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Få liv i hagen
med Bosch hageredskaper
Hager er like forskjellige som
menneskene og deres krav. Noen
lengter etter avkobling fra en
hektisk hverdag og gleder seg over
hvert eneste minutt de kan slappe
av. Andre tar omsorgsfullt vare på
plantene og ønsker seg enda mer
krefter til hagearbeidet.

Et hyggelig måltid i det fri, ballspill
med barna eller rett og slett stolthet
over en velholdt hage – Bosch hage
redskaper gjør hagearbeidet enkelt
slik at du kan nyte uteområdet.

Ingenting slår friheten uten ledning:
Bosch har et komplett sortiment av batteridrevne hageredskaper som letter hage
arbeidet og gjør det til en hyggelig opplevelse. Med batteri trenger du ikke ledning,
og du blir derfor ikke hemmet av ledninger når du flytter seg. Du slipper også å
irritere deg over floker, eller i verste fall, avklipte ledninger. I tillegg er batteridrevne
maskiner lette i forhold til konvensjonelle bensindrevne maskiner. De er lette å
starte og gir ingen eksos.
Den nyeste batteriteknologien med Lithium-ion-batterier har mange fordeler
 
maskinene er lettere og mer kompakte enn konvensjonelle batteridrevne maskiner
 
Lithium-ion-batterier har ingen selvutlading og ingen minneeffekt, så maskinene
er alltid klare til bruk
 
kort ladetid
I tillegg til dette gir Bosch Lithium-ion-teknologi lang batterilevetid og har
Electronic Cell Protection og intelligent strømstyring.

Uslåelig Bosch-teknologi
gir løsninger for hus og hage
Bosch går et skritt videre. Hageredskapene våre er konstruert og
produsert for å få maksimalt ut av
Lithium-ion-batteriene. Dermed
er du sikker på å få maks. ytelse,
kraft og rekkevidde fra maskinene
dine. Et godt eksempel på det er
det innovative «Efficient Energy
Management» på de batteridrevne
Rotak-klipperne våre som gir lengre
driftstid. Et annet eksempel er den
forbedrede klippeytelsen til hekksaksene våre takket være det bane-

brytende «Anti Blocking»-systemet.
Med Bosch hageredskaper kan du
være trygg på at du alltid har den
nyeste teknologien.
Du vil se at Bosch-maskinene er
mer bekvemme enn noensinne å
betjene, bruke og manøvrere, slik
at arbeid i hus og hage blir enklere
og morsommere.
Du finner mer informasjon på
www.bosch-hage.no.

Hagesesongen
En tid for å nyte
Endelig kan man sette seg ned, puste dypt inn og
hente ny energi. De korte avbrekkene fra det daglige stresset er alltid de beste, særlig i en hage
som er lett å holde vedlike. Og særlig hvis du
bruker hageredskaper som er lette å håndtere og
er kraftige og stillegående. I tillegg til alle de nettdrevne maskinene har Bosch nye produkter med
Lithium-ion-teknologi som gir bevegelsesfrihet
uten ledning, enorm tidsbesparelse takket være
kraftige batterier og mer komfort siden de veier
så lite. Alt sammen slik at du skal kunne slappe av
raskere og nyte friluftssesongen fra den mest
solfylte siden. Hvorfor har man egentlig en hage?
For å kose seg, grille, treffe venner og slappe av.

Vedlikehold
av plen
8
9
10
10
11
11
12–13

 otak batteridrevne klippere
R
(Lithium-ion-teknologi)
Rotak rotorklippere
Sylinderklippere
Håndklippere
Plenluftere
Mosefjernere
Produktoversikt og systemtilbehør
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En vakker plen
Og det du trenger til den
Størrelsen på plenen og måten du bruker den på, avgjør hvilken gressklipper som passer for deg. Vi har alt du trenger for å holde plenen i toppform.
Hvis plenen er et sted for lek og
fritid, ønsker du sikkert å bruke så
lite tid som mulig på å holde den
i orden. Rotak-rotorklipperen fra
Bosch har Powerdrive-motor som
effektiv klipper alt gress, også hvis
det er langt. Den nyeste serien
Rotak-gressklippere har også
«Ergoflex»-systemet med ergonomisk utformede og justerbare håndtak som gir bedre arbeidsstilling
og reduserer muskelbelastningen
under gressklipping. Og de innovative plenkammene – som er standard selv på den minste modellen
vår, Rotak 32 – gjør at du kan klippe
helt inntil kanten. Noe som betyr at
du får mer tid til å slappe av, ettersom plenen ikke trenger noen ekstra
finpuss etterpå.
Hvis du synes ledninger er irriterende, eller du ikke liker bensinmotorer, kan våre nye batteridrevne
Rotak-gressklippere være noe

for deg. De gir deg kraft, frihet og
energieffektivitet – i tillegg til alle
fordelene ved vår Bosch LithiumIon-teknologi. Med klippebredde på
43 cm og to batterier er Rotak 43 LI
perfekt for større gressplener.
Hvis du liker å holde dekorative
plener i perfekt stand, er en sylinderklipper det naturlige valget.
Håndklipperen er suveren for presisjonsklipping på små plener.
Vi har også det du trenger for
å holde plenen sunn og frodig. En
plenlufter fjerner effektivt og skånsomt mose på et tidlig vekststadium,
uten å skade gresset. Hvis mosen
allerede har fått tak, hjelper en
mosefjerner deg med å fjerne den
og klargjøre plenen for ny såing.
Du finner en oversikt over alle
plenpleieprodukter fra Bosch på
side 12–13.
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Nyhet! Rotak 43 LI batteridrevet gressklipper
Ingen anstrengelser, frihet uten ledning
Rotak 43 LI inngår i en serie batteridrevne gressklippere med forskjellige klippebredder og er et svært godt
valg for større hager. Den har en klippekniv på 43 cm og to batterier med vår innovative Lithium-ion-teknologi. Rotak 43 LI er like sterk som tradisjonelle elektriske og bensindrevne gressklippere, men du slipper
ledningen, den er alltid klar til bruk og den er mye stillere. Den er også 40 % lettere enn tradisjonelle gressklippere. Dessuten lukter den ikke bensin, og ettersom den bruker så lite energi, produserer den ti ganger
mindre CO2-utslipp enn bensindrevne gressklippere. Den er lett å styre takket være Rotak 43 LIs smarte
«Ergoflex»-system med ergonomisk utformede og justerbare håndtak. Så, uansett hvor høy du er eller hvor
mye du veier, har du full kontroll og riktig arbeidsstilling. Finnes også med klippebredde på 37 og 34 cm.

«Ergoflex»-systemet
Ergonomisk utformede og justerbare håndtak for bedre arbeidsstilling og redusert muskelbelastning under gressklipping

Sammenleggbare håndtak
For kompakt oppbevaring

Mer kraft
Takket være sterkt 36 V / 2,6 Ah
høyeffekts Lithium-ion-batteri

Lav vekt
For enkel manøvrering
Kraft uten batteri
«Efficient Energy Management»
øker brukstiden med opptil 15 %

Innovativ plenkam
Kantklipp langs murer,
bed og plenkanter

Full kontroll uten anstrengelser
Det nye «Ergoflex»-systemet gir bedre
styring og bedre arbeidsstilling.

Frihet uten ledning
Lav vekt for optimal manøvrerbarhet.
Ingen ledning du kan snuble i, og ingen
sjenerende bensinlukt.

Nøyaktig kantklipping
Unike plenkammer klipper gresset helt inntil
kanten, mens motoren som drives av et
Lithium-ion-batteri sørger for at du kan klippet gresset selv når det er langt og fuktig.
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Nyhet! Rotak 37 elektrisk rotorgressklipper
Lett å klippe helt inntil kanten

Rotak 43/37/34 LI
Rotak 43/40/37/34

Rotak 37 elektrisk gressklipper med innovative, patenterte plenkammer klipper plenen
helt ut til kanten. Powerdrive-motoren gir kraftig klipping, og den kan til og med klippe
gress på opptil 25 cm takket være det høye dreiemomentet. Vårt utvalg av nettdrevne
gressklippere finner du på side 12–13.
«Ergoflex»-systemet
Ergonomisk utformede og
justerbare håndtak for bedre
arbeidsstilling og redusert
muskelbelastning under gressklipping

Lav vekt
Lett å styre og bære
1500 W
Powerdrive-motor Sikrer
pålitelig klipping selv
under vanskelige forhold

AGR-kvalitetsmerket
«Ergoflex»-systemet er godkjent av den velrenommerte
tyske institusjonen AGR som
fremmer forskning på hvordan
ryggproblemer kan unngås.

Sammenleggbare håndtak
og oppsamler som kan stables
for kompakt oppbevaring

40 l oppsamler
som kan stables
For bedre oppsamlingskapasitet og sjeldnere tømming

Innovativ plenkam
Kantklipp langs murer, bed
og plenkanter
POWERDRIVE-MOTOR

Rotak 32 elektrisk roterende gressklipper
En gressklipper som klipper helt inntil kanten
Dette er minste av Rotak-klipperne, men i likhet med resten av serien har den plenkammer som klipper helt ut til kanten. Den veier bare 6,8 kg, men med den velrenommerte
Powerdrive-motoren har Rotak 32 krefter i massevis.

Lav vekt
Lett å styre og
transportere

31-liters oppsamler
For større
oppsamlingskapasitet
og sjeldnere tømming

Full kontroll uten
anstrengelser
Det nye «Ergoflex»-systemet
gir bedre manøvrerbarhet og
bedre arbeidsstilling.

Integrert bærehåndtak
For enkel og balansert løfting

Powerdrive-motor
Sikrer pålitelig klipping selv under
vanskelige forhold

Lav vekt
Med integrerte håndtak
for komfortabel transport.
Plenkammer
Klipper helt inntil kanten

POWERDRIVE-MOTOR
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ASM 32 sylinderklipper
Nøyaktig klipping som gir en vakker plen
Er du glad i prydplener som klippes ofte og svært kort, bør du velge sylinderklipperen
fra Bosch. Med «Quattro-Cut»-systemet klippes gresset på akkurat samme måte som
med en saks. Den flate klippen gir sunn plen, gir en klippehøyde på 12 til 42 mm og et
estetisk utseende.

Ergonomisk håndtakssystem
Plassbesparende,
sammenleggbart håndtak

Klippehøydeinnstillinger
5 innstillinger, sentral

Jevnt
Med klippehøyde på 12 til
42 mm og klippebredde på
32 cm.

Quattro-Cut

Nøyaktig
Presis klipping med «QuattroCut»-systemet.

«Quattro-Cut»-systemet
gir nøyaktig klipping

AHM 38 C håndklipper
Perfekt klipping av små plenflater
Også den klassiske håndklipperen oppfyller de høye standardene du er vant til fra
Bosch. Resultatet er en nøyaktig klippet og sunn plen med klippehøyde fra 15 til 43 mm.
Enkel og grei, klipper jevnt uten støy. Ideell til en velpleid, liten hage.

Kvalitet

Effektiv
Sakseprinsippet gir
pent klipperesultat.

Komforthjul
med spesiell reduksjon som gjør
klipperen lett å skyve

Klikk
Trinnløs regulering av klippehøyden
og klippebredde på 38 cm

Sylinderklippesystem
med 5 vridde kniver av herdet stål

Gjennomtenkt
Klikk-«lås» for justering
av underkniven uten bruk
av verktøy.
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ALR 900 plenlufter
Grundig mosefjerning og lufting
Plenen kan bare utfolde seg hvis du fjerner mose og løv regelmessig. Plenlufteren fra
Bosch klarer begge deler når du justerer de 20 fjærstålpinnene i høyden: –5 mm for
skånsom fjerning av plenfilt uten at gresset blir skadet, +10 mm for oppsamling av løv.
«Jet-Collect»-systemet fører alt opp i oppsamlingskurven med en luftstrøm, slik at du
slipper irriterende tilstopping.

Kompakt oppbevaring
Håndtaket kan legges dobbelt,
oppsamleren kan stables

Effektiv
Kombinasjonen av den
900-watts Powerdrive-motoren og «Jet-Collect»-systemet
gir rask og effektiv plenlufting
med en arbeidsbredde på
32 cm.

POWERDRIVE-MOTOR
POWERDRIVE MOTOR

Stor 50 l oppsamler
Slik at du kan jobbe lenge uten stopp
for å tømme oppsamleren

«Jet-Collect»-systemet
Innovativ trommel med fjærstålpinner
og luftinntak fjerner plenfilt og mose
raskt og grundig

AVR 1100 mosefjerner
Dypskjæring for mosefjerning og ny såing
Er plenen eldre enn to år? Er plenen blitt pleiet uregelmessig? Er plenen full av
mose eller plenfilt? Stedvis svampaktig? Hvis svaret er «ja», trenger du mosefjerneren
AVR 1100 for å gi plenen effektiv og intensiv pleie. Knivene i karbonstål skjærer
–10 til +5 mm ned i jorden og gjør den raskt klar til ny såing.

Praktisk
Stor 50 l oppsamler for lange
arbeidsintervaller. Begge maskinene kan gjøres svært små
takket være sammenleggbar
bøyle og oppsamlingsboks –
bare 40 cm høye når de pakkes vekk.

