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Ερασιτεχνικές εργασίες. 
Κήπος. Νοικοκυριό.

bosch-powerforall.com
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Με το σύστημα μπαταρίας POWER FOR ALL παραμένεις ευέλικτος. Ανεξάρ-
τητα αν θέλεις να φτιάξεις ένα ράφι βιλίων, να λειάνεις έπιπλα, να πριονίσεις 
ξύλα, να κόψεις τους θάμνους του φράκτη ή να κουρέψεις το γκαζόν: Με την 
ίδια μπαταρία 18 V μπορούν να λειτουργήσουν γύρω στα 40 εργαλεία, όπως 

κατσαβίδι μπαταρίας, λειαντήρας, σέγα, θαμνοκόπτης, χλοοκοπτικό, κινητό καθαριστικό, οικιακή 
ηλεκτρική σκούπα και πολλά άλλα εργαλεία – επίσης και από άλλες μάρκες.

100 % συμβατότητα*
Από το 2007 η μπαταρία του συστήματος POWER FOR ALL είναι 100 % συμβατή προς τα εμπρός και 
προς τα πίσω με όλα τα πράσινα εργαλεία Bosch της κατηγορίας 18V και επιπλέον με τα εργαλεία από 
πολλές άλλες μάρκες π.χ. Bosch Home, GARDENA και άλλες μάρκες.

* Bosch PSM 18 LI + Bosch ALB 18 LI + Emmaljunga eStroller συμβατά μόνο με τον τύπο μπαταρίας 1,5 Ah – 3,0 Ah.

Η μπαταρία για το σπίτι σου. Ερασιτεχνικές 
εργασίες. Κήπος. Νοικοκυριό.

Το σύστημα μπαταρίας 18V POWER FOR ALL
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Για κάθε εργαλείο μια ξεχωριστή μπαταρία και ένας ξεχωριστός φορτιστής; Μακροπρόθεσμα, αυτό είναι 
ακριβό, ενοχλητικό και μη διατηρήσιμο. Με το σύστημα μπαταρίας POWER FOR ALL μπορούν να λειτουρ-
γήσουν όλα τα εργαλεία Bosch για το νοικοκυριό, τον κήπο και τις ερασιτεχνικές εργασίες με μία και μόνο 
μπαταρία ιόντων λιθίου. Για σένα αυτό σημαίνει εξοικονόμηση χρημάτων και χώρου και ταυτόχρονα προστα-
τεύεις το περιβάλλον. 

Ξεκίνησε απευθείας και με κάθε 
περαιτέρω αγορά εξοικονόμησε 

χρήματα και προστάτευσε το 
περιβάλλον.

Ψάξε για ένα εργαλείο από το 
σύστημα POWER FOR ALL.

Επίλεξε το αρχικό σετ  
μπαταρίας 18 V.

Απλά έξυπνο.
Όλα τα πλεονεκτήματα με  
μια ματιά:

Το σύστημα μπαταρίας 18V POWER FOR ALL

CLICK’N
POWER

*  Bosch PSM 18 LI + Bosch ALB 18 LI + 
Emmaljunga eStroller συμβατά μόνο με  
τον τύπο μπαταρίας 1,5 Ah – 3,0 Ah.

Εμπειρία μπαταρίας Bosch 
από το 1969

100 % συμβατότητα  
από το 2007*

Εξοικονόμηση χώρου.  
Εξοικονόμηση χρημάτων.  
Προστασία περιβάλλοντος

Πρωτοπόρος για μπαταρίες  
ιόντων λιθίου στον τομέα  

ηλεκτρικών εργαλείων

Μεγάλο φάσμα εφαρμογών 
γύρω από το σπίτι σου

Σύστημα ευέλικτα  
επεκτάσιμο με εργαλεία

Μια από τις ελαφρύτερες 
μπαταρίες στην αγορά
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Ιδανική δύναμη. Μέγιστη αντοχή.
Τα εργαλεία μπαταρίας Bosch, που είναι εξοπλισμένα με την τεχνολογία Syneon,  
έχουν μεγαλύτερους χρόνους λειτουργίας της μπαταρίας όσο ποτέ άλλοτε. Επειδή  
η τεχνολογία Syneon ελέγχει τη ροή ενέργειας της μπαταρίας ανάλογα με τις 
ανάγκες και την προσαρμόζει τέλεια στην τρέχουσα απαίτηση της εφαρμο-
γής σας. Για να μπορείς, να πριονίσεις, να τρυπήσεις, να βιδώσεις ή να 
κόψεις τους θάμνους του φράκτη ακόμη περισσότερο χωρίς 
απώλεια απόδοσης. Ή σύντομα: Με αυτήν έχεις μεγαλύτερο 
χρόνο λειτουργίας της μπαταρίας.

Στις 
ελαφρές 
εργασίες

Στις μεσαίες 
εργασίες

Στις βαριές 
εργασίες

Τεχνολογία Syneon 

Αντοχή

Δύναμη

Τα εργαλεία με 
τεχνολογία Syneon 
τα αναγνωρίζεις από 
αυτόν τον λογότυπο

Τελευταία γενιά μπαταριών – κορυφαία ποιότητα.
Για τις μπαταρίες μας 18 V POWER FOR ALL χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ειδικά επιλεγμένα και  
δοκιμασμένα στοιχεία ιόντων λιθίου, τα οποία εξασφαλίζουν μια μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Κάθε στοιχείο μπαταρίας περνά από μια αυτομα-
τοποιημένη διαδικασία δοκιμής σε μια επιφάνεια 
εργαστηρίων δοκιμών (πάνω από 800 m² παγκο-
σμίως), για την εξασφάλιση της κορυφαίας 
ποιότητας. Συμπληρωματικά ανεξάρτητα εργα-
στήρια δοκιμών εκτελούν έναν έλεγχο. 

Η κατασκευή των μπαταριών γίνεται αποκλειστικά 
στα δικά μας εργοστάσια Bosch, χρησιμοποιώ-
ντας πολύ αποτελεσματικές διαδικασίες και 
σύμφωνα με τα αυστηρότερα πρότυπα ποιότητας 
και ασφάλειας.
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Τέλειο ταίριασμα των στοιχείων.Έξυπνα ηλεκτρονικά.

Κινητήρας μεγάλης 
ισχύος 

Ισχυρός κινητήρας μετατρέπει  
την ηλεκτρική ισχύ αποτελεσμα
τικά σε μηχανική δύναμη  με 
ελάχιστες απώλειες και μεγάλη 
διάρκεια ζωής.

Έξυπνο ηλεκτρονικό 
σύστημα ελέγχου  

Μετατρέπει το ρεύμα μπαταρίας  
σε ρεύμα κινητήρα  έξυπνα, 
αδιαβάθμιτα και σε πραγματικό 
χρόνο. Φροντίζει για μέγιστη 
απόδοση, αποτελεσματικότητα 
και για τη μέγιστη ροπή στρέψης 
ακόμη και με σχεδόν άδεια 
μπαταρία.

