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Dê vida ao seu jardim  
com as ferramentas de jardim da 
Bosch.
Os jardins são tão diferentes como 
as pessoas e as suas exigências. 
Umas anseiam recuperar do dia-a-
dia atarefado e ficam contentes com 
cada minuto que têm para descansar. 
Outras cuidam das suas plantas com 
carinho e gostariam de ter ainda mais 
energia para cuidar dos seus jardins.

Uma refeição ao ar livre, jogar à bola 
com as crianças ou simplesmente 
ter orgulho num jardim bem 
cuidado: as ferramentas de jardim 
da Bosch garantem um trabalho de 
jardinagem sem esforço, o que o 
ajudará a tirar maior prazer do seu 
jardim.

A tecnologia imbatível da Bosch
oferece soluções de casa para o jardim.

A Bosch está sempre um passo à 
frente. As nossas ferramentas de 
jardim são concebidas e desenha-
das para aproveitar o melhor que 
as baterias de lítio têm para ofere-
cer. Isto garante que poderá tirar 
das suas ferramentas o máximo de 
potência, desempenho e alcance. 
Um bom exemplo disso é o ino-
vador sistema «Efficient Energy 
Management» que encontramos 
nos corta-relvas sem fio Rotak, 
que permite aumentar a autono-
mia de funcionamento. Um outro 
exemplo a salientar é o aumento 
do rendimento de corte dos nossos 

corta-sebes, alcançado graças ao 
pioneiro sistema «Anti-Blocking». 
Com as ferramentas de jardim da 
Bosch, pode ter a certeza de que 
tem nas mãos os últimos avanços 
tecnológicos. 

Vai constatar que as ferramentas  
da Bosch estão mais fáceis de 
manobrar e usar do que nunca,  
tornando as suas tarefas domés-
ticas e de jardinagem ainda mais 
fáceis e agradáveis.

Para mais informações, entre em  
www.bosch-garden.com.pt.

Nada se compara à liberdade sem fios  
A Bosch dispõe de uma gama completa de ferramentas de jardim sem fio que fazem 
da jardinagem uma tarefa o mais simples e agradável possível. Com as ferramentas 
sem fio, os cabos deixam de ser necessários, oferecendo assim uma grande liberdade 
de movimentos sem emaranhados de fios e sem o risco de cortar acidentalmente 
o cabo. Para além disso, as ferramentas sem fio são extremamente leves, quando 
comparadas com as ferramentas convencionais a gasolina, dispõem de um arranque 
rápido e não produzem vapores de gasolina.

A mais recente tecnologia sem fio com baterias de lítio proporciona inúmeras vantagens 
  as ferramentas são mais leves e compactas do que as ferramentas sem fio convencionais 
  as baterias de lítio não produzem efeito de memória ou descargas espontâneas, 

fazendo com que as ferramentas estejam sempre prontas a funcionar 
  tempos de carga curtos 

Para além disto, a tecnologia de lítio Bosch permite uma vida útil longa das baterias, 
oferece o sistema Electronic Cell Protection e uma gestão inteligente da energia.



Tempo no jardim,
tempo de alegria.
Tomar a liberdade de não fazer nada, respirar 

fundo e recuperar as energias. Estas pequenas 

pausas para esquecer o dia-a-dia são as melho-

res. Especialmente num jardim que é fácil de 

cuidar. E se, para isso, utilizar aparelhos de jar-

dim práticos, potentes e silenciosos. Além de 

todas as máquinas ligadas à corrente eléctrica,  

a Bosch oferece-lhe novos produtos com tecnolo-

gia de lítio para uma liberdade de movimentos 

sem fio, uma enorme poupança de tempo graças 

às baterias potentes e mais conforto, uma vez 

que pesam muito pouco. Tudo isto, para que 

consiga descontrair mais rapidamente e para que 

possa desfrutar da época de calor do seu lado 

mais soalheiro. Pois, para o que é que serve um 

jardim? Para uma pessoa se divertir, fazer chur-

rascos, passar um bom bocado com os amigos  

e relaxar.





8 Corta-relvas sem fio Rotak (lítio)
9 Corta-relvas rotativos Rotak
10 Corta-relvas cilíndricos
10 Corta-relvas manuais
11 Escarificador
11 Arejador de relva
12–13 Vista geral da gama e acessórios

Cuidados a ter 
com a relva



| 7Corta-relvas, escarificador e arejador de relva Bosch

Se a sua relva for um espaço de 
diversão e lazer, pretenderá des-
pender o menos tempo possível na 
sua conservação. O corta-relvas 
rotativo Rotak da Bosch é fornecido 
com um Motor Powerdrive que corta 
sem esforço todos os tipos de relva, 
mesmo quando esta está comprida. 
A mais recente gama de corta-relvas 
Rotak também tira partido do sis-
tema «Ergoflex», oferecendo barras 
ajustáveis com design ergonómico 
para uma excelente postura corpo-
ral, reduzindo dores musculares ao 
cortar a relva. E o seu pente para 
relva inovador, fornecido de ori-
gem mesmo no nosso modelo mais 
pequeno, o Rotak 32, permite-lhe 
cortar rente à borda. Assim, dispõe 
de mais tempo de descanso uma  
vez que a sua relva não necessita  
de cuidados finais adicionais.

Se os cabos de alimentação ou a 
gasolina o incomodam, os nossos 
novos corta-relvas sem fio Rotak 
são a sua solução. Oferecem-lhe 
potência, liberdade, um baixo con-

sumo de energia e ainda todas as 
vantagens da nossa tecnologia de lítio 
Bosch. Com uma largura de corte de 
43 cm e duas baterias, o Rotak 43 LI  
é perfeito para grandes relvados.

E se gosta de manter a relva decora-
tiva maravilhosamente aparada, um 
corta-relvas cilíndrico é a escolha 
acertada. O corta-relvas manual é 
perfeito para pequenos relvados 
bem definidos.

Também dispomos de ferramentas 
que o ajudam a manter a sua relva 
saudável e viçosa. Um escarificador 
remove eficiente e cuidadosamente 
o musgo na fase inicial de desenvol-
vimento, sem estragar a relva. E se 
o musgo já tiver alastrado, um areja-
dor ajuda-o a remover o musgo em 
desenvolvimento e a preparar a relva 
para a nova sementeira. 

Nas páginas 12–13 encontra  
uma síntese da gama completa  
dos produtos para cuidar da relva 
da Bosch.

