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Expert

Universal

Easy

Easy Universal Expert

New Compact Generation

Kumulacja mocy w 
kompaktowym formacie

Nowa generacja wiertarek udarowych Compact firmy Bosch Easy, 
Universal, Expert – znajdź urządzenie, które najlepiej odpowiada 
Twoim potrzebom.
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Easy Universal Expert

New Compact Generation
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Odpowiednia wiertarka udarowa dla każdego
Nowa generacja wiertarek udarowych Compact firmy Bosch Easy, Universal, Expert prezentuje jeszcze lżejsze  
i bardziej poręczne narzędzia. Urządzenia nowej generacji Compact spełniają wszystkie wymagania konieczne  
do wykonania zadań prostych i bardzo zaawansowanych.

Zalety nowej generacji wiertarek udarowych Compact:

optymalna ergonomia dzięki zwartej konstrukcji i niewielkiemu ciężarowi•	
najwyższa wydajność ułatwiająca wykonanie każdego zadania – oraz sprawdzona jakość firmy Bosch•	
większy komfort pracy – łatwa obsługa •	
wszechstronność: urządzenia 1- i 2-biegowe •	
możliwość bezpyłowej pracy z wszystkimi wiertarkami tej serii•	
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NOWOŚĆ: skoncentrowana moc dla wszystkich
W nowej generacji Compact udało się połączyć innowacyjną technologię ze zwartą konstrukcją. Rezultat: nowa 
generacja wydajnych i poręcznych urządzeń. Wszystkie urządzenia nowej generacji Compact są perfekcyjnie 
 dopracowane pod kątem ergonomii. Tak lekkie, jak to tylko możliwe, wygodnie i bezpiecznie układają się w dłoni – 
wszystko po to, aby zmniejszyć do minimum obciążenie dłoni, ramienia i barku. Detale, które imponują: np. nowy  
typ kabla z zaczepem do podwieszenia oraz solidne walizki narzędziowe z praktycznie zorganizowanym wnętrzem. 
W nowej generacji Compact bez trudu znajdziesz narzędzie, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.  
Masz wybór.
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Auto-LockPress + Lock

Niezwykle łatwa wymiana wierteł: dzięki 2-częściowemu, 
szybkozaciskowemu uchwytowi wiertarskiemu w wier-
tarkach udarowych Easy lub dzięki systemowi Bosch 
Press+Lock w wiertarce Universal PSB 650 RE. Wystarczy 
nacisnąć przycisk Press + Lock i odkręcić 1-częściowy 
uchwyt wiertarski. W pozostałych wiertarkach Universal 
i Expert zastosowano system Auto-Lock, który dzięki 
blokadzie wrzeciona umożliwia szybką wymianę wierteł 
przy użyciu jednej ręki.

Nie musisz już używać odkurzacza! Wyjątkowy 
system odsysania pyłu z prowadnicą teleskopową 
usuwa pył bezpośrednio z otworu – przy wierce-
niu w poziomie i w pionie. System  mikrofiltracji 
jest dostępny także jako wyposażenie dodatko-
we i można go wygodnie  zamontować, a po  
pracy zdjąć, aby usunąć pył. Wiertarki udarowe 
nowej generacji Compact można wyposażyć  
w system odsysania pyłu także później.

Bezpyłowe wiercenie



Easy Universal Expert

New Compact Generation

Lekka i wydajna wiertarka 
udarowa Easy firmy 
Bosch gwarantuje łatwą 
i komfortową pracę  
w każdej pozycji.
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Ułatwia pracę jak żadna inna
Zamierzasz wywiercić perfekcyjny otwór? Mała i lekka wiertarka udarowa Easy 
firmy Bosch jest stworzona dla Ciebie. Idealnie układa się w dłoni i sprawia,  
że wszystkie prace montażowe stają się dziecinnie łatwe. Wykorzystaj jej moc  
i ergonomię do swoich prac, a dzięki wbudowanemu systemowi odsysania  
pyłu osiągniesz doskonały rezultat. 

