
Program 2009/2010: 
Scule electrice profesionale albastre pentru prelucrarea 
lemnului pentru profesionişti de la profesionişti

Competenţă în prelucrarea lemnului: 
performanţă şi precizie

Firma 

 prenume, nume

Stradă, nr.

Cod poştal, localitate

Telefon  fax

E-mail

Pentru profesionişti de la profesionişti

Data/semnătura

Fax: 021/405.75.38

Sunt de acord ca datele transmise în acest sens să fie înregistrate în baza de date a grupului Bosch şi a organizaţiilor sale de distribuţie din Germania şi  
utilizate 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 grupului Bosch poate fi oricând revocat la adresa mai sus amintită.
Da, sunt de acord să fiu informat şi de către distribuitorii locali Bosch selecţionaţi privitor la produse şi servicii, iar datele mele să poată fi transmise mai  
departe în acest scop. 

Funcţie

1 – 19 20 – 49 50 – 99 > 100

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/metalelor

Altele

ŢȚiglari/zidari

Tâmplari

Construcţia de mobilă/industria mobilei

Alte sectoare de prelucrare a lemnului

Zugravi/vopsitori

Faianţari

Parchetari

Instalaţii electrice

Tinichigii

Instalaţii de 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 
referitor la noile noastre scule electrice profesionale albastre şi serviciile deosebite oferite în legătură cu acestea. În 
acest scop trebuie numai să completaţi acest formular de contact şi să-l trimiteţi la numărul de fax indicat. 

În ce ramură îşi desfăşoară activitatea firma dumneavoastră?

Câte scule electrice aveţi în firma dumneavoastră?

Da, pe viitor doresc să fiu informat de Bosch şi prin e-mail.

WR 05/09 RO

Da, pe viitor doresc să fiu informat de Bosch.

Dl.

D-na

www.bosch-professional.com

Scule electrice pentru prelucrarea lemnului 
pentru pofesionişti de la profesionişti

Scule electrice staţionare
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Ferăstraie

Maşini de frezat, rindele, şlefuitoare

Robert Bosch srl

Departamentul Scule Electrice  Fax: 021/ 405.75.38

Str.Horia Măcelariu 30-34, Bucureşti www.bosch.com.ro

Maşini de găurit/înşurubat cu acumulator



Ferăstraie 4

f Ferăstraie verticale 6

f Ferăstraie circulare 8

f Ferăstraie sabie 10

f Sculă multifuncţională cu acumulator 11

Maşini de frezat, rindele, şlefuitoare  12
 

f Maşini de frezat 14

f Rindele 16

f Şlefuitoare cu vibraţii 17

f Şlefuitoare cu excentric 18

Scule electrice staţionare 20

f Ferăstrău multifuncţional 22

f Ferăstraie circulare staţionare 22

f Ferăstrău circular de banc 23

Maşini de găurit/înşurubat cu acumulator 24

f Maşină de găurit/înşurubat cu acumulator de 3,6 V  26

f Maşină de găurit/înşurubat cu acumulator de 10,8 V 26

f Maşină de găurit/înşurubat cu acumulator de 14,4 V 26

f Maşină de găurit/înşurubat cu acumulator de 18 V 27

f Maşină de găurit/înşurubat cu acumulator de 36 V 27

Transportul sculelor electrice 28

f Valiză Systainer  28

f Mese de transport şi de lucru  28

Dezvoltate pentru 
profesionişti 
testate de profesionişti

Aşteptările de la dumneavoastră în calitate de  
specialist în prelucrarea lemnului sunt mari:  
rapiditate, fiabilitate şi comptetenţă. Aceasta 
înseamnă: lucru de primă clasă.  
De aceea nu este firesc, ca şi dumneavoastră  
să aveţi aceleaşi aşteptări de la sculele 
dumneavoastră electrice?

Sculele electrice profesionale albastre pentru  
prelucrarea lemnului sunt destinate satisfacerii 
celor mai ridicate exigenţe. Ele se remarcă prin 
precizie, performanţe şi robusteţe. Astfel acestea 
vă oferă cele mai bune premise pentru obţinerea 
unor rezultate de lucru deosebite, profesionale.

La dezvoltarea noilor scule electrice albastre, 
Bosch colaborează strâns cu profesionişti din  
domeniul practic, care testează sculele electrice  
în condiţii extreme. Astfel este un lucru garantat 
că dumneavoastră, ca profesionist, vă puteţi bizui 
întotdeauna pe o tehnică absolut fiabilă. 

Scule electrice profesionale albastre pentru 
prelucrarea lemnului – soluţii convingătoare 
pentru profesionişti de la profesionişti.



54 | Ferăstraie

“Utilizarea este foarte confortabilă.  
Nu cunosc alt ferăstrău vertical, care  
să înregistreze asemenea rezultate  
de lucru precise şi de înaltă calitate.”

Thomas Sutter, tâmplar, campion mondial profesionist  
la tâmplărie de mobilă

 f  Ferăstraie verticale pag. 6

 f  Ferăstraie circulare pag. 8

 f  Ferăstraie sabie pag.10

 f  Sculă multifuncţională cu acumulator pag.11

Ferăstraie potrivite 
pentru orice utilizare

Prin programul său de ferăstraie profesionale albastre, 

Bosch oferă scule electrice potrivite pentru toate 

aplicaţiile din domeniul prelucrării lemnului: 

ferăstraiele verticale asigură o precizie foarte ridicată 

la tăierea parchetului şi blaturilor de bucătărie. 

Ferăstraiele circulare conving prin performanţele lor 

chiar în condiţii extrem de grele de utilizare continuă: 

de ex. la tăierea învelitorilor de acoperiş sau debitarea 

grinzilor de acoperiş. La lucrările de renovare, 

ferăstraiele sabie cuceresc prin fiabilitate. 



