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Основни предимства

Технически параметри
Напрежение / Капацитет на батерията 12 V / 2,0 Ah
Бързо зарядно устройство 60 min

Окомплектовка Соло машина, Комплект с една или две батерии, бит, мека чанта и 
зарядно(само във версиите с батерия)

Препоръчителна цена на дребно с ДДС 1 батерия 269,00лв.
Соло машина 199,00лв.

• Лесна смяна на режима на работа (пробиване/завинтване)

• Патентована технология „One touch“, за изцяло електронна промяна на посоката на въртене с един клик. Вграден 

LED индикатор 

• Интегриран софтуерен алгоритъм, който позволява стартиране винаги в посока „завинтване“

• Безчетков мотор (EC) с по-дълъг живот и по-малка консумация на енергия.

• Интуитивен и лесен за работа 
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Иновативна смяна на режима на работа 
(пробиване/завинтване)

Лесна и бърза настройка на 

редуктора

Интуитивна смяна на режима на работа с 

помощта на редуктора. Лесна настройка на 

завинтване(1-ва скорост) и пробиване (2-ра 

скорост) само с едно завъртване на пръстена на 

редуктора.

Използването на грешна настройка е почти 

невъзможно!

Ударно пробиванеПробиване

Режим пробиванеРежим завинтване

Смяна на въртящия момент MIN                         MAX  

Настройване само с едно завъртване
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Иновативна смяна на режима на работа

Моментална смяна на посоката на въртене

LED индикатор, който обозначава 

посоката на въртене преди 

започване на работа
Винаги готов за работа

След престой, винтоверта винаги 

започва работа в посока завинтване, 

благодарение на вграден софтуерен 

модул.
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Основни характеристики

Висока 
производителност 
10mm бързозатягащ патронник, 

безчетков мотор (EC), нов 

ергономичен дизайн, 2,0 Ah Li-

Ion батерия и Syneon чип.

Винаги готов за работа
След престой, винтоверта винаги започва 

работа в посока завинтване, благодарение на 

вграден софтуерен модул.

Лесна смяна на посоката на въртене само с 

един клик, благодарение на интегрираната 

електроника.

Лесен за работа:
Интуитивен, ергономичен и 

модерен дизайн. 
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Технически параметри

EasyImpact 12
Напрежение / Капацитет на батерията 12 V / 2,0 Ah

Обороти на празен ход (1st скорост / 2nd

скорост) 0 – 400 / 1.300 об./мин.

Макс. въртящ момент 30 Nm

макс. въртящ момент (мек/твърд режим на 
завинтване) 15 / 30 Nm

Настройки на въртящия момент 12 (11+ Max)

Макс. брой удари в минута 19.500 bpm

Бързозатягащ патронник 10 mm

Макс. диаметър на винта 6 mm

Макс. диаметър на пробиване в стомана 8 mm

Макс. диаметър на пробиване в дърво 20 mm

Макс. диаметър на пробиване в зидария 6 mm

Тегло (с батерия) 1,0 kg
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Логистични данни
EasyImpact 12

Наименование EasyImpact 12
Напрежение / Капацитет 
на батерията

12 V / 2,0 Ah

Окомплектовка Арт. номер
Baretool
номер

EAN
Преп. цена на 
дребно с ДДС

1 батерия (мека чанта) 06039B6100

3603JB6100
4053423203462 269,00лв

Соло (картон) 06039B6102 4053423203561 199,00лв



LAUNCH PACKAGE

EasyHeat 500

UniversalHeat 600

АКУМУЛАТОРЕН УДАРЕН ВИНТОВЕРТ 

UNIVERSALIMPACT 18

НАЛИЧЕН ОТ ЮНИ 2019
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• Подходящ за пробиване в дърво, метал, пластмаса и дори зидария

• Модерен и ергономичен дизайн 

• Двускоростен редуктор

• Power for ALL: една батерия за всички инструменти, част от 18V семейство хоби и 

градински електроинструменти на BOSCH

Малък компактен акумулаторен винтоверт за множество приложения

Технически параметри
Напрежение на батерията 18V
Капацитет на батерията 1,5Ah
Време за зареждане 1,5ч

UniversalImpact 18
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Основни характеристики