Kompakt oppbevaring
Håndtaket kan legges dobbelt,
oppsamleren kan stables
POWERDRIVE-MOTOR
POWERDRIVE MOTOR

Stor 50 l oppsamler
Slik at du kan jobbe lenge uten
stopp for å tømme oppsamleren

«Jet-Collect»-systemet
Innovativ trommel med karbonstålblader
og luftinntak fjerner raskt og grundig
plenfilt bestående av planterester, mose
og ugress

Ytelse
AVR 1100 med 1100-watts
Powerdrive-motor og «JetCollect»-system skjærer
dypt ned i jorden med en
arbeidsbredde på 32 cm,
og blåser avfallsmaterialet
ned i oppsamleren, helt uten
tilstopping. Deretter kan du
så ny plen.
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Rotak batteridrevne
klippere

Inkludert 2 batterier
NYHET

NYHET

NYHET

Rotak 43 LI

Rotak 37 LI

Rotak 34 LI

Strømkilde | Batterispenning

36 V / 2,6 Ah høyeffekts
Lithium-ion-batteri

36 V / 2,6 Ah høyeffekts
Lithium-ion-batteri

36 V / 2,6 Ah høyeffekts
Lithium-ion-batteri

Ladetid | Hurtigladetid

1 t | 80 % effekt etter 30 min

1 t | 80 % effekt etter 30 min

95 min | 80 % effekt etter 65 min

«Efficient Energy Management»

✓

✓

✓

Anbefalt plenareal

300–600 m2

150–300 m2

150–300 m2

Arbeidsbredde

43 cm

37 cm

34 cm

Skjæresystem

Sigdkniv

Sigdkniv

Sigdkniv

Plenkam

✓

✓

✓

Oppsamlingsvolum

50 l

40 l

40 l

Arbeidshøyde

20–70 mm

20–70 mm

20–70 mm

Innstillinger av arbeidshøyden

10-dobbel, sentral

10-dobbel, sentral

10-dobbel, sentral

Håndtakstype

«Ergoflex»-system

«Ergoflex»-system

«Ergoflex»-system

Integrert bærehåndtak

✓

✓

✓
✓

Ladeindikator

✓

✓

Vekt

13,7 kg

13,0 kg

12,9 kg

Best.nr.

0 600 881 800

0 600 881 700

0 600 881 600

EAN-kode

3165140.605304

3165140.605250

3165140.605236

Sylinderklippere

Håndklippere
ASM 32

Motoreffekt

400 W

AHM 38 C

AHM 30

Arbeidsbredde

38 cm

30 cm

Skjæresystem

Sylinderkniver
(5 kniver)

Sylinderkniver
(«Quattro-Cut»-system)

Arbeidsbredde

32 cm

Skjæresystem

Sylinderkniver
(«Quattro-Cut»-system)

Arbeidshøyde

15–43 mm

12–40 mm

Arbeidshøyde

12–32 mm

Innstillinger av arbeidshøyden

trinnløs

trinnløs

Innstillinger av arbeidshøyden

5

Vekt

7,5 kg

6,4 kg

Vekt

10,4 kg

Best.nr.

0 600 886 102

0 600 886 001

Best.nr.

0 600 889 A00

EAN-kode

3165140.256360

3165140.247207

EAN-kode

3165140.427395

Plenlufter

Mosefjerner
ALR 900

AVR 1100

Motoreffekt

900 W

Motoreffekt

1100 W

Valsesystem

10 doble stålklør

Valsesystem

14 roterende kniver i karbonstål

«Jet-Collect»-system

✓

«Jet-Collect»-system

✓

Arbeidsbredde

32 cm

Arbeidsbredde

32 cm

Arbeidshøyde

+10/+5/0/–5 mm

Arbeidshøyde

+5/0/–5/–10 mm

Innstillinger av arbeidshøyden

4

Innstillinger av arbeidshøyden

4

Oppsamlingsvolum

50 l

Oppsamlingsvolum

50 l

Vekt

9,4 kg

Vekt

9,9 kg

Best.nr.

0 600 88A 000

Best.nr.

0 600 88A 100

EAN-kode

3165140.512909

EAN-kode

3165140.512930
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Rotak gressklippere
NYHET

NYHET

NYHET

NYHET

Rotak 43

Rotak 40

Rotak 37

Rotak 34

Rotak 32

Motoreffekt

1800 W

1700 W

1500 W

1400 W

1200 W

Dreiemoment

23 Nm

22 Nm

21 Nm

20 Nm

13 Nm

Arbeidsbredde

43 cm

40 cm

37 cm

34 cm

32 cm

Bosch Powerdrive-motor

✓

✓

✓

✓

✓

Skjæresystem

Sigdkniv

Sigdkniv

Sigdkniv

Sigdkniv

Sigdkniv

Plenkam

✓

✓

✓

✓

✓

Oppsamlingsvolum

50 l

50 l

40 l

40 l

31 l

Arbeidshøyde

20–70 mm

20–70 mm

20–70 mm

20–70 mm

20–60 mm

Innstillinger av arbeidshøyden

10-dobbel, sentral

10-dobbel, sentral

5-dobbel, sentral

5-dobbel, sentral

3-dobbel, på hver aksel

Håndtakstype

«Ergoflex»-system

«Ergoflex»-system

«Ergoflex»-system

«Ergoflex»-system

Classic-bøyle

Integrert bærehåndtak

✓

✓

✓

✓

✓

Overbelastningsvern av motoren

✓

✓

✓

✓

✓

Vekt

12,4 kg

12,4 kg

13,5 kg

13 kg

6,8 kg

Best.nr.

0 600 881 300

0 600 881 200

0 600 882 100

0 600 882 000

0 600 885 B00

EAN-kode

3165140.605205

3165140.605151

3165140.604765

3165140.604727

3165140.557436

Tilbehør

Produkt

Best.nr.

EAN-kode

Rotak 43 LI

F 016 800 278

3165140.441537

Rotak batteridrevne gressklippere
Reservekniv
Reservekniv

Rotak 37 LI

F 016 800 277

3165140.441520

Reservekniv

Rotak 34 LI

F 016 800 288

3165140.516808

36 V / 2,6 Ah høyeffekts Lithium-ion-batteri

Rotak LI, AKE 30 LI, AHS 54-20 LI

F 016 800 301

3165140.600613

LI hurtiglader AL 3640 CV (1 time)

Rotak LI

2 607 225 100

3165140.365482

Rotak-gressklippere
Reservekniv

Rotak 43

F 016 800 274

3165140.399081

Reservekniv

Rotak 40

F 016 800 273

3165140.399074

Reservekniv

Rotak 37

F 016 800 272

3165140.399067

Reservekniv

Rotak 34

F 016 800 271

3165140.399050

Reservekniv

Rotak 32

F 016 800 299

3165140.571142

Håndklippere
Gressoppsamler 38 cm

AHM 38 C

0 600 886 160

3165140.251051

Gressoppsamler 30 cm

AHM 30

0 600 886 060

3165140.251044

ALR 900

F 016 800 285

3165140.515856

Plenlufter
Fjærstålpinner

Klipping av
plenkanter
16–17
18–19
20–21

Batteridrevne gressakser (Lithium-ion)
Nettdrevne og batteridrevne gresstrimmere
Produktoversikt og systemtilbehør
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Velholdt helt til plenkanten
Skreddersydd valg av maskin
Finishen på en perfekt plenpleie er de stedene du ikke kommer til på
med gressklipperen.
Hvis det bare er snakk om små hjørner og korte strekninger på plenen,
er det nok med en gressaks. Den
kompakte og hendige Bosch Isio
med Lithium-ion-batteri er svært lett
og gir perfekt klippet plenkant. Et
teleskopskaft er tilgjengelig slik at
du kan klippe uten å bøye deg.
De batteridrevne AGS-gressaksene
er laget for å gjøre kantklippingen
til en komfortabel oppgave som er
raskt utført. Kompakte og lette, med
et uvanlig slankt håndtak og balansert vektfordeling. Alt dette kombinert med lang batteritid er store
fordeler ved denne serien.
Jo større hagen er og jo flere
vinkler den har, desto mer arbeid
har du med å pleie plenkantene
langs veier, murer, gjerder, hjørner
og steiner, busker, trær og bed.
Derfor har Bosch gresstrimmere
med og uten ledning.

Nettdrevne gresstrimmere gir mye
power og klippediameter på inntil
30 cm. Da får du gode resultater
raskt. I tillegg gir battedridrevne
gresstrimmere maksimal bevegelsesfrihet. De veier lite og trenger ikke
tilkobling til strømnettet.
Med eller uten ledning – det omfattende utvalget strekker seg fra
standardmodeller til krevende gres�strimmere med skjærehode som kan
dreies 90°, høyderegulerbart teleskopskaft og bøyle som beskytter
plantene.
En oversikt over den komplette
serien av Bosch-produkter for
klipping av plenkanter finnes
på side 20–21.
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Isio batteridrevet gressaks
Originalen: fortsatt lett og kompakt, men nå enda sterkere
Rent og skjært fortreffelig er den eneste måten man kan beskrive Isio på. Kompakt og lett, og dermed
særdeles lett å håndtere. Kompakt og lett med sveitsiskproduserte kvalitetskniver og Lithium-ion-teknologi.
Isio klipper opptil 50 minutter på én batterilading. «Anti-Blocking»-systemet betyr at motorstans er så å si
utelukket, slik at arbeidet går unna som en drøm. Teleskopskaftet gjør Isio enda mer praktisk.

Komfortabelt softgrep
Ergonomisk grepsområde
på begge sider

Opptil 50 minutters brukstid
Integrert 3,6 V Lithium-ion-batteri

Enkel å lade
med «mobiltelefon»-ladekabel

Batteriindikator
Praktisk 4-fase LED-display
viser batteristatus

«Anti-Blocking»-system
Sterk, stopper så å si aldri
Suveren ergonomi
Liten, lett og kompakt,
veier bare 500 g

Sterke sveitsiskproduserte
80 mm kniver
Tofargede, presisjonsslipte
tykkere kniver

Kompakt og lett
Kun 500 g for komfortabelt arbeid. Med
det høydejusterbare teleskopskaftet
som kan fås som tilleggsutstyr blir den
ekstra praktisk.

Sterk
Gjør at du kan klippe tett gress uten
at verktøyet stanser, takket være det
elektroniske «Anti-Blocking»-systemet.

Lithium-ion-teknologi
Raskere lading, ingen selvutlading,
ingen minneeffekt, alltid klart til bruk.
Gir brukstid på inntil 50 min.
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AGS 10,8 LI batteridrevet gressaks
Kjør på med overlegen manøvrerbarhet
Med vår batteridrevne gressaks kan du klippe lenge, mens LED-displayet viser kapasiteten som er igjen.
De sveitsiskproduserte 100 knivene til AGS 10,8 LI sørger også for perfekt klipperesultat, og de er svært
lette å skifte ut. Den er særdeles brukervennlig, med et mykt, behagelig håndtak. Den er lett å manøvrere
og helt perfekt når du skal klippe gress på vanskelig tilgjengelige steder.

Svært manøvrerbar
Komfortabelt softgrep med
liten omkrets

Opptil 100 minutters
brukstid
10,8 V Lithium-ion-batteri

Batteriindikator
Praktisk 4-fase LED-display
viser batteristatus

Suveren klippeytelse
Sterk motor

Lett å bytte
System for bytte av kniver uten
verktøy
Sterke sveitsiskproduserte 100 mm
kniver
Tofargede, presisjonsslipte tykkere
kniver

Kompakt
775 g med komfortabelt håndtak for
langvarig bruk.

Lang brukstid:
Lithium-ion-batterier gir mye kraft og
brukstid på opptil 100 min.

Alltid klart til bruk
Lithium-ion-drevet redskap med
integrert batteristatusindikator og
3 timers ladetid.
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ART 26 LI batteridrevet gresstrimmer
Kraftig uten ledning på inntil 1000 meter
Med en batteridrevet gresstrimmer fra Bosch kan du trimme opptil én kilometer på én lading, uten ledning.
Knivsystemet gir en klippediameter på 26 cm, og plantebeskyttelsen sørger for presisjon. Teleskopskaftet
gjør at du kan justere trimmeren til perfekt høyde, og med softgrepet og den store sikkerhetsbryteren er
trimmeren svært brukervennlig.

Lett å bruke
takket være den ergonomiske
konstruksjonen, softgrep og stor
sikkerhetsbryter

Ekstraskaft
Justerbart, gjør trimmeren
ekstra praktisk

18 V Lithium-ion-batteri
Kort ladetid, ingen selvutladning,
ingen minneeffekt, du kan klippe
opptil 1000 meter på én batterilading

Teleskopskaft
Lengden kan justeres fra 80 til 114 cm

Reserveknivoppbevaring
Praktisk rom på gresstrimmeren

Plantebeskyttelsesbøyle
for nøyaktig kantklipping

Plastkniv
for energisparende og nøyaktig klipping

BATTERISYSTEM
Lang driftstid
Svært sterk, trimmer inntil
1000 meter på én batterilading.

Allsidig og lett
Justerbart teleskopskaft og håndtak,
kantklippingsfunksjon og roterende
skjærehode.

Power4All
Alle 18 V Lithium-ion-batterier i Power4Allserien kan også brukes i andre 18 V Bosch
Power4All hage- og gjør-det-selv-verktøy.
Se side 52–55 for mer informasjon.
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ART 30 Combitrim gresstrimmer
Ideell til villniss og overgrodde plener
Villnis og overgrodde områder er ikke noe problem for en Bosch Combitrim. Den 500 watts «High-Power»motor og utskiftbare klippesystem gjør at du kan klippe villnis og kratt like lett som vanlig gress.
ART 30 Combitrim har et klippehode som kan dreies 90 grader, slik at trimmingen og kantklippingen går
lett som en lek. Og det komfortable og høydejusterbare teleskopskaftet sørger for riktig arbeidsstilling.

