubky až 51 mm

Akumulátorová okružní pila  
GKS 18 V-LI Professional
Nejvyšší řezný výkon ve své třídě

Další informace k profesionálnímu modrému elektrickému nářadí a příslušenství najdete na www.bosch-professional.cz.

Akumulátorová pila ocaska  
GSA 18 V-LI Professional
Nejvyšší řezný výkon ve své třídě 

 ▶ Na jediné nabití akumulátoru nařeže více než 
100  smrkových hranolů (100 x 100 mm)

 ▶ Elektronická ochrana motoru (EMP): chrání motor 
 proti přetížení a je zárukou dlouhé životnosti

 ▶ Snadná manipulace: jednoduchá a rychlá výměna 
 pilového listu díky novému mechanizmu SDS
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Technické údaje GKS 18 V-LI
Professional

Objednací číslo 0 601 66H ...
Napětí akumulátoru 18 V
Hloubka řezu (90°) 51 mm
Hloubka řezu (45°) 40 mm
Ø otvoru pilového kotouče 20 mm
Ø pilového kotouče 165 mm
Hmotnost včetně akumulátoru 4,1 kg
Obsah dodávky  není k dispozici ... 008
1 Li-Ion akumulátor 4,0 Ah (1 600 Z00 038) x –
2 x Li-Ion akumulátor 4,0 Ah, 18 V (1 600 Z00 038) – x

Rychlonabíječka x x
L-BOXX 238 (2 608 438 693) x x

Technické údaje GSA 18 V-LI 
Professional

Objednací číslo 0 601 64J ...
Napětí akumulátoru 18 V
Výška zdvihu 28 mm
Počet zdvihů (1. stupeň / 2. stupeň) 2 400 / 2 700 min–1

Hmotnost včetně akumulátoru 3,4 kg
Obsah dodávky ... 00A  není k dispozici  není k dispozici
1 Li-Ion akumulátor 4,0 Ah (1 600 Z00 038) – x –
2 x Li-Ion akumulátor 4,0 Ah, 18 V (1 600 Z00 038) x – –
Rychlonabíječka x x –

L-BOXX 238 (2 608 438 693) x x x
Samostatná verze (bez akumulátoru/nabíječky) – – x



14,4/18 V series | 51

Akumulátorová hřebíkovačka/pinkovačka 
GSK 18 V-LI Professional 
Mobilní řešení precizního upevnění

 ▶ Lithium-iontová technologie Bosch Premium pro 
rychlé pracovní nasazení

 ▶ Nedochází k úderům naprázdno díky „Wood 
 Protection System“ pro absolutně čistou práci

 ▶ Plynulé nastavení hloubky zaražení hřebíku pro 
dokončovací práce

Mobilní řešení přesného upevnění Nová akumulátorová 
hřebíkovačka/pinkovačka Bosch je poháněná 18V 
 lithium-iontovým akumulátorem, a je tak rychle připravená 
k  použití.

Další informace k profesionálnímu modrému elektrickému nářadí a příslušenství najdete na www.bosch-professional.cz.

Technické údaje GSK 18 V-LI
Professional 

Objednací číslo 0 601 480 ...
Napětí akumulátoru 18 V
Délka hřebíků 32–63 mm
Ø hřebíků 1,6 mm
Typ hřebíků Hřebíky s hlavičkou
Hmotnost včetně akumulátoru 3,5 kg
Obsah dodávky ... 304 není k dispozici není k dispozici
2 x Li-Ion akumulátor 4,0 Ah, 18 V (1 600 Z00 038) x – –
Rychlonabíječka x – –
Karton – x –

L-BOXX 136 (2 608 438 692) x – x
Samostatná verze (bez akumulátoru/nabíječky) – x x

Video



Další informace k profesionálnímu modrému elektrickému nářadí a příslušenství najdete na www.bosch-professional.cz.