Uma relva bonita. 
E tudo o que necessita para  
a manter assim.
O tipo de corta-relvas de que necessita depende do tamanho da relva e  
da forma como a utiliza. Dispomos de todas as ferramentas que o ajudam 
a conservar a relva em excelentes condições.
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Precisão de corte 
O pente para relva único corta a sua relva 
rente à borda, enquanto o motor alimentado 
através da bateria permite o corte mesmo 
em condições de relva comprida  
ou molhada.

Liberdade sem fios 
Peso reduzido para uma excelente 
manuseabilidade. Sem cabos emaranha-
dos para o atrapalhar, sem vapores de 
gasolina desagradáveis para o sufocar.

Controlo sem esforço 
As novas pegas com sistema «Ergoflex» 
providenciam uma condução optimizada 
e uma melhor postura corporal.

Novo! Corta-relvas sem fio Rotak 43 LI.
Manuseamento sem esforço, liberdade sem fios.

Parte de uma gama de corta-relvas sem fio com diversas larguras de corte, o Rotak 43 LI constitui uma 
opção fantástica para jardins grandes. Possui uma lâmina de corte de 43 cm e fornece-se com duas ino-
vadoras baterias com tecnologia de lítio. Tão potente quanto os tradicionais corta-relvas eléctricos ou a 
gasolina, o Rotak 43 LI não tem fios, está sempre pronto a funcionar e é muito mais silencioso. É 40% mais 
leve do que os corta-relvas tradicionais. Para além disso, não cheira a gasolina e, uma vez que funciona com 
quantidades de energia tão pequenas, produz apenas uma décima parte da emissão de CO2 dos corta-relvas 
a gasolina. É também muito fácil de manobrar graças ao sistema inteligente «Ergoflex» do Rotak 43 LI, que 
oferece barras ajustáveis com design ergonómico. Assim, independentemente do seu peso ou constituição 
física, você obtém um controlo completo e mantém uma postura corporal perfeita. Também disponível com 
larguras de corte de 37 e 34 cm.

Sistema «Ergoflex»  
Pegas ajustáveis com design 

ergonómico para uma excelente 
postura corporal, reduzindo dores 

musculares ao cortar a relva

A alimentação sem fio 
«Efficient Energy Management» 

aumenta a autonomia de funcio-
namento em cerca de 15%

Peso reduzido 
Para facilitar as manobras

Barras articuladas  
Para um armazenamento 
compacto

Pente para relva inovador 
Cortes rente à borda ao longo 
de muros, canteiros e cantos 
relvados

Mais potência 
Graças à potente bateria de lítio 

High Power de 36 V / 2,6 Ah
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Novo! Corta-relvas rotativo Rotak 37. 
Manuseamento sem esforço rente à borda.

Com o seu pente para relva inovador, o corta-relvas eléctrico Rotak 37 corta a sua relva 
rente à borda. O motor Powerdrive permite um corte energético, conseguindo cortar 
relva com até 25 cm graças ao seu elevado binário. Nas páginas 12–13 encontra a 
nossa gama completa de corta-relvas com fio.

Corta-relvas rotativo Rotak 32.
Um corta-relvas que corta rente à borda.

Este modelo é o mais pequeno da gama Rotak mas, à semelhança dos restantes, dispõe 
de pentes para relva que cortam mesmo até à borda. Com apenas 6,8 kg, o Rotak 32 
não poupa na potência com o aclamado motor Powerdrive.

 Corta-relvas Bosch

Pente para relva 
Corta mesmo até  

à borda

Peso reduzido 
Para manuseabilidade e 

transporte fáceis

O motor Powerdrive  
Assegura um corte fiável,  
mesmo sob condições difíceis

Caixa de recolha de 
relva de 31 litros 

Para um melhor desem-
penho de recolha e para 

um menor número de 
despejos da caixa de 

recolha de relva

Punho de transporte integrado 
Para um levantamento simples  
e equilibrado

O selo de qualidade da AGR  
O sistema «Ergoflex» foi apro-
vado pela AGR, instituição 
alemã de renome que pro-
move a investigação para  
a prevenção de problemas  
na coluna cervical.

Controlo sem esforço 
As novas pegas do sistema 
«Ergoflex» providenciam uma 
manuseabilidade optimizada 
e uma melhor postura cor-
poral.

Peso reduzido 
Com punhos integrados para 
um transporte confortável.

Sistema «Ergoflex»  
Pegas de design ergonó-
mico e ajustáveis para uma 
excelente postura corporal, 
reduzindo dores musculares 
ao cortar a relva

Motor Powerdrive  
de 1.500 watts 

Assegura um corte  
fiável mesmo sob  
condições difíceis

Peso reduzido 
Fácil de manusear e de 

transportar
Caixa de recolha empilhável 
de 40 l 
Para um melhor desempenho 
em trabalhos longos

Pente para relva inovador 
Cortes rente à borda ao 

longo de muros, canteiros 
e cantos relvados

Barras articuladas 
e caixa de recolha desdobrá-
vel para um armazenamento 
compacto

MOTOR POWERDRIVE

MOTOR POWERDRIVE

Rotak 43/37/34 LI
Rotak 43/40/37/34
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Sistema «Quattro-Cut»  
Para cortes precisos

Sistema de punho ergonómico 
Poupa espaço pois é articulável 
em dois

Regulação da altura de corte 
De 5 níveis, central 

Corta-relvas Bosch

Suave 
Com uma altura de corte 
entre 12 e 42 mm e uma  
largura de corte de 32 cm.

Exacto 
Corte preciso graças ao  
sistema «Quattro-Cut». 

Eficaz 
Princípio de corte com 
tesoura para elevada quali-
dade de corte. 

Refinado 
Sistema de retenção «Clic» 
para ajustar a lâmina inferior 
sem chave. 

Corta-relvas cilíndrico ASM 32.
Corte preciso para relvas cuidadas.

Se gosta de relva decorativa, muito curta e cortada regularmente, então escolha o corta-
relvas cilíndrico Bosch. Com o sistema «Quattro-Cut» a relva é cortada de forma exacta 
como se fosse com a tesoura. O corte liso proporciona uma relva saudável e permite 
alturas de corte entre 12 e 42 mm, para além de uma aparência estética.

Corta-relvas manual AHM 38 C. 
Corte perfeito para pequenas áreas relvadas.

O clássico corta-relvas manual também satisfaz os elevados padrões que conhece da 
Bosch. Resultado: relva precisa e saudável com uma altura de corte entre 15 e 43 mm. 
Simples, suave e silencioso. Ideal para o pequeno jardim cuidado.

