
NOVINKA! Akumulátorové vrtací šroubováky PSR 14,4 LI-2 
a PSR 18 LI-2 s funkcí Bosch PowerControl. Vrtání a šroubování 
ještě nikdy nebylo tak komfortní a jednoduché. Více informací na 
www.boschdoit.com. To vás chytí.

Pusťte se 
                    do toho.

Udělejte to 
     správně!



Nechte se inspirovat ohledně zkrášlování domova a designu na strán
kách www.bosch-do-it.com. Najdete zde nejen tipy a triky týkající se 
běžných prací v domě, ale i konstrukční návody na mimořádné desig
nové objekty a samozřejmě aktuální a rozsáhlé informace o veškerém 
nářadí Bosch pro kutily.

Máte ještě více nápadů?
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Robert Bosch odbytová s.r.o.
Elektrické nářadí 
Pod Višňovkou 1661/35 
140 00 Praha 4 – Krč 

www.bosch-do-it.cz



Akumulátorové vrtací šroubováky jsou u řemeslníků velmi 
oblíbené, jedná se totiž o zdaleka nejpoužívanější elektrické 
nářadí při běžných pracích v domě. Bodují především svou 
šikovností, jednoduchým ovládáním a nezávislostí na elek
trické síti.

Nová generace dvourychlostních akumulátorových šroubo
váků, ke které patří PSR 14,4 LI2 a PSR 18 LI2, tyto před
nosti ještě značně rozšiřuje. Díky rozměrům, které jsou ve 
srovnání s předcházejícím modelem až o 18 procent menší, 
jsou ještě šikovnější. Inovativní funkce Bosch PowerControl 
ještě více usnadňuje ovládání a osvědčená lithiumiontová 
technologie zajišťuje neomezený pohyb. Vrtání a šroubování 
ještě nikdy nebylo tak jednoduché.

Malé, šikovné, 
komfortní –  
a inteligentní



PSR 18 LI-2

PSR 14,4 LI-2
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Přehled všech výhod

Jednoduchá výměna nástroje
Rychloupínací sklíčidlo s funkcí Bosch  
AutoLock pro nejrychlejší a nejjednodušší 
výměnu nástroje.

Lithium-iontový akumulátor
Mimořádně dlouhá životnost výkonného, 
 výměnného lithiumiontového akumulátoru 
díky elektronické ochraně článků Bosch 
(ECP). Lze tak zašroubovat až 300 šroubů  
na jedno nabití akumulátoru.



5

100% = 300 x

Battery Application Charging Time

min
60

Compact

ELECTRONIC
CELL PROTECTION

Longlife

2

1

2-Geardrive

Dvoustupňová vysoce 
 výkonná planetová 
 převodovka
Vyznačuje se mimořádně dlouhou 
životností, nejlepším převodem 
síly a vysoce klidným chodem.

PowerLight
Díky vestavěné svítivé diodě 
máte před očima vždy dobře 
osvětlený obrobek.

Indikátor stavu nabití
Inteligentní 3stupňový   
indikátor stavu nabití.

Bosch PowerControl
Inovativní elektronická předvolba krou
ticího momentu „Bosch PowerControl“ 
s integrovaným přepínáním stupňů – 
 optimální síla a rychlost pro každé použití.

Elektronické  
řízení otáček Bosch
Plynulé přidávání otáček z 0 na maximum 
pomocí spínače v rukojeti.

Rukojeť Softgrip s měkkou 
 gumovou tlumicí vložkou
Velmi dobrá ovladatelnost a bezpečné 
uchopení.
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Bosch  
PowerControl: 
šroubování  
snadná věc

Bosch PowerControl
Při nastavení na „šroubování“ indi
kuje 10 LED již při šroubování šroubu 
příslušný krouticí moment. Pomocí 
červeného posuvného přepínače lze 
sílu přizpůsobit velikosti šroubu 
a materiálu a zabezpečit tak plynulé 
šroubování. Zkoušení tak patří 
 minulosti. 

NOVINKA!
Bosch PowerControl



Ten, kdo šroubuje víc než tu a tam jeden šroub, ví, v čem spočívá problém: Jak zvolit správný krouticí moment a který 
stupeň je správný? Všechny tyto úvahy teď patří minulosti. Díky Bosch PowerControl u šroubováku PSR 14,4 LI2, resp. 
PSR 18 LI2 si již nemusíte dělat starosti tohoto druhu. Pomocí jediného spínače zvolíte jak správný krouticí moment, 
tak i správný stupeň. 

Jak zcela jednoduše dosáhnout  
při šroubování perfektních výsledků
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Bosch 
PowerControl:  
také vrtání je 
hračka

Bosch PowerControl
Při nastavení na „vrtání“ vyvíjí dvou
stupňová vysoce výkonná planetová 
převodovka automaticky vyšší rych
lost pro perfektní vrtání do kovu až do 
průměru 10 mm nebo do dřeva až do 
průměru 35 mm.

NOVINKA!
Bosch PowerControl



Speciální nastavení zabezpečuje  
u PSR 14,4 LI2, resp. PSR 18 LI2 
 maximální rychlost při vrtání. Tak můžete 
 pomocí elektronického řízení  otáček 
Bosch citlivě navrtávat nebo  silou   
a odpovídající rychlostí vrtat  otvory. 
Nové akumulátorové vrtací šroubováky 
jsou přitom tak lehké a šikovné, že  
se neunavíte ani při delší práci. 
A pokud chcete vyměnit vrták – jde 
to rychle a bez použití  jakéhokoli  
nástroje díky  rychloupínacímu 
sklíčidlu s funkcí Bosch  
AutoLock.