Ekstraskaft
Justerbart, gjør trimmeren
ekstra praktisk

Reserveknivoppbevaring
Praktisk rom på gresstrimmeren

Lett håndtering
med ergonomisk design og
teleskopskaft som kan justeres
i høyden (80–115 cm lengde)

«High-Power»-motor
Sterk med 500 watt
Plantebeskyttelsesbøyle
for nøyaktig kantklipping
Skjærehode som kan dreies 90°
gir uproblematisk trimming
og kantklipping

KOMFORTABEL
CONVENIENT
Allsidig
To spoler, én for normalt gress og én med
ekstra sterk tråd for villnis.

Praktisk
Lett å sørge for riktig trådlengde hele
tiden – trykk lett mot bakken for å regulere trådmatingen. Enkelt å skifte spole,
og forseglede spoler hindrer rot med
tråden.

Sterk
Ideell til kantklipping og bruk i
middels store og store hager og
overgrodde områder. Den sterke
500 watts motoren og klippebredden
på 30 cm sørger for gode klipperesultater.
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Isio batteridreve
gressakser
Isio gressaks

Isio teleskopisk gressaks

Strømkilde

Lithium-ion

Lithium-ion

Batterispenning

3,6 V

3,6 V

Brukstid

Inntil 50 min

Inntil 40 min

«Anti-Blocking»-system

✓

✓

Ladetid

3,5 t

3,5 t

Teleskopskaft

–

✓

Høyderegulering

–

80–115 cm

Knivbredde

80 mm

80 mm

Batteriindikator

✓

✓

Vekt

500 g

1,2 kg

Best.nr.

0 600 833 00B *)

0 600 833 00D *)

EAN-kode

3165140.513630

3165140.513654

AGS batteridreve
gressakser
AGS 10,8 LI

AGS 7,2 LI

AGS 10,8 LI + hjul

AGS 7,2 LI + hjul

Strømkilde

Lithium-ion

Lithium-ion

Lithium-ion

Lithium-ion

Batterispenning

10,8 V

7,2 V

10,8 V

7,2 V

Brukstid

Inntil 100 min

Inntil 80 min

Inntil 85 min

Inntil 70 min

Ladetid

3t

3t

3t

3t

Teleskopskaft

–

–

✓

✓

Høyderegulering

–

–

80–115 cm

80–115 cm

Knivbredde

100 mm

80 mm

100 mm

80 mm

Batteriindikator

✓

✓

✓

✓

Vekt

775 g

750 g

1,5 kg

1,4 kg

Best.nr.

0 600 856 100 *)

0 600 856 000 *)

0 600 856 101 *)

0 600 856 001 *)

EAN-kode

3165140.560207

3165140.560191

3165140.578189

3165140.578172

Batteridrevne
gresstrimmere
Strømkilde

ART 26 LI

ART 23 LI

ART 26 Accutrim

ART 23 Accutrim

ART 26 Easytrim Accu

Lithium-ion

Lithium-ion

NiCd

NiCd

NiCd

Batterispenning

18 V / 1,3 Ah

14,4 V / 1,3 Ah

18 V

18 V

14,4 V

Ladetid

3t

3t

3t

3t

3t

Skjærekretsdiameter

26 cm

23 cm

26 cm

23 cm

26 cm

Teleskopskaft

✓

✓

✓

✓

–

Høyderegulering

80–114 cm

80–114 cm

80–115 cm

80–115 cm

–

Skjæresystem

Plastkniver

Plastkniver

Plastkniver

Plastkniver

Plastkniver

Skjærehode som kan dreies 90°

✓

✓

✓

✓

–

Hjulsett

–

–

✓

–

–

Beskyttelsesbøyle for planter

✓

✓

✓

–

–

Vekt

2,4 kg

2,3 kg

3 kg

2,7 kg

2 kg

Best.nr.

0 600 878 L00

0 600 878 K00

0 600 878 F00 *)

0 600 878 E00 *)

0 600 878 J00 *)

EAN-kode

3165140.468602

3165140.468589

3165140.349741

3165140.349680

3165140.437646

*) Føres ikke i Norge
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Nettdrevne
gresstrimmere
ART 30 Combitrim

ART 26 Combitrim

ART 23 Combitrim

ART 26 Easytrim

ART 23 Easytrim

Motoreffekt

500 W

450 W

400 W

300 W

280 W

Skjærekretsdiameter

30 cm

26 cm

23 cm

26 cm

23 cm

Teleskopskaft

✓

✓

✓

–

–

Høyderegulering

80–115 cm

80–115 cm

80–115 cm

–

–

Klippesystem

Ekstra sterk tråd
+ «Pro-Tap»-spole

Ekstra sterk tråd
+ «Pro-Tap»-spole

Ekstra sterk tråd
+ «Pro-Tap»-spole

«Pro-Tap»-spole

«Pro-Tap»-spole

«Pro-Tap»-spole

1,6 mm x 4 m

1,6 mm x 4 m

1,6 mm x 4 m

1,6 mm x 4 m

1,6 mm x 4 m

Ekstra sterk tråd (6 stk.)

6 x Ø 2,4 mm

6 x Ø 2,4 mm

6 x Ø 2,4 mm

–

–

Skjærehode som kan dreies 90°

✓

✓

✓

–

–

Hjulsett

✓

–

–

–

–

Beskyttelsesbøyle for planter

✓

–

–

–

–

Vekt

3,4 kg

3 kg

2,7 kg

1,8 kg

1,7 kg

Best.nr.

0 600 878 D00

0 600 878 C00

0 600 878 B00

0 600 878 G00

0 600 878 A00

EAN-kode

3165140.349611

3165140.349529

3165140.349512

3165140.357685

3165140.349420

Tilbehør

Produkt

Best.nr.

EAN-kode

ART 26 LI

1 600 Z00 000

3165140.596206

14,4 V / 1,3 Ah Lithium-ion-batteri

ART 23 LI

2 607 336 038

3165140.438711

LI hurtiglader AL 2215 CV, 1 t

ART 26 LI, ART 23 LI

1 600 Z00 001

3165140.596213

Batteridrevne gresstrimmere
18 V / 1,5 Ah Lithium-ion-batteri*

LI hurtiglader AL 2204 CV, 3 t

ART 26 LI, ART 23 LI

2 607 225 274

3165140.438735

18 V / 1,5 Ah-NiCd-batteri

ART Accutrim

2 607 335 536

3165140.308205

14,4 V / 1,5 Ah-NiCd-batteri

ART Easytrim Accu

2 607 335 534

3165140.308199

NiCd hurtiglader AL 2404, 4 t

ART Accutrim, ART Easytrim Accu

2 607 225 184

3165140.425872

Sikkerhetskniver i plast (24 stk.)

ART 26 LI, 26 Accutrim, 26 Easytrim Accu

F 016 800 183

3165140.349970

Sikkerhetskniver i plast (24 stk.)

ART 23 LI, 23 Accutrim

F 016 800 177

3165140.349383

Hjulsett

ART LI, Accutrim

F 016 800 172

3165140.349338

Beskyttelsesbøyle for planter

ART Accutrim

F 016 800 173

3165140.349345

Vernebrille

Alle ART-modeller

F 016 800 178

3165140.349390

Nettdrevne gresstrimmere
Hjulsett

Alle ART Combitrim-modeller

F 016 800 172

3165140.349338

Beskyttelsesbøyle for planter

Alle ART Combitrim-modeller

F 016 800 173

3165140.349345

Ekstra sterk tråd 30 cm (10-pakning)

ART 30 Combitrim

F 016 800 182

3165140.349963

Ekstra sterk tråd 26 cm (10-pakning)

ART 26 Combitrim

F 016 800 181

3165140.349956

Ekstra sterk tråd 23 cm (10-pakning)

ART 23 Combitrim

F 016 800 174

3165140.349352

Spoler med trådmatingsautomatikk («Pro-Tap»)

Alle ART Combi- og Easytrim-modeller

F 016 800 175

3165140.349369

Ekstra trimmertråd

Alle ART Combi- og Easytrim-modeller

F 016 800 176

3165140.349376

Vernebrille

Alle ART-modeller

F 016 800 178

3165140.349390

Isio

2 609 002 039

3165140.441100

Batteridrevne gressakser
Gressaksblad 8 cm
Gressaksblad 8 cm

AGS

2 609 003 884

3165140.573566

Gressaksblad 10 cm

AGS

2 609 003 867

3165140.573535

Busksaksblad 12 cm

Isio

2 609 002 040

3165140.441117

Busksaksblad 12 cm

AGS

2 609 003 885

3165140.573573

Teleskopskaft 80–115 cm

Isio

2 609 002 041

3165140.441124

Teleskopskaft 80–115 cm

AGS

2 609 003 869

3165140.573559

Vedlikeholdsspray 250 ml

Isio

1 609 200 399

3165140.005029

Oppsamler til hekksaks

Isio

F 016 800 055

3165140.247443

* For ART 26 LI gresstrimmere med serienummer som starter på 7 …, 8 … eller 9. Bruk 18 V / 1,3 Ah Lithium-ion-batteri (best.nr. 2 607 336 040, EAN-kode 3165140.438728)

Hagesesongen
En tid for å leve
Er det noe som er bedre enn å nyte naturen i en
idyllisk hage som er fylt av ro og fred? Her er det
alltid noe du kan endre eller legge til, ettersom du
kan endre smak og få høyere krav i årenes løp.
Derfor blir det stadig viktigere med godt verktøy
til hagearbeidet. Enten du skal klippe plenen eller
hekken – uansett hva du skal gjøre, er det lettere
med de innovative hageredskapene fra Bosch.
Mange av de nye produktene er utstyrt med Lithium-ion-batterier, som gjør dem ekstremt kraftige og lette. Den mest overgrodde hage blir til en
idyllisk oase, og du trenger ingen stikkontakter.

Busk- og
hekkpleie
26–27
28–30
31
32–33

Batteridrevne busksakser (Lithium-ion)
Nettdrevne og batteridrevne hekksakser
Batteridrevet hagesaks (Lithium-ion)
Produktoversikt og systemtilbehør
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I god form
Den beste måten å komme
i mål på
Busker og hekker krever vanligvis svært lite pleie. Regelmessig klipping
er uten tvil det viktigste tiltaket.
Men det er viktig å velge rett verktøy.
Isio er et perfekt valg for kreativ
formklipping av eviggrønne vekster
med små blader, f.eks. buksbom,
barlind og liguster.
ASB-busksaksen er vår sterkeste
noensinne, men fremdeles kompakt
og lett med ypperlig smidighet.
Busksaksen ASB er det perfekte
redskapet for formgivning av busker,
akkurat slik du ønsker.
Bruk den batteridrevne hagesaksen
Ciso til å beskjære grener og kvister.
Takket være Lithium-ion-batteriene
fra Bosch er alle disse produktene
behagelig lette og gir bekvem
klipping nesten uten bruk av krefter.
Du kan velge i et komplett sortiment
av hekksakser med og uten ledning
til hekkene dine. Elektriske
hekksakser med ledning gir mer
kraft og har en knivavstand på opptil
34 mm.

Batteridrevne hekksakser gir større
bevegelsesfrihet og eliminerer
risikoen for å kappe over ledningen.
De er svært lette, og akkurat som
Isio og ASB er de så å si
blokkeringsfrie takket være det
innovative «Anti-Blocking»-systemet.
Avhengig av tykkelsen på greinene
i hekken velger du hvilken
knivavstand som er nødvendig.
Ta hensyn til at hekken vokser. Velg
ett hakk større knivavstand hvis du
er i tvil. Det er hekkens høyde og
dybde som bestemmer hva som er
optimal knivlengde.
En oversikt over den komplette
serien av Bosch-produkter for
pleie av busker og hekker finnes
på side 32–33.
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Isio batteridrevet busksaks
Originalen: fortsatt lett og kompakt, men nå enda sterkere
Den letteste og mest kompakte Lithium-ion-busksaksen er enda sterkere og yter enda mer. Kvalitetsknivene
med 120 mm klippelengde og 8 mm knivavstand er presisjonsslipt og gir perfekt formklipping uten blokkering. Og den fremragende ergonomien gjør at du kommer lettere til på vanskelige steder.

Komfortabelt softgrep
Ergonomisk grepsområde på
begge sider

Opptil 50 minutters brukstid
Integrert 3,6 V Lithium-ion-batteri

Batteriindikator
Praktisk 4-fase LED-display
viser batteristatus

Enkel å lade
Med «mobiltelefon»-ladekabel

«Anti-Blocking»-system
Sterk, stopper så å si aldri
Fremragende ergonomi
Liten, lett og kompakt, veier
kun 550 g

Sterke sveitsiskproduserte
120 mm kniver Tofargede,
presisjonsslipte tykkere kniver

«ANTI-BLOCKING»-SYSTEM
ANTI-BLOCKING-SYSTEM
Kompakt, med lav vekt
Gjør det lett å klippe busker og små
løvhekker.

Sterk
Det elektroniske «Anti-Blocking»-systemet
gjør at du kan klippe hardere greiner uten
at motoren stanser.

