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Puterea concentrată a acumulatorilor de la Bosch

Compact Duty 10,8 V

Heavy Duty 14,4 şi 18 V Super Duty 36 V

Standard Duty 14,4 şi 18 V
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Forţă profesională în orice
       clasă de tensiune: 
  de la 10,8 V până la 36 V

Aşteptările de la dumneavoastră ca profesionist sunt 
mari.
De aceea, nu este oare firesc ca şi dumneavoastră să aveţi 
aceleaşi aşteptări de la sculele dumneavoastră electrice cu acu-
mulator ? Sulele electrice profesionale albastre cu acumulator de 
la Bosch satisfac cele mai ridicate exigenţe în ceea ce priveşte 
puterea, gruetatea optimă şi durata de viaţă îndelungată.

La dezvoltarea sculelor electrice noi Bosch colaborează foarte 
strâns cu profesioniştii care desfăşoară activitate practică.  
Sculele electrice sunt testate şi în situaţii de lucru extreme, ca  
de exemplu găurirea în serie din clădirile industriale şi din ate-
lierele de montare a ferestrelor. De aceea, sculele electrice profe-
sionale albastre cu acumulator de la Bosch vă oferă siguanţa de 
care aveţi nevoie în calitate de profesionist.  
Pentru profesionişti de la profesionişti.

Super Duty
36 V

La fel de puternice ca şi sculele electrice  
alimentate de la reţea

Privire de ansamblu asupra sculelor electrice cu acumulator Bosch

Heavy Duty  
14,4 V şi 18 V

Sculele electrice cu acumulator extrem de robuste

Compact Duty
10,8 Volt

Putere maximă, dimensiuni reduse la jumătate

Tehnologia acumulatorilor Premium litiu-ion  
de la Bosch

Standard Duty 
14,4 V şi 18 V

Alergătorii de cursă lungă
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    Tehnologia acumulatorilor
Premium litiu-ion de la Bosch:
   unică în ceea ce priveşte autonomia  

de funcţionare şi durata de viaţă 

Test practic Bosch:
„La sculele electrice cu acumulator, auto- 
nomia de funcţionare este pentru mine 
decisivă. Tocmai acest lucru m-a convins la 
sculele electrice cu acumulator de la Bosch.“ 
Martin Kremer, dulgher

Unic: durate de viaţă cu 400 % mai îndelungate
Tehnologia inovatoare Premium litiu-ion de la Bosch 
economiseşte energie şi asigură o durată de viaţă 
cu până la 400 % mai îndelungată faţă de cea a 
acumulatorilor litiu-ion ai altor producători.

Bosch a fost primul producător care a lansat tehnologia  
litiu-ion la sculele electrice profesionale cu acumulator  
şi de atunci a perfecţionat-o continuu. Rezultatul: 
tehnologia Premium litiu-ion Bosch.

 Bosch ECP 
(Electronic Cell Protection)

 Protejează acumulatorul împotriva 
supraîncărcării, supraîncălzirii şi 
descărcării profunde.

 Carcasă Dura Shield Bosch
 Şurubelniţele cu acumulator Bosch 

ramân complet funcţionale chiar 
după o cădere de la o înălţime de  
2 m pe beton.

Durată de viaţă 
cu 400 % mai îndelungată

Autonomie record 
de funcţionare

 Managementul inteligent al energiei marca 
Bosch

 Sinergia perfectă dintre electronica Hightech 
Bosch, motor şi angrenaj, asigură un randament 
energetic optim a celulelor de acumulator.

 Acumulatori de mare randament Bosch 
Celulele de acumulator special dezvoltate,  
cu rezistenţă internă scăzută cât şi structura  
acumulatorilor rezistentă la supracurent, permit 
înregistrarea unor pierderi reduse de energie  
în timpul încărcării şi al utilizării. 
Rezultatul: acumulatori extrem de rezistenţi la 
sarcină, cu un randament ridicat.

* Numărul ciclurilor de încărcare luând ca exemplu un acumulator  

litiu-ion de 36 V, măsurat de un institut independent.