Πλανητικό κιβώτιο 
μετάδοσης 

Το υψηλής ποιότητας πλανητικό 
κιβώτιο μετάδοσης συνδυάζει 
αποτελεσματικότητα και στιβαρό-
τητα με συμπαγή κατασκευή και 
μικρό βάρος. Μετατρέπει τη 
μηχανική δύναμη σε μια ιδανική 
ροπή στρέψης.

Στα εργαλεία μπαταρίας 18 V της Bosch χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ακριβώς επιλεγμένα και υψηλής 
ποιότητας ξεχωριστά εξαρτήματα. Μαζί σχηματίζουν το τέλεια συντονισμένο σύστημα κίνησης:

Μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας με τη χρήση έξυπνων ηλεκτρονικών.

Προστασία από  
υπερφόρτωση: 

Σε περίπτωση πολύ μεγάλου 
φορτίου της μπαταρίας το 
εργαλείο απενεργοποιείται 
αυτόματα.

Προστασία από ζημιές:

Το ηλεκτρονικό δομοστοιχείο 
αναγνωρίζει έγκαιρα τυχόν βλαβε-
ρές επιδράσεις και τις αντιμετωπί-
ζει αποτελεσματικά.

Προστασία από  
υπερθέρμανση: 

Για να μη θερμανθεί η μπαταρία 
σε περίπτωση μεγάλου φορτίου, 
επεμβαίνει, όταν χρειάζεται, το 
ηλεκτρονικό σύστημα και 
απενεργοποιεί το εργαλείο.

Προστασία από αυτοεκφόρτιση: 

Η μπαταρία είναι πάντοτε έτοιμη 
για χρήση και μπορεί να επανα-
φορτιστεί ή να φορτιστεί μερι-
κώς οποτεδήποτε.

Προστασία από πλήρη  
αποφόρτιση: 

Η μπαταρία δεν εκφορτίζεται 
εντελώς και έτσι προστατεύεται 
από ζημιές.

Προστασία από υπερφόρτιση:

Συνεχής παρακολούθηση της 
κατάστασης φόρτισης και της 
θερμοκρασίας της μπαταρίας.
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Η μπαταρία 18V POWER FOR ALL  
είναι διαθέσιμη σε διάφορα μεγέθη και χωρητικότητες.

2,5 Ah
•  βίδωμα μέχρι και 500 βίδες 

(AdvancedDrill 18,  
βίδα 5 × 40 mm,  
50 mm βάθος σε πεύκο)

•  κοπή μέχρι και 550 m  
ακμές γκαζόν 
(UniversalGrassCut 18) 

•  μέχρι και 180 κοπές σε ξύλο 
(AdvancedCut 18, Ø 35 mm)

•  καθάρισμα μέχρι και  
3 ποδήλατα (Fontus)

•  μέχρι και 40 λεπτά  
αναρρόφηση σκόνης 
(Unlimited) 

•  μέχρι και 82 κοπές 
(AdvancedGrind 18,  
Ø 12 mm χάλυβας)

6,0 Ah4,0 Ah
•   κούρεμα μέχρι και 

200 m² γκαζόν 
(CityMower 18)

•  μέχρι και 52 κοπές 
(AdvancedGrind 18,  
Ø 12 mm χάλυβας)

Βρες την κατάλληλη παραλλαγή για 
την εφαρμογή σου:

Εάν η μπαταρία είναι το «ρεζερβουάρ καυσίμου» του  
ηλεκτρικού εργαλείου, τότε η τιμή της αμπερώρας (Ah) 
ισούται με τη χωρητικότητα της μπαταρίας ή το «καύσιμο». 
Όσο μεγαλύτερο το ρεζερβουάρ, τόσο περισσότερο χρόνο 
μπορεί κανείς να εργαστεί. 

Ah
 Χωρητικότητα 

ρεζερβουάρ
 Εμβέλεια

Ανακάλυψε ακόμη πολλές άλλες δυνατότητες εφαρμογής στο boschdiy.com 

Η αμπερώρα (Ah) καθορίζει το μέγεθος και την ισχύ των μπαταριών . Όλες οι παραλλαγές είναι μεταξύ τους 
εναλλάξιμες και ταιριάζουν σε όλες τα εργαλεία του συστήματος 18 V POWER FOR ALL.

Tank



UniversalVac 18

12 13

POWER FOR ALL – Εργαλεία μπαταρίας 18 V.

► UniversalDrill 18
► UniversalImpact 18 
► AdvancedDrill 18
► AdvancedImpact 18

► Uneo Maxx
► AdvancedImpactDrive 18
► PST 18 LI
► AdvancedCut 18

S. 22
S. 23
S. 24
S. 25

S. 14 
S. 15
S. 16
S. 17

S. 18
S. 19 
S. 20
S. 21

► PKS 18 LI
► AdvancedRecip 18 
► PSM 18 LI
► AdvancedOrbit 18

► ALB 18 LI
► Fontus
► GardenPump 18
► Unlimited Serie | 6

S. 39
S. 40
S. 41
S. 42

S. 30
S. 32
S. 33
S. 34

S. 26
S. 27
S. 28
S. 29

► CityMower 18
► EasyGrassCut 18
► UniversalGrassCut 18
► EasyHedgeCut 18V

► AdvancedGrind 18
► AdvancedMulti 18
► UniversalLamp 18
► UniversalVac 18

► AHS 50-20 LI
► UniversalHedgePole 18
► UniversalChainPole 18
► UniversalChain 18

S. 35
S. 36
S. 37
S. 38

UniversalLamp 18

AdvancedRecip 18

EasyHedgeCut 18VAdvancedDrill 18

AdvancedOrbit 18

AdvancedGrind 18

UniversalImpact 18

AdvancedImpactDrive 18 PST 18 LIUneo Maxx AdvancedCut 18

PKS 18 LI

UniversalChainPole 18UniversalHedgePole 18

Fontus

UniversalDrill 18

AdvancedMulti 18

ALB 18 LI GardenPump 18

UniversalChain 18

UniversalGrassCut 18EasyGrassCut 18

PSM 18 LI Unlimited Serie | 6

CityMower 18AdvancedImpact 18

AHS 5020 LI
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Πολύπλευρο εργαλείο. 
Συμπαγές και ισχυρό.

Ισχυρό. Για διάφορες 
εργασίες.

UniversalDrill 18

Τεχνικά στοιχεία UniversalDrill 18

Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο 1η ταχύτητα 0 – 440 min1

Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο 2η ταχύτητα 0 – 1.450 min1

Μέγιστη διάμετρος βιδών 8 mm

Μέγιστη ροπή στρέψης 30 Nm

Ταχυτσόκ 10 mm

Βάρος (μαζί με μπαταρία) 1,19 kg

Τεχνικά στοιχεία UniversalImpact 18

Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο 1η ταχύτητα 0 – 400 min1

Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο 2η ταχύτητα 0 – 1.350 min1

Μέγιστη διάμετρος βιδών 8 mm

Μέγιστη ροπή στρέψης 30 Nm

Ταχυτσόκ 10 mm

Βάρος (μαζί με μπαταρία) 1,3 kg

Ελαφρύ και συμπαγές δραπανοκατσάβιδο με ιδανικό 
συνδυασμό ισχύος και ευελιξίας. Με εργονομικό 
σχεδιασμό για άνετο χειρισμό. Χάρη στις 20 
διαφορετικές βαθμίδες ροπής στρέψης και σε μια 
μέγιστη βαθμίδα η επεξεργασία κάθε εργασίας μπορεί 
να γίνει με την ιδανική δόση ισχύος. Το πλανητικό 
κιβώτιο 2 ταχυτήτων προσφέρει μια μεγάλη διάρκεια 
ζωής και φροντίζει για μια υψηλή πρόοδο της εργασίας. 
Το UniversalDrill 18 είναι για το τρύπημα και βίδωμα 
σε ξύλο, μέταλλο και συνθετικό υλικό η τέλεια επιλογή.

