
lucru intens, cadouri utile
Vara asta lucrezi cu scule veritabile "i prime"ti cadouri utile.
Între 17 iulie – 31 august, sculele electrice, accesoriile $i 
aparatele de măsurat Bosch Professional aflate în promoție îți 
aduc cadouri atrăgătoare. Te a$teptăm la partenerii no$tri.



Ciocan rotopercutor SDS-plus 
GBH 2600 DFR Professional

u Putere nominală: 720 W
u Energie de percuţie, max.: 2,7 J
u Greutate: 2,6 kg
u Diam. max. găurire în beton / lemn / oțel: 26 / 30 / 13 mm
u Mandrină: SDS-plus + mandrină rapidă

+ Extra! Salopetă, manu$i, cască, ochelari de protecție,
set de 3 burghie $i set de 3 dălți

Cod comandă: 0611254370

Ciocan rotopercutor SDS-plus 
GBH 2400 DRE Professional

u Putere nominală: 720 W
u Energie de percuţie, max.: 2,7 J
u Greutate: 2,6 kg
u Diam. max. găurire în beton / lemn / oțel: 4 / 30 / 13 mm
u Mandrină: SDS-plus

+ Extra! Salopetă, manu$i, cască, ochelari de protecție
Cod comandă: 0611253803

30 / 13 mm

cție,

 mm

Ciocan rotopercutor SDS-plus cu sistem activ anti-vibrații 
GBH 2-28 DFV Professional

u Putere nominală: 850 W
u Energie de percuţie: 3,2 J
u Diam. max găurire în beton / lemn / oțel: 28 / 30 / 13 mm
u Greutate: 2,9 Kg
u Mandrină: SDS-plus + mandrină rapidă

+ Extra! Salopetă, manu$i, cască, ochelari de protecție,
L-BOXX

Cod comandă: 0611267201

Ciocan rotopercutor SDS-plus cu performanţe ridicate şi vibraţii reduse
GBH 3-28 DFR Professional

u Putere nominală: 800 W
u Energie de percuţie, max.: 3,1 J
u Greutate: 3,6 kg
u Sistem de prindere: SDS-plus 
u Diam. găurire în beton cu burghie pentru găurire cu perc

4 – 28 mm
u Diam. maxim găurire în zidărie cu burghiu carotă: 82 mm

+ Extra! Salopetă, manu$i, cască, ochelari de protecție
Cod comandă: 061124A000

 / 30 / 13 mm

rotecție,

pentru găurire cu percuţie: 

burghiu carotă: 82 mm

ari de protecție

+Extra!

+Extra!

+Extra!

e +Extra!

Oferta este valabila in perioada 17 iulie - 31 august 2013, in limita stocului disponibil.

Preturile sunt exprimate in Lei fara TVA, de la care se aplica rabatul de distributie.
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Ciocan rotopercutor SDS-max
GBH 5-38 D Professional

Putere nominală: 1050 W
Energie de percuţie, max.: 5,9 J
Greutate: 5,8 kg
Diam. găurire în beton cu burghie 
pentru găurire cu percuţie: 16 – 38 mm

u Diam. găurire în beton
cu burghie pentru străpungere: 45 – 55 mm

u Diam. găurire în beton cu burghie carotă: 40 – 90 mm

+ Extra! Salopetă, manu$i, cască, ochelari de protecție, ceas
Cod comandă: 0611240008

Ciocan rotopercutor SDS-max 
GBH 7-46 DE Professional

Putere nominală: 1350 W
Energie de percuţie, max.: 9,3 J
Greutate: 8,2 kg
Diam. găurire în beton cu burghie 
pentru găurire cu percuţie: 12 – 45 mm

u Diam. găurire în beton cu burghie 
pentru străpungere: 45 – 80 mm

u Diam. găurire în beton cu burghie carotă: 40 – 150 mm

+ Extra! 
Cod comandă: 0611263708
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Burghie pentru găurire cu percuție SDS-plus-5 
Asigură cele mai bune condiții pentru executarea profesională a găurilor în
beton, cu de vârf de burghiu din carburi metalice (i cele 4 spirale inovatoare
pentru transportul rapid al prafului de găurit.