Tehnologia acumulatorilor Premium litiu-ion de la Bosch | 0504 | Tehnologia acumulatorilor Premium litiu-ion de la Bosch

Durata de viaţă a acumulatorilor*

Bosch + 400 %

Concurent A

Concurent B



Compact Duty 10,8 V:  
putere la nivel maxim, 

  dimensiuni reduse la jumătate

Test practic Bosch:
„Sunt entuziasmat: o putere extrem de 
mare pentru o formă constructivă atât  
de mică si o greutate redusă.“
Jörg Rösrath, tâmplar

Întotdeauna la îndemână datorită dimensiunilor lor compacte:
Sculele electrice Compact Duty Bosch au un randament energetic ridicat 
având totodată dimensiuni extrem de compacte şi o greutate foarte mică. 
Aceasta le asigură utilizări multiple  — ca de  ex. la montarea bucătăriilor,  
a mobilei şi pentru alte lucrări de montaj / renovare.

Şurubelniţa cu acumulator
GSR 10,8 V-LI Professional

100 % şurubelniţă profesională – dimensiuni reduse 
la jumătate
 La fel de puternică ca o şurubelniţă profesională: 

înşurubează 170 şuruburi (5  x  50 mm în lemn de 
esenţă moale) cu acumulatorul încărcat

 Ideal pentru lucrări diversificate de montaj în lemn

GSR 10,8 V-LI Professional

Greutate 0,8 kg

Diametru şuruburi până la 6 mm

Diametru de găurire lemn 10 mm

Turaţie treapta 1-a 0 – 500 min-1

Moment de torsiune, înşurubare dură 18 Nm

Număr de comandă 0 601 992 020

Şurubelniţa cu acumulator
GSR 10,8 V-LI-2 Professional

100 % şurubelniţă profesională – dimensiuni reduse  
la jumătate
 Performanţe profesionale: angrenajul în 2 trepte asigură  

transmiterea perfectă a forţei la găurire (până la 19 mm)  
şi înşurubare (până la 7 mm)

 Ideal pentru montarea mobilei, a rafturilor în magazine  
şi a bucătăriilor

NOU!

GSR 10,8 V-LI-2 Professional

Greutate 1,1 kg

Diametru şuruburi până la 7 mm

Diametru de găurire lemn 19 mm

Turaţie treapta 1-a / a 2-a 0 – 400 / 0 – 1.100 min-1

Moment de torsiune, înşurubare dură 30 Nm

Număr de comandă 0 601 868 000

Compact Duty 10,8 V | 0706 | Compact Duty 10,8 V
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Şurubelniţa cu impact
GDR 10,8 V-LI Professional

100 % şurubelniţă cu impact profesională — dimensiuni  
reduse la jumătate
 Moment de torsiune puternic de 100 Nm adecvat  

pentru 80 % din utilizările uzuale ale şurubelniţelor  
cu impact

 Ideal pentru construcţiile metalice, construcţia de 
maşini, instalaţiile de încălzire şi climatizare

Cea mai compactă şurubelniţă unghiulară cu acumulator  
litiu-ion
 Foarte compactă: 9,5 cm cel mai scurt cap reglabil de pe 

piaţă, 5 poziţii de reglare a capului maşinii
 Indispensabilă oricărui profesionist, deoarece are o  

utilizare diversificată

Şurubelniţa unghiulară cu acumulator
GWI 10,8 V-LI Professional

Lanterna cu acumulator
GLI 10,8 V-LI Professional

Luminozitate şi autonomie la nivel profesional
 Lumină extrem de puternică datorită LED-ului  

puternic de 1 W (clasa laser 2)
 Durată de funcţionare în regim economic de  

până la 7,5 ore

O gamă completă de accesorii pentru alte scule electrice cu acumulator găsiţi la www.bosch-pt.com

Accesorii pentru scula electrică multifuncţională GOP 10,8 V-LI Professional

GDR 10,8 V-LI Professional

Greutate 1 kg

Moment de torsiune 100 Nm

Turaţie la mersul în gol 0 – 1.800 min-1

Număr de percuţii 3.000 min-1

Număr de comandă 0 601 909 U00

GLI 10,8 V-LI Professional

Greutate inclusiv acumulator 0,3 kg

Timp de funcţionare 450 min

Lampă LED de 1 W

Număr de comandă 0 601 437 U00 (fără acumu-
lator şi încărcător)

Ajustare, potrivire, reparare perfectă
 Posibilităţi de utilizare diversificate pentru 

tăieri prin imersiune sau tăiere la nivel 
şi şlefuire graţie unui sortiment 
variat de accesorii 

 Ideal pentru montarea raftu-
rilor în magazine şi echipa-
mentelor, a mobilei şi 
bucătăriilor

Scula electrică multifuncţională cu acumulator
GOP 10,8 V-LI ProfessionalNOU!