Αυτό το ισχυρό, ελαφρύ και συμπαγές κρουστικό δραπανοκα-
τσάβιδο προσφέρει τον ιδανικό συνδυασμό ισχύος και ευελιξί-
ας. Η χρήση πάντοτε της σωστής ισχύος σε κάθε εργασία είναι 
απλή χάρη στις 20 διαφορετικές βαθμίδες ροπής στρέψης και 
σε μια επιλογή τρυπήματος και τρυπήματος με κρούση. Το 
μεγάλης ισχύος πλανητικό κιβώτιο 2 ταχυτήτων ανταποκρίνε-
ται στις απαιτήσεις κάθε εφαρμογής. Το UniversalImpact 18 
είναι σχεδιασμένο για τρύπημα και βίδωμα σε ξύλο και μέταλ-
λο, καθώς και για τρύπημα με κρούση σε τοιχοποιία.

UniversalImpact 18

Σπίτι 18V
Κ

ήπος 18V

Σπίτι 18V
Κ

ήπος 18V
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Σπίτι 18V
Κ

ήπος 18V Κινητήρας χωρίς  
ψήκτρες για μεγάλη  
ισχύ και μέγιστη  
διάρκεια ζωής.

Διαισθητικό. Πολύπλευρο. Τρύπημα με κρούση. Εύκολα. Παντού. 
AdvancedDrill 18

Τεχνικά στοιχεία AdvancedDrill 18

Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο 1η ταχύτητα 0 – 430 min1

Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο 2η ταχύτητα 0 – 1.350 min1

Μέγιστη διάμετρος βιδών 10 mm

Μέγιστη δύναμη περιστροφής (μαλακή/σκληρή) 24/42 Nm

Μέγιστη διάμ. τρυπήματος χάλυβας/ξύλο/τοιχοποιία 13/35 mm

Ταχυτσόκ 13 mm

Βάρος (μαζί με μπαταρία) 1,0 kg

Τεχνικά στοιχεία AdvancedImpact 18

Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο 1η 
ταχύτητα

0 – 450 min1

Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο 2η 
ταχύτητα

0 – 1.500 min1

Μέγιστη διάμετρος βιδών 10 mm

Μέγιστη δύναμη περιστροφής  
(μαλακή/σκληρή)

22/39 Nm

Μέγιστη διάμ. τρυπήματος χάλυβας/
ξύλο/τοιχοποιία

13/35/11 mm

Ταχυτσόκ 13 mm

Βάρος (μαζί με μπαταρία) 1,1 kg

Διαισθητικός και απλός χειρισμός: Η κατάλληλα ταχύτητα ρυθμίζεται αυτόματα, 
όταν επιλέγεται ένας τρόπος εργασίας.  
 

Κανένα μπέρδεμα δεξιόστροφης και αριστερόστροφης κίνησης: Με ένα απλό κλικ 
αλλάζει ηλεκτρονικά η κατεύθυνση κίνησης. Μετά από μια λειτουργία ετοιμότητας 
το εργαλείο ξεκινά πάντοτε στην προς τα εμπρός κατεύθυνση της κίνησης.  
 

Μέγιστη διάρκεια ζωής: Χάρη στον κινητήρα χωρίς ψήκτρες με ελάχιστη φθορά.  
 

Πολύπλευρες εφαρμογές: Για εργασία σε δυσπρόσιτα σημεία χάρη στη διασύνδεση 
QuickSnap μπορούν να συναρμολογηθούν εύκολα διάφορα προσαρτήματα.

Διαισθητικές λειτουργίες επιλογής και αυτόματη αλλαγή 
ταχύτητας ταιριάζουν για κάθε εφαρμογή. Το σύστημα 
ενεργοποίησης προσφέρει μια αλλαγή κατεύθυνσης με 
μόνο ένα κλικ, ένδειξη κατεύθυνσης με ένδειξη LED. 
Γωνιακή και έκκεντρη κεφαλή QuickSnap ως ιδανική 
λύση για δυσπρόσιτες περιοχές. Δυνατό, συμπαγές και 
ανθεκτικό εργαλείο χάρη στον κινητήρα χωρίς ψήκτρες. 
Βίδωμα και τρύπημα σε ξύλο και μέταλλο. Τρύπημα με 
κρούση σε τούβλο και ασβεστόλιθο.

AdvancedImpact 18

Σπίτι 18V
Κ

ήπος 18V

Κινητήρας χωρίς 
ψήκτρες για 
μεγάλη ισχύ  
και μέγιστη 
διάρκεια ζωής.
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Στα σύντομα. 
AdvancedImpactDrive 18

Ιδανική αποδόση κατά το βίδωμα σε ξύλο 
και μέταλλο – το περιστροφικό κρουστικό 
κατσαβίδι AdvancedImpactDrive 18 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σχεδόν για όλες 
τις εργασία βιδώματος. Με το μικρό βάρος 
του και την κοντύτερη κεφαλή διάτρησης 
στην κατηγορία του είναι πολύ εύχρηστο.  
Η ταχύτητα περιστροφής μπορεί να ελεγχθεί 
οποτεδήποτε ακριβώς με τον διακόπτη 
πίεσης συνεχούς ρύθμισης.  
 
Ξεκούραστη εργασία χάρη στην εργονομική 
μορφή και στο μικρό βάρος. 
 
Ιδανική ισχύς κατά το βίδωμα σε ξύλο και 
μέταλλο. 

Μέγιστη ποικιλομορφία.
Uneo Maxx

Τεχνικά στοιχεία Uneo Maxx

Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο 0 – 900 min1

Αριθμός κρούσεων 0 – 5.000 min1

Ισχύς μεμονωμένης κρούσης (EPTA) 0,6 J

Διάμ. τρυπήματος σε χάλυβα 8 mm

Διάμετρος τρυπήματος σε ξύλο 10 mm

Διάμετρος τρυπήματος σε μπετόν 10 mm

Βάρος (μαζί με μπαταρία) 1,4 kg

Το δυνατό και συμπαγές περιστροφικό πιστολέτο μπαταρίας 3σε1 
σχεδιάστηκε για δύσκολες εργασίες πιστολέτου, εργασίες τρυπήματος 
και βιδώματος σε μπετόν, τοιχοποιία, μέταλλο, ξύλο και πλακίδια . Ένας 
πνευματικός κρουστικός μηχανισμός Bosch και ένας ισχυρός κινητή-
ρας καθιστούν δυνατό ένα απλό και γρήγορο τρύπημα μέχρι και 10 mm 
σε μπετόν. Το περιστροφικό πιστολέτο διαθέτει ένα ταχυτσόκ SDS για 
έναν διαισθητικό χειρισμό και μια γρήγορη αλλαγή όλων των εξάγωνων 
(HEX) και SDS quick τρυπανιών 1/4" σε μόνο 3 δευτερόλεπτα.  
 