Clic

Rodas de manobra fácil  
Com apoio especial para uma deslocação 
fácil

Regulação contínua da altura de corte 
e uma largura de corte de 38 cm

Sistema de corte com cilindros,  
Com 5 lâminas arqueadas em aço  
temperado

Quattro-Cut

Qualidade
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POWERDRIVE MOTOR

POWERDRIVE MOTOR

Escarificador e arejador de relva da Bosch

Sistema «Jet-Collect» 
Um rolo inovador com garras em 
aço para molas e aberturas para a 
entrada de ar elimina rápida e eficaz-
mente a camada de ervas mortas e  
o musgo existentes

Armazenamento compacto 
Barra articulável em duas, caixa  
de recolha empilhável

Armazenamento compacto 
Barra articulável em duas,  
caixa de recolha empilhável

Caixa de recolha grande, de 50 l 
Para períodos de trabalho longos

Caixa de recolha grande, de 50 l 
Para períodos de trabalho longos

Eficaz 
A combinação do potente 
motor Powerdrive de 900 watts 
com o sistema «Jet-Collect» 
possibilita um arejamento da 
relva rápido e eficiente sobre 
uma largura de trabalho de 
32 cm.

Prático 
Caixa de recolha grande,  
de 50 l, para períodos de 
trabalho longos. As máquinas 
tornam-se muito pequenas, 
graças às barras articuladas 
e à caixa de recolha dobrável – 
guardadas só têm 40 cm de 
altura.

Desempenho 
O AVR 1100 com motor 
Powerdrive de 1.100 watts e 
sistema «Jet-Collect» penetra 
profundamente no solo, numa 
largura de trabalho de 32 cm, 
pressiona os desperdícios 
para dentro do cesto de 
recolha, através de uma forte 
corrente de ar, não ficando 
nada obstruído. E deixa o solo 
preparado para que possa 
começar a semear.

Sistema «Jet-Collect» 
Um rolo inovador com lâminas de aço 
de carbono e aberturas para a entrada 
de ar liberta a relva rápida e eficaz-
mente da camada de ervas mortas for-
mada por restos de plantas, do musgo  
e das ervas daninhas

Escarificador ALR 900.
Remover o musgo e ventilar a relva de forma eficaz. 

A sua relva só cresce de forma saudável, se remover regularmente o musgo e as folhas 
secas. Com o escarificador Bosch consegue fazer as duas coisas, ajustando as 20 garras 
em aço para molas para a altura adequada: –5 mm, para remover cuidadosamente a 
camada de ervas mortas sem danificar a relva, +10 mm para recolher folhas. O sistema 
«Jet-Collect» transporta tudo para o cesto de recolha através do fluxo de ar, evitando 
assim obstruções desagradáveis.

Arejador de relva AVR 1100.
Corte penetrante para remoção do musgo e nova 
sementeira.

A sua relva tem mais do que dois anos? Não foi cuidada de forma regular? Está repleta 
de musgo ou tem uma camada de ervas mortas? Também está lamacenta em alguns 
lugares? Se «sim», necessita do arejador de relva AVR 1100 para submetê-la a um 
cuidado intensivo eficaz. As lâminas de aço de carbono penetram entre –10 e +5 mm 
no solo e preparam, assim, o solo rapidamente para a nova sementeira.

MOTOR POWERDRIVE

MOTOR POWERDRIVE
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Rotak 43 LI Rotak 37 LI Rotak 34 LI

Tipo de bateria | Capacidade da bateria Bateria de lítio High Power  
de 36 V / 2,6 Ah

Bateria de lítio High Power  
de 36 V / 2,6 Ah

Bateria de lítio High Power  
de 36 V / 2,6 Ah

Tempo de carga | Carregamento rápido 1 h | 80% da potência em 30 min 1 h | 80% da potência em 30 min 95 min | 80% da potência em 65 min

«Efficient Energy Management» ✓ ✓ ✓

Área relvada recomendada 300–600 m2 150–300 m2 150–300 m2

Largura de corte 43 cm 37 cm 34 cm

Sistema de corte Lâmina de foice Lâmina de foice Lâmina de foice

Pente para relva ✓ ✓ ✓

Capacidade de recolha 50 l 40 l 40 l

Altura de corte 20–70 mm 20–70 mm 20–70 mm

Regulação da altura de corte 10 níveis, central 10 níveis, central 10 níveis, central

Tipo de pegas Sistema «Ergoflex» Sistema «Ergoflex» Sistema «Ergoflex»

Pega de transporte integrada ✓ ✓ ✓

Indicador do nível de carga da bateria ✓ ✓ ✓

Peso 13,7 kg 13,0 kg 12,9 kg

N.º de encomenda 0 600 881 800 0 600 881 700 0 600 881 600

Código de barras 3165140.605304 3165140.605250 3165140.605236

Corta-relvas  
sem fio Rotak

ASM 32

Potência do motor 400 W

Largura de corte 32 cm

Sistema de corte
Lâminas no tambor  
(sistema «Quattro-Cut»)

Altura de corte 12–32 mm

Regulação da altura de corte 5

Peso 10,4 kg

N.º de encomenda 0 600 889 A00

Código de barras 3165140.427395

Corta-relvas  
cilíndricos

AHM 38 C AHM 30

Largura de corte 38 cm 30 cm

Sistema de corte 
Lâminas no tambor 
(5 lâminas)

Lâminas no tambor 
(4 lâminas)

Altura de corte 15–43 mm 12–40 mm

Regulação da altura de corte variável variável

Peso 7,5 kg 6,4 kg

N.º de encomenda 0 600 886 102 0 600 886 001

Código de barras 3165140.256360 3165140.247207

Corta-relvas  
manuais

2 baterias 
incluídas

ALR 900

Potência do motor 900 W

Sistema de rolos 10 dentes de aço duplo

Sistema «Jet-Collect» ✓

Largura de trabalho 32 cm

Altura de trabalho +10/+5/0/–5 mm

Regulação da altura de trabalho 4

Capacidade 50 l

Peso 9,4 kg

N.º de encomenda 0 600 88A 000 

Código de barras 3165140.512909

AVR 1100 *

Potência do motor 1100 W

Sistema de rolos 14 lâminas rotativas de aço de carbono

Sistema «Jet-Collect» ✓

Largura de trabalho 32 cm

Altura de trabalho +5/0/–5/–10 mm

Regulação da altura de trabalho 4

Capacidade 50 l

Peso 9,9 kg

N.º de encomenda 0 600 88A 100

Código de barras 3165140.512930

Escarificador 
Arejador  
de relva

NOVONOVO NOVO

* Não disponível em Portugal
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Rotak 43 Rotak 40 Rotak 37 Rotak 34 Rotak 32