Datorită multiplelor sale accesorii, 
scula electrică multifuncţională 
GOP 10,8 V-LI Professional este 
un multitalent cu utilizare diver- 
sificată. 
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GOP 10,8 V-LI Professional

Greutate 1,0 kg

Vibraţii (oscilaţii) 5.000 – 20.000 rpm

Număr de comandă 0 601 858 001

GWI 10,8 V-LI Professional

Greutate 1,1 kg

Diametru şuruburi până la 5 mm

Moment de torsiune,  
înşurubare dură

13 Nm

Turaţie la mersul în gol 0 – 585 min-1

Număr de comandă 0 601 360 U21



Standard Duty 14,4 V şi 18 V: 
     alergătorii de cursă lungă

Durată de funcţionare şi greutate optime:
Aceste şurubelniţe noi cu acumulator Bosch sunt ideale pentru aplicaţii ca de  ex. 
înşurubări în serie la montarea de standuri expoziţionale de târguri şi rafturi în magazine. 
Ele conving prin forma constructivă compactă, uşoară şi autonomia imbatabilă a acumul- 
atorului. Testele practice o confirmă: nicio altă şurubelniţă din clasa lor nu poate executa 
mai multe înşurubări per încărcare decât noile şurubelniţe cu acumulator Standard Duty. 

Test practic Bosch:
„S-au terminat vremurile când trebuia să 
reîncărcăm sculele electrice pe jumătate 
descărcate, pentru că nu mai dispuneau de  
puterea necesară. Oamenii noştri pot acum 
înşuruba o cutie întreagă de 200 şuruburi  
de 6 x 60 mm cu un singur acumulator încărcat.“
Markus Voller, montator de standuri expoziţionale 

GSR 14,4 V-LI Professional

Greutate inclusiv acumulator 1,7 kg

Diametru şuruburi până la 7 mm

Diametru de găurire lemn 32 mm

Turaţie treapta 1-a / a 2-a 0 – 450 / 0 – 1.450 min-1

Moment de torsiune, înşurubare dură 50 Nm

Număr de comandă 0 601 860 402

Şurubelniţa cu acumulator
GSR 14,4 V-LI Professional

Alergătorul de cursă lungă de 14,4 V
 Cel mai mare număr de înşurubări per încărcare 

din clasa sa (210 şuruburi, 6  x  60 mm, în lemn de 
esenţă moale)

  Manevrare perfectă datorită formei constructive 
compacte şi uşoare (numai 1,7 kg)

NOU!

GSR 14,4 V-LI Professional cu acumulator compact

Greutate inclusiv acumulator 1,5 kg

Diametru şuruburi până la 7 mm

Diametru de găurire lemn 28 mm

Turaţie treapta 1-a / a 2-a 0 – 450 / 0 – 1.450 min-1

Moment de torsiune, înşurubare dură 50 Nm

Număr de comandă 0 601 860 400

Şurubelniţa cu acumulator 
GSR 14,4 V-LI Professional  
cu acumulator compact

Şurubelniţa cu acumulator compact de 14,4 V
 Până la 100 şuruburi (6  x  60 mm în lemn de  

esenţă moale) cu acumulatorul încărcat
 Greutate redusă (1,5 kg) datorită acumulatorului  

compact, pentru o utilizare comodă şi confortabilă

NOU!

