
UUTUUS! Vahva 18 V:n tuoteperhe litiumioniakkuteknologialla
 Sama akku kaikille 18 V:n Bosch-puutarha- ja -sähkötyökaluille•	
18 V:n litiumioniakut – huipputason tehoa ja voimaa•	
Hintaetu – täydennä valikoimaa joustavasti ostamatta lisäakkuja•	

Lisätietoja osoitteesta www.bosch.fi.  
Remontoijan ja rakentajan valinta – Bosch

Voimakas 18 V:n tuoteperhe
Vaihda vain kone – älä akkua!



Aloita uusi aikakausi –  
vain yhdellä akulla!

Tervetuloa 
  18 V:n tuoteperheeseen! 

Power4All on litiumioniteknologiaa hyödyntävä akkujär-
jestelmä koko uudelle Bosch-tuoteperheelle! Huipputehoa 
yhdellä voimakkaalla 18 V:n akulla, joka sopii kaikkiin  
uuden järjestelmän akkukoneisiin: ruuvinvää ntimiin, iskuruu-
vinvääntimiin, poravasaroihin, pistosahoihin, hiomakoneisiin 
ja  valaisimiin sekä viimeistelyleikkureihin että pensasleik-
kureihin. 

Se tarjoaa sinulle huipputason tehon ja tinkimättömän 
joustavuuden. Koska akku voidaan yhdistää moniin erilaisiin 
laitteisiin, kodin ja puutarhan tärkeimmät työt pysyvät var-
masti hanskassa. Parasta kaikesta: voit täydentää Boschin 
18 V:n tuoteperhettä akkukoneilla ilman lisäakkuja ja  
-latauslaitteita, mikä säästää selvää rahaa. 



Tervetuloa 
  18 V:n tuoteperheeseen! 



Yhdistele  
joustavasti!

Talossa 
        ja puutarhassa

Haluatko ruuvata ensin hyllyn kiinni vai leikata sittenkin 
pensasaidan? Me suosittelemme: tee mitä haluat! Voit 
yksinkertaisesti kiinnittää 18 V:n akun haluamaasi lait-
teeseen ja ryhtyä töihin. Kun työ on valmis, irrota akku 
ja kiinnitä se seuraavan koneeseen – ja jatka hommia.

Kuten huomaat, Boschin insinöörit ovat helpottaneet 
taas huomattavasti harrastajien ja viherpeukaloiden elä-
mää, onpa kyseessä sitten poraus, sahaus tai pensaiden 
leikkaus. Tee elämästäsi helppoa ja astu Boschin uuden 
18 V:n tuoteperheen maailmaan.



Täältä ideoita taloon ja puutarhaan:

etsitkö hyviä ideoita, vinkkejä ja ohjeita? Vastaus löytyy 
bosch-do-it-sivuilta. Ne ovat täynnä tee-se-itse-ideoita  
ruokapöydästä sohvaan.
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Nyt pääset vihdoinkin eroon akuista ja latauslaitteista, 
jotka eivät sovi toisiinsa ja vievät tarpeettomasti rahaa 
ja tilaa. Boschin uudessa 18 V:n perheessä yksi tukee 
toista. Se tarkoittaa, että yksi akku ja yksi latauslaite  
sopivat kaikkiin laitteisiin!

Aloita esimerkiksi hankkimalla ruuvinväännin, akku ja  
latauslaite, ja täydennä sarjaa vähitellen muilla tarvitse-
millasi laitteilla – mutta ilman lisäakkuja ja -latauslaitteita. 
Näin säästyy selvästi rahaa. Tuoteperheeseen kuuluvat 
laitteet tunnistaa Power4All-logosta.

Yhdistele  
          joustavasti!

Vältä ylimääräisiä  
akkuja ja latauslaitteita.

18 voltin turvaurat

Sen ansiosta kaikki tuoteperheen  
jäsenet tunnistavat akkusi.

Kätevä irrotusmekanismi

Se tekee laitteen vaihdosta helppoa.