Diametru burghiu (mm) x lungime de lucru(mm) x lungime totală(mm)
Ø 6, 8, 10, 12 x 100 x 160; 
Ø 8, 10, 12, 14, 16 x 150 x 210; 

u Ø 6, 8, 10, 12 x 200 x 260;     

+ Extra!  Umbrelă de plajă gratis la achiziția de burghie SDS-plus-5 
în valoare de 300 lei (fără TVA)

Accesorii pentru dăltuire cu sistem de prindere 
SDS-plus 

Daltă ascuțită Long Life, 250 mm (lungime totală)
Daltă lată Long Life, 250 mm x 20 mm (lungime totală x tăi(ul dălții)

 Extra!  Cumpără 5 dălți cu sistem de prindere SDS-plus 
$i prime$ti cadou o minge de fotbal prime$ti cadou o minge 
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Oferta este valabila in perioada 17 iulie - 31 august 2013, in limita stocului disponibil.

Preturile sunt exprimate in Lei fara TVA, de la care se aplica rabatul de distributie.
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Burghie Speed-X cu sistem de prindere SDS-max 
Inovație de la Bosch: Cel mai rapid burghiu la găurirea în beton %i beton
armat! Tăi% în formă de S din carburi metalice, extrem de robust %i agresiv.
Durată de viață constant ridicată, datorită capului scurt al burghiului %i
canalelor largi de evacuare a prafului rezultat în urma găuririi. 

Diametru burghiu (mm) x lungime de lucru(mm) x lungime totală(mm)
u Ø 16, 18 x 400 x 540; 
u Ø 20, 22, 24, 28, 32, 35 x 400 x 520;  

+ Extra! Scaun de plajă gratis la achiziția a 3  burghie Speed-X! 

Accesorii pentru dăltuire cu sistem de prindere SDS-max

u Daltă ascuțită Rtec Speed, 400 mm (lungime totală)
u Daltă lată Rtec Sharp, 400 mm x 25 mm (lungime totală x tăi%ul dălții)
u Daltă ascuțită, 600 mm (lungime)
u Daltă lată, 600 mm x 25 mm (lungime totală x tăi%ul dălții)

+ Extra! Cumpără 5 dălți cu sistem de prindere SDS-max 
%i prime%ti cadou o minge de fotbal

SDS-max

Maşină de găurit cu percuţie 
GSB 13 Professional

u Putere nominală: 600 W
u Greutate: 1,6 kg
u Filet de racordare arbore portburghiu 1/2" – 20 UNF 
u Domeniul de prindere: 1,5 – 13 mm
u Diam. max. de găurire în:

cărămidă / beton / lemn / oțel: 15 / 13 / 25 / 10 mm

+ Extra! Set burghie, valiză
Cod comandă: 0601217103

Maşină de găurit cu percuţie 
GSB 1600 RE Professional

u Putere nominală: 701 W
u Greutate: 1,8 kg
u Filet de racordare arbore portburghiu ½” – 20 UNF 
u Domeniul de prindere: 1,5 – 13 mm
u Diam. max. găurire în:

cărămidă / beton / lemn / oțel: 18 / 16 / 30 / 12 mm

+ Extra! Rucsac CoolPack
Cod comandă: 0601218121

+Extra!

+Extra!

+Extra!

+Extra!

Oferta este valabila in perioada 17 iulie - 31 august 2013, in limita stocului disponibil.

Preturile sunt exprimate in Lei fara TVA, de la care se aplica rabatul de distributie.
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Ma ină de găurit  i în urubat 12 V NiCd 
GSR 12-2 Professional

u Moment torsiune maxim (înşurubare dură/moale): 27 / 11 Nm
u Domeniu de strângere, minim/maxim: 1 - 10 mm
u Trepte ale momentului de torsiune: 25+1
u Diam.max. de găurire lemn / oțel: 23 / 12 mm
Setul de livrare include 3 acumulatori 12 V / 1,5 Ah

+ Extra! Acumulator, rucsac CoolPack
Cod comandă:  0601918J04

Ma ină de găurit  i în urubat 
GSR 10,8-2-LI Professional

u Moment torsiune maxim (înşurubare dură/moale): 30 / 13 Nm
u Domeniu de strângere madrină, minim/maxim: 1 - 10 mm
u Trepte ale momentului de torsiune: 20+1 
u Diam.max. de găurire lemn / oțel: 19 / 10 mm

 Extra! 3 seturi de accesorii
Cod comandă:  0601868106

Ma ină de găurit rapidă  i precisă
GBM 6 RE Professional

u Putere nominală: 50 W
u Moment de torsiune nominal: 12,3 Nm
u Diam. de găurire în lemn / aluminiu / oțel: 15 / 8 / 6,5 mm
u Funcționare stânga/dreapta: DA
u Greutate: 1,2 kg

+ Extra! Briceag Victorinox
Cod comandă: 0601472600

15 / 8 / 6,5 mm

/ 13 Nm
mm
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+Extra!