10 | Standard Duty 14,4 V şi 18 V Standard Duty 14,4 V şi 18 V | 11



Şurubelniţa cu acumulator 
GSR 18 V-LI Professional 
cu acumulator compact

Şurubelniţa cu acumulator compact de 18 V
 până la 175 şuruburi (6  x  60 mm în lemn de esenţă moale)  

cu acumulatorul încărcat
 Greutate redusă (1,6 kg) datorită acumulatorului compact,  

pentru o utilizare comodă şi confortabilă

Şurubelniţa cu acumulator 
GSR 18 V-LI Professional

Alergătorul de cursă lungă de 18 V
 Cel mai mare număr de înşurubări per 

încărcare din clasa sa (355 şuruburi, 6  x  60 mm, 
în lemn de esenţă moale)

 Manevrare perfectă datorită formei construc-
tive compacte şi uşoare (numai 1,8 kg)

GSR 18 V-LI Professional

Greutate inclusiv acumulator 1,8 kg

Diametru şuruburi până la 8 mm

Diametru de găurire lemn 35 mm

Turaţie treapta 1-a / a 2-a 0 – 500 / 0 – 1.600 min-1 

Moment de torsiune, înşurubare dură 56 Nm

Număr de comandă 0 601 860 302

GSR 18 V-LI Professional cu acumulator compact

Greutate inclusiv acumulator 1,6 kg

Diametru şuruburi până la 8 mm

Diametru de găurire lemn 32 mm

Turaţie treapta 1-a / a 2-a 0 – 500 / 0 – 1.600 min-1

Moment de torsiune, înşurubare dură 56 Nm

Număr de comandă 0 601 860 300

Toate sculele electrice Standard Duty de 14,4 şi 18 V 
pot fi echipate opţional cu acumulatori de două dimen-
siuni diferite, standard şi compact (cu 200 g mai uşor) 
– în scopul adaptării duratei de funcţionare la fiecare 
domeniu de utilizare în parte.

12 | Standard Duty 14,4 V şi 18 V Standard Duty 14,4 V şi 18 V | 13
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Heavy Duty 14,4 V şi 18 V | 1514 | Heavy Duty 14,4 V şi 18 V

HeavyDuty 14,4 V şi 18 V:
     sculele electrice cu acumulator
  extrem de robuste

Scule electrice cu acumulator Heavy Duty de la Bosch ‒ aproape  
indestructibile:
Sculele electrice Heavy Duty Bosch au fost dezvoltate pentru utilizare în 
condiţiile extrem de grele de pe şantier. Aici robusteţea şi puterea sunt  
deosebit de importante. Sistemul nou şi unic pe piaţă, Electronic Motor  
Protection (EMP) Bosch, protejează motorul la suprasarcină asigurându-i 
astfel o durată lungă de viaţă.

GSB 18 VE-2-LI Professional

Greutate 2,5 kg

Diametru şuruburi 10 mm

Diametru de găurire lemn / 
zidărie

45 / 15 mm

Moment de torsiune, înşurubare dură 80 Nm

Număr de comandă 0 601 859 S01

Maşina de găurit cu percuţie cu acumulator
GSB 18 VE-2-LI Professional

Maşina de găurit cu percuţie extrem de robustă cu 
acumulator de 18 V
  Pentru cele mai dificile lucrări de înşurubare şi 

găurire în lemn şi metal cât şi pentru găurire cu 
percuţie în zidărie până la 15 mm

  Electronic Motor Protection (EMP) protejează 
motorul la suprasarcină asigurându-i o durată 
lungă de viaţă

NOU!

Maşina de găurit cu percuţie cu acumulator
GSB 14,4 VE-2-LI Professional

Maşină de găurit cu percuţie extrem de robustă cu 
acumulator de 14,4 V
 Pentru cele mai dificile lucrări de înşurubare şi 

găurire în lemn şi metal cât şi pentru găurire cu 
percuţie în zidărie până la 14 mm 

  Electronic Motor Protection (EMP) protejează  
motorul la suprasarcină asigurându-i o durată 
lungă de viaţă

NOU!

