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Odmień wygląd swojego ogrodu 
przy pomocy narzędzi 
ogrodowych Bosch
Ogrody są tak różne, jak różni są 
ludzie i ich potrzeby. Jedni marzą 
o wypoczynku po męczącym tygo-
dniu i cieszą się każdą minutą 
wolną od pracy. Drudzy troskliwie 
dbają o swoje rośliny i marzą o tym, 
aby robić to z jeszcze większym 
 zaangażowaniem.

Obojętne, czy lubisz posiłki na świe-
żym powietrzu, grę w piłkę z dziećmi 
czy po prostu chcesz poczuć dumę  
z pięknego i zadbanego ogrodu, 
narzędzia ogrodowe Bosch pomogą 
Ci czerpać prawdziwą radość z zie-
leni wokół domu.

Niedościgniona technologia Bosch  
dostarcza rozwiązań dla domu i ogrodu
Bosch idzie o krok dalej. Technologia 
litowo-jonowa Bosch oferuje długą żywot-
ność akumulatorów, system ochrony ogniw 
ECP (Electronic Cell Protection) oraz 
system inteligentnej dystrybucji energii. 
Dodatkowo, nasze narzędzia ogrodowe 
są projektowane i konstruowane w taki 
sposób, aby wydobyć jak najwięcej energii 
z akumulatorów litowo-jonowych. Umoż-
liwia to narzędziom osiągnięcie maksy-
malnej wydajności, mocy i czasu pracy. 
Dobrym przykładem jest innowacyjny 
system dystrybucji energii Efficient Energy 
Management zastosowany w kosiarkach 
bezprzewodowych Rotak, który powoduje 
wydłużenie czasu pracy akumulatora. 

Innym przykładem może być zwiększona 
wydajność naszych nożyc do krzewów 
dzięki zastosowaniu przełomowego sys-
temu Anti Blocking. Dzięki narzędziom 
ogrodowym Bosch masz pewność dostępu 
do najnowocześniejszych technologii. 

Przekonasz się, że narzędzia Bosch są 
łatwiejsze w obsłudze i manewrowaniu, 
ułatwiają wykonanie wielu prac w domu  
i ogrodzie, a nawet potrafią zmienić pracę  
w przyjemność.

Więcej informacji na stronie  
www.bosch-garden.pl.

Nic nie dorówna pracy bezprzewodowej 
Bosch oferuje kompletny asortyment bezprzewodowych narzędzi ogrodowych,  
dzięki którym pielęgnacja ogrodu może stać się łatwa i przyjemna. Narzędzia  
bezprzewodowe eliminują przeszkadzający kabel, dlatego oferują nieograniczoną 
 swobodę ruchu, bez ryzyka splątania lub przecięcia kabla w trakcie pracy.  
Dodatkowo narzędzia bezprzewodowe są lżejsze w porównaniu do konwencjo  - 
nalnych wersji spalinowych, łatwiejsze w obsłudze i nie emitują szkodliwych spalin.

Najnowsza technologia bezprzewodowa wykorzystująca akumulatory litowo-jonowe 
oferuje wiele zalet: 
 narzędzia są bardziej kompaktowe i lżejsze od konwencjonalnych narzędzi przewodowych 
  akumulatory litowo-jonowe nie wykazują efektu pamięci ani samorozładowania i są zawsze 

gotowe do użycia 
  narzędzia można naładować w krótkim czasie 

Bosch oferuje wiele możliwości łączenia narzędzi, akumulatorów i ładowarek  
w obrębie systemów 36 V i 18 V.

Bosch w wersji  
multimedialnej!
Niniejszy katalog Bosch dostarcza nie tylko informacji druko-
wanych. Przedstawione obok zakodowane kwadraty – znanym 
także jako kody QR – można skanować, używając smartfona 
ze specjalnym oprogramowaniem. Kod umożliwia wyświetle-
nie ruchomych obrazów z katalogu Bosch na ekranie Twojego 
telefonu komórkowego. Wraz z interesującymi informacjami o 
produktach i przykładami zastosowań. Spróbuj!
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Sezon ogrodowy 
źródłem satysfakcji
Tak wygląda wymarzona chwila przerwy od 

codziennej bieganiny. Szczególnie w ogrodzie, 

którego pielęgnacja nie wymaga zbyt dużego 

wysiłku. Oraz wtedy, gdy korzysta się z poręcz-

nych, wydajnych i cichych narzędzi  ogrodowych. 

Oprócz urządzeń elektrycznych Bosch oferuje 

także nowe narzędzia w techno logii litowo-jono-

wej, które zapewniają swobodę ruchu, oszczęd-

ność czasu dzięki wydajnym akumulatorom oraz 

większy komfort pracy dzięki małej wadze. 

Wszystko po to, aby użytkownicy mogli szybciej 

skończyć pracę i korzystać z najpiękniejszych 

stron wypoczynku na świeżym powietrzu.  

Od czego w końcu jest ogród? Od tego, by  

cieszył oczy, by w nim urządzać grilla, spotykać 

się z przyjaciółmi i wypoczywać.
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Pielęgnacja 
trawników



Jeśli Twój trawnik jest przeznaczony 
do rekreacji i wypoczynku, zapewne 
nie zależy Ci na tym, aby spędzać 
zbyt wiele czasu na czynnościach 
pielęgnacyjnych. Kosiarka rotacyjna 
Bosch Rotak z silnikiem Powerdrive 
wydajnie kosi wszystkie rodzaje 
trawy, nawet tę mocno wyrośniętą. 
Najnowsza generacja kosiarek Rotak 
jest także wyposażona w system 
Ergoflex oferujący ergonomicznie 
zaprojektowane uchwyty, które 
pomagają zachować lepszą postawę 
i nie powodują nadwyrężenia mięśni 
podczas koszenia. Innowacyjny grze-
bień – będący standardem nawet 
w naszym najmniejszym modelu, 
Rotak 32 – pozwala kosić trawę do 
samej krawędzi. A to oznacza więcej 
czasu dla siebie, ponieważ trawnik 
nie wymaga żadnych poprawek.

Jeżeli wolisz pracę bez uciążliwego 
kabla lub benzyny, nasze nowe 
akumulatorowe kosiarki Rotak 
będą trafnym wyborem. Zapewniają 
odpowiednią moc, swobodę poru-
szania się i energooszczędność – 
oraz wszystkie zalety technologii 

litowo-jonowej Bosch. Do koszenia 
większych trawników przeznaczony 
jest model Rotak 43 LI o szerokości 
pracy 43 centymetry i wyposażony  
w dwa akumulatory.

Jeżeli marzysz o pięknie przystrzyżo-
nym trawniku dekoracyjnym, kosiarka 
bębnowa doskonale sprawdzi się  
do tego zadania. Kosiarka ręczna jest 
idealna do precyzyjnego koszenia 
małych trawników.

Mamy także narzędzia które zapew-
nią Twojemu trawnikowi dobrą 
kondycję i soczystą zieleń. Aerator 
efektywnie, a zarazem delikatnie 
usunie mech w najwcześniejszym 
stadium wzrostu, nie uszkadzając 
przy tym trawy. A jeżeli mech jest już 
mocno rozprzestrzeniony, wertyku-
lator pomoże usunąć go i przygoto-
wać glebę do ponownego wysiewu 
trawy. 

Przegląd kompletnej oferty produk-
tów firmy Bosch przeznaczonych 
do pielęgnacji trawnika znajduje  
się na stronach 12-13.

Piękny trawnik 
i wszystko o jego pielęgnacji
Wielkość trawnika oraz sposób jego wykorzystania określają typ kosiarki 
przeznaczonej do jego pielęgnacji. Bosch ma w swojej ofercie wszystkie 
narzędzia potrzebne do utrzymania trawnika w doskonałej kondycji.
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Precyzja koszenia krawędzi 
Wyjątkowy grzebień umożliwia koszenie 
także wzdłuż krawędzi trawników, a 
 akumulator litowo-jonowy zapewnia dużą 
rezerwę mocy nawet przy cięciu wyroś-
niętej i wilgotnej trawy.

Swoboda pracy bezprzewodowej 
Niewielki ciężar ułatwia manewrowanie 
narzędziem. Bez splątanych kabli, bez 
uciążliwego zapachu benzyny.

Koszenie bez wysiłku  
Nowy system Ergoflex ułatwia manew-
rowanie narzędziem i pomaga zachować 
prawidłową postawę.

Akumulatorowa kosiarka Rotak 43 LI
Łatwe manewrowanie, swoboda pracy bezprzewodowej
Rotak 43 LI z serii kosiarek akumulatorowych o różnych szerokościach koszenia to fantastyczny wybór w przypadku 
dużych ogrodów. Kosiarka jest wyposażona w nóż o szerokości cięcia 43 cm i dwa innowacyjne akumulatory litowo-
jonowe. Kosiarka Rotak 43 LI jest tak wydajna jak tradycyjna kosiarka elektryczna lub spalinowa, ale nie posiada 
przeszkadzającego w pracy kabla, jest zawsze gotowa do użycia i znacznie cichsza. Jest także o 40 % lżejsza od 
tradycyjnych kosiarek. Co więcej, kosiarka nie wydziela nieprzyjemnego zapachu benzyny, a ponieważ zużywa niewielką 
ilość energii, emituje dziesięciokrotnie mniej CO2 w porównaniu do kosiarek spalinowych. Jest także niezwykle 
łatwa w manewrowaniu dzięki zastosowaniu innowacyjnego systemu Ergoflex z ergonomicznie zaprojektowanymi  
i regulowanymi uchwytami. Tak więc niezależnie od wzrostu i budowy ciała, użytkownik w pełni panuje nad urządzeniem 
i zachowuje prawidłową postawę w trakcie pracy. Kosiarka dostępna także w wersji o szerokości cięcia 37 i 34 cm.

System Ergoflex 
Ergonomicznie zaprojektowane 
i regulowane uchwyty pomagają 
zachować prawidłową postawę 
i nie powodują nadwyrężenia 
mięśni podczas koszenia

Większa moc akumulatora 
System dystrybucji energii 

Efficient Energy Management 
wydłuża czas pracy  

akumulatora nawet o 15 %

Niewielki ciężar 
Łatwa w manewrowaniu

Składane uchwyty 
Kosiarka zajmuje mało miejsca 
podczas przechowywania

Innowacyjny grzebień 
Komfortowe cięcie trawy przy 
murach oraz wzdłuż krawędzi 
rabat i trawników

Bezprzewodowa moc 
Dzięki zastosowaniu 

wydajnego akumulatora 
litowo-jonowego  

High Power 36 V / 2,6 Ah

Łatwe manewrowanie, swoboda pracy  

bezprzewodowej

Dowiedz się więcej na temat kosiarek Rotak LI, 

zeskanuj kod QR i zdobądź więcej informacji. 

Instrukcja obsługi kodów QR patrz strona 3.
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POWERDRIVE MOTOR

Kosiarka rotacyjna Rotak 37 
Łatwe manewrowanie, koszenie do samej krawędzi
Kosiarka elektryczna Rotak 37 z innowacyjnym opatentowanym grzebieniem umożliwia 
koszenie trawy także wzdłuż krawędzi. Silnik Powerdrive osiągający wysoki moment 
obrotowy umożliwia wydajne koszenie trawy do wysokości 25 cm. Przegląd kompletnej 
oferty kosiarek elektrycznych można znaleźć na stronach 12-13.

Kosiarka rotacyjna Rotak 32 
Urządzenie, które kosi do samej krawędzi
Najmniejsza kosiarka Rotak jest – podobnie jak inne modele serii – wyposażona w 
grzebienie, które pomagają kosić trawę do samej krawędzi. Ważąca zaledwie 6,8 kg 
kosiarka Rotak 32 oferuje wysoką wydajność dzięki zastosowaniu sprawdzonego  
silnika Powerdrive.

Grzebienie 
Pozwalają kosić trawę 
także wzdłuż krawędzi 

trawnika

Niewielki ciężar 
Łatwe manewrowanie  

i wygodny transport

Silnik Powerdrive 
Gwarantuje wydajność cięcia 

Zbiornik 31 l 
Ułatwia zbieranie  
trawy i zapewnia 

dłuższe cykle pracy

Zintegrowany uchwyt transportowy 
Zapewnia dobre wyważenie kosiarki 
i ułatwia jej przenoszenie

Znak jakości AGR  
System Ergoflex otrzymał 
rekomendację renomowa-
nego, niemieckiego instytutu 
AGR wspierającego badania 
mające na celu zapobieganie 
schorzeniom kręgosłupa.

Koszenie bez wysiłku 
Nowy system Ergoflex ułatwia 
manewrowanie narzędziem 
i pomaga zachować prawi-
dłową postawę.

Niewielki ciężar 
Posiada zintegrowane 
uchwyty umożliwiające 
wygodne przenoszenie 
kosiarki.

Składane uchwyty 
Kosiarka zajmuje 

mało miejsca podczas 
przechowywania

Silnik Powerdrive 
Gwarantuje wydajność 

cięcia

Niewielki ciężar 
Łatwa w prowadzeniu  

i transporcie

Zbiornik 40 l 
Pojemny i łatwy  
do opróżnienia

Regulacja wysokości 
Zapewnia wygodną 
pracę

System Ergoflex  
Łatwa praca  

i maksimum kontroli

SILNIK POWERDRIVE

SILNIK POWERDRIVE

Rotak 43/37/34 LI
Rotak 43/40/37/34
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System Quattro Cut  
(bęben z 4 nożami)  
zapewnia dokładność cięcia 

Ergonomiczny uchwyt 
Dwukrotnie składany uchwyt 
sprawia, że kosiarka zajmuje mało 
miejsca podczas przechowywania

Regulacja wysokości pracy 
Centralna, 5-stopniowa 

Elegancki wygląd 
Wysokość koszenia od  
12 do 32 mm i szerokość 
pracy 32 cm.

Dokładna 
System Quattro Cut zapewnia 
precyzyjne koszenie. 

Efektywna 
Zasada cięcia nożycowego 
gwarantuje wysoką jakość 
koszenia. 

Precyzyjna 
Blokada Click umożliwia 
beznarzędziową regulację 
pozycji dolnego noża. 

Kosiarka bębnowa ASM 32 * 
Precyzyjne cięcie, zadbany trawnik
Jeśli gustujesz w krótko przystrzyżonych trawnikach dekoracyjnych, polecamy kosiarkę 
bębnową Bosch. System cięcia Quattro Cut zapewnia dokładność koszenia oraz efekt 
porównywalny ze strzyżeniem nożycami. Precyzyjne cięcie umożliwia zdrowy wzrost 
trawy. Wysokość cięcia od 12 do 32 mm gwarantuje estetyczny wygląd.

Kosiarka ręczna AHM 38 C * 
Perfekcyjne koszenie małych trawników

Klasyczna kosiarka ręczna również spełnia najwyższe standardy, z których słynie Bosch. 
Rezultat to precyzyjnie skoszona, zdrowa trawa o wysokości od 15 do 43 mm. Zwrotne, 
zgrabne i ciche urządzenie. Idealne do pielęgnacji małych ogródków przydomowych.

Komfortowe kółka  
Ze specjalnym przełożeniem,  
ułatwiają przesuwanie kosiarki

Bezstopniowa regulacja  
wysokości koszenia  
oraz szerokość pracy 38 cm

Bęben tnący 
Z pięcioma profilowanymi  
nożami z hartowanej stali

Quattro Cut

Jakość

Click

|  10  |  Kosiarki
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POWERDRIVE MOTOR

POWERDRIVE MOTOR

System Jet-Collect 
Innowacyjny walec z kolcami ze 
stali sprężynowej oraz szczelinami 
doprowadzającymi powietrze 
szybko i gruntownie usuwa 
zanieczyszczenia i mech

Zajmuje mało miejsca podczas 
przechowywania 
Posiada dwukrotnie składany 
uchwyt oraz składany zbiornik

Zajmuje mało miejsca podczas 
przechowywania 
Posiada dwukrotnie składany 
uchwyt oraz składany zbiornik

Duży zbiornik 50 l 
Zapewnia dłuższe cykle pracy

Duży zbiornik o pojemności 50 l 
Zapewnia dłuższe cykle pracy

Wydajny 
Połączenie mocnego silnika 
Powerdrive o mocy 900 W z 
opatentowanym systemem 
Jet-Collect umożliwia szybkie 
i efektywne napowietrzanie 
trawnika na szerokości 32 cm.

Praktyczne rozwiązanie 
Duży zbiornik o pojemności 
50 l zapewnia dłuższe cykle 
pracy. Oba urządzenia zaj-
mują niewiele miejsca dzięki 
składanym uchwytom i zbior-
nikom – po złożeniu mają 
wysokość zaledwie 40 cm.

Efektywny 
Wertykulator AVR 1100  
z silnikiem Powerdrive o mocy 
1 100 W z systemem Jet-Collect 
tnie darń na maks. szerokość 
32 cm i zasysa wszelkie zanie-
czyszczenia do zbiornika, nie 
powodując zatykania urządze-
nia. Po takiej pielęgnacji 
można wysiać trawę na nowo.

System Jet-Collect 
Innowacyjny walec z nożami ze 
stali węglowej oraz szczelinami 
doprowadzającymi powietrze szybko 
i gruntownie usuwa z trawnika 
resztki roślin, mech oraz chwasty

Aerator ALR 900 
Gruntowne usuwanie mchu  
i napowietrzanie trawnika 
Trawa rośnie zdrowo i jest piękna tylko wtedy, gdy regularnie usuwa się z niej mech  
i liście. Obie te czynności doskonale wykonuje aerator Bosch wyposażony w 20 elastycz-
nych kolców o regulowanej wysokości: -5 mm – aby delikatnie przeczesywać podłoże, 
nie uszkadzając przy tym trawy, +10 mm – aby zbierać liście. Opatentowany system  
Jet-Collect z dużą siłą zasysa odpady do zbiornika, zapobiegając uciążliwemu zatykaniu 
urządzenia.

Wertykulator AVR 1100 
Działa dogłębnie, usuwając mech  
i przygotowując do wysiewu trawy
Czy Twój trawnik ma więcej niż 2 lata? Czy był nieregularnie pielęgnowany? Czy na 
trawniku widoczne są mech i zanieczyszczenia? Czy miejscami trawnik sprawia wrażenie 
gąbki nasiąkniętej wodą? Jeśli na większość pytań odpowiedź była twierdząca, należy 
wybrać wertykulator AVR 1100, który zadba o intensywną pielęgnację trawnika. Noże 
ze stali węglowej tną darń na głębokość od -10 do +5 mm i przygotowują podłoże do 
nowego wysiewu trawy.

