
Siláci  
      3 v 1!
Všeumělové pro kutily jakéhokoli typu:  
         Uneo Maxx a Uneo  
     pro vrtání s příklepem, vrtání bez příklepu  
                a šroubování.

Uneo Maxx a Uneo od firmy Bosch. Nejmenší vrtací kladiva na  
světě s pneumatickým příklepovým mechanismem vrtají s příklepem, 
vrtají bez příklepu a šroubují do každého podkladu. Více informací na 
www.bosch-do-it.cz. To vás chytí.



Vrtání s příklepem, vrtání bez příklepu, 
šroubování: dělají všechno, a přitom snadno.

Uneo Maxx a Uneo: vrtání s příklepem, vrtání bez příklepu a šroubování do každého 
podkladu – do dřeva, sádry, cihel a klidně i do betonu.  
Tito kompaktní siláci 3 v 1 vám tak usnadní práci kdekoli: bez ohledu na to, zda montu-
jete kompletní kuchyni, zavěšujete svítidla, nebo se chystáte postavit zahradní domek. 
Vždy bez omezujícího kabelu a většinou bez nutnosti nářadí během práce nabíjet. 
Umožňuje to výkonná lithium-iontová technologie. Jednoduše geniální.

Uneo je lehké, malé 
a kompaktní – pro  

pohodlné vrtání s pří-
klepem, vrtání bez  

příklepu a šroubování. 
Spolehlivě.



Vrtání do betonu  
do průměru až 10 mm.

Vrtání do oceli  
do průměru až 8 mm.

Vrtání do dřeva do  
průměru až 10 mm  
a šroubování do  
průměru 6 mm.



Kompaktní Uneo s integrovaným 14,4V lithium-iontovým akumulátorem dělá člověku 
 radost při každé práci. Při montáži nábytku, stejně jako při vrtání s příklepem do betonu. 
Tato lehká váha zašroubuje 80 šroubů na jedno nabití akumulátoru a vrtá i v tom nejuž-
ším rohu. Mimořádně silné Uneo Maxx s 18V výměnným akumulátorem se lehce zavrtá 
do betonu jako do másla a zašroubuje 130 šroubů na jedno nabití akumulátoru. Nezáleží 
na tom, které si vyberete: Uneo je v domě a na zahradě již téměř nepostradatelné.

Jednoduché přepínání na 
funkci vrtání s příklepem, 

pohodlná výměna nástroje: 
tak se Uneo změní z vrtač-

ky nebo šroubováku na 
 vrtací kladivo.

Mimořádně kompaktní nebo  
super silné – a v domě a na zahradě  
již téměř nepostradatelné.

Jednoduché přepínání Bleskurychlá výměna Pravý a levý chod



Praktické detaily:

NOVINKA

Přepínač
Jednoduchým přepnutím se 
Uneo rychle změní z vrtačky 
nebo šroubováku na vrtací 
kladivo.

Indikátor stavu nabití
Když svítí zelená kontrolka 
LED, nářadí je připravené. 
Když svítí červená kontrolka 
LED, měl by se akumulátor 
brzy nabít.

Ukazatel směru otáčení
Šipky LED na první pohled 
ukazují, zda se vrták točí  
doprava nebo doleva.

Rukojeť Softgrip s měkkou  
gumovou tlumicí vložkou
Uneo padne dobře do ruky a ru-
kojeť Softgrip s měkkou gumovou 
tlumicí vložkou umožní bezpečné 
držení. Intenzivní osvětlení umož-
ňuje práci i na tmavých místech.



„Power4All“ – vítejte v rodině!

V 18V řadě Bosch funguje jeden pro všechny. To znamená:  
jeden akumulátor a jedna hodinová nabíječka pro veškeré  
nářadí! Díky robustnímu zacvakávacímu mechanismu je  
výměna akumulátoru velmi snadná. A díky funkci nabíjení  
na vnější straně nemusíte akumulátor při nabíjení vyjímat 
z nářadí.