Test practic Bosch:
„Incredibil, găureşe fără efort orice tip 
de lemn şi, datorită modulului electro-
nic incorporat, nu se defectează.“ 
Martin Kremer, dulgher

GSB 14,4 VE-2-LI Professional

Greutate 2,4 kg

Diametru şuruburi 10 mm

Diametru de găurire lemn / 
zidărie

40 / 14 mm

Moment de torsiune, înşurubare dură 75 Nm

Număr de comandă 0 601 859 T01



Ferăstrău circular cu acumulator 
GKS 18 V-LI Professional

Cele mai ridicate performanţe de tăiere din clasa sa
 Taie până la 50 plăci aglomerate (900  x  19 mm)  

cu acumulatorul încărcat
 Electronic Motor Protection (EMP) protejează  

motorul la suprasarcină asigurându-i o durată  
lungă de viaţă

Ferăstrău sabie cu acumulator
GSA 18 V-LI Professional

Cele mai ridicate performanţe de tăiere din clasa sa
 Taie până la 100 de grinzi de molid (100  x  100 mm)  

cu acumulatorul încărcat
 Electronic Motor Protection (EMP) protejează  

motorul la suprasarcină asigurându-i o durată  
lungă de viaţă

GSA 18 V-LI Professional

Greutate 3,4 kg

Turaţie la mersul în gol
(treapta 1-a / a  2-a)

0 – 2.400 / 0 – 2.700 min-1

Adâncime de tăiere lemn / metal 250 / 20 mm

Lungimea cursei 28 mm

Număr de comandă 0 601 64J 003

GKS 18 V-LI Professional

Greutate 4,1 kg

Turaţie la mersul în gol 3.900 min-1

Adâncime de tăiere 90°/ 45° 51 / 40 mm

Diametru pânză de ferăstrău 165 mm

Număr de comandă 0 601 66H 002

GSR 18 VE-2-LI Professional

Greutate 2,4 kg

Diametru şuruburi 12 mm

Diametru de găurire lemn 50 mm

Turaţie trepta  1-a / a  2-a 0 – 420 / 0 – 1.800 min-1

Moment de torsiune, înşurubare dură 88 Nm

Număr de comandă 0 601 861 S01

Şurubelniţa cu acumulator
GSR 18 VE-2-LI Professional

Şurubelniţa cu acumulator de 18 V
 Pentru aplicaţiile de înşurubare şi găurire foarte dificile 

cu moment de torsiune puternic în lemn şi metal
 Electronic Motor Protection (EMP) protejează motorul 

la suprasarcină asigurându-i o durată lungă de viaţă

NOU!

NOU!

GSR 14,4 VE-2-LI Professional

Greutate 2,3 kg

Diametru şuruburi 10 mm

Diametru de găurire lemn 45 mm

Turaţie treapta 1-a / a 2-a 0 – 380 / 0 – 1.700 min-1

Moment de torsiune, înşurubare dură 80 Nm

Număr de comandă 0 601 861 T01

Şurubelniţa cu acumulator 
GSR 14,4 VE-2-LI Professional

Şurubelniţa cu acumulator de 14,4 V
 Pentru aplicaţiile de înşurubare şi găurire foarte dificile cu 

moment de torsiune puternic în lemn şi metal
 Electronic Motor Protection (EMP) protejează motorul la 

suprasarcină asigurându-i o durată lungă de viaţă

NOU!

NOU!

Electronic Motor Protection (EMP) micşorează 
automat puterea motorului în caz de blocare în 
timpul utilizării, asigurându-i astfel o durată de 
viaţă mai lungă. În acest mod este împiedicată  
arderea motorului, aşa cum se întâmplă la sculele 
electrice ale altor pro-ducători.

16 | Heavy Duty 14,4 V şi 18 V Heavy Duty 14,4 V şi 18 V | 17



Super Duty 36 V: 
     La fel de puternice ca şi sculele
  electrice alimentate de la reţea

Noua dimensiune a tehnologiei acumulatorilor: 
Sculele electrice Super Duty Bosch oferă o dimensiune complet nouă a puterii.  
Scule electrice cu acumulator, care au o putere la fel de mare ca şi cele  
alimentate de la reţea. Un mare avantaj pentru profesioniştii care până nu  
demult foloseau frecvent scule electrice alimentate de la reţea, pentru că  
nu aveau încredere în puterea sculelor electrice cu acumulator.