Αυτό το ελαφρύ και συμπαγές δυνατό πακέτο 1,4 kg είναι πάρα πολύ 
εύχρηστο σε περιορισμένους χώρους και αντιμετωπίζει ξεκούραστα 
κάθε εργασία, είτε πρόκειται για τρύπημα σε μπετόν ή τρύπημα ακρι-
βείας σε ξύλο.

Τεχνικά στοιχεία AdvancedImpactDrive 18

Μέγιστη ροπή στρέψης 130 Nm

Αριθμός κρούσεων 0 – 3.200 min1

Βάρος (μαζί με μπαταρία) 1,25 kg 

Σπίτι 18V
Κ

ήπος 18V

Σπίτι 18V
Κ

ήπος 18V



20 21

Μέγιστος έλεγχος.  
Ελάχιστο βάρος.

Δυνατό,  
ξεκούραστο πριόνισμα.

PST 18 LI AdvancedCut 18

Τεχνικά στοιχεία PST 18 LI

Αριθμός παλινδρομήσεων χωρίς φορτίο 0 – 2.400 min1

Βάθος κοπής σε ξύλο 80 mm

Βάθος κοπής σε χάλυβα 5 mm

Βάρος (μαζί με μπαταρία) 1,6 kg

Τεχνικά στοιχεία AdvancedCut 18

Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο 0 – 7.000 min1

Βάθος κοπής σε ξύλο 65 mm

Βάρος (μαζί με μπαταρία) 1,1 kg

Προσαρμογή πλαστικών σωλήνων, κοπή μετάλλων, 
επένδυση οροφών: Με τη ελαφριά, συμπαγή σέγα 
PST 18 LI, αυτό δεν είναι πρόβλημα. Χάρη στο 
μαρκάρισμα της γραμμής κοπής CutControl, LED 
PowerLight, λειτουργία ξεφυσήματος και χαμηλούς 
κραδασμούς (Low Vibration) μπορείς να ακολου-
θήσεις ακριβώς τη γραμμή κοπής.

Ταλάντωση 4 βαθμίδων για γρηγορότερο 
πριόνισμα και καλύτερη ευελιξία στις καμπύλες. 
Bosch Electronic με έλεγχο του αριθμού 
των παλινδρομήσεων. Γρηγορότερο αλλαγή 
πριονόλαμας χωρίς τη χρήση εργαλείου.

Το AdvancedCut 18 είναι τέλειο για ελεγχόμενες 
ελεύθερες κοπές με το χέρι και διαθέτει έναν μεγά-
λης διάρκειας ζωής κινητήρα χωρίς ψήκτρες 18 V. 
Χάρη στην ελεύθερη από κραδασμούς τεχνολογία 
NanoBlade δεν απαιτείται κανένα σφίξιμο του επε-
ξεργαζόμενου κομματιού. Είναι το ιδανικό πριόνι 
για γρήγορη ευθεία κοπή σε ξύλο και συνθετικό 
υλικό μέχρι 65 mm. Το σύστημα SDS φροντίζει για 
μια απλή, άνετη αλλαγή πριονόλαμας.

Σπίτι 18V
Κ

ήπος 18V

Σπίτι 18V
Κ

ήπος 18VΚινητήρας χωρίς 
ψήκτρες για μεγάλη 
ισχύ και μέγιστη 
διάρκεια ζωής.
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Απλά ακριβέστερο.
PKS 18 LI

Τεχνικά στοιχεία PKS 18 LI

Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο 4.300 min1

Πλάκα οδήγησης 133 × 244 mm

Περιοχή βάθους κοπής στις 90° 0 – 48 mm

Περιοχή βάθους κοπής στις 45° 0 – 36 mm

Βάρος (μαζί με μπαταρία) 2,7 kg

Το δισκοπρίονο PKS 18 LI προσφέρει συτονομία 
χωρίς καλώδιο για ευελιξία στο πριόνισμα. Ο οδηγός 
παραλλήλων καθιστά δυνατή μια ευθεία γραμμή 
κοπής. Απλή και γρήγορη ρύθμιση του βάθους 
κοπής και της γωνίας. Το εργαλείο κατασκευάστηκε 
για ευθείες κοπές σε ξύλο και υλικά με βάση το ξύλο.  
 
Το Cut Control φροντίζει για προσανατολισμό και 
καθιστά δυνατές ακριβείς κοπές κατά μήκος της 
προσχεδιασμένης γραμμής. Το κλείδωμα του άξονα 
του πριονιού επιτρέπει μια απλή αλλαγή πριονόλαμας.

AdvancedRecip 18

Τεχνικά στοιχεία AdvancedRecip 18

Τάση/ τύπος μπαταρίας 18 V/Ιόντων λιθίου

Χωρητικότητα μπαταρίας 2,5 Ah

Αριθμός παλινδρομήσεων χωρίς φορτίο 0 – 3.100 min1

Βάθος κοπής σε συνθετικό υλικό 20 mm

Βάθος κοπής σε ξύλο 100 mm

Βάθος κοπής σε χάλυβα 20 mm

Βάρος (μαζί με μπαταρία) 2,5 kg

Γρήγορες κοπές.  
Ελάχιστοι κραδασμοί.
Το AdvancedRecip 18 είναι ακριβώς η σωστή επιλογή για 
γρήγορες, χοντρές κοπές με απλό χειρισμό και ελάχιστους 
κραδασμούς. Η ενσωματωμένη εξισορρόπηση βάρους επι-
τρέπει καλύτερη ισορροπία για εντυπωσιακό έλεγχο. Αυτή  
η σπαθόσεγα έχει κατασκευαστεί για πριόνισμα σε ξύλο  
συμπεριλαμβανομένων καυσόξυλων, χάλυβα και άλλων 
μετάλλων, συνθετικού υλικού, μοριοσανίδων, καουτσούκ και 
γυψοσανίδων. Το σύστημα SDS καθιστά δυνατή γρήγορη, 
απλή αλλαγή πριονόλαμας και η πρακτική ένδειξη της κατά-
στασης φόρτισης δείχνει, πότε η μπαταρία είναι ασθενής. 

Σπίτι 18V
Κ

ήπος 18V

Σπίτι 18V
Κ

ήπος 18V
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Αποτελεσματικό για 
όλες τις επιφάνειες.