SILNIK POWERDRIVE

SILNIK POWERDRIVE
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Bosch 
Lithium-Ion

36 VPOW
ER

Akumulatorowe kosiarki 
Rotak

2 akumulatory 
w wyposażeniu 
standardowym

Kosiarki bębnowe Kosiarki ręczne

Przegląd kompletnej oferty osprzętu firmy Bosch znajduje się na stronach 57-62. Przegląd kompletnej oferty osprzętu firmy Bosch znajduje się na stronach 57-62.
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Rotak 43 LI Rotak 37 LI Rotak 34 LI

Typ akumulatora / Napięcie akumulatora Li-Ion High Power 36 V / 2,6 Ah Li-Ion High Power 36 V / 2,6 Ah Li-Ion High Power 36 V / 2,6 Ah

Czas ładowania | Szybkie ładowanie 1 h | 80 % poj. w ciągu 30 min 1 h | 80 % poj. w ciągu 30 min 95 min | 80 % poj. w ciągu 65 min

System Efficient Energy Management ✓ ✓ ✓

Zalecana powierzchnia trawnika 300-600 m2 150-300 m2 150-300 m2

Szerokość pracy 43 cm 37 cm 34 cm

System cięcia nóż obrotowy nóż obrotowy nóż obrotowy

Grzebień ✓ ✓ ✓

Pojemność zbiornika 50 l 40 l 40 l

Wysokość pracy 20-70 mm 20-70 mm 20-70 mm

Regulacja wysokości pracy 10-stopniowa, centralna 10-stopniowa, centralna 10-stopniowa, centralna

Typ uchwytu system Ergoflex system Ergoflex system Ergoflex

Zintegrowany uchwyt transportowy ✓ ✓ ✓

Wskaźnik stanu ładowania ✓ ✓ ✓

Ciężar 13,7 kg 13,0 kg 12,9 kg

Nr katalogowy 0 600 881 800 0 600 881 700 0 600 881 600

Kod EAN 3165140.605304 3165140.605250 3165140.605236

AHM 38 C AHM 30

Szerokość pracy 38 cm 30 cm

System cięcia bęben z 5 nożami bęben z 4 nożami

Wysokość pracy 15-43 mm 12-40 mm

Regulacja wysokości pracy bezstopniowa bezstopniowa

Ciężar 7,5 kg 6,4 kg

Nr katalogowy 0 600 886 102 * 0 600 886 001 *

Kod EAN 3165140.256360 3165140.247207

ASM 32

Moc silnika 400 W

Szerokość pracy 32 cm

System cięcia bęben z 4 nożami

Wysokość pracy 12-32 mm

Regulacja wysokości pracy 5

Ciężar 10,4 kg

Nr katalogowy 0 600 889 A00 *

Kod EAN 3165140.427395

* Produkt niedostępny w Polsce 

* Produkt niedostępny w Polsce 



Przegląd kompletnej oferty osprzętu firmy Bosch znajduje się na stronach 57-62.

Elektryczne 
kosiarki Rotak

Przegląd kompletnej oferty osprzętu firmy Bosch znajduje się na stronach 57-62.

Aerator Wertykulator

Kosiarki, aerator i wertykulator  |  13  |

Rotak 43 Rotak 40 Rotak 37 Rotak 34 Rotak 32

Moc silnika 1 800 W 1 700 W 1 400 W 1 300 W 1 200 W

Moment obrotowy 23 Nm 22 Nm 21 Nm 20 Nm 13 Nm

Szerokość pracy 43 cm 40 cm 37 cm 34 cm 32 cm

Silnik Bosch Powerdrive ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

System cięcia nóż obrotowy nóż obrotowy nóż obrotowy nóż obrotowy nóż obrotowy

Grzebień ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Pojemność zbiornika 50 l 50 l 40 l 40 l 31 l

Wysokość pracy 20-70 mm 20-70 mm 20-70 mm 20-70 mm 20-60 mm

Regulacja wysokości pracy 10-stopniowa, centralna 10-stopniowa, centralna 10-stopniowa, centralna 10-stopniowa, centralna 3-stopniowa, osiowa

Typ uchwytu system Ergoflex system Ergoflex system Ergoflex system Ergoflex uchwyt Classic Holm

Zintegrowany uchwyt 
transportowy

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Zabezpieczenie silnika przed 
przeciążeniem

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Ciężar 12,4 kg 12,4 kg 11,5 kg 11 kg 6,8 kg

Nr katalogowy 0 600 881 300 0 600 881 200 0 600 882 100 0 600 882 000 0 600 885 B00

Kod EAN 3165140.605205 3165140.605151 3165140.604765 3165140.604727 3165140.557436

AVR 1100

Moc silnika 1 100 W

Walec 14 obrotowych noży ze stali węglowej

System Jet-Collect ✓

Szerokość pracy 32 cm

Wysokość pracy +5/0/-5/-10 mm

Regulacja wysokości pracy 4-stopniowa

Pojemność zbiornika 50 l

Ciężar 10 kg

Nr katalogowy 0 600 88A 100

Kod EAN 3165140.512930

ALR 900

Moc silnika 900 W

Walec 10 podwójnych kolców stalowych

System Jet-Collect ✓

Szerokość pracy 32 cm

Wysokość pracy +10/+5/0/-5 mm

Regulacja wysokości pracy 4-stopniowa

Pojemność zbiornika 50 l

Ciężar 9,4 kg

Nr katalogowy 0 600 88A 000 

Kod EAN 3165140.512909



Akumulatorowe nożyce do trawy 16-17
Akumulatorowe podkaszarki do trawy 18
Elektryczne podkaszarki do trawy 19
Przegląd oferty 20-21

Podcinanie 
krawędzi  
trawników



Jeżeli są to niewielkie narożniki  
lub krótkie odcinki trawy, do ich 
pielęgnacji wystarczą nożyce  
do trawy. Kompaktowe, poręczne 
nożyce Bosch Isio z akumulatorem 
litowo-jonowym są bardzo lekkie  
i umożliwiają precyzyjne przycięcie 
krawędzi trawnika. Drążek telesko-
powy umożliwia cięcie w pozycji 
 wyprostowanej.

Akumulatorowe nożyce do trawy 
AGS zostały zaprojektowane z myślą 
o jeszcze szybszym i wygodniejszym 
podcinaniu krawędzi trawnika.  
Są kompaktowe, lekkie i doskonale 
wyważone, mają wyjątkowo wąski 
obwód rękojeści i wyróżniają się 
bardzo długim czasem pracy aku-
mulatora – wszystkie te atuty dają 
produktowi wyraźną przewagę.

Jednak im większy ogród i więcej 
zakamarków, tym więcej czasu zajmuje 
doprowadzenie do porządku krawędzi 
trawnika – wzdłuż ścieżek, murów, 
ogrodzeń, narożników oraz wokół 
kamieni, krzewów, drzew i rabat.  

W tym właśnie celu Bosch oferuje 
podkaszarki do trawy w wersji 
elektrycznej i akumulatorowej.

Elektryczne podkaszarki gwarantują 
dużą wydajność oraz średnicę cięcia 
do maks. 30 cm. Dzięki temu praca 
trwa krócej, a rezultaty są bardziej 
zadowalające. Akumulatorowe 
podkaszarki zapewniają dużą swo-
bodę ruchu, można z nich korzystać 
niezależnie od dostępu do gniazda 
sieciowego. Ich atutem jest także 
niewielki ciężar. 

Z kablem lub bez kabla – bogaty 
asortyment podkaszarek do trawy 
obejmuje modele standardowe oraz 
bardziej zaawansowane – z obra-
caną o 90° głowicą tnącą, drążkiem 
teleskopowym z regulacją długości, 
oraz kabłąkiem chroniącym rośliny.

Przegląd kompletnej oferty produk-
tów firmy Bosch przeznaczonych 
do podcinania krawędzi trawnika 
znajduje się na stronach 20-21.

Zadbany trawnik do  
samych krawędzi 
urządzenia dopasowane  
do potrzeb
O zadbanym ogrodzie najlepiej świadczą miejsca,  
do których nie można dotrzeć kosiarką.
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Akumulatorowe nożyce do trawy Isio 
Oryginalne – lekkie i jeszcze wydajniejsze

Doskonałość to jedyne właściwe słowo opisujące nożyce Isio. Kompaktowe i lekkie, wyjątkowo łatwe  
w manewrowaniu. Nożyce Isio z wysokiej jakości nożami „Swiss made“ oraz akumulatorem litowo-jonowym 
potrafią ciąć nawet przez 50 min na jednym cyklu ładowania akumulatora. System Anti Blocking sprawia,  
że noże nie blokują się podczas cięcia, dzięki czemu można pracować szybko i wydajnie. Drążek teleskopowy 
gwarantuje dodatkowy komfort pracy.

Komfortowa rękojeść 
Z miękką okładziną  

Softgrip po obu stronach

Wskaźnik stanu akumulatora 
Praktyczny, 4-stopniowy 

wskaźnik diodowy pokazujący 
dostępny zapas energii

Wytrzymałe noże  
„Swiss made“  
o szer. 80 mm  
Wysokiej jakości noże  
z precyzyjnym szlifem

Doskonała ergonomia  
Małe, lekkie, kompaktowe,  
ważą zaledwie 500 g

System Anti Blocking 
Funkcja skutecznie zapobiega 

blokowaniu się ostrzy

Proste ładowanie 
Przypominające ładowanie 
telefonów komórkowych

Czas pracy do 50 min 
Akumulator litowo-jonowy 3,6 V

Technologia litowo-jonowa  
Zapewnia szybki czas ładowania akumula-
tora, brak samorozładowania, brak efektu 
pamięci i gotowość do pracy w każdej 
chwili. Czas pracy do 50 min.

Czyste cięcie 
System Anti Blocking umożliwia szybkie 
cięcie także grubszych gałęzi, zapobiega-
jąc blokowaniu się noży.

Kompaktowe i lekkie 
Ciężar wynoszący zaledwie 500 g zapew-
nia komfort pracy. Dodatkową wygodę 
zapewnia stosowanie drążka teleskopo-
wego z regulacją wysokości pracy.
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Akumulatorowe nożyce do trawy AGS 10,8 LI 
Ogromna wygoda manewrowania

Nasze akumulatorowe nożyce do trawy zapewniają długi czas pracy, a wskaźnik LED pokazuje pozostałą do 
wykorzystania rezerwę mocy akumulatora. Noże „Swiss made“ o szerokości 100 mm zapewniają wysoką 
wydajność cięcia i można je szybko wymienić. Komfortowa rękojeść jest pokryta miękką okładziną Softgrip. 
Niezwykle łatwe w manewrowaniu, wręcz idealne, by dotrzeć do wszystkich trudno dostępnych części trawnika. 

Wyjątkowa wydajność cięcia 
Mocny silnik

Wskaźnik stanu akumulatora 
Praktyczny, 4-stopniowy 

wskaźnik diodowy pokazujący 
dostępny zapas energii

Niezwykle poręczna  
Komfortowa, miękka rękojeść 
Softgrip o wąskim obwodzie

Czas pracy: do 100 min 
Akumulator  
litowo-jonowy 10,8 V

Wytrzymałe noże  
„Swiss made“  
o szer. 100 mm 
Wysokiej jakości noże  
z precyzyjnym szlifem

Łatwa wymiana 
System beznarzędziowej  
wymiany ostrzy

Zwarta konstrukcja 
Ciężar 775 g i komfortowa rękojeść Softgrip 
umożliwiają nawet dłuższą pracę.

Długi czas pracy 
Akumulatory litowo-jonowe wyróżniają się 
wyjątkową wydajnością i zapewniają czas 
pracy do 100 min.

Gotowość do pracy w każdej chwili 
Narzędzie z akumulatorem litowo-jono-
wym i zintegrowanym wskaźnikiem 
stanu akumulatora. Czas ładowania  
3,5 godziny.

Akumulatorowe nożyce do trawy  |  17  |



Nóż z tworzywa sztucznego 
Precyzyjne i energooszczędne 
podkaszanie

Akumulatorowa podkaszarka do trawy ART 26 LI 
Bezprzewodowa wydajność – do 1 000 metrów przyciętej trawy 

Dzięki akumulatorowej podkaszarce do trawy firmy Bosch można skosić nawet kilometr bieżący trawy,  
bez konieczności stosowania kabla ani przedłużaczy. Średnica cięcia wynosi 26 cm, a specjalny kabłąk 
chroni rośliny przed uszkodzeniem i zapewnia precyzję pracy wokół delikatnych roślin. Drążek teleskopowy 
pozwala dostosować wysokość pracy do wzrostu, a miękka rękojeść Softgrip oraz bezpieczny włącznik 
sprawiają, że narzędzie jest wyjątkowo wygodne w obsłudze.

Kabłąk chroniący rośliny 
Zapewnia bezpieczny odstęp  

i chroni delikatne rośliny

Łatwa obsługa 
Dzięki ergonomicznemu wzornictwu, 
miękkiej rękojeści Softgrip oraz 
dużemu włącznikowi

Drążek teleskopowy 
Z regulacją długości  

w zakresie 80-114 cm Magazynek na dodatkowe noże 
Umieszczony w praktycznym miejscu, 
bezpośrednio przy urządzeniu

Dodatkowa rękojeść 
Regulacja rękojeści zapewnia 

dodatkowy komfort
Akumulator litowo-jonowy 18 V 
Krótki czas ładowania, brak 
samorozładowania i brak efektu 
pamięci. Na jednym cyklu ładowania 
można skosić do 1 000 metrów trawy

SYSTEM AKUMULATORÓW

Wszechstronność i lekkość 
Drążek teleskopowy z regulacją długości, 
dodatkowa rękojeść, funkcja podkaszania 
krawędzi dzięki obracanej głowicy tnącej.

System Power4All 
Wszystkie akumulatory litowo-jonowe 
18 V Power4All mogą być także stoso-
wane w innych narzędziach ogrodowych 
oraz elektronarzędziach linii zielonej 
tej samej serii Bosch Power4All. Więcej 
informacji na stronach 65-67.

Długi czas pracy  
Wydajne narzędzie umożliwia przycięcie 
do 1 000 metrów trawy na jednym cyklu 
ładowania.
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CONVENIENT

Łatwa obsługa 
Dzięki ergonomicznemu 

wzornictwu oraz  
regulowanemu drążkowi 

teleskopowemu (długość 
80-115 cm)

Głowica tnąca obracana o 90°  
Wygodne podkaszanie w pionie oraz 
szybkie przycinanie krawędzi trawnika

Podkaszarka do trawy ART 30 Combitrim 
Optymalne urządzenie do przycinania chwastów i trawników naturalnych

Chwasty i wyrośnięta trawa nie mają żadnych szans przy podkaszarce Bosch Combitrim. Silnik High Power  
o mocy 500 W oraz wymienny system cięcia pozwala wydajnie podkaszać dziko zarośnięte partie trawnika  
z taką łatwością, jakby to była zwykła trawa. Model ART 30 Combitrim posiada głowicę tnącą obracaną  
o 90 stopni, która ułatwia podkaszanie i przycinanie trawy na krawędziach. Wygodna rękojeść i rozsuwany  
drążek teleskopowy pozwalają zachować prawidłową postawę w trakcie pracy.

Kabłąk chroniący rośliny 
Zapewnia bezpieczny odstęp  

i chroni delikatne rośliny

Dodatkowa rękojeść 
Z regulacją zapewniającą większy 

komfort pracy

Silnik High Power 
Moc 500 W

Magazynek na dodatkową szpulę  
Umieszczony w praktycznym miejscu, 
bezpośrednio przy urządzeniu

Szpula Pro-Tap  
Do półautomatycznego  
systemu naciągu nici

WYGODA

Wszechstronność 
Dwie szpule – jedna do zwykłej trawy, 
druga z bardzo mocną nicią do chwastów.

Wygoda 
Łatwa regulacja długości nici – wystarczy 
przycisnąć podkaszarkę do podłoża, aby 
nić automatycznie wysunęła się na odpo-
wiednią długość. Równie łatwo można 
wymienić szpule, które są zamknięte i 
zabezpieczone przed splątaniem nici.

Wydajność 
Idealna do przycinania trawy i użytkowania 
w średnich oraz dużych ogrodach, także 
do wyrośniętej trawy. Silnik o mocy 500 W 
oraz szerokość cięcia 30 cm zapewniają 
imponującą wydajność.
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Nożyce akumulatorowe  
do trawy Isio

Nożyce akumulatorowe 
do trawy AGS

Przegląd kompletnej oferty osprzętu firmy Bosch znajduje się na stronach 57-62. Przegląd kompletnej oferty osprzętu firmy Bosch znajduje się na stronach 57-62.
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Nożyce do trawy Isio Nożyce do trawy Isio z drążkiem teleskopowym 

Typ akumulatora Li-Ion Li-Ion

Napięcie akumulatora 3,6 V 3,6 V

Czas pracy do 50 min do 40 min

System Anti Blocking ✓ ✓

Czas ładowania 3,5 h 3,5 h

Drążek teleskopowy – ✓ 

Regulacja wysokości pracy – 80-115 cm

Szerokość ostrza 80 mm 80 mm

Wskaźnik stanu akumulatora ✓ ✓

Ciężar 500 g 1,2 kg

Nr katalogowy 0 600 833 024 0 600 833 026

Kod EAN 3165140.513807 3165140.513821

AGS 10,8 LI AGS 7,2 LI AGS 10,8 LI + drążek AGS 7,2 LI + drążek

Typ akumulatora Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion

Napięcie akumulatora 10,8 V 7,2 V 10,8 V 7,2 V

Czas pracy do 100 min do 80 min do 85 min do 70 min

Czas ładowania 3,5 h 3,5 h 3,5 h 3,5 h

Drążek teleskopowy – – ✓ ✓

Regulacja wysokości pracy – – 80-115 cm 80-115 cm

Szerokość ostrza 100 mm 80 mm 100 mm 80 mm

Wskaźnik stanu akumulatora ✓ ✓ ✓ ✓

Ciężar 775 g 750 g 1,5 kg 1,4 kg

Nr katalogowy 0 600 856 100 0 600 856 000 0 600 856 101 0 600 856 001

Kod EAN 3165140.560207 3165140.560191 3165140.560221 3165140.560214



Przegląd kompletnej oferty osprzętu firmy Bosch znajduje się na stronach 57-62.