Lithium-ion-teknologi
Raskere lading, ingen selvutlading,
ingen minneeffekt, alltid klart til bruk.
Gir brukstid på inntil 50 min.
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ASB 10,8 LI batteridrevet busksaks
Vår sterkeste busksaks med ypperlig smidighet
Det har aldri vært enklere å klippe busker. Vår busksaks ASB 10,8 LI veier bare 900 g og gir deg full kontroll, slik at du kan forme busker og unge hekker akkurat slik du vil. Den balanserte designen gjør den svært
manøvrerbar, og vårt «Anti-Blocking»-system gjør at du kan klippe kontinuerlig uten irriterende stopp.

Opptil 100 minutters
brukstid
10,8 V Lithium-ion-batteri

Svært manøvrerbar
Komfortabelt softgrep med
liten omkrets

Batteriindikator
Praktisk 4-fase LED-display
viser batteristatus
Kort ladetid
3-timers lader

«Anti-Blocking»-system
Sterk, stopper så å si aldri

Lett å bytte
System for bytte av
kniver uten verktøy

Sterke sveitsiskproduserte 200 mm kniver
Tofargede, presisjonsslipte kniver

«ANTI-BLOCKING»-SYSTEM
ANTI-BLOCKING-SYSTEM
Lang brukstid
Veier bare 900 kg og gir enkel klipping
av busker og hekker med små blader.
Gir brukstid på inntil 100 min.

Håndterbar kraft
Kompakt og manøvrerbart redskap med
patentert «Anti-Blocking»-system for
ekstra klipping så å si uten motorstans.

Alltid klart til bruk
Lithium-ion-drevet redskap med
integrert batteristatusindikator
og bare 3 timers ladetid.
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AHS 54-20 LI batteridrevet hekksaks
Batteridrevne mobilitet og maksimal kraft
Hekklipping uten ledning.
Denne batteridrevne hekksaksen fra Bosch gjør klippingen lekende lett. Helt uavhengig av stikkontakter og
svært utholdende takket være Lithium-ion-teknologien. Veier bare 3,5 kg og er ergonomisk balansert. Du kan
altså klippe i alle posisjoner uten å bli trøtt. «Anti-Blocking»-systemet og diamantslipte stålkniver garanterer
kraftig klipping.

Knivlengde 540 mm
Sagefunksjon
Opptil 25 mm
skjærekretsdiameter
«Anti-Blocking»-system
Gir ekstra klippeytelse
og hindrer stans

Knivbeskytter
for klipping langs
murer og stier

Optimal balanse og ergonomi
med ny design og softgrep

Laserskårne, diamantslipte
kniver for pent klipperesultat

Tannavstand på 20 mm
Gjør at du kan klippe selv middels
tunger greiner perfekt

36 V / 1,3 Ah Lithium-ion-batteri
Mer kraft og lavere vekt, ingen
selvutlading og ingen minneeffekt

«ANTI-BLOCKING»-SYSTEM
ANTI-BLOCKING-SYSTEM
Frihet uten ledning
Slutt på ledningsvirvar og fare for
utilsiktet kutting. Veier bare 3,5 kg
og gir enkel klipping av hekker med
middels store blader.

Sterk
Knivlengden på 540 mm,
tannavstanden på 20 mm og det
elektroniske «Anti-Blocking»-systemet
sikrer effektiv k
 lipping.

Alltid klart til bruk
36 V / 1,3 Ah lithium-ion-batteri, kan brukes
på andre 36 V hageredskaper fra Bosch. Fullt
oppladet på bare 45 min (80 % på 25 min).
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AHS 52 LI batteridrevet hekksaks
Effektiv lettvekter
Med denne batteridrevne kantklipperen er det slutt på ledningsvirvar og fare for utilsiktet kutting. Ergonomisk balansert og veier bare 2,3 kg, slik at du kan klippe i enhver stilling med minimale anstrengelser. «Anti-Blocking»-systemet sikrer kontinuerlig klipping.
Finnes også med annen knivlengde – se side 32–33

480 / 520 mm lange,
blanke, laserskårne,
diamantslipte kniver, 15 mm
tannavstand

Optimal balanse
og ergonomi
takket være ny design
og softgrep

BATTERISYSTEM
Power4All
Alle 18 V Lithium-ion-batterier
i Power4All-serien kan også
brukes i andre 18 V Bosch
Power4All hage- og gjør-detselv-verktøy. Se side 52–55
for mer informasjon.

«Anti-Blocking»-system
Antistopp-teknologi for sterk
og kontinuerlig klippeytelse

Arbeid uten anstrengelser,
veier bare 2,3 kg

18 V Lithium-ion-batteri
Mer kraft og lavere vekt,
ingen selvutlading, ingen
minneeffekt, kan brukes
på andre elektroverktøy
fra Bosch

AHS 7000 Pro-T hekksaks
Optimal ytelse
Ideell til store hekker med tykke greiner.
Ingen hekk er for stor! Den kraftige motoren på 700 watt, uvanlig høyt dreiemoment og
en knivlengde på 700 mm gir en ekstra sterk klippeytelse. De laserskårne, diamantslipte
knivene kan klippe grener med tykkelse på 34 mm uten problemer.
Finnes også med andre knivlengder – se side 32–33

Optimalt tyngdepunkt
for balansert arbeid og
suveren håndtering

Suveren klippeytelse
Med dreiemoment på 80 Nm
og sterke metallkniver kan
AHS 7000 Pro-T klippe greiner
med diameter på opptil
34 mm.
•	Momentsterk
«High-Power»-motor
•	Glidekobling for ekstremt
høyt dreiemoment
•	Slitesterkt stempelstangdrev
(AHS Pro)

«High-Power»-motor
Ekstremt sterk med
700 watt

Laserslipte kniver
med diamantsliping
for ren klipping

Knivlengde
700 mm

Kraftfull klipping
Glidekobling med
ekstremt høyt dreiemoment (80 Nm)

Knivbeskytter
for klipping langs
murer og stier

Avansert håndtaksergonomi
Optimalt tyngdepunkt og flere
bryterstillinger å velge blant
for avslappet og balansert
arbeid.
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AHS 650-24 ST hekksaks
Utrolig kraftig
Ideell til middels store hekker.
Du kan holde middels store hekker under perfekt kontroll med denne fantastiske hekksaksen som er enkel å bruke. Motoren på 600 watt gjør det enkelt å klippe gjennom
grener som er inntil 24 mm tykke, og knivbeskytteren sikrer at den kraftige maskinen
ikke blir skadet. Finnes også med andre knivlengder – se side 32–33

Ergonomisk håndtak
For komfortabelt arbeid
i enhver stilling

Kniveggbeskyttelse
For enkel skjæring langs
hekker, på vegger eller
på bakken.

Laserskårne, diamantslipte
Kniver for pent klipperesultat
«High Power»-motor
Med 600 watt

Knivlengde
650 mm

Kraftfull klipping
Glidekobling med
ekstremt høyt
dreiemoment (50 Nm)
Knivbeskytter
For klipping langs
murer og stier

Nyhet! AHS 60-16 hekksaks
Lettog sterk, for komfortabel hekklipping
Denne kompakte, lette hekklipperen er perfekt til klipping av middels store hekker. Den
er over 10 % lettere enn forgjengeren, og den er ergonomisk utformet slik at den er komfortabel å bruke i enhver stilling. Motoren med høy hastighet og tannavstanden på 16 mm
gir fremragende klippeytelse. Alt dette betyr at du får skikk på hekken med mye mindre
anstrengelser. Finnes også med andre knivlengder – se side 32–33

Optimal balanse og ergonomi
For komfortabelt arbeid uansett
stilling

Lett å håndtere
Ekstremt lav vekt, for hekklipping uten behov for hyppige
pauser, ettersom belastningen
på armene og øvre del av
ryggen blir mindre.

Lav vekt
For hekklipping med mindre belastning på øvre
del av ryggen og armene

«High-Power»-motor
30 W mer kraft for bedre
klippeytelse
Mindre ytre dimensjoner
For lettere håndtering

Komfortabel
Velbalanserte verktøy og
ergonomiske håndtak for
mer behagelig arbeidsstilling.

Bosch batteridrevet hagesaks | 31

Ciso batteridrevet hagesaks
Enkelt å beskjære planter
Verdens første batteridrevne hagesaks med integrert Lithium-ion-batteri. Med Ciso klipper du med et enkelt
trykk: over 500 snitt med én batteriopplading. I mykt tre på opptil 14 mm og hardt tre på opptil 9 mm diameter klipper Ciso med rene snitt takket være bypass-klippesystemet. Veier bare 590 gram og er ergonomisk
gjennomtenkt. Ciso gjør at du sparer krefter når du jobber lenge.

Integrert 3,6 V Lithium-ion-batteri
Ingen selvutladning, ingen minneeffekt,
alltid klart til bruk
Ladeindikator
Viser ladeprogresjonen

Enkel å lade
Med «mobiltelefon»-ladekabel

Clean cut
Sveitsiskproduserte kniver i
karbonstål som er lette å bytte

Sikkerhetslås
Hindrer utilsiktet aktivering

Innovativt utløsersystem
Gir mulighet til opptil 60 kutt
per minutt

Momentsterk
Klipper greiner og mykt
plantemateriale med diameter
på opptil 14 mm

Ingen anstrengelser
Verdens første batteridrevne hagesaks
med integrert Lithium-ion-teknologi
erstatter krevende manuell beskjæring.

Sterk
«Power-Blade»-system for kraftfull
beskjæring med en skjærekretsdiameter
på opptil 14 mm.

Alltid klart til bruk
Lithium-ion-batteri, ingen minneeffekt
og ingen selvutlading. Opptil 500 kutt
i 9 mm mykt tre på én batterilading.

32 | Bosch busk- og hekksakser

Ciso
batteridrevet
hagesaks

Batteridrevne
busksakser

Strømkilde

Ciso batteridrevet
hagesaks

Isio busksaks

Isio Set

ASB 10,8 LI

ASB 10,8 LI Set

Lithium-ion

Lithium-ion

Lithium-ion

Lithium-ion

Strømkilde

Lithium-ion

Batterispenning

3,6 V

3,6 V

10,8 V

10,8 V

Batterispenning

3,6 V

Ladetid

3,5 t

3,5 t

3t

3t

Ladetid

5t

Brukstid

Inntil 50 min

Inntil 50 min

Inntil 100 min

Inntil 100 min

«Power-Blade»-system

✓

Skjærekapasitet

∅ maks. 14 mm
diameter

«Anti-Blocking»-system

✓

✓

✓

✓

Tannåpning

8 mm

8 mm

8 mm

8 mm

Lengde på buskskjæreblad

120 mm

120 mm

200 mm

200 mm / 120 mm

Snitt per batteriopplading

5001

Bredde på gressblad

–

80 mm

–

100 mm

Skjæresystem

Bypass

Batteriindikator

✓

✓

✓

✓

Vekt

590 g

Vekt

550 g

550 g

900 g

900 g

Best.nr.

0 600 855 003

Best.nr.

0 600 833 00C *)

0600 833 00E

0 600 856 300

0 600 856 301

EAN-kode

3165140.516662

EAN-kode

3165140.513647

3165140.513661

3165140.560238

3165140.560245

1 Friskt tre med grendiameter på inntil 9 mm.

Batteridrevne
hekksakser
AHS 54-20 LI

AHS 52 LI

AHS 48 LI

AHS 52 Accu

AHS 41 Accu

Strømkilde

Lithium-ion

Lithium-ion

Lithium-ion

NiCd

NiCd

Batterispenning

36 V / 1,3 Ah

18 V / 1,3 Ah

18 V / 1,3 Ah

2 x 14,4 V

14,4 V

Ladetid

45 min

3t

3t

3t

3t

Brukstid

Inntil 50 min

Inntil 50 min

Inntil 50 min

Inntil 2 x 55 min

Inntil 55 min

«Anti-Blocking»-system

✓

✓

✓

–

–

Tannåpning

20 mm

15 mm

15 mm

15 mm

15 mm

Knivlengde

540 mm

520 mm

480 mm

520 mm

410 mm

Slagfrekvens på tomgang

2000 slag/min

2200 slag/min

2200 slag/min

2200 slag/min

2200 slag/min

Vekt

3,5 kg

2,3 kg

2,2 kg

2,6 kg

2,5 kg

Best.nr.

0 600 84A 100

0 600 849 001

0 600 849 000

0 600 839 480 *)

0 600 839 180 *)

EAN-kode

3165140.513883

3165140.465175

3165140.465168

3165140.325974

3165140.325943

Hekksakser
AHS 7000 Pro-T

AHS 6000 Pro-T

AHS 650-24 ST

AHS 600-24 ST

AHS 550-24 ST

Motoreffekt

700 W

700 W

600 W

600 W

600 W

Tannåpning

34 mm

34 mm

24 mm

24 mm

24 mm

Knivlengde

700 mm

600 mm

650 mm

600 mm

550 mm

Glidekoblingens dreiemoment

80 Nm

80 Nm

50 Nm

50 Nm

50 Nm

Slagfrekvens på tomgang

3000 slag/min

3000 slag/min

2800 slag/min

2800 slag/min

2800 slag/min

Knivbeskytter

✓

✓

✓

✓

✓

Vekt

4,5 kg

4,3 kg

4,2 kg

4,2 kg

4,0 kg

Best.nr.

0 600 848 B00

0 600 848 A00

0 600 848 400

0 600 848 300

0 600 848 200

EAN-kode

3165140.399654

3165140.399616

3165140.399579

3165140.399531

3165140.399494

*) Føres ikke i Norge
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Tilbehør

Produkt

Best.nr.