Potência do motor 1.800 W 1.700 W 1.500 W 1.400 W 1.200 W

Binário 23 Nm 22 Nm 21 Nm 20 Nm 13 Nm

Largura de corte 43 cm 40 cm 37 cm 34 cm 32 cm

Motor Powerdrive Bosch ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Sistema de corte Lâmina de foice Lâmina de foice Lâmina de foice Lâmina de foice Lâmina de foice

Pente para relva ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Capacidade de recolha 50 l 50 l 40 l 40 l 31 l

Altura de corte 20–70 mm 20–70 mm 20–70 mm 20–70 mm 20–60 mm

Regulação da altura de corte 10 níveis, central 10 níveis, central 5 níveis, central 5 níveis, central 3 níveis, por eixos

Tipo de pegas Sistema «Ergoflex» Sistema «Ergoflex» Sistema «Ergoflex» Sistema «Ergoflex» Barra Classic

Pega de transporte integrada ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Protecção contra sobrecarga 
do motor

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Peso 12,4 kg 12,4 kg 13,5 kg 13 kg 6,8 kg

N.º de encomenda 0 600 881 300 0 600 881 200 0 600 882 100 0 600 882 000 0 600 885 B00

Código de barras 3165140.605205 3165140.605151 3165140.604765 3165140.604727 3165140.557436

Acessórios Produto N.º de encomenda Código de barras

Corta-relvas sem fio Rotak

Lâmina de substituição Rotak 43 LI F 016 800 278 3165140.441537

Lâmina de substituição Rotak 37 LI F 016 800 277 3165140.441520

Lâmina de substituição Rotak 34 LI F 016 800 288 3165140.516808

Bateria de lítio High Power de 36 V / 2,6 Ah Rotak LI, AKE 30 LI, AHS 54-20 LI F 016 800 301 3165140.600613

Carregador de lítio rápido AL 3640 CV (1 hora) Rotak LI 2 607 225 100 3165140.365482

Corta-relvas Rotak

Lâmina de substituição Rotak 43 F 016 800 274 3165140.399081

Lâmina de substituição Rotak 40 F 016 800 273 3165140.399074

Lâmina de substituição Rotak 37 F 016 800 272 3165140.399067

Lâmina de substituição Rotak 34 F 016 800 271 3165140.399050

Lâmina de substituição Rotak 32 F 016 800 299 3165140.571142

Corta-relvas manuais

Caixa de recolha de relva 38 cm AHM 38 C 0 600 886 160 3165140.251051

Caixa de recolha de relva 30 cm AHM 30 0 600 886 060 3165140.251044

Escarificador

Garras em aço para molas ALR 900 F 016 800 285 3165140.515856

Corta-relvas  
Rotak

NOVONOVO NOVO NOVO
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Cortar cantos 
relvados
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Se precisa apenas de cortar can-
tos pequenos ou secções curtas 
de relva, basta-lhe uma tesoura de 
relva. A Isio compacta e prática da 
Bosch com bateria de lítio é muito 
leve e garante cantos relvados exac-
tos. Esta tem disponível um cabo 
telescópico que lhe permite cortar 
sem precisar de se baixar.

As tesouras de relva sem fio AGS 
foram concebidas para tornar o 
trabalho de corte de cantos relvados 
mais rápido e prático. Compactas e 
leves, com um punho de perímetro 
especialmente fino e uma distri-
buição de peso equilibrada, assim 
como uma longa autonomia da 
bateria, estas conferem à gama uma 
vantagem efectiva.

Quanto maior e recortado for o seu 
jardim, tanto mais trabalho tem em 
cuidar dos cantos relvados ao longo 
de caminhos, muros, cercas, cantos 
e à volta de pedras, arbustos, árvo-

res e canteiros. Para isso, a Bosch 
disponibiliza aparadores de relva 
com e sem fio.

Os aparadores de relva com fio 
prometem muita potência e um diâ-
metro de corte até 30 centímetros. 
Deste modo, obtém rapidamente 
bons resultados. Além disso, os apa-
radores de relva sem fio oferecem 
a maior liberdade de movimentos, 
não dependem da ligação à corrente 
eléctrica e pesam pouco. 

Com e sem fio, a selecção abran-
gente vai de modelos standard 
até aparadores de relva exigentes 
com cabeça de corte giratória até 
90°, cabo telescópico regulável na 
vertical e estribo de protecção de 
plantas.

Nas páginas 20–21 encontra uma 
síntese da gama completa dos pro-
dutos de corte de cantos relvados 
da Bosch.

Aparadores de relva e Tesouras de relva Bosch

Relva cuidada até à borda. 
Selecção de ferramentas 
à medida.
Para concluir os cuidados a ter com a relva de forma perfeita é necessário 
incluir os locais que não consegue alcançar com o seu corta-relvas.
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Tesoura de relva sem fio Isio.
A original: leve, compacta e potente.

Pura excelência é a única forma de descrever a Isio. Compacta e leve, é extraordinariamente fácil de  
manusear. Com a tecnologia de lítio e as suas lâminas suíças de alta qualidade, a Isio proporciona-lhe  
50 minutos de funcionamento com uma única carga de bateria. O seu sistema «Anti-Blocking» permite  
um funcionamento sem bloqueios, assim, não terá qualquer dificuldade ao realizar a tarefa. O cabo  
telescópico torna a Isio ainda mais fácil de utilizar.

Softgrip confortável  
Zona de manuseamento  
ergonómica em ambos  

os lados

Indicador de potência  
restante

Prático mostrador LED de  
4 fases que indica o estado da 

bateria

Lâminas resistentes de 80 mm,  
de fabrico suíço 
Lâminas bicolores, mais grossas  
e com afiamento com precisão

Excelente ergonomia 
Pequena, leve e compacta,  
com apenas 500 g

Acção potente do sistema 
«Anti-Blocking»,  

funcionamento sem bloqueios

Carregamento fácil  
Carregador tipo «telemóvel»

Até 50 min de autonomia  
de funcionamento
Bateria de lítio de 3,6 V integrada

Tecnologia de lítio 
Permite tempos de carga mais reduzi-
dos, sem descarga espontânea, sem 
efeito de memória, sempre pronta  
a funcionar. Até 50 min de autonomia 
de funcionamento.

Potente 
Garante um corte contínuo através de 
relva densa graças ao sistema electró-
nico «Anti-Blocking».

