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Treverktøy med system:  
til håndverk og industri

*  Gjelder for alt blått, profesjonelt elektroverktøy ved registrering innen fire uker etter kjøpet 
på  www. bosch- professional.com / warranty



Presisjon med 
 system –  
profesjonelt 
 elektroverktøy til 
 trebearbeiding
I 125 år har navnet Bosch stått for nyskapende 
teknologi og for verktøy og tilbehør laget med 
mesterhånd. Ingeniører ved Boschs fire euro-
peiske trekompetansesentre arbeider kontinuer-
lig med videreutvikling av våre  profesjonelle blå 
produkter og tar alltid hensyn til behovene til 
profesjonelle trehåndverkere. 

Resultatet er et tett sammenvevd program: 
 verktøy og tilbehør passer sammen som hånd i 
hanske og lar seg perfekt kombinere.

Dette innebærer at vi i tillegg til teknisk ledende 
maskiner også kan tilby komplette løsninger for 
trebearbeiding.



Alle vektangivelser på de neste sidene er i samsvar med EPTA. 
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Profesjonelle  
sager fra Bosch –  
høyeste standard 
når det gjelder 
ytelse og presisjon
Tilskjæring av løvtynne lister, tilpasning av 
 arbeidsplater som skal belastes, kapping av 
bord, montering av vindtette takkledninger, 
 inntrekking av bærebjelker – dette er bare noen 
av utfordringene du takler til daglig. Og med 
de presise og pålitelige profesjonelle sagene 
fra Bosch oppnår du en uovertruffen kvalitet.
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NYHET! Stikksagene GST 140 CE og BCE Professional
Den nye standarden for presisjon

 f Svært nøyaktig sagbladføring takket være patentert dobbelthjul gir mindre bøying 
av  sagbladet – for glimrende kuttenøyaktighet

 f Sagbladskiftesystem (SDS) uten verktøy og dødgang hindrer vibrasjon i sagbladet 
og gir  optimal overflatekvalitet

 f Kompakt og lett konstruksjon med liten håndtaksomkrets sørger for optimal kontroll 
 under saging

Ytelse og presisjon  
fra oppfinneren av stikksagen
Mer innovasjon, mer presisjon, mer fleksibilitet, mer kraft, lengre levetid.  
Mindre bør du ikke forlange.

Det gylne dobbelthjulet – garanterer høyeste presisjon.
De nye stikksagene GST 140 CE og BCE Professional setter ny standard når 
det gjelder nøyaktig arbeid. Det patenterte dobbelthjulet retter seg analogt 
inn etter sagbladets posisjon og gir mulighet til optimal og svært presis sag-
bladføring. I tillegg unngår du bøying og vibrering av sagbladet – for  perfekte 
arbeidsresultater. 

NYHET! GST 140 CE  
Professional

NYHET! GST 140 BCE  
Professional

NYHET! GST 90 E  
Professional

NYHET! GST 90 BE  
Professional

Nominelt effektopptak (W) 720 720 650 650

Sagdybde i tre (mm) 140 140 90 90

Sagdybde i aluminium (mm) 20 20 20 20

Sagdybde i ulegert stål (mm) 10 10 10 10

Bestillingsnummer 0 601 514 001 0 601 515 001 0 601 58G 000 0 601 58F 000

Bestillingsnummer med L-BOXX 0 601 614 000 0 601 515 000 – –

Du finner mer informasjon om profesjonelt blått elektroverktøy og tilbehør på www.bosch-professional.no
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Bøyningsresistent fotplate for de 
 tøffeste jobbene. 
Fotplaten på GST 150 Professional er 
ekstremt robust og bøyningsresistent. 
Den er betydelig mer stabil enn på 
sammenlignbare maskiner. Først når 
kraften overstiger 130 kg, bøyes fot-
platen.

Konkurrent B GST 150 CE / BCE  
Professional

Konkurrent A Konkurrent C

Stikksagene GST 150 CE og BCE Professional
De kraftigste i sin prisklasse

 f Store kraftreserver selv i harde og tykke bjelker takket være en kraftig 
og  overbelastningssikker 780 W motor 

 f Svært robust fotplate som ikke bøyer seg – for de tøffeste jobbene
 f Høy kuttenøyaktighet takket være et nytt festesystem for sagblad

Sager | 7

GST 150 CE  
Professional

GST 150 BCE  
Professional

Nominelt effektopptak (W) 780 780

Sagdybde i tre (mm) 150 150

Sagdybde i aluminium (mm) 20 20

Sagdybde i ulegert stål (mm) 10 10

Bestillingsnummer 0 601 512 000 0 601 513 000

Du finner mer informasjon om profesjonelt blått elektroverktøy og tilbehør på www.bosch-professional.no

Fotplatens bøyefasthet sammenlignet med andre stikksager



8 | Sager

Du finner mer informasjon om profesjonelt blått elektroverktøy og tilbehør på www.bosch-professional.no

Bosch-systemet for profesjonelle stikksager
Den optimale løsningen for oppgaver innenfor trebearbeiding ligger 
i  systemet: verktøy som passer godt sammen og egnet forbruks- og 
 systemtilbehør. Alltid videreføring av en idé og perfekte kombinasjoner.

Bosch er oppfinneren av stikksagen. Og fornyeren. 
For siden vi laget GEB 1 for over 60 år siden, har vi 
 stadig  videreutviklet prinsippet. I dag kan du velge 
 mellom  forskjellige modeller som er perfekt tilpasset 
 ulike bruksområder, men som alle har noe til felles 
med den første stikksagen: de er til stor nytte for deg 
i  arbeidshverdagen. 

Dermed overbeviser også de nye stikksagene GST 140 CE 
og BCE Professional med en ny standard for presist 
 arbeid: det patenterte dobbelthjulet gir mindre bøying 
og utglidning av sagbladet og sørger på den måten for 
glimrende kuttenøyaktighet. 

«Extra-Clean for Wood»-sagblad – en Bosch 
- innovasjon – sørger for glatte kuttkanter og en 
 kuttekvalitet man kan være bekjent av.

Bosch sirkelskjærer / føringsskinneadapter er det 
 perfekte supplementet til alle stikksager. Med den kan du 
sage helt nøyaktig både sirkelrunde hull og – kombinert 
med føringsskinnen FSN Professional – rene rette kutt.

Et kraftig og fleksibelt støvavsug garanterer rent 
 arbeid. Slange og adapter er dreibare og kan monteres 
på maskinen slik at arbeidsområdet ikke begrenses. 
Hele støvavsuget kan dessuten monteres utrolig raskt 
og enkelt.

For at alt skal være i boks også når du er underveis, 
 tilbyr vi L-BOXX som en smart løsning for transport og 
oppbevaring av verktøy og tilbehør. L-BOXX fås i fire 
 størrelser. Den er fremstilt av slagfast plast, kan  belastes 
med inntil 100 kg, er sprutbeskyttet, utstyrt med Easy-
Klick-systemet og kan dessuten innredes individuelt.

«Vi er i kontinuerlig kontakt med forskjellige brukergrupper for å 
oppfylle deres ønsker og krav. I den nye ‹Extra-Clean for Wood›-serien 
har vi snakket med en rekke snekkere og innarbeidet deres erfaringer 
og forbedringsønsker. Disse inntrykkene har vi kombinert med vår 
raffinerte produksjonsprosess for å utvikle en unik sagbladserie. 
 Resultatet er blitt et produkt på markedet som setter ny standard 
med hensyn til kuttekvalitet og glatte kanter.» 
Marzell Chanton – verksleder stikksagblad, St. Niklaus, Sveits
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Du finner mer informasjon om profesjonelt blått elektroverktøy og tilbehør på www.bosch-professional.no

1. Stikksagblader Bestillingsnummer

Precision for Wood T144DP* 2 608 633 A35

Precision for Wood T301BCP* 2 608 633 A37

Extra-Clean for Wood T308B* 2 608 663 751

Extra-Clean for Wood T308BO* 2 608 663 868

*Bestillingsnumre for sett med 5 deler

2. Sirkelskjærer / føringsskinneadapter Bestillingsnummer

Sirkelskjærer / føringsskinneadapter 2 608 040 292

3. Sugeadapter Bestillingsnummer

Sugeadapter til GST 140 Professional 2 605 510 301

4. L-BOXX Bestillingsnummer

L-BOXX 136 2 608 438 692

Bosch-systemet for profesjonelle stikksager
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1.  Stikksagblader

2.  Sirkelskjærer/ 
føringsskinneadapter

3.  Sugeadapter

4.  L-BOXX
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NYHET! Håndsirkelsagene GKS 55 GCE, 
65 GCE og 85 G Professional
Energibunter – optimert for føringsskinner

 f Nøyaktig samspill med det nye føringsskinnesystemet 
FSN Professional fra Bosch, men også med skinner fra 
andre produsenter

 f Gjæringskutt med føringsskinne uten adapter mulig 
 f Raskt arbeid takket være kraftige motorer

Kraftig og komfortabel også  
ved kontinuerlig bruk –  
Bosch håndsirkelsager G-modeller
Optimert for føringsskinner, spesielt utviklet for bygningshåndverk og hardføre i bruk: 
 profesjonelle Bosch håndsirkelsager. Den robuste og kompakte konstruksjonen og den  
lave vekten til tross for høy ytelse setter standarder i segmentet.

