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Universal ExpertEasy

Compact Generation

Forţă comprimată pentru toate suprafeţele. Descoperiţi generaţia noastră 
Compact de maşini de găurit cu percuţie, ferăstraie verticale, şlefuitoare cu 
excentric şi şlefuitoare cu bandă şi găsiţi scula electrică care vi se potriveşte 
perfect. Easy, Universal sau Expert – toate sculele electrice Bosch 
dispun de o putere optimă. 

www.bosch-do-it.com

Scula electrică potrivită 
pentru fiecare tip de lucrare!

Universal –  
pentru lucrări universale

Easy –  
pentru lucrări uşoare

Expert –  
pentru lucrări pretenţioase
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Universal ExpertEasy

Compact Generation

www.bosch-do-it.com

Mai aveţi şi alte idei?
Inspiraţi-vă accesând www.bosch-do-it.com despre înfrumuseţarea  
căminului şi despre design. Aici găsiţi sfaturi utile şi sugestii nu numai 
pentru lucrările uzuale din casă, dar şi instrucţiuni de montaj pentru 
obiecte cu un design deosebit şi, desigur, informaţii actuale şi complete 
despre toate sculele electrice de meşterit.
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Robert Bosch S.R.L.
Departamentul Scule Electrice 
Str. Horia Măcelariu Nr.30 - 34 
Sector 1, 013937 Bucureşti 
România
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Întotdeauna exact ceea ce vă trebuie – generaţia Compact Bosch. 

Expert

Universal

Easy
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Forţă cumulată în formă compactă.

Avantajele generaţiei Compact de la Bosch:

Generaţia Compact de la Bosch Pagina 4

Maşini de găurit cu percuţie PSB Pagina 6

Ferăstraie verticale PST Pagina 18

Şlefuitoare cu excentric PEX Pagina 30

Şlefuitoare cu bandă PBS Pagina 38

ExpertUniversalEasy
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Manevrabile, precise, puternice şi croite exact pe măsura exigenţelor dumneavoastră. Aşa se poate 
caracteriza generaţia Compact de la Bosch. Indiferent dacă sunteţi un începător creativ, un meşter 
experimentat sau un expert: Generaţia Compact are scula electrică potrivită pentru dumneavoastră. 
Alegeţi!

 ▶ Putere perfectă pentru toate exigenţele – calitate Bosch, verificată practic cu succes

 ▶ Ergonomie optimă datorită design-ului compact şi greutăţii reduse

 ▶ Scule electrice mici şi uşoare – robuste şi puternice
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Easy

Universal

Expert

Întotdeauna exact ceea ce vă trebuie – generaţia Compact Bosch.

„Ele îmi uşurează munca.“ 
Orice început este uşor, presupunând că aveţi scula electrică potrivită la îndemână.  
De exemplu cu un model Easy de la Bosch: precis în prelucrarea de detaliu, manevrabil  
şi uşor pentru cele mai bune rezultate de tăiere.

„Pentru posibilităţi nelimitate cu o singură maşină.“ 
V-aţi planificat proiecte diferite şi doriţi să le executaţi precis? Atunci, cu un model  
Universal de la Bosch mergeţi la sigur în orice caz. Versatilitatea nu este o chestiune  
de reglaj, ci depinde de alegerea sculei electrice potrivite.

„Ele îmi satisfac şi cele mai ridicate exigenţe.“ 
Ştiţi ceea ce contează şi de aceea aveţi exigenţe foarte mari în ceea ce priveşte  
precizia şi puterea. Cu un model Expert de la Bosch mergeţi la sigur: precizie maximă –  
robust şi fiabil chiar în condiţii foarte grele de lucru.
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Maşini de găurit cu percuţie 
▶ Pagina 12

Ferăstraie verticale 
▶ Pagina 24

Şlefuitor cu excentric 
▶ Pagina 32

Şlefuitoare cu bandă 
▶ Pagina 40

Maşini de găurit cu percuţie 
▶ Pagina 10

Ferăstraie verticale 
▶ Pagina 22

Maşini de găurit cu percuţie 
▶ Pagina 14

Ferăstraie verticale 
▶ Pagina 26

Şlefuitoare cu excentric 
▶ Pagina 34

Şlefuitoare cu bandă 
▶ Pagina 42
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Compact Generation
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ExpertUniversalEasy

Maşinile de găurit cu percuţie Bosch din noua generaţie Compact sunt mai uşoare şi mai manevrabile. Easy,  
Universal sau Expert – datorită tehnicii orientate spre viitor, una dintre ele va fi maşina potrivită pentru dumnea-
voastră. Sculele electrice ale noii generaţii Compact satisfac toate cerinţele, atât în ceea ce priveşte îndeplinirea 
misiunilor simple, cât şi a celor dificile.
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Avantajele maşinilor de găurit cu percuţie din generaţia Compact de la Bosch: 

 ▶ Ergonomie optimă datorită design-ului compact şi greutăţii reduse 
 ▶ Putere foarte mare pentru orice misiune şi calitate Bosch, verificată practic cu succes 
 ▶ Confort de lucru sporit şi manevrare simplă 
 ▶ Versatilitate: scule electrice cu 1 şi 2 trepte de putere 
 ▶ Lucru fără praf posibil cu întreaga gamă de scule electrice

Maşina de găurit cu percuţie potrivită pentru fiecare. 
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Prin noua generaţie Compact s-a reuşit contopirea tehnicii inovatoare cu un design compact.  
Rezultatul: o generaţie de scule electrice care îmbină puterea cu manevrabilitatea. Toate sculele 
electrice din noua generaţie Compact se bucură de o ergonomie perfecţionată. Ele sunt uşoare,  
manevrabile, cu o prindere bună, pentru lucru confortabil, fără suprasolicitarea braţelor şi umerilor. 
Detalii utile: de exemplu un ghidaj pentru cablu cu dispozitiv de suspendare şi geantă robustă de 
transport, compartimentată practic. În noua generaţie Compact găsiţi exact maşina de găurit cu 
percuţie potrivită necesităţilor dumneavoastră. Alegerea vă aparţine.