Precision Control Bosch
 f Printr-o apăsare de buton fălcile 

de ghidare se ajustează automat  
la diferite grosimi ale pânzelor  
de ferăstrău 

 f Ghidare extrem de precisă
 f Tăieri în unghi exact

Construcţie profesională în  
formă de oală şi carcasă din 
aluminiu pentru o durată de 
viaţă îndelungată

Racord de aspirare 
pentru conectarea  
sistemelor de aspirare

Talpă de fixare rabatabilă  
pentru tăieri simple în orice 
unghi şi sabot de protecţie 
pentru menajarea suprafeţei 
materialului prelucrat

Sistem Constant Electronic 
pentru un avans de lucru 
constant, chiar în sarcină

SDS Bosch pentru 
schimbare rapidă, cu o 
singură mână, a pânzei  
de ferăstrău

Funcţie de suflare 
pentru vizibilitate 
optimă

Bosch este inventatorul ferăstrăului 
vertical. Şi nu numai atât: multe 
inovaţii tehnice privind ferăstraiele 
verticale sunt realizări Bosch. Cel mai 
actual exemplu: ferăstraiele verticale 
GST 135 CE şi BCE Professional 
conving prin sistemul Precision  
Control şi alte soluţii pentru lucrul  
de înaltă precizie.

„Extra clean for wood“  
pânze de ferăstrău vertical 
pentru tăieri fără ruperea 
marginilor

Bosch GEB 1: Bosch 
inventează primul ferăstrău 
vertical pentru profesionişti

Bosch P 10: Bosch prezintă primul 
ferăstrău vertical cu talpă de fixare 
rabatabilă pentru profesionişti

Bosch GST 135 CE şi BCE Professional: Bosch prezintă 
primul ferăstrău vertical cu ghidarea pânzei de ferăstrău 
reglabilă fără scule (Precision Control)

Bosch GST 60 PAE: Bosch dezvoltă primul 
ferăstrău vertical cu schimbarea fără scule  
a pânzelor de ferăstrău

Bosch 8554: Bosch lansează pe 
piaţă primul ferăstrău vertical cu 
mişcare pendulară

1944 2009

De la inventatorul ferăstrăului vertical:   
corolarul unei experienţe de peste 60 de ani

Pe primul loc în ceea ce priveşte precizia:  
ferăstraiele verticale albastre Bosch 
pentru profesionişti

Sistem Precision Control patentat de Bosch 
pentru tăieri în unghi exact:
Cu sistemul Precision Control Bosch obţineţi 
rezultate de lucru exacte chiar la prelucrarea 
lemnului gros, materialelor sandwich şi a tablei 
subţiri. Printr-o apăsare de buton fălcile de  
ghidare se ajustează precis la grosimea pânzei 
de ferăstrău asigurând fixarea laterală optimă a 
acesteia. Astfel se reduc vibraţiile, obţinându-
se tăieri extrem de precise şi în unghi exact.

Ferăstrău vertical GST 135 CE şi BCE Professional:
Noutate: precizie printr-o apăsare de buton

 f Printr-o apăsare de buton fălcile de ghidare „Precision-
Control“ se ajustează automat la diferite grosimi de 
pânze de ferăstrău pentru tăieri în unghi exact şi  
ghidare precisă

 f Utilizare extrem de confortabilă cu sistemul „SDS“ 
Bosch, cel mai simplu mod din lume de schimbare cu  
o singură mână a pânzelor de ferăstrău

 f Avans de lucru constant chiar în sarcină, mulţumită  
sistemului Constant Electronic

6 | Ferăstraie verticale

GST 135 CE Professional GST 135 BCE Professional

Putere nominală 720 W 720 W

Adâncime de tăiere în lemn 135 mm 135 mm

Adâncime de tăiere în aluminiu 20 mm 20 mm

Adâncime de tăiere în oţel nealiat 10 mm 10 mm

Număr de comandă 0 601 510 760 0 601 511 760 

Număr de comandă cu Systainer 0 601 510 7A0 0 601 511 7A0 

Alte informaţii despre sculele electrice profesionale albastre şi accesoriile acestora găsiţi la www.bosch-professional.com.

Ferăstraiele verticale cu adâncime de tăiere de 135 mm



Ferăstraiele circulare Bosch au fost dezvoltate special pentru satisfacerea 
cerinţelor specialiştilor din construcţii. Motoarele lor puternice asigură  
o putere de antrenare foarte mare. Combinate cu forma lor constructivă 
compactă şi greutatea redusă, ele stabilesc noi standarde. Prin aceasta,  
ele sunt perfecte pentru lucrul confortabil, chiar în cazul unor utilizări  
îndelungate.

 f Motor puternic de 1800 W cu sistem Constant Electronic 
pentru o forţă de antrenare ridicată şi avans constant la 
debitare în orice tip de lemn

 f Talpa ştanţată de metal şi apărătoarea de protecţie,  
din aluminiu turnat sub presiune, rezistă la cele mai dure 
şocuri

 f Cea mai mică greutate din clasa sa pentru manevrare 
optimă

Ferăstrău circular GKS 65 CE Professional: 
Ferăstrăul circular puternic

Pânza de ferăstrău perfectă pentru orice tăiere: 
Bosch oferă o gamă largă de pânze pentru 
ferăstrău circular – pentru tăieri optime în lemn  
de esenţă tare, MDF sau carton presat. Utile pentru 
obţinerea unor linii de tăiere perfecte: şinele de 
ghidare de la Bosch lungi de 700 mm şi 1400 mm.