Pokud před sebou máte velké úkoly a kladete vysoké nároky na sílu, výdrž, krátké doby 
nabíjení a vysokou flexibilitu, pak je pro vás ideálním nářadím Uneo Maxx. 

Se sílou jednotlivých příklepů 0,6 J* zvládne nejtvrdší beton, vyniká mimořádně dlouhou 
dobou chodu na jedno nabití akumulátoru a za hodinu je znovu nabitý. Perfektní je také 
díky tomu, že je se svým 18V výměnným akumulátorem flexibilní součástí 18V řady Bosch.

* podle nové směrnice EPTA

Maximální síla, maximální komfort:  
Uneo Maxx od firmy Bosch.



Uneo Maxx – přehled předností:
Vrtání s příklepem, vrtání bez příklepu a šroubování•	  s jediným nářadím
18V výměnný akumulátor•	  s lithium-iontovou technologií
Rychle připravený k použití díky •	 1hodinové lithium-iontové nabíječce
Kompatibilní s 18V řadou „Power4All“ •	 od firmy Bosch
Světlo v těch nejtemnějších rozích – •	 s intenzivním osvětlením
Vybalit a do toho: •	 včetně kompletní soupravy příslušenství

Uneo Maxx s 18V systémovým akumulátorem – 
kombinace se systémem.

Maximální výkon s jediným výkonným akumulátorem, 
vhodným pro veškeré akumulátorové nářadí nového 
18V systému: vrtací šroubovák, kombinovaný šroubo-
vák, kmitací pilu, brusku, svítilnu, a dokonce struno-
vou sekačku a nůžky na živé ploty.

         „Uneo Maxx je pro mne  
perfektní nářadí s mimořádně vysokým výkonem  
  a dostatečnou kapacitou akumulátoru – i pro delší práce.“



Nejmenší pneumatický příklepový mechanizmus na světě.

S nářadím Uneo můžete bez problémů vrtat i do nejtvrdšího betonu. Důvod:  
jeho  revoluční pneumatický příklepový mechanizmus s doposud nedostižně  
malými rozměry. V kombinaci s výkonným motorem je tak možné využít značnou  
sílu na nejmenším prostoru. Síla jednotlivých příklepů 0,5 J* při 4 800 příklepech  
za minutu hovoří sama za sebe.

Rychle vyvrtat otvor do zdi, sešroubovat regál, připevnit tyč na záclony, nebo  
na zahradě upevnit mřížku pro nové růže: s kompaktním silákem 3 v 1 je to zcela 
jednoduché. 

Neboť Uneo zvládne bravurně a bez kabelu veškeré vrtání a šroubování v domě 
a na zahradě. Není divu, že patří mezi nejoblíbenější nářadí vůbec.

Mimořádně kompaktní, neuvěřitelně  
mnohostranné: Uneo od firmy Bosch.

* podle nové směrnice EPTA



Uneo – přehled předností:
Vrtání s příklepem, vrtání bez příklepu a šroubování•	  s jediným nářadím
14,4V akumulátor•	  s lithium-iontovou technologií
Lehké a kompaktní pro •	 nejlepší manipulaci
Pro vrtání a šroubování •	 i v úzkých rozích
Vybalit a do toho: včetně •	 kompletní soupravy příslušenství

Uneo od firmy Bosch. 

Hmotnost pouze 1,1 kg a rozměry skoro  
jako list A5: Uneo je mimořádně šikovné 
a důsledně koncipované pro pohodlnou  
práci.

       „Miluju Uneo! Je lehké, silné a tak mnohostranné,  
   že s ním můžu stejně sešroubovávat nábytek, jako vrtat  
            otvory do betonu.“



Vrtání s příklepem do betonu? Hračka!