NYHET! GKS 55 GCE  
Professional

NYHET! GKS 65 GCE  
Professional

NYHET! GKS 85 G  
Professional

Nominelt effektopptak (W) 1350 1800 2200

Sagedybde ved 90° (mm) 55 65 85

Sagblad-Ø (mm) 160 190 235

Vekt (kg) 3,9 4,9 7,8

Bestillingsnummer med L-BOXX 0 601 664 901 0 601 668 901 0 601 57A 901

Du finner mer informasjon om profesjonelt blått elektroverktøy og tilbehør på www.bosch-professional.no
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NYHET! FSN WAN  
Professional  
(vinkelanlegg)

NYHET! FSN SZW  
Professional  
(skruetvinger)

NYHET! FSN KK  
Professional  
(plastkapper)

NYHET! FSN SS  
Professional  
(flisbeskyttelse)

NYHET! FSN HB  
Professional  
(klebebånd)

Bestillingsnummer 1 600 Z00 00A 1 600 Z00 00B 1 600 Z00 00C 1 600 Z00 00D 1 600 Z00 00E

NYHET! FSN 800  
Professional

NYHET! FSN 1100  
Professional

NYHET! FSN 1600  
Professional

NYHET! FSN 2100  
Professional

NYHET! FSN 3100  
Professional

NYHET! FSN VEL  
Professional (for-
bindelseselement)

Bestillingsnummer 1 600 Z00 005 1 600 Z00 006 1 600 Z00 00F 1 600 Z00 007 1 600 Z00 008 1 600 Z00 009

Snarveien til rette kutt.
Et godt eksempel på systemstyrke og perfekt samspill mellom 
verktøy og tilbehør: De nye G-modellene av Bosch håndsirkel-
sager er optimert spesielt med tanke på bruk sammen med 
 føringsskinner. Føringsskinnesystemet gjør det mulig å utføre 
nøyaktige rette kutt uten avbrudd. Med forbindelseselementet 
FSN VEL Professional kan skinner med ulik lengde kobles 
sammen raskt, nøyaktig og stabilt vinkelanlegget FSN WAN 
Professional bidrar til nøyaktig og vinkelriktig justering av 
 føringsskinnene på emnet. 

Du finner mer informasjon om profesjonelt blått elektroverktøy og tilbehør på www.bosch-professional.no

NYHET! Føringsskinner FSN 800, FSN 1100,  
FSN 1600, FSN 2100 og FSN 3100 Professional
Skinneteknologi for nøyaktig føring

 f Helt rettlinjede skinner, også når de forlenges med et selvtilpassende forbindelseselement
 f Forbindelsesstykket VEL for stabil og rask sammenkobling av føringsskinner 
 f Flisbeskyttelse for rene kuttekanter og klebebånd for sklifri håndtering

3100 mm 2100 mm 1600 mm 1100 mm 800 mm
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Sagbladene Top Precision Best for Wood er optimert 
for de høyeste kravene. De er laserskåret av førsteklasses 
stål (til HRC 46) – og står derfor for høy presisjon uten 
vridning.

Spesielle hardmetalltenner av MicroteQ, et mikrofint 
hardmetallpulver, minimerer slitasjen i sagekantene – 
for beste kuttkvalitet og ekstra lang levetid. CleanteQ 
er et spesielt krombelegg som gjør at rester ikke fester 
seg så lett. På denne måten beskytter belegget bladet 
mot  korrosjon og holder det dessuten kjølig.

StabilteQ er en teknologi som reduserer vibrasjoner 
ved hjelp av polyuretanfylte dempeslisser. Dette betyr 
større nøyaktighet og mer komfort for deg. Støyutviklingen 
reduseres også. Laserskårne ekspansjonslisser sørger 
dessuten for høyere bladstabilitet og nøyaktighet. 

Med FSN-føringsskinnesystemet, det perfekte 
 supplementet for topp presisjon, oppnås nøyaktige 
kutt i alle lengder. Etter utført arbeid oppbevares 
og transporteres sagen raskt og trygt i en passende 
 L-BOXX.

NYHET! Dykksirkelsagen GKT 55 GCE Professional
Med presisjon og kraft for rent kutt

 f Rene og nøyaktige kutt takket være høyverdige maskinkomponenter, presisjonssagblad og 
tilpasset  føringsskinnesystem

 f Behagelig arbeid særlig innendørs, takket være høyeffektivt støvavsug og støyreduserende 
sagblad

 f Justerbart turtall, kraftig 1400 W motor og konstantelektronikk for saging av forskjellige 
materialer som treverk, platematerialer, aluminium og akrylglass

NYHET! GKT 55 GCE Professional

Nominelt effektopptak (W) 1400

Sagedybde ved 90° (mm) 57

Sagblad-Ø (mm) 165

Vekt (kg) 4,7

Bestillingsnummer
med L-BOXX
med L-BOXX og føringsskinne  
FSN 1600 Professional

0 601 675 000
0 601 675 001
0 601 675 002

Presisjon og kraft –  
den nye dykksirkelsagen for rent kutt
Bosch dykksirkelsag – eksperten ved saging av plate- og tremateriale. De høyverdige komponentene 
i sagen og den optimale tilpasningen til det nye Bosch-føringsskinnesystemet sørger for utmerket 
kuttkvalitet.

Du finner mer informasjon om profesjonelt blått elektroverktøy og tilbehør på www.bosch-professional.no

Bosch-systemet for den profesjonelle dykksirkelsagen 
Nøyaktige arbeidsresultater med den nye Bosch-dykksirkelsagen 
og  riktig systemtilbehør



Sager | 13

1. Sagblader Bestillingsnummer

Sirkelsagblad Top Precision Best for Wood 165 x 20 x 48T 2 608 642 384

Sirkelsagblad Top Precision Best for Wood 165 x 20 x 20T 2 608 642 385

Sirkelsagblad Top Precision Best for Wood 165 x 20 x 32T 2 608 642 386

Sirkelsagblad Top Precision Best for Multi Material 165 x 20 x 52T 2 608 642 387

Sirkelsagblad Top Precision Best for Multi Material 165 x 20 x 48T 2 608 642 388

2. Føringsskinner Bestillingsnummer

FSN 800 Professional (800 mm) 1 600 Z00 005

FSN 1100 Professional (1100 mm) 1 600 Z00 006

FSN 1600 Professional (1600 mm) 1 600 Z00 00F

FSN 2100 Professional (2100 mm) 1 600 Z00 007

FSN 3100 Professional (3100 mm) 1 600 Z00 008

3. L-BOXX Bestillingsnummer

L-BOXX 374 2 608 438 694

Du finner mer informasjon om profesjonelt blått elektroverktøy og tilbehør på www.bosch-professional.no
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1. Sagblader

2. Føringsskinner

3. L-BOXX

Bosch-systemet for den profesjonelle dykksirkelsagen
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NYHET! Bajonettsag GSA 1100 E Professional
Optimal sikt i alle arbeidssituasjoner

 f Integrerte lysdioder gir bedre oversikt over arbeidsemnet
 f Kraftig 1100 W motor gir rask saging
 f Metallkrok så man kan henge fra seg maskinen i pauser fra arbeidet

Kraftig, ergonomisk og robust –  
de nye bajonettsagene fra Bosch
Bosch bajonettsager overbeviser gjennom de kraftige motorene og den ergonomiske konstruksjonen.  
De takler alle slags oppgaver raskt og pålitelig.

Du finner mer informasjon om profesjonelt blått elektroverktøy og tilbehør på www.bosch-professional.no

Bosch bajonettsagblad for 
alle materialtyper.
Murstein, metall, jern, aluminium, 
tre og plast – bajonettsagblad 
fra Bosch kutter alle emner 
bedre. SDS-systemet på bajo-
nettsagene fra Bosch gjør det 
mulig å bytte sagblad på et 
par sekunder.
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NYHET! Bajonettsag GSA 1300 PCE Professional
Laveste vibrasjonsverdien i denne klassen – med kraftige 1300 W

 f For mindre slitsomt arbeid: antivibrasjonshåndtak og vektfordeling
 f Kraftig 1300 W motor med konstantelektronikk for de tøffeste jobbene
 f Pendelslag for rask saging

Kraftig ytelse med antivibrasjons-
system.
Den nye GSA 1300 PCE Professional 
byr på kraftige 1300 W – og har 
samtidig minst vibrasjoner i sin 
klasse. Dette er mulig takket være 
antivibrasjonssystemet, som 
 består av antivibrasjonshåndtaket 
og vektfordelingen i maskinen. 
Det betyr mindre slitsomt arbeid, 
også ved kontinuerlig bruk.

NYHET! GSA 1100 E  
Professional

NYHET! GSA 1300 PCE  
Professional

Nominelt effektopptak (W) 1100 1300

Sag, slaglengde (mm) 28 28

Slagtall, ubelastet (slag / min) 2700 2900

Vekt (kg) 3,9 4,1

Bestillingsnummer 0 601 64C 800 0 601 64E 200

Du finner mer informasjon om profesjonelt blått elektroverktøy og tilbehør på www.bosch-professional.no
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Endeløs bruk –  
Bosch Multicutter. De blå problemløserne.
Navnet er et program i seg selv: Bosch Multicutter står for perfekt tilpasning, justering og reparasjon. 
Omfattende tilbehør gir utallige bruksmuligheter og monteres med noen få håndgrep.

«Det å utvikle nytt tilbehør til våre oscillerende multitools (OMT) er like allsidig som 
bruksområdene. Jeg er stadig i kontakt med våre avdelinger for produktmarkedsføring, 
konstruksjon av Multicutter, kvalitetssikring og produksjon for å utvikle et optimalt 
 tilpasset system for våre profesjonelle kunder. Det finnes ikke noen bedre følelse enn 
å høre kundene si at verktøy og tilbehør fungerer prikkfritt sammen.» 
Daniel Grolimund, leder av utviklingsavdelingen for OMT-tilbehør, Solothurn, Sveits

NYHET! Multicutter  
GOP 300 SCE Professional
Skifte av tilbehør i en håndvending

 f SDS-systemet for hurtig tilbehørskift uten verktøy 
og høyeste brukerkomfort

 f Kraftig 300 W motor med konstantelektronikk  
for jevnt arbeidstempo til alle bruksområder 

 f Liten håndtaksomkrets for behagelig arbeid ved 
 presisjonsoppgaver og kontinuerlig bruk

Batteridrevet Multicutter  
GOP 10,8 V-LI Professional
Perfekt til tilpassing og reparasjon

 f Allsidige bruksmuligheter takket være det omfattende 
tilbehørssortimentet, f.eks. nedsenkingskutt, saging 
langs kanter, og sliping

 f Utmerket håndtering på grunn av kompakt konstruk-
sjon og en vekt på kun 1 kg 

 f Profesjonell ytelse på samme måte som med nettdrevne 
maskiner, takket være inntil 20 000 svingninger 
i  minuttet

GOP 10,8 V-LI Professional GOP 250 CE Professional NYHET! GOP 300 SCE Professional