EAN-kode

Gressaksblad 8 cm

Isio

2 609 002 039

3165140.441100

Gressaksblad 8 cm

ASB

2 609 003 884

3165140.573566

Gressaksblad 10 cm

ASB

2 609 003 867

3165140.573535

Busksaksblad 12 cm

Isio

2 609 002 040

3165140.441117

Busksaksblad 12 cm

ASB

2 609 003 885

3165140.573573

Busksaksblad 20 cm

ASB

2 609 003 868

3165140.573542

Teleskopskaft 80–115 cm

Isio-sett

2 609 002 041

3165140.441124

Teleskopskaft 80–115 cm

ASB-sett

2 609 003 869

3165140.573559

Ciso

F 016 800 286

3165140.516747

Collecto 60 oppsamler

AHS 54-20 LI

2 608 005 115

3165140.328227

Collecto 50 oppsamler

AHS 52 LI, 52 Accu, 48 LI

2 608 005 114

3165140.328210

Collecto 40 oppsamler

AHS 41 Accu

2 608 005 112

3165140.328197

36 V / 1,3 Ah Lithium-ion-batteri

AHS 54-20 LI

F 016 800 302

3165140.600620

36 V / 2,6 Ah høyeffekts Lithium-ion-batteri

AHS 54-20 LI, Rotak LI, AKE 30 LI

F 016 800 301

3165140.600613

Batteridrevne busksakser

Ciso batteridrevet hagesaks
Reservekniv
Batteridrevne hekksakser

18 V / 1,5 Ah Lithium-ion-batteri

AHS 52 LI, 48 LI

1 600 Z00 000

3165140.596206

14,4 V/1,5 Ah-NiCd-batteri

AHS 52 Accu, 41 Accu

2 607 335 534

3165140.308199

LI-hurtiglader AL 3640 CV

AHS 54-20 LI

2 607 225 100

3165140.365482

LI hurtiglader AL 2215 CV, 1 time

AHS 52 LI, 48 LI

1 600 Z00 001

3165140.596213

LI hurtiglader AL 2204 CV, 3 timer

AHS 52 LI, 48 LI

2 607 225 274

3165140.438735

NiCd hurtiglader AL 2404, 3 timer

AHS 52 Accu, 41 Accu

2 607 225 184

3165140.425872

Collecto 70 oppsamler

AHS 7000 Pro-T, 650-24 ST, 60-16

2 608 005 113

3165140.328203

Collecto 60 oppsamler

AHS 6000 Pro-T, 600-24 ST, 550-24 ST, 55-16

2 608 005 115

3165140.328227

Collecto 50 oppsamler

AHS 480-24 T, 50-16

2 608 005 114

3165140.328210

Collecto 40 oppsamler

AHS 400-24 T, 45-16

2 608 005 112

3165140.328197

Oppsamler til hekksaks

Alle AHS-modeller

F 016 800 055

3165140.247443

Vedlikeholdsspray 250 ml

Alle AHS-modeller

1 609 200 399

3165140.005029

Vernebrille

Alle AHS-modeller

F 016 800 178

3165140.349390

Hekksakser

AHS 480-24 T

AHS 400-24 T

NYHET

NYHET

NYHET

NYHET

AHS 60-16

AHS 55-16

AHS 50-16

AHS 45-16

550 W

550 W

450 W

450 W

450 W

420 W

24 mm

24 mm

16 mm

16 mm

16 mm

16 mm

480 mm

400 mm

600 mm

550 mm

500 mm

450 mm

50 Nm

50 Nm

–

–

–

–

2800 slag/min

2800 slag/min

3400 slag/min

3400 slag/min

3400 slag/min

3400 slag/min

✓

✓

–

–

–

–

3,9 kg

3,9 kg

2,8 kg

2,7 kg

2,7 kg

2,6 kg

0 600 848 100

0 600 848 000 *)

0 600 847 D00

0 600 847 C00

0 600 847 B00

0 600 847 A00

3165140.399456

3165140.399418

3165140.582742

3165140.582704

3165140.582667

3165140.582612
*) Føres ikke i Norge

Hagesesongen
En tid for å slappe av
Hagen er et ideelt sted å samle tankene. Mens barna
leker og har det moro, kan du ta deg av villniset.
Staudene breier seg, buskene blir gamle, frukttrærne må beskjæres av og til. Det er mye å gjøre, og
hver bevegelse i hagen planter nye tanker. Jo raskere
og enklere du oppnår gode resultater, desto bedre.
Det beste er å bruke hageredskaper som blir videreutviklet hele tiden. Fornuftige innovasjoner hjelper
deg å være effektiv. Tross alt er det jo ikke bare på
jobben du vil ha topp standard. Kvalitet og service
bør leve opp til denne standarden i alle deler av livet.
Da er det godt å vite at du finner mer informasjon om
nye produkter og ny teknologi hele døgnet på Internett www.bosch-hage.no.

Pleie av trær
38–40
41–43
44–45

 ettdrevne og batteridrevne kjedesager
N
Kompostkverner
Produktoversikt og systemtilbehør
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Alt i orden
Med kompostkvern og kjedesag
Du vil gjerne kose deg i en ryddig hage. Den riktige kompostkvernen hjelper
deg med kverningen av planteavfall, og en passende kjedesag hjelper deg
å ta vare på trærne.
Kjedesager brukes ved pleie av trær.
Når du velger sag, bør du ta hensyn
til den nødvendige sagstyrken og
hvor ofte sagen skal brukes.
Du bør velge en Bosch Pro hvis
sagen skal brukes ofte. Hvis sagen
bare skal brukes av og til, kan du
velge en av S-modellene. Alle kjedesager fra Bosch har et spesielt
slagfast kabinett. Elektriske kjedesager har den fordelen at de er lette
å bruke. De krever lite vedlikehold
og er ekstremt kraftige. Det beste
eksempelet på disse er AKE 30 LI,
en av de mest effektive, kraftigste
og mest lettbetjente kjedesagene
på markedet.
Har du en stor, middels stor eller
liten hage? Og hvor ofte bruker du
kompostkvernen?

De to Rapid-kompostkvernene er
ideelle til små hager med stort sett
busker og grønne planter der det
bare må kvernes mindre grener av
og til. Til middels store hager med
større trær, gamle hekker og hagemateriale med mye trevirke kan vi
anbefale to svært stillegående kompostkverner med optimert fresvalseskjæreteknikk.
Til store hager med alle typer plantemateriale passer de to stillegående kompostkvernene med det
nyutviklede «Turbine-Cut»-systemet
perfekt. De kverner både grøntmateriale og hardt tre svært raskt, og gir
supert kompostmateriale.
En oversikt over den komplette
serien av Bosch-produkter for
trepleie finnes på side 44–45.
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AKE 30 LI batteridrevet kjedesag
Uten bensin, uten kabel, full av kraft
Med den batteridrevne kjedesagen AKE 30 LI får du markedets mest effektive og sterkeste kjedesag,
og samtidig den som er lettest å bruke. Du slipper ledningskaos, skjøteledninger og problemer man
kan oppleve når man starter bensinmotorer. AKE 30 LI er alltid klar til bruk og er ypperlig for alle slags
sagearbeider i hagen.

Automatisk smøring og
oljenivåindikator
Slik at du unngår at
kjedesagen går tørr

Dobbelt bremsesystem
Rask utkoblingsbrems for
normal drift og elektronisk
tilbakeslagsbrems med
varsellyd for økt sikkerhet

Ergonomiske håndtak
Softgrep og ergonomisk
form gir bedre
manøvrerbarhet

Kompakt design
og 30 cm sverd. Attraktiv
og mobil

36 V / 2,6 Ah høyeffekts
Lithium-ion-batteri
Gir høy ytelse for alle
arbeider i hagen

Frihet
Lithium-ion-batteriet gir mer enn
100 kutt i 10 x 10 cm furu på én
batterilading.

Verktøyløst SDS-system
Slik at du raskt og lett kommer
i gang med arbeidet

Hurtigstart
Slutt på virvar av ledninger, slutt på
problemer som kan oppstå ved start av
bensinmotorer – alltid klar til bruk.

Sterk
Effektiv, kraftig elektrisk motor som
takler alle oppgaver i hagen.
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AKE 40-19 Pro kjedesag
Optimal ytelse
Med høy kjedehastighet på inntil 13 m/s skjærer kjedesagen gjennom det sterkeste treverk nærmest uten
å møte motstand. Den har rekylbrems som stopper svært hurtig, og er ideelt balansert for bruk i alle posisjoner. Med det praktiske Bosch SDS-systemet og automatisk oljesmøring for å redusere kjedeslitasjen til
et minimum. Med den inkluderte transportkofferten er det lett og trygt å transportere kjedesagen overalt
hvor du skal bruke den.

Kraftig motor
på 1900 watt

Rekylbrems
som reagerer lynraskt

Fremragende sageeffekt
med sverdlengde på 40 cm

Optimal balanse
for arbeid i alle stillinger

Ekstremt rask
Høy kjedehastighet
på 13 m/s

BOSCH SDS
Skifte og stramming av
kjedet uten bruk av verktøy
3x-krom-ekstralong-life-kjede
holder seg skarp lenger

Toppytelse
1900 W med en kjedehastighet på 13 m/s
gir fremragende sageytelse.

Brukervennlig
SDS-systemet for bytte og stramming av
kjedet uten verktøy.

Skarpt lenger
Kjede med tre kromsjikt for lang
levetid.
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AKE 40-19 S kjedesag
Utrolig rask
Den elektriske kjedesagen AKE 40-19 S har enkel verktøymontering og stramming uten verktøy. Tilbakeslagsbremsen virker på under 0,1 sekund, slik at kjedesagen aktiveres så å si øyeblikkelig. De store ståltennene
sørger for at arbeidet går unna med presisjon og med redusert fare for tilbakeslag.

Kraftig motor
på 1900 watt

Tilbakeslagsbrems
Virker på under 0,1 sekund

Optimal balanse
for arbeid i alle stillinger

Fremragende sageeffekt
med sverdlengde på 40 cm

Ekstremt rask
Høy kjedehastighet
på 12 m/s

Verktøyløst SDS-system
Slik at du raskt og lett
kommer i gang med
arbeidet

Bosch SDS
SDS-systemet for bytte og stramming
av kjedet uten verktøy.

3x-krom-ekstralong-life-kjede
holder seg skarp lenger

Ekstremt robust
Topp kvalitet for hyppig bruk og lang
levetid.

Topp ytelse
Den 1900-watts motoren med høyt dreiemoment gir sikker kraft og kjedehastighet
på 12 m/s.
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AXT 25 TC lydsvak kompostkvern
Allsidig, multifunksjonell kompostkvern
Ideell til alle typer hageavfall.
Vil du kverne hageavfallet uten å skille det grønt materiale fra tre? Dette ønsket oppfyller Bosch med den unike
stillegående kompostkvernen med «Turbine-Cut»-system for alle typer hageavfall. Med hurtigmatetrakten og
selvmating får du raskt materialgjennomløp og blir fortere ferdig. Og for at oppbevaringen skal være plassbesparende, passer den avtakbare trakten nøyaktig i oppsamlingsbeholderen.

Avtagbar trakt
for enkel påfylling og trygg
fjerning av blokkeringer
Selvmatende og stillegående
for særdeles komfortabel
kverning

Tildekket skjæreverk
gir høyere sikkerhet for brukeren
Skjærekapasitet
inntil 45 mm gir svært
kraftig kverning

«Turbine-Cut»-systemet
Innovativt skjæresystem med
motoreffekt på 2500 watt

Praktisk oppsamler
Kapasitet på 53 liter for
mer bekvem oppsamling
av kvernet materiale

Patentert sikkerhetsfunksjon
Maskinen virker bare når
oppsamleren er på plass

TURBINE-CUT-SYSTEM
TURBINE-CUT
SYSTEM
«Turbine-Cut»-system
«Turbine-Cut»-systemet garanterer
ekstremt raskt materialgjennomløp,
enten det dreier seg om myke materialer eller hardt tre, og blokkering
unngås så å si helt.

Topp ytelse
Materialkapasitet på opptil 230 kg/t,
og kutter greiner med diameter på
maks. 45 mm.

Praktisk
Den avtagbare trakten oppbevares i en
egen stor oppsamlingsbeholder – bare
67 cm høy når den settes bort for oppbevaring.
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AXT 25 D lydsvak kompostkvern
Kraftig kverneeffekt
Passer spesielt godt til busker og middels tykke greiner.
AXT 25 D lydsvak kompostkvern med skjærekapasitet på opptil 40 mm diameter er ideell til hardt tre, gamle
hekker og tornebusker. Fresvalse-skjæresystemet skjærer og knuser i én operasjon, og lager biologisk kompostmateriale av høy kvalitet.

Avtagbar trakt
For enkel påfylling og trygg
fjerning av blokkeringer
Selvmatende og stillegående
For særdeles komfortabel
kverning

Tildekket skjæreverk
Gir høyere sikkerhet for brukeren
Skjærekapasitet
På inntil 40 mm gir svært
kraftig kverning

Fresvalse-skjæresystem
Med optimert valsekonstruksjon

Praktisk
oppsamlingsbeholder
Kapasitet på 53 liter for
mer bekvem oppsamling av
kvernet materiale

Sikkerhetsfunksjon i
oppsamleren
Maskinen virker bare når
oppsamleren er på plass

DRUM-CUT-SYSTEM
DRUM-CUT
SYSTEM
Fresvalse
Med en kraftig 2500-watts «HighPower»-motor har fresvalseskjæresystemet en imponerende
materialkapasitet på opptil 175 kg/t.