Compacta e leve 
Só 500 g, para um trabalho mais 
cómodo. Para maior comodidade, 
utilize com o cabo telescópico  
ajustável em altura.
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Tesoura de relva sem fio AGS 10,8 LI.
Trabalho contínuo com excelente manuseamento.

A nossa tesoura de relva sem fio permite-lhe aparar durante muito tempo, enquanto o mostrador LED indica 
a potência restante. As lâminas de 100 mm de fabrico suíço da AGS 10,8 LI também proporcionam um ren-
dimento de corte superior e são extremamente fáceis de substituir. Proporciona um manuseamento fantás-
tico, graças ao seu punho suave e confortável. É extremamente manobrável e absolutamente perfeita para 
alcançar todas aquelas áreas do relvado de difícil acesso.

Tesouras de relva sem fio da Bosch

Rendimento de corte 
superior  

Motor potente

Indicador de potência  
restante

Prático mostrador LED  
de 4 fases que indica  

o estado da bateria

Elevada manuseabilidade  
Punho softgrip com um  

perímetro pequeno
Até 100 min de autonomia 
de funcionamento 
Bateria de lítio de 10,8 V

Lâminas resitentes de 100 mm,  
de fabrico suíço 
Lâminas bicolores, mais grossas  
e com afiamento de precisão

Substituição simples 
Sistema de substituição de lâminas 
sem necessidade de ferramentas

Compacta 
775 g, com Softgrip confortável para  
uso contínuo.

Elevada autonomia de funcionamento 
As baterias de lítio oferecem muita 
potência e proporcionam uma autonomia 
de funcionamento de 100 minutos.

Sempre pronta a funcionar 
Ferramenta eléctrica de lítio com 
indicador de estado da bateria  
e um tempo de carga de 3 horas.
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Aparador de relva sem fio ART 26 LI.
Sem fio, potente até uma distância de 1.000 metros. 

Com o aparador de relva sem fio da Bosch, pode aparar até um quilómetro com uma única carga e sem 
cabos. O sistema de lâmina proporciona-lhe um diâmetro de corte de 26 cm, enquanto o estribo de protecção 
de plantas garante precisão. O cabo telescópico permite-lhe ajustar o aparador até uma altura perfeita e o 
punho softgrip, bem como o interruptor de segurança de grandes dimensões, proporcionam uma utilização 
muito simples deste equipamento.

Estribo de protecção de plantas 
Para uma distância de segurança 

suficiente

Fácil manuseamento  
Graças ao design ergonómico, Softgrip 
e interruptor de segurança de grandes 
dimensões

Cabo telescópico  
Ajustável em 

comprimento de 80 a 114 cm Local para guardar a lâmina  
de substituição 
Compartimento prático na ferramenta

Punho adicional 
Ajustável para um nível de conforto 

ainda maior

Bateria de lítio de 18 V 
Tempos de carga curtos, sem descarga 
espontânea, sem efeito de memória, 
com uma carga da bateria, apara até 
1.000 metros

Versátil e muito leve 
Cabo telescópico e punho ajustáveis, 
cabeça de corte giratória para aparar  
e cortar nas arestas.

Power4All 
Todas as baterias de lítio de 18 V da família 
Power4All também podem ser utilizadas com 
outras ferramentas de jardim e bricolage 
Power4All Bosch de 18 V. Para mais informa-
ções, consulte as páginas 52–55.

Duradoura 
Ferramenta muito potente, apara  
até 1.000 metros com uma carga  
de bateria.

SISTEMA DE BATERIA

Aparadores de relva Bosch

Lâmina em plástico  
Para um corte preciso e baixo consumo 

de energia
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CONVENIENT

Manuseamento fácil 
Graças ao design ergonómico  

e ao cabo telescópico ajustável 
 em altura (80–115 cm de  

comprimento)

Cabeça de corte giratória até 90° 
Para aparar e cortar nas arestas  
sem esforço

Motor «High-Power» 
Potente, com 500 watts

Aparador de relva ART 30 Combitrim.
Ideal para ervas daninhas e áreas com relva selvagem não tratada.

As áreas difíceis com ervas daninhas e relva selvagem não constituem ameaça para uma Combitrim da 
Bosch. O motor «High-Power» de 500 watts e o sistema de corte substituível permitem-lhe penetrar atra-
vés de manchas de vegetação selvagem e rebelde tão facilmente como se de relva se tratasse. O ART 30 
Combitrim possui uma cabeça de corte giratória a 90 graus que lhe permite aparar e cortar nas arestas sem 
esforço. Além disso, o cabo telescópico com o seu punho prático e altura ajustável permite-lhe executar  
a tarefa com uma postura corporal perfeita.

Estribo de protecção de plantas 
Para uma distância de segurança 

suficiente

Local para guardar a bobina  
de substituição  
Compartimento prático na ferramenta

Punho adicional 
Ajustável para um nível de  

conforto ainda maior

Versátil 
Duas bobinas, uma para relva normal 
e uma com fio extra-forte para ervas 
daninhas.

Prático 
É fácil manter um comprimento de linha 
ideal, basta tocar no solo para controlar 
o avanço da linha. A substituição da 
bobina é prática e as bobinas fechadas 
evitam o emaranhado.

Potente 
Ideal para cortar nas arestas e para 
o uso em jardins de média e grande 
dimensão, incluindo áreas com ervas 
daninhas e relva selvagem não tra-
tada. O potente motor de 500 W e a 
largura de corte de 30 cm proporcio-
nam um excelente desempenho geral.

CONFORTÁVEL

Aparadores de relva Bosch
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ART 26 LI ART 23 LI ART 26 Accutrim ART 23 Accutrim ART 26 Easytrim Accu

Tipo de bateria Lítio Lítio NiCd NiCd NiCd

Capacidade da bateria 18 V / 1,3 Ah 14,4 V / 1,3 Ah 18 V 18 V 14,4 V

Tempo de carga 3 h 3 h 3 h 3 h 3 h

Diâmetro de corte 26 cm 23 cm 26 cm 23 cm 26 cm 

Cabo telescópico ✓ ✓ ✓ ✓ –

Regulação da altura 80–114 cm 80–114 cm 80–115 cm 80–115 cm –

Sistema de corte Lâminas em plástico Lâminas em plástico Lâminas em plástico Lâminas em plástico Lâminas em plástico

Cabeça de corte giratória até 90° ✓ ✓ ✓ ✓ –

Jogos de rodas – – ✓ – –

Estribo de protecção de plantas ✓ ✓ ✓ – –

Peso 2,4 kg 2,3 kg 3 kg 2,7 kg 2 kg

N.º de encomenda 0 600 878 L00 0 600 878 K00 0 600 878 F00 0 600 878 E00 0 600 878 J00

