
Program 2009/2010: 
profesjonalne elektronarzędzia linii  
niebieskiej do obróbki drewna.  
Profesjonaliści Profesjonalistom

Kompetencje w obróbce drewna: 
wydajność i precyzja

Firma 

 Imię, Nazwisko

Ulica, nr

Kod, miejscowość

Telefon  Faks

E-mail

Profesjonaliści Profesjonalistom

Data, podpis

Fax: (22) 715 4496

Zgadzam się w związku z tym na przechowywanie i wykorzystywanie danych pobranych przez Grupę Bosch w celu informowania mnie o produktach i 
usługach. Mam prawo wglądu w informacje dotyczące mojej osoby, będące w posiadaniu firmy Robert Bosch GmbH, Power Tools, 71518 Backnang, Niemcy. 
W każdej chwili mam możliwość wycofania zgody na dysponowanie moimi danymi przez Grupę Bosch, pod podanym wyżej adresem.
Wyrażam zgodę na to, by również wybrani, lokalni dystrybutorzy Bosch informowali mnie o produktach i usługach oraz na dalsze przekazywanie moich dany-
ch osobowych w tym celu. 
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Bosch jest godnym zaufania partnerem dla rzemiosła i przemysłu. Ponieważ Państwa zdanie jest dla nas ważne, 
chcielibyśmy także w przyszłości dostarczać Państwu najświeższych wiadomości oraz informować o nowych produk-
tach linii niebieskiej oraz specjalnych usługach serwisowych. Wystarczy wypełnić poniższy formularz kontaktowy i 
wysłać go na podany numer faksu. 

W jakiej branży pracuje Pana/Pani firma?

Ile sztuk elektronarzędzi posiada przedsiębiorstwo?

Tak, w przyszłości chciał(a)bym otrzymywać informacje od firmy Bosch także na adres e-mail.

WR 05/09 PL

Tak, w przyszłości chciał(a)bym otrzymywać informacje od firmy Bosch!

Pan

Pani

www.bosch-professional.pl

Narzędzia do obróbki drewna
Profesjonaliści Profesjonalistom

Urządzenia stacjonarne
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Piły

Frezarki, strugi, szlifierki

Robert Bosch Sp. z o.o.
ul. Poleczki 3  
02-822 Warszawa  
www.bosch.pl
Infolinia: 0 801 100 900

Wkrętarki akumulatorowe

*Na wszystkie profesjonalne elektronarzędzia linii niebieskiej, pod warunkiem rejestracji pod adresem  
  www.bosch-professional.com/warranty w ciągu 4 tygodni od daty zakupu.   
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Stworzone dla  
profesjonalistów
testowane przez  
profesjonalistów

Od profesjonalistów w branży obróbki drewna 
dużo się oczekuje: szybkości, niezawodności i  
wysokich kompetencji. Czyli: pierwszorzędnej  
pracy. Czy to nie oczywiste, że tego samego 
profesjonaliści oczekują od swoich elektro-
narzędzi?

Profesjonalne elektronarzędzia linii niebieskiej  
do obróbki drewna są tworzone z myślą o 
najwyższych wymaganiach. Są symbolem precyzji, 
wydajności i wytrzymałości. Oferują Państwu 
optymalne warunki do profesjonalnego wykonania 
pracy i osiągnięcia wspaniałych rezultatów.

W fazie opracowywania nowych elektronarzędzi  
linii niebieskiej Bosch ściśle współpracuje z pro-
fesjonalistami, którzy testują urządzenia w 
najtrudniejszych warunkach pracy. W ten sposób 
Bosch gwarantuje że jako profesjonaliści będą 
Państwo zawsze mogli polegać na absolutnie  
niezawodnej technice. 

Profesjonalne elektronarzędzia linii niebies-
kiej do obróbki drewna – przekonujące 
rozwiązania stworzone przez profesjonalis-
tów dla profesjonalistów.



54 | Piły

“Urządzenie wyróżnia się bardzo wysokim 
komfortem pracy. Nie znam innej wyrzy-
narki, która osiągałaby podobnie wysoką 
jakość cięcia.”

Thomas Sutter, stolarz, zawodowy mistrz świata w stolarce 
meblowej

 f  Wyrzynarki str. 6

 f  Pilarki tarczowe str. 8

 f  Piły szablaste str. 10

 f  Akumulatorowe narzędzie wielofunkcyjne str. 11

Odpowiednie piły 
do każdego z 
zastosowań
Bosch oferuje w swoim programie profesjonalnych  

pił linii niebieskiej odpowiednie narzędzie do każdego 

z zastosowań w obróbce drewna: wyrzynarki Bosch 

odznaczają się najwyższą precyzją podczas cięcia 

parkietu i blatów kuchennych. Pilarki tarczowe 

przekonują wydajnością także przy długotrwałych 

zastosowaniach: np. przy cięciu dachówki lub przyci-

naniu na wymiar belek dachowych. Piły szablaste 

imponują niezawodnością podczas wykonywania 

prac remontowych. 



Bosch Precision Control
 f Za naciśnięciem przycisku można  

automatycznie wyregulować pozycję 
szczęk prowadzący w zależności od 
grubości brzeszczotu 

 f Wyjątkowa precyzja prowadzenia 
brzeszczotu

 f Cięcia wiernokątne

Profesjonalna konstrukcja  
garnkowa i obudowa z aluminium 
zapewniają długą żywotność

Króciec do podłączenia 
systemu odsysania pyłu

Ruchoma podstawa ułatwia 
cięcie pod kątem, a stopka 
ślizgowa chroni powierzchnię 
materiału w trakcie cięcia

Constant Electronic 
zapewnia stałe tempo 
cięcia także pod 
zwiększonym obciążeniem

Bosch SDS umożliwia 
szybką wymianę  
brzeszczotów jedną  
ręką

Funkcja nadmuchu 
zapewnia optymalną 
widoczność

Bosch jest wynalazcą wyrzynarki.  
I nie tylko samego urządzenia: wiele  
innowacji technicznych stosowanych 
w wyrzynarkach jest rozwiązaniami 
Bosch. Najbardziej aktualny przykład: 
wyrzynarki GST 135 CE i BCE 
Professional przekonują funkcją 
Precision Control oraz innymi 
rozwiązaniami wspierającymi 
precyzyjną pracę.