PSM 18 LI

Τεχνικά στοιχεία PSM 18 LI

Αριθμός παλινδρομήσεων 22.000 min1

Διαμ. κύκλου παλινδρόμησης 1,6 mm

Επιφάνεια λείανσης 104 cm2

Βάρος (μαζί με μπαταρία) 1,3 kg

Ο πολυλειαντήρας για όλες τις περιπτώσεις και όλες 
τις επιφάνειες. Είτε πρόκειται για μικρή ή μεγάλη 
επιφάνεια, για γωνία ή ακμή, για ξύλο ή μέταλλο –  
με το PSM 18 LI λειαίνεις τόσο αποτελεσματικά, 
όσο ποτέ άλλοτε. Και με την περιστρεφόμενη μύτη 
δέλτα αξιοποιείς το γυαλόχαρτό σου ιδανικά.  

 
Με διαφορετικά προσαρτήματα λείανσης. Αναρρο-
φά σκόνη απευθείας στο κιβώτιο μικροφίλτρου. 
 
Micro αυτοπρόσφυση για απλή αλλαγή του φύλλου 
λείανσης.

Άνετη λείανση 
και στίλβωση. 

AdvancedOrbit 18

Τεχνικά στοιχεία AdvancedOrbit 18

Διάμ. δίσκου λείανσης 125 mm

Αριθμός ταλαντώσεων χωρίς φορτίο 6.000 – 24.000 min1

Βάρος (μαζί με μπαταρία) 1,8 kg

Ξεκούραστη λείανση: Ανεξάρτητα αν εργάζεσαι 
πάνω από το κεφάλι ή σε σκυμμένη στάση – το 
AdvancedOrbit 18 μπορεί να οδηγηθεί άνετα  
με τα δύο χέρια και να μετακινηθεί ξεκούραστα  
σε όλες τις κατευθύνσεις. Και χάρη στη συνεχή 
ρύθμιση του αριθμού των στροφών έχει πολύ-
πλευρη χρήση και επίσης είναι καλά εξοπλισμένο 
για ευαίσθητα υλικά.  

 
Ρυθμιζόμενη και αφαιρούμενη μπροστινή λαβή  
για έναν απλό χειρισμό. 
 
Κιβώτιο μικροφίλτρου για καθαρή εργασία.

Σπίτι 18V
Κ

ήπος 18V
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Πλήρης έλεγχος.  
Υψηλή προστασία.

AdvancedGrind 18

Τεχνικά στοιχεία AdvancedGrind 18

Δίσκος λείανσης 125 mm

Στροφές ανά λεπτό 2.800 – 11.500 min1

Βάρος (μαζί με μπαταρία) 1,7 kg

Κοπή, λείανση, βούρτσισμα – όλα με ένα 
εργαλείο. Και μάλιστα με απόλυτη ασφάλεια. 
Ως τέλειος γωνιακός λειαντήρας μπαταρίας  
για ερασιτέχνες συνδυάζει το εργονομικό 
AdvancedGrind 18 ευελιξία και έλεγχο με 
έναν συμπαγή σχεδιασμό. Χάρη στη συνεχή 
προεπιλογή του αριθμού στροφών μπορείς  
να επεξεργαστείς διάφορα υλικά.  
 
Με απαλό ξεκίνημα, λειτουργία πέδησης και 
προστασία από αθέλητη επανεκκίνηση για 
ελεγχόμενη εργασία. Ρύθμιση του προφυλα-
κτήρα και αλλαγή εξαρτήματος χωρίς πρό-
σθετα εργαλεία.

Το πολυεργαλείο μπαταρίας.
AdvancedMulti 18

Τεχνικά στοιχεία AdvancedMulti 18

Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο 10.000 – 20.000 min1

Γωνία ταλάντωσης 2,8°

Βάρος (μαζί με μπαταρία) 1,5 kg

Το πολύπλευρο εργαλείο πολλαπλής λειτουργίας  
AdvancedMulti 18 είναι το πολυεργαλείο για το 
σπίτι και τον κήπο. Είτε πρόκειται για κόντεμα του 
πλασίου της πόρτας, ξύσιμο των υπολειμμάτων 
μοκέτας ή λείανση των πλαισίων των παραθύρων:  
Αυτό το πολυτάλαντο εργαλείο με μπαταρία 18 V 
σου προσφέρει πλήρη ισχύ με μέγιστη άνεση – 
χάρη στην αλλαγή εξαρτημάτων χωρίς εργαλεία 
μόνο σε τρία δευτερόλεπτα. 
 
Σύστημα AutoClic για αλλαγή εξαρτήματος χωρίς  
τη χρήση εργαλείου μόνο σε τρία δευτερόλεπτα. 
Σταθερή υψηλή ισχύς ακόμη και σε μεγάλο φορτίο 
με το σύστημα BoschConstantElectronic. Άριστη 
ορατότητα σε κάθε χρήση χάρη στη φωτεινή ταινία 
LED 180°.

Σπίτι 18V
Κ

ήπος 18V
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UniversalVac 18

Τεχνικά στοιχεία UniversalVac 18

Χωρητικότητα δοχείου 0,5 λίτρα

Μέγιστη παροχή (στρόβιλος) 1,7 m³/λεπτά

Χρόνος λειτουργίας 2,5 Ah/20 λεπτά

Βάρος (μαζί με μπαταρία) 1,3 kg

UniversalLamp 18

Τεχνικά στοιχεία UniversalLamp 18

Φωτεινότητα 100 lm

Μέγιστη διάρκεια φωτισμού 1.000 λεπτά

Βάρος (μαζί με μπαταρία) 0,7 kg

Ισχυρός φωτισμός. Καθαρή ισχύς.
Ο προσαρμοζόμενος φακός UniversalLamp 18 
φροντίζει για εξαιρετικό φως σε κάθε κατάσταση. 
Το σύστημα φωτισμού με μια PowerLED 100 lm 
προσφέρει έναν ιδανικό φωτισμό. Με έναν μεγάλο 
χρόνο λειτουργίας μέχρι και 1.000 λεπτά με μια 
φόρτιση της μπαταρίας μπορεί να λειτουργήσει 
Ολόκληρη τη νύχτα. Αυτός ο φακός εργασίας 
μπαταρίας διαθέτει επιπλέον μια λειτουργία 
ρύθμισης της έντασης. Το συμπαγές, μικρό 
περίβλημα σε συνδυασμό με την αντιολισθητική 
λαβή καθιστά τον φακό πολύπλευρο και άνετο  
στη χρήση.

Αυτός ο ισχυρός και κινητός απορροφητήρας 
σκόνης μπαταρία απομακρύνει με ευκολία 
ακόμη και τη χονδρή ρύπανση. Χάρη στον 
συμπαραδιδόμενο σωλήνα επέκτασης και στο 
πέλμα δαπέδου είναι ιδιαίτερα κατάλληλος 
για τον καθαρισμό δαπέδου. Με το ακροφύ-
σιο αναρρόφησης αρμών υπάρχει καλή 
πρόσβαση στα στενά σημεία και το ακροφύ-
σιο βούρτσας καθαρίζει γρήγορα διάφορους 
τύπους επιφανειών, π.χ. καναπέδες. Το 
προφίλτρο στον απορροφητήρα σκόνης 
ελαχιστοποιεί το φράξιμο του κύριου φίλτρου. 
Μια δυνατή μπαταρία 18 V φροντίζει για 
μεγάλη δύναμη αναρρόφησης και αυτονομία 
χωρίς καλώδιο για τη χρήση σε κάθε χώρο. 