Wiertarka udarowa Easy – jedna z najmniejszych na świecie – ułatwi każde 
 zadanie związane z wierceniem.
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PSB 500 RE oraz PSB 500 RA –  
małe, lekkie i wydajne

Ergonomia •	

Obroty w prawo/lewo•	

Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski•	

System Electronic umożliwia płynne zwiększanie •	

 tempa pracy

Nowy typ kabla z zaczepem do podwieszenia•	

Zoptymalizowany system odsysania pyłu (PSB 500 RA)•	

Najwyższa precyzja wiercenia w każdym materiale: 
Stosując odpowiedni osprzęt, osiągniesz zawsze najlepsze 
rezultaty:

Drewno Metal Beton / Kamień

PSB 500 RE
Moc nominalna 500 W

Maks. liczba udarów 48.000 min-1

Prędkość obrotowa bez obciążenia 50 – 3.000 min-1

Maks. moment obrotowy 7,5 Nm

Maks. Ø wiercenia w betonie 10 mm

Maks. Ø wiercenia w stali 8 mm

Maks. Ø wiercenia w drewnie 25 mm

Ciężar 1,6 kg

Zintegrowany system odsysania pyłu nie*

*do nabycia jako wyposażenie dodatkowe
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Płynne zwiększanie tempa 
pracy
Wiertarki udarowe Easy są 
doskonale przystosowane do 
wszystkich popularnych prac: 
w drewnie, betonie i tworzy-
wach sztucznych. System 
Bosch Electronic z płynną re-
gulacją prędkości obrotowej 
umożliwia pracę z wyczuciem, 
np. przy wkręcaniu wkrętów.

Szybkozaciskowy uchwyt 
wiertarski
Wymiana osprzętu bez dodat-
kowego klucza: 2-częściowy, 
szybkozaciskowy uchwyt 
wiertarski można w łatwy 
sposób odkręcić i dokręcić.

Zoptymalizowana ergonomia
Ciężar urządzenia wynoszą - 
cy zaledwie 1,6 kg oraz  
zwarta konstrukcja z ręko-
jeścią Softgrip sprawiają,  
że problemu nie stanowią  
nawet prace wymagające 
trzymania wiertarki w górze.

PSB 500 RA
Moc nominalna 500 W

Maks. liczba udarów 48.000 min-1

Prędkość obrotowa bez obciążenia 50 – 3.000 min-1

Maks. moment obrotowy 7,5 Nm

Maks. Ø wiercenia w betonie 10 mm

Maks. Ø wiercenia w stali 8 mm

Maks. Ø wiercenia w drewnie 25 mm

Ciężar  
(z systemem odsysania pyłu)

1,8 kg

Zintegrowany system odsysania pyłu tak



Easy Universal Expert

New Compact Generation

Wiertarki udarowe 
 Universal firmy Bosch 
doskonale radzą sobie  
z wierceniem otworów 
o dużych  średnicach 
oraz z zadaniami wyma-
gającymi  zastosowania 
zwięk szonej mocy.
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Jedno urządzenie, 
nieograniczone możliwości
Dzięki dużej mocy i niezawodności wiertarki udarowe Universal firmy Bosch 
doskonale sprawdzają się w każdym gospodarstwie domowym. Nowo zaprojek-
towane, wytrzymałe przekładnie bez problemu radzą sobie z wierceniem większych 
otworów w drewnie lub betonie. System Electronic z wbudowanym pokrętłem 
nastawczym lub system Constant Electronic z dodatkowym pokrętłem nastawczym 
umożliwiają dobór prędkości obrotowej w zależności od właściwości materiału. 
Odpowiednie rezerwy mocy oraz nowa ergonomia znacznie rozszerzają zakres 
zastosowań wiertarek udarowych Universal w domu i ogrodzie.



1. 2.

PSB 650 RE, PSB 750 RCE oraz  
PSB 750 RCA – duża moc i wydajność 
do wszystkich zastosowań

Ergonomia•	

Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski z systemem Press + Lock – •	

blokada wrzeciona za naciśnięciem przycisku (PSB 650 RE)

Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski z systemem Auto-Lock – •	

szybka wymiana osprzętu jedną ręką (PSB 750 RCE oraz RCA)

Elektroniczny, wstępny wybór prędkości obrotowej•	

System Electronic umożliwia płynne zwiększanie tempa pracy •	

System Constant Electronic zapewnia stałą prędkość obrotową •	

niezależnie od obciążenia (PSB 750 RCE oraz RCA)

Nowy typ kabla z zaczepem do podwieszenia •	

Wszechstronność przy wyborze osprzętu:
1. Do głębokich otworów, otworów przelotowych potrzebnych 

do połączeń śrubowych itd.