Extra clean for wood 
Brzeszczoty umożliwiające 
uzyskanie gładkich 
krawędzi bez wyszczerbień

Bosch GEB 1: Bosch wynajduje 
pierwszą wyrzynarkę dla potrzeb 
rzemiosła

Bosch P 10: Bosch przedstawia 
pierwszą wyrzynarkę dla profesjo-
nalistów, wyposażoną w ruchomą 
podstawę

Bosch GST 135 CE i BCE Professional: Bosch prezentuje 
pierwszą wyrzynarkę z beznarzędziowo załączaną prowadnicą 
(Precision Control)

Bosch GST 60 PAE:  Bosch opracowuje 
pierwszą wyrzynarkę z beznarzędziowym 
systemem wymiany brzeszczotów

Bosch 8554: Bosch wprowadza 
na rynek pierwszą wyrzynarkę 
oscylacyjną

1944 2009

Dzieło wynalazcy wyrzynarki:   
wynik ponad 60 lat doświadczenia

Najwyższa precyzja:  
wyrzynarki linii niebieskiej Bosch 
dla profesjonalistów

Opatentowany system Bosch Precision Con-
trol ułatwia precyzyjne wykonywanie cięć:
funkcja Bosch Precision Control umożliwia wy-
konanie precyzyjnych cięć także w grubym 
drewnie, materiałach zespolonych oraz cienkich 
blachach. Wystarczy nacisnąć przycisk, by 
szczęki prowadzące dopasowały swoje 
położenie do grubości stosowanego brzeszczo-
tu, dając mu stabilne podparcie z boku. Pozwa-
la to ograniczyć drgania brzeszczotu i gwaran-
tuje wyjątkowo precyzyjne, wiernokątne cięcia.

Wyrzynarka GST 135 CE i BCE Professional:
jedyne rozwiązanie tego typu – precyzja za 
naciśnięciem przycisku

 f Za pomocą jednego przycisku można łatwo 
wyregulować pozycję szczęk prowadzących  
systemu Precision Control, dopasowując je  
do grubości danego brzeszczotu, co umożliwia  
wykonywanie precyzyjnych i wiernokątnych cięć

 f Najwyższy komfort pracy dzięki systemowi SDS, 
najłatwiejszemu na świecie systemowi wymiany 
narzędzi jedną ręką

 f System Constant Electronic – stałe tempo pracy 
niezależnie od obciążenia

6 | Wyrzynarki

GST 135 CE Professional GST 135 BCE Professional

Moc nominalna 720 W 720 W

Głębokość cięcia w drewnie 135 mm 135 mm

Głębokość cięcia w aluminium 20 mm 20 mm

Głębokość cięcia w stali zwykłej 10 mm 10 mm

Nr katalogowy 0 601 510 768 0 601 511 768

Numer katalogowy z systainerem do potwierdzenia do potwierdzenia

Dalsze informacje na temat profesjonalnych elektronarzędzi linii niebieskiej oraz osprzętu znajdą Państwo pod adresem www.bosch-professional.pl.

Przegląd wyrzynarek o głębokości cięcia 135 mm



Pilarki tarczowe Bosch zostały zaprojektowane z myślą o zastosowaniach 
na budowach. Ich mocne silniki są gwarancją dużej wydajności i szybkiego 
tempa pracy. W połączeniu ze zwartą konstrukcją oraz niewielkim ciężarem 
ustanawiają nowy standard wydajności i komfortu pracy. To sprawia, że są 
idealnym wyborem dla osób poszukujących komfortu także przy dłuższych i 
bardziej wymagających zadaniach związanych z cięciem.

 f Silnik o mocy 1.800 W z systemem Constant Electronic 
gwarantuje dużą wydajność i stałe tempo pracy w  
każdym gatunku drewna

 f Sztancowana podstawa aluminiowa i zamknięta  
osłona wahadłowa potrafią sprostać wszystkim  
urazom mechanicznym

 f Najlżejsza, a przez to najporęczniejsza w swojej klasie

Pilarka tarczowa GKS 65 CE Professional: 
urządzenie o dużej wydajności

Odpowiednia tarcza do każdego zastosowania: 
Bosch oferuje szeroki asortyment tarcz pilarskich – 
do optymalnych cięć w twardym drewnie, płytach 
MDF lub preszpanie. Pomocne w uzyskani idealnie 
równych linii cięcia: szyny prowadzące Bosch o 
długościach 700 mm i 1.400 mm.

Pilarka tarczowa GKS 55 CE Professional: 
solidna pilarka tarczowa w formacie kompaktowym

 f Wyjątkowo poręczna z uwagi na niewielki ciężar i 
kompaktową konstrukcję

 f Silnik o mocy 1.350 W z systemem Constant Elec-
tronic gwarantuje dużą wydajność i równomierne 
tempo pracy

 f Sztancowana podstawa aluminiowa i zamknięta 
osłona wahadłowa potrafią sprostać wszystkim  
urazom mechanicznym

Pilarki tarczowe | 98 | Pilarki tarczowe

Pilarka tarczowa GKS 85 Professional 
Wydajna pilarka tarczowa

 f Ekstremalnie wytrzymały silnik o mocy 2.200 W  
zapewnia urządzeniu wydajność podczas cięcia belek 
z litego drewna o dowolnym stopniu zawilgocenia – 
do głębokości 85 mm

 f Sztancowana podstawa metalowa i zamknięta,  
aluminiowa osłona wahadłowa potrafią sprostać 
wszystkim urazom mechanicznym

 f Optymalne odprowadzanie wiórów i turbodmuchawa 
zapewniają dobrą widoczność linii cięcia i precyzyjne 
prowadzenie tarczy w materiale

GKS 55 Professional GKS 55 CE Professional

Moc nominalna 1.200 W 1.350 W

Głębokość cięcia (90°) 55 mm 55 mm

Ø tarczy pilarskiej 160 mm 160 mm

Ciężar 3,5 kg 3,6 kg

Nr katalogowy 0 601 664 000 0 601 664 800 

Numer katalogowy z systainerem do potwierdzenia do potwierdzenia

GKS 65 Professional GKS 65 CE Professional GKS 85 Professional GKS 190 Professional