Código de barras 3165140.468602 3165140.468589 3165140.349741 3165140.349680 3165140.437646

Aparadores  
de relva sem fio

AGS 10,8 LI AGS 7,2 LI * AGS 10,8 LI + cabo telescópio AGS 7,2 LI + cabo telescópio*

Tipo de bateria Lítio Lítio Lítio Lítio

Capacidade da bateria 10,8 V 7,2 V 10,8 V 7,2 V

Autonomia de funcionamento Até 100 min Até 80 min Até 85 min Até 70 min

Tempo de carga 3 h 3 h 3 h 3 h

Cabo telescópico – – ✓ ✓

Regulação da altura – – 80–115 cm 80–115 cm

Largura da lâmina 100 mm 80 mm 100 mm 80 mm

Indicador de potência restante ✓ ✓ ✓ ✓

Peso 775 g 750 g 1,5 kg 1,4 kg

N.º de encomenda 0 600 856 100 0 600 856 000 0 600 856 101 0 600 856 001

Código de barras 3165140.560207 3165140.560191 3165140.578189 3165140.578172

Tesouras de relva 
sem fio AGS

Tesoura de relva Isio Tesoura de relva Isio com cabo telescópio 

Tipo de bateria Lítio Lítio

Capacidade da bateria 3,6 V 3,6 V

Autonomia de funcionamento Até 50 min Até 40 min

Sistema «Anti-Blocking» ✓ ✓

Tempo de carga 3,5 h 3,5 h

Cabo telescópico – ✓ 

Regulação da altura – 80–115 cm

Largura da lâmina 80 mm 80 mm

Indicador de potência restante ✓ ✓

Peso 500 g 1,2 kg

N.º de encomenda 0 600 833 00B 0 600 833 00D

Código de barras 3165140.513630 3165140.513654

Tesouras de relva  
sem fio Isio

* Não disponível em Portugal
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ART 30 Combitrim ART 26 Combitrim ART 23 Combitrim ART 26 Easytrim ART 23 Easytrim

Potência do motor 500 W 450 W 400 W 300 W 280 W

Diâmetro de corte 30 cm 26 cm 23 cm 26 cm 23 cm

Cabo telescópico ✓ ✓ ✓ – –

Regulação da altura 80–115 cm 80–115 cm 80–115 cm – –

Sistema de corte Fio extra-forte  
+ bobina «Pro-Tap»

Fio extra-forte  
+ bobina «Pro-Tap»

Fio extra-forte  
+ bobina «Pro-Tap»

Bobina «Pro-Tap» Bobina «Pro-Tap»

Bobina «Pro-Tap» 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

Fio extra-forte (6 unidades) 6 x Ø 2,4 mm 6 x Ø 2,4 mm 6 x Ø 2,4 mm – – 

Cabeça de corte giratória até 90° ✓ ✓ ✓ – –

Jogos de rodas ✓ – – – –

Estribo de protecção de plantas ✓ – – – –

Peso 3,4 kg 3 kg 2,7 kg 1,8 kg 1,7 kg

N.º de encomenda 0 600 878 D00 0 600 878 C00 0 600 878 B00 0 600 878 G00 0 600 878 A00

Código de barras 3165140.349611 3165140.349529 3165140.349512 3165140.357685 3165140.349420

Aparadores  
de relva com fio

Aparadores de relva e Tesouras de relva Bosch

Acessórios Produto N.º de encomenda Código de barras

Aparadores de relva sem fio

Bateria de lítio de 18 V / 1,5 Ah* ART 26 LI 1 600 Z00 000 3165140.596206

Bateria de lítio de 14,4 V / 1,3 Ah ART 23 LI 2 607 336 038 3165140.438711

Carregador rápido para baterias de lítio AL 2215 CV, 1 h ART 26 LI, ART 23 LI 1 600 Z00 001 3165140.596213

Carregador para baterias de lítio AL 2204 CV, 3 h ART 26 LI, ART 23 LI 2 607 225 274 3165140.438735

Bateria de níquel-cádmio de 18 V / 1,5 Ah ART Accutrim 2 607 335 536 3165140.308205

Bateria de níquel-cádmio de 14,4 V / 1,5 Ah ART Easytrim Accu 2 607 335 534 3165140.308199

Carregador para baterias de níquel-cádmio AL 2404, 4 h ART Accutrim, ART Easytrim Accu 2 607 225 184 3165140.425872

Lâminas de segurança em plástico (24 unid.) ART 26 LI, 26 Accutrim, 26 Easytrim Accu F 016 800 183 3165140.349970

Lâminas de segurança em plástico (24 unid.) ART 23 LI, 23 Accutrim F 016 800 177 3165140.349383

Jogos de rodas ART LI, Accutrim F 016 800 172 3165140.349338

Estribo de protecção de plantas ART Accutrim F 016 800 173 3165140.349345

Óculos de protecção Todos os ART F 016 800 178 3165140.349390

Aparadores de relva com fio

Jogos de rodas Todos os ART Combitrim F 016 800 172 3165140.349338

Estribo de protecção de plantas Todos os ART Combitrim F 016 800 173 3165140.349345

Fio extra-forte 30 cm (embal. de 10) ART 30 Combitrim F 016 800 182 3165140.349963

Fio extra-forte 26 cm (embal. de 10) ART 26 Combitrim F 016 800 181 3165140.349956

Fio extra-forte 23 cm (embal. de 10) ART 23 Combitrim F 016 800 174 3165140.349352

Bobinas com sistema de activação por pressão («Pro-Tap») Todos os ART Combitrim e Easytrim F 016 800 175 3165140.349369

Fio de aparar para recarga Todos os ART Combitrim e Easytrim F 016 800 176 3165140.349376

Óculos de protecção Todos os ART F 016 800 178 3165140.349390

Tesouras de relva sem fio

Lâmina para tesoura de relva de 8 cm Isio 2 609 002 039 3165140.441100

Lâmina para tesoura de relva de 8 cm AGS 2 609 003 884 3165140.573566

Lâmina para tesoura de relva de 10 cm AGS 2 609 003 867 3165140.573535

Lâmina para mini corta-sebes 12 cm Isio 2 609 002 040 3165140.441117

Lâmina para mini corta-sebes 12 cm AGS 2 609 003 885 3165140.573573

Cabo telescópico 80–115 cm Isio 2 609 002 041 3165140.441124

Cabo telescópico 80–115 cm AGS 2 609 003 869 3165140.573559

Spray de conservação 250 ml Isio 1 609 200 399 3165140.005029

Aparelho de recolha do material cortado do corta-sebes Isio F 016 800 055 3165140.247443