Lataustoiminto ulkopuolella 

Näin akkua ei tarvitse irrottaa koneesta  
latausta varten (paitsi PSM 18 LI).



… ja täydennä valikoimaasi  
     joustavasti!

A B
Aloita yhdellä  

sarjalla …
… tai yhdistele  

mielesi mukaan …

Puutarhatyökaluja: 
•	 18 voltin akkuviimeistelyleikkuri ART 26 LI*
•	 18 voltin akkupensasleikkuri AHS 52 LI * keväällä 2011



Sama teho puolella koolla
Akkujen koko ja paino ovat  
noin 60 % pienemmät tavallisiin 
nikkelikadmiumakkuihin  
verrattuna – mutta teho pysyy 
samana.

Aina täysi voima
Mimimaalinen lataustilan  
itsepurkautuminen, ei muisti- 
ilmiötä: akulla on vakiokapasi-
teetti koko käyttöiän ajan. 

     Kompakti, kestävä  
ja nopeasti ladattava

Litiumioniteknologialla varustetut koneet ovat käytännössä aina 
käyttövalmiita. Voit asettaa akun huoletta lataustelakkaan –  
riippumatta siitä, onko akku täysi, puolitäysi vai tyhjä. Lataustilan 
purkautumisen tai muisti-ilmiön voit unohtaa.

Lyhyiden latausaikojen ansiosta litiumioniteknologialla varustetut 
Boschin akkukoneet ovat paitsi nopeasti käyttövalmiita, myös 
erittäin kestäviä. Täyteen ladattu litiumioniakku on jopa neljän 
kuukauden valmiustilan jälkeen yhä noin 92-prosenttisesti  
ladattu. Siten Bosch Power antaa kuusi kertaa pidemmän käyt-
töajan kuin tavallinen NiCd-akku. Lyhyesti: pieni akku, suuri 
edistysaskel.

Litiumioniteknologialla  
varustetut järjestelmäakut

Litiumioniakkuteknologian edut



Teho, lataus, keveys
Boschin litiumioniteknologialla 
varustetut akkukoneet vakuut-
tavat kompaktilla rakenteellaan, 
vähäisellä painollaan ja erin-
omaisella käsiteltävyydellään. 
Se säästää paljon voimaa  
kaikissa töissä.

Pitkä käyttöikä
Älykäs elektroninen kennojen 
suojaus, Bosch ECP, suojaa  
litiumioniakkuja korkeilta läm-
pötiloilta ja ylikuormitukselta. 
Se pidentää niiden käyttöikää 
huomattavasti.

Tekninen varustelu 
18 V:n akku

Ei muisti-ilmiötä, minimaalinen latausti- `
lan itsepurkautuminen: aina käyttövalmis  
litiumioniteknologian ansiosta
Pidempi käyttöikä Boschin elektronisen  `
kennojen suojauksen (ECP) ansiosta
Uusi PowerPacks antaa 30 % enemmän  `
voimaa

Tekninen varustelu 
18 V:n latauslaite

Litiumionilataustelakka akun lataustilan  `
tunnistimineen
Sopii kaikille nopeasti vaihdettaville   `
litiumioniakuille jänniteturvauran kanssa

Latauslaite 18 V
Latausaika 100 % 60 min

80 % 30 min

Lataustilan näyttö ü
Paino 406 g

Litiumionakku 18 V
Jännite / Kapasiteetti 18 V / 1,5 Ah
Latausaika 100 % 60 min

80 % 30 min
Paino 333 g
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Voima ja kestävyys  
       samassa paketissa:
       2-vaihteinen akkupora / ruuvinväännin  
                                      PSR 18 LI-2

18 V:n akkupora / ruuvinvääntimellä poraus ja ruuvaus 
sujuvat leikiten. Se istuu erinomaisesti käteen ja ryhtyy 
työhön täydellä 18 V:n litiumioniakun voimalla.