Ferăstrău circular GKS 55 CE Professional: 
Ferăstrăul circular robust în format compact

 f Greutate redusă şi formă constructivă compactă 
pentru manevrare optimă

 f Motorul puternic de 1350 W cu sistem Constant 
Electronic asigură o forţă de antrenare ridicată şi  
un avans constant la debitare în orice tip de lemn

 f Talpa ştanţată de metal şi apărătoarea de protecţie, 
din aluminiu turnat sub presiune, rezistă la cele  
mai dure şocuri

Ferăstraie circulare | 98 | Ferăstraie circulare

Ferăstrău circular GKS 85 Professional: 
Ferăstrăul circular performant

 f Motor de 2200 W, extrem de rezistent la suprasolicitare  
pentru o putere ridicată de antrenare în grinzi de lemn  
masiv, indiferent de umiditatea lemnului, până la o  
adâncime de tăiere de 85 mm

 f Talpa ştanţată de metal şi apărătoarea sandwich, din  
aluminiu turnat sub presiune, rezistă la cele mai dure şocuri

 f Ghidare optimizată a aşchiilor şi turbosuflantă pentru o  
bună vizibilitate asupra marcajului de tăiere şi ghidare  
precisă la tăiere

GKS 55 Professional GKS 55 CE Professional

Putere nominală 1.200 W 1.350 W

Adâncime de tăiere (90°) 55 mm 55 mm

Diametrul pânzei de ferăstrău 160 mm 160 mm

Greutate 3,5 kg 3,6 kg

Număr de comandă 0 601 664 000 0 601 664 800 

Număr de comandă cu Systainer 0 601 664 002 0 601 664 801 

GKS 65 Professional GKS 65 CE Professional GKS 85 Professional NEU! GKS 190 Professional

Putere nominală 1.600 W 1.800 W 2.200 W 1.400 W

Adâncime de tăiere (90°) 65 mm 65 mm 85 mm 70 mm

Diametrul pânzei de ferăstrău 190 mm 190 mm 235 mm 190 mm

Greutate 4,8 kg 4,9 kg 7,5 kg 4,2 kg

Număr de comandă 0 601 667 001 0 601 668 701 0 601 57A 000 0 601 623 000 

Număr de comandă cu Systainer 0 615 990 AU3 0 615 990 AU6 0 615 990 AU8 –

Extrem de robust pentru performanţe constant 
ridicate:
Apărătoarea sandwich, fără pană de despicat, 
rămâne în perfectă stare de funcţionare chiar 
după o cădere de la doi metri înălţime. Placa  
de bază din aluminiu, rezisentă la rupere, cu  
ghidaj cu şine integrat, vă garantează linii de 
tăiere absolut perfecte.

Alte informaţii despre sculele electrice profesionale albastre şi accesoriile acestora găsiţi la www.bosch-professional.com. Alte informaţii despre sculele electrice profesionale albastre şi accesoriile acestora găsiţi la www.bosch-professional.com.

În urmă cu peste 60 de ani Bosch a inventat ferăstrăul vertical iar de atunci 
încoace l-a perfecţionat continuu. Cea mai recentă inovaţie: Precision  
Control Bosch. Pânza de ferăstrău este ajustată şi fixată printr-o apăsare 
de buton. Pentru dumneavoastră, ca profesionist, aceasta înseamnă lucru 
de o precizie absolută şi într-un unghi exact.

Tăieri fără ruperi de margini pe ambele feţe cu 
„extra clean for wood“ Bosch:
Bosch este lider de piaţă pe plan mondial în seg-
mentul pânzelor pentru ferăstrău vertical, oferind 
cel mai cuprinzător program de pânze de ferăstrău 
de pe piaţă. Noi şi unice pe plan mondial sunt  
pânzele pentru ferăstrău vertical „extra clean for 
wood“. Funcţia integrată de tăiere preliminară vă 
permite executarea unor tăieri absolut curate, fără 
ruperea marginilor. Nu mai sunt necesare operaţiile 
ulterioare de şlefuire.

Ferăstrău vertical GST 120 E şi BE Professional:
Ferăstraiele robuste pentru utilizări dificile

 f Partenerul de încredere pentru utilizările extrem de 
dificile

 f Durată de viaţă îndelungată în condiţii de solicitare 
extremă datorită sistemului SDS robust

 f Construcţie profesională în formă de oală şi carcasă 
din aluminiu pentru o durată de viaţă îndelungată

Ferăstraie verticale | 7

GST 120 E Professional GST 120 BE Professional

Putere nominală 650 W 650 W

Adâncime de tăiere în lemn 120 mm 120 mm

Adâncime de tăiere în aluminiu 20 mm 20 mm

Adâncime de tăiere în oţel nealiat 10 mm 10 mm

Număr de comandă 0 601 510 660 0 601 511 660 

Alte informaţii despre sculele electrice profesionale albastre şi accesoriile acestora găsiţi la www.bosch-professional.com.

Ferăstraiele verticale cu adâncime de tăiere de 120 mm

Ferăstraiele circulare cu adâncime de tăiere de 55 mm

Ferăstraiele circulare cu adâncime de tăiere de 65-85 mm



Multicutter cu acumulator | 11

Sculă multifuncţională cu acumulator Bosch permite ajustarea, 
potrivirea, repararea perfectă – toate acestea, fără cablu. Drept urmare,  
el se bucură de o utilizare diversificată la asamblarea de rafturi, bucătării  
şi construcţia de mobilă.

 f Posibilităţi de utilizare diversificate pentru tăieri cu 
intrare directă în material, tăieri la nivel şi şlefuire,  
cu ajutorul sortimentului de accesorii multiple 

 f Manevrare excelentă graţie construcţiei compacte  
şi greutăţii de numai 1 kg

 f Performanţe profesionale asemănătoare sculelor 
electrice comparabile alimentate de la reţea, datorită 
celor 20.000 oscilaţii pe minut

Scula multifuncţională cu acumulator GOP 10,8 V-LI Professional: 
Ajustare, potrivire, reparare perfectăNOU!

Scula multifuncţională cu  
acumulator poate:

 f executa tăieri cu intrare directă în 
material

 f tăia coplanar
 f şlefui, chiar în locurile înguste
 f şi multe altele. Fără cablu, 
desigur.

NOU! GOP 10,8 V-LI Professional

Tensiunea acumulatorului 10,8 V

Capacitate acumulator 1,3 Ah Premium

Turaţie la mersul în gol 5.000–20.000 min–1

Greutate incl. acumulator 1 kg

Număr de comandă 0 601 858 001 

Alte informaţii despre sculele electrice profesionale albastre şi accesoriile acestora găsiţi la www.bosch-professional.com.
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Accesorii multicutter cu acumulator GOP 10,8 V-LI Professional

10 | Ferăstraie sabie

Ferăstraiele sabie Bosch conving prin performanţe ridicate şi construcţie 
compactă. Sistemul SDS patentat de Bosch permite o schimbare foarte 
rapidă şi comodă a pânzei de ferăstrău.