* Para aparadores de relva ART 26 LI com números de série começados por 7 …, 8 … ou 9 … utilize uma bateria de lítio de 18 V / 1,3 Ah (N.º de encomenda 2 607 336 040, código de barras 3165140.438728)



Tempo no jardim,
tempo de qualidade.
Desfrutar da natureza. Num jardim idílico, que 

irradia tranquilidade, paz e descontracção. Aqui 

há sempre alguma coisa para decorar. Pois, com 

o passar dos anos podem desenvolver-se novas 

preferências e exigências mais elevadas. Por isso, 

torna-se cada vez mais importante ter boas ferra-

mentas também para cuidar do jardim. Não 

importa se quer cortar relva ou sebes, seja qual 

for o seu projecto, os inovadores aparelhos de 

jardim Bosch facilitam a tarefa. Muitos dos novos 

produtos estão equipados com baterias de lítio, 

tornando-os extremamente potentes e leves. Não 

estando dependente de tomadas, torna o mais 

selvagem dos jardins num oásis de tranquilidade 

bem cuidado.





26–27 Mini corta-sebes sem fio (lítio)
28–30 Corta-sebes com e sem fio
31 Tesoura de jardim sem fio (lítio)
32–33 Vista geral da gama e acessórios

Cuidados a ter 
com as sebes



| 25Mini corta-sebes e corta-sebes Bosch

Para isso, a escolha da ferramenta 
certa é determinante. A Isio é a 
escolha ideal para o corte de mol-
dagem criativo de plantas sempre 
verdes e com folhas pequenas,  
como o buxo, o teixo e o alfenheiro.

O mini corta-sebes ASB é o modelo 
mais forte de sempre, mas man-
tendo-se leve e compacto em nome 
da agilidade extrema. Vai descobrir 
que o mini corta-sebes ASB é a 
ferramenta ideal para dar aos seus 
arbustos exactamente a forma que 
pretende.

Use a tesoura de jardim sem fio Ciso 
para podar ramos e galhos. Graças 
às baterias de lítio da Bosch, todos 
estes produtos são conveniente-
mente leves e compactos, permi-
tindo cortar confortavelmente e  
com um esforço mínimo.

Para cortar as suas sebes dispõe de 
um sortido completo de corta-sebes 
com e sem fio. Os corta-sebes eléc-
tricos com fio oferecem mais força, 
graças à ligação à corrente eléctrica, 
e têm uma distância entre lâminas 
de até 34 mm.

Os corta-sebes sem fio oferecem 
mais liberdade de movimentos e 
excluem o perigo de cortar o fio.  
São muito leves e com o sistema 
inovador «Anti-Blocking» corta sem 
bloqueios, tal como com a Isio e  
o ASB.

Escolha a distância entre lâminas 
necessária, de acordo com a espes-
sura dos ramos da sua sebe. Não 
se esqueça que uma sebe vai cres-
cendo. Em caso de dúvidas, deve  
ser utilizada a distância entre lâmi-
nas imediatamente a seguir. A altura 
e a profundidade da sebe determi-
nam o comprimento ideal da lâmina.

Nas páginas 32–33 poderá encon-
trar uma síntese da gama completa 
dos produtos da Bosch para o 
cuidado a ter com as sebes.

Em boa forma. 
Pelo que corta da melhor 
maneira.
Os arbustos e as sebes por norma são muito fáceis de cuidar.  
Um corte regular é, de longe, a medida mais importante.
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ANTI-BLOCKING-SYSTEM

Mini corta-sebes Bosch

Carregamento fácil  
Carregador tipo «telemóvel»

Tecnologia de lítio 
Permite tempos de carga mais reduzidos, 
sem descarga espontânea, sem efeito de 
memória, sempre pronta a funcionar. Até 
50 min de autonomia de funcionamento.

Potente 
Garante um corte contínuo através dos 
ramos mais espessos graças ao sistema 
electrónico «Anti-Blocking».

Compacta e leve 
Para um corte sem esforço de arbus-
tos e de sebes de folhas pequenas.

Mini corta-sebes sem fio Isio.
O original: leve, compacto e potente.

Sendo o mais compacto e leve mini corta-sebes de lítio é ainda mais forte e eficaz. As suas lâminas de  
qualidade com um comprimento de corte de 120 mm, uma distância entre lâminas de 8 mm e um afiamento 
com precisão para um corte de moldagem perfeito, cortam sem bloquear. E a sua excelente ergonomia 
permite-lhe alcançar igualmente locais de difícil acesso.

Softgrip confortável  
Zona de manuseamento ergo-

nómica em ambos os lados

Indicador de potência 
restante 

Prático mostrador LED de  
4 fases que indica o estado da 

bateria

Lâminas resistentes,  
de fabrico suíço 
Lâminas de 120 mm, bico-
lores, mais grossas e com 
afiamento de precisão

Excelente ergonomia 
Pequena, leve e compacta, 
com apenas 550 g

Acção potente do sistema 
«Anti-Blocking»,  

funcionamento sem bloqueios

Até 50 min de autonomia  
de funcionamento 
Bateria de lítio de 3,6 V 
integrada

SISTEMA «ANTI-BLOCKING»
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ANTI-BLOCKING-SYSTEM

Mini corta-sebes Bosch

Acção potente do sistema 
«Anti-Blocking»,  

funcionamento sem  
bloqueios

Indicador de potência restante 
Prático mostrador LED de  

4 fases que indica o estado da 
bateria

Elevada manuseabilidade  
Punho softgrip com um  

perímetro pequeno

Até 100 min de autonomia 
de funcionamento 

Bateria de lítio de 10,8 V

Substituição simples 
Sistema de substituição 
de lâminas sem necessi-
dade de ferramentas

Tempo de carga curto  
Carregamento  
em 3 horas

Lâminas resistentes 
de 200 mm, de fabrico 
suíço 
Lâminas bicolores com 
afiamento com precisão

Elevada autonomia de funcionamento 
Apenas 900 g para um corte sem esforço 
de arbustos e de sebes de folhas peque-
nas. Até 100 min de autonomia de 
funcionamento.

Potência maneável 
Ferramenta compacta e maneável com 
sistema «Anti-Blocking» para um rendi-
mento de corte extra e sem bloqueios.

Sempre pronta a funcionar 
Ferramenta eléctrica de lítio com 
indicador de estado da bateria e um 
tempo de carga de 3 horas apenas.