Ciocan rotopercutor cu acumulator
GBH 36 V-LI/VF-LI Professional

La fel de putenic ca un ciocan alimentat de la reţea
 până la 195 găuri (6  x  40 mm) în beton cu acumu-

latorul încărcat, optim pentru lucrul în mediu  
exterior

  Mecanism de percuţie pneumatic cu funcţie de 
daltă; deasemeni cu mandrină interschimbabilă 
(versiunea VF)

Ciocan rotopercutor cu acumulator
GBH 36 V-LI Compact  
Professional 

Incredibil de uşor – puternic ca un ciocan alimentat  
de la reţea
 Până la 100 găuri (6  x  40 mm) în beton cu acumula-

torul încărcat, optim pentru lucrul în mediu interior
 Mecanism de percuţie pneumatic, cu o greutate de 

numai 2,9 kg, ideal pentru lucrul deasupra capului

Test practic Bosch:
„Executarea a 15.000 găuri într-o singură 
misiune de lucru nu reprezintă o raritate. 
GBH 36 V-LI Professional mi-a convins 
pe deplin colegii în ceea ce priveşte  
puterea şi autonomia de funcţionare  
a acumulatorului.“
Meinolf J. Döppeler, constructor 

NOU!

GBH 36 V-LI Compact Professional

Greutate inclusiv acumulator 2,9 kg

Energie de percuţie 0 – 1,7 J

Diametru de găurire beton cu 
burghie elicoidale SDS-plus  

4 – 18 mm

Număr percuţii la turaţia nominală 0 – 4.850 min-1

Număr de comandă 0 611 903 R02

GBH 36 V-LI / VF-LI Professional

Greutate inclusiv acumulator 4,3 kg / 4,5 kg (V/VF)

Energie de percuţie 0 – 3 J

Diametru de găurire beton cu 
burghie elicoidale SDS-plus

4 – 26 mm

Număr percuţii la turaţia nominală 0 – 4.260 min-1

Număr de comandă 0 611 900 R0G (V)

Număr de comandă 0 611 901 R0B (VF)

18 | Super Duty 36 V Super Duty 36 V | 19



Ferăstrău circular cu acumulator
GKS 36 V-LI Professional

La fel de puternic ca un ferăstrău alimentat de la reţea
  La fel de puternic ca un ferăstrău alimentat de la  

reţea: taie până la 95 plăci aglomerate (900  x  19 mm) 
cu acumulatorul încărcat

  Pachetul de forţă mobil: execută tăieri până la o 
adâncime de 54 mm

Ferăstrău sabie cu acumulator
GSA 36 V-LI Professional

La fel de puternic ca un ferăstrău alimentat de la reţea
 La fel de puternic ca un ferăstrău alimentat de la  

reţea: taie până la 195 grinzi de molid (100  x  100 mm) 
cu acumulatorul încărcat

  Manevrare uşoară: schimbare simplă şi rapidă a  
pânzei de ferăstrău datorită noului mecanism SDS

GSR 36 V-LI Professional

Greutate inclusiv acumulator 3,0 kg

Diametru şuruburi 12 mm

Diametru de găurire lemn 50 mm

Turaţie treapta 1-a / a 2-a 0 – 400 / 0 – 1.400 min-1

Moment de torsiune, înşurubare dură 80 Nm

Număr de comandă 0 601 912 106

Număr de comandă 0 601 912 104 (Compact)

GSA 36 V-LI Professional

Greutate inclusiv acumulator 4,2 kg

Turaţie la mersul în gol
(treapta 1-a / a  2-a)

0 – 2.400/3.000 min-1

Adâncime de tăiere lemn / metal 250/20 mm

Lungimea cursei 28 mm

Număr de comandă 0 601 645 R02

Număr de comandă 0 601 645 R03 (compact)

GKS 36 V-LI Professional

Greutate inclusiv acumulator 4,8 kg

Turaţie la mersul în gol 4.000 min-1

Adâncime de tăiere 90° / 45° 54 / 38 mm

Diametru pânză de ferăstrău 165 mm

Număr de comandă 0 601 673 R02

Număr de comandă 0 601 673 R03 (compact)