Pânze de ferăstrău sabie Bosch  
pentru orice material:
Zidărie, metal, fier, auminiu, lemn şi 
material plastic – cu pânzele de 
ferăstrău sabie de la Bosch tăiaţi mai 
bine orice material. Sistemul SDS al 
ferăstraielor sabie Bosch face posibilă 
schimbarea foarte rapidă a pânzei de 
ferăstrău.

GSA 900 E Professional GSA 1200 E Professional

Adâncime de tăiere în lemn 250 mm 250 mm

Adâncime de tăiere în profile şi ţevi metalice 20 mm 20 mm

Putere nominală 900 W 1.200 W

Lungime de cursă ferăstrău 28 mm 19 mm

Număr de curse la mersul în gol 0 – 2.700 min-1 0 – 2.800 min-1

Greutate 3,3 kg 3,7 kg

Număr de comandă 0 601 64C 003 0 601 64E 003 

Ferăstrău sabie GSA 1200 PCE Professional:
Ferăstrăul confortabil cu schimbarte foarte rapidă a pânzei de ferăstrău

 f Sistem SDS patentat de Bosch pentru schimbarea comodă  
şi rapidă, cu o singură mână, a pânzei de ferăstrău

 f Brute™ Drive System: sistem de antrenare patentat de Bosch 
pentru utilizare îndelungată chiar în condiţii de solicitare 
extremă

 f Reglare electronică a numărului de curse pentru lucrul în 
funcţie de material

Alte informaţii despre sculele electrice profesionale albastre şi accesoriile acestora găsiţi la www.bosch-professional.com.

Ferăstraie sabie dintr-o privire



1312 | Maşini de frezat, rindele, şlefuitoare

 f  Maşini de frezat pag.14

 f  Rindele pag.16

 f  Şlefuitoare cu vibraţii pag.17

 f  Şlefuitoare cu excentric pag.18

Suprafeţe prelucrate 
perfect prin frezare, 
rindeluire şi şlefuire

Prelucrarea suprafeţelor nu admite toleranţe: 

dumneavoastră, ca profesionist, doriţi să obţineţi  

muchii frezate curat şi îndepărtarea de material  

cu precizie milimetrică. Suprafeţe şlefuite perfect!

“Precizia GMF 1400 CE Professional m-a 
convins. Datorită centrului său de greutate 
poziţionat jos, este ideal pentru lucrările 
de frezare după şablon de copiere.” 

Andy King, tâmplar



Maşinile de frezat Bosch stabilesc noi standarde în ceea ce priveşte 
precizia. Indiferent dacă frezaţi muchii profilate şi caneluri în lemn masiv  
sau în plăci, rotunjiţi rame sau faţetaţi furnirul – „sistemul de ajustare fină” 
Bosch, unic în felul său, vă garantează rezultate de lucru exacte. Avantajul 
dumneavoastră: precizie pentru orice domeniu de utilizare.

Maşină de frezat muchii GKF 600 Professional: 
Specialistul uşor manevrabil al frezării muchiilor

Maşini de frezat | 1514 | Maşini de frezat

 f Motor robust de 2000 W, care, datorită sistemului  
Constant Electronic dispune de suficiente rezerve de  
putere pentru frezarea unor diametre mari

 f Roţile de reglare şi pârghia de prindere cu posibilitate  
de blocare asigură repetarea operaţiilor de frezare cu  
rezultate de lucru de aceeaşi precizie de până la 1/10 mm

 f Posibilitate de decuplare a suspensiei elastice la unitatea 
de frezare cu avans în adâncime pentru adâncimile de  
frezare mari şi în cazul utilizării staţionare

Maşină de frezat GOF 2000 CE Professional: 
Maşina robustă şi precisă de frezat cu avans în adâncime

 f Forma constructivă foarte compactă şi mânerul  
ergonomic permit manevrarea cu o singură mână,  
în mod special la prelucrarea muchiilor

 f Reglarea fără trepte a adâncimii de frezare cu  
roată de reglare şi fixarea fără joc a motorului  
permit ajustarea exactă şi rezultate de lucru de 
aceeaşi precizie

 f Accesorii multiple în valiză profesională stabilă,  
pentru cerinţele versatile ale prelucrarării de muchii

 f Maşină de frezat multifuncţională: combinaţie între maşină 
de frezat cu avans în adâncime şi maşină de frezat după 
şablonul de copiere pentru utilizarea perfectă la cele mai  
diverse lucrări de frezare

 f Sistem de schimbare rapidă SDS: fixarea fără joc a blocului 
motor separat, opţional în unitatea de frezare cu avans în 
adâncime sau în unitatea de frezare după şablonul de  
copiere

 f Motor puternic de 1400 W în carcasă robustă de aluminiu şi 
sistem Constant Electronic pentru un avans de lucru uniform

Maşină de frezat multifuncţională GMF 1400 CE Professional: 
Maşina de frezat multifuncţională flexibilă

Maşină de frezat pentru dibluri plate  
GFF 22 A Professional: 
Specialistul lucrărilor de precizie la îmbinările de lemn

 f Limitatoarele unghiulare de metal robuste, cu scale gradate 
şi puncte de divizare ştanţate permit reglaje precise pentru 
îmbinări bine ajustate

 f 670 W pentru o putere optimă la realizarea de îmbinări de 
rame, de colţ, longitudinale şi transversale

 f Reglare fără scule a adâncimii de frezare pentru un avans  
de lucru rapid

Şina de ghidare pentru 
ferăstraiele circulare 
Bosch poate fi folosită, 
împreună cu adaptorul 
pentru şine de ghidare 
Bosch, şi la maşinile de 
frezat. Astfel veţi freza 
caneluri şi executa decu-
paje absolut exacte.