Σπίτι 18V
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ήπος 18V
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CityMower 18

Τεχνικά στοιχεία CityMower 18

Επιφάνεια κοπής/φόρτιση μπαταρίας 
μέχρι και

300 m2

Πλάτος κοπής 32 cm

Ύψος κοπής 30 – 60 mm

Όγκος κάδου 31 λίτρα

Βάρος (μαζί με μπαταρία) 11,4 kg

Το κούρεμα γίνεται ευκολότερο.
Το CityMower 18 είναι ένα ελαφρύ χλοοκοπτικό 
μπαταρίας για μια εύκολη φροντίδα αστικού 
γκαζόν. Διαθέτει μια ισχυρή μπαταρία 18 V με ένα 
σύγχρονο σύστημα διαχείρισης μπαταριών για 
μεγάλο χρόνο λειτουργίας. Οι λαβές ErgoFlex 
φροντίζουν για έναν εύκολο χειρισμό καθώς και 
για μια άνετη και υγιή στάση κατά το κούρεμα.  
Οι χειρολαβές διαθέρουν Επιπλέον έναν μοχλό με 
μια ρύθμιση του ύψους κοπής 3 βαθμίδων από 
30 – 60 mm για μια απλή επιλογή του ύψους της 
χλόης. Τα χτένια γρασιδιού εξασφαλίζουν ένα 
καθαρό κούρεμα σε τοίχους και ακμές.

Σπίτι 18V
Κ

ήπος 18V
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Φυσικό και άνετο κούρεμα.

Τεχνικά στοιχεία UniversalGrassCut 18

Κύκλος κοπής 26 cm

Λαβές Λαβές τύπου μοχλού V

Ρύθμιση του ύψους 120 – 140 cm

Πάχος μεσηνέζας 1,6 mm

Βάρος (μαζί με μπαταρία) 2,7 kg

Κατασκευασμένο για ξεκούραστη φροντίδα του γκαζόν 
το UniversalGrassCut 18 διαθέτει μια εργονομική λαβή 
μορφής V με τηλεσκοπική ρύθμιση του ύψους για έναν 
άνετο χειρισμό με έναν φυσική στάση του σώματος. Η 
λειτουργία IntelliFEED αναλαμβάνει την αυτόματη τρο-
φοδότηση της μεσηνέζας και αποτρέπει στάσεις, κάμψεις 
και προσκρούσεις. Η ευέλικτη κεφαλή περιστρέφεται 
μέσω ενός ποδόπληκτρου και μιας περιστροφικής λαβής, 
με την οποία μπορεί να αλλάξει κανείς εύκολα από κού-
ρεμα σε κοπή στις άκρες. Ο βραχίονας προστασίας των 
φυτών προστατεύει προσεκτικά τα λουλούδια κατά την 
εργασία γύρω από τα παρτέρια λουλουδιών. Με εντελώς 
φορτισμένη μπαταρία μπορεί το χλοοκοπτικό να κόψει  
τις ακμές από οκτώ γήπεδο τένις σε ένα πέρασμα.

UniversalGrassCut 18EasyGrassCut 18

Τεχνικά στοιχεία EasyGrassCut 18

Κύκλος κοπής 26 cm

Πάχος μεσηνέζας 1,6 mm

Βάρος (μαζί με μπαταρία) 2,1 kg

Απλό κούρεμα.  
Τέλειες ακμές.
Το EasyGrassCut 18 καθιστά δυνατό ένα άνετο 
και εύκολο κούρεμα της χλόης. Η απλή λειτουργία 
κοπής των άκρων στην επάνω λαβή διευκολύνει 
την αλλαγή από κούρεμα στη κοπή στις άκρες 
μόνο με το πάτημα ενός διακόπτη. Το ημιαυτόμα-
το καρούλι του εργαλείου τραβά τη μεσηνέζα σε 
κάθε ενεργοποίηση του διακόπτη. Με μια μπα-
ταρία μπορείς να κόψεις τις ακμές μέχρι και έξι 
γηπέδων τένις. 

Σπίτι 18V
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Ξεκούραστο κούρεμα μεσαίου 
μεγέθους θάμνων φράκτη.

AHS 5020 LI

Τεχνικά στοιχεία AHS 5020 LI

Μήκος λάμας 50 cm

Απόσταση δοντιών 20 mm

Αριθμός παλινδρομήσεων χωρίς φορτίο 2.600 min1

Βάρος (μαζί με μπαταρία) 2,5 kg

Το AHS 5020 LI είναι τέλεια κατάλληλο για το κούρεμα μεσαίου μεγέθους 
θάμνων φράκτη. Προσφέρει την τεχνολογία «QuickCut» της Bosch, η 
οποία εγγυάται πάντοτε καθαρές κοπές. Μια ισχυρή μπαταρία ιόντων 
λιθίου 18 V καθιστά δυνατή ελευθερία κινήσεων χωρίς καλώδιο και ιδα-
νική δύναμη ισχύος. Η μπροστινή χειρολαβή με περισσότερες θέσεις 
λαβής φροντίζει για άνετη εργασία σε κάθε θέση. Ένα μαχαίρι 50 cm  
με απόσταση δοντιών 20 mm και το σύστημα «AntiBlocking» της Bosch 
φροντίζουν για δυνατή και συνεχή κοπή χωρίς κίνδυνο μπλοκαρίσματος. 
Στο τέλος του μαχαιριού διαθέτει δόντια, για την κοπή μέχρι και  
25 mm χοντρών κλαδιών και έναν προφυλακτήρα μαχαιριού για  
την ασφαλή κοπή κατά μήκος των τοίχων και των διαδρόμων.

Απλά στον  
τέλειο φράκτη.

EasyHedgeCut 18V

Τεχνικά στοιχεία EasyHedgeCut 18V

Μήκος λάμας 45 cm

Απόσταση δοντιών 15 mm

Αριθμός παλινδρομήσεων χωρίς φορτίο 2.400 min1

Βάρος (μαζί με μπαταρία) 2,3 kg

Το EasyHedgeCut 18V είναι τέλειο για τη φροντίδα 
και το κούρεμα μικρού και μεσαίου μεγέθους 
θάμνων φράκτη. Με 2,3 kg είναι εξαιρετικά ελαφρύ 
και ο εργονομικός σχεδιασμός του καθιστά δυνατό 
έναν άνετο χειρισμό. Η μπαταρία ιόντων λιθίου 18 V, 
συνδυασμένη με το σύστημα «AntiBlocking» της 
Bosch φροντίζει για ιδανική ισχύ και εξαιρετικές 
συνθήκες, για καθαρές, δυνατές και συνεχείς κοπές 
χωρίς μπλοκάρισμα του μαχαιριού.

Σπίτι 18V
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Κοπή των  
κλαδιών χωρίς σκάλα.