Forţă comprimată pentru toate suprafeţele.
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Auto-LockPress + Lock

Schimbare foarte simplă a accesoriilor cu mandrina  
rapidă cu 2 bucşe la maşinile de găurit cu percuţie  
Easy, sau cu sistemul Press+Lock Bosch la PSB 650 RE  
Universal. Prin apăsarea tastei Press+Lock, mandrina  
cu o bucşă se deschide şi închide printr-o simplă rotire.  
Cu sistemul Auto-Lock Bosch la celelalte maşini Universal 
şi Expert, schimbarea accesoriilor se realizează comod 
cu o singură mână, prin blocarea arborelui portburghiu 
în repaus. 

Sistemul de microfiltrare este disponibil şi ca acceso-
riu separat, putând fi montat uşor şi apoi îndepărtat în 
vederea golirii.

Lucraţi şi mai curat şi mai exact.

Asistentul de găurire PDC 1 (accesoriu opţional) vă oferă 
avantaje practice ca aspirarea prafului, suport pentru şuru-
buri, găuri de centrare şi controlul adâncimii de găurire:

1.  Peste 80 % din praful rezultat este eliminat în timpul  
găuririi. 

2. Adaptare uşoară şi rapidă a adâncimii de găurire. 

3.  Golire şi curăţare simplă a recipientului mare de colectare 
a prafului.

Asistent de găurire PDC 1

Număr de comandă 0 603 3A5 000
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1. 2. 3.
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Ideal pentru proiecte ca:

 ▶ fixarea de tablouri şi oglinzi
 ▶ suspendarea micilor etajere, asamblarea etajerelor

Nicio altă sculă electrică nu vă uşurează mai mult munca.
Doriţi să executaţi o gaură perfectă? Atunci noile maşini de găurit cu percuţie Easy de la Bosch sunt exact ceea 
ce vă trebuie. Ele au o manevrare sigură, fiind adaptate la forma mâinii şi transformă operaţiile simple de fixare  
şi montaj într-o joacă de copil. Profitaţi de puterea contopită cu ergonomia optimizată: maşinile de găurit cu per-
cuţie Easy vă uşurează orice misiune. 

PSB 500 RE, PSB 570 RE şi PSB 500 RA –  
mici, uşoare şi puternice 

 ▶ Ergonomie perfecţionată 
 ▶ Funcţionare spre dreapta/stânga 
 ▶ Mandrină rapidă 
 ▶ Sistem electronic pentru accelerare fără trepte 
 ▶ Ghidaj pentru cablu cu dispozitiv de suspendare 
 ▶ Instalaţie de aspirare a prafului optimizată (PSB 500 RA) 
 ▶  Ready-to-go: inclusiv set de 4 burghie Universal (PSB 570 RE) 
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Easy

Maşinile găurit cu percuţie Easy de  
la Bosch permit, uşor şi în forţă, lucrul 
comod în orice poziţie. PSB 500 RE PSB 500 RA PSB 570 RE* 
Puterea nominală 500 W 500 W 570 W

Număr maxim percuţii 33.000 percuţii/min 33.000 percuţii/min 33.000 percuţii/min

Turaţia la mers în gol 50–3.000 min-1 50–3.000 min-1 50–3.000 min-1

Moment de torsiune maxim 7,5 Nm 7,5 Nm 7,5 Nm

Diam. maxim de găurire în beton 10 mm 10 mm 10 mm

Diam. maxim de găurire în oţel 8 mm 8 mm 8 mm

Diam. maxim de găurire în lemn 25 mm 25 mm 25 mm

Greutatea maşinii 1,6 kg 1,8 kg (incl. instalaţie de  
aspirare a prafului) 1,6 kg

Instalaţie integrată de aspirare a prafului –** ü –**
 * inclusiv set de 4 burghie Universal
** disponibil ca accesoriu (nr. TPPE 2609255724)

Precizie maximă în orice material: 

Cu accesoriile potrivite veţi obţine  
întotdeauna cele mai bune rezultate:

lemn metal beton / piatră
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Ideal pentru proiecte ca:

 ▶ fixarea tablourilor şi oglinzilor
 ▶ suspendarea micilor etajere, asamblarea etajerelor

 + construirea unei lăzi de nisip şi a unei căsuţe din copac
 + pozarea de cabluri în pereţi

Posibilităţi nelimitate. O singură sculă electrică.
Cu o forţă mare de antrenare şi putere fiabilă, maşinile de găurit cu percuţie Universal de la Bosch sunt uneltele 
ideale pentru orice lucrare din casă. Angrenajele lor nou dezvoltate, robuste, asigură şi executarea fără probleme 
a găurilor de diametre mai mari în lemn sau beton. Cu sistemul electronic Bosch şi rozeta de reglare integrată 
sau cu sistemul Constant Electronic cu rozetă de reglare separată puteţi lucra oricând adaptând turaţia la struc-
tura materialului. Puterea mare şi ergonomia cu totul nouă deschid maşinilor de găurit cu percuţie Universal  
infinit de multe posibilităţi de utilizare în casă şi grădină.

PSB 650 RE, PSB 750 RCE şi PSB 750 RCA –  
puternice, performanţe ridicate pentru toate utilizările 

 ▶ Ergonomie perfecţionată 
 ▶ Mandrină rapidă Press+Lock – blocarea axului printr-o apăsare de buton (PSB 650 RE) 
 ▶ Mandrină rapidă Auto-Lock – schimbare rapidă, cu o singură mână, a accesoriilor (PSB 750 RCE/RCA) 
 ▶ Preselecţie electronică a turaţiei 
 ▶ Sistem electronic pentru accelerare fără trepte 
 ▶ Sistem Constant Electronic Bosch pentru menţinerea constantă, chiar sub sarcină, a turaţiei (PSB 750 RCE/RCA) 
 ▶ Ghidaj pentru cablu cu dispozitiv de suspendare 
 ▶ Instalaţie de aspirare a prafului optimizată (PSB 750 RCA) 
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Universal