Vrtání v novém stylu
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Šikovné a komfortní –  
příjemně kompaktní

Vysoký uživatelský komfort před
stavuje jen jednu z mnoha výhod 
nové generace akumulátorových 
vrtacích šroubováků Bosch. Vidi

telné zmenšení rozměrů má velký vliv na šikov
nost. Nízká hmotnost navíc výrazně usnadňuje 
manipulaci, zejména při delších pracích.

Svítivá dioda, která je namířená 
přesně na pracovní oblast, navíc 
zvyšuje uživatelský komfort a za
bezpečuje to, že máte i na tmavých 

místech dostatečný výhled na pracovní oblast.

Compact

PowerLight
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PSR 18 LI-2PSR 14,4 LI-2

Nové akumulátorové vrtací šroubováky Bosch PSR 14,4 LI2 a PSR 18 LI2 jsou optimálně vhodné pro:
velké stavební a montážní projekty, jako je výroba nábytku a stavba střechy  n
vrtání do dřeva a kovu  n
jakýkoli druh nástěnných instalací n

Napětí / kapacita 14,4 V / 1,5 Ah

Ø šroubování až 8 mm

Ø vrtání do dřeva 30 mm

Ø vrtání do oceli 10 mm

Volnoběžné otáčky  
(1. / 2. stupeň) 

0–390 min1 / 
0–1 300 min1

Stupně krouticího momentu 10 /elektronické

Max. krouticí moment  
(měkký / tvrdý šroubový spoj)

20 / 40 Nm 

Sklíčidlo Bosch AutoLock

Hmotnost nářadí včetně akumulátoru 1,14 kg

Napětí / kapacita 18 V / 1,5 Ah

Ø šroubování až 10 mm

Ø vrtání do dřeva 35 mm

Ø vrtání do oceli 10 mm

Volnoběžné otáčky  
(1. / 2. stupeň) 

0–400 min1 / 
0–1 340 min1

Stupně krouticího momentu 10 /elektronické

Max. krouticí moment
(měkký / tvrdý šroubový spoj)

25 / 46 Nm 

Sklíčidlo Bosch AutoLock

Hmotnost nářadí včetně akumulátoru 1,30 kg
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        Inovativní 
lithium-iontová technologie Bosch 
           zabezpečuje delší životnost

Nářadí s lithium-iontovou technologií je prakticky stále připravené k použití.  
Nezáleží na tom, zda je akumulátor nabitý plně, zpola, nebo zda je vybitý – bez 
dalšího přemýšlení ho klidně vložte do nabíječky. Na samovolné vybíjení nebo 
paměťový efekt můžete přitom zapomenout.

Kompaktní, vytrvalé a rychle nabité – jednoduše pozoruhodné: Díky krátké 
době nabíjení akumulátorů je akumulátorové nářadí s lithiumiontovou technologií 
nejen rychle připravené k použití, nýbrž především také vytrvalé. Plně nabitý 
 lithiumiontový akumulátor zůstává i po 4 měsících nepoužívání stále ještě nabitý 
asi z 92 %. Tak máte nářadí s akumulátorovým napájením Bosch k dispozici 
šestkrát déle v porovnání s běžnými niklkadmiovými (NiCd) akumulátory. Zkrátka 
řečeno: malé nářadí, velký pokrok.

Stav nabití akumulátoru  
po 4 měsících

LiIon
92 %

NiCd
0 %
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Žádné samovolné vybíjení, žádný pamě
ťový efekt: konstantní kapacita aku
mulátoru po celou dobu životnosti. Díky 
 lithiumiontové technologii je nářadí 
 připraveno k práci vždy, když jste k ní 
připraveni vy.

Vždy  
plný výkon

Stejný výkon  
při poloviční velikosti

Výkon, rychlé nabíjení,  
nízká hmotnost

Dlouhá  
životnost

Akumulátorové nářadí Bosch s lithium 
iontovou technologií vždy přesvědčí 
svojí velmi kompaktní konstrukcí, nízkou 
hmotností a velmi dobrou ovladatelností 
během použití. Tím ušetříte spoustu 
síly při všech pracích.

Díky lithiumiontové technologii je veli
kost a hmotnost akumulátoru cca 
o 60 % menší než u běžných niklkadmi
ových akumulátorů – a to při stejném 
výkonu.

Inteligentní elektronická ochrana aku
mulátorových článků Bosch ECP chrání 
 lithiumiontové akumulátory před pře
hřátím a přetížením. Tím jim zajišťuje 
obzvláště dlouhou životnost.
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Výkonná 18V řada 
s lithium-iontovou 
technologií

„Power4All“ je akumulátorový systém s lithium
iontovou technologií pro celou řadu nářadí Bosch 
pro domácnost a zahradu! Maximální  výkon 
s jediným výkonným 18V akumulátorem, který 
se hodí pro veškeré akumulátorové nářadí to
hoto systému a nyní také pro nový PSR 18 LI2. 
Pro vás to znamená:

výkon na nejvyšší úrovni díky výkonné   n
18V lithiumiontové technologii 

absolutní flexibilita díky mnohostranným  n
možnostem kombinace nářadí a akumulátoru 

cenová výhoda: Můžete řadu vašeho 18V  n
 nářadí kdykoli doplnit akumulátorovým nářa
dím bez akumulátoru a ušetříte tak peníze
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