Maşină de frezat muchii Maşină de frezat multifuncţională Maşină de frezat Maşină de frezat Maşină de frezat
GKF 600 Professional GMF 1400 CE Professional GOF 900 CE Professional GOF 1300 CE Professional GOF 2000 CE Professional

Putere nominală 600 W 1.400 W 900 W 1.300 W 2.000 W

Turaţie la mersul în gol 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

Sistem de prindere 6–8 mm 8–12,7 mm 6–8 mm 6–12,7 mm 8–12,7 mm

Cursa maximă a frezei – 59 mm 50 mm 58 mm 65 mm

Număr de comandă 0 601 60A 100 0 601 617 802 0 601 614 603 0 601 613 603 0 601 619 703 

Număr de comandă  
cu Systainer

0 615 990 BC9 – 0 615 990 BD0 0 615 990 BD1 0 615 990 BD2 

Maşină de frezat pentru dibluri plate
GFF 22 A Professional

Putere nominală 670 W

Adâncime de tăiere max. 22 mm

Diametru frezei 105 mm

Orificiul frezei 22 mm

Număr de comandă 0 601 620 003 

Număr de comandă cu Systainer 0 601 620 063 

Alte informaţii despre sculele electrice profesionale albastre şi accesoriile acestora găsiţi la www.bosch-professional.com. Alte informaţii despre sculele electrice profesionale albastre şi accesoriile acestora găsiţi la www.bosch-professional.com.

Toate maşinile de frezat



S-a isprăvit cu pulberile fine:
Bosch este singurul producător cu certi-
ficare pentru puritatea aerului. Microfilt-
rele Bosch reţin 90% din pulberi, chiar 
particulele de 100 de ori mai fine decât 
firul de păr uman. Un alt avantaj: cutia 
colectoare elimină necesitatea pungilor 
filtrante scumpe.

GHO 26-82 Professional GHO 40-82 C Professional

Putere nominală 710 W 850 W

Lăţimea rindelei 82 mm 82 mm

Grosimea reglabilă a aşchiei 0–2,6 mm 0–4 mm

Adâncimea reglabilă a falţului 0–9 mm 0–24 mm

Număr de comandă 0 601 594 303 0 601 59A 760 

Număr de comandă cu Systainer – 0 601 59A 765 

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

Putere nominală 180 W 300 W 330 W

Diametru cerc vibraţii 1,6 mm 2,4 mm 2,4 mm

Lăţime placă de şlefuire 113 mm 92 mm 114 mm

Lungime placă de şlefuire 105 mm 182 mm 226 mm

Număr de comandă 0 601 297 087 0 601 292 660 0 601 293 660 

Număr de comandă cu Systainer – 0 601 292 665 0 601 293 665 

Rindea GHO 40-82 C Professional: 
Rindeaua adecvată pentru suprafeţe prelucrate  
de cea mai bună calitate

Şlefuitor cu vibraţii GSS 140 A Professional: 
Cu sistemul Easy-Fit orice foaie abrazivă se potriveşte perfect

Rindea GHO 26-82 Professional: 
Rindeaua comod de manevrat, puternică

Şlefuitoare cu vibraţii | 1716 | Rindele

Rindelele Bosch lucrează, graţie motoarelor lor puternice şi sistemului unic 
Woodrazor cu un singur cuţit, în plină forţă şi extrem de precis. Cu rindelele 
Bosch veţi prelucra perfect suprafeţele fără a mai fi necesară retuşarea 
acestora. Astfel economisiţi timp şi bani.

Şlefuitoarele cu vibraţii Bosch conving prin puterea ridicată de 
îndepărtare a materialului şi şlefuirea foarte fină a suprafeţelor.  
Datorită manevrabilităţii lor deosebite şi turaţiilor optimizate, acestea 
asigură prelucrarea de foarte înaltă calitate a suprafeţei oricărui material.

Sistemul Woodrazor cu un singur cuţit, pentru 
suprafeţe prelucrate perfect:
Sistemul Woodrazor patentat de Bosch, cu un singur 
cuţit de rindea, eliminînă necesitatea ajustării com-
plicate a celui de-al doilea cuţit – pentru rezultate 
optime. Cuţitele reversibile Woodrazor Bosch sunt 
rezistente la uzură, foarte ascuţite şi durabile pentru 
suprafeţe prelucrate perfect, fără necesitatea 
retuşurilor.

 f Calitate foarte bună a suprafeţelor prelucrate datorită 
cuţitelor foarte ascuţite şi a turaţiei constante chiar la 
prelucrarea lemnului tare

 f Cel mai rapid şi cel mai avantajos sistem de schimbare a 
cuţitelor de pe piaţă, datorită cuţitelor Woodrazor cu o 
durată de viaţă îndelungată şi ajustării foarte simple a 
acestora

 f Durată de viaţă foarte îndelungată asigurată de suportul 
de lagăr din aluminiu şi de protecţie termică a motorului

 f Fixare perfectă a a hârtiei, fără fluturare sau rupere prin sistemul 
Easy-Fit Bosch – pentru hârtia abrazivă cu arici sau la rolă

 f Sistem de microfiltrare Bosch: aspirarea eficientă a prafului adusă 
la perfecţiune 

 f Formă constructivă ergonomică cu două suprafeţe softgrip pentru 
două poziţii de prindere

 f Sculă electrică mică, comod de manevrat, cu motor puternic de  
710 W, ideală pentru lucrările de păsuire la faţa locului

 f Cel mai rapid şi cel mai avantajos sistem de schimbare a cuţitelor  
de pe piaţă, datorită cuţitelor Woodrazor cu o durată de viaţă 
îndelungată şi ajustării foarte simple a acestora

 f Eliminarea aşchiilor, la alegere, spre stânga sau spre dreapta

Şlefuitor cu vibraţii GSS 280 AE Professional: 
Şlefuitorul adecvat pentru suprafeţe prelucrate de cea 
mai bună calitate

 f Plăci de şlefuire de înaltă calitate pentru suprafeţe prelucrate  
perfect şi o durată de exploatare de 5 ori mai îndelungată decât  
în cazul plăcilor de şlefuire din cauciuc

 f Silenţios şi fără vibraţii pentru un lucru plăcut
 f Etanşare optimă a lagărelor şi flanşă de lagăr din aluminiu de  

înaltă calitate pentru o funcţionare fără şocuri şi o durată de  
viaţă îndelungată a motorului

Alte informaţii despre sculele electrice profesionale albastre şi accesoriile acestora găsiţi la www.bosch-professional.com. Alte informaţii despre sculele electrice profesionale albastre şi accesoriile acestora găsiţi la www.bosch-professional.com.