Nici executarea găurilor de diametre 
mari şi cerinţele ridicate de forţă nu  
reprezintă o problemă pentru maşinile 
de găurit cu percuţie Universal de la 
Bosch. PSB 650 RE PSB 750 RCE PSB 750 RCA
Puterea nominală 650 W 750 W 750 W

Număr maxim percuţii 48.000 percuţii/min 48.000 percuţii/min 48.000 percuţii/min

Turaţia la mers în gol 50–3.000 rot/min 50–3.000 rot/min 50–3.000 rot/min

Moment de torsiune maxim 9 Nm 10 Nm 10 Nm

Diam. maxim de găurire în beton 14 mm 14 mm 14 mm

Diam. maxim de găurire în oţel 12 mm 12 mm 12 mm

Diam. maxim de găurire în lemn 30 mm 30 mm 30 mm

Greutatea maşinii 1,7 kg 1,8 kg 2,1 kg (incl. instalaţie de  
aspirare a prafului)

Instalaţie integrată de aspirare a prafului –* –* ü
* disponibil ca accesoriu (nr. TPPE 2609255725)

Versatilitate şi în alegerea accesoriilor: 

1. Pentru găuri adânci şi de trecere,  
pentru îmbinări cu şuruburi ş.a.m.d. 

2 Pentru găuri mari (de ex. cutii de distribuţie  
şi cutii de joncţiune) în multe materiale
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1.  Putere flexibilă: Treapta întâi cu turaţie scăzută şi cuplu puternic pentru găuri  
de diametre mari în lemn.

2  Accelerare fără trepte: sistemul electronic Bosch reglabil fără trepte vă  
permite să ajustaţi fin turaţia, de exemplu la găurirea suprafeţelor netede,  
cât şi la înşurubarea de şuruburi.

3.  Angrenaj cu 2 trepte de putere: treapta întâi pentru turaţie scăzută şi cuplu  
puternic (= lent, putere mare); treapta a 2-a combină o turaţie înaltă cu un cuplu 
slab (= repede, putere mică).

Pentru meşterii cu pretenţii foarte mari.
Aveţi pretenţii foarte ridicate privind puterea şi robusteţea? Atunci maşinile de găurit cu percuţie din linia Expert 
de la Bosch sunt sculele electrice potrivite. Motoarele lor extrem de puternice împreună cu angrenajele cu 2 trepte 
de putere nu vă lasă în pană. Toate maşinile de găurit cu percuţie Expert sunt echipate cu o carcasă din aluminiu, 
extrem de robustă, izolată – absolut fiabilă, chiar în cazul lucrărilor care necesită o putere foarte de mare.

PSB 850-2 RE şi PSB 850-2 RA –  
maşinile puternice cu angrenaj cu 2 trepte de putere 

 ▶ Ergonomie perfecţionată 
 ▶ Mandrină rapidă Auto-Lock – schimbare rapidă, cu o singură mână a accesoriilor 
 ▶ Preselecţie electronică a turaţiei 
 ▶ Sistem electronic Bosch pentru accelerare fără trepte 
 ▶ Angrenaj cu 2 trepte de putere cuplu puternic în treapta întâi şi o turaţie  
înaltă în treapta a 2-a 

 ▶ Carcasă izolată din aluminiu 
 ▶ Ghidaj pentru cablu cu dispozitiv de suspendare 
 ▶ Instalaţie de aspirare a prafului optimizată (PSB 850 -2 RA) 

1. 2. 3.



15

4.  Utilizare controlată: Găurirea sensibilă a plăcilor ceramice cu turaţie 
scăzută, după care maşina de găurit cu percuţie Expert pune la dispoziţie 
suficientă putere pentru lucrul cu carotele pentru doze.

5.  Amestecare puternică: Cu paletele agitatoare adecvate, maşinile de  
găurit cu percuţie Expert amestecă, de exemplu, vopsele, tencuială  
sau mortar.

6  Sistem Constant Electronic Bosch Funcţionarea sculei electrice este 
posibilă la o turaţie constantă, preselectată, în ciuda variaţiilor de sarcină.
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PSB 1000-2 RCE şi PSB 1000-2 RCA –  
pachetele de forţă pentru cele mai ridicate exigenţe 

 ▶ Ergonomie perfecţionată
 ▶ Mandrină rapidă Auto-Lock – schimbare rapidă, cu o singură mână a accesoriilor 
 ▶ Mandrină metalică cu fălci din carburi metalice 
 ▶ Preselecţie electronică a turaţiei 
 ▶ Sistem electronic pentru accelerare fără trepte 
 ▶ Sistem Constant Electronic pentru o turaţie constantă, chiar sub sarcină 
 ▶ Angrenaj cu 2 trepte de putere cuplu puternic în treapta întâi şi o turaţie  
înaltă în treapta a 2-a 

 ▶ Carcasă izolată din aluminiu 
 ▶ Cablu de 4 m cu ghidaj nou pentru cablu şi dispozitiv de suspendare 
 ▶ Instalaţie optimizată de aspirare a prafului (PSB 1000-2 RCA)

4. 5. 6.
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Expert

* disponibil ca accesoriu (nr. TPPE 2609255726)

PSB 850-2 RE PSB 850-2 RA PSB 1000-2 RCE PSB 1000-2 RCA
Puterea nominală 850 W 850 W 1.000 W 1.000 W

Număr maxim percuţii 47.600 percuţii/min 47.600 percuţii/min 47.600 percuţii/min 47.600 percuţii/min

Turaţie la mers în gol  treapta întâi 50–850 rot/min 50–850 rot/min 50–1.100 rot/min 50–1.100 rot/min

 treapta a 2-a 50–2.800 rot/min 50–2.800 rot/min 50–2.800 rot/min 50–2.800 rot/min

Moment de torsiune maxim, treapta întâi/a 2-a 46 / 12 Nm 46 / 12 Nm 60 / 18 Nm 60 / 18 Nm

Diam. maxim de găurire în beton 18 mm 18 mm 20 mm 20 mm

Diam. maxim de găurire în oţel 13 mm 13 mm 16 mm 16 mm

Diam. maxim de găurire în lemn 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm

Greutatea maşinii 2,5 kg 2,7 kg (incl. instalaţie de aspirare a prafului) 2,8 kg 3,0 kg (incl. instalaţie de aspirare a prafului)

Instalaţie integrată de aspirare a prafului –* ü –* ü

Maşinile de găurit cu percuţie Expert de la 
Bosch sunt pachete de forţă care vă ajută să 
îndepliniţi cu succes cele mai dificile misiuni.