Carote Progressor for Wood and Metal 

Pentru cele mai înalte exigențe la găurirea în lemn, aluminiu, metal
sau inox. Aliajul de cobalt de 8% asigură o rezistență ridicată *i o
durată de viață îndelungată.  

u Ø 25, 30, 35, 38, 44, 51 mm 

+ Extra! Set barbeque gratis la achiziția 
a 3 carote Progressor for Wood and Metal

Capete de  urubelniță extra dure 

Pentru utilizări universale.

Împachetare: 25 buc.
Execuție: PH1, PH2, PZ1 si PZ2.

+Extra!

reducere 5%

3 seturi 
esoriide accesorii

Oferta este valabila in perioada 17 iulie - 31 august 2013, in limita stocului disponibil.

Preturile sunt exprimate in Lei fara TVA, de la care se aplica rabatul de distributie.
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Pachet ma!ină de găurit !i în!urubat + ferăstrău tip sabie 
GSR 10,8-2-LI + GSA 10,8 V-LI Professional

u Moment torsiune maxim (înşurubare dură/moale): 30 / 13 Nm
u Domeniu de strângere madrină, minim/maxim: 1 - 10 mm
u Trepte ale momentului de torsiune: 20+1 
u Diam.max. de găurire lemn/oțel: 19 / 10 mm

Pachet ma!ină de găurit !i în!urubat + multi-cutter  
GSR 10,8-2-LI + GOP 10,8 V-LI Professional

u Moment torsiune maxim (înşurubare dură/moale): 30 / 13 Nm
u Domeniu de strângere madrină, minim/maxim: 1 - 10 mm
u Trepte ale momentului de torsiune: 20+1 
u Diam.max. de găurire lemn/oțel: 19 / 10 mm

GSA 10,8 V-LI Professional

u Adâncime de tăiere în lemn: 65 mm
u Ad. de tăiere în prof. metalice 

şi ţevi de metal: 50 mm
u Lungimi cursă:14,5 mm
u Greutate incl. accumulator: 1,2 kg

Setul de livrare include 2 acumulatori 
10,8 V / 2,0 Ah Li-ion *i 1 încărcător

GOP 10,8 V-LI Professional

u Turaţie de mers în gol:5.000 - 20.000 min-1

u Unghi de oscilaţie stânga/dreapta: 1,4 °
u Greutate incl. acumulator: 1,0 kg

Setul de livrare include 2 acumulatori 
10,8 V \ 2,0 Ah Li-ion *i 1 încărcător

+ Extra! Rucsac CoolPack

+ Extra! Rucsac CoolPack

+ Extra! 

+Extra!

+Extra!

Oferta este valabila in perioada 17 iulie - 31 august 2013, in limita stocului disponibil.

Preturile sunt exprimate in Lei fara TVA, de la care se aplica rabatul de distributie.
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Pachet ma!ină de găurit !i în!urubat + ferăstrău vertical 
GSR 14,4 V-LI + GST 14,4 V-LI Professional

u Moment torsiune maxim (înşurubare dură/moale): 60/25 Nm
u Domeniu de strângere madrină, minim/maxim: 1,5 - 13 mm
u Trepte ale momentului de torsiune: 18+1 
u Diam.max. de găurire lemn / oțel: 32 / 13 mm