Rindelele 

Şlefuitoarele cu vibraţii 



Şlefuitorul multifuncţional GEX 
150 Turbo Professional:
Cu un clic se trece de la şlefuirea 
fină la şlefuirea grosieră sau lust-
ruire. Suplimentar, modul Turbo 
asigură la şlefuirea brută, înde-
părtarea unei cantităţi de material 
de 5 ori mai mare. Prin această 
economie de timp, scula electrică 
se amortizează după numai câteva 
ore de lucru.

Şlefuitoarele cu excentric Bosch asigură o prelucrarea perfectă a 
suprafeţelor, chiar în cazul pieselor curbate şi formate. Stabilitatea 
deosebită la funcţionare şi sistemul de frânare a discului garantează  
şlefuirea fără crestături şi un randament ridicat de îndepărtare a  
materialului.

Şlefuitoare cu excentric | 1918 | Şlefuitoare cu excentric

Aspiratorul special ideal pentru lemn:
Lucru fără praf cu sculele electrice Bosch pentru 
prelucrarea lemnului: GAS 50 M Professional este 
aspiratorul profesional certificat pentru pulberile  
de lemn. El aspiră fără probleme praful şi, datorită 
mufei sale flexibile din cauciuc, se potriveşte la 
aproape toate sculele electrice. Curăţarea 
electromagnetică a filtrelor Plus-Clean asigură o  
putere de aspirare constantă, maximă.

Şlefuitor cu excentric GEX 125-1 AE Professional: 
Şlefuire confortabilă în orice poziţie de lucru

 f Formă constructivă compactă, ergonomică, cu 
suprafeţe softgrip mari, pentru poziţii de prindere 
variabile şi utilizare deosebit de confortabilă

 f Sistem de microfiltrare Bosch: aspirarea eficientă  
a prafului adusă la perfecţiune

 f Preselecţia turaţiei pentru lucrul în funcţie de  
material

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

Putere nominală 250 W 340 W 340 W

Diam. disc 125 mm 125 mm 150 mm

Diametru cerc vibraţii 2,5 mm 5 mm 4 mm

Turaţie la mersul în gol 7.500–12.000 min–1 4.500–12.000 min–1 4.500–12.000 min–1

Număr de comandă 0 601 387 501 0 601 372 480 0 601 372 680 

Număr de comandă cu Systainer 0 615 990 BC8 0 601 372 465 0 601 372 665 

 f Mişcarea excentrică plus rotaţia asigură cea mai fină 
şlefuire cu un randament ridicat

 f Flanşa lagărului din aluminiu asigură o durabilitate 
ridicată şi funcţionare fără şocuri

 f Cu reglare electronică şi preselecţia turaţiei, adică 
turaţia adecvată pentru fiecare utilizare în parte

Şlefuitor cu excentric GEX 150 AC Professional: 
Şlefuitorul cu performanţe ridicate de îndepărtare a 
materialului

Şlefuitor cu excentric GEX 150 Turbo Professional: 
Trei maşini într-una singură

 f Cu un clic: se trece de la şlefuirea fină la şlefuirea 
grosieră sau lustruire

 f Îndepărtarea unei cantităţi de material de 5 ori mai 
mare în modul Turbo (şlefuire brută), iar prin eco- 
nomia de timp costurile se amortizează după numai  
câteva ore / unităţi manoperă

 f Durată de viaţă foarte îndelungată datorită etanşării 
perfecte a lagărelor, protecţiei la suprasarcină şi  
comutatorului Turbo robust

GEX 150 Turbo Professional

Putere nominală 600 W

Diam. disc 150 mm

Diametru cerc vibraţii 4,5 mm

Turaţie la mersul în gol 3.100–6.650 min–1

Număr de comandă 0 601 250 760 

(disc suplimentar cu 9 găuri) 0 601 250 770 

Număr de comandă cu Systainer 0 601 250 765 

Alte informaţii despre sculele electrice profesionale albastre şi accesoriile acestora găsiţi la www.bosch-professional.com. Alte informaţii despre sculele electrice profesionale albastre şi accesoriile acestora găsiţi la www.bosch-professional.com.



2120 | Scule electrice staţionare

 f Ferăstrău multifuncţional pag. 22

 f Ferăstraie circulare staţionare pag. 22

 f Ferăstrău circular de banc pag. 23

Scule electrice 
staţionare pentru 
lucrul de precizie în  
orice tip de lemn

Sculele electrice staţionare Bosch sunt combinaţia 

perfectă dintre putere şi precizie. Motoarele puternice 

şi elementele din dotare de înaltă calitate ca de ex.  

laserul integrat, permit prelucrarea rapidă, precisă  

a oricărui tip de lemn. De aceea sculele electrice 

staţionare Bosch se utilizează peste tot acolo unde  

se cere o prelucrare precisă şi rapidă.

“Partea frumoasă la acest ferăstrău este 
versatilitatea sa. Cu el am tot ce îmi  
trebuie pe şantier: atât funcţia de 
ferăstrău circular de banc cât şi funcţia 
de ferăstrău pentru tăieri oblice. Laserul 
îmi oferă siguranţă maximă la debitare 
cât şi feelingul necesar în ceea ce 
priveşte precizia.” 