Най-доброто съотношение мощност/цена на пазара

Бързозатягащ 
патронник за 
цилиндрични 
свредла

Двускоростен редуктор
Оптимизиран за оптимален въртящ 

момент и скорост

Ергономичен и 
модерен дизайн
Удобен захват с 

противоплъзгъщо покритие 

на дръжката
Дълъг живот на батерията
Syneon чип, който допринася за по-дълъг живот 

на батерията, по-оптимално използване на 

мощността и предпазва клетките на батерията

UniversalImpact 18
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Технически параметри

Технически параметри UniversalImpact 18
Напрежение/Капацитет на батерията 18 V / 1,5 Ah

Обороти на празен ход (1ва / 2ра скорост) 400 / 1.350

Макс. въртящ момент 30 Nm

Макс. въртящ момент (мек/твърд режим на 
завинтване) 18 / 30 Nm

Патронник Цилиндрични свредла до 10 mm

Макс. диаметър на винта 8 mm

Макс. диаметър на пробиване в зидария 10 mm

Макс. диаметър на пробиване в стомана 10 mm

Макс. диаметър на пробиване в дърво 30 mm

Тегло с батерия 1,3kg

Окомплектовка
Куфар, Удаен винтоверт UniversalImpact 18, Зарядно AL 1810 CV, 1 или 2 батерии
(1,5Ah)

1 2

Преп. цена на дребно с ДДС (1x1,5Ah): 269,00лв.

Преп. цена на дребно с ДДС (2x1,5Ah): 309,00лв.
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Окомплектовка

+

Ново компактно зарядно AL1810CV

1 или 2 батерии

Пластмасов куфар
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Mediapool ID
301841

Mediapool ID
301858

Mediapool ID
301855

Mediapool ID
301850

Mediapool ID
301842

Mediapool ID
301844

Mediapool ID
301843

Mediapool ID
301852
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Логистични данни

Наименование Акумулаторен ударен винтоверт UniversalImpact 18 (пластмасов куфар)

Батерии Арт. номер Baretool номер EAN
Преп. цена на 

дребно с ДДС

1 06039C8100 3603JC8100 4053423215977 269,00лв

2 06039C8101 3603JC8100 4053423215984 309,00лв

Наличен от Юли 2019



ЛАЗЕРЕН НИВЕЛИР QUIGO
GREEN

Новото QUIGO, вече със зелен лазерен лъч.
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Лазерен нивелир QUIGO Green 
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Препоръчителна цена на дребно с ДДС: 159,00лв.



NANOBLADE НАСТОЛНА МАСА ЗА РЯЗАНЕ 

ADVANCEDTABLECUT 52

22
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Ново измерение в 
рязането.
Компактен дизайн и малко тегло.
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AdvancedTableCut 52
Основни характеристики

SDS захват на консуматива

Бърза и лесна смяна на ножчето

Функция издърпване-избутване

Различни възможности за рязане: 
Дълги прави срезове– ИЗБУТВАНЕ
Къси срезове– ИЗДЪРПВАНЕ

Ново измерение в рязането.
Компактен дизайн и малко тегло.
(-65% сравнение с PTS 10)

Преграда

Хоризонтално настройване на ъгъла на рязане 
за точни срезове (+/-60°) вкл. Допълнителна 
релса за дълги прави срезове, вкл. в
окомплектовката

Настройка на ъгъла на рязане

Вертикатлна настройка на ъгъла на 
рязане (0°-45°) 

Отделение за аксесоари 

За лесно съхранение на допълнителни 
ножчета и консумативи

Система за прахоулавяне
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AdvancedTableCut 52 технически параметри

AdvancedTableCut 52 настолна маса за рязане
• Мощност 550 W
• Обороти на празен ход 8.200 min-1

• Макс. дължина на рязане 220 mm
• Макс. дълбочина на рязане

под ъгъг 90° 52 mm
под ъгъг 45° 35 mm

• Тегло 8,5 kg

Wood Basic 65 нож
• Размери LxW [mm] 131,1 x 19

Наименование Артикулен номер EAN Препоръчителна цена на дребно с 
ДДС

AdvancedTableCut 52 0.603.B12.000 3.165.140.887.571 649,00лв.

Wood Basic 65 нож(наличен от 24.06) 2.609.256.F43 3.165.140.967.853 59,00лв.

Замества настолен циркуляр PTS 10 0.603.B03.400
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