Elektryczne  
podkaszarki  
do trawy

Akumulatorowe 
podkaszarki  
do trawy

* Do kupienia jako opcjonalny osprzęt

** Bez akumulatora i ładowarki

*** Produkt niedostępny w Polsce

Przegląd kompletnej oferty osprzętu firmy Bosch znajduje się na stronach 57-62.
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ART 30 Combitrim ART 26 Combitrim ART 23 Combitrim ART 26 Easytrim ART 23 Easytrim

Moc silnika 500 W 450 W 400 W 300 W 280 W

Średnica cięcia 30 cm 26 cm 23 cm 26 cm 23 cm

Drążek teleskopowy ✓ ✓ ✓ – –

Regulacja wysokości pracy 80-115 cm 80-115 cm 80-115 cm – –

System cięcia bardzo mocna nić  
+ szpula Pro-Tap

bardzo mocna nić  
+ szpula Pro-Tap

bardzo mocna nić  
+ szpula Pro-Tap

szpula Pro-Tap szpula Pro-Tap

Szpula Pro-Tap 1,6 mm x 4 m 1,6 mm x 4 m 1,6 mm x 4 m 1,6 mm x 4 m 1,6 mm x 4 m

Bardzo mocna nić (6 szt.) 6 x Ø 2,4 mm 6 x Ø 2,4 mm 6 x Ø 2,4 mm – – 

Głowica tnąca obracana o 90° ✓ ✓ ✓ – –

Komplet kółek ✓ * * – –

Kabłąk chroniący rośliny ✓ * * – –

Ciężar 3,4 kg 3 kg 2,7 kg 1,8 kg 1,7 kg

Nr katalogowy 0 600 878 D00 0 600 878 C00 0 600 878 B00 0 600 878 G00 0 600 878 A00

Kod EAN 3165140.349611 3165140.349529 3165140.349512 3165140.357685 3165140.349420

ART 26 LI ART 26 LI** ART 23 LI ART 26 Accutrim ART 23 Accutrim ART 26 Easytrim 
Accu

Typ akumulatora Li-Ion Li-Ion Li-Ion  NiCd  NiCd  NiCd

Napięcie akumulatora 18 V / 1,3 Ah 18 V / 1,3 Ah 14,4 V / 1,3 Ah 18 V 18 V 14,4 V

Czas ładowania 3 h 3 h 3 h 3 h 3 h 3 h

Średnica cięcia 26 cm 26 cm 23 cm 26 cm 23 cm 26 cm 

Drążek teleskopowy ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ –

Regulacja wysokości pracy 80-114 cm 80-114 cm 80-114 cm 80-115 cm 80-115 cm –

System cięcia noże z tworzywa 
sztucznego

noże z tworzywa 
sztucznego

noże z tworzywa 
sztucznego

noże z tworzywa 
sztucznego

noże z tworzywa 
sztucznego

noże z tworzywa 
sztucznego

Głowica tnąca obracana o 90° ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ –

Komplet kółek * * * ✓ * –

Kabłąk chroniący rośliny ✓ ✓ ✓ ✓ * –

Ciężar 2,4 kg 2,1 kg 2,3 kg 3 kg 2,7 kg 2 kg

Nr katalogowy 0 600 878 L00 0 600 878 L02 0 600 878 K00 0 600 878 F00 *** 0 600 878 E00 *** 0 600 878 J00

Kod EAN 3165140.468602 3165140.613477 3165140.468589 3165140.349741 3165140.349680 3165140.437646



Sezon ogrodowy 
źródłem życia
Czy może być coś piękniejszego niż zachwyt 

naturą w idyllicznym ogrodzie, który emanuje 

spokojem? Tutaj zawsze jest coś do zrobienia. 

A z biegiem lat można rozwinąć nowe upodobania  

i bardziej wymagający gust. Dlatego także  

w przypadku pielęgnacji ogrodu dobre narzędzie 

coraz bardziej zyskuje na znaczeniu. Koszenie 

trawy czy przycinanie żywopłotu – niezależnie  

od rodzaju pracy, innowacyjne narzędzia 

ogrodowe Bosch ułatwią i przyspieszą jej 

wykonanie. Wiele z naszych nowych produktów 

jest wyposażonych w technologię litowo-jonową, 

dzięki której są one wyjątkowo wydajne i lekkie. 

Całkowicie niezależne od dostępu do gniazd 

sieciowych, pomagają przemienić najdzikszy 

ogród w oazę spokoju.





Akumulatorowe nożyce do krzewów 26-27
Elektryczne i akumulatorowe sekatory 28-31
Przegląd oferty 32-33

Pielęgnacja 
krzewów  
i żywopłotów



Decydujące znaczenie ma tutaj wybór 
odpowiedniego urządzenia. Akumu-
latorowe nożyce do krzewów Isio  
są optymalne do kreatywnego cięcia 
formującego zimozielonych, drobno-
listnych krzewów, jak np. bukszpan, 
cis czy ligustr.

Akumulatorowe nożyce do krzewów 
ASB odznaczają się dużą wydajnością 
cięcia. Są przy tym kompaktowe, 
lekkie, a dzięki temu łatwe i komfor-
towe w użyciu. Przekonasz się,  
że nożyce ASB są idealnym narzędziem 
do formowania krzewów w sposób 
taki, jaki lubisz.

Zarówno model Isio, jak i ASB korzy-
stają z zalet innowacyjnego systemu 
Anti Blocking, który skutecznie zapo-
biega blokowaniu się ostrzy.

Do pielęgnacji żywopłotów Bosch 
oferuje kompletny asortyment seka-
torów akumulatorowych i elektrycz-
nych. Nasze nowe sekatory elek-
tryczne mają większą moc, a odstęp 
pomiędzy nożami wynosi do 34 mm.

Sekatory akumulatorowe oferują 
większą swobodę ruchu i eliminują 
ryzyko przecięcia kabla w trakcie 
pracy. 

W zależności od grubości gałęzi 
żywopłotu należy dobrać odpowiedni 
odstęp pomiędzy nożami. Proszę 
przy tym pamiętać, że żywopłot będzie 
rósł, a gałęzie z czasem staną się 
twardsze i grubsze. W razie wątpli-
wości należy wybrać sekator o jeden 
„rozmiar“ większy. Wysokość  
i  grubość żywopłotu pozwolą  określić 
optymalną długość listwy tnącej 
sekatora.

Przegląd kompletnej oferty 
 produktów firmy Bosch przezna-
czonych do pielęgnacji krzewów  
i żywopłotów znajduje się na 
 stronach 32-33.

W dobrej formie 
które narzędzia dają  
najlepszy rezultat?
Krzewy i żywopłoty są zwykle dość łatwe w utrzymaniu. Regularne 
przycinanie jest zdecydowanie najważniejszym zabiegiem pielęgnacyjnym.
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ANTI-BLOCKING-SYSTEM
Technologia litowo-jonowa 
Zapewnia szybki czas ładowania akumula-
tora, brak samorozładowania, brak efektu 
pamięci i gotowość do pracy w każdej 
chwili. Czas pracy do 50 min. 

Wydajność 
System Anti Blocking umożliwia wydajne 
cięcie także grubszych gałęzi, zapobiega-
jąc blokowaniu się noży.

Kompaktowe i lekkie  
Zapewniają łatwe przycinanie krzewów  
i żywopłotów o drobnych liściach.

SYSTEM ANTI BLOCKING

Proste ładowanie 
Przypominające ładowanie 
telefonów komórkowych

Akumulatorowe nożyce do krzewów Isio 
Oryginalne – lekkie i jeszcze wydajniejsze

Najbardziej kompaktowe i najlżejsze nożyce litowo-jonowe do krzewów odznaczają się jeszcze większą 
mocą i jeszcze większą wydajnością. Wysokiej jakości, precyzyjnie szlifowana listwa tnąca o długości 
cięcia 120 mm i odstępie pomiędzy nożami 8 mm gwarantuje perfekcyjne cięcie formujące bez ryzyka 
zablokowania urządzenia. Doskonała ergonomia pozwala dotrzeć także do miejsc trudno dostępnych.

Komfortowa rękojeść 
Z miękką okładziną  

Softgrip po obu stronach

Wskaźnik stanu akumulatora 
Praktyczny, 4-stopniowy 

wskaźnik diodowy pokazujący 
dostępny zapas energii

Wytrzymałe noże  
„Swiss made“  
o dług. 120 mm  
Wysokiej jakości noże  
z precyzyjnym szlifem

Doskonała ergonomia  
Małe, lekkie, kompaktowe, 
ważą zaledwie 550 g

System Anti Blocking 
Funkcja skutecznie zapobiega 

blokowaniu się ostrzy

Czas pracy do 50 min 
Akumulator  
litowo-jonowy 3,6 V
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ANTI-BLOCKING-SYSTEM

System Anti Blocking 
Funkcja skutecznie 

 zapobiega blokowaniu się 
ostrzy

Wskaźnik stanu akumulatora 
Praktyczny, 4-stopniowy 

wskaźnik diodowy pokazujący 
dostępny zapas energii

Niezwykle poręczna  
Komfortowa, miękka rękojeść 
Softgrip o wąskim obwodzie

Czas pracy: do 100 min 
Akumulator  

litowo-jonowy 10,8 V

Łatwa wymiana 
System beznarzędziowej 
wymiany ostrzy

Krótki czas ładowania 
3,5-godzinna ładowarka

Wytrzymałe ostrza 
„Swiss made“ 
o dł. 200 mm 
Wysokiej jakości noże  
z precyzyjnym szlifem

Długi czas pracy 
Ciężar wynoszący zaledwie 900 gramów 
zapewnia łatwe przycinanie krzewów  
i żywopłotów o drobnych liściach. Czas  
pracy do 100 min.

Optymalna moc 
Kompaktowe, łatwe w manewrowaniu 
narzędzie z opatentowanym systemem  
Anti Blocking, który zwiększa wydajność  
i obniża ryzyko blokowania noży.

Gotowość do pracy w każdej chwili 
Narzędzie z akumulatorem litowo-
jonowym i zintegrowanym wskaźnikiem 
stanu akumulatora, czas ładowania 
tylko 3,5 godziny.

Akumulatorowe nożyce do krzewów ASB 10,8 LI 
Nasze najmocniejsze nożyce do krzewów – wyjątkowo zwrotne

Pielęgnacja krzewów nigdy nie była łatwiejsza. Nasze nożyce do krzewów ASB 10,8 LI ważą zaledwie 900 g, 
zapewniając maksimum kontroli przy formowaniu krzewów i młodych żywopłotów w sposób taki, jak lubisz. 
Wyważona konstrukcja sprawia, że niezwykle łatwo nimi manewrować, a nasz system Anti Blocking pozwala 
pracować bez przerw spowodowanych blokowaniem się noży.

SYSTEM ANTI BLOCKING
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ANTI-BLOCKING-SYSTEM

Wycinane techniką laserową
noże z diamentowym szlifem  
Gwarantują precyzyjne ciecie

Optymalne wyważenie i ergonomia  
Dzięki nowemu wzornictwu  
i miękkiej rękojeści Softgrip

Odstęp pomiędzy nożami 20 mm 
Umożliwia perfekcyjne przycina-

nie średnich i grubych gałęzi

Funkcja piłowania 
Maks. średnica  

cięcia 25 mm

Akumulator litowo-jonowy  
36 V / 1,3 Ah  
Większa wydajność, mniejszy  
ciężar, brak samorozładowania,  
brak efektu pamięci

System Anti Blocking 
Gwarantuje wyjątkową wydajność 
cięcia i zapobiega blokowaniu  
się noży

Długość listwy  
tnącej 540 mm 

Osłona Protector 
Chroni listwę tnącą 

podczas cięcia blisko 
muru i podłoża

Akumulatorowy sekator AHS 54-20 LI 
Bezprzewodowa wydajność i maksymalna moc

Bezprzewodowe przycinanie żywopłotów 
Przycinanie żywopłotów tym sekatorem akumulatorowym Bosch to dziecinnie prosta sprawa.  
Urządzenie pracuje niezależnie od dostępu do gniazd sieciowych i jest wydajne dzięki zastosowaniu 
technologii litowo-jonowej. Waży zaledwie 3,5 kg i jest doskonale wyważone, dzięki czemu można  
ciąć bez wysiłku w każdej pozycji. System Anti Blocking oraz ostre, stalowe noże ze szlifem  
diamentowym gwarantują wydajność pracy.

Gotowość do pracy w każdej chwili 
Akumulator litowo-jonowy 36 V, kompa-
tybilny z innymi narzędziami Bosch linii 
zielonej. Naładowany do pełna w ciągu 
zaledwie 45 min (80 % pojemności  
w ciągu 25 min).

Wydajność 
W połączeniu z listwą tnącą o długości 
540 mm (odległość pomiędzy zębami 
20 mm) elektroniczny system Anti 
 Blocking umożliwia wydajne cięcie  
i przyspiesza pracę.

Swoboda pracy bezprzewodowej 
Koniec z rozplątywaniem kabla, praca bez 
ryzyka przecięcia kabla.

SYSTEM ANTI BLOCKING
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ANTI-BLOCKING-SYSTEM

Listwa tnąca o długości 520 mm
Wycinane techniką laserową 

noże z diamentowym szlifem, 
odstęp pomiędzy nożami 15 mm

Łatwe manewrowanie 
Dzięki ciężarowi wynoszącemu 

tylko 2,3 kg

Optymalne wyważenie i ergonomia  
Dzięki wzornictwu i miękkiemu 
uchwytowi Softgrip

Akumulator  
litowo-jonowy 18 V 
Większa moc i 
mniejszy ciężar, brak 
samorozładowania, 
brak efektu pamięci, 
kompatybilny z innymi 
elektronarzędziami 
Bosch linii zielonej

System Anti Blocking  
Technologia zapobiegająca 

blokowaniu się noży  
i zapewniająca ciągłość pracy

Akumulatorowy sekator AHS 52 LI 
Wydajny i lekki

Wybór tego sekatora oznacza koniec z kablem plączącym się pod nogami oraz brak niebezpieczeństwa 
przypadkowego przecięcia kabla. Urządzenie jest wyważone zgodnie z zasadami ergonomii, waży zaledwie 
2,3 kg i umożliwia wygodne cięcie w każdej pozycji przy minimum wysiłku. System Anti Blocking zapewnia 
sprawne cięcie w każdej sytuacji. Dostępny także z listwami tnącymi innej długości – patrz strony 32-33.

System Power4All 
Wszystkie akumulatory litowo-jonowe 18 V 
Power4All mogą być także stosowane 
w innych narzędziach ogrodowych oraz 
elektronarzędziach linii zielonej tej samej 
serii Bosch Power4All. Więcej informacji 
na stronach 65-67.

Swoboda pracy bezprzewodowej 
Koniec z rozplątywaniem kabla, praca bez 
ryzyka przecięcia kabla.

Wydajność 
System Anti Blocking umożliwia sprawne 
cięcie także w sytuacjach, w których inne 
narzędzia dałyby za wygraną.

SYSTEM AKUMULATORÓWSYSTEM ANTI BLOCKING
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Nowość! Akumulatorowy sekator AHS 70-34 
Lekki i niezwykle wydajny, przeznaczony  
do najcięższych zadań

Model AHS 70-34 jest lekki, a mimo to niezwykle wydajny. Poręczny, ale wydajny, pomoże  
błyskawicznie uporać się z większymi pracami przy minimalnym obciążeniu kręgosłupa i ramion.  
Jest nawet o 15 % lżejszy od poprzednich modeli, a wielopozycyjny uchwyt Softgrip i małe wymiary 
ułatwiają pracę w różnych pozycjach. Więcej informacji na stronach 32-33.

Optymalnie umieszczony 
środek ciężkości  

Umożliwia wygodną pracę  
i łatwe manewrowanie 

sekatorem

Wydajne cięcie 
Sprzęgło ślizgowe o bardzo 
wysokim momencie obrotowym

Silnik High Power 
Ekstremalna moc 700 W

Wycinane techniką laserową 
noże z diamentowym szlifem  
Gwarantują precyzyjne cięcie

Długość listwy tnącej  
700 mm

Osłona Protector 
Chroni listwę tnącą podczas  
cięcia blisko muru i podłoża

Ciężar 
Do 15 % lżejszy  
od poprzedniego modelu

Funkcja piłowania 
Maks. średnica cięcia 38 mm

Maksymalna wydajność 
Silnik o mocy 700 W i nowo zaprojekto-
wana listwa tnąca z funkcją piłowania, 
odstęp pomiędzy nożami 34 mm.

Prosta obsługa 
Przezroczysta osłona dłoni, miękkie 
uchwyty Softgrip i wielopozycyjny 
włącznik zapewniają komfort cięcia.

Optymalne manewrowanie 
Dobrze wyważony i lżejszy nawet o 15 % 
od poprzedniego modelu.
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Optymalne wyważenie  
i ergonomia 

Umożliwia wygodną pracę 
w każdej pozycji

Niewielki ciężar 
Cięcie żywopłotów  
bez przeciążania  
barków i ramion

Mniejsze wymiary zewnętrzne 
Ułatwiają manewrowanie 
narzędziem

Silnik High Power 
Większa wydajność cięcia

Osłona Protector 
Chroni listwę tnącą podczas 
cięcia blisko muru i podłoża.

Wygoda 
Dobre wyważenie i ergono-
miczne uchwyty gwarantują 
bardziej komfortową postawę 
podczas pracy.

Praca bez wysiłku 
Niewielki ciężar i mniejsze 
obciążenie ramion oraz 
barków.

Sekator AHS 60-16
Lekki i wydajny do cięcia żywopłotów

Ten kompaktowy i lekki sekator to prawdziwy skarb w ogrodzie, w którym przeważają 
mniejsze i średnie żywopłoty. Jest o ponad 10 % lżejszy od poprzedniego modelu,  
został zaprojektowany zgodnie z zasadami ergonomii i jest bardzo komfortowy  
w użyciu, niezależnie od pozycji roboczej. Wydajny silnik i odstęp pomiędzy nożami 
wynoszący 16 mm zapewniają wyjątkową wydajność cięcia. A to oznacza, że pielęgnacja 
żywopłotów wymaga znacznie mniej wysiłku niż do tej pory. Dostępny także z listwami 
tnącymi innej długości – patrz strony 32-33.

Nowość! Sekator AHS 60-26
Mniejszy ciężar i większa moc do cięcia  
żywopłotów średniej wielkości

Ten elegancki sekator waży do 10 % mniej niż poprzednie modele, przez co odciąża 
ramiona i kręgosłup podczas pracy. Wielopozycyjny uchwyt z miękką okładziną Softgrip 
oraz kompaktowe wymiary sprawiają, że model AHS 60-26 doskonale radzi sobie  
z cięciem żywopłotów średniej wielkości. Więcej informacji na stronach 32-33.