Tekninen varustelu
Luokkansa paras käsiteltävyys erittäin kevyen ja   `
kompaktin rakenteen ansiosta
2-vaihteinen suurtehoplaneettavaihteisto ylivoimaisella  `
käyttöiällä ja parhaalla voimansiirrolla: paljon voimaa 
ruuvaukseen 1. vaihteella, suuri nopeus poraukseen 
2. vaihteella
Ruuvaa täydellä akkulatauksella pysähtymättä jopa  `
300 ruuvia

Optimaaliset käyttökohteet
Suuret rakennus- / asennusprojektit kuten   `
huonekalujen valmistus tai katon rakennus
Poraukset puuhun ja metalliin `
Seinäasennukset `

PSR 18 LI-2
Jännite / Kapasiteetti 18 V / 1,5 Ah
Ruuvin Ø maks. 8 mm
Poran Ø puuhun 35 mm
Poran Ø teräkseen  10 mm
Tyhjäkäyntikierrosluku  
(1. / 2. vaihteella)

0 – 400 min–1 /  
0 – 1250 min–1

Vääntömomentin säätöalueet 25 + 1
Maksimivääntömomentti  
(pehmeä / kova ruuvausliitos)

25 / 46 Nm

Istukka Bosch Auto-Lock
Koneen paino akun kanssa 1,45 kg



PowerLight ApplicationAuto-Lock

Poraa ja ruuvaa  
voimakkaasti kaikkialla 
ilman johtoa ja pisto-
rasioita.
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Monipuolinen  
      tehopakkaus:
2-vaihteinen akkuiskupora / ruuvinväännin  
                              PSB 18 LI-2

PSB 18 LI-2
Jännite / Kapasiteetti 18 V / 1,5 Ah
Ruuvin Ø maks. 8 mm
Poran Ø puuhun / teräkseen 35 / 13 mm
Poran Ø tiiliseinään / betoniin 15 / 12 mm
Tyhjäkäyntikierrosluku  
(1. / 2. vaihteella)

0 – 400 min–1 /  
0 – 1650 min–1

Maksimivääntömomentti  
(pehmeä / kova ruuvausliitos)

30 / 48 Nm

Vääntömomentin säätöalueet 30 + 2
Istukka Bosch Auto-Lock
Koneen paino akun kanssa 1,8 kg

Niin iskuporauksessa, porauksessa kuin ruuvauksessakin: 
Boshin voimakkaalla, litiumioniakkuteknologialla varus-
tetulla 18 voltin akkuiskupora / ruuvinvääntimellä saat ai-
kaan hyvää jälkeä joka kohteessa. 30 vääntömomentti-
asetusta varmistavat hienovaraisen työn ruuvi ruuvilta.

Tekninen varustelu
Luokkansa paras käsiteltävyys erittäin kevyen ja   `
kompaktin rakenteen ansiosta
2-vaihteinen suurtehoplaneettavaihteisto varmistaa  `
ylivoimaisen käyttöiän ja parhaan voimansiirron
30-portaisella vääntövoiman esivalinnalla varustettu  `
momentinsäätöpyörä sekä porausasento ja  
iskuporausasento

Optimaaliset käyttökohteet
Suuret rakennus- / asennusprojektit ja irrotukset `
Raskaat poraukset puuhun, metalliin, tiiliseinään   `
ja betoniin
Ruuvaukset `



PowerLight ApplicationAuto-Lock

Niin iskuporauksessa, 
porauksessa kuin  
ruuvauksessakin 
Bosch PSB 18 LI-2 
näyttää, mitä moni-
puolisuus on.
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Boschin PST 18 LI on litiumioniakulla varustettu pistosaha, 
jossa teho, tarkkuus ja kompakti käsiteltävyys yhdistyvät 
ihanteellisella tavalla. Tarkat kaarteet onnistuvat helposti 
ja CutControl-ohjuri varmistaa suorat sahauslinjat.

