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Easy
Universal

Expert

Easy Universal Expert

New Compact Generation

Misja: 

      precyzja
Nowe wyrzynarki Bosch

Zawsze odpowiednie narzędzie – Bosch Compact Generation

NOWOŚĆ! Nowa Generacja wyrzynarek Compact firmy Bosch.  
Easy, Universal lub Expert – tutaj znajdziesz urządzenie, które  
najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. Więcej informacji pod  
adresem www.bosch-do-it.com. Będziesz zachwycony.
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Easy Universal Expert

Easy Universal Expert

New Compact Generation

Odpowiednia wyrzynarka dla każdego!
Nowa generacja wyrzynarek Compact firmy Bosch prezentuje jeszcze lżejsze, bardziej poręczne i 
dokładniejsze narzędzia.  
Dla kreatywnych, osób sporadycznie sięgających po narzędzia, wprawnych majsterkowiczów lub 
ekspertów: narzędzia nowej generacji Compact są idealnie dobrane do indywidualnych wymagań 
użytkownika. Wybierz swoje narzędzie!

Zalety nowej generacji wyrzynarek Compact:

optymalny komfort obsługi dzięki •	 zwartej konstrukcji i niewielkiemu ciężarowi
najwyższa precyzja ułatwiająca wykonanie każdego zadania – system •	 Bosch Electronic w  
każdym modelu
minimalny poziom drgań dzięki zastosowaniu systemu •	 Bosch Low Vibration oraz  
ergonomicznej rękojeści Softgrip
łatwa i szybka wymiana brzeszczotów dzięki systemowi •	 Bosch SDS
optymalna precyzja i kontrola – innowacyjny system •	 CutControl umożliwia łatwe podążanie 
za linią cięcia (dostępny także jako osprzęt)

New Compact 
Generation to 
także nowa seria 
wiertarek udaro-
wych PSB
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Low Vibration
Dokładność i drgania to dwa pojęcia, które wzajemnie się wykluczają.  
Dlatego nowe wyrzynarki Bosch Low Vibration posiadają liniowy 
system równoważenia masy oraz ergonomiczną rękojeść Softgrip. 
Pozwala to optymalnie absorbować drgania powstające w wyniku 
liniowego ruchu brzeszczotu. 

W nowej generacji Compact udało się połączyć innowacyjną  
technologię ze zwartą konstrukcją.  
Rezultat: nowa generacja precyzyjnych, a zarazem ergonomicznych 
urządzeń.

NOWOŚĆ: skoncentrowana moc dla wszystkich
Precyzyjne piłowanie to całkiem prosta sprawa, pod warunkiem że dysponuje się odpowiednią wyrzynarką.  
Nowa generacja wyrzynarek Compact pozwala piłować krzywizny o małym promieniu tak łatwo jak nigdy dotąd – 
dokładnie, z wyczuciem przy minimalnym poziomie drgań. 

Wszystkie urządzenia nowej generacji Compact są perfekcyjnie dopracowane pod kątem ergonomii. Są kompaktowe, 
lekkie i pewnie leżą w dłoni, mają nowy typ kabla z zaczepem do podwieszenia oraz solidne walizki narzędziowe z 
praktycznie zorganizowanym wnętrzem. Do dzieła!
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Cut Control

Pendulum

Pre-SelectionElectronic

Dwuręczny Bosch SDS Jednoręczny Bosch SDS 4-stopniowa oscylacja

Bosch Electronic Bosch Electronic  
ze wstępnym wyborem  
prędkości skokowej

Dwuręczny system Bosch SDS gwarantuje  
łatwą, bezpieczną i beznarzędziową wymianę 
brzeszczotów.

Jednoręczny system Bosch SDS gwarantuje 
jeszcze szybszą wymianę: wystarczy włożyć 
brzeszczot, aby go zamocować i użyć przycisku, 
aby zdemontować (PST 900 PEL i 1000 PEL*).