Batterispenning (V) 10,8 – –

Batterikapasitet (Ah Premium) 1,3 – –

Nominelt effektopptak (W) – 250 300

Turtall ubelastet (o/min) 5000–20 000 8000–20 000 8000–20 000

Vekt (kg) 1,0 (inkl. batteri) 1,3 1,7

Bestillingsnummer
med L-BOXX
med L-BOXX og tilbehør

0 601 858 00C
0 601 858 00B
0 601 858 00D

0 601 230 000
0 601 230 002
0 601 230 001

0 601 230 500
0 601 230 501
0 601 230 502

Du finner mer informasjon om profesjonelt blått elektroverktøy og tilbehør på www.bosch-professional.no
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Sanering av fliser og bad Gulvarbeider Modifikasjons- og 
 tilpasningsarbeider

Isolerings- og 
 tetningsmaterialer hele veien

Bil- og skipsbygg

2 608 661 757 
HM-RIFF, 70 mm

2 608 661 689
Diamond-RIFF, 
85 mm

2 608 661 633
BIM, 100 mm

2 608 661 636
BIM-TiN, 85 mm

2 608 661 781
BIM, 65 x 40 mm

2 608 661 644
BIM, 28 x 50 mm

2 608 661 693
BIM, 100 mm

2 608 661 691
HCS,  
28 x 50 mm

2 608 661 758
BIM-TiN, 85 mm

2 608 661 759
BIM-TiN, 65 mm

2 608 661 642  
HM-RIFF, 85 mm

2 608 661 692
HM-RIFF, 65 mm

2 608 661 643
HCS, 85 mm

2 608 661 781
BIM, 65 x 40 mm

2 608 661 645
BIM, 32 x 40 mm

2 608 661 637
HCS, 
32 x 40 mm

2 608 661 647
HCS, 
52 x 38 mm

2 608 661 760
BIM-TiN, 85 mm

2 608 661 761
BIM-TiN, 65 mm

2 608 661 648
HM-RIFF, 78 mm

2 608 661 644
BIM, 28 x 50 mm

2 608 661 760
BIM-TiN, 85 mm

2 608 661 693
BIM, 100 mm

2 608 661 638
HCS, 
20 x 30 mm

2 608 661 639
HCS,  
10 x 30 mm

2 608 661 689
Diamond-RIFF, 
85 mm

2 608 661 692
HM-RIFF, 65 mm

2 608 661 688
BIM, 32 x 30 mm

2 608 661 640
BIM, 20 x 20 mm

2 608 661 647  
HCS,  
52 x 38 mm

2 608 661 646
HCS

2 608 661 688
BIM, 32 x 30 mm

2 608 661 640
BIM, 20 x 20 mm

2 608 607 542
93 mm

2 608 604 494
2 608 604 495

2 608 607 540
93 mm

2 608 661 641
BIM, 10 x 20 mm

2 608 661 758
BIM-TiN, 85 mm

2 608 604 496 2 608 613 016

2 608 661 759
BIM-TiN, 65 mm

2 608 661 636
BIM-TiN, 85 mm

2 608 607 541
93 mm

2 608 607 543
93 mm

Du finner mer informasjon om profesjonelt blått elektroverktøy og tilbehør på www.bosch-professional.no

OIS gjelder for alt 
 avbildet tilbehør

Tilbehør til Bosch Multicutter
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Oversikt –  
profesjonelle sager og tilpasset  
tilbehør fra Bosch
Det profesjonelle programmet tilbyr passende tilbehør til alle bruksområder, både til 
glatte buesnitt i treverk, kapping av tykke trebjelker og raskt arbeid ved saging i metall.

Type elektroverktøy? Din utfordring? Type materiale? Vår anbefaling Produkteksempel

Stikksager glatte rette kutt Hardt treverk Extra-Clean for Hard Wood T 308 BF

glatte buekutt Hardt treverk Extra-Clean for Hard Wood T 308 BOF

størst mulig presisjon Hardt treverk Precision for Wood T 301 BCP

raskest mulig arbeid Hardt treverk Speed for Hard Wood T 144 DF

glatte rette kutt Mykt treverk Extra-Clean for Wood T 308 B

glatte buekutt Mykt treverk Extra-Clean for Wood T 308 BO

størst mulig presisjon Mykt treverk Precision for Wood T 301 BCP

raskest mulig arbeid Mykt treverk Speed for Wood T 144 D

rene kutt Plast – CORIAN, VARIOCOR Special for Synthetics T 301 CHM

rene kutt Plast – GFK / EPOXY Special for Synthetics T 301 CHM

størst mulig presisjon Plast – GFK / EPOXY Special for Fibre and Plaster T 141 HM

raskest mulig arbeid Plast – GFK / EPOXY Special for Fibre and Plaster T 141 HM

størst mulig presisjon Kompositt – countertop Precision for Wood T 301 BCP

størst mulig presisjon Kompositt – sandwichmateriale Flexible for Metal-Sandwich T 718 BF

størst mulig presisjon Kompositt – isolasjonsmateriale Special for Soft-Material T 313 AW

raskest mulig arbeid Metall Speed for Metal T 121 AF

raskest mulig arbeid Aluminium Special for Alu T 127 D

raskest mulig arbeid Inox Special for Inox T 118 EHM

raskest mulig arbeid Multi Material Progressor for  
Wood and Metal

T 345 XF

Du finner mer informasjon om profesjonelt blått elektroverktøy og tilbehør på www.bosch-professional.no
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Type elektroverktøy? Din utfordring? Type materiale? Vår anbefaling Produkteksempel

Bajonettsager minst mulig kuttedybde Metall Flexible for Metal S 522 BF

saging langs vegg Metall Flexible for Metal S 1122 BF

rolig saging med minst mulig 
vibrasjon

Metall Heavy for Metal S 1125 VF

rivningsarbeid Metall Heavy for Metal S 1120 CF

raskest mulig arbeid Metall Progressor for Metal S 123 XF

størst mulig presisjon Metall Endurance for Heavy Metal S 1136 BEF

minst mulig kuttedybde Tre med metall Flexible for Wood and Metal S 511 DF

saging langs vegg Tre med metall Flexible for Wood and Metal S 1122 HF

rolig saging med minst mulig 
vibrasjon

Tre med metall Flexible for Wood and Metal S 1122 VF

rivningsarbeid Tre med metall Heavy for Wood and Metal S 1110 VF

raskest mulig arbeid Tre med metall Progressor for Wood and Metal S 3456 XF

lengst mulig levetid Tre med metall Heavy for Wood and Metal S 1110 VF

vedsaging Treverk Top for Wood S 1542 K

rene kutt Treverk Top for Wood S 644 D

rolig saging med minst mulig 
vibrasjon

Treverk Progressor for Wood S 2345 X

Dykksirkelsag høy presisjon Treverk og tremateriale Top Precision Best for Wood 165 x 20 x 48T 2 608 642 384

kontinuerlige lengde- og 
 tverrkutt i treverk

Treverk og tremateriale Top Precision Best for Wood 165 x 20 x 32T 2 608 642 386

kontinuerlige lengdekutt 
i  treverk

Treverk og tremateriale Top Precision Best for Wood 165 x 20 x 20T 2 608 642 385

skjære aluminium Multi Material Top Precision Best for  
Multi Material 165 x 20 x 56T 

2 608 642 387

skjære laminat, plast og akryl Multi Material Top Precision Best for  
Multi Material 165 x 20 x 48T

2 608 642 388

Håndsirkelsager god kvalitet ved standardbruk 
i treverk

Treverk Optiline Wood 160 x 20 x 24T 2 608 641 171

Optiline Wood 190 x 30 x 24T 2 608 641 185

Optiline Wood 230 x 30 x 36T 2 608 640 628

raske lengde- og tverrkutt Treverk Speedline Wood 160 x 20 x 18T 2 608 640 787

Speedline Wood 190 x 30 x 24T 2 608 640 801

Speedline Wood 235 x 30 x 30T 2 608 640 807

bruk i forskjellig materiale Multi Material Multi Material 160 x 20 x 42T 2 608 640 503

Multi Material 190 x 30 x 54T 2 608 640 509

grove delekutt gjennom 
 byggeplassmateriale

Treverk Construct Wood 235 x 30 x 16T 2 608 640 636
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 f Panelsager s. 22
 f Kapp- og gjæringssag s. 23
 f Kombisag s. 23
 f Bordsirkelsager s. 26

Bosch  stasjonære 
sager –  
takler alle utfordringer
Bosch stasjonære sager kombinerer høy ytelse 
og usedvanlig presisjon. De kraftige motorene 
og  kvalitetsutstyret – f.eks. integrert laser – 
gir  mulighet til raskt, nøyaktig arbeid i alt treverk. 
 Derfor brukes disse sagene der det trengs 
 energisk, nøyaktig arbeid av høy kvalitet.
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Toppeffektivitet ved enhver bruk –  
kraftige, profesjonelle stasjonære sager
Saging av panel, planker og bord, kutting på skrå og i vinkel – ikke noe problem for de stasjonære 
 sagene fra Bosch. De arbeider raskt og ekstra presist, takket være kraftige motorer og innebygd 
 laserføring (på GCM 8S Professional, GCM 8SJ Professional, GCM 12 GDL Professional og  
GTM 12 Professional).