GST 14,4 V-LI Professional

u Adâncime de tăiere în lemn: 90 mm
u Număr de curse de mers în gol: 2.500 min-1

u Tăieri oblice: 0–45 °
u Greutate incl. acumulator: 2,3 kg

Setul de livrare include 2 acumulatori 
14,4 V / 4,0 Ah Li-ion 7i 1 încărcător

Pachet ma!ină de găurit cu percuție !i în!urubat 
+ ciocan rotopercutor SDS-plus  
GSB 14,4 VE-2 LI + GBH 14,4 V-LI Professional

u Moment torsiune maxim (înşurubare dură/moale): 80 / 31 Nm
u Domeniu de strângere madrină, minim/maxim: 1,5 - 13 mm
u Trepte ale momentului de torsiune: 25+1 
u Diam.max. de găurire lemn / zidarie / oțel: 40 / 14 / 13 mm

GBH 14,4 V-LI Professional

u Energie de percuţie, max.: 1 J
u Diam. de găurire în beton: 4 – 12 mm
u Număr percuţii la turaţia nominală: 0 – 4.950 min-1

u Greutate incl. acumulator: 1,8 kg

Setul de livrare include 2 acumulatori 
14,4 V / 4,0 Ah Li-ion 7i 1 încărcător

Pachet ciocan rotopercutor SDS-plus cu motor fără perii 
+ polizor unghiular 
GBH 18 V-EC + GWS 18-125 V-LI Professional

u Energie de percuţie, max.: 1,7 J
u Diam. de găurire în beton: 4 - 18 mm
u Număr percuţii la turaţia nominală: 0 – 4.550 min-1

u Greutate incl. acumulator: 2,6 kg

GWS 18-125 V-LI Professional

u Diametrul discului: 125 mm
u Turaţie de mers în gol: 10.000 min-1

u Greutate incl. acumulator: 2,3 kg 

Setul de livrare include 2 acumulatori 18 V / 4,0 Ah Li-ion 7i 1 încărcător
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+ Extra! Rucsac CoolPack

+ Extra! Rucsac CoolPack

+ Extra! Rucsac CoolPack

Oferta este valabila in perioada 17 iulie - 31 august 2013, in limita stocului disponibil.

Preturile sunt exprimate in Lei fara TVA, de la care se aplica rabatul de distributie.
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Oferta este valabila in perioada 17 iulie - 31 august 2013, in limita stocului disponibil.

Preturile sunt exprimate in Lei fara TVA, de la care se aplica rabatul de distributie.

7Oferta este valabila in perioada 17 iulie - 31 august 2013, in limita stocului disponibil.Oferta este valabila in perioada 17 iulie - 31 august 2013, in limita stocului disponibil.

Pachet ma!ină de găurit !i în!urubat + !urubelniță cu impact 
GSR 18 V-LI + GDR 18 V-LI Professional

u Moment torsiune maxim (înşurubare dură/moale): 67 / 28 Nm
u Domeniu de strângere madrină, minim/maxim: 1,5 - 13 mm
u Trepte ale momentului de torsiune: 18+1 
u Diam.max. de găurire lemn / oțel: 35 / 13 mm

GDR 18 V-LIProfessional

u Moment de torsiune maxim (înşurubare dură): 160 Nm
u Sistem de prindere Hexagon interior: 1/4" 
u Turaţie de mers în gol: 0 – 2.800 min-1

u Greutate incl. acumulator: 1,5 kg

Setul de livrare include 2 acumulatori 
18 V / 4,0 Ah Li-ion ;i 1 încărcător

+Extra!

Pachet ma!ină de găurit !i în!urubat + ferăstrău circular 
GSR 18 V-LI + GKS 18 V-LI Professional

u Moment torsiune maxim (înşurubare dură/moale): 67 / 28 Nm
u Domeniu de strângere madrină, minim/maxim: 1,5 - 13 mm
u Trepte ale momentului de torsiune: 18+1 
u Diam.max. de găurire lemn / oțel: 35 / 13 mm

GKS 18 V-LI 18 V-LI Professional

u Adâncime de tăiere in lemn (90°): 51 mm
u Ad. de tăiere în prof. metalice şi ţevi de metal: 50 mm
u Lungimi cursă: 14,5 mm
u Greutate incl. acumulator: 1,2 kg

+Extra!

+ Extra! Rucsac CoolPack

+ Extra! Rucsac CoolPack
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Polizor unghiular cu disc de 125 mm
GWS 780 C Professional     

u Putere nominală: 780 W
u Diam. disc: 125 mm

Turatie de mers în gol: 11.000 min-1  
Greutate: 1,7 kg

u Arbore de $lefuit: M14 

+ Extra! Ochelari UVEX
Cod comandă: 0601377790

Polizor unghiular cu disc de
GWS 1400 Professional     

u Putere nominală: 1400 W
u Turație: 11000 rot/min
u Sistem de prindere: M 14
u Diametrul discului: 125 mm
u Greutate fără cablu: 2.2 kg

+ Extra! Disc diamantat, valiză
Cod comandă: 0601824900

+Extra!
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+Extra!