„Při instalaci větracího potrubí je nutné denně zaoblit spoustu hran a uříznout spoustu 
trubek. Akumulátorová úhlová bruska Bosch je zde ideální: Má velký úběrový a řezný 
 výkon a je mimořádně lehká. Bez kabelu skýtá potřebnou volnost, především na úzkých 
místech nebo nad hlavou.“

Walter Dreyer,  
montér větrací a klimatizační techniky

 ▶ Maximální úběrový a řezný výkon v této třídě na 
jedno nabití akumulátoru

 ▶ Extrémně robustní a zatížitelný čtyřpólový vysoce 
 výkonný motor pro dlouhou životnost

 ▶ Kompaktní konstrukce a nízká hmotnost (pouze 
2,3 kg) pro pohodlnou práci především na stísněných 
místech a nad hlavou

Akumulátorové úhlové brusky 
GWS 18 V-LI a GWS 18-125 V-LI Professional
Nejvýkonnější 18V úhlové brusky
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Technické údaje GWS 18 V-LI 
Professional

GWS 18-125 V-LI 
Professional

Objednací číslo není k dispozici 0 601 93A ...
Napětí akumulátoru 18 V 18 V
Volnoběžné otáčky 10 000 min–1 10 000 min–1

Ø hrubovacího/dělicího kotouče 115 mm 125 mm
Hmotnost včetně akumulátoru 2,3 kg 2,3 kg
Obsah dodávky  není k dispozici  není k dispozici  není k dispozici ... 30B  není k dispozici ... 307
2 x Li-Ion akumulátor 4,0 Ah, 18 V (1 600 Z00 038) x – – x – –
Rychlonabíječka x x – x x –
Karton – – x – – x

L-BOXX 136 (2 608 438 692) x x – x x –
Samostatná verze (bez akumulátoru/nabíječky) – – x – – x

Video
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Další informace k profesionálnímu modrému elektrickému nářadí a příslušenství najdete na www.bosch-professional.cz.

Akumulátorová přímá bruska 18 V
GGS 18 V-LI Professional

Kompaktní profesionální akumulátorová přímá bruska

 ▶ Extrémně robustní a zatížitelný čtyřpólový vysoce výkonný motor pro dlouhou 
 životnost

 ▶ Nejkompaktnější konstrukce pro dokonalé ovládání zejména na těsných místech
 ▶ Malá hmotnost (pouze 1,8 kg) pro pohodlnou práci bez únavy

NOVINKA!

Technické údaje NOVINKA! GGS 18 V-LI 
Professional

Objednací číslo 0 601 9B5 ...
Napětí akumulátoru 18 V
Volnoběžné otáčky 22 000 min–1

Upínání nástrojů Upínací kleština do Ø 8 mm
Hmotnost včetně akumulátoru 1,8 kg
Obsah dodávky ... 304 ... 300  není k dispozici
1 Li-Ion akumulátor 4,0 Ah, 18 V (1 600 Z00 038) x – –
Rychlonabíječka x – –
Karton – x –

L-BOXX 136 (2 608 438 692) x – x
Samostatná verze (bez akumulátoru/nabíječky) – x –

Vysoká kapacita akumulátoru a rychlý postup práce 
Nové lithium-iontové akumulátory 4,0 Ah udělají 
z GGS 18 V-LI Professional mimořádně vytrvalého 
a  výkonného pomocníka. Pro broušení, hrubování 
a  frézování kovu.

Video



Další informace k profesionálnímu modrému elektrickému nářadí a příslušenství najdete na www.bosch-professional.cz.

 ▶ Nejnižší hmotnost (pouze 3,8 kg) a nejkompaktnější konstrukce (délka pouze 
343 mm) umožňuje pohodlnější práci na těsných místech

 ▶ Excelentní řezná hloubka (až 63,5 mm) pro zkracování běžných materiálů, jako 
jsou kovové a plastové trubky a hliníkové profily

 ▶ Přesné řezy díky chodu pilového listu bez vibrací a rovněž optimální osvětlení 
pracovní oblasti díky integrovanému světlu LED

Akumulátorová pásová pila 18 V  
GCB 18 V-LI Professional 

Nejkompaktnější akumulátorová pásová pila ve své třídě
NOVINKA!
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Výkonné listy do pásové pily s nízkou úrovní vibrací 
pro řezání běžných materiálů, jako kov, barevné kovy 
a plasty.