Wydajne cięcie 
Sprzęgło ślizgowe 
o bardzo wysokim 
momencie obrotowym

Silnik High Power  
Moc 600 W

Długość listwy tnącej  
600 mm

Ergonomiczny uchwyt 
Umożliwia wygodną  
pracę w każdej pozycji

Wycinane techniką 
laserową noże  

z diamentowym  
Szlifem gwarantują 

precyzyjne cięcie

Osłona Protector 
Chroni listwę tnącą 
podczas cięcia blisko 
muru i podłoża

Ciężar 
Do 10 % lżejszy  

od poprzedniego modelu

Sekatory  |  31  |



AHS 70-34 AHS 65-34 AHS 60-26 AHS 55-26 AHS 50-26

Moc silnika 700 W 700 W 600 W 600 W 600 W

Odstęp pomiędzy nożami 34 mm 34 mm 26 mm 26 mm 26 mm

Długość listwy tnącej 700 mm 650 mm 600 mm 550 mm 500 mm

Moment obrotowy sprzęgła  
ślizgowego

50 Nm 50 Nm 50 Nm 50 Nm 50 Nm 

Prędkość skokowa bez obciążenia 3 400 min–1 3 400 min–1 3 400 min–1 3 400 min–1 3 400 min–1

Osłona Protector ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Funkcja piłowania ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Ciężar 3,8 kg 3,7 kg 3,6 kg 3,6 kg 3,5 kg

Nr katalogowy 0 600 847 K00 0 600 847 J00 0 600 847 H00 0 600 847 G00 0 600 847 F00

Kod EAN 3165140.643665 3165140.643634 3165140.643597 3165140.643542 3165140.643511

Sekatory 
 elektryczne

NOWOŚĆ!NOWOŚĆ! NOWOŚĆ! NOWOŚĆ! NOWOŚĆ!

Akumulatorowe 
nożyce do  
krzewów

Nożyce do krzewów Isio Nożyce do krzewów  
i trawy Isio ASB 10,8 LI ASB 10,8 LI zestaw

Typ akumulatora Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion

Napięcie akumulatora 3,6 V 3,6 V 10,8 V 10,8 V

Czas ładowania 3,5 h 3,5 h 3,5 h 3,5 h

Czas pracy do 50 min do 50 min do 100 min do 100 min

System Anti Blocking ✓ ✓ ✓ ✓

Odstęp pomiędzy nożami 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm

Długość ostrza 120 mm 120 mm 200 mm 200 mm / 120 mm

Szerokość ostrza – 80 mm – 100 mm

Wskaźnik stanu akumulatora ✓ ✓ ✓ ✓

Ciężar 550 g 550 g 900 g 900 g

Nr katalogowy 0 600 833 025 0600 833 027 0 600 856 300 0 600 856 301

Kod EAN 3165140.513814 3165140.513838 3165140.560238 3165140.560245

Przegląd kompletnej oferty osprzętu firmy Bosch znajduje się na stronach 57-62. Przegląd kompletnej oferty osprzętu firmy Bosch znajduje się na stronach 57-62.
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Bosch 
Lithium-Ion

36 VPOW
ER

 

AHS 54-20 LI AHS 52 LI AHS 48 LI AHS 52 LI* AHS 48 LI* AHS 52 Accu AHS 41 Accu

Typ akumulatora Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion  NiCd  NiCd

Napięcie akumulatora 36 V / 1,3 Ah 18 V / 1,3 Ah 18 V / 1,3 Ah 18 V / 1,3 Ah 18 V / 1,3 Ah 2 x 14,4 V 14,4 V

Czas ładowania 45 min 3 h 3 h 3 h 3 h 3 h 3 h

Czas pracy do 50 min do 50 min do 50 min do 50 min do 50 min do 2 x 55 min do 55 min

System Anti 
Blocking

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ – –

Odstęp pomiędzy 
nożami

20 mm 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm

Długość listwy 
tnącej

540 mm 520 mm 480 mm 520 mm 480 mm 520 mm 410 mm 

Prędkość skokowa 
bez obciążenia

2 000 min–1 2 200 min–1 2 200 min–1 2 200 min–1 2 200 min–1 2 200 min–1 2 200 min–1 

Ciężar 3,5 kg 2,3 kg 2,2 kg 2,0 kg 1,9 kg 2,6 kg 2,5 kg

Nr katalogowy 0 600 84A 100 0 600 849 001 0 600 849 000 0 600 849 004 0 600 849 005 0 600 839 480 0 600 839 180

Kod EAN 3165140.513883 3165140.465175 3165140.465168 3165140.613484 3165140.623483 3165140.325974 3165140.325943

Sekatory  
akumulatorowe

* Bez akumulatora i ładowarki

AHS 70-34 AHS 65-34 AHS 60-26 AHS 55-26 AHS 50-26

Moc silnika 700 W 700 W 600 W 600 W 600 W

Odstęp pomiędzy nożami 34 mm 34 mm 26 mm 26 mm 26 mm

Długość listwy tnącej 700 mm 650 mm 600 mm 550 mm 500 mm

Moment obrotowy sprzęgła  
ślizgowego

50 Nm 50 Nm 50 Nm 50 Nm 50 Nm 

Prędkość skokowa bez obciążenia 3 400 min–1 3 400 min–1 3 400 min–1 3 400 min–1 3 400 min–1

Osłona Protector ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Funkcja piłowania ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Ciężar 3,8 kg 3,7 kg 3,6 kg 3,6 kg 3,5 kg

Nr katalogowy 0 600 847 K00 0 600 847 J00 0 600 847 H00 0 600 847 G00 0 600 847 F00

Kod EAN 3165140.643665 3165140.643634 3165140.643597 3165140.643542 3165140.643511

AHS 45-26 AHS 60-16 AHS 55-16 AHS 50-16 AHS 45-16

550 W 450 W 450 W 450 W 420 W

26 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm

450 mm 600 mm 550 mm 500 mm 450 mm

50 Nm – – – –

3 400 min–1 3 400 min–1 3 400 min–1 3 400 min–1 3 400 min–1

✓ – – – –

✓ – – – –

3,5 kg 2,8 kg 2,7 kg 2,7 kg 2,6 kg

0 600 847 E00 0 600 847 D00 0 600 847 C00 0 600 847 B00 0 600 847 A00

3165140.582780 3165140.582742 3165140.582704 3165140.582667 3165140.582612

NOWOŚĆ!

Przegląd kompletnej oferty osprzętu firmy Bosch znajduje się na stronach 57-62. Przegląd kompletnej oferty osprzętu firmy Bosch znajduje się na stronach 57-62.
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Sezon ogrodowy  
źródłem spokoju
Ogród to idealne miejsce, aby uwolnić się od 

wszelkich trosk. Kiedy dzieci zajęte są zabawą, 

można np. zająć się oczyszczaniem ogrodu  

z chwastów. Byliny rosną, krzewy pozostawione 

same sobie dziczeją, drzewa owocowe wymagają 

okresowego przycięcia. W ogrodzie jest zawsze 

sporo do zrobienia, a każda czynność odwraca 

uwagę od trosk dnia codziennego. Im szybciej  

i łatwiej osiągniemy pożądany rezultat pracy, tym 

lepiej. Najlepiej to zrobić z pomocą narzędzi, które 

stale są doskonalone, aby dzięki innowacjom pomóc 

użytkownikom zwiększyć efektywność pracy.  

W końcu nie tylko co do samej pracy ma się 

konkretne oczekiwania, również jakość i obsługa 

muszą stać na najwyższym poziomie. Dobrze przy 

tym wiedzieć, że w Internecie, pod adresem  
www.bosch-garden.pl można przez całą dobę 

zasięgnąć informacji na temat nowych produktów 

oraz technologii.



Akumulatorowe nożyce ogrodowe 38
Akumulatorowa piła ogrodowa 39
Akumulatorowe i elektryczne piły łańcuchowe 40-42
Rozdrabniarki 43-45
Przegląd oferty 46-47

Pielęgnacja  
drzew



Do cięcia gałęzi i pędów użyj akumu-
latorowych nożyc ogrodowych Ciso. 
Urządzenie jest wyjątkowo lekkie 
dzięki zastosowaniu akumulatora 
litowo-jonowego i umożliwia wygodne 
cięcie bez wysiłku.

Nowa, akumulatorowa piła ogrodowa 
Keo jest niezwykle wszechstronnym 
narzędziem i doskonale sobie radzi  
z gałęziami każdej grubości. Można 
jej używać do cięcia świeżego i ścię-
tego drewna, ale także do metalu 
oraz płyt gipsowo-kartonowych.

Do bardziej zaawansowanych prac 
Bosch poleca swoją linię pił łańcu-
chowych. Przy wyborze piły należy 
zwrócić uwagę na grubość cięcia 
oraz przewidywaną częstotliwość 
wykonywania prac.

Do częstego stosowania polecamy 
piły łańcuchowe Bosch Pro. Przy 
sporadycznym stosowaniu idealne 
będą mniejsze modele S. Elektryczne 
piły łańcuchowe zapewniają wygodną 
obsługę. Są łatwe w konserwacji  
i niezwykle wydajne. Uosobieniem 

tych cech jest także model akumula-
torowy AKE 30 LI, jedna z najwydaj-
niejszych i najłatwiejszych w obsłu-
dze pił łańcuchowych na rynku.

Do małych ogródków obsadzonych 
przeważnie krzewami, roślinami zie-
lonymi, z niewielką ilością cieńszych 
gałęzi do rozdrobnienia polecamy 
rozdrabniarki Rapid. 

Do średnich ogrodów z większymi 
drzewami, starszymi żywopłotami  
i dużą ilością odpadów drewnianych 
idealne są ciche rozdrabniarki  
z mechanizmem rozdrabniającym  
w postaci walca tnącego. 

Do dużych ogrodów, w których wystę-
pują wszelkiego rodzaju  materiały 
roślinne polecamy ciche rozdrabniarki 
z systemem Turbine Cut.

Przegląd kompletnej oferty produk-
tów firmy Bosch przeznaczonych 
do pielęgnacji drzew znajduje się 
na stronach 46-47.

Wszystko w porządku 
dzięki narzędziom Bosch  
do pielęgnacji drzew
W utrzymaniu porządku w ogrodzie prawdziwą pomocą  
są odpowiednie nożyce ogrodowe, piły i rozdrabniarki.

Nożyce ogrodowe, rozdrabniarki i piły łańcuchowe  |  37  |



Blokada bezpieczeństwa 
Zapobiega przypadkowemu 
włączeniu urządzenia

Proste ładowanie 
Przypominające ładowanie 
telefonów komórkowych

Innowacyjny włącznik 
Umożliwia wykonanie  
do 60 cięć na minutę

Wbudowany akumulator  
litowo-jonowy 3,6 V 

Brak samorozładowania, 
brak efektu pamięci, 

gotowość do pracy  
w każdej chwili 

Wskaźnik stanu ładowania 
Sygnalizuje ładowanie 

narzędzia

Czyste cięcie 
Prosta wymiana wysokiej 

jakości szwajcarskiego  
noża ze stali węglowej

Duża wydajność  
Nożyce tną gałęzie  

i miękkie części roślin  
do średnicy 14 mm

Akumulatorowe nożyce ogrodowe Ciso 
Łatwe przycinanie roślin

Pierwsze na świecie, akumulatorowe nożyce ogrodowe z wbudowanym akumulatorem litowo-jonowym. 
Używając Ciso, można przycinać za naciśnięciem przycisku: wykonując ponad 500 cięć na jednym cyklu 
ładowania akumulatora. Tną miękkie drewno do średnicy 14 mm i twarde drewno do średnicy 9 mm. 
Gładkie cięcie, bez miażdżenia włókien dzięki systemowi cięcia Bypass. Ważące 590 g, ergonomicznie 
skonstruowane nożyce Ciso pomagają oszczędzać siły nawet przy dłuższym stosowaniu.

Cięcie bez wysiłku 
Pierwsze akumulatorowe nożyce ogrodowe 
z technologią litowo-jonową dla wszystkich, 
którzy pragną ułatwić sobie prace związane  
z podcinaniem roślin.

Wysoka wydajność 
Opatentowany system Power Blade 
zapewnia łatwe cięcie o średnicy  
do 14 mm.

Gotowość do pracy w każdej chwili 
Technologia litowo-jonowa Bosch 
oznacza brak efektu pamięci i brak 
samorozładowania akumulatora.  
Do 500 cięć o średnicy 9 mm na 
jednym cyklu ładowania akumulatora.
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Nowość! Akumulatorowa piła ogrodowa Keo 
Mniejszy wysiłek, więcej ściętych gałęzi

Piłą ogrodową Keo można wygodnie manewrować jedną ręką dzięki innowacyjnemu hakowi A-Grip, który 
przytrzymuje gałęzie, dzięki czemu użytkownik nie musi do tego celu używać drugiej ręki. Niski poziom drgań 
i hałasu oraz włącznik z płynną regulacją prędkości pracy oferuje optymalny komfort, a dzięki precyzyjnemu, 
szwajcarskiemu brzeszczotowi zapewnia także wydajność i szybkie tempo cięcia.

Precyzyjny, szwajcarski 
brzeszczot 

Czyste cięcie do maks. 
średnicy 80 mm*

Szybki hamulec i osłona dłoni 
Większe bezpieczeństwo podczas pracy

Wbudowany 
akumulator litowo-
jonowy 10,8 V 
Zapewnia wysoką 
wydajność cięcia

Ergonomiczny uchwyt 
Miękka okładzina Softgrip 

i ergonomiczny kształt 
zwiększają wygodę 

manewrowania narzędziem 

System wymiany 
brzeszczotu 

Ułatwia stosowanie piły  
do cięcia różnych 

materiałów ogrodowych

Niewielki ciężar 
Tylko 950 g

Krótki czas 
ładowania 
3-godzinna 
ładowarka

Zdejmowany  
hak A-Grip 

Większa efektywność 
przy cięciu bez 

podparcia
Mniejszy wysiłek, więcej ściętych gałęzi 

Dowiedz się więcej na temat Keo, zeskanuj kod QR  

i zdobądź więcej informacji. Instrukcja obsługi kodów  

QR patrz strona 3.

Cięcie bez wysiłku 
Wszechstronne, pomocne narzędzie do prac 
w domu i w ogrodzie. Tnie gałęzie o średnicy 
do 80 mm za naciśnięciem jednego przycisku. 
Wykonuje od 30 do 190 cięć na jednym cyklu 
ładowania akumulatora.

Gotowość do pracy w każdej chwili 
Technologia litowo-jonowa Bosch oznacza 
brak efektu pamięci i brak samorozłado-
wania akumulatora. ECP (Electronic Cell 
Protection) chroni ogniwa akumulatorowe 
przed przeładowaniem i przegrzaniem.

Wygodna praca 
Zdejmowany hak A-Grip przytrzymuje 
gałęzie nie mające pod parcia –  
nie ma potrzeby przytrzymywania 
gałęzi drugą ręką.

*60 mm z hakiem A-Grip, 80 mm bez haka A-Grip
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Kompaktowa konstrukcja 
Z prowadnicą  
o długości 30 cm

Ergonomiczne uchwyty 
Miękka okładzina Softgrip 

i ergonomiczny kształt 
zwiększają wygodę 

manewrowania narzędziem

Akumulator Li-Ion  
High Power 36 V / 2,6 Ah 

Gwarantuje wysoką wydajność 
podczas wykonywania wszyst-

kich prac ogrodowych

Podwójny hamulec 
Szybko reagujący hamulec 
zatrzymujący piłę oraz 
elektroniczny hamulec 
chroniący przed odrzutem  
z sygnalizatorem akustycznym 
wpływają na poprawę 
bezpieczeństwa pracy

Automatyczne 
smarowanie i kontrolka 

poziomu oleju 
Zapobiegają zatarciu 

łańcucha piły

Beznarzędziowy system SDS 
Umożliwia szybkie i łatwe 
rozpoczęcie pracy

Moc 
Wydajny silnik elektryczny, który poradzi 
sobie z dowolnym zadaniem w ogrodzie.

Szybki rozruch 
Koniec z rozplątywaniem kabla, koniec  
z uzupełnianiem benzyny – gotowość  
do pracy w każdej chwili.

Swoboda pracy bezprzewodowej 
Akumulator litowo-jonowy umożliwia 
wykonanie ponad 100 cięć w drewnie 
sosnowym 10 x 10 cm na jednym cyklu 
ładowania akumulatora.

Akumulatorowa piła łańcuchowa AKE 30 LI 
Bez benzyny, bez kabla, z pełną mocą

Model AKE 30 LI to jedna z najwydajniejszych i najłatwiejszych w obsłudze pił 
na rynku. Bez ryzyka splątania kabla, bez potrzeby stosowania przedłużaczy, bez 
uciążliwych czynności związanych z uruchomieniem piły spalinowej. Piła AKE 30 LI  
jest zawsze gotowa do użycia i poradzi sobie z każdym zadaniem związanym  
z cięciem w ogrodzie. Ekologiczny certyfikat 

„Błękitny Anioł“ przyznany 
za niski poziom emisji 
hałasu i niską emisję 
substancji szkodliwych. 
RAL-UZ 129

Bez benzyny, bez kabla, z pełną mocą

Dowiedz się więcej na temat AKE 30 LI, zeskanuj kod 

QR i zdobądź więcej informacji. Instrukcja obsługi 

kodów QR patrz strona 3.
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Hamulec chroniący  
przed odrzutem 
Posiada wyjątkowo  
krótki czas reakcji

Optymalne wyważenie 
Umożliwia pracę  
w każdej pozycji

System SDS 
Beznarzędziowa wymiana  

i napinanie łańcucha

Wydajny silnik 
Moc 1 900 W

Trzykrotnie chromowany 
łańcuch Extra Long Life 
Zachowuje ostrość przez 
długi czas

Ekstremalna szybkość 
Duża prędkość przesuwu 
łańcucha wynosząca 13 m/s 

Imponująca wydajność 
cięcia 
Długość prowadnicy 
wynosi 40 cm

Maksymalna wydajność 
Moc 1 900 W i prędkość przesuwu łańcucha 
13 m/s zapewniają wyjątkową wydajność 
cięcia.

Łatwość obsługi 
System SDS – beznarzędziowa wymiana  
i napinanie łańcucha.

Ostry łańcuch na dłużej 
Trzykrotnie chromowany łańcuch 
zapewnia długą żywotność piły.

Piła łańcuchowa AKE 40-19 Pro 
Niewiarygodna moc

Duża prędkość przesuwu łańcucha dochodząca do 13 m/s umożliwia łatwe cięcie nawet najgrubszego 
drewna. Piła wyposażona jest w szybko reagujący hamulec chroniący przed odrzutem. Jest także 
doskonale wyważona i umożliwia wygodną pracę w każdej pozycji. Z praktycznym systemem Bosch SDS 
oraz automatycznym smarowaniem, które minimalizuje zużycie łańcucha. Załączona w wyposażeniu 
standardowym walizka transportowa pozwala wygodnie przetransportować piłę na miejsce pracy.
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Najwyższa wydajność 
Wysoki moment obrotowy silnika o mocy 
1 900 W zapewnia odpowiednią moc i dużą 
prędkość przesuwu łańcucha – 12 m/s.