Polizor unghiular cu disc de 125 mm $i turație reglabilă
GWS 15-125 CIE Professional

u Putere nominală: 1500 W
u Diam. disc: 125 mm
u Turatie de mers în gol: 800 – 11.500 min-1  
u Greutate: 2,4 kg
u Arbore de $lefuit: M14 

+ Extra! Salopetă, manu$i, cască, ochelari de protecție
Cod comandă: 0601796002

Polizor unghiular cu disc de 230 mm
GWS 22-230 JH Professional

u Putere nominală: 2.200 W 
u Turaţie de mers în gol: 6.500 min-1

u Arbore de şlefuit: M 14 
u Diam. discuri: 230 mm 
u Greutate: 5,2 kg 

+ Extra! Briceag Victorinox
Cod comandă: 0601882M03
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Oferta este valabila in perioada 17 iulie - 31 august 2013, in limita stocului disponibil.

Preturile sunt exprimate in Lei fara TVA, de la care se aplica rabatul de distributie.
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Oferta este valabila in perioada 17 iulie - 31 august 2013, in limita stocului disponibil.

Preturile sunt exprimate in Lei fara TVA, de la care se aplica rabatul de distributie.

Pachet polizor unghiular cu disc de 230 mm + 
polizor unghiular cu disc de 125 mm 
GWS 20-230 JH + GWS 850 CProfessional

u Putere nominală: 2.000 W 
u Turaţie de mers în gol: 6.500 min-1

u Arbore de şlefuit: M 14 
u Diam. discuri: 230 mm 
u Greutate: 5,2 kg 

Cod comandă: 0601850M03

GWS 850 C Professional

u Putere nominală: 850 W
u Diam. disc: 125 mm
u Turatie de mers în gol: 11.000 min-1  
u Greutate: 1,7 kg
u Arbore de &lefuit: M14 

Cod comandă: 0601377791

+Extra!

Polizor unghiular cu disc de 230 mm 
+ polizor unghiular cu disc de 125 mm  
GWS 26-230 JH + GWS 1000 Professional

u Putere nominală: 2.600 W 
u Turaţie de mers în gol: 6.500 min-1

u Arbore de şlefuit: M 14 
u Diam. discuri: 230 mm 
u Greutate: 5,2 kg 

Cod comandă: 0601856M00

GWS 1000 Professional

u Putere nominală: 1000 W
u Diam. disc: 125 mm
u Turatie de mers în gol: 11.000 min-1  
u Greutate: 1,7 kg
u Arbore de &lefuit: M14 

Cod comandă: 0601821800

+Extra!

+ Extra! Salopetă, mănu$i, cască, ochelari protecție

+ Extra! Salopetă, mănu$i, cască, ochelari protecție
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Oferta este valabila in perioada 17 iulie - 31 august 2013, in limita stocului disponibil.

Preturile sunt exprimate in Lei fara TVA, de la care se aplica rabatul de distributie.

Discuri diamantate pentru cele mai înalte exigente în ceea ce prive"te durata de viață. 

Ideale pentru toate tipurile de beton întărit, beton armat, granit "i piatră naturală.

Beton/ Placi ceramice/ Utilizări universale:

u Ø 115 x 22.23 mm
u Ø 125 x 22.23 mm
u Ø 230 x 22.23 mm

Beton:
u Ø 300, 350, 400, 450 x 25.4 mm

Piatră: 
u Ø 300, 350, 400 x 25.4 mm

+ Extra! Prosop plajă 90X180 cm cadou la achiziția a 4 discuri diamantate

+ Extra! Scaun de plajă gratis la achiziția a două discuri diamantate!

Discuri de taiere diamantate gama BEST pentru polizorul unghiular 

Discuri de tăiere diamantate gama Professional pentru ma%ini de 
tăiat asfalt %i beton

+Extra!

+Extra!