Ideal pentru proiecte ca:

 ▶ fixarea tablourilor şi oglinzilor
 ▶ suspendarea micilor etajere, asamblarea etajerelor

 ▶ construirea unei lăzi de nisip şi a unei căsuţe din copac
 ▶ pozarea de cabluri în pereţi

 + amplasarea de cutii de distribuţie şi cutii de joncţiune, 
montarea lămpilor încastrate

 + agitarea de vopsele, lacuri, mortar, etc.
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PSB 850-2 RE PSB 850-2 RA PSB 1000-2 RCE PSB 1000-2 RCA
Puterea nominală 850 W 850 W 1.000 W 1.000 W

Număr maxim percuţii 47.600 percuţii/min 47.600 percuţii/min 47.600 percuţii/min 47.600 percuţii/min

Turaţie la mers în gol  treapta întâi 50–850 rot/min 50–850 rot/min 50–1.100 rot/min 50–1.100 rot/min

 treapta a 2-a 50–2.800 rot/min 50–2.800 rot/min 50–2.800 rot/min 50–2.800 rot/min

Moment de torsiune maxim, treapta întâi/a 2-a 46 / 12 Nm 46 / 12 Nm 60 / 18 Nm 60 / 18 Nm

Diam. maxim de găurire în beton 18 mm 18 mm 20 mm 20 mm

Diam. maxim de găurire în oţel 13 mm 13 mm 16 mm 16 mm

Diam. maxim de găurire în lemn 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm

Greutatea maşinii 2,5 kg 2,7 kg (incl. instalaţie de aspirare a prafului) 2,8 kg 3,0 kg (incl. instalaţie de aspirare a prafului)

Instalaţie integrată de aspirare a prafului –* ü –* ü

Pentru lucrările pretenţioase sunt necesare accesorii  
performante: 

1.  Pentru găuri mari în zidărie, faianţă şi ceramică  
(de ex. cutii de distribuţie şi cutii de joncţiune, montarea 
lămpilor încastrate ş.a.m.d.)

2.  Pentru lucrări de agitare (vopsele, lacuri, mortar etc.)   
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* disponibil ca accesoriu (nr. TPPE 2609255726)
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ExpertUniversalEasy

Ferăstraiele verticale din generaţia Compact de la Bosch sunt mai manevrabile, mai uşoare şi mai precise.  
Indiferent dacă sunteţi un începător creativ, un meşter experimentat sau un expert: sculele electrice din generaţia 
Compact sunt croite întotdeauna exact pe măsura cerinţelor dumneavoastră. Alegeţi!

Avantajele ferăstraielor verticale din generaţia Compact de la Bosch: 

 ▶ Manevrare optimă datorită designului compact şi greutăţii reduse 
 ▶ Precizie maximă pentru orice misiune, cu sistemul electronic Bosch 
 ▶ Vibraţii minime datorită sistemului de amortizare a vibraţiilor şi  
mânerului softgrip ergonomic 
 ▶ Schimbare simplă şi rapidă a pânzelor de ferăstrău prin sistemul SDS Bosch 
 ▶ Precizie şi control optime, datorită inovatorului vizor al trasajului de tăiere CutControl:  
se poate urmări sigur linia de tăiere (şi ca accesoriu opţional)
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Ferăstrăul vertical potrivit pentru fiecare!
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Vibraţii reduse

Precizie comprimată pentru toţi.
Este foarte simplu să tăiaţi precis, atât timp cât dispuneţi de ferăstrăul vertical potrivit. Cu generaţia Compact  
tăiaţi în linie curbă şi linie dreaptă mai precis ca niciodată. Vibraţii minime, debitare exactă pe trasajul de tăiere, 
datorită reglării simple a puterii. 

Toate sculele electrice din generaţia Compact se bucură de o ergonomie perfecţionată. Ele sunt compacte,  
uşoare şi beneficiază de o prindere sigură. Printre detaliile utile se numără, de exemplu, noul ghidaj pentru  
cablu cu dispozitiv de suspendare, cât şi geanta robustă de plastic, compartimentată practic.  
Începeţi lucrul!

Precizia şi vibraţiile nu sunt compatibile. De aceea ferăstraiele  
verticale Bosch sunt echipate cu sistemul Vibraţii reduse,  
de echilibrare liniară a greutăţii şi softgrip ergonomic. Astfel,  
vibraţiile generate de mişcarea liniară a pânzei de ferăstrău  
sunt absorbite optim. 

Prin generaţia Compact s-a reuşit contopirea tehnicii inovatoare 
cu un design compact. Rezultatul: o generaţie de scule electrice 
care îmbină puterea cu manevrabilitatea.
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Cut Control

Pendulum

Pre-SelectionElectronic

Dispozitiv SDS Bosch pentru 
două mâini

Dispozitiv SDS Bosch pentru 
o singură mână

Pendulare în 4 trepte

Dispozitivul SDS Bosch pentru două mâini asi-
gură schimbarea sigură şi fără efort a pânzei de 
ferăstrău în numai câteva secunde – fără cheie.

Cu dispozitivul SDS Bosch pentru o singură 
mână merge şi mai repede: se introduce simplu 
pânza de ferăstrău şi apoi se aruncă afară printr-
o apăsare de buton (PST 900 PEL / 1000 PEL).

Pendulare în 4 trepte pentru un avans mai  
rapid la debitare şi o durabilitate mai mare  
a pânzei de ferăstrău datorită transportului  
mai rapid al rumeguşului.