Tekninen varustelu
Boschin innovatiivinen CutControl-ohjuri ja integroitu  `
kohdevalo maksimaaliseen tarkkuuteen  
ja hallittavuuteen
Bosch-elektroniikka ja iskuluvun ohjaus varmistavat   `
sahan helpon käynnistyksen ja materiaalille sopivan 
työskentelyn
4-asentoisen heiluriliikkeen ansiosta sahaustyö edistyy  `
nopeasti ja sahanterä kestää pitkään

Optimaaliset käyttökohteet
Puulattioiden, paneelien / lautojen sahaaminen `
Koriste-esineiden / leikkikalujen valmistaminen `
Seinä- / kattopanelointi `
Muoviputkien, alumiiniprofiilien sovitus,   `
korjaus ja asennus

PST 18 LI
Jännite / Kapasiteetti 18 V / 1,5 Ah
Iskuluku tyhjäkäynnillä 0 – 2400 min–1

Jalkalevy Teräs
Sahaussyvyys  
puuhun / teräkseen

80 / 10 mm

Bosch-elektroniikka ü
4-asentoinen heiluri ü
Boschin SDS-järjestelmä ü
Bosch-tärinänvaimennus ü
Koneen paino akun kanssa 1,9 kg

 Kompakti ja johdoton  
tarkkaan sahaukseen:
              akkupistosaha PST 18 LI



PendulumCutControl PowerLight

Sahanterän vaihto  
nopeasti, varmasti  
ja ilman työkaluja 
Bosch SDS:llä.

Kaikki hallinnassa  
sahaus sahaukselta: 
Bosch CutControl.
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Hioo  
   joka nurkan:
 akkuyhdistelmähiomakone PSM 18 LI

Sopii puulle ja metallille – Boschin PSM 18 LI -hiomako-
neella hiot kaiken: pienet ja suuret pinnat, nurkat ja  
reunat. Kompakti moniosaaja on valmis mitä monipuoli-
simpiin käyttökohteisiin erilaisten hiomatarvikkeiden 
kanssa.

Tekninen varustelu
Puhdasta hiontaa ja kiillotusta Boschin mikrosuoda- `
tinjärjestelmällä: pöly imeytyy suoraan integroituun 
mikrosuodatinkoteloon
Mikrotarrakiinnitys hiomapaperin nopeaan ja   `
helppoon vaihtoon sekä SDS-järjestelmä tarvikkeiden 
asennukseen
Kaksijakoinen hiomalevy ja käännettävä kolmiokärki  `
varmistavat hiomapaperin optimaalisen käytön

Optimaaliset käyttökohteet
Ikkunankehysten ja puukaiteiden hionta `
Huonekalujen hionta ja kiillotus `
Vaikeapääsyisten kohteiden hionta `

PSM 18 LI
Jännite / Kapasiteetti 18 V / 1,5 Ah
Värähtelyluku 22000 min–1

Värähtelyliikkeen Ø 1,6 mm
Hionta-ala 104 cm2

Mikrosuodatinjärjestelmä ü
SDS-hiomalevy ü
Koneen paino akun kanssa 1,3 kg



micro-
filtersystem Microklett

Helppo hiomapaperin 
vaihto mikrotarrakiin-
nityksen ansiosta.

Puhdas: imee hioma-
pölyn mikrosuodatin-
koteloon.



18 |

Kaikkialle loistavan  
     kirkasta valoa:
   akkumonitoimivalaisin PML LI

PML LI
Jännite / Kapasiteetti 18 V / 1,5 Ah
Kirkkaus 270 lm
Käyttöaika 6,5 tuntia
Koneen paino akun kanssa 0,6 kg

Boschin PML LI tuo runsaasti valoa harrastuksiin,  
urheiluun ja vapaa-aikaan kaikkialla siellä, missä tarvitaan 
hyvää näkyvyyttä. Todellista liikkumavapautta ilman  
johtoa ja pistorasioita. 