Moc nominalna 1.600 W 1.800 W 2.200 W 1.400 W

Głębokość cięcia (90°) 65 mm 65 mm 85 mm 70 mm

Ø tarczy pilarskiej 190 mm 190 mm 235 mm 190 mm

Ciężar 4,8 kg 4,9 kg 7,5 kg 4,2 kg

Nr katalogowy 0 601 667 021 0 601 668 701 0 601 57A 000 0 601 623 000 

Numer katalogowy z systainerem do potwierdzenia do potwierdzenia do potwierdzenia –

Ekstremalna wytrzymałość i duża wydajność:
zamknięta osłona wahadłowa bez klina 
rozdzielającego zachowuje pełną sprawność  
nawet po upadku z wysokości dwóch metrów. 
Odporna na pęknięcie podstawa aluminiowa ze 
zintegrowaną prowadnicą szynową gwarantuje 
idealnie równe linie cięcia.

Dalsze informacje na temat profesjonalnych elektronarzędzi linii niebieskiej oraz osprzętu znajdą Państwo pod adresem www.bosch-professional.pl. Dalsze informacje na temat profesjonalnych elektronarzędzi linii niebieskiej oraz osprzętu znajdą Państwo pod adresem www.bosch-professional.pl.

Przed ponad 60 laty Bosch wynalazł pierwszą wyrzynarkę, która od tamtej 
pory jest bezustannie doskonalona. Najnowsza innowacja: Bosch Precisi-
on Control. Za naciśnięciem przycisku pozycja brzeszczotu jest wyrówny-
wana i stabilizowana. Dla każdego profesjonalisty oznacza to absolutnie 
precyzyjną i wiernokątną pracę.

Gładkie krawędzie cięcia po obu stronach 
materiału dzięki brzeszczotom Bosch  
Extra clean for wood:
Bosch jest na całym świecie liderem w produkcji 
brzeszczotów do wyrzynarek i oferuje najobszer-
niejszy program brzeszczotów na rynku. Nowością 
i wyjątkowym w skali świata produktem są brzesz-
czoty do wyrzynarek Extra clean for wood. Zinteg-
rowana funkcja nacinania umożliwia czyste cięcie 
bez wyszczerbień powierzchni. Nie ma potrzeby 
dodatkowego szlifowania krawędzi.

Wyrzynarka GST 120 E i BE Professional:
solidne urządzenia do cięższych zadań

 f Niezawodne urządzenie do najcięższych prac
 f Długa żywotność przy ekstremalnym obciążeniu 

dzięki wytrzymałemu systemowi wymiany brzesz-
czotów SDS

 f Profesjonalna konstrukcja garnkowa i obudowa z  
aluminium zapewniają długą żywotność

Wyrzynarki | 7

GST 120 E Professional GST 120 BE Professional

Moc nominalna 650 W 650 W

Głębokość cięcia w drewnie 120 mm 120 mm

Głębokość cięcia w aluminium 20 mm 20 mm

Głębokość cięcia w stali zwykłej 10 mm 10 mm

Nr katalogowy niedostępne 0 601 511 668 
 

Dalsze informacje na temat profesjonalnych elektronarzędzi linii niebieskiej oraz osprzętu znajdą Państwo pod adresem www.bosch-professional.pl.

Przegląd wyrzynarek o głębokości cięcia 120 mm

Przegląd pilarek tarczowych o głębokości cięcia 55 mm

Przegląd pilarek tarczowych o głębokości cięcia 65–85 mm



Akumulatorowe narzędzie wielofunkcyjne Multi-Cutter | 11

Akumulatorowe narzędzie wielofunkcyjne umożliwia perfekcyjne 
wykonanie wszelkiego rodzaju adaptacji i napraw – bezprzewodowo.  
To sprawia, że narzędzie znajduje wiele zastosowań przy zabudowie  
sklepów, kuchni oraz montażu mebli.

 f Wiele możliwości zastosowań dzięki obszernemu 
osprzętowi, np. cięcia wgłębne, piłowanie na równi  
z powierzchnią i szlifowanie 

 f Wyjątkowo wygodna obsługa dzięki kompaktowej 
konstrukcji i ciężarowi, który wynosi zaledwie 1 kg

 f Profesjonalna wydajność porównywalna z 
urządzeniami sieciowymi: do 20.000 oscylacji na 
minutę

Akumulatorowe narzędzie wielofunkcyjne 
GOP 10,8 V-LI Professional: 
perfekcyjne naprawy i prace adaptacyjne

NOWOŚĆ!

Akumulatorowe narzędzie  
wielofunkcyjne Bosch potrafi:

 f wykonywać cięcia wgłębne
 f wykonywać cięcia blisko 
powierzchni

 f szlifować, także w miejscach 
trudno dostępnych

 f i wiele innych. Oczywiście, 
bezprzewodowo.

NOWOŚĆ! GOP 10,8 V-LI Professional

Napięcie akumulatora 10,8 V

Pojemność akumulatora 1,3 Ah Premium

Pręd. obrotowa bez obciążenia 5.000–20.000 min–1

Ciężar z akumulatorem 1 kg

Nr katalogowy 0 601 858 001 

Dalsze informacje na temat profesjonalnych elektronarzędzi linii niebieskiej oraz osprzętu znajdą Państwo pod adresem www.bosch-professional.pl.
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Osprzęt do akumulatorowego narzędzia wielofunkcyjnego 
GOP 10,8 V-LI Professional

10 | Piły szablaste

Piły szablaste Bosch przekonują dużą wydajnością i zwartą konstrukcją. 
Opatentowany system Bosch SDS umożliwia błyskawiczną i komfortową 
wymianę brzeszczotu.

Brzeszczoty Bosch do pił szablastych 
do cięcia każdego materiału:
cegły murarskiej, metalu, żelaza, alu-
minium, drewna i tworzyw sztucznych 
– brzeszczoty Bosch do pił szablastych 
zapewniają lepszy rezultat cięcia w 
każdym materiale. System SDS w 
piłach szablastych Bosch umożliwia 
błyskawiczną wymianę brzeszczotu.