NYHET! Panelsag GCM 8 SJ Professional
Førsteklasses når det gjelder kompakthet og vekt

 f Kompakt konstruksjon og støttehåndtak gjør det 
enkelt å transportere maskinen

 f Nøyaktig arbeid med den integrerte laseren
 f Startstrømbegrensning sørger for at maskinen 

 starter mykt – og beskytter dessuten sikringene 
på stedet

VERDENSNYHET! Panelsag GCM 12 GDL 
Professional
Saging på en ny måte: utrolig lettgående med 
 konstant presisjon

 f Konstant presisjon takket være nyskapende, 
 vedlikeholdsfri og ekstremt robust føringsarm

 f Friksjonsfri trekkmekanisme sørger for lett saging 
uten krafttap

 f Nøyaktige kutt og høyeste kuttkvalitet med inte-
grertdobbeltlinjelaser og sagbladet «Top Precision  
Best for Wood»

NYHET! GCM 8 SJ Professional VERDENSNYHET! GCM 12 GDL Professional

Nominelt effektopptak (W) 1500 2000

Sagblad-Ø (mm) 216 305

Gjæringsinnstilling (°V / °H) 58 / 58 52 / 60

Helningsinnstilling (°V / °H) 47 47

Maks. sagekapasitet 0° (mm) 70 x 270 104 x 341 (110 mm med avstandsstykke)

Vekt (kg) 15,5 32,1

Bestillingsnummer 0 601 B16 200 0 601 B23 600

Du finner mer informasjon om profesjonelt blått elektroverktøy og tilbehør på www.bosch-professional.no
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NYHET! Kapp- og gjæringssag  
GCM 10 J Professional 
Kraftig og kompakt

 f Kraftig 2000 W motor – for nøyaktig arbeid i ulike 
 materialer

 f Svært kompakt konstruksjon, lav vekt (14,5 kg) og 
 integrert håndtak for enkel transport

 f Ekstremt lang levetid takket være robust konstruksjon 
og støvbestandig motorteknologi

GCM 12 GDL Professional: ekstremt 
 lettgående takket være innovativ føringsarm.
Den innovative trekkmekanismen med glidearm 
av robust trykkstøpealuminium sørger for at 
 sagen går ekstremt lett med konstant presisjon. 
Glidearmen har kulelager, er absolutt vedlike-
holdsfri og sørger for friksjonsfri,  behagelig 
 saging uansett hvor lenge du  bruker maskinen. 

Kombisag GTM 12 Professional 
Multitalent med 100% presisjon

 f Bordsirkelsag og kapp- og gjæringssag i én 
maskin

 f Nøyaktig arbeid med integrert laser
 f Kraftig motor på 1800 W gir raskt arbeid 

på kuttedybder i hardtre på inntil 95 mm*
* ved kapp-/gjæringsfunksjon

NYHET! GCM 10 J Professional GTM 12 Professional

Nominelt effektopptak (W) 2000 1800

Sagblad-Ø (mm) 254 305

Gjæringsinnstilling (°V / °H) 47 / 47 48 / 48

Helningsinnstilling (°V / °H) 47 / 2 47 / 2

Maks. sagekapasitet 0° (mm) 89 x 130 95 x 151 (for kappsagefunksjon)

Vekt (kg) 14,5 22,0

Bestillingsnummer 0 601 B20 200 0 601 B15 000

Du finner mer informasjon om profesjonelt blått elektroverktøy og tilbehør på www.bosch-professional.no
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Du finner mer informasjon om profesjonelt blått elektroverktøy og tilbehør på www.bosch-professional.no

Ypperlig kuttkvalitet og ren arbeidsplass: Det kommer 
først og fremst an på sagbladene. Og på et pålitelig 
 avsug.

Top Precision-sagblad – toppresultater for alle typer kutt 
og lang levetid er et must for ethvert sagblad. Kvaliteten 
på hardmetallet som brukes til fremstilling av tennene 
på sagbladet, er en avgjørende faktor for toppkvalitet. 
Bosch er den eneste produsenten som produserer sitt 
eget hardmetallpulver. Av nøyaktig målte andeler kobolt 
(ekstrem robusthet), titan (korrosjonsbeskyttelse) og 
wolfram (hardhet) lager vi forskjellige blandinger som er 
optimert i forhold til de aktuelle bruksområdene. På 
denne måten oppnår vi maksimal brukstid og optimal 
kuttkvalitet. 

Top Precision Best for Wood: perfekte, rene kutt i all 
slags tremateriale. Ideelle til bordsirkelsager, kapp- og 
gjæringssager og panelsager. Går ekstra rolig, merkbart 
mindre støy og vibrasjoner – og likevel ekstremt lang 
 levetid.

Best for Laminate: for perfekte kutt i alle typer gulvlami-
nater med eller uten trinnstøydemping.

Best for Multi Material: et svært allsidig blad takket 
være ekstra tynn kuttbredde for lett saging og mindre 
avkapp. En spesiell tanngeometri med negativ spon-
vinkel sørger for perfekte kutt.

Trestøvsugeren GAS 50 M Professional sørger for 
 ideell  tøvfrihet på arbeidsplassen rundt den stasjonære 
 sagen. Den elektromagnetiske filterrensen Plus-Clean 
garanterer konstant sugekraft. Takket være den automa-
tiske fjernstyringen nyter du godt av økt brukerkomfort.

Fleksibelt arbeidsbord for lange emner, GTA 3800 
 Professional, gir mulighet til presist arbeid med lange 
emner og passer til alle kapp- og gjæringssager samt 
kombisager fra Bosch.

Bosch-systemet for profesjonelle blå stasjonære sager
Med riktig sagblad er du enhver oppgave voksen. Optimal  
støvfrihet  perfeksjonerer den profesjonelle arbeidsplassen.
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1. Sagblader Bestillingsnummer

Top Precision Best for Wood (kappsager) 
216 mm, 30 mm, 2,3 / 1,8 mm, 48 tenner
254 mm, 30 mm, 2,3 / 1,8 mm, 60 tenner
305 mm, 30 mm, 2,3 / 1,8 mm, 72 tenner

2 608 642 101
2 608 642 102
2 608 642 103

Top Precision Best for Wood (bordsirkelsager)
250 mm, 30 mm, 3,2 / 2,2 mm, 60 tenner 2 608 642 112

Best for Laminate (kappsager)
216 mm, 30 mm, 2,5 / 1,8 mm, 60 tenner
254 mm, 30 mm, 2,5 / 1,8 mm, 84 tenner
305 mm, 30 mm, 2,5 / 1,8 mm, 96 tenner

2 608 642 133
2 608 642 135
2 608 642 137

Best for Multi Material
216 mm, 30 mm, 2,3 / 1,8 mm, 64 tenner
254 mm, 30 mm, 2,3 / 1,8 mm, 80 tenner
305 mm, 30 mm, 2,3 / 1,8 mm, 96 tenner

2 608 642 097
2 608 642 098
2 608 642 099

2. Trestøvsuger Bestillingsnummer

GAS 50 M Professional 0 601 988 103

3. Arbeidsbord Bestillingsnummer

GTA 3800 Professional 0 601 B24 000

3.  Arbeidsbord GTA 3800 Professional

1.  Sagblader

2. Trestøvsuger GAS 50 M Professional
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Bosch-systemet for profesjonelle blå stasjonære sager
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NYHET! Bordsirkelsag GTS 10 XC Professional
Den allsidige med kraftige 2100 W

 f Kraftig 2100 W motor med motorbrems, startstrømbegrensning,  
overlastsikring og konstantelektronikk for de tøffeste jobbene

 f Allsidig bruk takket være innebygd skyvesleide og bordutvidelse og -forlengelse
 f Spaltekile som kan senkes uten verktøy for skjulte kutt

Selv saging av store arbeidsemner er en bagatell.
Ved hjelp av bordutvidelsen eller -forlengelsen (til høyre og på baksiden) 
kan selv store emner sages stabilt med GTS 10 XC Professional. 
 Store bæreflater sørger for sikker og høy sagekomfort. Den 2100 W 
sterke motoren er i tillegg sikret med en elektronikkpakke og har den 
nødvendige kraftreserven til å sage inntil 79 mm tykke planker.

NYHET! GTS 10 XC Professional

Nominelt effektopptak (W) 2100

Sagblad-Ø (mm) 254

Bordstørrelse (mm) 584 x 759

Helningsinnstilling (°V / °H) 47 / 1

Maks. sagekapasitet 0° (mm) 635 (høyre side) / 250 (venstre side)

Vekt (kg) 35

Bestillingsnummer 0 601 B30 400

Arbeidsbord GTA 6000 Professional 
som passer til GTS 10 XC Professional

Bordstørrelse (mm) 750 x 670 

Vekt med / uten tilbehør (kg) –

Vekt (kg) 12,5

Lengde arbeidsbord  
med forlengelse (mm)

–

Høyde arbeidsbord (mm) 602

Bestillingsnummer 0 601 B24 100

Du finner mer informasjon om profesjonelt blått elektroverktøy og tilbehør på www.bosch-professional.no
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NYHET! Bordsirkelsag GTS 10 J Professional
Ekstremt kompakt og kraftig

 f Kraftig 1800 W motor med startstrømbegrensning og overlastsikring gir rask saging
 f Optimal å transportere takket være kompakt konstruksjon og mange gripeflater
 f Spaltekile som kan senkes uten verktøy for skjulte kutt

Arbeidsbord GTA 600 Professional 
som passer til GTS 10 J Professional

Bordstørrelse (mm) 450 x 520 

Vekt med / uten tilbehør (kg) –

Vekt (kg) 6,3

Lengde arbeidsbord  
med forlengelse (mm)

–

Høyde arbeidsbord (mm) 602

Bestillingsnummer 0 601 B22 001

NYHET! GTS 10 J Professional

Nominelt effektopptak (W) 1800

Sagblad-Ø (mm) 254

Bordstørrelse (mm) 642 x 572

Helningsinnstilling (°V / °H) 47 / 2

Maks. sagekapasitet 0° (mm) 460 (høyre side) / 210 (venstre side)

Vekt (kg) 26

Bestillingsnummer 0 601 B30 500

Rask transport – rask saging.
Takket være den kompakte rammekonstruksjonen 
og den lave vekten er GTS 10 J Professional 
 ekstra hendig og lett å ta med seg. Derfor 
 oppbevares også alt nødvendig tilbehør, f.eks. 
beskyttelsesdeksel og parallellanslag, festet 
på maskinen. Det betyr at GTS 10 J Professional 
er den ideelle maskinen til raske kutt på bygge-
plassen.  

Du finner mer informasjon om profesjonelt blått elektroverktøy og tilbehør på www.bosch-professional.no
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 f Freser s. 30
 f Høvler s. 34
 f Planslipere s. 35
 f Eksenterslipere s. 36
 fOversikt slipemidler s. 40

Freser, høvler 
og  slipemaskiner –  
for synlig gode 
 resultater
Bearbeiding av overflater tillater ingen feilmargin: 
høyeste presisjon ved fresing. Millimeternøyaktig 
høvling. Perfekte overflater når du sliper. Bosch 
elektroverktøy garanterer også her førsteklasses 
resultater uten kompromisser.
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Bosch freser – 
nøyaktig på alle bruksområder
Enten du freser profiler av massivt tre eller platemateriale, avrunder kanter eller  
skal frese finer og laminat i samme plan – den unike fininnstillingen for fresedybde  
fra Bosch garanterer toppresultater.