Vizorul trasajului de tăiere CutControl 
vă ajută să urmaţi exact linia de tăiere 
marcată (disponibil şi ca accesoriu opţio-
nal).

Cu sistemul electronic Bosch şi comuta-
torul de accelerare puteţi determina  
viteza de tăiere.

În plus, preselecţia numărului de curse 
permite adaptarea vitezei de lucru a fe-
răstrăului dumneavoastră vertical în func-
ţie de structura materialului de prelucrat 
(PST 900 PEL / 1000 PEL).

Sistem electronic Bosch Sistem electronic Bosch cu  
preselecţia numărului de curse

CutControl
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Nicio altă sculă electrică nu vă  
uşurează mai mult munca.

PST 650 şi PST 700 E – Easy: 
pentru tăieri în linie dreaptă şi curbă precise

Doriţi să executaţi pur şi simplu proiecte de tăiere de mai mică anvergură cum  
ar fi confecţionarea decorurilor şi lucrări de profilare, dar să efectuaţi şi  
tăieri precise în linie dreaptă şi curbă? Atunci noile ferăstraie verticale  
Easy de la Bosch sunt exact ceea ce vă trebuie. Precise în prelucrarea  
de detaliu, manevrabile şi uşoare pentru cele mai bune rezultate de tăiere. 

 ▶ Design compact, greutate redusă şi manevrabilitate deosebită pentru tăiere controlată  
şi confort optim al utilizatorului 

 ▶ Precizie prin sistemul electronic Bosch (PST 700 E): reglarea numărului de curse pentru  
pornirea uşoară a ferăstrăului şi lucrul adaptat la structura materialului 

 ▶ Vibraţii minime pentru lucrul sigur şi confortabil prin sistemul de amortizare a vibraţiilor  
Vibraţii reduse şi mânerul softgrip ergonomic 

 ▶ SDS Bosch pentru schimbarea sigură şi fără efort a pânzei de ferăstrău, în numai câteva  
secunde – fără cheie 

 ▶ Datorită funcţiei de suflare a aerului conectabile, bună vizibilitate asupra liniei de tăiere 

Ideal pentru proiecte care necesită o adâncime  
de tăiere de până la 70 mm ca:

 ▶ tăierea duşumelelor, panelurilor/scândurilor
 ▶ crearea de obiecte decorartive şi jucării (de ex. garderobe, 
căluţi cu balansoar de lemn, rame de tablouri etc.)
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Easy

Lucraţi precis şi uşor cu ferăstraiele verticale Easy  
de la Bosch. În special la tăierile în linie curbă. PST 650 PST 700 E
Puterea nominală 500 W 500 W

Adâncime de tăiere în lemn, aluminiu, metal 65 / 10 / 4 mm 70 / 10 / 4 mm

Greutatea maşinii 1,6 kg 1,7 kg 

Sistem electronic Bosch – ü
Bosch SDS ü Dispozitiv SDS pentru două mâini ü Dispozitiv SDS pentru două mâini

Vibraţii reduse ü ü
Reglarea curentului de aer suflat ü ü
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Posibilităţi nelimitate. O singură sculă electrică.

Ideal pentru proiecte care necesită o adâncime de tăiere de 
până la 80 mm ca:

 ▶ tăierea duşumelelor, panelurilor/scândurilor 
 ▶ crearea de obiecte decorative şi jucării

 + lambriuri pentru pereţi / tavane, ţevi din plastic,  
profile din aluminiu

 + potrivirea, corectarea şi montarea de materiale

Aveţi în plan proiecte mai mari şi doriţi să executaţi rapid tăieri precise în  
linie dreaptă şi curbă? Atunci noul ferăstrău vertical Universal de la Bosch  
este exact ceea ce vă trebuie! Întotdeauna precis – cu utilizare universală.

PST 800 PEL – întotdeauna precis: cu vizorul trasajului de  
tăiere CutControl, de-a lungul liniei de tăiere

 ▶ Design compact, greutate redusă şi manevrabilitate deosebită pentru tăiere controlată şi confort  
optim al utilizatorului 

 ▶ Precizie şi control optime, cu inovatorul vizor al trasajului de tăiere CutControl puteţi urmări simplu 
şi sigur linia de tăiere 

 ▶ Precizie prin sistemul electronic Bosch: reglarea numărului de curse pentru pornirea uşoară  
a ferăstrăului şi lucrul adaptat la structura materialului 

 ▶ Pendulare în 4 trepte pentru un avans mai rapid la debitare şi o durabilitate mai mare a pânzei de  
ferăstrău 

 ▶ Vibraţii minime pentru lucrul sigur şi confortabil prin sistemul de amortizare a vibraţiilor  
Vibraţii reduse şi mânerul softgrip ergonomic  

 ▶ SDS Bosch pentru schimbarea sigură şi fără efort a pânzei de ferăstrău, în numai câteva secunde –  
fără cheie 

 ▶ Funcţie conectabilă de suflare a aerului pentru o bună vizibilitate asupra liniei de tăiere 
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Universal

Ferăstrăul vertical Universal de la Bosch se evidenţiază  
prin performanţe fiabile pentru o utilizare universală. PST 800 PEL
Puterea nominală 530 W

Adâncime de tăiere în lemn, aluminiu, metal 80 / 12 / 5 mm

Greutatea maşinii 2,0 kg

Sistem electronic Bosch ü
Bosch SDS ü Dispozitiv SDS pentru două mâini

Vibraţii reduse ü
Reglarea curentului de aer suflat ü
CutControl ü
Pendulare în 4 trepte ü
Depozit pânze ü
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Pentru meşterii cu pretenţii foarte mari.

Ideal pentru proiecte care necesită o adâncime de până la 
90 mm / 100 mm ca:

 ▶ tăierea duşumelelor, panelurilor/scândurilor
 ▶ crearea de obiecte decorative şi jucării

 ▶ lambriuri pentru pereţi / tavane, ţevi din plastic,  
profile din aluminiu 

 ▶ potrivirea, corectarea şi montarea de materiale

 + construcţia de mobilă
 + tăierea blaturilor de bucătărie, ţevilor mari din plastic,  

tablei groase şi subţiri
 + lucrări în gips-carton

Proiectele dumneavoastră complexe de renovare presupun exigenţe foarte ridicate în  
ceea ce priveşte precizia şi puterea? Atunci noile ferăstraie verticale Expert de la Bosch  
sunt exact ceea ce vă trebuie. Pentru tăieri drepte, curbe şi înclinate extrem de precise. 