Tekninen varustelu
Suuri valaisuteho kolmella korkeatasoisella   `
LED-valolla (3 x 1 W)
Käytännöllinen paketti tarjoaa ihanteellisen jousta- `
vuuden: pitkä ja kapeakaulainen pidin työpenkki-  
ja kirjoituspöytäkäyttöön, polkupyörän ohjaustankoon 
sopiva pidike (ei saa käyttää yleisillä teillä!) sekä  
päänauhaan kiinnitettävä pidike
Ilman akkua ja latauslaitetta `

Optimaaliset käyttökohteet
Työskentely pimeissä nurkissa `
Harrastuksiin, urheiluun ja vapaa-aikaan `



Bosch PML LI auttaa 
kaikkialla: pimeissä 
nurkissa, työpöydällä 
ja matkalla.
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* tammikuusta 2011 ** uuden EPTA-määräyksen mukaan

Uneo Maxx*
Jännite / Kapasiteetti 18 V / 1,5 Ah
Poran Ø betoniin 10 mm
Poran Ø teräkseen  8 mm
Poran Ø puuhun 10 mm
Ruuvin Ø maks. 6 mm
Tyhjäkäyntikierrosluku 0 – 900 min–1

Istukka Bosch SDS-Quick
Iskuluku 0 – 5000 min–1 
Yksittäisiskuvoima ** 0,6 J ** (1,1 J)
Koneen paino akun kanssa 1,4 kg

Litiumioniakkuteknologialla varustettu 18 V:n  
akkuporavasara Uneo Maxx poraa betoniin ongelmitta. 
Pneumaattinen iskukoneisto vasaraporaa lähes  
itsestään kovimpaankiin betoniin. Poraus ja ruuvaus  
onnistuu kaikkiin muihinkin materiaaleihin.

Tekninen varustelu
Kompakti, kevyt, helppo käsitellä – maksimivoima   `
ja maksimaalinen käyttömukavuus kaikkeen:  
vasaraporaukseen, poraukseen ja ruuvaukseen
Maks. iskuvoima pneumaattisen iskukoneiston   `
ansiosta
SDS-Quick poranterän helppoon vaihtoon `

Optimaaliset käyttökohteet
Voimakkaat betoniporaukset `
Voimakkaat, raskaat poraukset   `
puuhun, metalliin ja tiiliseinään
Ruuvaukset `

Mahdollisimman monipuolinen,  
      mahdollisimman voimakas:
   akkuporavasara Uneo Maxx*



SDS-Quick
Pneumatic

Hammer

Boschin Uneo Maxx 
on kompakti voima-
pakkaus pneumaatti-
sen iskukoneiston  
ansiosta.

Mahdollisimman monipuolinen,  
      mahdollisimman voimakas:
   akkuporavasara Uneo Maxx*



     Johdotonta  
vapautta!
      Akkupensasleikkurit AHS 48 LI*  
                          ja AHS 52 LI

Johdoton pensaiden leikkaus on tehokasta. Etenkin  
Boschin kevyillä pensasleikkureilla AHS 48 LI ja AHS 52 LI: 
työ edistyy nopeammin ja jopa pään yläpuolella tapahtuva 
työskentely on helppoa ja nopeaa. Elektronisen lukkiutu-
misenestojärjestelmän ansiosta keskeytymätön leikkaus 
on mahdollista silloinkin, kun muut pensasleikkurit  
olisivat jo hyytyneet.

Tekninen varustelu
Kevyt ja helppo käsitellä: AHS 48 LI painaa vain 2,2 kg  `
ja AHS 52 LI vain 2,3 kg
Lukkiutumisenestojärjestelmä lisää leikkaustehoa `
Optimaalinen painopiste ja ergonominen kahvamuo- `
toilu varmistavat koneen miellyttävän ja varman  
käsittelyn

Optimaaliset käyttökohteet
Voimakasta ja väsymätöntä leikkausta myös suurille   `
ja pitkille pensasaidoille. Keveyden ja optimaalisen  
tasapainon ansiosta työskentely on erittäin vaivatonta.