Tak malé, a přesto plnohodnotné vrtací kladivo: řada Uneo dokáže bez problémů vrtat do nejtvrdšího betonu.  
Důvod: revoluční, mimořádně malý pneumatický příklepový mechanizmus. Jednoduchým přepnutím na funkci  
vrtání s příklepem se z příruční vrtačky stane silák s mimořádně vysokým vrtacím výkonem. 

Vrtání otvorů pro hmoždinky do železobetonových stropů je tak hračka – a to při nedostižně snadné manipulaci  
i v úzkých rozích a koutech.

Železobetonové stropy se s normální vrtačkou  
nedají zvládnout. Pro Uneo je to hračka.

Uneo je kompaktní, lehké – a opravdový profesionál,  
co se týče vrtání s příklepem a upevňování.



Vrtání  
s příklepem

Jak upevnit těžký boxovací 
pytel do tvrdého betonového 
stropu?  

Zcela jednoduše: pomocí 
 maximální síly lehké váhy 
Uneo Maxx!



Malé, lehké, výkonné – to platí pro Uneo a Uneo Maxx i při vrtání.  
Oba představují skutečné lehké váhy, takže nebudete unaveni ani při delší práci.  
Díky kompaktním rozměrům představuje i vrtání ve stísněných místech zábavu. 

Nezáleží na tom, zda chcete vrtat do dřeva, kovu, zdiva, dlaždic nebo vícevrstvých materiálů, pro  
jakékoli použití je k dispozici víceúčelový vrták SDS-Quick a široký sortiment šestihranných vrtáků.

Vrtání i v prostorově  
nejomezenějších místech!

Chcete-li si vyrobit stříšku nad vchodem, musíte  
hodně vrtat a šroubovat. Uneo vám to usnadní. 

Při montáži terasových prken šroubuje Uneo  
zcela snadno jeden šroub za druhým.



Vrtání

Uneo Maxx s Forstnerovým 
vrtákem vám urychlí práci 
při velkých projektech – 
i při vrtání otvorů s velkým 
průměrem.



Při šroubování s řadou Uneo můžete zapomenout na překážející kabely a hledání zásuvek. Na jedno nabití  
výkonného 14,4V akumulátoru můžete například s Uneo zašroubovat 80 šroubů (5 x 60 mm) do tvrdého dřeva.  
S Uneo Maxx s výkonem 18V můžete zašroubovat dokonce až 130 šroubů. 

Díky inovativní lithium-iontové technologii téměř nedochází k samovolnému vybíjení. S praktickou nabíječkou je  
nabíjení Uneo jednoduché jako u mobilu. Také Uneo Maxx s výměnným lithium-iontovým akumulátorem se vyznačuje 
hravě lehkým ovládáním.

Více než 80 šroubů na  
jedno nabití akumulátoru!

Kompaktní, lehké, šikovné – s Uneo Maxx je jakékoli 
šroubování zábava.

Dokonce ani tehdy, když musíte zašroubovat velké množství 
šroubů, nenarazí Uneo na hranice výkonnosti.



Šroubování

Díky plynulé regulaci otáček 
z 0 na max. a nízké hmot-
nosti můžete s Uneo citlivě 
šroubovat šroub za šroubem. 



Nezáleží na tom, jakou práci potřebujete udělat – s vrtákem do betonu SDS-
Quick a s víceúčelovým vrtákem SDS-Quick lze zcela snadno realizovat téměř 
všechny kutilské činnosti. Za účele, abyste mohli ihned začít pracovat, se pro-
dává Uneo kompletně jako souprava s dvěma vrtáky do betonu SDS-Quick 
(6 mm a 8 mm), dvěma šestihrannými vrtáky do kovu (5 mm a 6 mm), a dále 
čtyřmi dlouhými šroubovacími bity různých typů.

Přednosti systému SDS-Quick:

Optimální přenos krouticího momentu   `
díky křidélkové konstrukci SDS-Quick

Vrtáky SDS-Quick lze používat i s běžnými sklíčidly `

Dlouhá životnost sklíčidla díky bezpečnému   `
upevnění danému křidélkovou konstrukcí SDS-Quick

Jednoduše nasadit  
a nechat zaskočit – hotovo.