Økt sikkerhet
For økt sikkerhet virker kompostkvernen
virker bare når oppsamleren er på plass.

Praktisk
Den avtagbare trakten oppbevares
i en egen stor oppsamlingsbeholder –
bare 67 cm høy når den settes bort
for oppbevaring.
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AXT Rapid 2200 knivkompostkvern
Knivskarp – for optimal kverneytelse
Passer spesielt godt til mykt hageavfall.
Hvis det stort sett er grønt og mykt materiale du skal kverne, bør du vurdere Rapid-kompostkvernen. Den
har den imponerende Bosch Powerdrive-motoren som gir stor materialkapasitet, en laserskåret presisjonskniv av spesialherdet stål med høy kutteytelse, og ca. sju ganger bedre kutteytelse enn konkurrentene.
Den bærer sitt navn med rette.

Praktisk mater
Som gir raskt
materialgjennomløp
Trakt med stor kapasitet
For rask og enkel mating
Skjærekapasitet på opptil 40 mm
For kraftfull kverning
Skjærekniv
Sveitsiskprodusert,
dobbeltsidig skjærekniv
i herdet stål
Høyhastighetsmotoren
Bosch Powerdrive
Med klassens høyeste
dreiemoment

KNIVSKJÆREVERK
BLADE
CUTTING SYSTEM
Skarp kniv
Powerdrive-motoren på 2200 watt
gjør at den laserskårede kniven har
en materialkapasitet på opptil 90 kg/t
med skjærekapasitet på opptil 40 mm.

Praktisk
Hurtigpåfyllingstrakt og praktisk mater
gir enkel påfylling og raskt materialgjennomløp.

Skjærekapasitet
Opptil 40 mm for effektiv kverning
av grønt og mykt materiale.

44 | Bosch kompostkverner og kjedesager

Batteridrevne
kjedesager

Kjedesager
AKE 30 LI

AKE 40-19 Pro

AKE 40-19 S

AKE 35-19 S

Strømkilde

Lithium-ion

Motoreffekt

1900 W

1900 W

1900 W

Batterispenning

36 V / 2,6 Ah

Sverdlengde

40 cm

40 cm

35 cm

Ladetid

65 min (80 %)/95 min (100 %)

Kjedehastighet

13 m/s

12 m/s

12 m/s

Oljetank

135 ml

Kjede

Kromkjede

Kromkjede

Kjedestanglengde

30 cm

3x krom Extra-LongLife-kjede

Kjedebrems

<0,1 sek

Drivleddtykkelse

1,3 mm

1,1 mm

1,1 mm

Kjedehastighet

8,0 m/s

Bosch-SDS

✓

✓

✓

Hurtig kjedestramming

✓

Vekt (inkl. kjede og sverd)

4,7 kg

4,5 kg

4,4 kg

Automatisk smøring

✓

Best.nr.

0 600 836 803

0 600 836 F03

0 600 836 E03

Vekt

5,2 kg

EAN-kode

3165140.349864

3165140.467308

3165140.467278

Best.nr.

0 600 837 100

EAN-kode

3165140.559362

Kjedesager
Motoreffekt

AKE 40 S

AKE 35 S

AKE 30 S

1800 W

1800 W

1800 W

Sverdlengde

40 cm

35 cm

30 cm

Kjedehastighet

9 m/s

9 m/s

9 m/s

Kjede

Krom-kjede

Krom-kjede

Krom-kjede

Drivleddtykkelse

1,1 mm

1,1 mm

1,1 mm

Bosch-SDS

✓

✓

✓

Vekt (inkl. kjede og sverd)

4,1 kg

4,0 kg

3,9 kg

Best.nr.

0 600 834 600

0 600 834 500

0 600 834 400

EAN-kode

3165140.465427

3165140.465403

3165140.465380

Rapid
kompostkverner
AXT Rapid 2200

AXT Rapid 2000

Skjæresystem

Kompostkvern med kniver

Kompostkvern med kniver

Motoreffekt¹

2200 W

2000 W

Skjærekapasitet

Ø 40 mm

Ø 35 mm

Materialkapasitet

ca. 90 kg/t

ca. 80 kg/t

Powerdrive-motor

✓

✓

Kuttehastighet

3650 o/min

3650 o/min

Dreiemoment

ca. 14 Nm

ca. 12 Nm

Spenning

230 V

230 V

Vekt

12 kg

11,5 kg

Best.nr.

0 600 853 600

0 600 853 500

EAN-kode

3165140.430555

3165140.430524

1  Motoreffekt: Den angitte motoreffekten innebærer en belastningsprofil med 40 sekunder belastningstid og 60 sekunder ubelastet tid for bruk i praksis.
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Støysvake
kompostkverner
AXT 25 TC

AXT 23 TC

AXT 25 D

AXT 22 D

Skjæresystem

Turbine-Cut

Turbine-Cut

Fresvalse

Fresvalse

Motoreffekt¹

2500 W

2300 W

2500 W

2200 W

Skjærekapasitet

Ø 45 mm

Ø 42 mm

Ø 40 mm

Ø 38 mm

Materialkapasitet

ca. 230 kg/t

ca. 215 kg/t

ca. 175 kg/t

ca. 170 kg/t

Kuttehastighet

41 o/min

41 o/min

41 o/min

41 o/min

Dreiemoment

ca. 650 Nm

ca. 610 Nm

ca. 650 Nm

ca. 600 Nm

Spenning

230 V

230 V

230 V

230 V

Selvmating

✓

✓

✓

✓

Oppsamlingsbeholder

53 l

53 l

53 l

53 l

Vekt

30,5 kg

30,5 kg

31,3 kg

31,3 kg

Best.nr.

0 600 803 300

0 600 803 200

0 600 803 100

0 600 803 000

EAN-kode

3165140.465366

3165140.465342

3165140.465328

3165140.465304

1  Motoreffekt: Angitt motoreffekt er S6-driftsmodus (40 %). Den innebærer en belastningsprofil med 40 sekunder belastningstid og 60 sekunder ubelastet tid for bruk i praksis.

Tilbehør

Produkt

Best.nr.

EAN-kode

Kjedesager
Sverd og kjede 1,1 mm

AKE 40-19 S, 40 S

F 016 800 261

3165140.396509

Sverd og kjede 1,1 mm

AKE 35-19 S, 35 S

F 016 800 260

3165140.396493

Sverd og kjede 1,1 mm

AKE 30-19 S, 30 S

F 016 800 259

3165140.396486

Sagkjede 1,3 mm

AKE 40-19 Pro

F 016 800 240

3165140.357654

Sagkjede 1,1 mm

AKE 40-19 S, 40 S

F 016 800 258

3165140.396479

Sagkjede 1,1 mm

AKE 35-19 S, 35 S

F 016 800 257

3165140.396462

Sagkjede 1,1 mm

AKE 30-19 S, 30 S, 30 LI

F 016 800 256

3165140.396455

Kjedesagolje (1 l), biologisk nedbrytbar

Alle AKE-modeller

2 607 000 181

3165140.070867

36 V / 2,6 Ah høyeffekts Lithium-ion-batteri

AKE 30 LI, Rotak LI, AHS 54-20 LI

F 016 800 301

3165140.600613

LI-hurtiglader AL 3640 CV

AKE 30 LI

2 607 225 100

3165140.365482

Tilbehør

Produkt

Best.nr.

EAN-kode

AXT Rapid 2200, 2000

F 016 800 276

3165140.427135

Kompostkverner
Reservekniv
Oppsamlingssekk/deksel

Alle AXT-modeller

2 605 411 073

3165140.080514

Vedlikeholdsspray 250 ml

Alle AXT-modeller

1 609 200 399

3165140.005029

Hansker – størrelse S

AXT, AHS, ART

F 016 800 290

3165140.521819

Hansker – størrelse M

AXT, AHS, ART

F 016 800 291

3165140.521826

Hansker – størrelse L

AXT, AHS, ART

F 016 800 292

3165140.521833

Vernebrille

Alle AXT-modeller

F 016 800 178

3165140.349390

Rengjøring
48
48
49
49
50–51

Aquatak 160 X
Aquatak Clic 135
Aquatak 115 Plus
Aquatak 100
Produktoversikt og systemtilbehør
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For et velpleid miljø
Velg din høytrykksspyler
Liker du å at alt er friskt og rent og speilblankt, finnes det ikke noe
alternativ til Bosch Aquatak.
Bosch tilbyr et stort utvalg høytrykksspylere med en rekke ulike
funksjoner. De skiller seg også fra
hverandre når det gjelder motoreffekt og maks. vanntrykk fra 100 til
160 bar. Det er rengjøringstypene
som er avgjørende – om de er krevende eller lette, om de må gjøres
ofte eller mer sjeldent.
De tøffeste jobbene krever det
høyeste vanntrykket på 150 til
160 bar. Da er Aquatak 160 X perfekt. For rengjøring av større flater
trenger du en modell med 125 til
135 bar, f.eks. en Aquatak Clic,

som sikrer høy grad av fleksibilitet takket være høytrykksslangen
«Torsion-Flex» og opprullingssystemet «Easy Roll». For forefallende
bruk i og rundt hus og hage klarer
du deg med 110 til 125 bar.
Utvalget av integrert og ekstra
tilbehør gjør høytrykksspyleren
enda mer allsidig. Da kan du vaske
bilens understell eller rengjøre rør.
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Aquatak 160 X høytrykksspyler
Spyleren for de tøffe jobbene
160 X er perfekt til vårrengjøringen. Den rengjør båter, bilpresenninger, tilhengere,
husvegger og gangstier med høytrykk på maks. 160 bar og vanntransportvolum på
600 l/t. Den er en ideell løsning for store overflater. Den sterke 3000 W induksjons
motoren gir kontinuerlig høy ytelse.

Solid, stående utførelse
Gjør rengjøringsarbeidet
lettere

Forsterket 12 m gummislange
med lang levetid
Lett å oppbevare takket
være den integrerte
slangetrommelen

Slitesterk
Lettmetallpumpe av førsteklasses kvalitet gir lang levetid. Manometer som er lett å
lese av gir sikker overvåking
av riktig trykk.

Messingdysestaver og
tilbehør i høy kvalitet
Lang levetid

Pumpehode i lettmetall
Med manometer som er
lett å lese av og kan brukes
til å sikre riktig trykk

Med messingdysestaver
Vario-Jet-Fan-dysestav,
Roto-Power-dysestav

Aquatak Clic 135 høytrykksspyler
Startklar i løpet av få sekunder

Ergonomisk
Lett å flytte med 5 m ledning,
fullintegrert tilbehørsholder
og integrert tank for
rengjøringsmiddel.

Høytrykksslangen «Torsion-Flex», 4-Jet-dysestav og «Easy-Roll» gjør Aquatak Clic 135
til en høytrykksspyler som er lett å rengjøre og rydde bort. Den kraftige induksjonsmotoren med 2100 watt og vanntransportvolumet på opptil 450 l/t ved vanntrykk på inntil
135 bar sørger for imponerende effektiv rengjøring.

Av/på-bryter
Lett å betjene med foten
når maskinen er i «liggende»
arbeidsposisjon

Ergonomisk sprøytepistol
med praktisk dreiekobling

«Easy-Roll»
Automatisk opprullingssystem
for høytrykksslange og
strømledning

Sugefunksjon
for vanntapping fra stående
vannforråd (f.eks. dam,
sisterne)

4-Jet-dysestav
med fire ulike funksjoner

Integrert tank for
rengjøringsmiddel

Allsidig
4-Jet-dysestav med fire
funksjoner: høytrykk med
flatstråle, roterende eller fast
punktstråle samt lavtrykk til
innsåping og skylling.

Bosch høytrykksspylere | 49

Aquatak 115 Plus høytrykksspyler
Praktisk og allsidig for alle rengjøringsjobber
Til fjerning av mose fra planker på gangveier, rengjøring av hagemøbler, vasking av
sykler, mopeder og biler er Bosch Aquatak 115 Plus med sterk motor på 1700 watt og
vanntrykk på maks. 115 bar til stor hjelp. Med tre forskjellige dysestaver er du godt
utstyrt. En omfattende mengde tilbehør monteres praktisk på maskinen.

Optimal transport
på grunn av den lette,
stående konstruksjonen

Ergonomisk
Lett å flytte med 5 m ledning,
fullintegrert tilbehørsholder
og integrert tank for
rengjøringsmiddel.

Integrert tank for
rengjøringsmiddel

Optimal dyseeffekt
Takket være den
gjennomtenkte
konstruksjonen av
metallpumpen

Tilbehør som er inkludert
Leveres med et stort
sortiment av systemtilbehør,
nå med gratis Flexi Jetdysestav og børste

Aquatak 100 høytrykksspyler
For mindre rengjøringsarbeider hjemme

Leveres komplett med
Flexi-Jet-dysestav
Utviklet for maksimal komfort
ved rengjøring av vanskelig
tilgjengelige områder.

Bosch Aquatak 100 med den sterke 1400-watts motoren og vanntrykk på maks. 100 bar
er en god hjelper når du skal rengjøre for eksempel hagemøbler, hageredskaper eller
sykler. En omfattende mengde tilbehør monteres praktisk på maskinen.