Ekstremalna wytrzymałość 
Najwyższa jakość umożliwia intensywną 
eksploatację i zapewnia długą żywotność.

System SDS 
Beznarzędziowa wymiana i napinanie 
łańcucha.

Piła łańcuchowa AKE 40-19 S 
Niewiarygodnie szybka

Elektryczna piła łańcuchowa AKE 40-19 S posiada beznarzędziowy system montażu i napinania łańcucha. 
Hamulec chroniący przed odrzutem z czasem reakcji poniżej 0,1 s niemal natychmiast zatrzymuje piłę. 
Duże stalowe zęby zapewniają pewne podparcie, umożliwiają precyzyjne cięcie i obniżają ryzyko odrzutu.

Hamulec chroniący  
przed odrzutem 
Reaguje w czasie  
poniżej 0,1 s

Optymalne wyważenie 
Umożliwia pracę  
w każdej pozycji

Beznarzędziowy system SDS 
Umożliwia szybkie i łatwe 

rozpoczęcie pracy

Wydajny silnik 
Moc 1 900 W

Ekstremalna szybkość 
Duża prędkość  
przesuwu łańcucha 
wynosząca 12 m/s

Imponująca wydajność 
cięcia 
Długość prowadnicy 
wynosi 40 cm
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TURBINE-CUT SYSTEM

Duża wydajność rozdrabniania 
Urządzenie rozdrabnia  

gałęzie do grubości 45 mm

Funkcja automatycznego 
wciągania odpadów  

oraz niski poziom hałasu 
Gwarancja wygodnego 

rozdrabniania

Praktyczny zbiornik 
Zbiornik o pojemności 53 l 

zapewnia łatwiejsze zbieranie 
rozdrobnionego materiału

Zdejmowany lej załadowczy  
Ułatwia doprowadzanie 
odpadów oraz pomaga szybko 
usunąć zaklinowany materiał

System Turbine Cut  
Innowacyjny system cięcia  
z silnikiem o mocy 2 500 W

Funkcja bezpieczeństwa zbiornika 
Urządzenie można uruchomić tylko 
po zamontowaniu zbiornika

Wygoda 
Zdejmowany lej można schować  
w zbiorniku – podczas przechowywania 
rozdrabniarka ma tylko 67 cm wysokości. 

Najwyższa wydajność 
Przepustowość do 230 kg/h, do gałęzi  
o maks. średnicy 45 mm.

System Turbine Cut  
Gwarantuje niezwykle szybkie rozdrabnia-
nie odpadów ogrodowych, zarówno części 
zielonych, jak i twardego drewna, bez 
ryzyka blokowania się materiału.

Cicha rozdrabniarka AXT 25 TC  
Rozdrobni prawie wszystko

Idealne urządzenie do wszelkiego rodzaju odpadów ogrodowych  
Czy chcesz rozdrabniać odpady ogrodowe, nie dzieląc ich wcześniej na części zielone i 
drewno? To życzenie spełnia wyjątkowa, cicha rozdrabniarka Bosch z systemem Turbine Cut 
umożliwiającym rozdrabnianie wszystkich odpadów ogrodowych. Rozdrabniarka posiada 
opatentowany lej załadowczy, umożliwiający szybkie wprowadzanie materiału oraz funkcję 
samoczynnego wciągania materiału, która zdecydowanie przyspiesza pracę. Podczas 
przechowywania rozdrabniarka nie zajmuje wiele miejsca dzięki zdejmowanemu lejowi,  
który można umieścić w zbiorniku. 

SYSTEM TURBINE CUT

Ekologiczny certyfikat 
„Błękitny Anioł“ przyznany 
za niski poziom emisji 
hałasu i niską emisję 
substancji szkodliwych. 
RAL-UZ 54
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DRUM-CUT SYSTEM
Wygoda 
Zdejmowany lej można schować  
w zbiorniku – podczas przechowywania 
rozdrabniarka ma tylko 67 cm wysokości.

Wyższy standard bezpieczeństwa 
Rozdrabniarkę można uruchomić tylko po 
zamontowaniu zbiornika.

System cięcia z walcem tnącym 
Wyposażona w silnik High Power o mocy 
2 500 W rozdrabniarka posiada walec 
tnący, który gwarantuje bardzo wysoką 
przepustowość do 175 kg/h.

Cicha rozdrabniarka AXT 25 D 
Duża wydajność rozdrabniania

Przydatna zwłaszcza do krzewów i materiałów drewnianych 
Cicha rozdrabniarka AXT 25 D o grubości cięcia gałęzi do 40 mm jest optymalnym 
urządzeniem do rozdrabniania twardego drewna, starszych żywopłotów i kolczastych 
krzewów. Mechanizm z walcem tnącym tnie i miażdży materiał za jednym zamachem, 
dzięki czemu powstaje wartościowa mieszanka do kompostowania.

Urządzenie rozdrabnia 
gałęzie o grubości do 40 mm  

Duża wydajność rozdrabniania

Samoczynne wciąganie 
materiału i cicha praca 
Gwarancja wygodnego 

rozdrabniania

Praktyczny zbiornik 
Zbiornik o pojemności 53 l 

zapewnia łatwiejsze zbieranie 
rozdrobnionego materiału

Zdejmowany lej załadowczy  
Ułatwia doprowadzanie 
odpadów oraz pomaga szybko 
usunąć zaklinowany materiał

System cięcia z walcem tnącym 
o odpowiednio dostosowanej 
konstrukcji

Funkcja bezpieczeństwa zbiornika 
Urządzenie można uruchomić tylko 
po zamontowaniu zbiornika

SYSTEM Z WALCEM 
TNĄCYM

Ekologiczny certyfikat 
„Błękitny Anioł“ przyznany 
za niski poziom emisji 
hałasu i niską emisję 
substancji szkodliwych. 
RAL-UZ 54
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BLADE CUTTING SYSTEM

Szybkoobrotowy silnik  
Bosch Powerdrive 
Najwyższy moment obrotowy  
w swojej klasie

Lej o dużej powierzchni 
załadowczej 

Przyspiesza i ułatwia 
doprowadzanie materiału

Praktyczny popychacz  
Przyspiesza rozdrobnienie 
materiału

Nóż tnący 
Dwustronny nóż tnący ze 

specjalnie hartowanej stali 
„Swiss made“

Urządzenie rozdrabnia gałęzie  
o grubości do 40 mm  
Duża wydajność rozdrabniania

Duża wydajność rozdrabniania 
Urządzenie rozdrabnia zielone części 
roślin i miękkie materiały o grubości  
do 40 mm.

Wygoda 
Wygodny w obsłudze lej załadowczy  
i praktyczny popychacz ułatwiają napeł-
nianie i przyspieszają rozdrobnienie 
 materiału.

System noży tnących 
Silnik Powerdrive o mocy 2 200 W gwaran-
tuje wyjątkową przepustowość do 90 kg/h 
oraz cięcie gałęzi o grubości do 40 mm.

Rozdrabniarka nożowa AXT Rapid 2200 
Moc noży gwarancją wysokiej wydajności

Przydatna zwłaszcza do roślin zielonych i miękkich odpadków ogrodowych 
Jeśli w ogrodzie do rozdrabniania są przeważnie miękkie, zielone części roślin, warto rozważyć zakup 
rozdrabniarki Rapid. Urządzenie posiada silnik Bosch Powerdrive, który zapewnia szybkie rozdrobnienie 
materiału. Posiada wycinany techniką laserową nóż ze specjalnie hartowanej stali, który gwarantuje  
dużą wydajność. Odznacza się około siedmiokrotnie wyższą wydajnością rozdrabniania w porównaniu  
z konkurencyjnymi produktami. Urządzenie spełnia obietnice szybkiej pracy zgodnie z nazwą.

SYSTEM Z NOŻAMI 
TNĄCYMI
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Bosch 
Lithium-Ion

36 VPOW
ER

AXT Rapid 2200 AXT Rapid 2000

System cięcia noże tnące noże tnące

Moc silnika* 2 200 W 2 000 W

Średnica cięcia 40 mm 35 mm

Moc przerobowa ok. 90 kg/h ok. 80 kg/h

Silnik Powerdrive ✓ ✓

Prędkość cięcia 3 650 obr./min 3 650 obr./min

Moment obrotowy ok. 14 Nm ok. 12 Nm

Napięcie 230 V 230 V

Ciężar 12 kg 11,5 kg

Nr katalogowy 0 600 853 600 0 600 853 500 **

Kod EAN 3165140.430555 3165140.430524

* Moc silnika: podana moc silnika uwzględnia profil obciążenia, na który składa się wynikający z praktyki czas 40 sekund pracy z obciążeniem i 60 sekund pracy bez obciążenia.
** Produkt niedostępny w Polsce

AKE 40-19 Pro AKE 40-19 S AKE 35-19 S

Moc silnika 1 900 W 1 900 W 1 900 W

Długość prowadnicy 40 cm 40 cm 35 cm

Prędkość łańcucha 13 m/s 12 m/s 12 m/s

Łańcuch trzykrotnie 
chromowany łańcuch  
Extra Long Life

łańcuch chromowany łańcuch chromowany 

Grubość członu napędowego 1,3 mm 1,1 mm 1,1 mm

Szybkie napinanie łańcucha ✓ ✓ ✓

Ciężar (z łańcuchem i prowadnicą) 4,7 kg 4,5 kg 4,4 kg

Nr katalogowy 0 600 836 803 0 600 836 F03 0 600 836 E03

Kod EAN 3165140.349864 3165140.467308 3165140.467278

AKE 30 LI

Typ akumulatora Li-Ion

Napięcie akumulatora 36 V / 2,6 Ah 

Czas ładowania 65 min (80 %) - 95 min (100 %)

Zbiornik na olej 135 ml

Długość prowadnicy 30 cm

Hamulec łańcucha < 0,1 s

Prędkość łańcucha 8 m/s

Szybkie napinanie  
łańcucha

✓

Automatyczne  
smarowanie

✓

Ciężar 5,2 kg

Nr katalogowy 0 600 837 100

Kod EAN 3165140.559362

AKE 40 S AKE 35 S AKE 30 S

Moc silnika 1 800 W 1 800 W 1 800 W

Długość prowadnicy 40 cm 35 cm 30 cm

Prędkość łańcucha 9 m/s 9 m/s 9 m/s

Łańcuch łańcuch chromowany łańcuch chromowany łańcuch chromowany

Grubość członu napędowego 1,1 mm 1,1 mm 1,1 mm

Szybkie napinanie łańcucha ✓ ✓ ✓

Ciężar (z łańcuchem i prowadnicą) 4,1 kg 4,0 kg 3,9 kg

Nr katalogowy 0 600 834 600 0 600 834 500 0 600 834 400

Kod EAN 3165140.465427 3165140.465403 3165140.465380

Rozdrabniarki Rapid

Akumula-
torowe piły 
 łańcuchowe

Elektryczne piły  
łańcuchowe

Elektryczne piły  
łańcuchowe

Przegląd kompletnej oferty osprzętu firmy Bosch znajduje się na stronach 57-62.Przegląd kompletnej oferty osprzętu firmy Bosch znajduje się na stronach 57-62.
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AXT 25 TC AXT 23 TC AXT 25 D AXT 22 D

System cięcia Turbine Cut Turbine Cut walec tnący walec tnący

Moc silnika* 2 500 W 2 300 W 2 500 W 2 200 W

Średnica cięcia 45 mm 42 mm 40 mm 38 mm

Moc przerobowa ok. 230 kg/h ok. 215 kg/h ok. 175 kg/h ok. 170 kg/h

Prędkość cięcia 41 obr./min 41 obr./min 41 obr./min 41 obr./min

Moment obrotowy ok. 650 Nm ok. 610 Nm ok. 650 Nm ok. 600 Nm

Napięcie 230 V 230 V 230 V 230 V

Samoczynne wciąganie materiału ✓ ✓ ✓ ✓

Zbiornik 53 l 53 l 53 l 53 l

Ciężar 30,5 kg 30,5 kg 31,3 kg 31,3 kg

Nr katalogowy 0 600 803 300 0 600 803 200 0 600 803 100 0 600 803 000

Kod EAN 3165140.465366 3165140.465342 3165140.465328 3165140.465304

*  Moc silnika: podana moc silnika odpowiada trybowi pracy S6 (40 %). Uwzględnia ona profil obciążenia, na który składa się wynikający z praktyki czas 40 sekund pracy z obciążeniem i 60 sekund pracy bez obciążenia.

Akumulatorowe nożyce  
ogrodowe Ciso

Typ akumulatora Li-Ion

Napięcie akumulatora 3,6 V

Czas ładowania 5 h

System Power Blade ✓

Średnica cięcia maks. 14 mm

Liczba cięć na jednym ładowaniu 500*

System cięcia Bypass

Ciężar 590 g

Nr katalogowy 0 600 855 021

Kod EAN 3165140.516679

* Świeże drewno o średnicy gałęzi do 9 mm.

Keo Keo Set

Typ akumulatora Li-Ion Li-Ion

Napięcie akumulatora 10,8 V 10,8 V

Czas ładowania 3 h 3 h

Średnica cięcia 60 mm / 80 mm* 60 mm / 80 mm*

Liczba cięć na jednym ładowaniu akum. 
(do 15 mm)

190 190 

Liczba cięć na jednym ładowaniu akum. 
(do 60 mm)

30 30 

System cięcia piła szablasta piła szablasta

Ciężar bez haka A-Grip 950 g 950 g

Ciężar z hakiem A-Grip 1 050 g 1 050 g

System wymiany brzeszczotów 
kompatybilny z innymi piłami

✓ ✓

Dodatkowe brzeszczoty do świeżego 
drewna, drewna i metalu, metalu i płyt 
gipsowo-kartonowych 

– ✓

Nr katalogowy 0 600 861 900 0 600 861 902

Kod EAN 3165140.602914 3165140.649209

* 60 mm z hakiem A-Grip, 80 mm bez haka A-Grip.

Ciche rozdrabniarki

Akumulatorowe 
nożyce ogrodowe 
Ciso

Akumulatorowa 
piła ogrodowa 
Keo

Przegląd kompletnej oferty osprzętu firmy Bosch znajduje się na stronach 57-62.Przegląd kompletnej oferty osprzętu firmy Bosch znajduje się na stronach 57-62.

NOWOŚĆ! NOWOŚĆ!
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Prace  
porządkowe



Nasze dmuchawy do liści i odkurzacze 
ogrodowe szybko uporają się z porząd-
kowaniem ogrodu. Dmuchawa do 
liści Bosch ALB 18 LI wykorzystuje 
skoncentrowany, silny strumień 
powietrza, który pozwala ułożyć  
z liści zgrabne kopce – a nasz odku-
rzacz ogrodowy szybko zbierze 
odpadki. Nowy  odkurzacz ogrodowy 
Bosch ALS 25 nie tylko sprząta 
odpadki do torby o pojemności 45 l, 
ale także rozdrabnia liście i gałązki, 
tworząc z nich idealny materiał  
do kompostowania.

Bosch oferuje kompletny asorty-
ment myjek wysokociśnieniowych,  
a każda z nich posiada różny zakres 
funkcji. Urządzenia różnią się od sie-
bie także mocą silnika oraz maksy-
malnym ciśnieniem strumienia wody 
od 100 do 160 barów. W zależności 
od rodzaju wykonywanych prac 
porządkowych należy określić, czy  
są one trudne, czy łatwe, wykony-
wane często czy raczej sporadycznie.

Łatwe czyszczenie 
zadbaj o czyste otoczenie
Jeżeli cenisz świeżość i czystość na wysoki połysk, nie ma innej 
alternatywy niż urządzenia Bosch do prac porządkowych.

Do najbardziej wymagających prac 
potrzebne są myjki oferujące 
 najwyższe ciśnienie wody od 150  
do 160 barów. Idealnym rozwiąza-
niem jest myjka Aquatak 160 X.  
Do czyszczenia większych powierzchni 
pomocny będzie model o ciśnieniu 
od 125 do 135 barów, taki jak myjka 
Aquatak Clic wyposażona w wąż 
ciśnieniowy Torsion Flex oraz system 
Easy Roll, który gwarantuje dużą 
 elastyczność działania. Do sporadycz-
nego stosowania wystarczy myjka  
o ciśnieniu od 110 do 125 barów. 

Asortyment standardowego i dodat-
kowego osprzętu sprawia, że myjki 
stają się jeszcze wszechstronniejsze 
w użyciu. Można ich używać np.  
do mycia podwozia lub czyszczenia 
rur odpływowych. 

Łatwe czyszczenie  |  49  |



Maksymalna mobilność 
Urządzenie akumulatorowe 

gwarantuje elastyczność 
działania

Nie zajmuje dużo miejsca  
w trakcie przechowywania 

Zdejmowana tuba 
 dmuchawy

Nowość! Dmuchawa do liści ALB 18 LI 
Sprzątaj, gdzie tylko chcesz

Nasza nowa dmuchawa do liści ALB 18 LI jest idealna do sprzątania dziedzińców i niedużych ogrodów. 
Silny, skoncentrowany strumień powietrza o prędkości 210 km/h sprząta liście i inne odpadki, tworząc 
łatwe do zebrania kopce. Urządzenie jest częścią linii 18 V Power4All, jest zasilane akumulatorem  
litowo-jonowym, możesz więc używać go nawet w najdalszej części ogrodu.

Niewielki ciężar 
Tylko 1,8 kg i mniejsze 

obciążenie ramion 
podczas pracy

Prędkość nadmuchu 
210 km/h – moc 
odpowiednia do sprzątania 
dziedzińców i niedużych 
ogrodów

Miękka rękojeść Softgrip 
Zapewnia wygodę  
pracy w każdej pozycji

Czas pracy 
10 min nieprzerwanej 
pracy, idealny czas  
do większości zastosowań

Sprzątaj, gdzie chcesz 

Dowiedz się więcej na temat dmuchawy do liści  

ALB 18 LI, zeskanuj kod QR i zdobądź więcej informa-

cji. Instrukcja obsługi kodów QR patrz strona 3.

System Power4All 
Wszystkie akumulatory litowo-jonowe 18 V 
Power4All mogą być także stosowane 
w innych narzędziach ogrodowych oraz 
elektronarzędziach linii zielonej tej samej 
serii Bosch Power4All. Więcej informacji 
na stronach 65-67.

Pełna moc 
Prędkość nadmuchu 210 km/h szybko 
uprzątnie liście z ogrodu i dziedzińca.

Maksymalna mobilność 
Niewielki ciężar i zasilanie z akumulatora 
litowo-jonowego zapewniają maksymalną 
mobilność.