GSA 900 E Professional GSA 1200 E Professional

Głębokość cięcia w drewnie 250 mm 250 mm

Głębokość cięcia w profilach i rurach metalowych 20 mm 20 mm

Moc nominalna 900 W 1.200 W

Piła, długość skoku 28 mm 19 mm

Prędkość skokowa bez obciążenia 0 – 2.700 min-1 0 – 2.800 min-1

Ciężar 3,3 kg 3,7 kg

Nr katalogowy 0 601 64C 003 0 601 64E 008 

Piła szablasta GSA 1200 E Professional:
komfortowe urządzenie oferujące błyskawiczą wymianę brzeszczotów

 f Opatentowany system Bosch SDS umożliwia komfortową  
i szybką wymianę brzeszczotów przy użyciu jednej ręki

 f Brute™ Drive System: opatentowany system napędowy 
umożliwia długą pracę, również przy ekstremalnym obciążeniu

 f Elektroniczne, bezstopniowe sterowanie prędkością skokową 
pozwala dobrać parametry pracy do właściwości materiału

Dalsze informacje na temat profesjonalnych elektronarzędzi linii niebieskiej oraz osprzętu znajdą Państwo pod adresem www.bosch-professional.pl.

Przegląd pił szablastych



1312 | Frezarki, strugi, szlifierki

 f  Frezarki str. 14

 f  Strugi str. 16

 f  Szlifierki oscylacyjne str. 17

 f  Szlifierki mimośrodowe str. 18

Perfekcyjne powierz-
chnie w trakcie 
frezowania, strugania 
i szlifowania
Obróbka powierzchni nie dopuszcza kompromisów: 

każdy profesjonalista marzy o czystych krawędziach 

w trakcie frezowania. Dokładności co do milimetra 

podczas strugania. Oraz o idealnie gładkich powier-

zchniach podczas szlifowania. Bosch ma w swojej 

ofercie odpowiednie narzędzie do każdego z tych 

zadań. W ten sposób mogą Państwo osiągać 

pierwszorzędne rezultaty bez konieczności pójścia 

na kompromis. To moc i precyzja – w idealnych pro-

porcjach.

“Przekonała mnie precyzja frezarki 
GMF 1400 CE Professional. Nisko 
umieszczony środek ciężkości sprawia, 
że jest idealnym urządzeniem do pracy 
z szablonami.” 

Andy King, stolarz



Frezarki Bosch ustanawiają nowy standard precyzji pracy. Czy to w trakcie 
frezowania profili krawędziowych i żłobień w litym drewnie lub płytach, 
czy podczas zaokrąglania ram lub fazowania forniru – wyjątkowy system  
precyzyjnej regulacji Bosch gwarantuje idealny rezultat pracy. Zaleta dla 
użytkowników: precyzja przy każdym z zastosowań.

Frezarka krawędziowa GKF 600 Professional: 
poręczne urządzenie do obróbki krawędzi

Frezarki | 1514 | Frezarki

 f Wytrzymały silnik o mocy 2.000 W z systemem  
Constant Electronic dysponuje odpowiednimi  
rezerwami mocy do frezowania przy użyciu dużych 
frezów

 f Pokrętła i dźwignie z blokadą gwarantują możliwość 
odtwarzania ustawień z dokładnością do 1/10 mm

 f Wyłączana amortyzacja frezowania wgłębnego  
zapewnia bardziej komfortową pracę przy 
większych głębokościach frezowania oraz w trybie 
stacjonarnym

Frezarka górnowrzecionowa GOF 2000 CE Professional: 
wytrzymałe i precyzyjne narzędzie

 f Bardzo zwarta, ergonomiczna konstrukcja umożliwia 
pracę jedną ręką, szczególnie w przypadku obróbki 
krawędzi

 f Płynna regulacja głębokości frezowania za pomocą 
pokrętła i brak luzu w zamocowaniu silnika 
umożliwiają dokładne ustawienie oraz zapewniają 
powtarzalność ustawień

 f Obszerny osprzęt w stabilnej walizce narzędziowej 
umożliwia wszechstronną obróbkę krawędzi

 f Frezarka uniwersalna: połączenie frezarki górnowrze-
cionowej i kopiującej umożliwia wszechstronność 
przy wykonywaniu prac frezarskich

 f System szybkiej wymiany SDS: pewne mocowanie 
oddzielnego bloku silnika do wyboru w module do 
frezowania wgłębnego lub kopiującego

 f Wydajny silnik o mocy 1.400 W w wytrzymałej,  
aluminiowej obudowie jest wyposażony w system 
Constant Electronic, który gwarantuje równomierne 
tempo pracy

Frezarka uniwersalna GMF 1400 CE Professional: 
wszechstronna frezarka górnowrzecionowa i kopiująca 
w jednym urządzeniu

Frezarka do łączników płaskich GFF 22 A Professional: 
specjalistyczne urządzenie do połączeń w drewnie

 f Solidne, metalowe ograniczniki z tłoczonymi  
skalami i zaznaczonymi punktami najpopularniejszych 
ustawień umożliwiają precyzyjne ustawienia,  
wymagane do wykonania połączeń

 f Moc 670 W umożliwia optymalne wykonywanie 
połączeń ramowych, kątowych, wzdłużnych i  
poprzecznych

 f Beznarzędziowa regulacja głębokości frezowania  
zapewnia szybką pracę

Szyna prowadząca do 
pilarek tarczowych Bosch 
może być dzięki adapte-
rowi wykorzystywana 
także podczas pracy z 
frezarkami. Można w ten 
sposób uzyskać absolut-
nie precyzyjne żłobienia 
i wycięcia.