Kantfres GKF 600 Professional
Den hendige kantspesialisten

 f Svært kompakt konstruksjon og ergonomisk 
håndtak gjør føring med én hånd mulig, noe 
som passer spesielt til kantbearbeiding

 f Trinnløs innstilling av fresedybden ved hjelp av 
stillhjulet og feste av motoren uten dødgang 
gjør det mulig å stille inn nøyaktige posisjoner 
med gjentatt presisjon

 f Omfattende tilbehør i stabilt transportsystem 
for de allsidige utfordringene innen 
 kantbearbeiding

NYHET! Multifunksjonsfres  
GMF 1600 CE Professional 
Den kraftige dykk- og kopifresen med Trigger Control

 f Patentert brytersystem i håndtaket (Trigger Control) for 
optimal kontroll helt fra starten 

 f Kraftig 1600 W motor med konstantelektronikk og myk 
start tilpasser arbeidet til materialet 

 f SDS-hurtigskiftesystem: Den separate motorblokken kan 
festes uten dødgang i enten dykk- eller kopienheten

GKF 600  
Professional

GOF 900 CE  
Professional

NYHET! GMF 1600 CE  
Professional

NYHET! GOF 1600 CE  
Professional

Nominelt effektopptak (W) 600 900 1600 1600

Turtall ubelastet (o/min) 33 000 12 000–24 000 10 000–25 000 10 000–25 000

Verktøyholder (mm) 6,0–8,0 6,0–8,0 8,0–12,7 8,0–12,7

Maks. fresekurvvandring (mm) – 50 73 73

Bestillingsnummer 0 601 60A 100 0 601 614 603 – –

Bestillingsnummer med L-BOXX – – 0 601 624 002 0 601 624 000

Du finner mer informasjon om profesjonelt blått elektroverktøy og tilbehør på www.bosch-professional.no
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Overfres GOF 2000 CE Professional 
Den robuste presisjonsdykkfresen

 f Robust 2000 W motor med konstantelektronikk og 
 rikelige kraftreserver for en stor fresdiameter

 f Låsbare stillhjul og spennarm garanterer gjentatt 
 presisjon med inntil 1/10 mm nøyaktighet

 f Fjæringen i dykkfunksjonen kan kobles ut for mer 
 behagelig arbeid ved store fresdybder og ved 
s tasjonært arbeid

Flatpluggfres GFF 22 A Professional
Den nøyaktige spesialisten på 
 tresammenføyninger

 f Robust metallvinkelanlegg med skalaer og 
 låsepunkter muliggjør nøyaktige innstillinger 
for sammenføyninger som passer perfekt

 f 670 W for optimal ytelse til fremstilling av  ramme-, 
hjørne-, langs- og tverrforbindelser

 f Innstilling av fresedybde uten bruk av verktøy 
for raskere arbeid

Alt under kontroll ved kantbearbeiding.
Liten håndtaksomkrets på kantfresen 
GKF 600 Professional og lavt tyngdepunkt 
på kopienheten til multifunksjonsfresen 
GMF 1600 CE sikrer optimal håndtering og 
føring av begge maskinene – særlig ved 
kantbearbeiding eller arbeid med sjabloner. 

GOF 2000 CE  
Professional

Nominelt effektopptak (W) 2000

Turtall ubelastet (o/min) 8000–21 000

Verktøyholder (mm) 8,0–12,7

Maks. fresekurvvandring (mm) 65

Bestillingsnummer 0 601 619 703

Bestillingsnummer med L-BOXX –

GFF 22 A  
Professional

Nominelt effektopptak (W) 670

Kuttdybde maks. (mm) 22

Fres-Ø (mm) 105

Fres-Ø, hull (mm) 22

Bestillingsnummer 0 601 620 003

Bestillingsnummer med L-BOXX –

Du finner mer informasjon om profesjonelt blått elektroverktøy og tilbehør på www.bosch-professional.no
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SDS-kopieringshylser er optimalt tilpasset Bosch 
 overfreser og gir mulighet til nøyaktig sjablonfresing og 
 montering uten verktøy – for effektivt arbeid.

Føringsskinnene FSN Professional og den tilhørende 
føringsskinneadapteren FSN OFA Professional gir 
 mulighet i systemet til enkel innstilling og nøyaktig 
 fresing med finjustering. Parallellanlegget med finjuste-
ring er utrolig nyttig ved parallell føring av alle Bosch-
overfreser. Det fås også med ekstra lange stenger.

GAS 50 M Professional er den ideelle spesialstøvsuge-
ren for støvfritt arbeid med Bosch håndsirkelsager, 
stikksager, overfreser og slipemaskiner. Som godkjent 
trestøvsuger i støvklasse M egner den seg også til 
 oppsuging av væske. Den elektromagnetiske filterrensen 
Plus-Clean garanterer konstant sugekraft. 

Det intelligente transport- og oppbevaringssystemet 
 L-BOXX sikrer trygg transport og optimal oppbevaring av 
overfres med tilbehør. L-BOXX er fullt ut kompatibel med 
det TÜV-testede kjøretøyinnredningssystemet Sortimo. 

Bosch-systemet for profesjonelle overfreser
Våre verktøy utgjør et system – et svært presist system. Så enten  
du holder på med modifikasjonsarbeid innenfor bygg, jobber med maler, 
freser noter eller bearbeider kanter, har Bosch alltid den perfekt  
løsningen for deg.

GAS 50 M Professional

Nominelt effektopptak (W) 1200

Rominnhold (l) 50

Vekt (kg) 15,8

maks. undertrykk (mbar) 225

Filterflate (cm2) 8600

Bestillingsnummer 0 601 988 103
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1. SDS-kopieringshylser -Ø Bestillingsnummer

13 mm 2 609 200 138

16 mm 2 609 000 471

17 mm 2 609 200 139

24 mm 2 609 200 140

27 mm 2 609 200 141

30 mm 2 609 200 142

40 mm 2 609 200 312

2. Føringsskinne og adapter / parallellanlegg Bestillingsnummer

FSN 1100 Professional 1 600 Z00 006

FSN OFA Professional 1 600 Z00 00G

Parallellanlegg med finjustering 2 607 001 387

3. L-BOXX Bestillingsnummer

L-BOXX 374 2 608 438 694

L-BOXX 136 2 608 438 692

4. Trestøvsuger Bestillingsnummer

GAS 50 M Professional 0 601 988 103

Du finner mer informasjon om profesjonelt blått elektroverktøy og tilbehør på www.bosch-professional.no

Bosch-systemet for profesjonelle overfreser
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4. Trestøvsuger GAS 50 M Professional

3.  L-BOXX

1. SDS-kopieringshylser

2.  Føringsskinne og adapter /  
parallellanlegg
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Toppresultater som merkes –  
profesjonelle høvler og slipemaskiner
Bearbeide og foredle overflater – raskt, behagelig og effektivt. Derfor har Bosch-høvler  
i tillegg til en sterk motor det unike Woodrazor-systemet. Bosch plansliper overbeviser  
med sin hendighet og superfine overflatesliping.

Høvel GHO 26-82 Professional
Den hendige høvelen med mye kraft

 f Liten og hendig maskin med effektiv 710 W 
 motor. Ideell for tilpasningsarbeid på stedet

 f Markedets raskeste og rimeligste knivbytte 
takket være vendbare Woodrazor-kniver med 
lang levetid og svært enkel justering

 f Komfortabel å jobbe med fordi sponutkastet 
kan vris enten mot høyre eller venstre

Høvel GHO 40-82 C Professional 
Høvelen for topp overflatekvalitet

 f Høyeste overflatekvalitet gjennom ultraskarp kniv og 
 konstant turtall også ved arbeid med hardt treverk

 f Markedets raskeste og rimeligste knivbytte takket være 
vendbare Woodrazor-kniver med lang levetid og svært 
 enkel justering

 f Optimal levetid på grunn av nøyaktig aluminiumslagersete 
og termodynamisk motorvern

Woodrazor-system med én kniv for 
 perfekte overflater.
Det patenterte Woodrazor-systemet fra 
Bosch med en eneste høvelkniv gjør det 
overflødig å stille inn to kniver – for optimale 
resultater. Bosch vendbare Woodrazor-kniver 
er slitefaste, ultraskarpe og med lang levetid 
for perfekte overflater uten etterarbeid.

GHO 26-82 Professional GHO 40-82 C Professional

Nominelt effektopptak (W) 710 850

Høvelbredde (mm) 82 82

Spontykkelse regulerbar (mm) 0–2,6 0–4,0

Falsedybde regulerbar (mm) 0–9 0–24

Vekt (kg) 2,6 3,2

Bestillingsnummer 0 601 594 303 0 601 59A 760

Du finner mer informasjon om profesjonelt blått elektroverktøy og tilbehør på www.bosch-professional.no
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Plansliper GSS 140 A Professional
Med Easy-Fit sitter alle slipepapir

 f Perfekt feste av papiret uten at det flagrer eller  
rives takket være Bosch Easy-Fit-systemet – for 
borrelås og rullpapir

 f Bosch mikrofiltersystem: effektivt og perfeksjonert 
støvavsug 

 f Ergonomisk utforming med to Softgrip-flater  
for to håndtaksstillinger

Plansliper GSS 280 AE Professional 
Slipemaskinen for høy overflatekvalitet

 f Kvalitetsslipesåler for maksimal overflatekvalitet og 
fem ganger så lang levetid som gummislipesåler

 f Stillegående og vibrasjonssvak drift gjør arbeidet 
mer behagelig

 f Maksimal lagertetning og aluminiumlagerflens av høy 
kvalitet for stillegående drift og lang levetid på motoren

Slutt på fint støv.
Bosch er eneste produsent med 
sertifisering for luftrenhet. Mikro-
filtrene fra Bosch fanger opp 90 % 
av støvet, også partikler som er 
100 ganger finere enn et mennes-
kelig hårstrå. En annen fordel: Med 
 oppsamlingsboksen er det ikke 
nødvendig med dyre filterposer.