Thomas Haag, maistru decoraţiuni interioare 



 f Ferăstrău circular de banc şi ferăstrău circular 
staţionar într-o singură sculă electrică

 f Lucru de precizie cu ajutorul laserului integrat
 f Motor puternic de 1800 W pentru un avans de lucru 

rapid la o adâncime de tăiere de până la 95 mm în 
lemn de esenţă tare

Scule electrice staţionare Bosch – cel mai înalt standard în ceea ce 
priveşte puterea şi precizia. Indiferent dacă tăiaţi panel, dulapi şi scânduri 
sau dacă executaţi tăieri înclinate, în diferite unghiuri: – cu sculele electrice 
staţionare Bosch lucraţi rapid, iar datorită ghidării cu laser (la GTM 12 Pro-
fessional şi GCM 8 S Professional), extrem de precis. Rezultatul: eficienţă 
maximă la orice lucrare.

 f Reglare bilaterală a înclinării până la 47°
 f Reglare simplă şi comodă a unghiurilor în partea 

frontală a sculei electrice
 f Mâner softgrip cu posibilitate comodă de blocare  

în 4 poziţii

Ferăstrău circular staţionar GCM 12 SD Professional: 
Campion mondial în clasa sculelor electrice confortabile

Ferăstrău multifuncţional GTM 12 Professional: 
Multitalentul cu o precizie de 100 %

Ferăstrău circular de banc GTS 10 Professional: 
Ferăstrăul puternic cu o deschidere de tăiere mare

 f Motor puternic de 1800 W
 f Înălţimi de tăiere până la 79 mm
 f Deschideri de tăiere până la 635 mm în dreapta  

şi 330 mm în stânga pânzei de ferăstrău

Scule electrice staţionare | 2322 | Scule electrice staţionare

Ferăstrău circular staţionar GCM 8 S Professional: 
De primă clasă în ceea ce priveşte dimensiunile reduse  
şi greutatea

 f Compact şi uşor (numai 15 kg) pentru transportul  
comod la orice şantier

 f Lucru de precizie prin laserul integrat
 f Motor puternic de 1400 W pentru un avans  

de lucru rapid

Ferăstrău multifuncţional Ferăstrău circular staţionar Ferăstrău circular staţionar Ferăstrău circular de banc
GTM 12 Professional GCM 8 S Professional GCM 12 SD Professional GTS 10 Professional

Putere nominală 1.800 W 1.400 W 1.800 W 1.800 W

Diametrul pânzei de ferăstrău 305 mm 216 mm 305 mm 254 mm

Regl. ungh. de încl. în plan orizontal 48°S / 48°D 50°S / 58°D 52°S / 60°D 47°S / 2°D

Regl. ungh. de încl. în plan vertical 47°S 47°S 47°S / 47°D

Deschidere de tăiere maximă 95 x 151 mm 60 x 270 mm 110 x 305 mm 641 x 737 mm

Greutate 22 kg 15 kg 29 kg 34 kg

Număr de comandă 0 601 B15 000 0 601 B16 000 0 601 B23 503 0 601 B30 200 

Scule electrice staţionare Bosch – lucrul de precizie 
mai simplu ca niciodată:
Laserul integrat (la GCM 8 S Professional şi GTM 12 
Professional) marchează exact făgaşul de tăiere asi-
gurând o precizie absolută. Scale frezate ale unghiuri-
lor de tăiere, de calitate superioară, asigură reglarea 
precisă a unghiurilor, pe întreaga durată de viaţă a 
ferăstrăului dumneavoastră.

Fundamentul cel mai bun pentru munca 
dumneavoastră:
Masa de lucru GTA 3700 Professional se 
potriveşte la toate ferăstraiele circulare 
staţionare Bosch. Este uşor de transportat  
şi poate fi montată rapid şi fără scule. Cu  
o suprafaţă de reazem extensibilă până la  
3,7 m, rolă şi opritor, aceasta sprijină optim  
la prelucrare piesele lungi (până la 250 kg).

Alte informaţii despre sculele electrice profesionale albastre şi accesoriile acestora găsiţi la www.bosch-professional.com. Alte informaţii despre sculele electrice profesionale albastre şi accesoriile acestora găsiţi la www.bosch-professional.com.

Sculele electrice staţionare



2524 | Maşini de găurit/înşurubat cu acumulator

Scula electrică potrivită pentru orice misiune. 

Sculele electrice cu acumulator pentru profesionişti, 

cu tehnologia Premium litu-ion Bosch de 3,6–36 V, 

stabilesc noi standarde în ceea ce priveşte puterea şi 

fiabilitatea. Ele conving printr-o durată de funcţionare 

deosebit de îndelungată a acumulatorului, greutate 

optimă şi robusteţe remarcabilă. 

“Înainte trebuia să reîncărăm întruna  
acumulatorii pe jumătate descărcaţi,  
din cauză că le scăzuse puterea. Dar  
cu noile maşini de găurit/înşurubat cu 
acumulator litiu-ion, aceasta s-a sfârşit. 
Cu o singură încărcare a acumulatorului 
putem înşuruba conţinutul unei cutii  
de 200 de şuruburi 6 x 60 mm.”

Andreas Wörlein, maistru tâmplar

 f Maşină de găurit/înşurubat cu acumulator de 3,6 V pag. 26

 f Maşină de găurit/înşurubat cu acumulator de 10,8 V pag. 26

 f Maşină de găurit/înşurubat cu acumulator de 14,4 V pag. 26

 f Maşină de găurit/înşurubat cu acumulator de 18 V pag. 27

 f Maşină de găurit/înşurubat cu acumulator de 36 V pag. 27

Putere profesională 
în orice clasă de  
tensiune



Maşini de găurit/înşurubat cu acumulator | 2726 | Maşini de găurit/înşurubat cu acumulator

 f Pentru înşurubări şi găuriri în condiţii foarte grele,  
cu moment de torsiune puternic, în lemn şi metal

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

 f Extrem de robustă: în perfectă stare de funcţionare  
chiar după o cădere de la 2 m înălţime pe beton,  
datorită carcasei flexibile Dura Shield

Maşină de găurit/înşurubat cu acumulator  
GSR 18 VE-2-LI Professional: 
Maşina de găurit/înşurubat extrem de robustă  