Frezarka krawędziowa Frezarka uniwersalna Frezarka górnowrzecionowa Frezarka górnowrzecionowa Frezarka górnowrzecionowa
GKF 600 Professional GMF 1400 CE Professional GOF 900 CE Professional GOF 1300 CE Professional GOF 2000 CE Professional

Moc nominalna 600 W 1.400 W 900 W 1.300 W 2.000 W

Pręd. obro. bez obciążenia 33.000 min–1 8.000–24.000 min–1 12.000–24.000 min–1 12.000–24.000 min–1 8.000–21.000 min–1

System montażu narzędzi 6–8 mm 8–12,7 mm 6–8 mm 6–12,7 mm 8–12,7 mm

Maks. skok korpusu frezarki – 59 mm 50 mm 58 mm 65 mm

Nr katalogowy 0 601 60A 120 0 601 617 802 0 601 614 608 0 601 613 608 0 601 619 708 

Numer katalogowy z  
systainerem

do potwierdzenia – do potwierdzenia do potwierdzenia do potwierdzenia

Frezarka do łączników płaskich
GFF 22 A Professional

Moc nominalna 670 W

Maks. głębokość cięcia 22 mm

Średnica frezu 105 mm

Ø otworu frezu 22 mm

Nr katalogowy 0 601 620 003 

Numer katalogowy z systainerem do potwierdzenia

Dalsze informacje na temat profesjonalnych elektronarzędzi linii niebieskiej oraz osprzętu znajdą Państwo pod adresem www.bosch-professional.pl. Dalsze informacje na temat profesjonalnych elektronarzędzi linii niebieskiej oraz osprzętu znajdą Państwo pod adresem www.bosch-professional.pl.

Przegląd frezarek



Koniec z pyłem:
Bosch jest jedynym producentem, który 
posiada certyfikat czystości powietrza. 
Mikrofiltry Bosch wychwytują 90 % 
pyłów, w tym także cząsteczki 100 razy 
cieńsze od ludzkiego włosa. Kolejny 
plus: pojemnik na pył zastępuje jednora-
zowe, drogie torebki na pył.

GHO 26-82 Professional GHO 40-82 C Professional

Moc nominalna 710 W 850 W

Szerokość strugania 82 mm 82 mm

Regulowana głębokość strugania 0–2,6 mm 0–4 mm

Regulowana głębokość wręgowania 0–9 mm 0–24 mm

Nr katalogowy 0 601 594 108 0 601 59A 768 

Numer katalogowy z systainerem – do potwierdzenia 

GSS 140 A Professional GSS 230 AE Professional GSS 280 AE Professional

Moc nominalna 180 W 300 W 330 W

Ø oscylacji 1,6 mm 2,4 mm 2,4 mm

Szerokość płyty szlifierskiej 113 mm 92 mm 114 mm

Długość płyty szlifierskiej 105 mm 182 mm 226 mm

Nr katalogowy 0 601 297 085 0 601 292 688 0 601 293 688 

Numer katalogowy z systainerem – do potwierdzenia do potwierdzenia

Strug GHO 40-82 C Professional: 
strug gwarantujący najwyższą jakość obróbki powierzchni

Szlifierka oscylacyjna GSS 140 A Professional: 
z systemem Easy-Fit do mocowania każdego papieru ściernego

Strug GHO 26-82 Professional: 
poręczny i wydajny

Szlifierki oscylacyjne | 1716 | Strugi

Strugi Bosch posiadają wydajne silniki i wyjątkowy system Woodrazor z 
jednym tylko nożem, co sprawia że pracują z wyjątkową wydajnością i 
precyzją. Strugi Bosch pozwalają uzyskać perfekcyjną jakość powierzchni, 
bez dodatkowej obróbki. W ten sposób użytkownik oszczędza czas i 
pieniądze.

Szlifierki oscylacyjne Bosch przekonują dużą wydajnością i najwyższą 
jakością obróbki. Dzięki wyjątkowej poręczności i optymalnej prędkości 
obrotowej osiągają wysoką jakość szlifowania powierzchni w każdym 
materiale.

System Woodrazor z jednym nożem zapewnia  
idealne powierzchnie:
opatentowany system Woodrazor z jednym nożem 
eliminuje uciążliwe wyrównywanie pozycji drugiego 
noża, gwarantując optymalny rezultat pracy. Dwust-
ronne noże Woodrazor są odporne na zużycie, 
bardzo ostre i trwałe. Gwarantują idealną obróbkę 
powierzchni bez konieczności poprawek.

 f Najwyższa jakość obróbki dzięki bardzo ostrym nożom i 
stałej prędkości obrotowej, nawet podczas strugania w 
twardym drewnie

 f Najszybsza i najtańsza na rynku wymiana noża dzięki 
trwałym nożom Woodrazor. Maksymalnie uproszczona 
regulacja położenia noża

 f Maksymalna żywotność dzięki precyzyjnym łożyskom i 
termodynamicznej ochronie silnika

 f System Easy-Fit umożliwia perfekcyjne zamocowanie papieru, 
który nie powiewa i nie odrywa się w trakcie pracy – do  
papierów mocowanych na rzepy i papierów z rolki

 f System mikrofiltracji Bosch: efektywne odsysanie pyłu 
 f Ergonomiczna konstrukcja z dwoma miękkimi rękojeściami 

umożliwia dwie pozycje pracy

 f Małe, poręczne urządzenie z wysoce wydajnym silnikiem 
o mocy 710 W. Idealne do wykonywania prac adaptacyj-
nych na miejscu

 f Najszybsza i najtańsza na rynku wymiana noża dzięki 
trwałym nożom Woodrazor. Maksymalnie uproszczona 
regulacja położenia noża

 f Komfort pracy gwarantuje wyrzut strużyn na prawą lub 
lewą stronę

Szlifierka oscylacyjna GSS 280 AE Professional: 
szlifierka gwarantująca najwyższą jakość obróbki powierzchni

 f Wysokiej jakości płyty szlifierskie zapewniają najwyższą jakość  
obróbki powierzchni oraz pięciokrotnie dłuższą żywotność w  
porównaniu do gumowych płyt szlifierskich

 f Cicha praca i niski poziom drgań gwarantują komfort użytkowania
 f Doskonałe uszczelnienie łożysk i wysokiej jakości kołnierz łożyskowy 

wykonany z aluminium zapewniają spokojną pracę i żywotność silnika

Dalsze informacje na temat profesjonalnych elektronarzędzi linii niebieskiej oraz osprzętu znajdą Państwo pod adresem www.bosch-professional.pl. Dalsze informacje na temat profesjonalnych elektronarzędzi linii niebieskiej oraz osprzętu znajdą Państwo pod adresem www.bosch-professional.pl.