Technické údaje NOVINKA! GCB 18 V-LI 
Professional

Objednací číslo 0 601 2A0 ...
Napětí akumulátoru 18 V
Volnoběžné otáčky 162 m/min
Rozměry pilových plátků 733 x 12,7 x 1 mm
Max. hloubka řezu 63,5 mm
Hmotnost včetně akumulátoru 3,8 kg
Obsah dodávky ... 300  není k dispozici
Karton x –

L-BOXX 238 (2 608 438 693) – x
Samostatná verze (bez akumulátoru/nabíječky) x –

Video
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Akumulátorová pila ocaska 36 V  
GSA 36 V-LI Professional 
Průtažná síla jako u síťového nářadí

 ▶ Výkonná jako síťové nářadí: Na jediné nabití 
 akumulátoru lze nařezat až 195 smrkových hranolů 
(100 x 100 mm)

 ▶ Mobilní silák: Výška zdvihu 28 mm umožňuje 
 maximální hloubku řezu 250 mm

 ▶ Snadná manipulace: jednoduchá a rychlá výměna 
 pilového listu díky mechanizmu SDS

Další výhody
 ▶ Jedinečná lithium-iontová technologie Bosch 

 Premium pro delší životnost a nepřekonatelnou 
 kapacitu akumulátoru

Akumulátorová okružní pila 36 V  
GKS 36 V-LI Professional 
Průtažná síla jako u síťového nářadí

 ▶ Výkonná jako síťové nářadí: Na jediné nabití 
 akumulátoru lze nařezat až 95 dřevotřískových 
 desek (900 x 19 mm)

 ▶ Mobilní silák: Zvládne řezy do hloubky až 54 mm
 ▶ Praktické: Díky inovačnímu závěsnému zařízení 

 budete mít okružní pilu neustále po ruce

Další výhody
 ▶ Jedinečná lithium-iontová technologie Bosch 

 Premium pro delší životnost a nepřekonatelnou 
 kapacitu akumulátoru

 ▶ Elektronická ochrana článků Bosch (ECP): Chrání 
akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým 
vybitím

Další informace k profesionálnímu modrému elektrickému nářadí a příslušenství najdete na www.bosch-professional.cz.

36V akumulátorové nářadí –  
nejvýkonnější akumulátorové nářadí Bosch
Maximální výkon bez kabelu: vytrvalé, robustní a především silné –  
řezání s tímto 36V akumulátorovým nářadím je prostě třída.

Technické údaje GSA 36 V-LI 
Professional 

GSA 36 V-LI Professional  
s akumulátorem Compact

GKS 36 V-LI 
Professional

GKS 36 V-LI Professional 
s akumulátorem Compact

Objednací číslo 0 601 645 ... 0 601 645 ... 0 601 673 ... 0 601 673 ...
Napětí akumulátoru 36 V 36 V 36 V 36 V
Výška zdvihu 28 mm 28 mm – –
Počet zdvihů (1. stupeň / 2. stupeň) 2 400 / 3 000 min–1 2 400 / 3 000 min–1 – –
Hloubka řezu (90°) – – 54 mm 54 mm
Hloubka řezu (45°) – – 38 mm 38 mm
Ø otvoru pilového kotouče – – 20 mm 20 mm
Ø pilového kotouče – – 165 mm 165 mm
Hmotnost včetně akumulátoru 4,2 kg 3,7 kg 4,8 kg 4,3 kg
Obsah dodávky  není k dispozici ... R01  není k dispozici není k dispozici není k dispozici ... R01 není k dispozici není k dispozici
2 x Li-Ion akumulátor 1,3 Ah (2 607 336 002) – – – x – – – x

1 Li-Ion akumulátor 2,6 Ah (2 607 336 108) – x – – – x – –
2 x Li-Ion akumulátor 2,6 Ah (2 607 336 108) – – x – – – x –
Rychlonabíječka – x x x – x x x
Příruční kufr x x x x x x x x

Samostatná verze (bez akumulátoru/nabíječky) x – – – x – – –
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„Pořádně jasné světlo, přesně tam, kde ho potřebuji. A k tomu super 
 zábava a informace z rádia. Tak jde práce ještě lépe od ruky.“

Klaus Zimmermann,  
mistr pro sanitární techniku,  
topení a klimatechniku

Světlo + zvuk  
Pro jasné světlo a dobrý zvuk

Akumulátorové svítilny Bosch vnesou světlo do tmy – se stejnými 
10,8V až 18V akumulátory jako všechno ostatní elektrické nářadí 
této napěťové třídy. 
Vychytávka: rádio na stavbu nabije vaše akumulátory, zatímco 
 budete poslouchat své oblíbené stanice. Díky integrovaným zásuv-
kám je neustále připravené k použití i síťové elektrické nářadí.