SYSTEM AKUMULATORÓW
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Nowość! Odkurzacz ogrodowy ALS 25 
Ani się obejrzysz i już sprzątnąłeś wszystkie liście

Nasz elektryczny odkurzacz ogrodowy usuwa najbardziej uporczywe odpadki i umożliwia łatwe tworzenie 
kopców. Następnie wystarczy zdjąć rurę dmuchawy, zamocować torbę i sprzątnąć zebrane wcześniej 
odpadki. Liście są rozdrabniane, tworząc idealny materiał do kompostowania. To najłatwiejszy sposób 
zbierania liści w ogrodzie.

Niewielki ciężar 
3,2 kg (dmuchawa) oraz 4,4 kg 

(odkurzacz) gwarantują wygodną 
pracę podczas zbierania liści  

w ogrodzie

Prędkość nadmuchu 
Regulowana prędkość nadmu-

chu do 300 km/h zapewnia 
łatwe uprzątnięcie i usunięcie 

nawet wilgotnych, lepiących  
się do podłoża liści

Wysoka wydajność 
Silnik o mocy 2 500 W 
i prędkość przepływu 

powietrza 800 m3/h

Regulacja uchwytu  
i miękki pas na ramię 
Komfortowa praca  
bez bólu barków i rąk

Dłuższy czas pracy 
Stopień rozdrabniania 10:1 – 
rozdrobnione liście zajmują 
mniej miejsca w torbie  
i są lepiej przygotowane  
do kompostowania

Łatwa w użyciu torba  
o pojemności 45 l 
Drugi uchwyt i zamek 
błyskawiczny ułatwiają 
opróżnienie torby

Łatwa w użyciu torba  
Łatwe zakładanie i łatwe opróżnianie 
torby wykonanej z wodoodpornej tkaniny.

Dłuższa praca  
Mniej przerw w pracy na opróżnianie torby 
dzięki funkcji rozdrabniania 10:1.

Łatwe manewrowanie narzędziem 
Ergonomiczne uchwyty i dobre wyważenie 
narzędzia zapewniają wysoki komfort 
pracy.
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Głowica pompy  
wykonana z lekkich metali 

Czytelne wskazania 
manometru pomagają 
nadzorować ciśnienie 

robocze urządzenia

Trwały, wzmocniony wąż 
gumowy o długości 12 m 

Wygodne przechowywanie 
węża dzięki zintegrowanemu 

bębnowi

Stabilna, pionowa konstrukcja 
Ułatwia wykonanie zadania

Najwyższej jakości  
osprzęt z mosiądzu 
Długa żywotność

W wyposażeniu  
Mosiężne lance Vario-Jet-Fan  
oraz Roto-Power

Zintegrowany pojemnik  
na środek myjący 

Lanca 4-Jet 
Oferuje cztery, różne funkcje

Ergonomiczny pistolet natryskowy 
Z praktyczną, obrotową złączką

Funkcja samoczynnego zasysania 
Umożliwia korzystanie z wód 
stojących (np. staw, beczka  
z deszczówką)

Trwałość 
Wysokiej jakości pompa 
wykonana z lekkich metali 
gwarantuje długą żywotność. 
Czytelny manometr pomaga 
nadzorować ciśnienie  
robocze urządzenia.

Ergonomia 
Mobilna dzięki zastosowa-
niu kabla o długości 5 m, ze 
zintegrowanymi uchwytami na 
akcesoria oraz zintegrowanym 
zbiornikiem na środek myjący.

Wszechstronność 
Lanca 4-Jet oferuje 4 funkcje: 
wysokociśnieniowy strumień 
płaski, stały lub obrotowy 
strumień punktowy, a także 
niskociśnieniowy strumień do 
nakładania piany i spłukiwania.

Myjka wysokociśnieniowa Aquatak 160 X 
Idealna do najtrudniejszych zadań 

Do gruntownych porządków wiosennych polecamy model 160 X, który bez problemu 
umyje łodzie, przyczepy, mury budynków czy ścieżki, oferując ciśnienie do 160 barów 
oraz wydajność pompy do 600 l/h. To idealne rozwiązanie do większych powierzchni. 
Silnik indukcyjny o mocy 3 000 W gwarantuje najwyższą wydajność.

Myjka wysokociśnieniowa Aquatak Clic 135 
Gotowa do pracy w ciągu paru sekund

Urządzenie jest wyposażone w wąż wysokociśnieniowy Torsion Flex, lancę 4-Jet  
oraz system zwijania kabla Easy Roll, dzięki czemu myjka Aquatak Clic 135 jest łatwa  
w obsłudze i równie łatwa do uprzątnięcia. Wydajny silnik indukcyjny o mocy 2 100 W 
i wydajność pompy do 450 l/h przy ciśnieniu do 135 barów to parametry, które 
przekonują użytkowników.

Easy Roll 
Automatyczny system 

 zwijania węża wysokociśnie-
niowego i kabla sieciowego

Włącznik 
Można obsługiwać go stopą 

(gdy urządzenie znajduje  
się w pozycji „leżącej“)
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Osprzęt standardowy 
Bogaty asortyment 
akcesoriów w wyposażeniu 
standardowym, od teraz  
z darmową lancą Flexi-Jet 
oraz szczotką

Najwyższa  
skuteczność działania 

Dzięki metalowej 
pompie wysokiej jakości

Zintegrowany pojemnik  
na środek myjący

Łatwy transport 
Lekka, pionowa konstrukcja

Ergonomia 
Mobilna dzięki zastosowa-
niu kabla o długości 5 m, ze 
zintegrowanymi uchwytami na 
akcesoria oraz zintegrowanym 
zbiornikiem na środek myjący.

Mobilność 
Mobilna dzięki niewielkiemu 
ciężarowi 6 kg oraz długości 
kabla 3,5 m. 

Myjka wysokociśnieniowa Aquatak 115 Plus 
Praktyczna i wszechstronna – do uniwersalnego 
stosowania 
Myjkę Bosch Aquatak 115 Plus z silnikiem o mocy 1 700 W oraz ciśnieniem do maks. 
115 barów można z powodzeniem stosować do usuwania mchu z płyt chodnikowych, 
czyszczenia mebli ogrodowych, mycia kół, motocykli oraz samochodów. Trzy różne 
lance to najlepszy ekwipunek do różnych zadań. Dołączono do niej wiele praktycznych 
akcesoriów umieszczonych bezpośrednio przy urządzeniu.

Lanca Flexi-Jet w wyposaże-
niu standardowym 
Zaprojektowana z myślą  
o najwyższym komforcie 
obsługi przy czyszczeniu 
trudno dostępnych miejsc.
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Osprzęt standardowy 
Bogaty asortyment  
akcesoriów w wyposażeniu 
standardowym

Najwyższa skuteczność 
działania  

Dzięki metalowej  
pompie wysokiej jakości

Łatwy transport  
Dzięki lekkiej,  

pionowej konstrukcji

Myjka wysokociśnieniowa Aquatak 100 
Idealna do lżejszych prac 

Do lżejszych prac związanych z czyszczeniem, takich jak mycie mebli i narzędzi 
ogrodowych czy rowerów, proponujemy myjkę Bosch Aquatak 100 z mocnym  
silnikiem 1 400 W i ciśnieniem wody do maks. 100 barów. Dołączono do niej wiele 
praktycznych akcesoriów umieszczonych bezpośrednio przy urządzeniu.



Aquatak 160 X 150 Clic 135 Clic 125 1200 Plus 115 Plus 100

Maks. ciśnienie 160 barów 150 barów 135 barów 125 barów 120 barów 115 barów 100 barów

Moc silnika 3 000 W 2 700 W 2 100 W 1 800 W 1 750 W 1 700 W 1 400 W

Maks. wydajność pompy 600 l/h 550 l/h 450 l/h 410 l/h 390 l/h 380 l/h 330 l/h

Maks. temperatura dopływu 60 °C 60 °C 60 °C 60 °C 60 °C 40 °C 40 °C

Wąż 12 m (gumowy) 12 m (gumowy) 9 m (Torsion Flex) 6 m (Torsion Flex) 6 m 6 m 3,5 m

Długość przewodu 5 m 5 m 5 m 5 m 5 m 5 m 5 m

Funkcja AutoStop ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Funkcja samozasysania – – ✓ ✓ – – –

Ciężar (bez osprzętu) 26,6 kg 22,3 kg 19,5 kg 13 kg 13 kg 7,2 kg 6 kg

Nr katalogowy 0 600 877 C00 0 600 877 A00 0 600 879 200 0 600 879 000 0 600 876 F00 0 600 876 E00 0 600 876 A00

Kod EAN 3165140.338936 3165140.338790 3165140.467186 3165140.467124 3165140.348973 3165140.338721 3165140.338486

Myjki wysokociśnieniowe 
Aquatak

ALB 18 LI ALB 18 LI*

Typ akumulatora Li-Ion Li-Ion

Napięcie akumulatora 18 V / 1,5 Ah 18 V / 1,5 Ah

Czas pracy 10 min 10 min

Czas ładowania 3,5 h 3,5 h

Maks. prędkość nadmuchu 210 km/h 210 km/h

Ciężar 1,8 kg 1,5 kg

Nr katalogowy 0 600 8A0 300 0 600 8A0 302

Kod EAN 3165140.603461 3165140.619974

Akumulatorowa  
dmuchawa do  
liści

Elektryczny odkurzacz 
ogrodowy

ALS 25

Moc silnika 2 500 W

Płynna regulacja nadmuchu 300 km/h

Maks. prędkość przepływu powietrza 800 m3/h

Stopień rozdrabniania 10:1

Pojemność torby 45 l

Ciężar (tryb dmuchawy) 3,2 kg

Ciężar (tryb odkurzacza) 4,4 kg

Nr katalogowy 0 600 8A1 000

Kod EAN 3165140.603515

Przegląd kompletnej oferty osprzętu firmy Bosch znajduje się na stronach 57-62.

NOWOŚĆ! NOWOŚĆ! NOWOŚĆ!

Przegląd kompletnej oferty osprzętu firmy Bosch znajduje się na stronach 57-62.

* Bez akumulatora i ładowarki

Osprzęt / wyposażenie standardowe

Lance V, R V, R 4-Jet, FJ 4-Jet V, R, FJ V, R, FJ F, FJ

Szczotka myjąca – – – – ✓ ✓ –

Zintegrowany pojemnik na środek myjący 1 x 3 l 1 x 3 l 1 x 1 l 1 x 1 l osobna  
butelka 0,5 l

1 x 0,75 l osobna  
butelka 0,5 l

Bęben na wąż ręczny – Easy Roll Easy Roll – – –

V = lanca Vario-Jet-Fan            R = lanca Roto-Power            4-Jet = lanca 4-Jet            FJ = lanca Flexi-Jet            F = lanca Fan
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Aquatak 160 X 150 Clic 135 Clic 125 1200 Plus 115 Plus 100

Maks. ciśnienie 160 barów 150 barów 135 barów 125 barów 120 barów 115 barów 100 barów

Moc silnika 3 000 W 2 700 W 2 100 W 1 800 W 1 750 W 1 700 W 1 400 W

Maks. wydajność pompy 600 l/h 550 l/h 450 l/h 410 l/h 390 l/h 380 l/h 330 l/h

Maks. temperatura dopływu 60 °C 60 °C 60 °C 60 °C 60 °C 40 °C 40 °C

Wąż 12 m (gumowy) 12 m (gumowy) 9 m (Torsion Flex) 6 m (Torsion Flex) 6 m 6 m 3,5 m

Długość przewodu 5 m 5 m 5 m 5 m 5 m 5 m 5 m

Funkcja AutoStop ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Funkcja samozasysania – – ✓ ✓ – – –

Ciężar (bez osprzętu) 26,6 kg 22,3 kg 19,5 kg 13 kg 13 kg 7,2 kg 6 kg

Nr katalogowy 0 600 877 C00 0 600 877 A00 0 600 879 200 0 600 879 000 0 600 876 F00 0 600 876 E00 0 600 876 A00

Kod EAN 3165140.338936 3165140.338790 3165140.467186 3165140.467124 3165140.348973 3165140.338721 3165140.338486

Przegląd kompletnej oferty osprzętu firmy Bosch znajduje się na stronach 57-62. Przegląd kompletnej oferty osprzętu firmy Bosch znajduje się na stronach 57-62.

Osprzęt / wyposażenie standardowe

Lance V, R V, R 4-Jet, FJ 4-Jet V, R, FJ V, R, FJ F, FJ

Szczotka myjąca – – – – ✓ ✓ –

Zintegrowany pojemnik na środek myjący 1 x 3 l 1 x 3 l 1 x 1 l 1 x 1 l osobna  
butelka 0,5 l

1 x 0,75 l osobna  
butelka 0,5 l

Bęben na wąż ręczny – Easy Roll Easy Roll – – –

V = lanca Vario-Jet-Fan            R = lanca Roto-Power            4-Jet = lanca 4-Jet            FJ = lanca Flexi-Jet            F = lanca Fan
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Jeszcze więcej możliwości 
korzystania z narzędzi 
ogrodowych Bosch
Narzędzia ogrodowe Bosch odznaczają się wytrzymałością  

i wszechstronnością – nasi konstruktorzy stworzyli także szereg 

akcesoriów, które jeszcze bardziej zwiększają ich możliwości.

Jeśli poszukujesz zamiennika dla któregoś z akcesoriów, w tym rozdziale znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. 
Od zapasowych noży do kosiarki aż do sprayu konserwującego, okularów ochronnych i ładowarek: wszystkie 
akcesoria znajdziesz na kolejnych stronach katalogu.



Osprzęt do  
zastosowań  
ogólnych

Osprzęt Spray konser-
wujący 250 ml

Płachta robocza Rękawice 
ogrodowe (XL)

Rękawice 
ogrodowe (L)

Rękawice 
ogrodowe (M)

Rękawice 
ogrodowe (S)

Okulary ochronne

Nr katalogowy 1 609 200 399 F 016 800 055 F 016 800 314 F 016 800 292 F 016 800 291 F 016 800 290 F 016 800 178

Kod EAN 3165140.005029 3165140.247443 3165140.661126 3165140.521833 3165140.521826 3165140.521819 3165140.349390

Do Isio 
Keo 
ASB 10,8 LI 
AGS 10,8 LI 
AGS 7,2 LI 
Ciso 
wszystkie modele 
AHS

Isio 
ASB 10,8 LI 
AGS 10,8 LI 
AGS 7,2 LI 
wszystkie modele 
AHS

Ciso 
Keo 
wszystkie modele 
AHS 
wszystkie modele 
AXT

Ciso 
Keo 
wszystkie modele 
AHS 
wszystkie modele 
AXT

Ciso 
Keo 
wszystkie modele 
AHS 
wszystkie modele 
AXT

Ciso 
Keo 
wszystkie modele 
AHS 
wszystkie modele 
AXT

Keo 
wszystkie modele 
AHS 
wszystkie modele 
ART 
wszystkie modele 
AXT

Osprzęt Zbiornik na trawę 38 cm Zbiornik na trawę 30 cm

Nr katalogowy 0 600 886 160 0 600 886 060

Kod EAN 3165140.251051 3165140.251044

Do AHM 38 C AHM 30

Osprzęt Kolce ze stali sprężynowej

Nr katalogowy F 016 800 285

Kod EAN 3165140.515856

Do ALR 900

Aerator

Kosiarki ręczne
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Osprzęt Zapasowy 
nóż 43 cm

Zapasowy 
nóż 37 cm

Zapasowy 
nóż 34 cm

Przystawka do 
mulczowania

Przystawka do 
mulczowania

Nr katalogowy F 016 800 278 F 016 800 277 F 016 800 288 F 016 800 305 F 016 800 304

Kod EAN 3165140.441537 3165140.441520 3165140.516808 3165140.629966 3165140.629959

Do Rotak 43 LI Rotak 37 LI Rotak 34 LI Rotak 43 LI Rotak 37 LI
Rotak 34 LI

Osprzęt Zapasowy nóż 43 cm Zapasowy nóż 40 cm Zapasowy nóż 37 cm

Nr katalogowy F 016 800 274 F 016 800 273 F 016 800 272

Kod EAN 3165140.399081 3165140.399074 3165140.399067

Do Rotak 43 Rotak 40 Rotak 37

Osprzęt Akumulator Li-Ion  
Ultra Power  
36 V / 4,5 Ah  
z pokrywą 

Akumulator Li-Ion  
High Power  
36 V / 2,6 Ah 

Akumulator Li-Ion  
36 V / 1,3 Ah 

Szybka ładowarka  
36 V LI  
AL 3640 CV
1h

Standardowa 
ładowarka  
36 V LI  
AL 3620 CV

Nr katalogowy F 016 800 300 F 016 800 301 F 016 800 302 2 607 225 100 F 016 800 313

Kod EAN 3165140.600606 3165140.600613 3165140.600620 3165140.365482 3165140.660419

Do Rotak 43 LI
Rotak 37 LI
Rotak 34 LI

Rotak 43 LI
Rotak 37 LI
Rotak 34 LI

Rotak 34 LI Rotak 43 LI
Rotak 37 LI
Rotak 34 LI

Rotak 43 LI
Rotak 37 LI
Rotak 34 LI

Akumulatorowe 
kosiarki  
Rotak

Osprzęt Zapasowy nóż 34 cm Zapasowy nóż 32 cm Przystawka do mulczowania Przystawka do mulczowania

Nr katalogowy F 016 800 271 F 016 800 299 F 016 800 305 F 016 800 304

Kod EAN 3165140.399050 3165140.571142 3165140.629966 3165140.629959

Do Rotak 34 Rotak 32 Rotak 43
Rotak 40

Rotak 37
Rotak 34

Elektryczne 
kosiarki  
Rotak
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Akumulatorowe  
podkaszarki  
do trawy

Osprzęt Akumulator 
Li-Ion  
18 V / 1,5 Ah*

Akumulator 
Li-Ion  
14,4 V / 1,3 Ah

Szybka  
ładowarka 
14,4 / 18 V LI
AL 2215 CV, 1 h

Standardowa 
ładowarka
14,4 / 18 V LI
AL 2204 CV

Akumulator NiCd 
18 V / 1,5 Ah

Akumulator NiCd 
14,4 V / 1,5 Ah

Standardowa 
ładowarka NiCd
AL 2404

Nr katalogowy 1 600 Z00 000 2 607 336 038 1 600 Z00 001 2 607 225 274 2 607 335 536 2 607 335 534 2 607 225 184

Kod EAN 3165140.596206 3165140.438711 3165140.596213 3165140.438735 3165140.308205 3165140.308199 3165140.425872

Do ART 26 LI ART 23 LI ART 26 LI
ART 23 LI 

ART 26 LI
ART 23 LI 

ART Accutrim ** ART Easytrim Accu ART Accutrim **  
ART Easytrim Accu

Osprzęt Bezpieczne noże z tworzy-
wa sztucznego (24 szt.)