GSB 36 V-LI Professional

Greutate inclusiv acumulator 3,2 kg

Diametru şuruburi 12 mm

Diametru de găurire lemn /    
zidărie

50 / 16 mm

Moment de torsiune, înşurubare dură 78 Nm

Număr de comandă 0 601 913 106

Număr de comandă 0 601 913 104 (compact)

Şurubelniţa cu acumulator 
GSR 36 V-LI Professional

Înşurubează în forţă cu aceeaşi putere ca a sculelor electrice 
alimentate de la reţea – de peste 500 ori 
 La fel de puternică ca o sculă electrică alimentată de la 

reţea: până la 535 şuruburi (6  x  80 mm) în lemn de esenţă 
moale cu acumulatorul încărcat

 Extrem de robustă: ramâne complet funcţională chiar după 
o cădere de la 2 m înălţime pe beton, datorită carcasei 
Dura Shield

Toate sculele electrice Super Duty de 36 V pot fi 
echipate opţional cu acumulatori de două dimensiuni 
diferite, standard şi compact (cu 500 g mai uşor) –  
în scopul adaptării duratei de funcţionare la fiecare 
domeniu de utilizare în parte.

Maşina de găurit cu percuţie cu acumulator
GSB 36 V-LI Professional

Maşină multifuncţională pentru găurire cu percuţie, 
găurire simplă şi înşurubare
 La fel de puternică ca o sculă electrică alimentată 

de la reţea: până la 115 găuri (8  x  50 mm) în zidărie 
cu acumulatorul încărcat

 Extrem de robustă: ramâne complet funcţională  
chiar după o cădere de la 2 m înălţime pe beton, 
datorită carcasei flexibile Dura Shield
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Privire de ansamblu asupra sculelor electrice cu acumulator Bosch 
pentru profesionişti de la profesionişti

Înşurubare  /  găurire cu  /  fără percuţie Tăiere  /  rindeluire  /  şlefuire / iluminare
10,8 V

C
om

p
ac

t 
D

ut
y

Şurubelniţe Şurubelniţa cu impact Şurubelniţa unghiulară cu acumulator Scula electrică mutifuncţională Lanterna
GSR 10,8 V-LI-2/V-LI GDR 10,8 V-LI GWI 10,8 V-LI GOP 10,8 V-LI GLI 10,8 V-LI
Professional Professional Professional Professional Professional

14,4 V şi 18 V

S
ta

nd
ar

d
 D

ut
y

H
ea

vy
 D

ut
y

Şurubelniţe Şurubelniţe Maşini de găurit cu percuţie Ferăstrău circular Ferăstrău sabie
GSR 14,4 /18 V-LI Professional GSR 14,4 /18 VE-2-LI  GSB 14,4 /18 VE-2-LI GKS 18 V-LI GSA 18 V-LI
(acumulator standard /compact) Professional Professional Professional Professional

36 V

S
up

er
 D

ut
y

Şurubelniţe Maşini de găurit cu percuţie Ciocan rotopercutor Ciocan rotopercutor Ferăstrău circular Ferăstrău sabie
GSR 36 V-LI Professional GSB 36 V-LI  Professional GBH 36 V-LI Compact GBH 36 V-LI /  VF-LI GKS 36 V-LI  Professional GSA 36 V-LI Professional
(acum. standard /compact) (acum. standard /compact) Professional Professional (acumulator standard /compact) (acumulator standard /compact)
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12–24 V

N
ic

he
l

Şurubelniţe
Maşina de  
găurit cu percuţie Şurubelniţe cu impact

Şurubelniţa cu limitator  
de reglare a adâncimii Ciocan rotopercutor Ferăstraie Rindea Polizoare unghiulare Lanterna

GSR 12–18 V GSB 12–18 VE-2 GDR/GDS 12–18 V GSR 12 VET GBH 24 V /   VF GSA 18 VE / GKS 18 V GHO 14,4/18 V GWS 14,4 V GLI 14,4/18 V
Professional Professional Professional Professional Professional GST 14,4/18 V Professional Professional Professional Professional



Domeniile de utilizare ale 
        şurubelniţelor cu acumulator

Şurubelniţe
Greutate 
incl. 
acumulator, 
aproximativ 
(kg)

Diam. şuruburi 
în lemn (mm)

Diam. găurire  
in lemn (mm)