PST 900 PEL şi PST 1000 PEL –  
taie cu precizie maximă toate materialele

 ▶ Design compact, greutate redusă şi manevrabilitate deosebită pentru tăiere controlată şi confort optimal  
utilizatorului 

 ▶ Precizie şi control maxim – cu vizorul trasajului de tăiere CutControl şi spotul luminos PowerLight integrat 
 ▶ Precizie maximă prin sistemul electronic Bosch: cu preselecţia şi reglarea numărului de curse prin intermediul  

rozetei de reglare şi a comutatorului cu buton 
 ▶ Pendulare în 4 trepte pentru un avans mai rapid la debitare şi o tăiere mai bună în linie curbă 
 ▶ Vibraţii minime datorită sistemului de amortizare a vibraţiilor şi mânerului softgrip ergonomic 
 ▶ Dispozitiv SDS Bosch pentru o singură mână pentru schimbarea foarte simplă şi sigură a pânzei de ferăstrău,  

în numai câteva secunde – fără cheie 
 ▶ Foarte robust datorită carcasei angrenajului întărite din aluminiu şi tălpii de fixare din aluminiu  

(PST 1000 PEL) 
 ▶ Reglare simplă, fără cheie, a tălpii de fixare din aluminiu prin pârghia de strângere  

(PST 1000 PEL)
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Expert

Ferăstraiele verticale Expert de la Bosch sunt  
parteneri robuşti şi puternici pentru proiectele  
pretenţioase. PST 900 PEL PST 1000 PEL
Puterea nominală 620 W 650 W

Adâncime de tăiere în lemn, aluminiu, metal 90 / 15 / 8 mm 100 / 20 / 10 mm

Greutatea maşinii 2,2 kg 2,3 kg

Sistem electronic Bosch ü ü
Bosch SDS ü Dispozitiv SDS pentru o singură mânăü Dispozitiv SDS pentru o singură mână

Vibraţii reduse ü ü
Reglarea curentului de aer suflat ü ü
CutControl ü ü
Pendulare în 4 trepte ü ü
Depozit pânze ü –

Preselecţia numărului de curse ü ü
PowerLight ü ü
Talpă de fixare din aluminiu cu sistem SDS Bosch – ü
Limitator paralel cu dispozitiv de tăiere circulară – ü
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Staţia de tăiere mobilă vă ajută să tăiaţi parchet laminat şi clasic, materiale 
plastice şi aluminiu repede, sigur şi în linie dreaptă. Se aşează pur şi simplu piesa 
de lucru, se închide ghidajul din aluminiu şi succesul tăierii vă este asigurat. 
Chiar tăierile oblice în plan orizontal într-un unghi de până la +/– 45° şi tăierile 
înclinate în plan vertical se execută ca de la sine cu staţia de tăiere practică.  
Se montează, se reglează şi se taie!

Completarea ideală a ferăstrăului 
dumneavoastră vertical Bosch – 

staţia de tăiere PLS 300
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Cele mai bune pânze de ferăstrău  
pentru proiectele dumneavoastră.

Lemn de esenţă moale, placaj
2–15 mm

Basic for Wood T 119 B T 119 BO
Clean for Wood T 101 B T 101 AO

5–50 mm
Speed for Wood T 144 D T 244 D
Extra-Clean for Wood T 308 B

Lemn de esenţă tare, plăci cu 
fibre, plăci aglomerate

< 15 mm Clean for Hard Wood T 101 AIF T 101 AOF

5–50 mm
Speed for Hard Wood T 144 DF
Extra-Clean for Hard Wood T 308 BF T 308 BOF

Plăci melaminate
< 15 mm Clean for Hard Wood T 101 AIF T 101 AOF

5–50 mm
Speed for Hard Wood T 144 DF
Extra-Clean for Hard Wood T 308 BF T 308 BOF

Blat de bucătărie < 50 mm
Precision for Wood T 144 DP
Extra-Clean for Hard Wood T 308 BF T 308 BOF

Parchet laminat
1,5–15 mm Special for Laminate T 101 BIF T 101 AOF

< 50 mm Precision for Wood T 144 DP*

Tablă, ţevi, profile
1–3 mm Basic for Metal T 118 A T 218 A
< 10 mm Progressor for Metal T 123 X

Tablă inoxidabilă, oţel special
0,5–1,5 mm Basic for Inox T 118 GFS

1,5–4 mm Basic for Inox T 118 EFS

Aluminiu < 30 mm Special for Alu T 127 D T 227 D

Cauciuc, piele < 100 mm Special for Soft Material T 313 AW

Polistiren < 100 mm Special for Soft Material T 313 AW

GFK / epoxi
5–50 mm Special for Fiber and Plaster T 141 HM
< 65 mm Special for Synthetics T 301 CHM

Plexiglas 2–20 mm Special for Acrylic T 101 A

Gips-carton 5–50 mm Special for Fiber and Plaster T 141 HM

*PLS 300
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Universal ExpertEasy

Compact Generation
Universal Expert
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ExpertUniversal

Şlefuitorul cu excentric potrivit pentru fiecare!

Avantajele şlefuitoarelor cu excentric din generaţia Compact de la Bosch: 

 ▶ Manevrare optimă datorită design-ului compact şi greutăţii reduse 
 ▶ Îndeplinesc fără efort orice misiune – cu sistem electronic Bosch la ambele modele 
 ▶ Vibraţii minime şi mânere ergonomice softgrip 
 ▶ Lucru curat, fără praf, cu sistemul de microfiltrare 
 ▶ Schimbare simplă şi rapidă a foilor abrazive cu Paper Assistant Bosch 
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Şlefuitoarele cu excentric Bosch din noua generaţie Compact sunt manevrabile şi uşoare, dar cu aceeaşi binecu-
noscută putere mare. Pentru meşterul cu experienţă, dar şi pentru expert: sculele electrice din noua generaţie 
Compact sunt întotdeauna croite exact după nevoile dumneavoastră. Alegeţi!
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Posibilităţi nelimitate. O singură sculă electrică.