Optimal transport
På grunn av den lette,
stående konstruksjonen

Optimal dyseeffekt
På grunn av den
gjennomkonstruerte
pumpen av metall

Tilbehør som er inkludert
Leveres komplett med et
godt utvalg systemtilbehør

Mobil
Lett å manøvrere takket være
den lave vekten på bare 6 kg
og slangelengden på 5 m.
Systemtilbehøret oppbevares
på baksiden av Aquatak 110.
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Aquatak
høytrykksspylere
Aquatak

160 X

150

Clic 135

Clic 125

Maks. trykk

160 bar

150 bar

135 bar

125 bar

Motoreffekt

3000 W

2700 W

2100 W

1800 W

Maks. gjennomstrømningsmengde

600 l/t

550 l/t

450 l/t

410 l/t

Maks. tilførselstemperatur

60 °C

60 °C

60 °C

60 °C

Slange

12 m (gummi)

12 m (gummi)

9 m (Torsion-Flex)

6 m (Torsion-Flex)

Kabellengde

5m

5m

5m

5m

Autostopp

✓

✓

✓

✓

Automatisk sugefunksjon

–

–

✓

✓

Vekt (uten tilbehør)

26,6 kg

22,3 kg

19,5 kg

13 kg

Best.nr.

0 600 877 C00

0 600 877 A00

0 600 879 200

0 600 879 000

EAN-kode

3165140.338936

3165140.338790

3165140.467186

3165140.467124

Dysestaver

V, R

V, R

4-Jet, FJ

4-Jet

Vaskebørste

–

–

–

–

Integrert tank for rengjøringsmiddel

1x3l

1x3l

1x1l

1x1l

Slangetrommel

Manuell

–

Easy-Roll

Easy-Roll

Inkludert tilbehør / utstyr

V = Vario-Jet-Fan-dysestav

R = Roto-Power-dysestav

Tilbehør

4-Jet = 4-Jet-dysestav

FJ = Flexi-Jet-dysestav

F = Fan-dysestav

Produkt

Best.nr.

EAN-kode

Aquasurf terrasserenser

Alle Aquatak-modeller 1

F 016 800 169

3165140.349055

Vaskebørste

Alle Aquatak-modeller 1

F 016 800 209

3165140.356831

Stiv rotasjonsbørste

Alle Aquatak-modeller 1

F 016 800 210

3165140.356848

Fleksibel rotasjonsbørste

Alle Aquatak-modeller 1

F 016 800 211

3165140.356855

Flexi Jet-dysestav

Alle Aquatak-modeller 1

F 016 800 171

3165140.349048

Slangeforlenger 7 m

Alle Aquatak-modeller 1, 2

F 016 800 212

3165140.356862

Slangeforlenger 10 m

Alle Aquatak-modeller 1, 2

F 016 800 213

3165140.356879

Rørrenser 8 m

Alle Aquatak-modeller 1

F 016 800 214

3165140.356886

Rørrenser 15 m

Alle Aquatak-modeller 1

F 016 800 216

3165140.356909

Forlengerrør for sprøytepistol

Alle Aquatak-modeller 1

F 016 800 220

3165140.356947

Aquatak

Vannfilter

Alle Aquatak-modeller

F 016 800 284

3165140.507639

Tilbakestrømstopp

Alle Aquatak-modeller

F 016 800 222

3165140.356961

Stiv rotasjonsbørste

160 X

F 016 800 194

3165140.350297

Slangeforlenger 7 m

160 X

F 016 800 196

3165140.350310

Rørrenser 8 m

160 X

F 016 800 228

3165140.357029

Universal-adaptersett

Høytrykksspylere fra andre produsenter

F 016 800 198

3165140.350334

Adapter for Kärcher-tilbehør

Alle Aquatak-modeller 1

F 016 800 226

3165140.357005

1 Ikke Aquatak 160 X.

2 Ikke Aquatak Clic.
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1200 Plus

115 Plus

110 Plus

110

100 Plus

100

120 bar

115 bar

110 bar

110 bar

100 bar

100 bar

1750 W

1700 W

1600 W

1600 W

1500 W

1400 W

390 l/t

380 l/t

380 l/t

360 l/t

350 l/t

330 l/t

60 °C

40 °C

40 °C

40 °C

40 °C

40 °C

6m

6m

5m

5m

5m

3,5 m

5m

5m

5m

5m

5m

5m

✓

✓

✓

✓

✓

✓

–

–

–

–

–

–

13 kg

7,2 kg

7,2 kg

7,2 kg

6 kg

6 kg

0 600 876 F00

0 600 876 E00

0 600 876 D00

0 600 876 C00

0 600 876 B00

0 600 876 A00

3165140.348973

3165140.338721

3165140.338660

3165140.338608

3165140.338547

3165140.338486

V, R, FJ

V, R, FJ

V, R, FJ

V, R, FJ

F, R, FJ

F, FJ

✓

✓

✓

–

✓

–

separat
0,5 l flaske

1 x 0,75 l

1 x 0,75 l

separat
0,5 l flaske

separat
0,5 l flaske

separat
0,5 l flaske

–

–

–

–

–

–

Rengjøringsmiddel

Produkt

Best.nr.

EAN-kode

Aquatak
Glassrens 0,5 l

Alle Aquatak-modeller

F 016 800 235

3165140.357609

Insektfjerner 0,75 l

Alle Aquatak-modeller

F 016 800 230

3165140.357043

Poleringsvoks 2,5 l

Alle Aquatak-modeller

F 016 800 233

3165140.357586

Terrasserens 0,5 l

Alle Aquatak-modeller

F 016 800 237

3165140.357623

Universalrens 2,5 l

Alle Aquatak-modeller

F 016 800 231

3165140.357562

Universalrens 0,5 l

Alle Aquatak-modeller

F 016 800 232

3165140.357579

Velkommen
i familien!

Ett batteri passer til alle
En virkelig god idé
Alle redskapene i det nye Bosch Power4All-systemet bruker nøyaktig
det samme oppladbare batteriet med Lithium-ion-teknologi. Dermed trenger du aldri investere i mer enn ett batteri og én lader uansett hvor mange redskaper i serien du kjøper. Bra for lommeboken,
og bra med tanke på at du ikke trenger oppbevaringsplass til massevis av ladere. Det enkle, sterke, 18 V batteriet passer til alle batteridrevne redskaper i Power4All-systemet, inkludert gresstrimmere,
hekksakser, bor-/skrumaskiner, kombibormaskiner, rotasjonshammere, stikksager og pussemaskiner.
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Kompakte, lang levetid og raske å lade opp
Systembatteriene med Lithium-ion-teknologi
Verktøy med Lithium-ion-teknologi er klare for bruk så å si hele tiden. Uansett om batteriet er fulladet, halvladet eller
tomt – du kan sette det i ladestasjonen uten å bekymre deg for det. Du trenger ikke tenke på selvutlading og minneeffekt.
Takket være den korte ladetiden er batteridrevne verktøy fra Bosch med Lithium-ion-teknologi raskt klare til bruk, og
de har også spesielt lang levetid. Selv etter fire måneder i beredskapsmodus har et fulladet Lithium-ion-batteri fortsatt
en kapasitet på 92 %. Dette betyr at «Bosch Power» er tilgjengelig for deg 6 ganger lenger enn tilfellet er for konvensjonelle NiCd-batterier. Kort og godt: lite batteri, stort fremskritt.

Oversikt over fordelene ved Lithium-ion-teknologi:
Alltid full kapasitet

Kraftfull, lav vekt

Ingen selvutladning, ingen minneeffekt: konstant
batterikapasitet under hele levetiden.

Bosch batteridrevne verktøy med Lithium-ionteknologi imponerer med kompakt design, lav
vekt og brukervennlighet. Dette gjør arbeidet
svært mye lettere.

Samme effekt med halvparten av størrelsen

Lang levetid

Størrelsen og vekten på batteriene er redusert
med omtrent 60 % sammenlignet med vanlige
nikkel-kadmium-batterier – men effekten er den
samme.

Den intelligente elektroniske cellebeskyttelsen,
Bosch ECP, beskytter Lithium-ion-batteriene mot
for høy temperatur og overbelastning, slik at de
får ekstra lang levetid.

18 V Lithium-ion Bosch hageredskaper

Spesifikasjoner

ART 26 LI

Spesifikasjoner

AHS 52 LI

AHS 48 LI

Strømkilde

Lithium-ion

Strømkilde

Lithium-ion

Lithium-ion

Batterispenning

18 V / 1,3 Ah

Batterispenning

18 V / 1,3 Ah

18 V / 1,3 Ah

Ladetid

3t

Ladetid

3t

3t

Skjærekretsdiameter

26 cm

Brukstid

Inntil 50 min

Inntil 50 min

Teleskopskaft

✓

«Anti-Blocking»-system

✓

✓

Høyderegulering

80–114 cm

Tannavstand

15 mm

15 mm

Skjæresystem

Plastkniver

Knivlengde

520 mm

480 mm

Skjærehode som kan dreies 90°

✓

Slagfrekvens på tomgang

2200 slag/min

2200 slag/min

Hjulsett

–

Vekt

2,3 kg

2,2 kg

Beskyttelsesbøyle for planter

✓

Best.nr.

0 600 849 001

0 600 849 000

Vekt

2,4 kg

EAN-kode

3165140.465175

3165140.465168

Best.nr.

0 600 878 L00

EAN-kode

3165140.468602
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18 V Lithium-ion Bosch elektroverktøy

Uneo Maxx* batteridrevet borhammer
Løser enhver oppgave med maksimal kraft og komfort: hamring,
boring og skrutrekking.
 Kompakt, lett og praktisk: 3-i-1kraftpakken for hamring, boring og
skrutrekking med ett enkelt verktøy
 Maksimal slagkraft med den pneumatiske Bosch-hammermekanismen

Best.nr. 18-LI-2 batteridrevet 2-hastighets
bor-/skrumaskin

PSB 18 LI-2 batteridrevet
2-hastighets kombibormaskin

Håndverktøy med kraft
og utholdenhet.

Det allsidige verktøyet med krefter
i massevis. Tekniske spesifikasjoner:

 D
 et mest praktiske verktøyet i
klassen takket være den svært lave
vekten og den kompakte utførelsen



 2
 -trinns høyhastighets-planetgir med
svært lang levetid og suveren kraftoverføring

 2-trinns høyhastighets-planetgir med
svært lang levetid og suveren kraftoverføring

 S
 krur inn opptil 300 skruer uten
stans på én batterilading

 Innstillingsring med 30 momentinnstillinger som kan forhåndsvelges samt
borinnstilling og slagborinnstilling

Det mest praktiske verktøyet i klassen
takket være den svært lave vekten og
den kompakte utførelsen

Spesifikasjoner

Uneo Maxx*

PSR 18 LI-2

Batterispenning

18 V / 1,5 Ah

18 V / 1,5 Ah

18 V / 1,5 Ah

Skruediameter inntil

6 mm

8 mm

8 mm

Bordiameter i tre

10 mm

35 mm

35 mm

Bordiameter i stål

8 mm

10 mm

13 mm

Bordiameter i mur

10 mm

–

15 mm

Bordiameter i betong

10 mm

–

12 mm

Hastighet ubelastet

0–900 o/min

0–400 o/min(1)
0–1,250 o/min(2)

0–400 o/min(1)
0–1650 o/min(2)

Dreiemomentinnstillinger

–

25 + 1

30 + 2

Maks. dreiemoment ved skruing i myke / harde materialer

–

25/46 Nm

30/48 Nm

Slagtall

0–5000 bpm

–

–

Enkeltslagenergi **

0,6 J ** (1,1 J)

–

–

Borchuck

SDS Quick

Bosch Auto-Lock

Bosch Auto-Lock

Maskinvekt med batteri

1,4 kg

1,45 kg

1,8 kg

✓

✓

✓

ECP
(1) 1. gir

(2) 2. gir

* Fra januar 2011

** I samsvar med de nye EPTA-retningslinjene

PSB 18 LI-2
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18 V Lithium-Ion Bosch elektroverktøy

PST 18 LI batteridrevet
stikksak

PSM 18 LI batteridrevet
multipussemaskin

PML 18 LI batteridrevet
multifunksjonslys

Kompakt størrelse, lav vekt og
høy presisjon for perfekte sageresultater.

Den sterke, kompakte pussemaskinen med mange talenter.

Godt lys overalt.