UniversalChainPole 18

Τεχνικά στοιχεία UniversalChainPole 18

Μήκος λάμας 20 cm

Ταχύτητα αλυσίδας 4 m/s

Ρύθμιση του ύψους 210 – 260 cm

Βάρος (μαζί με μπαταρία) 3,6 kg

Το UniversalChainPole 18 με το τηλεσκοπικό στέλε-
χος και την περιστρεφόμενη κεφαλή καθιστά δυνατή 
μια εύκολη κοπή σε διαφορετικά απρόσιτες περιοχές. 
Ο μελετημένος, ελαφρύς και εργονομικός σχεδια-
σμός ελαχιστοποιεί την καταπόνηση των βραχιόνων 
και των ώμων, ενώ η προστασία οδήγησης με τα 
ατσάλινα δόντια προσφέρει μέγιστο έλεγχο κατά την 
κοπή και το κλάδεμα. Η αυτόματη λίπανση αλυσίδας 
και μια ένδειξη της στάθμης του λαδιού φροντίζουν 
για ομαλή λειτουργία του εργαλείου και ομοιόμορφα 
αποτελέσματα.

Απλή φροντίδα υψηλών 
θάμνων φράκτη.

UniversalHedgePole 18

Τεχνικά στοιχεία UniversalHedgePole 18

Μήκος μαχαιριού 43 cm

Απόσταση δοντιών 16 mm

Ρύθμιση του ύψους 210 – 260 cm

Βάρος (μαζί με μπαταρία) 3,6 kg

Το UniversalHedgePole 18 είναι τέλειο για το 
ξεκούραστο κούρεμα υψηλών θάμνων φράκτη. 
Έχει ένα ρυθμιζόμενο στο ύψος τηλεσκοπικό 
στέλεχος με περιστρεφόμενη κεφαλή, που καθιστά 
δυνατή χωρίς σκάλα και άνετα μια εμβέλεια 2,6 m. 
Το σύστημα «AntiBlocking» της Bosch φροντίζει 
για μια δυνατή και συνεχή απόδοση κοπής. Για έναν 
άνετο χειρισμό είναι ελαφρύ (3,6 kg) και ιδανικά 
ζυγοσταθμισμένο.

Σπίτι 18V
Κ

ήπος 18V

Σπίτι 18V
Κ

ήπος 18V
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Πλήρης δύναμη 
ενάντια στα φύλλα.

ALB 18 LI

Τεχνικά στοιχεία ALB 18 LI

Μέγιστο ταχύτητα του ρεύματος του αέρα 210 χλμ./ώρα

Χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας 17 λεπτά

Βάρος (μαζί με μπαταρία) 1,5 kg

Ο φυσητήρας φύλλων μπαταρίας ALB 18 LI προ-
σφέρει την απαραίτητη ευελιξία και ελευθερία 
κινήσεων για εργασίες σε κάθε περιοχή του κήπου. 
Η αποτελεσματική μπαταρία ιόντων λιθίου 18 V 
φροντίζει, ώστε αυτός ο φυσητήρας φύλλων να 
φθάνει πάντοτε κάθε σημείο. Το ελαφρύ εργαλείο  
με μόνο 1,5 kg διαθέτει μια εργονομική λαβή για 
έναν άνετο χειρισμό. Με μια μέγιστη ταχύτητα του 
ρεύματος του αέρα από 210 χλμ./ώρα ο φυσητήρας 
φύλλων παρέχει αποτελεσματικά αποτελέσματα. Η 
τεχνολογία Syneon φροντίζει για ιδανική απόδοση 
και μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας της μπαταρίας. 

Συμπαγές. Ελεγχόμενο. 
Τέλειο κλάδεμα.

UniversalChain 18

Τεχνικά στοιχεία UniversalChain 18

Μήκος λάμας 20 cm

Ταχύτητα αλυσίδας 4,5 m/s

Ανά φόρτιση μπαταρίας 40 κοπές από 75 mm

Βάρος (μαζί με μπαταρία) 3,0 kg

Το UniversalChain 18 είναι ελαφρύ, συμπαγές 
και εύχρηστο για ένα αποτελεσματικό και ελεγχό-
μενο κλάδεμα. Το σύστημα SDS της Bosch 
καθιστά δυνατές απλές ρυθμίσεις, χωρίς τη χρήση 
εργαλείου. Η σταθεροποιητική προστασία οδήγη-
σης με ατσάλινα δόντια φροντίζει για μια σταθερή 
συγκράτηση και έναν καλύτερο έλεγχο κατά το 
κλάδεμα, για την ελαχιστοποίηση των ζημιών στα 
κλαδιά. Ιδανικό για απλό κλάδεμα, απομάκρυνση 
απορριμμάτων και ελαφρύ πριόνισμα καυσόξυλων.

Σπίτι 18V
Κ

ήπος 18V

Σπίτι 18V
Κ

ήπος 18V
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Γρήγορο, αποτελεσματικό πότισμα του κήπου.
GardenPump 18

Τεχνικά στοιχεία GardenPump 18

Πίεση του νερού 2,0 bar

Μέγ. ρυθμός ροής 2.000 λίτρα/ώρα

Μέγ. βάθος νερού 1,8 m

Χρόνος λειτουργίας 2,5 Ah/30 λεπτά

Βάρος (μαζί με μπαταρία) 3,6 kg

Καλό για το περιβάλλον και καλύτερο για τα φυτά – η GardenPump 18 
μπαταρίας λειτουργεί χωρίς πρόβλημα με όλους τους τύπους δοχείων 
βρόχινου νερού που χρησιμοποιούνται στον κήπο και φροντίζει για ένα 
γρηγορότερο και αποτελεσματικό πότισμα του κήπου. Πρώτα προετοιμάζε-
ται η μονάδα ελέγχου για την μπαταρία, η οποία μπορεί εύκολα να κρεμα-
στεί απευθείας στο δοχείο του νερού ή να στερεωθεί στον τοίχο. Μετά 
βυθίζεται η αντλία βρόχινου νερού απλά στο δοχείο. Στη συνέχεια συνδέο-
νται ένας εύκαμπτος σωλήνας κήπου με το πολύ 25 m μήκος και ένα 
πιστόλι ψεκασμού. Αυτή η αντλία βρόχινου νερού είναι ιδιαίτερα κατάλλη-
λη για το φυσικό και συμβατό πότισμα σε παρτέρια λουλουδιών, οπωροφό-
ρα δένδρα και λαχανικά ή γλάστρες λουλουδιών και ζαρντινιέρες. Για 
άψογα διαμορφωμένους χώρους πρασίνου, η συσκευή έχει λειτουργία 
χρονοδιακόπτη και ένα στόμιο σύνδεσης για την αποφυγή του  
φαινομένου σιφονιού με διατάξεις καταιονισμού και άρδευσης.

Καθαρισμός χωρίς όρια. 
Παντού. Πάντοτε.