AHS 48 LI* AHS 52 LI
Jännite / Kapasiteetti 18 V / 1,3 Ah 18 V / 1,3 Ah
Terän pituus 480 mm 520 mm
Teräväli 15 mm 15 mm
Käyttöaika akkulatausta kohti enintään 50 min enintään 50 min
Iskuluku tyhjäkäynnillä 2200 min–1 2200 min–1

Koneen paino akun kanssa 2,2 kg 2,3 kg

* saatavana vain sarjana akun ja latauslaitteen kanssa



LIGHTWEIGHT

up to 
50 min

LONG RUN TIMEANTI-BLOCKING-SYSTEM

Sekä vasen- että  
oikeakätisille: Boschin 
akkupensasleikkureilla 
tarkka työskentely  
on mahdollista joka 
asennossa.
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   Leikkuuvoimaa  
jopa 1000 metriin asti:
   akkuviimeistelyleikkuri ART 26 LI*

ART 26 LI *
Jännite / Kapasiteetti 18 V / 1,3 Ah
Leikkuuleveys 26 cm
Leikkuuteho akkulatausta kohti enintään 1000 m
Korkeudensäätö 80 – 114 cm
Leikkuujärjestelmä Muoviterä
Koneen paino akun kanssa 2,4 kg

* keväällä 2011

Boschin ART 26 LI tekee nurmikonhoidosta  
miellyttävää ja helppoa. Reunojen viimeistely ja 

leikkaus pensaiden alta onnistuu Boschin akkuvii-
meistelyleikkurilla, josta riittää voimaa huoliteltuihin 

reunoihin useiden satojen metrien verran.

Tekninen varustelu
Täysi joustavuus säädettävän teleskooppivarren,   `
säädettävän lisäkahvan ja käännettävän leikkuupään  
ansiosta
Kaarnasuoja varmistaa riittävän ja tasaisen turvavälin  `
tarkoissa leikkauksissa
Innovatiivinen muoviteräjärjestelmä takaa tehokkaan,  `
väsymättömän ja tarkan leikkauksen

Optimaaliset käyttökohteet
Tehokas ja jatkuva pitkienkin nurmikon reunojen   `
viimeistely. Joustavien säätömahdollisuuksien ansiosta 
kaikki nurkat pysyvät järjestyksessä.



Joustava leikkuupää 
ulottuu vaivatta nurk-
kiin ja reunoihin ja  
viimeistelee puhtaasti 
oikeaan muotoon.



3,6 V

Monipuolista 
  akkuvoimaa!

Ixo
Ruuvaa maailman eniten  
ostetulla sähkötyökalulla!

Xeo 
Leikkaa entistä tarkemmin – 
yleisleikkuri AutoSharp+  
-ominaisuudella.

10,8 V

PSR 10,8 LI
Kevyt ja kätevä 1-vaihteinen 
akkuruuvinväännin.

PSR 10,8 LI-2
Monipuolinen 2-vaihteinen  
akkupora/ruuvinväännin,  
luokkansa paras käsiteltävyys.

PMF 10,8 LI
Monipuolisin lajitoveriensa 
joukossa – johdotonta sahaa-
mista, katkaisua, jyrsintää,  
hiontaa ja kaapimista.

Muiden Li-ion-akkukoneiden 
yleiskatsaus



14,4 V

Boschin Li-ion-voima on käytettävissäsi joka koossa:  
pienestä ja kätevästä 3,6 V:n Ixosta voimakkaaseen 14,4 V:n  
iskupora/ruuvinvääntimeen. Sinä valitset työtehtävän –  
Boschilta löytyy siihen sopiva akkukone. Ryhdy hommiin!

PSR 14,4 LI ja 
PSR 14,4 LI-2
Kompaktit 1- ja 2-vaihteiset 
akkupora/ruuvinvääntimet – 
paljon voimaa ja suurta kestä-
vyyttä.

PSB 14,4 LI-2
Kompakti 2-vaihteinen akkuis-
kupora/ruuvinväännin –  
ruuvaa ja poraa myös iskulla!

7,2 V

PSR 7,2 LI
Kevyt ja kompakti – ja ruuvaa 
voimakkaasti siitä huolimatta!