2. Do dużych otworów (np. pod puszki rozgałęźne i puszki 

 kontaktów) wierconych w różnych materiałach

PSB 650 RE
Moc nominalna 650 W

Maks. liczba udarów 48.000 min-1

Prędkość obrotowa bez obciążenia 50 – 3.000 min-1

Maks. moment obrotowy 9 Nm

Maks. Ø wiercenia w betonie 14 mm

Maks. Ø wiercenia w stali 12 mm

Maks. Ø wiercenia w drewnie 30 mm

Ciężar 1,9 kg

Zintegrowany system odsysania pyłu nie*

*do nabycia jako wyposażenie dodatkowe
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PSB 750 RCE
Moc nominalna 750 W

Maks. liczba udarów 48.000 min-1

Prędkość obrotowa bez obciążenia 50 – 3.000 min-1

Maks. moment obrotowy 10 Nm

Maks. Ø wiercenia w betonie 14 mm

Maks. Ø wiercenia w stali 12 mm

Maks. Ø wiercenia w drewnie 30 mm

Ciężar 1,9 kg

Zintegrowany system odsysania pyłu nie*

*do nabycia jako wyposażenie dodatkowe

PSB 750 RCA
Moc nominalna 750 W

Maks. liczba udarów 48.000 min-1

Prędkość obrotowa bez obciążenia 50 – 3.000 min-1

Maks. moment obrotowy 10 Nm

Maks. Ø wiercenia w betonie 14 mm

Maks. Ø wiercenia w stali 12 mm

Maks. Ø wiercenia w drewnie 30 mm

Ciężar  
(z systemem odsysania pyłu)

2,1 kg

Zintegrowany system odsysania pyłu tak



Easy Universal Expert

New Compact Generation

Wiertarka udarowa 
Expert firmy Bosch to 
bardzo mocne urzą-
dzenie, które pomoże 
uporać się z najtrud-
niejszymi zadaniami.
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Masz bardzo wysokie wymagania odnośnie mocy i wytrzymałości? Wiertarki 
udarowe Expert firmy Bosch są dla Ciebie wprost stworzone. Ekstremalnie  
wydajne silniki oraz 2-biegowe przekładnie to gwarancja niezawodności w  
każdej sytuacji. System Constant Electronic zapewnia stałą prędkość obrotową 
nawet przy zwiększonym obciążeniu urządzenia. Wszystkie wiertarki udarowe 
Expert są wyposażone w wyjątkowo solidną, izolowaną obudowę aluminiową. 
Przy pracach, które wymagają dużej mocy możesz w pełni polegać na wiertar-
kach udarowych Expert.

Moc do samego końca,  
wiertarka Expert dla ekspertów



1. 2.

PSB 850-2 RE  oraz PSB 850-2 RA – 
 wydajne, 2-biegowe maszyny

Ergonomia•	

Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski z systemem Auto-Lock – •	

szybka wymiana osprzętu jedną ręką

Elektroniczny, wstępny wybór prędkości obrotowej•	

System Electronic umożliwia płynne zwiększanie tempa pracy•	

2-biegowa przekładnia: wysoki moment obrotowy na 1. biegu, •	

wysoka prędkość obrotowa na 2. biegu

Izolowana obudowa aluminiowa•	

Nowy typ kabla z zaczepem do podwieszenia•	

Zoptymalizowany system odsysania pyłu (PSB 850-2 RA)•	

Zaawansowane zadania wymagają niezawodnego osprzętu: 
1. Do dużych otworów w murze, płytkach i ceramice (puszki roz-

gałęźne, puszki kontaktów, instalacja oświetlenia i wiele innych)

2. Do mieszania substancji (farby, lakiery, zaprawa itp.)

PSB 850-2 RE
Moc nominalna 850 W

Maks. liczba udarów 47.600 min-1

Prędkość obrotowa bez obciążenia 1. bieg 50 – 850 min-1

  2. bieg 50 – 2.800 min-1

Maks. moment obrotowy  1./2. bieg 46 / 12 Nm

Maks. Ø wiercenia w betonie 18 mm

Maks. Ø wiercenia w stali 13 mm

Maks. Ø wiercenia w drewnie 40 mm

Ciężar 2,5 kg

Zintegrowany system odsysania pyłu nie*

*do nabycia jako wyposażenie dodatkowe
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Elastyczna moc
Wiertarka udarowa Expert 
doskonale radzi sobie  
z wierceniem otworów  
o dużych średnicach:  
na 1. biegu urządzenie  
oferuje niewielką pręd - 
kość i wysoki moment  
obrotowy.