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

Nominelt effektopptak (W) 180 300 330

Svingkrets-Ø (mm) 1,6 2,4 2,4

Slipesåle, bredde (mm) 113 92 114

Slipesåle, lengde (mm) 105 182 226

Bestillingsnummer 0 601 297 087 0 601 292 660 0 601 293 660

Du finner mer informasjon om profesjonelt blått elektroverktøy og tilbehør på www.bosch-professional.no
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Frihåndsekspertene –  
profesjonelle blå eksenterslipere
Bosch eksenterslipere sørger for perfekte overflateresultater – selv på buede og 
formede arbeidsemner. Stillegående drift og friløpsbremser garanterer ripefri 
sliping og optimal effektivitet.

Eksentersliper  
GEX 125-1 AE Professional:
Komfortabel sliping i alle 
 arbeidsstillinger

 f Kompakt, ergonomisk konstruksjon med 
 store Softgrip-flater for ulike grep og 
 enestående  arbeidskomfort

 f Bosch mikrofiltersystem: effektivt og 
 perfeksjonert støvavsug

 f Turtallsforvalg for materialvennlig arbeid

Eksentersliper GEX 150 Turbo Professional 
Tre maskiner i én

 f Med et klikk: bytte fra finsliping til grovsliping eller polering
 f 5-dobbel avvirkning i turbodrift (grovsliping) – på grunn 

av tidsbesparelsen er maskinen tjent inn etter bare noen 
få håndverkstimer

 f Optimal standtid takket være perfekt lagertetting, 
 overlastvern og robust turbobryter

GEX 150 Turbo Professional

Nominelt effektopptak (W) 600

Slipetallerken-Ø (mm) 150

Svingkrets-Ø (mm) 4,5

Turtall ubelastet (o/min) 3100–6650

Bestillingsnummer 0 601 250 760

GEX 125-1 AE Professional

Nominelt effektopptak (W) 250

Slipetallerken-Ø (mm) 125

Svingkrets-Ø (mm) 2,5

Turtall ubelastet (o/min) 7500–12 000

Bestillingsnummer 0 601 387 501

Du finner mer informasjon om profesjonelt blått elektroverktøy og tilbehør på www.bosch-professional.no
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NYHET! Eksentersliper GEX 125-150 AVE Professional 
Svært lite vibrasjon: slutt på prikking i hendene

 f Unik vibrasjonsdemping: minimal vibrasjon også ved 
 kontinuerlig bruk 

 f Høyeste overflatekvalitet: slipeenhet koblet fra huset for 
jevnt  mottrykk 

 f Fleksibilitet for alle bruksområder takket være valgfri 
 slipetallerkendiameter mellom 150 mm og 125 mm

NYHET! GEX 125-150 AVE Professional

Nominelt effektopptak (W) 400

Slipetallerken-Ø (mm) 125 / 150

Svingkrets-Ø (mm) 4

Turtall ubelastet (o/min) 5500–12 000

Bestillingsnummer med L-BOXX 0 601 37B 101

Hurtigere resultater – lavere belastning. 
Langvarig slipearbeid førte tidligere ofte til en num-
menhet i hendene som kunne vare i flere dager. Men 
dette hører nå fortiden til. Den nye eksenter sliperen 
GEX 125-150 AVE Professional tilbyr den  minste vibra-
sjonen på markedet. Vibrasjonsverdien ligger under 
den kritiske grensen på 2,5 m/s2. Dette oppnås ved 
fullstendig frakobling av gripeflatene fra motorhuset 
ved hjelp av polymerelementer. I tillegg overbeviser 
maskinen gjennom den største arbeidshastigheten i 
sin klasse. Takket være et helt plant  underlag på slipe-
tallerkenen leverer maskinen de  beste overflateresul-
tatene også ved ujevn fordeling av mottrykket.

Du finner mer informasjon om profesjonelt blått elektroverktøy og tilbehør på www.bosch-professional.no
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Det nye slipemiddelprogrammet tilbyr egnede slipe-
midler for nesten alle utfordringer og bruksområder. 
For  fremragende sliperesultater på de vanligste 
 materialene innen alt fra båndsliping til håndsliping. 
 Forskjellige  farger på slipepapiret gjør det lettere  
å velge riktig  slipepapir-/materialkombinasjon. Rødt er 
Best for Wood, hvitt er Best for Paint.

I dette arbeidet bruker Bosch sin mangeårige erfaring 
med sia Abrasives, som nylig ble overtatt av Bosch. sia 
Abrasives er kjent som en verdensledende produsent 
av innovative slipemidler. De fleksible slipemidlene blir 
alle produsert med toppkvalitet i Sveits. På denne måten 
 sikres at ønskede sliperesultater oppnås også med 
 krevende overflater og kostbare materialer, og dessuten 
slipper man tilleggskostnader på grunn av skadde  emner. 
Alt fra slipemidler for håndsliping til passende slipemid-
ler for alle typer vanlig håndholdt elektroverktøy: Bosch 
tilbyr det profesjonelle og omfattende slipemiddelpro-
grammet håndverkerne trenger.

Slipetallerken fra Bosch fås i ekstra mykt skumstoff, 
mykt og hard for alle bruksområder.

Slipesåler fra Bosch øker funksjonaliteten på plansliperne. 
Det finnes slipesåler med deltaspiss, forlengede slipesåler, 
slipesåler med og uten borrelås – og helt sikkert den 
riktige for enhver bruk.

Støvfritt arbeid med GAS 50 M Professional: Spesial-
støvsugeren for tre er det ideelle supplementet for rent 
og støvfritt arbeid. Den suger pålitelig opp også de 
 fineste partiklene og egner seg dessuten til oppsuging 
av væske.

L-BOXX kan stables og er det praktiske transportsystemet 
til Bosch slipemaskiner. Gjennom et bredt tilbehørsprogram 
kan kassen innredes individuelt for elektroverktøy, tilbe-
hør og forbruksartikler.

Bosch-systemet for profesjonelle slipemaskiner
Riktig slipemiddel og et pålitelig avsug utvider bruksområdet  
for slipemaskiner. Særlig når det gjelder slipemidler satser vi  
stort på innovasjon. 

«Ved produksjonen av rotorblad til vindkraftanlegg er samspillet mellom slipemaskin 
og slipemiddel en viktig effektivitetsmultiplikator. I dialog med håndverkere  utviklet 
man kombinasjonen av GEX 125-150 AVE Professional og Bosch-slipemiddelet 
‹Best for Paint›. Takket være vår mangeårige kompetanse har det lyktes oss å tilby 
en overbevisende løsning, der arbeidshastighet, overflatekvalitet og lønnsomhet 
er avgjørende.»
Jürg Schnyder, Sias bruksspesialist, kompetansesenter for slipemidler, Frauenfeld
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1. Slipetallerken* Bestillingsnummer

8 + 1 150 tallerken 2 608 601 185

150 tallerken myk 2 608 601 051

150 tallerken middels hard 2 608 601 052

150 tallerken hard 2 608 601 053

*Til GEX 125-150 AVE Professional, GEX 150 AC Professional og GEX 125 AC Professional

2. Slipesåler* Bestillingsnummer

Deltaform til GSS 230 Professional 2 608 000 189

Forlengelse til GSS 230 og GSS 280 Professional 2 608 000 190

Adapter, 8 hull, 80 mm bred 2 608 601 128

Adapter, 8 hull, 93 mm bred 2 608 601 129

Adapter, 14 hull, 115 mm bred 2 608 601 130

*Til GSS 230 AE Professional og GSS 280 AE Professional

3. Trestøvsuger Bestillingsnummer

GAS 50 M Professional 0 601 988 103

4. L-BOXX Bestillingsnummer

L-BOXX 136 2 608 438 692

L-BOXX 238 2 608 438 693

Bosch-systemet for profesjonelle slipemaskiner

4. L-BOXX

3 .  Trestøvsuger GAS 50 M 
 Professional

1. Slipetallerken

2.  Slipesåler
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Overfla-
tekvalitet

Arbeids-
hastighet

Egnethet 
til former 
og radier

Egnethet 
til hjørner 
og kanter

Maling Treverk

Maskiner Bruksområde
tidligere: White Paint

 
tidligere: Red Wood-top

 
tidligere: Red Wood

 
tidligere: Red Wood-eco

Eksenterslipere for finsliping på jevne og 
krumme flater

100%

K 40–400 K 40–400 K 40–240

50%

0%

Trekant- og deltaslipere til perfekt 
 sliping helt inn i de trangeste hjørnene

100%

K 40–320     K 40–180 K 40–400 K 40–240     K 40–180

50%

0%

Planslipere til store og perfekte overflater 
og optimal finish helt inn i hjørnene

100%

K 40–320 K 40–400 K 40–240

50%

0%

Båndslipere til kraftig sliping  
av store overflater

100%

K 40–400

50%

0%

Planslipere og håndsliping

100%

K 40–320     K 40–320 K 40–400    K 40–400 K 40–320    K 40–240

50%

0%
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Oversikt – riktig slipemiddel for enhver bruk
Finsliping av buede overflater, effektiv avvirkning på store flater eller arbeid på trange steder – 
Bosch tilbyr optimalt tilbehør for enhver bruk. Og til enhver slipemaskin.