Przegląd strugów

Przegląd szlifierek oscylacyjnych



Wszechstronna szlifierka 
mimośrodowa GEX 150 Turbo 
Professional:
łatwa zmiana trybu pracy ze szlifo-
wania wykończeniowego na szlifo-
wanie zgrubne lub polerowanie. 
Dodatkowy tryb turbo gwarantuje 
pięciokrotnie szybsze usuwanie 
materiału przy szlifowaniu zgrub-
nym. Dzięki takiej oszczędności 
czasu urządzenie amortyzuje się 
już w ciągu kilku godzin pacy.

Szlifierki mimośrodowe Bosch gwarantują perfekcyjną jakość obróbki 
także w przypadku wklęsłych i wypukłych powierzchni oraz materiałów 
giętych. Niezwykle spokojna praca i hamulce biegu wolnego gwarantują  
szlif bez rowków i wysoką wydajność ścierną.

Szlifierki mimośrodowe | 1918 | Szlifierki mimośrodowe

Idealny odkurzacz do odpadów drewnianych:
bezpyłowa praca przy użyciu narzędzi Bosch do  
obróbki drewna: odkurzacz GAS 50 M Professional 
to certyfikowany produkt specjalistyczny do wiórów 
i pyłu pochodzących z drewna. Pochłania wszelki 
pył, a dzięki elastycznej złączce gumowej pasuje do 
prawie wszystkich urządzeń. System elektromagne-
tycznego oczyszczania filtra Plus-Clean gwarantuje 
stałą, wysoką moc ssania.

Szlifierka mimośrodowa GEX 125-1 AE Professional: 
komfortowe szlifowanie w każdej pozycji

 f Zwarta, ergonomiczna konstrukcja z dużymi  
powierzchniami Softgrip, które zapewniają pewny 
chwyt, wygodną pracę w dowolnej pozycji oraz  
optymalny komfort użytkowania

 f System mikrofiltracji Bosch: efektywne odsysanie 
pyłu

 f Wstępny wybór prędkości obrotowej do pracy w 
różnych materiałach

GEX 125-1 AE Professional GEX 125 AC Professional GEX 150 AC Professional

Moc nominalna 250 W 340 W 340 W

Ø talerza szlifierskiego 125 mm 125 mm 150 mm

Ø oscylacji 2,5 mm 5 mm 4 mm

Prędkość obrotowa bez obciążenia 7.500–12.000 min–1 4.500–12.000 min–1 4.500–12.000 min–1

Nr katalogowy 0 601 387 500 0 601 372 488 0 601 372 688 

Numer katalogowy z systainerem do potwierdzenia do potwierdzenia do potwierdzenia

 f Ruch mimośrodowy oraz ruch obrotowy zapewniają  
najdelikatniejszy szlif przy dużej wydajności usuwania

 f Aluminiowy kołnierz łożyskowy zapewniający urządzeniu 
spokojną pracę oraz długą żywotność

 f Wyposażona we wstępny wybór prędkości obrotowej i  
system Constant Electronic gwarantujący stałe obroty 
niezależnie od obciążenia

Szlifierka mimośrodowa GEX 150 AC Professional: 
wydajne i efektywne urządzenie

Szlifierka mimośrodowa GEX 150 Turbo Professional: 
trzy urządzenia w jednym

 f Łatwa zmiana trybu pracy ze szlifowania 
wykończeniowego na szlifowanie zgrubne lub  
polerowanie

 f Pięciokrotnie większa wydajność szlifowania w  
trybie Turbo (szlifowanie zgrubne). Dzięki dużej 
oszczędności czasu zakup urządzenia amortyzuje  
się już po kilku godzinach pracy

 f Maksymalna żywotność dzięki dobrze uszczelnionym 
łożyskom, wyłącznikowi przeciążeniowemu i 
wytrzymałemu przełącznikowi Turbo

GEX 150 Turbo Professional

Moc nominalna 600 W

Ø talerza szlifierskiego 150 mm

Ø oscylacji 4,5 mm

Prędkość obrotowa bez obciążenia 3.100–6.650 min–1

Nr katalogowy 0 601 250 788

Numer katalogowy z systainerem do potwierdzenia 

Dalsze informacje na temat profesjonalnych elektronarzędzi linii niebieskiej oraz osprzętu znajdą Państwo pod adresem www.bosch-professional.pl. Dalsze informacje na temat profesjonalnych elektronarzędzi linii niebieskiej oraz osprzętu znajdą Państwo pod adresem www.bosch-professional.pl.
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 f Piła uniwersalna str. 22

 f Ukośnice str. 22

 f Stołowa piła tarczowa str. 23

Urządzenia stacjo-
narne do precyzyjnej 
obróbki wszystkich 
materiałów drewnianych
Urządzenia stacjonarne Bosch to udane połączenie 

mocy i precyzji. Wydajne silniki i wysokiej jakości 

wyposażenie, np. wbudowany laser, umożliwiają 

szybką, dokładną pracę w drewnie dowolnego 

gatunku. Dlatego urządzenia stacjonarne Bosch 

są w użyciu wszędzie tam, gdzie wymagana jest 

szybka i dokładna praca.