Akumulátorové svítilny (10,8 V–18 V) 58–59
▶ GLI PortaLED Professional 58

▶ GLI VariLED Professional  59

▶ GLI 10,8 V-LI Professional  59

Akumulátorová rádia na stavbu (10,8 V–18 V) 60–61
▶ GML 20 a GML 50 Professional 60

▶ GML SoundBOXX Professional 61 

▶ GML 10,8 V-LI Professional 61



Další informace k profesionálnímu modrému elektrickému nářadí a příslušenství najdete na www.bosch-professional.cz.

 ▶ Jasné osvětlení prostoru pomocí 60 LED
 ▶ Jednoduchý transport: pracovní osvětlení a L-BOXX v jednom
 ▶ Flexibilní nastavení intenzity a úhlu pro optimální osvětlení
 ▶ Dostupná ve 2 velikostech L-BOXX
 ▶ Kompatibilní se všemi lithium-iontovými akumulátory Bosch 14,4 a 18 V

Akumulátorová svítilna  
GLI PortaLED Professional

Perfektní osvětlení pro každou práci!
NOVINKA!
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Technické údaje NOVINKA! GLI PortaLED
Professional

Objednací číslo 0 601 446 ...
Napětí akumulátoru 14,4 – 18 V
Provozní doba (min Ah) 14,4 V: 57 min | 18 V: 70 min
Délka (102/136/238) 442 mm
Šířka (102/136/238) 357 mm
Výška (102/136/238) 117/151/253 mm
Hmotnost (bez akumulátoru) 3,3/3,5/4,0 kg
Obsah dodávky ... 000 ... 100 ... 200
Akumulátor a nabíječka nejsou součástí dodávky x x x
L-BOXX 136 – x –
L-BOXX 238 – – x

Praktické profi světlo pro řemeslníky!  
GLI PortaLED Professional je L-BOXX a světlo 
na stavbu v jednom. Se 60 svítivými diodami 
bude vaše pracoviště optimálně osvětlené. 
Navíc v něm můžete pohodlně přenášet 
 elektrické nářadí nebo příslušenství.

Kompatibilita akumulátorů
Lithium-iontové akumulátory  

Bosch 14,4 V a 18 V

L-BOXX 238L-BOXX 136

Video



Další informace k profesionálnímu modrému elektrickému nářadí a příslušenství najdete na www.bosch-professional.cz.

 ▶ Jasné světlo díky výkonné LED 1 W 
 ▶ Energeticky úsporné svícení pro celý pracovní den
 ▶ Lze použít se všemi akumulátory Bosch 10,8 V

Akumulátorová svítilna  
GLI 10,8 V-LI Professional
Velký světelný výkon pro celý pracovní den
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Akumulátorová svítilna  
GLI VariLED Professional
Nejjasnější pracovní světlo v kapesním formátu

 ▶ Nejjasnější světlo ve své třídě díky 3 inovativním 
 výkonným LED

 ▶ Velmi kompaktní díky inovativnímu skládacímu 
 mechanismu

 ▶ Všestranné možnosti použití díky změně světelného 
 paprsku (svazek paprsků/rozptýlené paprsky) 
a 9  nastavitelným úhlům osvětlení

Technické údaje GLI VariLED 
Professional

GLI 10,8 V-LI
Professional

Objednací číslo 0 601 443 ... 0 601 437 ...
Napětí akumulátoru 14,4 – 18 V 10,8 V
Provozní doba (min Ah) 14,4 V: 115 min | 18 V: 135 min 350 min
Hmotnost (bez akumulátoru) 0,3 kg 0,18 kg
Hmotnost (včetně akumulátoru) 0,9 kg (18 V – 4,0 Ah) 0,3 kg
Obsah dodávky ... 400 ... U00
Akumulátor a nabíječka nejsou součástí dodávky x x
L-BOXX – –

Samostatná verze (bez akumulátoru/nabíječky) x x

Univerzální pracovní světlo!
GLI VariLED se může použít nejen jako kapesní svítilna 
pro přesně cílené osvětlení tmavých míst, ale také jako 
pracovní světlo pro osvětlení větších pracovišť.

