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Μικρή, ελαφριά 
και συμπαγής
Bosch PsT 10.8 LI  
Επαναφορτιζόμενη σέγα 
(10,8 V/ 2,0 Ah) κατάλληλη 
για ελεγχόμενο πριόνισμα και 
εξοπλισμένη με το σύστημα 
SDS που επιτρέπει στους 
χρήστες να αλλάζουν εύκολα 
την κατεύθυνση κοπής. Κανένα 
φαινόμενο μνήμης, καμία 
αυτοεκφόρτιση, πάντα έτοιμη 
για χρήση, χάρη στην τεχνολογία 
ιόντων λιθίου. Χάρη στο 

ενσωματωμένο LED, 
το επεξεργαζόμενο 
κομμάτι είναι  

πάντοτε φωτεινό και 
ευδιάκριτο. Με διακόπτη για 
εύκολο πριόνισμα, μαλακή 
λαβή για άνετη εργασία και 
επιπλέον ασφάλεια με έξτρα 
προστατευτικό δακτύλων και 
διακόπτη lock-off.

Άριστη μετάδοση δύναμης - 
Ήρεμη λειτουργία
Bosch PsR UnIveRsaL+ LI-2
Δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας 2 ταχυτήτων (14.4V/ 2,5Ah). Χάρη 
στην τεχνολογία ιόντων λιθίου είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό και 
με το συμπαγές του μέγεθος πάρα πολύ εύχρηστο. Για μια ιδανική 
εφαρμογή δύναμης σε όλους τους τομείς εφαρμογής φροντίζει η 
καινοτομική ηλεκτρονική προεπιλογή της ροπής στρέψης Bosch 
PowerControl με ενσωματωμένη διάταξη αλλαγής ταχύτητας. 
Εξοπλισμένο με 2 μπαταρίες και το «έξυπνο» Syneon Chip της Bosch. 
Αυτό φροντίζει για περισσότερο χρόνο λειτουργίας ανά φόρτιση της 
μπαταρίας. Αυτό είναι η εγγύηση για μια εξαιρετική διάρκεια ζωής, 
ιδανική μετάδοση της δύναμης και μια πολύ ήρεμη λειτουργία.

Πολυτάλαντο
Bosch PMF 10,8 LI  
Ένα πραγματικό εργαλείο πολύπλευρης χρήσης για πριόνισμα, κοπή, 
λείανση και ξύσιμο σε δυσπρόσιτα σημεία. Παρέχει ολοκληρωμένη 
προσφορά εξαρτημάτων για την υλοποίηση των ιδεών σας και σύστημα 
SDS Bosch για γρήγορη και απλή αλλαγή εξαρτήματος χωρίς κλειδί. 
Με μπαταρία λιθίου (10,8 V / 1,3 Ah) – για περισσότερη ελευθερία 
κινήσεων και απλή εργασία επίσης και σε δυσπρόσιτα σημεία. Εξαιρετική 
εργονομία – εύχρηστο, ελαφρύ και άνετος χειρισμός. Συνεχής προεπιλογή 
αριθμού στροφών με το σύστημα Eco-Electronic για ακριβείς εργασίες και 
μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας της μπαταρίας

3 λειτουργίες σε 
ένα εργαλείο
Bosch Uneo Maxx
Επαναφορτιζόμενο πιστολέτο 18V (2,0 Ah) για 
κρουστική διάτρηση, διάτρηση και βίδωμα. 
Κρουστική διάτρηση σε μπετόν και τοιχοποιία, 
τρύπημα και βίδωμα με πνευματικό μηχανισμό 
κρούσης Bosch με κρουστική δύναμη 0.6 Joule. 
Άνετη εργασία χάρη στο ιδιαίτερα εύχρηστο 
μέγεθος και στο μικρό βάρος  (1,1 κ.). Πάντοτε σε 
ετοιμότητα χρήσης χάρη στην τεχνολογία μπαταρίας ιόντων λιθίου 18V.

Εύκολο στη χρήση και στη μεταφορά
Bosch RoTak 43
Ηλεκτρική μηχανή γκαζόν (1800 Watt, πλάτος κοπής 43 cm) με 
ενσωματωμένη λαβή για εύκολη μεταφορά. Τέλεια κοπή και ικανότητα 
συλλογής γρασιδιού 99%/ Ενισχυμένο χτένι γρασιδιού για συλλογή 
στις άκρες με απόλυτη ακρίβεια. Χειρολαβή Ergoflex για χειρισμός 
χωρίς κόπο. Κεντρική ρύθμιση ύψους κοπής για εύκολη ρύθμιση και 
QuickClick για απλή και γρήγορη συναρμολόγηση. 

Πάντοτε ετοιμοπόλεμο
Bosch ake 30 LI
Αλυσοπρίονο μπαταρίας (36 V/2,6 Ah). Συμπαγής σχεδιασμός και 30 cm 
λάμα. Πάνω από 100 κοπές σε ξύλο πεύκου 10 cm × 10 cm με μια μόνο 
φόρτιση της μπαταρίας. Άμεσα έτοιμο για χρήση: Κανένα μπέρδεμα 
καλωδίων, καμία 
δύσκολη εκκίνηση, 
όπως στα εργαλεία 
με βενζινοκινητήρα. 
Ο ισχυρός κινητήρας 
με μεγάλη δύναμη 
προώθησης φέρει σε 
πέρας όλες 
τις εργασίες στον 
κήπο σας.

Για κάθε καθαρισμό
Bosch aQT 42-13 
Πλυντικό υψηλής πίεσης (1900 Watt, max πίεση 130 bar, παροχή 
420 l/hr, max θερμοκρασία 40oC). Πολύπλευρη χρήση χάρη στα 
πολλά εξαρτήματα, που συμπεριλαμβάνονται στα υλικά παράδοσης. 
Δυνατό και αποτελεσματικό, ιδιαίτερα κατάλληλο για κάθε εργασία 
καθαρισμού γύρω από το σπίτι. Εξαιρετική ελευθερία κινήσεων 
και φύλαξη με εξοικονόμηση χώρου χάρη στις μεγάλες ρόδες και 
στη ρυθμιζόμενη και πτυσσόμενη λαβή μεταφοράς. Ενεργειακά 
αποδοτικό χάρη στη λειτουργία «Auto-Stop». Απλός χειρισμός χάρη 
στον ταχυσύνδεσμο και στο ενσωματωμένο στήριγμα εξαρτημάτων. 
Καινοτομική φύλαξη εύκαμπτου σωλήνα. 