 Maksimal presisjon og kontroll med
innovative Bosch CutControl og integrert PowerLight
 Bosch Electronic slagfrekvenskontroll
for lett sagstart og materialspesifikt
arbeid
 4-trinns sirkelbevegelse for raske
kutt med raskt sageforløp og lang
levetid for sagbladet

 Mikrofiltersystemet fra Bosch:
Det innebygde støvavsugselementet
suger støvet rett inn i mikrofilterboksen

 God belysningseffekt med tre lysdioder
av høy kvalitet
 Godt utvalg av tilbehør for hobby
og fritid gir mange bruksområder

 SDS-system for bruk av forskjellige
forsatser
 Slipesåle i to deler: Deltaspissen på
slipepapiret og slipesålen kan enkelt
løsnes og dreies

Spesifikasjoner

PST 18 LI

Spesifikasjoner

PSM 18 LI

Batterispenning

18 V / 1,5 Ah

Batterispenning

18 V / 1,5 Ah

Batterispenning

18 V / 1,5 Ah

Hastighet ubelastet

0-2,400 slag/min

Oscilleringshastighet

22 000 o/min

Lysstyrke

270 lm

Underlagsplate

Stål

Svingekretsdiameter

1,6 mm

Brukstid

6,5 t

Kuttedybde i tre / stål

80 mm / 10 mm

Pusseoverflate

104 cm2

Maskinvekt med batteri

0,6 kg

Bosch Electronic

✓

Mikrofiltersystem

✓

4-trinns pendelbevegelse

✓

SDS slipesåle

✓

Bosch SDS System

✓

Maskinvekt med batteri

1,3 kg

Bosch Low Vibration

✓

Maskinvekt med batteri

1,9 kg

ECP

✓

PML 18 LI
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14,4 V Lithium-Ion Bosch elektroverktøy

Spesifikasjoner

PSR 14,4 LI

PSR 14,4 LI-2

PSB 14,4 LI-2

Spesifikasjoner

Uneo

Batterispenning

14,4 V

14,4 V

14,4 V

Batterispenning

14,4 V

Skruediameter inntil

8 mm

8 mm

8 mm

Skruediameter inntil

6 mm

Bordiameter i tre

25 mm

30 mm

30 mm

Bordiameter i tre

10 mm

Bordiameter i stål

10 mm

10 mm

13 mm

Bordiameter i stål

8 mm

Bordiameter i mur

–

–

14 mm

Bordiameter i murverk

10 mm

Bordiameter i betong

–

–

10 mm

Bordiameter i betong

10 mm

Hastighet ubelastet

0–450 o/min

0–370 o/min(1)
0–1,150 o/min (2)

0–350 o/min (1)
0–1550 o/min (2)

Hastighet ubelastet

0–900 o/min

Slagtall

0–4,800 slag/min

Dreiemomentinnstillinger

10 + 1

25 + 1

30 + 2

Enkel slagenergi

0,9 J

Maks. dreiemoment ved skruing
i myke / harde materialer

12/28 Nm

20/38 Nm

23/40 Nm

Borchuck

Bosch SDS-Quick
verktøyholder

Borchuck

Bosch Auto-Lock

Bosch Auto-Lock

Bosch Auto-Lock

Maskinvekt med batteri

1,1 kg

Maskinvekt med batteri

1,15 kg

1,35 kg

1,7 kg

ECP

✓

ECP

✓

✓

✓

(1) 1. gir

(2) 2. gir

10,8 V Lithium-Ion Bosch elektroverktøy

PMF 10,8 LI batteridrevet universalverktøy
Det mest allsidige av denne typen.
Saging, skjæring, fresing, pussing
og skraping.
 M
 ultifunksjonell og nøyaktig takket
være oscilleringsfunksjon
 Bosch Electronic: Oscilleringshastigheten kan varieres i det uendelige
ved bruk av innstillingshjulet – for
materialspesifikt arbeid
 Bosch Eco Electronic: Sparer energi
for opptil 50 % lengre brukstid

Spesifikasjoner

PSR 10,8 LI

PSR 10,8 LI-2

Batterispenning

10,8 V

10,8 V

Skruediameter inntil

6 mm

6 mm

Bordiameter i tre

20 mm

20 mm

Bordiameter i stål

8 mm

8 mm

Hastighet ubelastet

0–410 o/min

0–350 o/min (1)
0–1100 o/min(2)

Dreiemomentinnstillinger

10 + 1

10 + 1

Maks. dreiemoment ved skruing i myke / harde materialer

10/25 Nm

10/22 Nm

Chuck uten nøkkel

Bosch Auto-Lock

Bosch Auto-Lock

Maskinvekt med batteri

0,95 kg

0,95 kg

ECP

✓

✓

(1) 1. gir

(2) 2. gir

Spesifikasjoner

PMF 10,8 LI

Batterispenning

10,8 V

Svingninger

5000–20 000 o/min

Oscilleringsvinkel

2,8°

Maskinvekt med batteri

0,9 kg

Bosch Electronic

✓

Bosch Eco Electronic

✓

ECP

✓
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7,2 V Lithium-Ion Bosch elektroverktøy

Spesifikasjoner

Prio

Spesifikasjoner

PSR 7,2 LI

Spesifikasjoner

PKP 7,2 LI

Batterispenning

7,2 V

Batterispenning

7,2 V

Batterispenning

7,2 V

Svingninger

16000 o/min

Skruediameter inntil

6 mm

Limstift ∅

7 mm

Svingekretsdiameter

1,2 mm

Hastighet ubelastet

240 o/min

Oppvarmingstid

15 sekunder

Pusseoverflate

104 cm2

Dreiemomentinnstillinger

10

Maks. arbeidstid

45 min

Maskinvekt

0,7 kg

6/10 Nm

Automatisk utkobling

Etter 5 minutter

ECP

✓

Maks. dreiemoment ved skruing i
myke / harde materialer

Maskinvekt med batteri

0,3 kg

Chuck uten nøkkel

Magnetisk bitsholder
med sekskanthylse

ECP

✓

Maskinvekt med batteri

0,5 kg

ECP

✓

3,6 V Lithium-Ion Bosch elektroverktøy

Spesifikasjoner

IXO

Batterispenning

3,6 V

Skruediameter inntil

5 mm

Batteriladingsindikator

✓

Hastighet ubelastet

180 o/min

Chuck uten nøkkel

Magnetisk bitsholder med sekskanthylse

Maskinvekt med batteri

0,3 kg

ECP

✓

Spesifikasjoner

Xeo

Batterispenning

3,6 V

Maks. klippetykkelse

6 mm

 Forover/bakover-indikator og nivåindikator med lysdiode

Klippeytelse per batteriopplading

Inntil 150 m

Hastighet ubelastet

240 o/min

 Automatisk spindellås for manuell
stramming eller løsning av skruer

Maskinvekt med batteri

0,4 kg

Låsebryter

✓

 Optimal oppbevaring i ladestasjonen

AutoSharp plus

✓

 PowerLight

ECP

✓

IXO batteridrevet skrumaskin
Verdens mestselgende elektroverktøy.
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Alltid ett skritt foran med Bosch
Ledende teknologi som gjør det daglige hagestellet lettere
Bosch utvikler kontinuerlig nye produkter som kun
orienterer seg etter brukernes ønsker og behov. Selskapet tilbyr løsninger som gjør det daglige hagearbeidet enklere, raskere og mer behagelig.

Bosch Lithium-Ion-teknologi
Bosch kombinerer den mest moderne Lithiumion-batteriteknologi med optimerte motorer
og elektroniske komponenter. Et eksempel
er Bosch Intelligent Electronic Cell Protection
(ECP), som er unik på markedet og beskytter Lithium-ion-batteriene mot overoppheting
og overbelastning, slik at de får spesielt lang
levetid. Bosch var først ute med å tilby batteridrevne hageredskaper med Lithium-ionteknologi, og har nå en komplett serie fra
hagesakser til gressklippere.

OPPTIL 15 %
YTELSE

Efficient
engergy
EFFICIENT
ENERGY MANAGEMENT
management

Ergoflex-SYSTEM

JET-COLLECT-SYSTEM
TURBINE-CUT
SYSTEM

Du finner et lite utvalg av eksempler på ledende
teknologi på denne siden. Du kan lese mer om
dette på www.bosch-hage.no.

Powerdrive-motor

«Efficient Energy Management»
ANTI-BLOCKING-SYSTEM
ANTI-BLOCKING-SYSTEM
Øker driftstiden til Lithium-ion-batteriene i
Rotak LI med opptil 15 % avhengig av klippeforholdene. Den intelligente elektroniske
klippestyringen gir nøyaktig så mye energi
som trengs i forhold til gressets høyde og tetthet samtidig som knivenes rotasjonshastighet
er konstant. Og når motoren slås av, transformerer energigjenvinningssystemet energien
knivene lager før de stopper helt, til elektrisk
energi som strømmer tilbake til batteriet
i klipperen.
KLIPPER
UTTO
TILTHE
KANTEN
CUTS UP
EDGE

«Ergoflex»-system
Bosch er opptatt av å designe hageredskaper
som er lette å bruke med optimal ergonomi.
Den nyeste serien Rotak-gressklippere har
«Ergoflex»-systemet med ergonomisk utformede og justerbare håndtak som gir bedre
arbeidsstilling og reduserer muskelbelastningen under gressklipping. «Ergoflex»-systemet
er godkjent av den velrenommerte tyske
institusjonen AGR som fremmer forskning
på hvordan ryggproblemer kan unngås.

«Jet-Collect»-system
Den innovative valsen med kniver i rustfritt
spesialstål eller fjærstålpinner og luftinntaksåpninger gir grundig fjerning av plenfilt,
mose og ugress. Avfallsmaterialet som er
løsnet, trykkes inn i oppsamlingsbeholderen
av en sterk luftstrøm som hindrer tilstopping.

Powerdrive-motor
Det innovative reduksjonsgiret omdanner det
høye motorturtallet til en enorm kraft. Hvis
den sinkes av motstand, økes dreiemomentet
automatisk slik at motoren fortsetter å jobbe
med full kraft, selv under vanskelige forhold
og høy belastning.

Elektronisk «Anti-Blocking»-system
Hvis det ikke er mulig å kutte rett gjennom
en tykk grein, registreres det av den innovative mikroelektronikken. Da justeres knivenes
retning, slik at man kan fortsette å skjære
gjennom tre med full kraft der andre maskiner
kommer til kort.

Innovative plenkammer
De er bredere enn forhjulene på gressklippere
og fører gress som vokser helt inntil kanten,
effektivt inn i knivene.

«Power-Blade»-system
Det spesialutviklede utløsersystemet fra
Bosch kombinert med bypass-klippesystemet
består av en fast føringsklinge uten skarpe
kanter og en bakre kniv som er bevegelig og
ekstra skarp. Systemet hindrer utilsiktet klipPOWER-BLADE-SYSTEM
POWER-BLADE-SYSTEM
ping og sørger for sikkerhet og særdeles jevne
klipperesultater uten fibre.

TURBINE-CUT-SYSTEM
TURBINE-CUT
SYSTEM

Effektivt «Turbine-Cut»-system
Med det nyutviklede turbinskjæreverket kan
myke materialer kvernes sammen med hardt
treverk. 8 roterende kniver sammen med
traktkonstruksjonen gir optimal mating og
ekstremt raskt materialgjennomløp på inntil
230 kg/t. Denne kombinasjonen sikrer effektivt arbeid med så å si null blokkering, uansett
hva slags hagemateriale som behandles.
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Du kan også ta en titt på nettsiden til Bosch
hvis du ønsker mer
Ønsker du nye tips om hvordan du kan forme hagen?
Har du spørsmål om hvordan du pleier spesielle planter? Eller vil du finne spesialtilbehør til hageredskapene
dine? På vår hjemmeside finne du svar på alt dette.
Velkommen til hageavdelingen til Bosch. Du finner oss
døgnet rundt på: www.bosch-hage.no.
Her finner du en hagerådgivning som gir basiskunnskap
om hagepleie og de nyeste produktene med beskrivelse
av hvordan de brukes. Fra gressklippere til den praktiske

Isio, fra enkelt til utfordrende – du finner garantert
noe du blir inspirert av! Slik at hagesesongen blir
morsom fra begynnelse til slutt. Hva mer fins det?
Hvorfor ikke avlegge oss et besøk? Hageportalen
er alltid åpen for deg.
Hvis du er ute etter informasjon og opplærings
materiell som gjelder teknologien i hageredskaper
og elektroverktøy fra Bosch, går du inn på
www.powertool-portal.com.

Bosch – tar ansvar for fremtiden
Miljøet begynner i ens eget hus
Ansvar for miljøet er en grunnleggende verdi for
Bosch. Bosch skrev den første forpliktende miljøinstruksen allerede for tretti år siden. Miljøretningslinjer
som gjelder for hele Bosch-gruppen ble formulert
i 1996. Samme år startet Bosch også en gradvis
introduksjon av miljøstyringssystemer i alle fabrikkene. Det ble satt i gang prosjekter for de mest ulike
områder, f.eks. for energibesparende produkter.
For eksempel er de batteridrevne klipperne i den
siste Rotak LI-generasjonen de første som utstyres
med «Efficient Energy Management». Det bidrar til
innsparing av 20 % energi i kombinasjon med den
utprøvde og testede Lithium-ion-teknologien fra
Bosch. I tillegg blir plenklippingen en fornøyelse –
stille, uten lukt, klimavennlig, miljøvennlig.

Det finnes andre prosjekter når det gjelder miljøvennlig
emballasje, f.eks. avfallssortering og gjenvinning.
Du får et omfattende overblikk over Bosch sitt engasjement for miljøet på Internett: www.bosch-umwelt.com.
Gjenvinningsservice: Hjelp til med å ta vare på
miljøet. Du kan levere gamle hageredskaper, batteridrevne maskiner og batterier fra Bosch til gjenvinning
hos forhandleren. På den måten blir mer enn 80 %
av et elektroverktøy gjenvunnet.

Bosch hageredskaper
100 % kvalitet, 100 % service
Testet og garantert
Omfattende og langvarig holdbarhetstesting og løpende
stikkprøvekontroller sikrer at det bare er produktene
med best kvalitet som forlater Bosch-fabrikken. Derfor
har også alle Bosch-produkter to års reklamasjonsrett.
Mer detaljert informasjon finnes i garantierklæringen

Trykt på
miljøvennlig
papir

1 619 LA0 020

Våre maskiner blir videreutviklet kontinuerlig. Derfor er de tekniske spesifikasjonene og illustrasjonene ikke bindende. Vi fraskriver oss ethvert ansvar for
trykkfeil.
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