4-stopniowa oscylacja zapewnia szybsze tempo 
cięcia i wydłuża żywotność brzeszczotu dzięki 
łatwiejszemu odprowadzaniu wiórów.

System CutControl pomaga łatwiej podążać 
za zaznaczoną linią cięcia (dostępny także 
jako osprzęt).

System Bosch Electronic oraz włącznik z 
regulacją prędkości umożliwiają dopasowanie 
tempa pracy.

Dodatkowy, wstępny wybór prędkości  
skokowej pozwala z góry dopasować tempo 
cięcia do właściwości obrabianego materiału 
(PST 900 PEL i 1000 PEL*).

CutControl

*PST 1000 PEL – Niedostępna w Polsce
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New Compact Generation

Wycinanie krzywizn to praca 
dokładna i łatwa wyrzynarką 
Easy firmy Bosch.   

Zawsze odpowiednie narzędzie – Bosch Compact Generation
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Ułatwia pracę jak żadna inna
Masz ochotę wykonać drobne prace związane z cięciem, np. projekty  
dekoratorskie, profilowanie czy też cięcie w linii prostej lub krzywej?  
Nowa wyrzynarka Easy firmy Bosch jest wprost stworzona dla Ciebie!  
Dokładna podczas pracy, poręczna i lekka – gwarantuje optymalny rezultat. 

PST 700 E: Easy Rider –  
precyzyjne piłowanie w linii prostej i krzywej

Zwarta konstrukcja,•	  niewielki ciężar i wyjątkowa poręczność zapewniają optymalną  
kontrolę procesu cięcia i optymalny komfort użytkowania

Precyzja dzięki •	 systemowi Bosch Electronic: sterowanie prędkością skokową ułatwia  
rozruch narzędzia i pozwala dopasować tempo do właściwości ciętego materiału

Minimalny poziom drgań dzięki zastosowaniu systemu •	 Bosch Low Vibration oraz  
ergonomicznej rękojeści Softgrip gwarantuje bezpieczeństwo i komfort pracy

Bosch SDS•	  umożliwia łatwą i bezpieczną wymianę brzeszczotów w ciągu zaledwie  
paru chwil – bez użycia dodatkowych narzędzi

Oddzielnie włączana •	 funkcja nadmuchu zapewnia dobrą widoczność linii cięcia

Idealna do materiałów o maks. grubości cięcia 
70 mm, np.:

do cięcia parkietu, paneli laminowanych i desek•	

do samodzielnego wykonywania elementów dekoracyjnych •	
i zabawek (garderób, koników na biegunach, ram do  
obrazów itp.)



Easy Universal Expert

New Compact Generation

Zawsze odpowiednie narzędzie – Bosch Compact Generation

Niezawodna moc przy  
uniwersalnych zastosowaniach 
to cecha wyrzynarki Universal 
firmy Bosch.
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Jedno urządzenie – nieograniczone możliwości
Planujesz wykonanie większego projektu i chcesz ciąć w linii prostej lub krzywej  
z absolutną dokładnością? Nowa wyrzynarka Universal firmy Bosch jest wprost  
stworzona dla Ciebie! Precyzja i wszechstronność pracy.

PST 800 PEL: na tropie precyzji –  
cięcie wzdłuż linii z systemem CutControl

Zwarta konstrukcja,•	  niewielki ciężar i wyjątkowa poręczność zapewniają optymalną kontrolę  
procesu cięcia i optymalny komfort użytkowania

Optymalna precyzja i kontrola – dzięki innowacyjnemu systemowi •	 CutControl możesz łatwo  
podążać za linią cięcia

Precyzja dzięki •	 systemowi Bosch Electronic: sterowanie prędkością skokową ułatwia rozruch  
narzędzia i pozwala dopasować tempo do właściwości ciętego materiału

4-stopniowa oscylacja•	  zapewnia szybsze tempo cięcia i wydłuża żywotność brzeszczotu

Minimalny poziom drgań dzięki zastosowaniu systemu •	 Bosch Low Vibration oraz ergonomicznej  
rękojeści Softgrip gwarantuje bezpieczeństwo i komfort pracy