Ferăstrău vertical  
GST 65 B Professional 

u Putere nominală: 400 W
u Capactate tăiere lemn: 65 mm
u Greutate: 1,7 kg

+ Extra! Ochelari UVEX
Cod comandă: 0601509120

Ferăstrău vertical  
GST 1400 BCE Professional 

u Putere nominală: 720 W
u Număr de curse de mers în gol: 800 – 2.800 min-1

u Adâncime de tăiere în lemn / aluminiu / oțel nealiat: 
      140 / 20 / 10 mm
u Greutate fără cablu: 2.2 kg
+ Extra! Ceas de mână
Cod comandă: 0601515101

+Extra!
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+Extra!
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Oferta este valabila in perioada 17 iulie - 31 august 2013, in limita stocului disponibil.

Preturile sunt exprimate in Lei fara TVA, de la care se aplica rabatul de distributie.

Şlefuitor cu vibraţii
GSS 23 A Professional

u Putere nominală: 190 W
u Diametru cerc vibraţii: 2,0 mm
u Greutate: 1,7 kg
u Placă de şlefuit, lungime / lăţime: 182 / 92 mm
u Foaie abrazivă pentru fixare, lungime / lăţime: 230 / 93 mm

+ Extra! Ochelari UVEX
Cod comandă: 0601070400

Ferăstrău circular
GKS 190 Professional

u Putere nominală: 1400 W
u Capacitate tăiere: 0-50mm (45°) / 70mm (90°)
u Dimensiune pânză: 190 mm
u Dim. gaură interior: 30 mm
u Greutate: 4,2 kg

+ Extra! Briceag Victorinox
Cod comandă: 0601623000

Aspirator universal 
GAS 1200 L Professional

u Putere: 1200 W
u Capacitate: 15 litri
u Debit de ae: 62 l/sec
u Diametru furtun: 40 mm 
u Greutate: 6,4 kg
u Filtru categoria: L

+ Extra! Briceag Victorinox
Cod comandă: 060197B001

Şlefuitor cu excentric  
GEX 125-1 AE Professional 

u Diametrul discului abraziv: 125 mm
u Număr vibraţii: 15.000 – 24.000 min-1

u Excentricitate: 1,25 mm
u Fixare material abraziv: Prindere tip arici 
u Putere nominală: 250 W
u Greutate: 1,3 kg

+ Extra! Rucsac CoolPack
Cod comandă: 0601387500

+Extra!

+Extra!

+Extra!

+Extra!
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Oferta este valabila in perioada 17 iulie - 31 august 2013, in limita stocului disponibil.

Preturile sunt exprimate in Lei fara TVA, de la care se aplica rabatul de distributie.

+Extra!

+Extra!

Telemetru cu laserTe
DLE 40 ProfessionalDL
Telemetru cu laser precis, u[or de utilizat pentru cele mai frecvente Te
opera]iuni de m`surareop

� Domeniu măsurare: 0,05–40 m
� � Precizie măsurare: ± 1,5 mm
� Prindere stativ: 1/4“
� Dimensiuni: 100 x 58 x 32 mm
� Protecţie IP: 54
� Greutate: cca 180 g

Cod comand`: 0601016300

Nivelă laser cu liniiNi
GLL 2 ProfessionalGL
Cu o formă compactă "i o bună vizibilitate a liniilor Cu
această nivelă încape în orice buzunar "i este necesară ac
pe orice "antierpe

� Domeniu măsurare: 0,05–40 m
� Precizie măsurare: ± 1,5 mm
� Prindere stativ: 1/4“
� Dimensiuni: 100 x 58 x 32 mm
� Protecţie IP: 54
� Greutate: cca 180 g

Cod comand`: 0601063700

+ Extra! USB Stick

+ Extra! Ceas de mână

Set nivel` optic` GOL 20 G Professional cu stativ [i mir`

�   Domeniu de lucru: aprox. 60 m
� Unitate de m`sur`: gon
� M`rire lentil`: 20 x
� Precizie nivelare: 3mm la 30 m
� Protec]ie praf [i ap`: IP 54
Setul de livrare include stativul BT 160
[i mir` de 5 m GR 500

Robuste [i fiabile, sunt ideale pentru lucr`rile de nivelare de pe orice [antier. 
+Extra!

+ Extra! Cuțit universal Fiskars
Cod comand`: 0601068403
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