Bezpieczne noże z tworzy-
wa sztucznego (24 szt.)

Komplet kółek Kabłąk chroniący 
rośliny

Nr katalogowy F 016 800 177 F 016 800 183 F 016 800 172 F 016 800 173

Kod EAN 3165140.349383 3165140.349970 3165140.349338 3165140.349345

Do ART 23 LI 
ART 23 Accutrim * 
ART 23 Easytrim Accu

ART 26 LI 
ART 26 Accutrim * 
ART 26 Easytrim Accu

ART 26 LI
ART 23 LI  
ART 26 Accutrim *
ART 23 Accutrim *

ART 26 LI
ART 23 LI
ART 26 Accutrim *
ART 23 Accutrim *

Elektryczne  
podkaszarki  
do trawy

Osprzęt Komplet kółek Kabłąk chroniący rośliny Szpula Pro-Tap Nić Pro-Tap

Nr katalogowy F 016 800 172 F 016 800 173 F 016 800 175 F 016 800 176

Kod EAN 3165140.349338 3165140.349345 3165140.349369 3165140.349376

Do ART 30 Combitrim
ART 26 Combitrim
ART 23 Combitrim

ART 30 Combitrim
ART 26 Combitrim
ART 23 Combitrim

ART 30 Combitrim
ART 26 Combitrim
ART 23 Combitrim
ART 26 Easytrim
ART 23 Easytrim

ART 30 Combitrim
ART 26 Combitrim
ART 23 Combitrim
ART 26 Easytrim
ART 23 Easytrim

Osprzęt Bardzo mocna nić 30 cm  
(10 szt)

Bardzo mocna nić 26 cm  
(10 szt)

Bardzo mocna nić 23 cm  
(10 szt)

Nr katalogowy F 016 800 182 F 016 800 181 F 016 800 174

Kod EAN 3165140.349963 3165140.349956 3165140.349352

Do ART 30 Combitrim ART 26 Combitrim ART 23 Combitrim

* Do podkaszarek ART 26 LI, których numer seryjny rozpoczyna się od 7 …, 8 … lub 9 ..., proszę użyć akumulatora Li-Ion 18 V / 1,3 Ah (nr katalogowy 2 607 336 040, kod EAN 3165140.438728)
** Produkt niedostępny w Polsce

* Produkt niedostępny w Polsce
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Osprzęt Ostrze do trawy  
10 cm

Ostrze do trawy  
8 cm

Ostrze do trawy  
8 cm

Drążek teleskopo-
wy z kółkami

Drążek teleskopo-
wy z kółkami

Nr katalogowy 2 609 003 867 2 609 003 884 2 609 002 039 2 609 002 041 2 609 003 869

Kod EAN 3165140.573535 3165140.573566 3165140.441100 3165140.441124 3165140.573559

Do AGS 10,8 LI 
ASB 10,8 LI

AGS 7,2 LI Isio Isio AGS 10,8 LI  
AGS 7,2 LI

Osprzęt Ostrze do krzewów  
20 cm

Ostrze do krzewów  
12 cm

Ostrze do krzewów  
12 cm

Nr katalogowy 2 609 003 868 2 609 003 885 2 609 002 040

Kod EAN 3165140.573542 3165140.573573 3165140.441117

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

Isio

Osprzęt Zapasowy nóż

Nr katalogowy F 016 800 286

Kod EAN 3165140.516747

Do Ciso

Akumulatorowe 
nożyce do 
trawy

Akumulatorowe 
nożyce do 
krzewów

Akumulatorowe 
nożyce 
ogrodowe

Rozdrabniarki

Osprzęt Zapasowy nóż Worek na odpadki

Nr katalogowy F 016 800 276 2 605 411 073

Kod EAN 3165140.427135 3165140.080514

Do AXT Rapid 2200 
AXT Rapid 2000 *

AXT Rapid 2200 
AXT Rapid 2000 *

Osprzęt Zapasowe brzesz-
czoty (3 szt.)

Zestaw brzesz-
czotów (5 szt.)

Nr katalogowy F 016 800 303 F 016 800 307

Kod EAN 3165140.603263 3165140.643504

Do Keo Keo

Akumulatorowa piła 
ogrodowa
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Osprzęt Prowadnica i 
łańcuch  
1,1 mm / 35 mm

Prowadnica i 
łańcuch  
1,1 mm / 30 mm

Łańcuch  
1,1 mm / 40 cm

Łańcuch  
1,1 mm / 35 cm

Łańcuch  
1,1 mm / 30 cm

Łańcuch  
1,3 mm / 40 cm

Łańcuch  
1,3 mm / 35 cm

Olej do pił 
łańcuchowych 
1 l

Nr 
katalogowy

F 016 800 260 F 016 800 259 F 016 800 258 F 016 800 257 F 016 800 256 F 016 800 240 F 016 800 239 2 607 000 181

Kod EAN 3165140.396493 3165140.396486 3165140.396479 3165140.396462 3165140.396455 3165140.357654 3165140.357647 3165140.070867

Do AKE 35-19 S 
AKE 35 S 
AKE 35 *

AKE 30 S 
AKE 30 *

AKE 40-19 S 
AKE 40 S 
AKE 40 *

AKE 35-19 S 
AKE 35 S 
AKE 35 *

AKE 30-19 S 
AKE 30 S 
AKE 30 LI

AKE 40-19 Pro AKE 35-19 Pro * wszystkie modele 
AKE

Osprzęt Akumulator Li-Ion  
High Power  
36 V / 2,6 Ah

Akumulator Li-Ion  
36 V / 1,3 Ah 

Szybka ładowarka  
36 V LI  
AL 3640 CV, 1h

Standardowa 
ładowarka 36 V LI
AL 3620 CV

Akumulator Li-Ion  
18 V / 1,5 Ah

Nr katalogowy F 016 800 301 F 016 800 302 2 607 225 100 F 016 800 313 1 600 Z00 000

Kod EAN 3165140.600613 3165140.600620 3165140.365482 3165140.660419 3165140.596206

Do AHS 54-20 LI AHS 54-20 LI AHS 54-20 LI AHS 54-20 LI AHS 52 LI 
AHS 48 LI

Piły łańcuchowe 

Sekatory 
akumulatorowe

Osprzęt Akumulator 
Li-Ion  
High Power  
36 V / 2,6 Ah 

Akumulator  
Li-Ion  
36 V / 1,3 Ah 

Szybka 
ładowarka  
36 V LI  
AL 3640 CV, 1h

Standardowa 
ładowarka  
36 V LI
AL 3620 CV

Prowadnica i 
łańcuch  
1,1 mm / 30 mm

Prowadnica i 
łańcuch  
1,1 mm / 40 mm

Nr 
katalogowy

F 016 800 301 F 016 800 302 2 607 225 100 F 016 800 313 F 016 800 308 F 016 800 261

Kod EAN 3165140.600613 3165140.600620 3165140.365482 3165140.660419 3165140.647274 3165140.396509

Do AKE 30 LI AKE 30 LI AKE 30 LI AKE 30 LI AKE 30 LI AKE 40-19 S 
AKE 40 S 
AKE 40 *

Osprzęt Szybka ładowarka 
18 V LI
AL 2215 CV, 1 h

Standardowa ładowarka 
18 V LI
AL 2204 CV

Akumulator NiCd 
14.4 V / 1,5 Ah

Standardowa 
ładowarka NiCd
AL 2404

Nr katalogowy 1 600 Z00 001 2 607 225 274 2 607 335 534 2 607 225 184

Kod EAN 3165140.596213 3165140.438735 3165140.308199 3165140.425872

Do AHS 52 LI 
AHS 48 LI

AHS 52 LI 
AHS 48 LI

AHS 52 Accu  
AHS 41 Accu

AHS 52 Accu  
AHS 41 Accu
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Osprzęt Przystawka Aquasurf 
do mycia tarasów

Szczotka rotacyjna 
(sztywna)

Szczotka myjąca Szczotka rotacyjna 
(sztywna)

Szczotka rotacyjna 
(elastyczna)

Nr katalogowy F 016 800 169 F 016 800 194 F 016 800 209 F 016 800 210 F 016 800 211

Kod EAN 3165140.349055 3165140.350297 3165140.356831 3165140.356848 3165140.356855

Do wszystkie  
Aquatak (1)

Aquatak 160 X  
Aquatak 160 Pro X *

wszystkie  
Aquatak (1)

wszystkie  
Aquatak (1)

wszystkie  
Aquatak (1)

Osprzęt Przedłużacz do węża 10 m Przedłużacz do węża 7 m Przedłużacz do węża 7 m Wycior 15 m Wycior 8 m Wycior 8 m

Nr katalogowy F 016 800 213 F 016 800 196 F 016 800 212 F 016 800 216 F 016 800 214 F 016 800 228

Kod EAN 3165140.356879 3165140.350310 3165140.356862 3165140.356909 3165140.356886 3165140.357029

Do wszystkie Aquatak (2) Aquatak 160 X 
Aquatak 160 Pro X *

wszystkie Aquatak (2) wszystkie Aquatak (1) wszystkie Aquatak (1) Aquatak 160 X  
Aquatak 160 Pro X *

Osprzęt Lanca Flexi-Jet Przedłużka do rozpylacza Filtr Adapter do osprzętu 
Kärcher

Uniwersalny zestaw 
adapterów

Nr katalogowy F 016 800 171 F 016 800 220 F 016 800 284 F 016 800 226 F 016 800 198

Kod EAN 3165140.349048 3165140.356947 3165140.507639 3165140.357005 3165140.350334

Do wszystkie Aquatak (1) wszystkie Aquatak (1) wszystkie Aquatak wszystkie Aquatak (1) myjki ciśnieniowe innych 
producentów

Myjki wysokociśnieniowe

(1) Z wyjątkiem Aquatak 160 X oraz Aquatak 160 Pro X * 
(2) Z wyjątkiem Aquatak 160 X, Aquatak Pro X * oraz Aquatak Clic 
 
* Produkt niedostępny w Polsce
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Pełna moc w każdej chwili
Bez samorozładowania i bez efektu pamięci: 
niezmienna pojemność akumulatora w całym 
okresie eksploatacji.

Wysoka moc, niewielki ciężar
Narzędzia akumulatorowe Bosch z techno-
logią litowo-jonową imponują kompaktową 
konstrukcją, niewielkim ciężarem i łatwością 
użycia. Pozwala to zaoszczędzić sobie wysiłku 
w trakcie pracy.

Taka sama moc,  
o połowę mniejsze gabaryty
Technologia litowo-jonowa umożliwia zmniejszenie 
rozmiarów i ciężaru akumulatorów o ok. 60 %  
w porównaniu do konwencjonalnych akumulato-
rów niklowo-kadmowych jednocześnie oferując 
podobną moc jak większe odpowiedniki.

Długa żywotność
Inteligentny system ochrony ogniw Bosch ECP 
(Electronic Cell Protection) chroni ogniwa 
przed wpływem ekstremalnych temperatur 
i przeładowaniem, wydłużając ich okres 
eksploatacji.

Technologia litowo-jonowa – przegląd zalet:

Kompaktowe, trwałe, z krótkim czasem ładowania
Akumulatory systemowe z technologią litowo-jonową
Urządzenia z technologią litowo-jonową znajdują zastosowanie niemal wszędzie. Niezależnie  
od tego, czy akumulator jest w pełni naładowany, naładowany częściowo czy pusty, można  
go bez obawy włożyć do ładowarki. W ten sposób można zapomnieć o takich zjawiskach jak  
samorozładowanie akumulatora czy efekt pamięci.

Ze względu na krótki czas ładowania elektronarzędzia akumulatorowe Bosch z technologią litowo-jonową są nie tylko 
zawsze gotowe do użycia, ale przede wszystkim zapewniają długi czas pracy. Nawet po 4 miesiącach nieużywania 
naładowany przedtem do pełna akumulator litowo-jonowy wciąż zachowuje nawet do 92 % ładunku energii. Oznacza 
to, że żywotność akumulatora może być nawet sześciokrotnie dłuższa od żywotności konwencjonalnych akumulatorów 
niklowo-kadmowych. Mówiąc w skrócie: mały akumulator, wielki postęp.
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Bosch 
Lithium-Ion

36 VPOW
ER

Bosch 
Lithium-Ion

36 VPOW
ER

36 V
Większa wydajność
Większa moc i zerowy poziom emisji – narzędzia akumulatorowe 36 V to sensowna alternatywa dla narzędzi 
spalinowych i elektrycznych. Dłuższy czas pracy i rzadsze ładowanie (w porównaniu do akumulatorów NiCd),  
żadnych przedłużaczy, spalin, benzyny czy kabli zasilających – technologia litowo-jonowa Bosch 36 V imponuje 
wydajnością. Linia oferuje poziom wydajności, jaki zwykle nie kojarzy się z produktami tego rozmiaru i tej wagi. 
Urządzenia charakteryzują się stałym poziomem wydajności, bez stopniowego ubytku mocy w trakcie pracy. 
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Jeden akumulator do wszystkich narzędzi  
To doskonały pomysł …
Wszystkie narzędzia nowego systemu Bosch Power4All wykorzystują akumulatory w tej samej 
technologii litowo-jonowej. Niezależnie od tego, ile narzędzi kupisz, wystarczy, że zainwestujesz  
w jeden akumulator i jedną ładowarkę. Nie tylko oszczędzasz przy tym pieniądze, ale także sporo miejsca przy 
przechowywaniu narzędzi. Jeden, wydajny akumulator 18 V pasuje do wszystkich narzędzi systemu Power4All 
obejmującego narzędzia ogrodowe np. podkaszarki do trawy i sekatory oraz narzędzia dla majsterkowiczów tj. 
wkrętarki i wiertarko-wkrętarki, młoty udarowo-obrotowe, wyrzynarki i szlifierki.

18 V
Witamy w rodzinie! 

Elektronarzędzia ogrodowe Bosch Li-Ion 18 V

Wszystkie narzędzia wymienione na tej stronie są dostępne z lub bez akumulatora i ładowarki

Dane techniczne ART 26 LI
Typ akumulatora Li-Ion
Napięcie akumulatora 18 V / 1,3 Ah
Czas ładowania 3 h
Średnica cięcia 26 cm
Drążek teleskopowy ✓ 

Regulacja wysokości 
pracy

80-114 cm

System cięcia noże z tworzywa 
sztucznego

Głowica tnąca 
obracana o 90° ✓ 

Komplet kółek –
Kabłąk chroniący 
rośliny ✓

Ciężar  
(z akumulatorem)

2,4 kg 

Dane techniczne AHS 52 LI AHS 48 LI 
Typ akumulatora Li-Ion Li-Ion
Napięcie akumulatora 18 V / 1,3 Ah 18 V / 1,3 Ah
Czas ładowania 3 h 3 h
Czas pracy do 50 min do 50 min
System Anti Blocking ✓ ✓

Odstęp pomiędzy 
nożami

15 mm 15 mm

Długość listwy tnącej 520 mm 480 mm
Prędkość skokowa 
bez obciążenia

2 200 min–1 2 200 min–1

Ciężar  
(z akumulatorem)

2,3 kg 2,2 kg

Dane techniczne ALB 18 LI
Typ akumulatora Li-Ion
Napięcie 
akumulatora

18 V / 1,5 Ah

Czas pracy 10 min
Czas ładowania 3,5 h
Maks. prędkość 
nadmuchu

210 km/h

Ciężar  
(z akumulatorem)

1,8 kg
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Akumulatorowy młot  
udarowo-obrotowy  
Uneo Maxx
Maksimum mocy i komfortu, szeroki 
zakres zastosowań: wiercenie z uda-
rem i bez udaru oraz wkręcanie.
 Kompaktowy, lekki i poręczny: 

narzędzie typu 3 w 1 do wiercenia  
z udarem i bez udaru oraz wkręcania, 
a wszystko przy użyciu jednego 
narzędzia

 Maksymalna moc udaru dzięki 
pneumatycznemu mechanizmowi 
udarowemu

PSR 18-LI-2:  
2-biegowa 
wiertarko-wkrętarka 
akumulatorowa
Moc i wytrzymałość w dłoni.
  Najbardziej poręczne narzędzie  

w tej klasie dzięki wyjątkowej 
lekkości i zwartej konstrukcji

  2-biegowa przekładnia planetarna 
o długiej żywotności i optymalnym 
przeniesieniu mocy napędu

  Wkręca do 300 wkrętów bez 
przerw, na jednym cyklu ładowania 
akumulatora

PSB 18 LI-2:  
2-biegowa wiertarka 
udarowa
Wszechstronna i wydajna.
 Najbardziej poręczne narzędzie  

w tej klasie dzięki wyjątkowej lekkości  
i zwartej konstrukcji 

 2-biegowa przekładnia planetarna  
o długiej żywotności i optymalnym 
przeniesieniu mocy napędu

  30-zakresowy wybór momentu 
 obrotowego, tryb wiercenia oraz  
tryb wiercenia z udarem

Dane techniczne Uneo Maxx PSR 18 LI-2 PSB 18 LI-2
Napięcie akumulatora 18 V / 1,5 Ah 18 V / 1,5 Ah 18 V / 1,5 Ah

Maks. średnica wkrętów 6 mm 8 mm 8 mm

Średnica wiercenia w drewnie 10 mm 35 mm 35 mm

Średnica wiercenia w stali 8 mm 10 mm 13 mm

Średnica wiercenia w murze 10 mm – 15 mm

Średnica wiercenia w betonie 10 mm – 12 mm

Prędkość obrotowa bez obciążenia 0-900 obr./min 0-400 obr./min (1)  
0-1 250 obr./min (2)

0-400 obr./min (1) 

0-1 650 obr./min (2)

Zakresy momentu obrotowego – 25 + 1 30 + 2

Maks. moment obrotowy,  
wkręcanie miękkie / twarde

30 Nm 25/46 Nm 30/48 Nm

Liczba udarów 0-5 000 min–1 – –

Energia pojedynczego udaru 0,6 J (3) – –

Uchwyt wiertarski SDS Quick Bosch Auto-Lock Bosch Auto-Lock

Ciężar urządzenia z akumulatorem 1,4 kg 1,45 kg 1,8 kg

ECP ✓ ✓ ✓

(1) 1. bieg   (2) 2. bieg   (3) Zgodnie z nową dyrektywą EPTA

Elektronarzędzia linii zielonej Bosch Li-Ion 18 V
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Wyrzynarka  
PST 18 LI 
Kompaktowa, lekka i wyjątkowo 
precyzyjna – optymalny rezultat.
  Maksimum precyzji i kontroli dzięki 

innowacyjnemu systemowi Bosch 
CutControl oraz zintegrowanemu 
oświetleniu PowerLight