Bosch SDS•	  umożliwia łatwą i bezpieczną wymianę brzeszczotów w ciągu zaledwie paru chwil –  
bez użycia dodatkowych narzędzi

Oddzielnie włączana funkcja nadmuchu •	 zapewnia dobrą widoczność linii cięcia

Idealna do materiałów o maks. grubości cięcia 
80 mm, np.:

do cięcia parkietu, paneli laminowanych i desek•	

do samodzielnego wykonywania elementów dekoracyjnych •	
i zabawek

okładziny ścienne i sufitowe, rury z tworzywa sztucznego,  +
profile aluminiowe

dopasowywanie, korekta i montaż materiałów +



Easy Universal Expert

New Compact Generation

Zawsze odpowiednie narzędzie – Bosch Compact Generation

Wyrzynarka Expert firmy 
Bosch jest wytrzymała i  
pomocna przy wszystkich 
 wymagających projektach.
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Dla użytkowników o dużych wymaganiach
Kompleksowe projekty remontowe stawiają duże wymagania pod względem precyzji i mocy?  
Jeśli tak, nowe wyrzynarki Expert firmy Bosch są dla Ciebie wprost stworzone. Do cięcia w  
linii prostej, krzywej oraz do wycinania kształtów z najwyższą precyzją.

PST 900 PEL i PST 1000 PEL*:  
z maksymalną precyzją we wszystkich materiałach

Zwarta konstrukcja,•	  niewielki ciężar i wyjątkowa poręczność zapewniają optymalną kontrolę procesu 
cięcia i optymalny komfort użytkowania

Maksymalna precyzja i kontrola – system •	 CutControl oraz wbudowana dioda PowerLight 

Maksymalna precyzja dzięki systemowi •	 Bosch Electronic: ze wstępnym wyborem prędkości skokowej i 
sterowaniem prędkością za pomocą pokrętła oraz przycisku włącznika

4-stopniowa oscylacja•	  zapewnia szybsze tempo cięcia i poprawia zwrotność urządzenia przy wycinaniu krzywizn

Minimalny poziom drgań dzięki zastosowaniu systemu •	 Bosch Low Vibration oraz ergonomicznej  
rękojeści Softgrip

Jednoręczny system Bosch SDS•	  umożliwia łatwą i bezpieczną wymianę brzeszczotów w ciągu zaledwie 
paru chwil – bez użycia dodatkowych narzędzi

Wzmocnionej aluminium oraz •	 aluminiowej podstawie (PST 1000 PEL*)

Wyjątkowo łatwe, beznarzędziowe przestawianie •	 podstawy aluminiowej przy pomocy dźwigni  
(PST 1000 PEL*)

Idealna do materiałów o maks. grubości cięcia 
90 mm / 100 mm, np.:

do cięcia parkietu, paneli laminowanych i desek•	
do samodzielnego wykonywania elementów dekoracyjnych i zabawek•	

okładziny ścienne i sufitowe, rury z tworzywa sztucznego,  •	
profile aluminiowe 
dopasowywanie, korekta i montaż materiałów•	

montaż mebli +
przycinanie blatów kuchennych, dużych rur z tworzywa   +
sztucznego, blach grubych i cienkich
montaż suchy +

*PST 1000 PEL – Niedostępna w Polsce
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Easy Universal

PST 800 PELPST 700 E

Każdy model dostępny  
z nową, wytrzymałą  
walizką Compact

PST 700 E PST 800 PEL
Moc nominalna 500 W 530 W

Głębokość cięcia w drewnie, aluminium, metalu 70 / 10 / 4 mm 80 / 12 / 5 mm

Ciężar 1,7 kg 2,0 kg

Bosch Electronic ü ü
Bosch SDS ü dwuręczny SDS ü dwuręczny SDS

Bosch Low Vibration ü ü
Funkcja nadmuchu ü ü
CutControl – ü
4-stopniowa oscylacja – ü
Magazynek na brzeszczoty – ü
Wstępny wybór prędkości skokowej – –