Ideal pentru proiecte ca:

 ▶ şlefuirea ferestrelor, uşilor şi mobilei 
 ▶ placări cu panouri pereţi/tavane 
 ▶ lustruirea suprafeţelor

V-aţi planificat proiecte mai mari şi doriţi să executaţi rapid lucrări universale? Atunci 
noul şlefuitor cu excentric Universal de la Bosch este exact ceea ce vă trebuie: design 
compact, greutate redusă, manevrabilitate deosebită şi confort optim al utilizatorului 
pentru şlefuire şi lustruire controlată. 

PEX 300 AE prelucrează perfect suprafeţele,  
fără efort

 ▶   Sistem electronic Bosch: preselecţia turaţiei pentru lucrul adaptat la structura  
materialului 

 ▶ Vibraţii minime şi mânere ergonomice softgrip pentru lucrul confortabil 
 ▶ Fixare şi demontare simplă a accesoriilor prin sistemul de prindere cu arici 
 ▶ Paper Assistant Bosch asigură schimbarea comodă a foilor abrazive în numai  
câteva secunde 

 ▶ Cu sistemul de microfiltrare lucraţi deosebit de curat şi fără praf 
 ▶ Cutia de microfiltrare transparentă indică nivelul de umplere, are o golire practică  
şi o utilizare permanentă
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Universal

PEX 300 AE
Puterea nominală 270 W

Diam. disc de şlefuire 125 mm

Număr vibraţii min.–max. 4.000–24.000 min-1

Sistem electronic Bosch ü
Excentricitate 2 mm

Mâner suplimentar –

Sistem de microfiltrare Bosch ü
Carcasă din aluminiu –
Greutatea maşinii 1,5 kg 

Performanţele fiabile şi o construcţia deosebit de compactă 
împreună cu posibilităţile de utilizare universale caracterizează 
şlefuitorul cu excentric Universal de la Bosch.

Forţă comprimată pentru toate suprafeţele:
1.  Puternic, pentru îndepărtarea prin şlefuire 

a vopselei
2.  Sensibil, pentru pregătire şi şlefuire fină
3. Flexibil, pentru suprafeţe curbate
4. Puternic, pentru lustruire
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Pentru meşterii cu pretenţii foarte mari.

Ideal pentru proiecte ca:

 ▶  şlefuirea ferestrelor, uşilor şi mobilei 
 ▶  placări cu panouri pereţi/tavane 
 ▶ lustruirea suprafeţelor

 + şlefuirea/lustruirea ambarcaţiunilor mici 
 + proiecte de şlefuire în mediul exterior

Proiectele dumneavoastră complexe de renovare presupun exigenţe foarte ridicate  
în ceea ce priveşte precizia, puterea şi utilizarea confortabilă? Atunci noul şlefuitor  
cu excentric Expert de la Bosch este exact ceea ce vă trebuie: design compact,  
greutate redusă, manevrabilitate deosebită şi confort optim al utilizatorului  
pentru şlefuire şi lustruire controlată.

PEX 400 AE – şlefuire la cel mai înalt nivel
 ▶   Sistem electronic Bosch: preselecţia fără trepte a turaţiei pentru lucrul adaptat la 
structura materialului

 ▶ Vibraţii minime pentru lucrul sigur şi confortabil 
 ▶ Extrem de robust datorită carcasei întărite din aluminiu 
 ▶ Manevrabilitate deosebit de bună datorită mânerului suplimentar şi mânerelor  
ergonomice softgrip

 ▶ Fixare şi demontare simplă a accesoriilor prin sistemul de prindere cu arici 
 ▶ Paper Assistant Bosch permite schimbarea fără efort a foilor abrazive, în numai  
câteva secunde 

 ▶ Cu sistemul de microfiltrare lucraţi deosebit de curat şi fără praf 
 ▶ Cutia de microfiltrare transparentă indică nivelul de umplere, are o golire practică 
şi o utilizare permanentă 
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Expert

PEX 400 AE
Puterea nominală 350 W

Diam. disc de şlefuire 125 mm

Număr vibraţii min.–max. 4.000–21.200 min-1

Sistem electronic Bosch ü
Excentricitate 2,5 mm

Mâner suplimentar ü
Sistem de microfiltrare Bosch ü
Carcasă din aluminiu ü
Greutatea maşinii 1,9 kg

Şlefuitorul cu excentric Expert de la Bosch este un  
pachet de forţă, care vă ajută să îndepliniţi cu uşurinţă  
cele mai dificile misiuni.

Forţă comprimată pentru toate suprafeţele:

1.  Deosebit de puternic, pentru îndepărtarea 
prin şlefuire a vopselei

2.   Sensibil, pentru pregătire şi şlefuire fină

3.  Flexibil, pentru suprafeţe curbate

4.  Puternic, pentru lustruire

PS
B

PS
T

PE
X

 E
xp

er
t

PB
S

1. 2. 3. 4.



36

Sortiment de accesorii PEX 300 AE şi PEX 400 AE

Hârtie abrazivă

Prelucrare/şlefuire fină 
gran. 80 până la gran. 240

Îndepărtare 
gran. 40 / 60

Disc de şlefuire

extra moale 
2 608 601 126

dur 
2 609 256 B61

moale 
2 609 256 B62
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Paper Assistant

Disc din lână de miel 
2 609 256 049

Burete de lustruit 
2 609 256 051

Pâslă de lustruit 
2 609 256 054

Accesorii de lustruit
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Universal ExpertEasy

Compact Generation
Universal Expert
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ExpertUniversal

Şlefuitorul cu bandă potrivit pentru fiecare!