  System Bosch Electronic ułatwia 
rozruch i umożliwia dopasowanie 
prędkości pracy do właściwości 
obrabianego materiału

  4-stopniowa oscylacja przyspiesza 
pracę i wydłuża żywotność 
brzeszczotu

Szlifierka uniwersalna 
PSM 18 LI 
Wydajna, kompaktowa  
i wszechstronna.
  System mikrofiltracji Bosch: 

wbudowany moduł odsysania 
pyłu zasysa pył bezpośrednio do 
pojemnika z mikrofiltrem

  System SDS umożliwia stosowanie 
różnych przystawek

  Dwuczęściowa płyta szlifierska: 
wierzchołek w kształcie delty 
umożliwia dokładne wykorzystanie 
papieru ściernego dzięki możliwości 
obracania górnej części płyty

Lampka wielofunkcyjna 
PML 18 LI
Niezawodnie rozjaśnia mrok.
  Duże natężenie światła dzięki 

zastosowaniu trzech wysokiej  
jakości diod LED

  Wiele możliwości stosowania 
dzięki szerokiej gamie akcesoriów 
przydatnych podczas prac 
hobbystycznych lub rekreacji 

Elektronarzędzia linii zielonej Bosch Li-Ion 18 V

Dane techniczne PST 18 LI
Napięcie akumulatora 18 V / 1,5 Ah

Prędkość obrotowa  
bez obciążenia

0-2 400 obr./min

Podstawa stalowa

Głębokość cięcia w drewnie 80 mm 

Głębokość cięcia w aluminium 10 mm 

Głębokość cięcia w stali 5 mm 

Bosch Electronic ✓

4-stopniowa oscylacja ✓

System Bosch SDS ✓

Bosch Low Vibration ✓

Ciężar urządzenia z 
akumulatorem

1,9 kg

ECP ✓

Dane techniczne PSM 18 LI
Napięcie akumulatora 18 V / 1,5 Ah

Prędkość oscylacyjna 22 000 osc./min

Średnica oscylacji 1,6 mm

Powierzchnia szlifowania 104 cm2

System mikrofiltracji ✓

Płyta szlifierska SDS ✓

Ciężar urządzenia z 
akumulatorem

1,3 kg

Dane techniczne PML 18 LI
Napięcie akumulatora 18 V / 1,5 Ah

Natężenie światła 270 lm

Czas pracy 6,5 h

Ciężar urządzenia z 
akumulatorem

0,5 kg
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Dane techniczne PSR 10,8 LI PSR 10,8 LI-2
Napięcie akumulatora 10,8 V 10,8 V
Maks. średnica wkrętów 6 mm 6 mm
Średnica wiercenia w drewnie 20 mm 20 mm
Średnica wiercenia w stali 8 mm 8 mm

Prędkość obrotowa bez obciążenia 0-410 obr./min 0-350 obr./min (1) 
0-1 100 obr./min (2)

Zakresy momentu obrotowego 10 + 1 10 + 1
Maks. moment obrotowy, wkręcanie miękkie / twarde 10/25 Nm 10/22 Nm
Beznarzędziowy uchwyt Bosch Auto-Lock Bosch Auto-Lock
Ciężar urządzenia z akumulatorem 0,95 kg 0,95 kg
ECP ✓ ✓

Dane techniczne Uneo

Napięcie akumulatora 14,4 V

Maks. średnica wkrętów 6 mm

Średnica wiercenia w drewnie 10 mm

Średnica wiercenia w stali 8 mm

Średnica wiercenia w murze 10 mm 

Średnica wiercenia w betonie 10 mm

Prędkość obrotowa bez 
obciążenia

0-900 obr./min

Liczba udarów 0-4 800 min–1

Energia pojedynczego udaru 0,5 J *

Uchwyt wiertarski SDS Quick

Maks. moment obrotowy, 
wkręcanie miękkie / twarde

18 Nm 

Ciężar urządzenia  
z akumulatorem

1,1 kg 

ECP ✓

* Zgodnie z nową dyrektywą EPTA

Dane techniczne PMF 10,8 LI
Napięcie akumulatora 10,8 V

Prędkość oscylacyjna 5 000-20 000 osc./min

Kąt oscylacji 2,8°

Ciężar urządzenia z akumulatorem 0,9 kg

Bosch Electronic ✓

Bosch Eco Electronic ✓

ECP ✓

Dane techniczne PSR 14,4 LI PSR 14,4 LI-2 PSB 14,4 LI-2
Napięcie akumulatora 14,4 V 14,4 V 14,4 V

Maks. średnica wkrętów 8 mm 8 mm 8 mm

Średnica wiercenia w drewnie 25 mm 30 mm 30 mm

Średnica wiercenia w stali 10 mm 10 mm 13 mm

Średnica wiercenia w murze – – 14 mm

Średnica wiercenia w betonie – – 10 mm

Prędkość obrotowa bez obciążenia 0-450 obr./min 0-370 obr./min (1)

0-1 150 obr./min (2)
0-350 obr./min (1)

0-1 550 obr./min (2)

Zakresy momentu obrotowego 10 + 1 25 + 1 30 + 2

Maks. moment obrotowy, wkręcanie 
miękkie / twarde

12/28 Nm 20/38 Nm 23/40 Nm

Uchwyt wiertarski Bosch Auto-Lock Bosch Auto-Lock Bosch Auto-Lock

Ciężar urządzenia z akumulatorem 1,15 kg 1,35 kg 1,7 kg

ECP ✓ ✓ ✓

(1) 1. bieg   (2) 2. bieg

Narzędzie wielofunkcyjne  
PMF 10,8 LI 
Niewiarygodnie wszechstronne. 
Bezprzewodowe piłowanie, cięcie, 
frezowanie, szlifowanie i usuwanie 
w zastosowaniach wymagających 
precyzji.
  Wielofunkcyjność i precyzja dzięki 

funkcji oscylacji

 System Bosch Electronic: sterowanie 
prędkością oscylacyjną przy pomocy 
pokrętła umożliwia dopasowanie 
tempa pracy do właściwości obrabia-
nego materiału 

 Bosch Eco Electronic: oszczędność 
energii i gwarancja do 50 % dłuższego 
czasu pracy

Elektronarzędzia linii zielonej Bosch Li-Ion 10,8 V

Elektronarzędzia linii zielonej Bosch Li-Ion 14,4 V

(1) 1. bieg  (2) 2. bieg
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Dane techniczne IXO
Napięcie akumulatora 3,6 V

Maks. średnica wkrętów 5 mm

Wskaźnik stanu ładowania ✓

Prędkość obrotowa bez obciążenia 180 obr./min

Beznarzędziowy uchwyt magnetyczny, sześciokątny

Ciężar urządzenia z akumulatorem 0,3 kg

ECP ✓

Dane techniczne Xeo
Napięcie akumulatora 3,6 V

Maks. grubość cięcia 6 mm

Wydajność na jednym cyklu ładowania akumulatora do 150 m

Prędkość obrotowa bez obciążenia 240 obr./min

Ciężar urządzenia z akumulatorem 0,4 kg

Włącznik z blokadą ✓

AutoSharp plus ✓

ECP ✓

Dane techniczne PKP 7,2 LI
Napięcie akumulatora 7,2 V

Wkład klejący Ø 7 mm

Czas nagrzewania 15 s

Maks. czas pracy 45 min

Automatyczny wyłącznik Po 5 min

Ciężar urządzenia z 
akumulatorem

0,3 kg

ECP ✓

Dane techniczne Prio
Napięcie akumulatora 7,2 V

Prędkość oscylacyjna 16 000 osc./min

Średnica oscylacji 1,2 mm

Powierzchnia szlifowania 104 cm2

Ciężar urządzenia 0,7 kg

ECP ✓

IXO: wkrętarka  
akumulatorowa
Lider rankingów sprzedaży 
elektronarzędzi.
  Diodowe wskaźniki kierunku obrotów 

prawo/lewo i stanu naładowania 
akumulatora

  Automatyczna blokada wrzeciona do 
ręcznego dokręcania lub odkręcania 
wkrętów

  Optymalne miejsce przechowywania: 
ładowarka stacjonarna

  PowerLight

Elektronarzędzia linii zielonej Bosch Li-Ion 3,6 V

Elektronarzędzia linii zielonej Bosch Li-Ion 7,2 V

Dane techniczne PSR 7,2 LI
Napięcie akumulatora 7,2 V

Maks. średnica wkrętów 6 mm

Prędkość obrotowa bez 
obciążenia

240 obr./min

Zakresy momentu obrotowego 10 

Maks. moment obrotowy, 
wkręcanie miękkie / twarde

6/10 Nm

Beznarzędziowy uchwyt magnetyczny,  
sześciokątny

Ciężar urządzenia  
z akumulatorem

0,5 kg

ECP ✓
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EFFICIENT ENERGY MANAGEMENT

CUTS UP TO THE EDGE

ANTI-BLOCKING-SYSTEM

TURBINE-CUT SYSTEM
TURBINE-CUT SYSTEM

POWER-BLADE-SYSTEM

Bosch 
Lithium-Ion

36 VPOW
ER

Zawsze o krok przed innymi dzięki firmie Bosch  
Wiodąca technologia, która pomaga w życiu codziennym

Bosch przez cały czas pracuje nad nowymi 
produktami, które dopasowane są do potrzeb  
i wymagań użytkowników. Dzięki nam codzienne 
prace w ogrodzie można wykonać łatwiej  
i w bardziej komfortowy sposób.

To tylko niewielki wybór naszych wiodących techno-
logii. Jeśli masz ochotę przeczytać więcej informacji, 
zapraszamy na stronę www.bosch-garden.pl.

Power4All – jeden akumulator do  
wszystkich narzędzi … 
Wprowadziliśmy na rynek rodzinę akumulato-
rowych narzędzi Power4All 18 V, które korzy-
stają z takiego samego akumulatora w techno-
logii litowo-jonowej. Niezależnie od tego, ile 
narzędzi kupisz, wystarczy, że zainwestujesz  
w jeden akumulator i jedną ładowarkę.

Elektroniczny system Anti Blocking  
Gdy nie ma możliwości przecięcia grubszej 
gałęzi w pierwszym podejściu, innowacyjny 
system elektroniczny rozpoznaje taką sytuację 
i automatycznie dopasowuje kierunek prze-
suwu noży, aby zapewnić ciągłość cięcia. 

System Efficient Energy Management 
System efektywnej dystrybucji energii wydłuża 
czas pracy akumulatora litowo-jonowego 
kosiarki Rotak LI nawet o 15 % w zależności  
od kondycji trawnika. Inteligentny, elektro-
niczny układ sterujący dostarcza dokładnie 
tyle energii, ile jest wymagane w zależności  
od wysokości i gęstości trawy, zapewniając 
stałą prędkość obrotową noży. W przypadku 
wyłączenia silnika system odzyskiwania 
 energii przekształca energię wybiegu noży  
w energię elektryczną i z powrotem oddaje  
ją do  akumulatora.

System Ergoflex 
Celem firmy Bosch jest projektowanie łatwych 
w obsłudze i ergonomicznych narzędzi ogro-
dowych. Najnowsza generacja kosiarek Rotak 
jest wyposażona w system Ergoflex oferujący 
ergonomicznie zaprojektowane uchwyty  
które pomagają zachować lepszą postawę  
i nie powodują nadwyrężenia mięśni podczas 
koszenia. System Ergoflex otrzymał aprobatę 
renomowanego, niemieckiego instytutu AGR 
wspierającego badania mające na celu zapo-
bieganie schorzeniom kręgosłupa.

System Jet-Collect  
Innowacyjny walec z nożami ze stali szlachet-
nej lub elastycznymi kolcami oraz szczelinami 
doprowadzającymi powietrze gruntownie 
usuwa zanieczyszczenia, mech i chwasty. 
 Usunięte odpady są zasysane przez silny 
 strumień powietrza do zbiornika, minimalizu-
jąc ryzyko zatykania się urządzenia.

Efektywny system Turbine Cut  
Dzięki nowemu systemowi Turbine Cut rozdrab-
niarka może rozdrabniać miękkie materiały 
razem z twardym drewnem. 8 obrotowych noży 
w połączeniu ze specjalną konstrukcją leja 
umożliwiają optymalne doprowadzanie mate-
riału, który jest samoczynnie wciągany, oraz 
niezwykle szybkie rozdrabnianie z wydajnością 
do 230 kg/h. Połączenie to zapewnia także 
efektywność oraz ciągłość pracy. Niezależnie 
od rodzaju odpadów ogrodowych, urządzenie 
nie blokuje się. 

Innowacyjny grzebień  
Specjalny grzebień wystający poza szerokość 
kółek kosiarki doprowadza trawę rosnącą 
na krawędzi trawnika pod nóż. Dzięki temu 
kosiarka ścina także trawę rosnącą przy murach 
oraz wzdłuż krawędzi rabat i trawników.

Silnik Powerdrive 
Innowacyjna przekładnia redukcyjna prze-
kształca dużą prędkość obrotową silnika  
w ekstremalną moc. Napotkawszy opór, 
urządzenie automatycznie zwiększa moment 
obrotowy, co umożliwia dalszą, efektywną 
pracę. Także w przypadku trudnych zadań  
i przy największym obciążeniu.

System Power Blade 
Specjalny, zaprojektowany przez firmę Bosch 
system dźwigni w połączeniu z systemem 
cięcia Bypass składa się z nieruchomego noża 
prowadzącego pozbawionego ostrych krawę-
dzi, oraz z cofniętego, ruchomego i bardzo 
ostrego noża. System zapobiega przypadko-
wemu wykonaniu cięcia i zapewnia wykonywa-
nie  idealnie precyzyjnych cięć bez miażdżenia 
materiału. 

SYSTEM ANTI BLOCKING

SILNIK POWERDRIVE

SYSTEM ERGOFLEX

SYSTEM JET-COLLECT
SYSTEM TURBINE CUT

SYSTEM POWER BLADE

CIĘCIE DO SAMEJ 
KRAWĘDZI

EFFICIENT ENERGY 
MANAGEMENT

DO 15  % WYŻSZA  
WYDAJNOŚĆ

Napięcie 36 V – większa wydajność 
Większa moc i zerowy poziom emisji – narzę-
dzia akumulatorowe 36 V to sensowna alterna-
tywa dla narzędzi spalinowych i elektrycznych.

|  70  |  Praktyczne informacje



Odwiedź stronę Bosch w Internecie 
Znajdziesz tu jeszcze więcej przydatnych informacji

Szukasz więcej porad i wskazówek, jak stosować 
elektronarzędzia ogrodowe? Nie jesteś pewien, które 
narzędzie ogrodowe jest Ci rzeczywiście potrzebne? 
A może chcesz obejrzeć akcesoria dodatkowe  
do swoich narzędzi ogrodowych? Na naszej stronie 
 internetowej znajdziesz odpowiedź na wszystkie 
 pytania i wątpliwości. Witamy w dziale ogrodowym 
firmy Bosch! Można nas odwiedzać przez całą dobę 
pod adresem: www.bosch-garden.pl.

Oprócz poradnika ogrodowego zawierającego pod-
stawowe informacje na temat pielęgnacji ogrodów, 
znaleźć tutaj można także aktualne produkty wraz  

z opisem ich stosowania. Od kosiarki do trawy do 
praktycznych nożyc Isio, od całkiem prostych zaleceń 
do najbardziej zaawansowanych porad – pozwól  
się zainspirować! Aby sezon ogrodniczy od początku  
do końca był dla Ciebie źródłem radości i satysfakcji.  
Co jeszcze można znaleźć w naszym serwisie? Zajrzyj 
i przekonaj się – portal ogrodowy czeka na Ciebie  
o każdej porze.

Jeżeli szukasz informacji i materiałów edukacyjnych  
na temat narzędzi ogrodowych Bosch i elektronarzędzi, 
wybierz www.powertool-portal.com. 

Odpowiedzialność za środowisko jest jedną z pod-
stawowych wartości dla firmy Bosch. Pierwszą, obo-
wiązującą dyrektywę w sprawie ochrony środowiska 
Bosch napisał już 30 lat temu. W 1996 roku sformu-
łowano wytyczne dotyczące ochrony środowiska dla 
całej Grupy Bosch. W tym samym roku Bosch zapo-
czątkował stopniowe wdrażanie systemu zarządzania 
środowiskiem we wszystkich zakładach produkcyj-
nych. Dla realizacji konkretnych tematów powołano 
do życia projekty, np. dotyczące produktów energo-
oszczędnych. Kosiarki akumulatorowe najnowszej 
generacji Rotak LI dysponują jako pierwsze systemem 
Efficient Energy Management, który w połączeniu ze 
sprawdzoną technologią litowo-jonową Bosch umożli-
wia oszczędność energii rzędu 20 %. Poza tym kosze-
nie trawy staje się dzięki temu czystym zajęciem – 
kosiarki są ciche, bezwonne, przyjazne klimatowi  
i pomagają chronić środowisko.

Bosch – poczucie odpowiedzialności za przyszłość  
Ochrona środowiska zaczyna się we własnym domu

Kolejne projekty dotyczą tematów takich jak 
 proekologiczne opakowania, segregowanie  
odpadów czy recykling.

Więcej informacji na temat zaangażowania firmy 
Bosch w ochronę środowiska można uzyskać w Inter-
necie pod adresem www.bosch-environment.com.

Serwis recyklingu: przyłącz się do ochrony środo-
wiska! Zużyte narzędzia ogrodowe Bosch, urządzenia 
akumulatorowe i akumulatory można zwrócić w punk-
tach sprzedaży, które przekazują je do recyklingu.  
W ten sposób można odzyskać ponad 80 % materia-
łów wykorzystanych do produkcji elektronarzędzia.
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Nasze elektronarzędzia podlegają stałej modernizacji. Dane techniczne  
i zamieszczone ilustracje mają charakter niezobowiązujący. Firma Bosch  
nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ew. pomyłek drukarskich.

Elektronarzędzia 
ogrodowe Bosch 
100 % jakości, 100 % serwisu

Przetestowane i z gwarancją 
Niezliczone testy jakościowe i wytrzymałościowe  
oraz próby losowe są gwarancją tego, że nasze  
fabryki opuszczają wyłącznie produkty najwyższej 
jakości. Na wszystkie produkty Bosch udziela 
dwuletniej gwarancji producenta. Bliższe informacje  
na ten temat można znaleźć w deklaracji gwarancyjnej 
na stronie www.bosch-pt.pl.

www.bosch-garden.pl

Robert Bosch Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 105
02-231 Warszawa
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