Du finner mer informasjon om profesjonelt blått elektroverktøy og tilbehør på www.bosch-professional.no



Overfla-
tekvalitet

Arbeids-
hastighet

Egnethet 
til former 
og radier

Egnethet 
til hjørner 
og kanter

Maling Treverk

Maskiner Bruksområde
tidligere: White Paint

 
tidligere: Red Wood-top

 
tidligere: Red Wood

 
tidligere: Red Wood-eco

Eksenterslipere for finsliping på jevne og 
krumme flater

100%

K 40–400 K 40–400 K 40–240

50%

0%

Trekant- og deltaslipere til perfekt 
 sliping helt inn i de trangeste hjørnene

100%

K 40–320     K 40–180 K 40–400 K 40–240     K 40–180

50%

0%

Planslipere til store og perfekte overflater 
og optimal finish helt inn i hjørnene

100%

K 40–320 K 40–400 K 40–240

50%

0%

Båndslipere til kraftig sliping  
av store overflater

100%

K 40–400

50%

0%

Planslipere og håndsliping

100%

K 40–320     K 40–320 K 40–400    K 40–400 K 40–320    K 40–240

50%

0%
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Du finner mer informasjon om profesjonelt blått elektroverktøy og tilbehør på www.bosch-professional.no

Slipeytelse*

Best

Slipemiddeltilbehør i toppklasse til de største utfordringene

Expert

Slipemiddeltilbehør til store utfordringer

Professional

Slipemiddeltilbehør med høy effekt til attraktiv pris

0% 50% 100% 150% 200%
*Slipeytelse = arbeidshastighet og levetid
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 fSpikerpistoler med båndet spiker (strips) s. 44
 f Dykkertpistoler s. 45
 f Stiftepistol s. 46
 f Klammermaskin s. 46
 f Spikerpistol coil s. 47

Alltid en  fulltreffer – 
Bosch spikerpistoler 
og klammermaskiner
Ytelse, presisjon og robusthet – Enten det er en 
trykkluftdrevet spikerpistol med båndet  spiker til 
bygging av rammer, dykkertpistol til innrednings-
arbeider eller stiftepistol og  klammermaskin til 
 møbelsnekring: Med innovative Bosch Full Force 
Technology eller Wood Protection System garante-
rer maskinene raske arbeidsfremskrift og en rent 
og  effektivt  arbeid.
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Hard mot spiker, myk mot treverk –  
innovative Bosch spikerpistoler med trykkluft
Kraftige motorer for optimal arbeidshastighet og kompakthet for arbeid i alle stillinger,  
er typiske egenskaper for Bosch spikerpistoler med trykkluft. Det unike Wood Protection System 
 skåner dessuten emnet under arbeidet.

GSN 90-21 RK  
Professional

GSN 90-34 DK  
Professional

NYHET! GSN 100-34 DK  
Professional

Bruksområde Bygging av tak og rammer Bygging av tak og rammer Bygging av tak og rammer

Vinkel 21° 34° 34°

Spikertype Plastbåndet spiker / rundhodet Plastbåndet spiker / D-hode Plastbåndet spiker / D-hode

Spikerdiameter (mm) 2,8–3,8 2,8–3,8 2,8–3,3

Spikerlengde (mm) 50–90 50–90 60–100

Driftstrykk (bar) 5–8 5–8 5–8

Vekt (kg) 3,9 3,8 4,0

Bestillingsnummer 0 601 491 001 0 601 491 301 0 601 491 501

Trykkluftdrevet spikerpistol med båndet spiker (strips) GSN 90-21 RK Professional,  
GSN 90-34 DK Professional og NYHET! GSN 100-34 DK Professional
De ytelsessterke maskinene for optimal arbeidsprogresjon

 f Full ytelse selv ved høy skuddfrekvens takket være innovativ Full Force Technology
 f Effektivt arbeid med magasin som kan løsnes uten verktøy hvis en spiker setter seg fast i spikerkanalen
 f Kompakt konstruksjon for et mer behagelig arbeid, også ved kontinuerlig bruk

Du finner mer informasjon om profesjonelt blått elektroverktøy og tilbehør på www.bosch-professional.no



Wood Protection  
System

Dykkertpistoler GSK 64 Professional  
og NYHET! GSK 64-34 Professional 
De kompakte for alle arbeidsstillinger

 f Svært kompakt form muliggjør også arbeid på 
 vanskelig tilgjengelige steder

 f Hvor dypt spikrene skal slås inn, tilpasses raskt 
og enkelt med verktøyløs innstilling på maskinen

 f Ingen tomskudd takket være Wood Protection 
 System for et arbeid som skåner arbeidsemnet

Spikerpistoler med trykkluft | 45

Optimal beskyttelse av arbeidsemnet: Wood Protection System
Wood Protection-systemet fra Bosch beskytter treverket 
ved at utløsermekanismen sperres når magasinet er 
tomt (for GSK 64 Professional, GSK 50 Professional 

og GTK 40 Professional). Fordelen for deg: Arbeidsemnet kan ikke 
bli skadet av slagbolten, og maskinens komponenter blir ikke skadet 
når det skytes uten spiker. I tillegg er alle munningene på disse 
 spikerpistolene med trykkluft fra Bosch utstyrt med avtakbar gum-
mispiss – for optimal beskyttelse av emnet.

GSK 64 Professional NYHET! GSK 64-34 Professional

Bruksområde Innredningsarbeid Innredningsarbeid

Vinkel 0° 34°

Spikertype Dykkert Dykkert

Spikerdiameter (mm) 1,6 1,8

Spikerlengde (mm) 25–64 32–64

Driftstrykk (bar) 5–8 5–8

Vekt (kg) 1,6 1,6

Bestillingsnummer 0 601 491 901 0 601 491 903

Wood Protection  
System

Du finner mer informasjon om profesjonelt blått elektroverktøy og tilbehør på www.bosch-professional.no



Wood Protection  
System
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Stiftepistol GSK 50 Professional og klammermaskin GTK 40 Professional
De nøyaktige for en perfekt finish

 f Slank konstruksjon for nøyaktig plassering på festepunktet
 f Ingen tomskudd takket være Wood Protection System for et arbeid som skåner arbeidsemnet
 f Spiss i gummi hindrer skader på overflater av høy kvalitet

GSK 50 Professional GTK 40 Professional

Bruksområde Montering av møbler og vinduer Montering av møbler og vinduer

Vinkel 0° 0°

Spikertype Dykkert Klammer med smal rygg

Spikerdiameter (mm) 1,2 1,2

Spikerlengde (mm) 15–50 15–40

Driftstrykk (bar) 5–8 5–8

Vekt (kg) 1,1 1,1

Bestillingsnummer 0 601 491 D01 0 601 491 G01

Du finner mer informasjon om profesjonelt blått elektroverktøy og tilbehør på www.bosch-professional.no



Wood Protection  
System
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NYHET! Spikerpistol coil GCN 45-15 Professional 
Den robuste for nøyaktig posisjonering

 f Robust konstruksjon med ekstra protektorer for høy pålitelighet  
og høy beskyttelse av maskinen

 f Hardmetallforsterket munning for lengre levetid 
 f Regulerbart anslag uten bruk av verktøy for perfekt posisjonering  

på takdeler av ulik størrelse

Sammenlignbar 
 konkurrerende maskin

Bosch  
spikerpistoler med trykkluft Hvert sekund teller, hver spiker sitter:  

Bosch Full Force Technology 
Med sitt nye ventilsystem gjør Full Force Technology, 
som er utviklet og patentert av Bosch (standard på 
alle Bosch spikerpistoler med trykkluft), det mulig 

å redusere størrelsen på trykklegemet uten å måtte ofre slagkraft. 
Dermed blir maskinen mer kompakt og trykkoppbyggingen i mas-
kinen skjer raskere. For deg betyr dette: spikre som går i flukt 
også ved høy skuddfrekvens – for mindre  etterarbeid og høyere 
produktivitet.

NYHET! GCN 45-15 Professional

Bruksområde Takbygg

Vinkel 15°

Spikertype Båndet spiker (coil)

Spikerdiameter (mm) 3

Spikerlengde (mm) 19–45

Driftstrykk (bar) 5–8

Vekt (kg) 2,4

Bestillingsnummer 0 601 491 C01

Du finner mer informasjon om profesjonelt blått elektroverktøy og tilbehør på www.bosch-professional.no
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 f Batteridrevne skrumaskiner s. 50
 f Batteridrevne bor- / skrumaskiner s. 51
 f Skrumaskiner for gipsplater s. 52

Bosch batteri drevne 
skrumaskiner 
og skrumas kiner 
for gipsplater –  
riktig verktøy for 
 enhver oppgave
Bosch lithium-ion-batterimaskiner for profesjonelle 
fra 3,6 til 36 V overbeviser gjennom svært lang 
driftstid for batteriet, optimal vekt og ekstrem 
 robusthet. Med over 50 lithium-ion-produkter tilbyr 
Bosch et omfattende program for batterimaskiner – 
også spesielt for trebearbeiding, for eksempel bat-
teridrevne stikksager, sirkelsager og bajonettsager.

Bosch skrumaskiner for gipsplater er ideelle til 
 serieskruing og behagelig kontinuerlig arbeid. 
 Allsidigheten og det omfattende tilbehøret sørger 
for at du med Bosch batteridrevne skrumaskiner 
og skrumaskiner for gipsplater har riktig utstyr 
 parat til enhver oppgave.
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Kompakt. Kraftig. Uten ledning. 
Et utvalg av våre batteridrevne skrumaskiner.
Batteridrevne skrumaskiner med Bosch lithium-ion-teknologi setter nye standarder  
når det gjelder kompakthet, ytelse og pålitelighet. Maskinene overbeviser med en  
enormt lang driftstid i batteriet,  optimal vekt og robusthet.  
Du finner flere batteridrevne maskiner under: www.bosch-professional.com/li-ion/

NYHET! Batteridreven skrumaskin  
GSR Mx2Drive Professional
Maksimal kraft i lommeformat

 f Maksimal kraft: Innovativ 2-girs girkasse lar deg 
bytt gir uten avbrekk med av / på-bryteren og yter 
hele 10 Nm

 f Rask og nøyaktig takket være optimal girutveksling: 
rask innskruing i 2. gir (580 o/min) – jevn og  nøyaktig 
innskruing i 1. gir (150 o/min)

 f Ekstremt kompakt: svært kort hodelengde (bare 
158 mm) og lav vekt (bare 0,5 kg) – passer i enhver 
bukselomme

NYHET! Batteridreven skrumaskin  
GSR 10,8-2-LI Professional 
Den korteste kraftpakken i klassen

 f Med 169 mm er dette den korteste konstruksjonstypen 
i sin klasse, noe som gir optimal håndtering, særlig 
ved boring og skruing over hodehøyde og på trange 
plasser

 f Profesjonell ytelse: 2 gir sørger for kraftige 30 Nm  
ved boring (opptil 19 mm) og skruing (opptil 7 mm)

 f Fullverdig 10 mm Auto Lock-chuck

NYHET! GSR Mx2Drive Professional

Vekt inkl. batteri (kg) 0,5

Batterikapasitet (Ah) 1,3

Maks. skruediameter (mm) 5

Maks. dreiemoment  
(tung skruoppgave) (Nm)

10

Turtall, 1. gir / 2. gir (o/min) 150 / 0–580

Bestillingsnummer 0 601 9A2 101

Du finner mer informasjon om profesjonelt blått elektroverktøy og tilbehør på www.bosch-professional.no

NYHET! GSR 10,8-2-LI Professional

Vekt inkl. batteri (kg) 0,95

Batterikapasitet (Ah) 1,3

Maks. skruediameter (mm) 7

Verktøyholder 10 mm Auto Lock

Maks. bordiameter, tre (mm) 19

Turtall, 1. gir / 2. gir (o/min) 0–350 / 1300

Maks. dreiemoment  
(tung skruoppgave) (Nm)

30

Bestillingsnummer med L-BOXX 0 601 868 102
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Bosch batterimaskiner – riktig verktøy for enhver oppgave.
Med over 50 lithium-ion-produkter tilbyr Bosch et omfattende 
program for batterimaskiner – også spesielt for trebearbeiding, 
for eksempel batteridrevne stikksager, sirkelsager og  
bajonettsager.