Płynne zwiększanie  
tempa pracy
System Bosch Electronic  
z płynną regulacją prędkości 
obrotowej umożliwia pracę 
z wyczuciem, np. przy  
nawiercaniu powierzchni 
polerowanych oraz przy 
wkręcaniu wkrętów.

Przekładnia 2-biegowa  
z przełącznikiem biegów
Podobnie jak w przypadku 
przekładni samochodowej 
pierwszy bieg oferuje niższą 
prędkość obrotową i wysoki 
moment obrotowy (= powoli, 
z dużą mocą). Drugi bieg 
łączy w sobie wysoką pręd-
kość obrotową z niższym 
momentem obrotowym  
(= szybko, z mniejszą mocą). 

PSB 850-2 RA
Moc nominalna 850 W

Maks. liczba udarów 47.600 min-1

Prędkość obrotowa bez obciążenia 1. bieg 50 – 850 min-1

  2. bieg 50 – 2.800 min-1

Maks. moment obrotowy  1./2. bieg 46 / 12 Nm

Maks. Ø wiercenia w betonie 18 mm

Maks. Ø wiercenia w stali 13 mm

Maks. Ø wiercenia w drewnie 40 mm

Ciężar  
(z systemem odsysania pyłu)

2,7 kg

Zintegrowany system odsysania pyłu tak
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PSB 1000-2 RCE oraz  
PSB 1000-2 RCA – wydajne  
wiertarki dla najbardziej  
wymagających

Ergonomia•	

Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski z systemem Auto-Lock – •	

szybka wymiana osprzętu jedną ręką

Metalowy uchwyt wiertarski ze szczękami z węglików spiekanych•	

Elektroniczny, wstępny wybór prędkości obrotowej•	

System Electronic umożliwia płynne zwiększanie tempa pracy•	

System Constant Electronic zapewnia stałą prędkość obrotową •	

niezależnie od obciążenia

2-biegowa przekładnia: wysoki moment obrotowy na 1. biegu, •	

wysoka prędkość obrotowa na 2. biegu

Izolowana obudowa aluminiowa•	

Kabel o długości 4 m, z zaczepem do podwieszenia•	

Zoptymalizowany system odsysania pyłu (PSB 1000-2 RCA)•	

*do nabycia jako wyposażenie dodatkowe

PSB 1000-2 RCE
Moc nominalna 1.000 W

Maks. liczba udarów 47.600 min-1

Prędkość obrotowa bez obciążenia 1. bieg 50 – 1.100 min-1

  2. bieg 50 – 2.800 min-1

Maks. moment obrotowy  1./2. bieg 60 / 18 Nm

Maks. Ø wiercenia w betonie 20 mm

Maks. Ø wiercenia w stali 16 mm

Maks. Ø wiercenia w drewnie 40 mm

Ciężar 2,8 kg

Zintegrowany system odsysania pyłu nie*
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System Constant Electronic
Funkcja pozwala ustawić 
określoną prędkość obro-
tową pracy. Prędkość obro-
towa utrzymywana jest na 
stałym poziomie niezależnie 
od zmieniającego się ob-
ciążenia maszyny. 

Kontrola procesu wiercenia
Wiertarka udarowa Expert 
umożliwia nawiercanie  
płytek z niską prędkością 
obrotową, ale ma także  
wystarczające rezerwy  
mocy pozwalające na za-
stosowanie pogłębiacza  
do puszek.

Energiczne mieszanie
Przy pomocy odpowiednich 
mieszadeł wiertarkami 
udarowymi Expert można 
mieszać np. farbę, tynk  
lub zaprawę.

PSB 1000-2 RCA
Moc nominalna 1.000 W

Maks. liczba udarów 47.600 min-1

Prędkość obrotowa bez obciążenia 1. bieg 50 – 1.100 min-1

  2. bieg 50 – 2.800 min-1

Maks. moment obrotowy  1./2. bieg 60 / 18 Nm

Maks. Ø wiercenia w betonie 20 mm

Maks. Ø wiercenia w stali 16 mm

Maks. Ø wiercenia w drewnie 40 mm

Ciężar  
(z systemem odsysania pyłu)

3,0 kg

Zintegrowany system odsysania pyłu tak
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Robert Bosch Sp. z o.o.
Dział Elektronarzędzi ul.  
Jutrzenki 105  
02-230 Warszawa

www.bosch-do-it.pl
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