Praktické příslušenství  
pro siláky 3 v 1.

Vrtání s příklepem do betonu 
do 10 mm

Vrtáky do betonu SDS-Quick jsou 
koncipované speciálně pro použití 
do takových materiálů, jako jsou 
železobeton, betonové desky, ká-
men a cihly. S Uneo a vrtákem do 
betonu SDS-Quick vyvrtáte průmě-
ry až 10 mm obratem ruky.

Vrtání do dřeva až 10 mm 
a do oceli až 8 mm

Uneo umožňuje upnutí i vrtáků do 
dřeva a do kovu s šestihrannou 
stopkou. Jeho mnohostranné pou-
žití pro vrtání tedy nezná meze. 
Také díky tomu, že součástí dodáv-
ky soupravy Uneo jsou vrtáky.

Průměr šroubů 
až 6 mm

Do sklíčidla Uneo lze bez problé-
mů upnout také dlouhé šroubovací 
bity. A jsou součástí praktické sou-
pravy Uneo – abyste hned mohli 
začít šroubovat!



Uneo od firmy Bosch.

* podle nové směrnice EPTA

Technické údaje
Max. průměr vrtání do betonu 10 mm

Max. průměr vrtání do oceli 8 mm

Max. průměr vrtání do dřeva 10 mm

Volnoběžné otáčky 0 – 900 ot/min

Počet příklepů 0 - 4 800 min-1

Síla jednotlivých příklepů 0,5 J* (0,9 J)

Vypínání příklepu ano

Pravý a levý chod ano

Pneumatický příklepový mechanizmus ano

Napětí akumulátoru 14,4 V

Kapacita akumulátoru 1,3 Ah

Doba nabíjení 3 h.

Indikátor stavu nabití akumulátoru ano

Hmotnost 1,1 kg

Kufr ano

•		Součástí	dodávky	je:	 
po 1 sadě šroubovacích bitů  
PZ1/PZ2/PH2/Power bit, 49 mm 
2 vrtáky SDS-Quick (6/8 mm) 
2 šestihranné vrtáky do kovu (5/6 mm)



Uneo Maxx  
od firmy Bosch.

* podle nové směrnice EPTA

Technické údaje
Max. průměr vrtání do betonu 10 mm

Max. průměr vrtání do oceli 8 mm

Max. průměr vrtání do dřeva 10 mm

Volnoběžné otáčky 0 – 900 ot./min.

Počet příklepů 0 – 5 000 min-1

Síla jednotlivých příklepů 0,6 J* (1,1 J)

Vypínání příklepu ano

Pravý a levý chod ano

Pneumatický příklepový mechanizmus ano

Napětí akumulátoru 18 V

Kapacita akumulátoru 1,5 Ah

Doba nabíjení 1 h

Indikátor stavu nabití akumulátoru ano

Hmotnost 1,4 kg

Kufr ano

•		Součástí	dodávky	je:	 
po 1 sadě šroubovacích bitů  
PZ1/PZ2/PH2/Power bit, 49 mm 
2 vrtáky SDS-Quick (6/8 mm) 
2 šestihranné vrtáky do kovu (5/6 mm)

NOVINKA
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Je libo ještě  
další nápady?

Nechte se inspirovat, jak ještě více zkrášlit domov 
a jak vybírat vhodný design, na internetu na 
www.bosch-do-it.cz. Najdete zde nejen tipy a tri-
ky týkající se běžných prací v domě, ale i kon-
strukční návody na mimořádné designové objekty, 
a samozřejmě aktuální a rozsáhlé informace 
o veškerém nářadí Bosch pro kutily.

Robert Bosch, odbytová s. r. o.
Elektrické nářadí 
Pod Višňovkou 1661/35 
140 00 Praha 4–Krč 
Česká republika

www.bosch-do-it.cz

www.bosch-do-it.cz