Kompatibilita akumulátorů
Lithium-iontové akumulátory  

Bosch 14,4 V a 18 V



 ▶ Mimořádně robustní díky ochraně ze všech 
stran: plně funkční i po pádu z 3 m díky pružně 
uloženému hliníkovému rámu a dále chráněné 
proti prachu a stříkající vodě (IP 54)

 ▶ Nepřekonatelný prostorový zvuk pro poslech 
 rádia a přehrávání souborů MP3 díky integrova-
nému subwooferu a 4 reproduktorům

 ▶ 20, příp. 50 W pro sytý zvuk

Další výhody
 ▶ Dvě integrované standardní 230V zásuvky 

pro připojení dalšího síťového nářadí
 ▶ Osvětlený displej a osvětlené ovládací 

prvky pro optimální ovládání
 ▶ GML 50 Professional: přídavná funkce 

nabíjení akumulátoru a dálkové ovládání

Akumulátorová rádia na stavbu  
GML 20 a GML 50 Professional
Nově pojaté rádio na stavbu:  
ochrana ze všech stran. Zvuk v okruhu 360°.

Další informace k profesionálnímu modrému elektrickému nářadí a příslušenství najdete na www.bosch-professional.cz.
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Technické údaje GML 20 
Professional

GML 50 
Professional

Objednací číslo 0 601 429 ... 0 601 429 ...
Rozsah rozhlasových kmitočtů AM 531 – 1 602 kHz 531 – 1 602 kHz
Rozsah rozhlasových kmitočtů FM 87,5 – 108 MHz 87,5 – 108 MHz
Vstupní napětí – síť 230 V 230 V
Vstupní napětí – akumulátor 14,4 – 18 V 14,4 – 18 V
Obsah dodávky ... 700 ... 600
2x baterie 1,5 V-LR03 (AAA) – –
2x tužková baterie (AA) x x
Akumulátor a nabíječka nejsou součástí dodávky x x
Karton x x

Nabíječka a zdroj hudby v jednom!
GML 50 Professional slouží jako 230V zásuvka a se čtyřmi reproduktory 
a  jedním subwooferem zabezpečuje perfektní prostorový zvuk pro poslech 
 rádia a přehrávání souborů všech formátů MP3. Zároveň nabíjí všechny 
14,4 a 18 V lithium-iontové akumulátory Bosch a lze ho použít jako prodlužo-
vací kabel. Práce s výrobky Bosch je tak dvojnásob zábavná. Jako GML 20 
Professional je možné zakoupit rádio na stavbu také bez funkce nabíječky.

Kompatibilita akumulátorů
Lithium-iontové akumulátory  

Bosch 14,4 V a 18 V

GML 50 Professional

GML 20 Professional

Video

Video



Další informace k profesionálnímu modrému elektrickému nářadí a příslušenství najdete na www.bosch-professional.cz.
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Technické údaje NOVINKA! GML SoundBOXX
Professional

NOVINKA! GML 10,8 V-LI
Professional

Objednací číslo 0 601 429 ... 0 601 429 ...
Rozsah rozhlasových kmitočtů AM 531 – 1 602 kHz 531 – 1 602 kHz
Rozsah rozhlasových kmitočtů FM 87,5 – 108 MHz 87,5 – 108 MHz
Vstupní napětí – síť 12 V 12 V
Vstupní napětí – akumulátor 14,4 – 18 V 10,8 V
Obsah dodávky ... 900 ... 200
2x baterie 1,5 V-LR03 (AAA) – x

2x tužková baterie (AA) x –
Akumulátor a nabíječka nejsou součástí dodávky x x
Karton x x

 ▶ Kvalitní zvuk (2x neodymový reproduktor 5 W) pro 
 poslech rozhlasových stanic v pásmech FM/AM 
a  souborů MP3

 ▶ Dokonale pasuje do poloviny L-BOXXu 136 – 
 jednoduchá přeprava se systémem

 ▶ Připojení externích přehrávačů prostřednictvím 
 konektoru Aux-in

Akumulátorové rádio 
na stavbu  

GML SoundBOXX 
Top Sound v systému L-BOXX!

NOVINKA!

 ▶ Kvalitní zvuk pro poslech rozhlasu v pásmech  
FM/AM a souborů MP3

 ▶ Dokonale pasuje do poloviny L-BOXXu 102 – 
 jednoduchá přeprava se systémem

 ▶ Připojení externích přehrávačů prostřednictvím 
 konektoru Aux-in

 ▶ Praktické uložení síťového kabelu

Akumulátorové rádio 
na stavbu  

GML 10,8 V-LI Professional 
Top Sound v systému L-BOXX!

NOVINKA!

Praktická profi rádia na stavbu! 
GML 10,8 V-LI a GML SoundBOXX Professional 
se přesně vejdou do poloviny L-BOXXu 102, příp. 
136. V druhé polovině L-BOXXu můžete pohodlně 
přepravovat elektrické nářadí.