PowerLight – –

Podstawa aluminiowa z systemem Bosch SDS – –

Prowadnica równoległa z cyrklem – –
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Expert Expert

PST 900 PEL PST 1000 PEL* 

PST 900 PEL PST 1000 PEL*
Moc nominalna 620 W 650 W

Głębokość cięcia w drewnie, aluminium, metalu 90 / 15 / 8 mm 100 / 20 / 10 mm

Ciężar 2,2 kg 2,3 kg

Bosch Electronic ü ü
Bosch SDS ü jednoręczny SDS ü jednoręczny SDS

Bosch Low Vibration ü ü
Funkcja nadmuchu ü ü
CutControl ü ü
4-stopniowa oscylacja ü ü
Magazynek na brzeszczoty ü –

Wstępny wybór prędkości skokowej ü ü
PowerLight ü ü
Podstawa aluminiowa z systemem Bosch SDS – ü
Prowadnica równoległa z cyrklem – ü
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*PST 1000 PEL – Niedostępna w Polsce
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Przenośna prowadnica niezawodnie pomoże przy wykonaniu cięć prostoliniowych 
w panelach laminowanych, desce parkietowej, tworzywach sztucznych i aluminium. 
Wystarczy umieścić element w prowadnicy, zamocować szynę aluminiową i sukces 
murowany. Dzięki praktycznej prowadnicy wyposażonej w kanał prowadzący 
można wykonać także cięcia pod kątem do +/– 45° (w poziomie) oraz cięcia  
ukośne (w pionie). Wystarczy zmontować, ustawić i można piłować!

Idealny dodatek  
             do zielonej wyrzynarki Bosch –  

    prowadnica PLS 300
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Miękkie drewno, sklejka

2–15 mm
Basic for Wood T 119 B T 119 BO

Clean for Wood T 101 B T 101 AO

5–50 mm
Speed for Wood T 144 D T 244 D

Extra-Clean for Wood T 308 B

Twarde drewno, płyty  
pilśniowe, płyta wiórowa

< 15 mm Clean for Hard Wood T 101 AIF T 101 AOF

5–50 mm
Speed for Hard Wood T 144 DF

Extra-Clean for Hard Wood T 308 BF T 308 BOF

Płyty laminowane

< 15 mm Clean for Hard Wood T 101 AIF T 101 AOF

5–50 mm
Speed for Hard Wood T 144 DF

Extra-Clean for Hard Wood T 308 BF T 308 BOF

Blat kuchenny < 50 mm
Precision for Wood T 144 DP

Extra-Clean for Hard Wood T 308 BF T 308 BOF

Laminat
1,5–15 mm Special for Laminate T 101 BIF T 101 AOF

< 50 mm Precision for Wood T 144 DP*

Blachy, rury, profile
1–3 mm Basic for Metal T 118 A T 218 A

< 10 mm Progressor for Metal T 123 X

Blachy nierdzewne,  
stal szlachetna

0,5–1,5 mm Basic for Inox T 118 GFS

1,5–4 mm Basic for Inox T 118 EFS

Aluminium < 30 mm Special for Alu T 127 D T 227 D

Guma, skóra < 100 mm Special for Soft Material T 313 AW

Styropian < 100 mm Special for Soft Material T 313 AW

Tworzywa sztuczne wzmocnione 
włóknem szklanym (GFK) /  
żywice epoksydowe

5–50 mm Special for Fiber and Plaster T 141 HM

< 65 mm Special for Synthetics T 301 CHM

Pleksiglas 2–20 mm Special for Acrylic T 101 A

Płyta gipsowo-kartonowa 5–50 mm Special for Fiber and Plaster T 141 HM

*PLS 300

Najlepsze brzeszczoty  
         do Twoich projektów
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Robert Bosch Sp. z o.o.
Dział Elektronarzędzi 
ul. Jutrzenki 105 
02-231 Warszawa

www.bosch-do-it.pl
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