“Największym atutem piły jest jej 
wszechstronność. W ten sposób mam 
na budowie wszystko, czego mi trzeba: 
funkcję stolarskiej pilarki tarczowej 
oraz funkcję cięcia pod kątem. Laser 
oferuje optymalne bezpieczeństwo 
podczas cięcia oraz poczucie pracy z 
dużą dokładnością.” 

mistrz budowlany, branża aranżacji wnętrz, 



 f Stołowa piła tarczowa oraz ukośnica w jednym 
urządzeniu

 f Precyzyjna praca z wbudowanym laserem
 f Wydajny silnik o mocy 1.800 W zapewnia szybki 

postęp pracy przy głębokości cięcia do 95 mm 
(twarde drewno)

Urządzenia stacjonarne Bosch – najwyższy standard wydajności i precyzji. 
Obojętne, czy użytkownik zamierza ciąć panele, belki czy deski, ciąć pod kątem 
czy w skosie – urządzenia stacjonarne Bosch pozwolą mu pracować szybko i 
wyjątkowo precyzyjnie dzięki zastosowaniu lasera (w modelu GTM 12 Profes- 
sional i GCM 8 S Professional). Rezultat: maksymalna efektywność podczas  
wykonywania każdej pracy.

 f Obustronne ustawianie kąta nachylenia do 47°
 f Łatwe i wygodne ustawianie kąta z przodu urządzenia
 f Miękka rękojeść Softgrip z możliwością 

beznarzędziowej blokady w czterech różnych  
pozycjach

Ukośnica GCM 12 SD Professional: 
mistrzyni świata w klasie komfort

Piła uniwersalna GTM 12 Professional: 
wszechstronny talent i 100 % precyzji

Stołowa piła tarczowa GTS 10 Professional: 
wydajne urządzenie do cięcia

 f Wydajny silnik o mocy 1.800 W
 f Wysokość cięcia dochodząca do 79 mm
 f Wydajność cięcia: do 635 mm po prawej  

i 330 mm po lewej stronie od tarczy
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Ukośnica GCM 8 S Professional: 
pierwsze miejsce pod względem zwartej budowy 
i precyzji

 f Kompaktowe i lekkie (tylko 15 kg) urządzenie 
umożliwia wygodny transport na budowę

 f Precyzyjna praca dzięki zintegrowanemu laserowi
 f Wydajny silnik o mocy 1.400 W gwarantuje szybkie 

tempo pracy

Piła uniwersalna Ukośnica Ukośnica Stołowa piła tarczowa
GTM 12 Professional GCM 8 S Professional GCM 12 SD Professional GTS 10 Professional

Moc nominalna 1.800 W 1.400 W 1.800 W 1.800 W

Ø tarczy pilarskiej 305 mm 216 mm 305 mm 254 mm

Ustawienie kąta 48°L / 48°P 50°L / 58°P 52°L / 60°P 47°L / 2°P

Ustawienie nachylenia 47°L 47°L 47°L / 47°P

Maks. wydajność cięcia 0° 95 x 151 mm 60 x 270 mm 110 x 305 mm 641 x 737 mm

Ciężar 22 kg 15 kg 29 kg 34 kg

Nr katalogowy 0 601 B15 000 0 601 B16 000 0 601 B23 508 0 601 B30 220 

Urządzenia stacjonarne Bosch – łatwa i precyzyjna 
praca:
zintegrowany laser (w modelu GCM 8 S Professional 
oraz GTM 12 Professional) precyzyjnie wskazuje prze-
bieg linii cięcia, gwarantując absolutną precyzję pracy. 
Wysokiej jakości, frezowane skale zapewniają precyzję 
ustawień kątowych przez cały okres eksploatacji 
narzędzia.

Najlepsza podstawa pracy:
stół roboczy GTA 3700 Professional pasuje do 
wszystkich urządzeń stacjonarnych. Jest łatwy 
w transporcie, a montaż stołu odbywa się  
szybko i bezprzewodowo. Możliwość przed-
łużenia stołu nawet do długości 3,7 oraz rolka 
i ogranicznik ułatwiają obróbkę dłuższych ele-
mentów (o maks. ciężarze 250 kg).

Dalsze informacje na temat profesjonalnych elektronarzędzi linii niebieskiej oraz osprzętu znajdą Państwo pod adresem www.bosch-professional.pl. Dalsze informacje na temat profesjonalnych elektronarzędzi linii niebieskiej oraz osprzętu znajdą Państwo pod adresem www.bosch-professional.pl.

Przegląd urządzeń stacjonarnych
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Odpowiednie urządzenie do każdego zadania 

Profesjonalne urządzenia akumulatorowe z 

technologią litowo-jonową 3,6–36 V ustanawiają 

nowy standard wydajności i niezawodności. 

Przekonują wyjątkowo długim czasem pracy akumu-

latora, optymalnym ciężarem i ekstremalną 

wytrzymałością. 

“Dawniej musieliśmy ciągle doładowywać  
w połowie puste akumulatory ze względu  
na spadek wydajności pracy. W nowych 
wkrętarkach akumulatorowych z tech-
nologią litowo-jonową nie jest to już konie-
czne. Zawartość energii w nała-dowanym  
do pełna akumulatorze pozwala wkręcić 
całe opakowanie wkrętów, 200 sztuk,  
6 x 60-mm, a nawet więcej.”

Andreas Wörlein, mistrz stolarski

 fWkrętarka 3,6 V-LI  str. 26

 fWiertarko-wkrętarka 10,8 V-LI str.  26

 fWiertarko-wkrętarka 14,4 V-LI str.  26

 fWiertarko-wkrętarka 18 V-LI str.  27

 fWiertarko-wkrętarka 36 V-LI  str.  27

Profesjonalna moc w 
każdej klasie napięcia
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 f Do najtrudniejszych zadań związanych z wkręcaniem i  
wierceniem w drewnie i metalu, wymaga dużego momentu 
obrotowego

 f Elektroniczna ochrona silnika (EMP; Electronic Motor  
Protection) chroni silnik przed przeciążeniem, gwarantując 
urządzeniu długą żywotność

 f Maksymalna wytrzymałość: dzięki elastycznej obudowie 
Dura Shield urządzenie zachowuje pełną sprawność także 
po upadku na beton z wysokości dwóch metrów

Wiertarko-wkrętarka  
GSR 18 VE-2-LI Professional: 
niezwykle wytrzymała wiertarko-
wkrętarka akumulatorowa 18 V

Wkrętarka  
GSR 3,6 V-LI ProDrive Professional:
najmniejsza na świecie, profesjonalna  
wkrętarka akumulatorowa

 f Wyjątkowo mała i poręczna – zmieści się w każdej kieszeni 
 f Wydajna: 110 wkręconych wkrętów (3,5 x 30 mm w 

miękkim drewnie) na jednym cyklu ładowania akumulatora

 f O połowę mniejsza od standardowej wkrętarki akumu-
latorowej 12 V

 f Profesjonalna wydajność: przekładnia 2-biegowa gwa-
rantuje optymalne przeniesienie energii napędu pod-
czas wiercenia (do średnicy 19 mm) oraz wkręcania  
(do średnicy 7 mm)