                                       cu acumulator de 18 V

Maşină de găurit/înşurubat cu acumulator 
GSR ProDrive Professional:
Cea mai mică maşină profesională de găurit/

                                      înşurubat cu acumulator din lume

 f Extrem de mică şi de manevrabilă – încape în buzunarul  
de la pantalon 

 f Performantă: 110 şuruburi (3,5 x 30 mm în lemn de  
esenţă moale) cu acumulatorul încărcat

 f Dimensiuni reduse la jumătate faţă de o maşină de 
găurit/înşurubat cu acumulator de 12 V standard

 f Performanţe profesionale: angrenajul în 2 trepte 
asigură transmiterea perfectă a forţei la găurire  
(până la 19 mm) şi înşurubare (până la 7 mm)

Maşină de găurit/înşurubat cu acumulator  
GSR 10,8 V-LI-2 Professional: 
Maşină de găurit/înşurubat 100 % –  

                                       dimensiuni reduse la jumătate

Maşină de găurit/înşurubat cu acumulator GSR 36 V-LI Professional: 
Înşurubează în forţă cu aceeaşi putere ca a sculelor electrice alimentate de  
la reţea – peste 500 de şuruburi

 f 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

 f Putere foarte mare datorită tehnologiei acumulatorilor litiu-ion: înşurubează 
chiar şuruburi de 12 mm fără ca turaţia să scadă

 f Extrem de robustă: în perfectă stare de funcţionare chiar după o cădere  
de la 2 m înălţime pe beton, datorită carcasei flexibile Dura Shield

NOU!

Maşină de găurit/înşurubat cu acumulator  
GSR 14,4 V-LI Professional: 
Alergătorul de cursă lungă de 14,4 V:  

                                       210 şuruburi cu acumulatorul încărcat

 f Cel mai mare număr de înşurubări cu acumulatorul încărcat 
(210 şuruburi 6 x 60 mm în lemn de esenţă moale) 

 f Avans de lucru rapid datorită motorului de mare randament
 f Manevrare perfectă graţie construcţiei compacte şi uşoare 

(numai 1,7 kg)

NOU!

NOU!

NOU!

Alte informaţii despre sculele electrice profesionale albastre şi accesoriile acestora găsiţi la www.bosch-professional.com.

Tehnologia litiu-ion Bosch 
cu ECP (Electronic Cell  
Protection):
Protejează acumulatorul  
împotriva suprasolicitării 
 şi descărcării profunde,  
asigurându-i astfel o durată 
de viaţă cu până la 400%  
mai lungă.

Alte informaţii despre sculele electrice profesionale albastre şi accesoriile acestora găsiţi la www.bosch-professional.com.

Maşinile de găurit/înşurubat cu acumulator Bosch sunt pachete de 
forţă mobile pentru orice utilizare. În calitate de unic producător, Bosch  
vă oferă un program complet de maşini de găurit/înşurubat cu acumulator  
de la 3,6 V până la 36 V, cu tehnologie litiu-ion. Găsiţi sortimentul complet  
Premium litiu-ion Bosch la www.bosch-professional.com/li-ion

Transportul sculelor electrice | 28

Alte informaţii despre sculele electrice profesionale albastre şi accesoriile acestora găsiţi la www.bosch-professional.com.

Valizele Systainer Bosch reprezintă un sistem modular practic pentru 
orice intervenţie mobilă: perfecte, pentru aranjarea echipamentului 
dumneavoastră în funcţie de necesităţi cât şi pentru depozitarea comodă  
a mai multor scule.

Mesele de transport şi de lucru Bosch uşurează transportul sculelor 
dumneavoastră electrice staţionare. Ele se asamblează foarte rapid şi, 
datorită pneurilor umplute cu aer, pot fi transportate comod şi pe teren  
denivelat de şantier.

NOU!
NOU!

 f 4 dimensiuni diferite şi greutate redusă pentru un transport flexibil  
şi confortabil de scule şi accesorii

 f Transport uşor, chiar în cazul mai multor scule şi accesorii, datorită  
valizelor stivuibile, care pot fi legate uşor

Valiză Systainer:
Transport flexibil şi confortabil de scule şi accesorii –  
chiar în cazul mai multor scule electrice

NOU!

 f Avantaj dublu: mijloc de transport şi masă de lucru în acelaşi timp
 f Montare şi demontare uşoară printr-o singură acţionare de pârghie,  

fără a trebui să se demonteze de pe ea scula electrică staţionară

Soluţii inteligente 
    pentru transportul sculelor dumneavoastră electrice

Mărime Systainer II III IV V

Dimensiuni în mm (L x l x H) 400 x 300 x 157,5 400 x 300 x 210 400 x 300 x 315 400 x 300 x 420

Număr de comandă 1 605 438 159 1 605 438 160 1 605 438 161 1 605 438 162

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

Tensiunea acumulatorului 3,6 V 10,8 V 14,4 V

Diam. maxim şuruburi 5 mm 7 mm 7 mm

Diam. de găurire în lemn, maxim – 19 mm 32 mm

Moment de torsiune, înşurubare dură 7 Nm 30 Nm 50 Nm

Capacitate acumulator 1,3 Ah Premium 1,3 Ah Premium 2,6 Ah Premium

Număr de comandă 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 

Transportul sculelor electrice GTA 60 W Professional GTA 2500 W Professional

Masă de lucru lungu 122 cm 257 cm

Masă de lucru înaltă 94 cm 84 cm

Greutate 29 kg 35 kg

Număr de comandă 0 601 B12 000 0 601 B12 100 

Masă de transport şi de lucru GTA 2500 W Professional: 
Pentru ferăstraie circulare staţionare

Masă de transport şi de lucru GTA 60 W Professional:
Pentru ferăstraie circulare de banc

Maşinile de găurit/înşurubat cu acumulator

Durata de viaţă a acumulatorului*

Bosch + 400 %

Concurent A

Concurent B

*  Numărul ciclurilor de încărcare luând ca exemplu 

un acumulator litiu-ion de 36 V, măsurat de un  

institut independent.