Du finner mer informasjon i den aktuelle katalogen med 
 batterimaskiner eller på www.bosch-professional.com/li-ion/

Batteridrevne bor- / skrumaskiner  
GSR 14,4-2-LI og GSR 18-2-LI Professional 
De letteste i sin klasse

 f Lavest vekt med kun 1,3 kg (14,4 V) 
 f Perfekt håndtering med svært kort konstruksjon 

 (hodelengde kun 196 mm) og liten, ergonomisk 
 håndtaksomkrets

 f Nyutviklet 2-girs planetgir sikrer kraftig og allsidig 
bruk ved skruing og boring

Batteridrevne bor- / skrumaskiner  
GSR 14,4 V-LI og 18 V-LI Professional
De korteste maratonløperne

 f Ekstremt kompakt på grunn av den korteste 
 konstruksjonen (bare 185 mm) i sin klasse og enda 
 lavere vekt (bare 1,7 kg, 14,4 V / 3,0 Ah), noe som 
gir perfekt håndtering

 f Inntil 500 skruer (6 x 60 mm i mykt treverk) på én 
batterilading (18 V / 3,0 Ah)

 f Kraftige 67 Nm (18 V) takket være nyutviklet 
 girkonsept og ny 4-polet Bosch høyeffektsmotor

GSR 14,4-2-LI  
Professional

GSR 18-2-LI  
Professional

GSR 14,4 V-LI  
Professional

GSR 18 V-LI  
Professional

Vekt inkl. batteri (kg) 1,3 1,4 1,7 1,8

Batterikapasitet (Ah) 1,3 (Kompakt) 1,3 (Kompakt) 3,0 (Premium) 3,0 (Premium)

Maks. skruediameter (mm) 7 8 7 8

Maks. bordiameter, tre (mm) 25 29 32 35

Turtall, 1. gir / 2. gir (o/min) 0–400 / 1250 0–400 / 1300 0–500 / 1600 0–500 / 1700

Maks. dreiemoment (tung skruoppgave) (Nm) 38 45 60 67

Bestillingsnummer med L-BOXX 0 601 9A4 400 0 601 9A4 300 0 601 866 002 0 601 866 102



Fra kraftig til rask –  
de nye skrumaskinene for gipsplater
Skrumaskinene for gipsplater er konstruert for rask og effektiv skruing, serieskruing og  
behagelig kontinuerlig arbeid. Alle maskinene har en ergonomisk konstruksjon, en låsetast  
for konstant bruk og kan betjenes komfortabelt med bare én hånd.

52 | Batteridrevne skru- og bor- / skrumaskiner og skrumaskiner for gipsplater

NYHET! GSR 6-25 TE  
Professional

NYHET! GSR 6-45 TE  
Professional

Nominelt effektopptak (W) 701 701

Maks. dreiemoment  
(myk skruoppgave) (Nm)

20 12

Verktøyholder 1 / 4" innvendig sekskant 1 / 4" innvendig sekskant

Turtall ubelastet (o/min) 0–2500 0–4500

Vekt uten ledning (kg) 1,5 1,4

Selvborende skruer Ø (mm) 6 6

Bestillingsnummer 0 601 445 000 (i håndverkerkoffert) 0 601 445 100 (i håndverkerkoffert)

NYHET! Skrumaskin for gipsplater  
GSR 6-25 TE Professional
Den kraftige skrumaskinen for gipsplater

 f Høyt dreiemoment gir mulighet for kraftintensiv 
skruing

 f Behagelig arbeid takket være ergonomisk 
 konstruksjon og dybdeanlegg som kan betjenes 
med én hånd

 f Nøyaktige forskruninger med konstant dybde 
 takket være presis momentutløserkobling

NYHET! Skrumaskin for gipsplater  
GSR 6-45 TE Professional
Universalskrumaskinen for gipsplater

 f Optimal tilpasning av dreiemoment og turtall gir 
 mulighet til allsidig bruk

 f Behagelig arbeid takket være ergonomisk konstruksjon 
og dybdeanlegg som kan betjenes med én hånd

 f Nøyaktige forskruninger med konstant dybde takket 
være presis momentutløserkobling

Du finner mer informasjon om profesjonelt blått elektroverktøy og tilbehør på www.bosch-professional.no



Effektiv ettermontering: magasinforsats til  
Bosch skrumaskin for gipsplater.
Magasinforsatsen MA 55 Professional finnes som systemtilbehør 
(best. nr.: 1 600 Z00 00Y) til ettermontering på GSR 6-25 TE og 
GSR 6-45 TE Professional. Den kan monteres, demonteres og 
 justeres uten verktøy. Beregnet for høye turtall, gir mulighet til 
nøyaktig serieskruing med topphastighet. 
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NYHET! GSR 6-45 TE +  
MA 55 Professional

NYHET! GSR 6-60 TE  
Professional

Nominelt effektopptak (W) 701 701

Maks. dreiemoment  
(myk skruoppgave) (Nm)

12 12

Verktøyholder 1 / 4" innvendig sekskant 1 / 4" innvendig sekskant

Turtall ubelastet (o/min) 0–4500 0–6000

Vekt uten ledning (kg) 1,8 1,4

Selvborende skruer Ø (mm) 6 6

Bestillingsnummer 0 601 445 101 (med L-BOXX) 0 601 445 200 (i håndverkerkoffert)

Du finner mer informasjon om profesjonelt blått elektroverktøy og tilbehør på www.bosch-professional.no

NYHET! Skrumaskin for gipsplater  
GSR 6-45 TE + MA 55 Professional
Den effektive løsningen for gipsplater

 f Gir mulighet til presis serieskruing med  
topphastighet

 f Innstilling og montering / demontering av 
 magasinforsats uten verktøy

 f Behagelig arbeid takket være ergonomisk 
 konstruksjon og lav vekt

NYHET! Skrumaskin for gipsplater  
GSR 6-60 TE Professional
Den utrolig raske skrumaskinen for gipsplater

 f Høyt turtall gir mulighet til svært rask skruing  
av gipsplater

 f Behagelig arbeid takket være ergonomisk konstruksjon 
og dybdeanlegg som kan betjenes med én hånd

 f Nøyaktige forskruninger med konstant dybde takket 
være presis momentutløserkobling



L-BOXX 102 L-BOXX 136 L-BOXX 238 L-BOXX 374

Utvendige mål (L x B x H) (mm) 442 x 357 x 117 442 x 357 x 151 442 x 357 x 253 442 x 357 x 389

Innvendige mål (L x B x H) (mm) 378 x 313 x 71 378 x 311 x 107 378 x 306 x 209 378 x 296 x 345

Vekt (kg) 2,1 2,2 2,8 3,4

Bestillingsnummer 2 608 438 691 2 608 438 692 2 608 438 693 2 608 438 694

L-BOXX
Det intelligente transport- og oppbevaringssystemet

 f Uslåelig enkelt å klikke fast og ta fra hverandre de ulike L-BOXX-ene 
for  transport av flere elektroverktøy med tilbehør

 f Eksklusiv kompatibilitet med det TÜV-testede kjøretøyinnredningssystemet 
 Sortimo

 f Fleksible oppbevaringsmuligheter for elektroverktøy, tilbehør og 
 forbruksmateriell takket være det brede Sortimo-tilbehørsprogrammet

 f Svært robust lokk: kan belastes med inntil 100 kg og er helt sprutbeskyttet

Mobilt arbeid –  
smarte løsninger for trygg oppbevaring 
av verktøy og enkel transport
Bosch L-BOXX er det smarte, modulære transport- og oppbevaringssystemet for elektroverktøy, 
tilbehør og forbruksmateriale.
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L-BOXX – plass til verktøy og mer. 
Den som må transportere flere maskiner og tilbehør, 
kommer ikke utenom L-BOXX. De blå boksene 
i fire størrelser kan enkelt klikkes sammen og 
 fraktes sammenkoblet med inntil 40 kg. Hver  
L-BOXX kan ta 25 kg og kan innredes individuelt 
 etter behov.



Bosch transport- og arbeidsbord for stasjonære sager monteres i en fei og kan flyttes komfortabelt 
også i ujevnt byggeplassterreng.

Ubegrenset fleksibilitet – det nye 
 mobilitetskonseptet for stasjonære sager.
Transport- og arbeidsbordene GTA 2500 W 
 Professional og GTA 60 W Professional er både 
transportmiddel og arbeidsbord i ett. De  passer 
til Bosch kapp- og gjæringssager samt panel- 
og bordsirkelsager. Montering og demontering 
foretas i én spakbevegelse uten at den stasjo-
nære sagen må tas av.
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GTA 60 W Professional 
(til bordsirkelsager) 

GTA 2500 W Professional 
(til kapp- og gjæringssager) 

Lengde arbeidsbord (mm) 1220 1220

Høyde arbeidsbord (mm) 622 864

Vekt (kg) 24 35 

Bestillingsnummer 0 601 B12 000 0 601 B12 100

Transport- og arbeidsbord GTA 60 W Professional og GTA 2500 W Professional
For bordsirkelsager eller kapp- og gjæringssager samt panelsager

 f To bruksområder: transportmiddel og arbeidsbord i ett
 f Enkel montering og demontering foretas i én spakbevegelse uten at den stasjonære sagen må tas av

Du finner mer informasjon om profesjonelt blått elektroverktøy og tilbehør på www.bosch-professional.no