Fontus

Τεχνικά στοιχεία Fontus

Μέγιστη πίεση 15 bar

Ρύθμιση Χαμηλή, μεσαία, turbo

Ροή 1,5 – 3,1 λίτρα/λεπτό

Μήκος σωλήνα 4 m

Βάρος (μαζί με μπαταρία) 8,8 kg

Γρήγορη συναρμολόγηση και καλός χειρισμός  το Fontus μπαταρίας 
καθιστά τα γρήγορα αποτελέσματα απλά. Διαφορετικά από τα συνηθι-
σμένα πλυντικά υψηλής πίεσης αυτό το κινητό πλυντικό χάρη στα δοχεία 
των 15 λίτρων και στην μπαταρία 18 V είναι τέλεια κατάλληλο για μια 
χρήση στο σπίτι ή και εκτός σπιτιού. Ρυθμιζόμενη πίεση και τέσσερα 
διαφορετικά μοτίβα ψεκασμού  μια ακτίνα σημείου για επίμονη 
ρύπανση, μια πλατιά ακτίνα 15° για ακρίβεια σε μικρότερες επιφάνειες, 
μια πλατιά ακτίνα 50° για μεγαλύτερες περιοχές και μια ακτίνα ψεκα-
σμού για απαλό καθαρισμό. Η προσαρτούμενη SmartBrush είναι 
ιδανική για τον καθαρισμό παραθύρων και ποδηλάτων. Μια δυνατότητα 
φύλαξης των εξαρτημάτων και η αποθήκευση του πιστολιού κατά τη 
διάρκεια της χρήσης καθιστούν τον καθαρισμό ακόμη πιο άνετο.

Σπίτι 18V
Κ

ήπος 18V

Σπίτι 18V
Κ

ήπος 18V
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Επισκόπηση αρχικών σετ και  
ανταλλακτικών μπαταριών:

Unlimited Serie | 6

Τεχνικά στοιχεία Unlimited Serie | 6 (BCS611AM)

Βάθος συσκευής 265 mm

Ύψος συσκευής 1.220 mm

Πλάτος συσκευής 200 mm

Χρόνος επαναφόρτισης 4 ώρες

Μέγ. χρόνος λειτουργίας 30 λεπτά

Βαθμίδες απόδοσης 2

Βάρος (μαζί με μπαταρία) 2,3 kg

Απορροφητήρας σκόνης μπαταρίας.
Αποτελεσματική και ευέλικτη αναρρόφηση σκόνης με τη συμπαγή, 
ηλεκτρική σκούπα χεριού μπαταρίας της Bosch. Η Unlimited Serie | 6  
σε κλασικό λευκό προσφέρει μια εντυπωσιακή ποιότητα «Made in 
Germany». Μεγάλη συλλογή εξαρτημάτων και μια συμπαγής κατα-
σκευή εξασφαλίζουν έναν ξεκούραστο καθαρισμό σε όλα τα επίπεδα 
– από το δάπεδο μέχρι την οροφή. Ο «ήρωας χειρός» ζυγίζει μόνο 
1,4 kg, μαζί με τον σωλήνα και το ακροφύσιο μόνο 2,3 kg. Η νεότερη 
τεχνολογία κινητήρα χωρίς ψήκτρες καθιστά τον συμπαγή ψηφιακό 
κινητήρα ισχυρό, αξιόπιστο και χωρίς εκπομπές. Σε συνδυασμό με 
την ειδικά κατασκευασμένη AllFloor Power Brush εγγυάται έναν 
αποτελεσματικό καθαρισμό κάθε είδους δαπέδου.

Μπαταρία PBA 18V 2.5Ah WB
TTNR (κωδικός τύπου εξαρτήματος) 

1.600.A00.5B0

Μπαταρία PBA 18V 4.0Ah WC
TTNR (κωδικός τύπου εξαρτήματος) 

1.600.A01.1T8

Αρχικό σετ 18V  
(6,0 Ah + AL 1830 CV)

TTNR (κωδικός τύπου εξαρτήματος) 
1.600.A00.ZR8 

Αρχικό σετ 18V  
(2,5 Ah + AL 1830 CV)

TTNR (κωδικός τύπου εξαρτήματος) 
1.600.A00.K1P

Αρχικό σετ 18V  
(4,0 Ah + AL 1815 CV)

TTNR (κωδικός τύπου εξαρτήματος) 
1.600.A00.ZR7 

AL 1830 CV
TTNR (κωδικός τύπου εξαρτήματος)  

1.600.A00.5B3

AL 1880 CV
TTNR (κωδικός τύπου εξαρτήματος) 

1.600.A01.1TZ

Αρχικό σετ 18V  
(2 x 2,5 Ah + AL 1830 CV)

TTNR (κωδικός τύπου εξαρτήματος) 
1.600.A01.1LD

Μπαταρία PBA 18V  
6.0Ah WC

TTNR (κωδικός τύπου εξαρτήματος) 
1.600.A00.DD7
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POWER FOR ALL  
ALLIANCE

Ένα από τα μεγαλύτερα συστήματα 
μπαταριών 18 V για όλες τις μάρκες.
Η μπαταρία για το σπίτι σου.

Μέλη της 
POWER FOR 
ALLALLIANCE

Η POWER FOR ALL ALLIANCE είναι μια ένωση από 
μάρκες για ολόκληρο το σπίτι. Στα μέλη μας ανήκουν 
πολλοί κορυφαίοι κατασκευαστής απ’ όλο τον κόσμο. 
Μαζί προσφέρουμε το μεγάλο φάσμα εφαρμογών. Μας 
ενώνει ο κοινός στόχος, η βελτίωση της ποιότητας ζωής 
των ανθρώπων. Αυτό το εγγυώμαστε - σήμερα και στο 
μέλλον.
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POWER FOR ALL ALLIANCE

Μια μπαταρία. 100 % συμβατότητα*

Όλα τα πλεονεκτήματα με μια ματιά:

Η POWER FOR ALL ALLIANCE 
είναι μία από τις μεγαλύτερες 
ενώσεις μπαταριών μεταξύ των 
κορυφαίων κατασκευαστών για 
ολόκληρο το σπίτι σου.

Μία και μόνο μπαταρία 18 V είναι 
100 % συμβατή με όλα τα εργαλεία 
μπαταρίας 18 V των κατασκευαστών 
Bosch Power Tools, Bosch Home, 
GLORIA, Emmaljunga, … και …

*  Bosch PSM 18 LI + Bosch ALB 18 LI + 
Emmaljunga eStroller συμβατή μόνο με 
τον τύπο μπαταρίας 1,5 Ah – 3,0 Ah.

Ένα από τα μεγαλύτερα 
συστήματα μπαταριών για 

όλες τις μάρκες

Σύστημα για όλες τις 
μάρκες, ευέλικτα επεκτάσιμο 

με πολλά εργαλεία

100 % συμβατότητα εντός της 
POWER FOR ALL ALLIANCE*

Εξοικονόμηση χώρου. 
Εξοικονόμηση χρημάτων. 

Προστασία περιβάλλοντος.

Μεγάλο φάσμα εφαρμογών 
γύρω από το σπίτι σου

Εμπειρία μπαταρίας  
από το 1969



Robert Bosch Α.Ε.
Ερχείας 37
194 00 Κορωπί 
Αττική

boschdiy.com
boschpowerforall.com
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