Avantajele şlefuitoarelor cu bandă din generaţia Compact de la Bosch: 

 ▶ Ergonomie optimă datorită design-ului compact şi greutăţii reduse 
 ▶ Putere foarte mare pentru orice misiune şi calitate Bosch, verificată practic cu succes 
 ▶ Vibraţii minime şi mânere ergonomice softgrip 
 ▶ Lucru curat, fără praf, cu sistemul de microfiltrare 
 ▶ Schimbare simplă şi rapidă a benzii de şlefuire prin sistemul de prindere a benzii de şlefuire 
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Compacte, prelucrează în forţă şi curat orice suprafaţă: acestea sunt şlefuitoarele cu bandă din generaţia  
Compact de la Bosch. Puternice şi versatile, pentru un grad ridicat de îndepărtare sau pentru şlefuire lină.  
Exact ceea ce le trebuie cunoscătorilor şi meşterilor pricepuţi. Alegerea vă aparţine!
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Posibilităţi nelimitate. O singură sculă electrică.

Ideal pentru proiecte ca:

 ▶  şlefuirea ferestrelor, uşilor şi mobilei 
 ▶  faţetarea muchiilor de lemn

Pentru îndepărtarea unei cantităţi foarte mari de material prin şlefuirea de suprafeţe întinse: cu noul şlefuitor cu 
bandă Universal de la Bosch şlefuiţi foarte comod uşi, ferestre, mobilă sau grinzi de lemn. Datorită noului design 
şi ergonomiei îmbunătăţite, manevrarea şlefuitorului este şi mai uşoară. Robusteţea sa, centrarea automată a 
benzii şi instalaţia integrată de aspirare a prafului fac din acest şlefuitor cu bandă o unealtă indispensabilă la  
renovări.

PBS 75 A – putere mare pentru  
lucrări de şlefuire grosieră 

 ▶ Carcasă robustă: înaltă calitate şi stabilitate prin componentele din aluminiu 
 ▶ Design compact pentru o manevrare mai bună, mânerul suplimentar asigură  
o manevrabilitate şi mai bună şi mai controlată 

 ▶ Vibraţii minime şi mânere ergonomice softgrip 
 ▶ Schimbare simplă a benzii de şlefuire prin sistemul de prindere a benzii de şlefuire
 ▶ Sistemul automat de rulare a benzii menţine banda în poziţia de lucru corectă pentru şlefuire 
 ▶ Cu sistemul de microfiltrare lucraţi deosebit de curat şi fără praf 
 ▶ Cutia de microfiltrare transparentă indică nivelul de umplere şi are o golire practică 
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Universal

PBS 75 A
Puterea nominală 710 W

Viteza benzii 350 m / min

Suprafaţă de şlefuire 75 x 165 mm

Dimensiunile benzii 75 x 533 mm

Instalaţie integrată de aspirare a prafului ü
Racord pentru aspirator de praf ü
Greutatea maşinii 3,4 kg 

Şlefuitorul cu bandă Universal asigură o manevrare  
foarte confortabilă şi o ghidare perfectă, în special pe 
suprafeţele întinse.

Centrarea automată a benzii asigură un rezultat 
optim de şlefuire. 

Cutia de microfiltrare transparentă indică nivelul 
de umplere, se goleşte uşor şi este refolosibilă.
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Pentru meşterii cu pretenţii foarte mari.
De neînvins în ceea ce priveşte versatilitatea: noul şlefuitor cu bandă Expert cu sistem electronic Bosch pentru 
reglarea fără trepte a turaţiei vă uşurează lucrul adaptat la structura materialului: cu el veţi putea şlefui atât lin, 
cât şi în forţă, în funcţie de necesitate. Noul design ergonomic vă uşurează ghidarea şlefuitorului, construcţia  
robustă, cât şi instalaţia integrată de aspirare a prafului fac din şlefuitorul cu bandă Expert o unealtă indispensa-
bilă. 

PBS 75 AE – grad ridicat de îndepărtare  
şi utilizare diversificată

 ▶ Carcasă robustă: înaltă calitate şi stabilitate prin componentele din aluminiu 
 ▶ Sistem electronic Bosch pentru reglarea foarte simplă a turaţiei 
 ▶ Reglarea vitezei benzii prin comutatorul cu buton şi rozeta de reglare –  
îndepărtare optimă la orice manevrare mai bunăutilizare 

 ▶ Design compact pentru o manevrare mai bună, mânerul suplimentar asigură  
o manevrabilitate şi mai bună şi mai controlată 

 ▶ Vibraţii minime şi mânere ergonomice softgrip pentru lucrul confortabil şi prinderea sigură 
 ▶ Schimbare simplă a benzii de şlefuire prin sistemul de prindere a benzii de şlefuire 
 ▶ Sistemul automat de rulare a benzii menţine banda în poziţia de lucru corectă pentru şlefuire 
 ▶ Cu sistemul de microfiltrare lucraţi deosebit de curat şi fără praf 
 ▶ Cutia de microfiltrare transparentă indică nivelul de umplere şi are o golire practică 

Ideal pentru proiecte ca:

 ▶  şlefuirea ferestrelor, uşilor şi mobilei 
 ▶  faţetarea muchiilor de lemn

 + şlefuirea lacurilor 
 + proiecte de renovare de mai mare anvergură
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Expert

PBS 75 AE
Puterea nominală 750 W

Viteza benzii 200–350 m / min

Suprafaţă de şlefuire 76 x 165 mm

Dimensiunile benzii 75 x 533 mm

Sistem electronic Bosch ü
Instalaţie integrată de aspirare a prafului ü
Racord pentru aspirator de praf ü
Greutatea maşinii 3,5 kg 

Şlefuitorul cu bandă Expert asigură o manevrare  
foarte confortabilă şi o ghidare perfectă pentru  
utilizări diversificate.

Utilizabil în regim de lucru staţionar: 

fixare simplă cu menghine de mână  
şi multiple posibilităţi de prindere pe  
cadru; limitator paralel şi unghiular 
pentru şlefuire în unghi exact (acce-
sorii opţionale).
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