Wiertarko-wkrętarka  
GSR 10,8 V-LI-2 Professional: 
stuprocentowa wiertarko-wkrętarka –  
o połowę mniejszy ciężar

Wiertarko-wkrętarka GSR 36 V-LI Professional: 
niezwykle mocna wkrętarka o wydajności urządzenia sieciowego 

 f Tak wydajna jak urządzenie sieciowe: pojemność akumulatora  
wystarcza do wkręcenia maks. 535 wkrętów (6 x 80 mm) w miękkim 
drewnie

 f Wyjątkowa moc dzięki technologii litowo-jonowej: urządzenie wkręca 
bez spadku obrotów nawet wkręty o średnicy 12 mm

 f Maksymalna wytrzymałość: dzięki elastycznej obudowie Dura Shield 
urządzenie zachowuje pełną sprawność także po upadku na beton z 
wysokości dwóch metrów

NOWOŚĆ!

Wiertarko-wkrętarka  
GSR 14,4 V-LI Professional: 
niezwykle wydajne urządzenie 14,4 V:  
210 wkręconych wkrętów na jednym cyklu  
ładowania akumulatora

 f Największa liczba wkręconych wkrętów na jednym cyklu 
ładowania akumulatora (210 wkręconych wkrętów,  
6 x 60 mm w miękkim drewnie) 

 f Szybkie tempo pracy dzięki wydajnemu silnikowi
 f Wyjątkowo wygodna obsługa dzięki kompaktowej  

konstrukcji i niewielkiemu ciężarowi (tylko 1,7 kg)

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

Dalsze informacje na temat profesjonalnych elektronarzędzi linii niebieskiej oraz osprzętu znajdą Państwo pod adresem www.bosch-professional.pl.

Technologia litowo-jonowa 
Bosch z elektroniczną 
ochroną ogniw ECP 
(Electronic Cell Protection):
chroni akumulator przed 
przeciążeniem, przegrzaniem 
i głębokim rozładowaniem 
ogniw, zapewniając mu o 
400 % dłuższą żywotność.

Dalsze informacje na temat profesjonalnych elektronarzędzi linii niebieskiej oraz osprzętu znajdą Państwo pod adresem www.bosch-professional.pl.

Wkrętarki akumulatorowe Bosch to mobilne i wydajne urządzenia 
do każdego z zastosowań. Jako jedyny producent Bosch oferuje komplek-
sowy program wkrętarek akumulatorowych z technologią litowo-jonową w 
klasach napięcia od 3,6 V do 36 V. Pełen asortyment narzędzi z technologią  
litowo-jonową Bosch Premium znajdą Państwo pod adresem  
www.bosch-professional.com/li-ion
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Dalsze informacje na temat profesjonalnych elektronarzędzi linii niebieskiej oraz osprzętu znajdą Państwo pod adresem www.bosch-professional.pl.

Walizki ‒ systainery Bosch są praktycznym, modułowym systemem 
do zastosowań mobilnych: to idealny sposób organizacji potrzebnego 
wyposażenia oraz bezpiecznego i wygodnego transportu wielu narzędzi 
i osprzętu.

Stoły transportowe i robocze Bosch ułatwiają transport urządzeń stacjo-
narnych. Są łatwe w montażu, a dzięki gumowym oponom pneumatycznym 
można je wygodnie prowadzić po nierównym terenie budowy.

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

 f 4 różne wielkości i niewielki ciężar zapewniają elastyczność i komfort  
transportu narzędzi

 f Łatwy transport kilku narzędzi dzięki możliwości łączenia walizek ze sobą

Walizki ‒ systainery:
praktyczny i komfortowy transport narzędzi – 
także większej ilości sprzętu

NOWOŚĆ!

 f Podwójna korzyść: środek transportu i stół roboczy w jednym
 f Łatwy montaż i demontaż przy pomocy dźwigni, bez 

konieczności zdejmowania urządzenia stacjonarnego

Inteligentne rozwiązania 
w dziedzinie transportu narzędzi

Wielkość systainerów II III IV V

Wymiary w mm (D x S x W) 400 x 300 x 157,5 400 x 300 x 210 400 x 300 x 315 400 x 300 x 420

Nr katalogowy 1 605 438 159 1 605 438 160 1 605 438 161 1 605 438 162

GSR 3,6 V-LI ProDrive Professional GSR 10,8 V-LI-2 Professional GSR 14,4 V-LI Professional

Napięcie akumulatora 3,6 V 10,8 V 14,4 V

Maks. Ø wkrętów 5 mm 7 mm 7 mm

Maks. Ø wiercenia w drewnie – 19 mm 32 mm

Moment obrotowy, wkręcanie twarde 7 Nm 30 Nm 50 Nm

Pojemność akumulatora 1,3 Ah Premium 1,3 Ah Premium 2,6 Ah Premium

Nr katalogowy 0 601 9A2 000 0 601 868 000 0 601 860 402 

GSR 18 VE-2-LI Professional GSR 36 V-LI Professional

18 V 36 V

12 mm 12 mm

50 mm 50 mm

88 Nm 80 Nm

2,6 Ah Premium 2,6 Ah Premium

0 601 861 S01 0 601 912 106 

Transport narzędzi GTA 60 W Professional GTA 2500 W Professional

Długość stołu roboczego 122 cm 257 cm

Wysokość stołu roboczego 94 cm 84 cm

Ciężar 29 kg 35 kg

Nr katalogowy 0 601 B12 000 0 601 B12 100 

Stół transportowy i roboczy  
GTA 2500 W Professional: 
do ukośnic

Stół transportowy i roboczy  
GTA 60 W Professional:
do stołowych pił tarczowych

Przegląd wkrętarek i wiertarko-wkrętarek akumulatorowych

Żywotność akumulatora*

Bosch + 400 %

Konkurent A

Konkurent B

*  Liczba cyklów ładowania i rozładowania, na 

przykładzie akumulatora litowo-jonowego 36 V, 

test wykonany przez niezależną instytucję 

badawczą