Kompatibilita akumulátorů
Lithium-iontové akumulátory  

Bosch 14,4 V a 18 V

Video Video



62 | Akumulátorové šroubováky pro průmysl
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Akumulátorové šroubováky  
pro průmysl

Efektivní práce s maximální přesností 
Průmyslové nářadí Bosch je uzpůsobené pro speciální výrobní pro-
cesy, které vyžadují normované pracovní úkony. Konstrukční řady 
EXACT a ANGLE EXACT se mezi průmyslovými akumulátorovými 
momentovými šroubováky vyznačují maximální přesností opakování 
a krouticího momentu, což umožňuje jedinečná spojka EXACT. 

Přesvědčí nadprůměrně dlouhou životností a optimální energetickou 
úsporností. Konstrukční řada EXACT umožňuje při montážních situa-
cích, kdy kabely nebo hadice na stlačený vzduch překážejí, optimali-
zované procesy, vysoce kvalitní výrobky a klesající náklady. 

Více informací k akumulátorovým šroubovákům EXACT a průmyslo-
vému nářadí Bosch na www.boschproductiontools.com. 

18V systém

Pro EXACT Power

EXACT ION  
6-1500/12-700

Angle EXACT ION  
15-500/30-300/50-200

2,0 Ah4,0 Ah 
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 Přehled lithium-iontového akumulátorového  
nářadí Bosch   Výkonné a kompaktní
36V systém 18V systém 14,4V systém 10,8V systém

3,6 V

GML 20 GML 50

GBH  
18 V-LI Compact

GBH  
18 V-EC

GST  
18 V-LI

GKS  
18 V-LI

GSA  
18 V-LI

GSK  
18 V-LI

GWS  
18 V-LI

GWS  
18-125 V-LI

GCB  
18 V-LI

GLI  
VariLED

GHO  
18 V-LI

GGS  
18 V-LI

GLI  
PortaLED

GSB  
36 VE-2-LI

GSR  
36 VE-2-LI

GBH  
36 VF-LI

GKS  
36 V-LI

GSA  
36 V-LI

GBH  
36 V-LI Compact

GBH  
36 V-LI

GML  
SoundBOXX 

NOVINKA! 

NOVINKA! NOVINKA! 

GSR  
18 V-LI HX

GSR  
18-2-LI

GDR  
18-LI

GSR  
18 V-LI

GSR  
18 VE-2-LI

GSB  
18-2-LI

GSB  
18 V-LI

NOVINKA! NOVINKA! 
NOVIN-
KA! 

NOVINKA! 

GSB  
18 VE-2-LI

NOVINKA! 

GDS  
18 V-LI

GDR  
18 V-LI

GDR  
18 V-LI MF

NOVINKA! 

GDS  
18 V-LI HT

GDX  
18 V-LI

NOVIN-
KA! 

NOVIN-
KA! 
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 Přehled lithium-iontového akumulátorového  
nářadí Bosch   Výkonné a kompaktní
36V systém 18V systém 14,4V systém 10,8V systém

3,6 VGML 20 GML 50

GLI  
10,8 V-LI

GSR  
10,8-LI

GDR  
10,8-LI

GSR  
10,8-2-LI

GOP  
10,8 V-LI

GSA  
10,8 V-LI

GBH  
14,4 V-LI Compact

GST  
14,4 V-LI

GLI  
VariLED

GHO  
14,4 V-LI

GLI  
PortaLED

GML  
10,8 V-LI

GUS  
10,8 V-LI

GSB  
10,8-2-LI

GWI  
10,8 V-LI

GWB  
10,8-LI

GSR 
Mx2Drive

NOVINKA! 

GML  
SoundBOXX 

NOVINKA! 

GSC  
10,8 V-LI

GSL 2  
10,8 V-LI

GOS  
10,8 V-LI

GSR  
14,4 V-LI HX

GSR  
14,4-2-LI

NOVINKA! 

GSR  
14,4 V-LI

NOVINKA! 

GSR  
14,4 VE-2-LI

NOVINKA! 

GSB  
14,4 V-LI

GSB  
14,4-2-LI

NOVINKA! 

GDR  
14,4-LI

GSB  
14,4 VE-2-LI

GDR  
14,4 V-LI MF

GDR  
14,4 V-LI

GDX  
14,4 V-LI

GDS  
14,4 V-LI

NOVINKA! NOVINKA! 

NOVIN-
KA! 