Prio 
Pieni ja kätevä hiomakone  
kaikille pinnoille ja nurkille.

PKP 7,2 LI 
Nopea apuri: kuumaliimaus 
onnistuu johdottomasti  
kaikkialla.

Uneo
Uneo Maxxin pikkuveli – 
kompakti kolmen  
toiminnon voimapaketti 
vasaraporaukseen, pora-
ukseen ja ruuvaukseen.



3,6 V

10,8 V

Muiden Li-ion-akkukoneiden 
yleiskatsaus 

Isio- 
akkupuutarha leikkuri
Kompakti ja kevyt: vain 500 g  
miellyttävään työskentelyyn. Ku-
vassa varustettuna ruohoterällä

Isio- 
akkupuutarha leikkuri
Alkuperäinen: kevyt ja erittäin 
tehokas. Kuvassa varustettuna 
pensasterällä

Ciso- 
akkuoksasakset
Oksien vaivatonta leikkaamista

Akkupuutarhaleikkuri  
AGS 10,8 LI
Erittäin kestävä, ylivoimainen 
käsiteltävyys. Kuvassa varus-
tettuna ruohoterällä

Akkupuutarhaleikkuri  
ASB 10,8 LI
Voimakkain puutarhaleikku-
rimme täydelliseen liikkuma-
vapauteen. Kuvassa varustet-
tuna pensasterällä

Monipuolista  
                akkuvoimaa!



14,4 V

Boschin Li-ion-voima on käytettävissäsi joka koossa  
myös puutarhatyökaluissa: kätevästä 3,6 V:n  
Cisosta kestävään 14,4 V:n viimeistelyleikkuriin. 

7,2 V

Akkupuutarhaleikkuri  
AGS 7,2 LI
Kompakti: 750 g miellyttävällä kahvalla 
keskeytymättömään työskentelyyn

Akkuviimeistelyleikkuri  
ART 23 LI
Johdotonta voimaa jopa 800 metriin asti



36 V / 1,3 Ah

36 V / 2,6 Ah

Akkupensasleikkuri  
AHS 54-20 LI
Johdotonta liikkuvuutta ja maksimitehoa

Akkuruohonleikkuri Rotak 34 LI
Vaivatonta ja tarkkaa leikkausta  
reunoja pitkin

Akkuruohonleikkuri Rotak 37 LI
Johdoton vapaus: ei enää johtojen  
sotkeutumista eikä katkeamista.

Muiden Li-ion-akkukoneiden  
yleiskatsaus



36 V / 2,6 Ah

Akkuruohonleikkuri Rotak 43 LI
Ei bensiiniä, ei johtoa, täysi voima

Akkuketjusaha AKE 30 LI
Voimakas: jopa 100 katkaisua 10 x 10 cm:n  
puuhun yhdellä akkulatauksella

Tehokkaat 36 V:n akkupuutarhatyökalut.  
Sinä valitset työtehtävän – Boschilta löytyy  
siihen sopiva akkutyökalu. Ryhdy hommiin!



Kaipaatko 
   lisää ideoita?
Inspiroidu internet-sivuilla www.bosch-do-it.fi 
kodin ehostamisesta ja sisustamisesta.  
Kyseisestä osoitteesta löydät neuvojen ja 
vinkkien lisäksi työohjeita mielenkiintoisiin 
ideoihin sekä tietysti myös ajankohtaista, 
kattavaa tietoa kaikista harrastajan Bosch-
sähkötyökaluista.

Robert Bosch Oy
Sähkötyökalut 
Äyritie 8 E
01510 Vantaa
www.bosch-do-it.fi

16
19

G
W

88
14

 –
 F

I –
 P

ai
ne

tt
u 

S
ak

sa
ss

a 
– 

P
id

ät
äm

m
e 

oi
ke

ud
en

 m
uu

to
ks

iin
. E

m
m

e 
va

st
aa

 p
ai

no
vi

rh
ei

st
ä.

www.bosch-do-it.fi