Diam. de găurire  
în zidărie (mm)

Diam. 
găurire în 
oţel (mm)

Pagina

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12+ 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 45 50  2 4 6 8 10 12 14 16 18

C
om

p
ac

t 
D

ut
y

GSR 10,8  
1,1 10 07V-LI-2

Professional

GSR 10,8 V-LI 0,8 8 07
Professional

GWI 10,8 V-LI 1,1 8 09
Professional

S
ta

nd
ar

d
 

D
ut

y

GSR 14,4 V-LI

1,7/1,5 13 11
Professional
(acumulator standard/
compact)

GSR 18 V-LI

1,8/1,6 13 12
Professional
(acumulator standard/ 
compact)

H
ea

vy
 

D
ut

y

GSR 14,4  
2,3 13 16VE-2-LI

Professional

GSR 18
2,4 13 16VE-2-LI

Professional

S
up

er
 

D
ut

y

GSR 36 V-LI

3,0/2,5 13 19
Professional
(acumulator standard/ 
compact)

Maşini de găurit cu percuţie  
Greutate 
incl. 
acumulator, 
aproximativ 
(kg)

Diam. şuruburi 
în lemn (mm)

Diam. găurire  
in lemn (mm)

Diam. de găurire  
în zidărie (mm)

Diam. 
găurire în 
oţel (mm)

Pagina

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12+ 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 45 50  2 4 6 8 10 12 14 16 18

H
ea

vy
 

D
ut

y

GSB 14,4  
2,4 13 15VE-2-LI

Professional

GSB 18  
2,5 13 15VE-2-LI

Professional

S
up

er
D

ut
y

GSB 36 V-LI 

3,2/2,7 13 19
Professional

(acumulator standard/ 
compact)

domeniu de utilizare optim domeniu de utilizare maxim admis
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Pentru profesionişti de la profesionişti

Data/semnătura

Fax: 021/405.75.38

Da, pe viitor doresc să fiu informat de Bosch.
Sunt de acord ca datele transmise să fie înregistrate în baza de date a firmei Robert Bosch GmbH şi a organizaţiilor sale de distribuţie din Germania şi utili-
zate pentru a mă informa asupra produselor şi serviciilor. Pot primi informaţii de la Robert Bosch GmbH, Power Tools, 71518 Backnang, Germania asupra 
datelor înregistrate privitor la persoana mea. Acest acord în favoarea Robert Bosch GmbH poate fi oricând revocat la adresa mai sus amintită.

Da, sunt de acord să pot fi informat de către distribuitorii locali autorizaţi privitor la produse şi servicii şi accept ca datele mele să poată fi transmise mai  
departe în acest scop.

În ce ramură îşi desfăşoară activitatea firma dumneavoastră?

Firma

Prenume / nume

Stradă / nr.

Cod poştal / localitate

Telefon  

E-mail

Telefon mobil

Fax

Funcţie Patron /
Director

Responsabil de achiziţionarea 
sculelor electrice

Altă funcţie

Construcţia de blocuri

Construcţii subterane

Alte sectoare de construcţii

Comercializare / reparaţii autovehicule

Industria de autovehicule

Alte sectoare ale construcţiei de autovehicule

Construcţia de maşini

Lăcătuşerie / prelucrarea oţelului / metalului

Altele

Țiglari / dulgheri

Tâmplari

Construcţia de mobilă / industria mobilei

Alte sectoare de prelucrare a lemnului

Zugravi / vopsitori

Parchetari/pavatori/faianţari

Instalaţii electrice

Tinichigii / instalatori de gaze / apă / încălzire / 
climatizare

Bosch este partenerul dumneavoastră de încredere pentru mica şi marea industrie. Deoarece dumneavoastră sunteţi 
importanţi pentru noi, dorim să vă ţinem la curent şi pe viitor cu privire la ultimele noutăţi şi să vă furnizăm informaţii 
selecţionate, relevante pentru dumneavoastră, referitor la noile noastre scule electrice profesionale albastre şi la ser-
viciile deosebite oferite în legătură cu acestea. Nu trebuie decât să completaţi acest formular de contact şi să-l 
expediaţi la numărul de fax indicat. 