Mini corta-sebes sem fio ASB 10,8 LI.
O nosso mini corta-sebes mais potente de sempre com uma  
agilidade ímpar.

Cortar sebes nunca foi tão fácil. O nosso mini corta-sebes ASB 10,8 LI pesa apenas 900 g, dando-lhe con-
trolo total para modelar os seus arbustos e as suas sebes tal como pretende. O seu desenho equilibrado 
torna-o extremamente manobrável e o nosso sistema «Anti-Blocking» permite-lhe cortar continuamente  
sem obstruções desagradáveis.

SISTEMA «ANTI-BLOCKING»
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ANTI-BLOCKING-SYSTEM

Corta-sebes Bosch

Lâminas cortadas a laser com 
polimento a diamante  

Para um corte impecável

Óptima distribuição  
do peso e ergonomia 
Graças ao novo design 
e ao softgrip

Distância entre lâminas de 20 mm 
Isto permite o corte perfeito até 

mesmo de ramos médios

Função de serra 
Diâmetro de corte até 

25 mm

Bateria de lítio de 36 V / 1,3 Ah 
Mais potência com menos peso,  
sem descarga espontânea, sem 
efeito de memória

Sistema «Anti-Blocking» 
Para um rendimento de corte  
extra e sem bloqueios

Comprimento da lâmina 540 mm

Protector das lâminas 
Para cortes ao longo 
de muros e do chão

Sempre pronta a funcionar 
Bateria de lítio de 36 V / 1,3 Ah, passível de  
ser utilizada com outras ferramentas de jardim  
de 36 V da Bosch. Totalmente carregada em 
apenas 45 min (80 % em 25 min).

Potente 
A combinação do comprimento da lâmina 
de 540 mm, da distância entre lâminas 
de 20 mm e do sistema electrónico  
«Anti-Blocking» assegura um rendimento 
de corte poderoso.

Liberdade sem fios  
Ponto final ao emaranhado de fios e 
aos cortes acidentais. Apenas 3,5 kg 
de peso para um corte sem esforço 
de sebes de folhas de tamanho 
médio.

Corta-sebes sem fio AHS 54-20 LI.
Mobilidade sem fio e potência máxima.

Cortar sebes sem fio. 
Com este corta-sebes sem fio tem a tarefa facilitada. Não depende de tomadas e é duradouro graças à tec-
nologia de lítio. Com apenas 3,5 kg e equilibrado em termos ergonómicos, corta em qualquer posição, sem 
esforço. O seu sistema «Anti-Blocking» e as lâminas de aço com polimento a diamante garantem um corte 
enérgico.

SISTEMA «ANTI-BLOCKING»
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Lâminas com comprimento  
de 480 / 520 mm, 

reluzentes, cortadas a laser e 
com polimento a diamante, dis-
tância entre lâminas de 15 mm

Manuseamento sem esforço 
Com um peso de apenas 

2,3 kg

Óptima distribuição  
do peso e ergonomia 
Graças ao design e  
ao punho softgrip

Bateria de lítio de 18 V 
Mais potência com menos 
peso, sem descarga espontâ-
nea, sem efeito de memória 
e passível de ser utilizada 
com ferramentas eléctricas 
da Bosch

Sistema «Anti-Blocking» 
Tecnologia antibloqueio para 

um rendimento de corte pode-
roso e contínuo

Distribuição ideal do peso 
Para um trabalho  
equilibrado e um  

excelente manuseamento

Cortes enérgicos 
Embraiagem desli-
zante com binário 
extremamente  
elevado (80 Nm)

Motor «High-Power» 
Superpotente,  
com 700 watts

Lâminas cortadas a laser 
com polimento a diamante 

para um corte impecável

Corta-sebes Bosch

Comprimento da lâmina  
de 700 mm

Protector das lâminas 
Para cortes ao longo  
de muros e do chão

Power4All 
Todas as baterias de lítio  
de 18 V da família Power4All 
também podem ser utilizadas 
com outras ferramentas de 
jardim e bricolage Power4All 
Bosch de 18 V. Para mais 
informações, consulte as  
páginas 52–55.

Elevadíssimo rendimento  
de corte
Com um binário de 80 Nm e 
lâminas resistentes em metal, 
o AHS 7000 Pro-T pode cortar 
ramos até 34 mm de diâmetro.

•  Potente motor «High-Power»

•  Embraiagem deslizante para 
um binário extremamente 
elevado

•  Accionamento por biela de  
desgaste reduzido (AHS Pro)

Punho ergonómico ideal 
Distribuição ideal do peso  
e diversas posições do 
interruptor para um trabalho 
descontraído e equilibrado.

Corta-sebes sem fio AHS 52 LI.
O peso ligeiro mais potente.

Este corta-sebes sem fio acaba com o emaranhado de fios e com o risco de cortes 
acidentais do cabo. Com apenas 2,3 kg e equilibrado em termos ergonómicos, permite-
lhe cortar em qualquer posição com um esforço mínimo. O seu sistema «Anti-Blocking» 
garante um rendimento de corte contínuo. Também disponível com comprimentos 
de lâmina diferentes, consulte as páginas 32–33

Corta-sebes AHS 7000 Pro-T.
Máximo rendimento com uma potência incrível.

Ideal para sebes grandes e muito ramificadas.
Nenhuma sebe é grande demais! O potente motor de 700 Watt com um binário extre-
mamente elevado e o comprimento de lâmina de 700 mm contribuem para um extraor-
dinário rendimento de corte. As lâminas cortadas a laser e com polimento a diamante 
conseguem cortar facilmente ramos com até 34 mm de espessura.  
Também disponível com comprimentos de lâmina diferentes, consulte as páginas 32–33

SISTEMA DE BATERIA
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Óptima distribuição do peso  
e ergonomia

Para um trabalho confortável em 
qualquer posição

Peso reduzido 
Para o corte de sebes 
com menor cansaço nas 
costas e nos braços

Menores dimensões  
exteriores
Para um melhor  
manuseamento 

Motor «High-Power» 
Mais 30 watts de potência para 
melhorar o rendimento de corte

Corta-sebes Bosch

Protector das lâminas 
Para cortes rente à borda,  
ao longo de muros e do chão.

Manuseamento sem esforço 
Extremamente leve para o 
corte de sebes e sem neces-
sidade de pausas frequentes, 
pois implica um menor can-
saço nos braços e nas costas.

Comodidade 
O bom equilíbrio da ferra-
menta e os punhos ergonó-
micos proporcionam uma 
posição de trabalho mais 
confortável.

Cortes enérgicos 
Embraiagem deslizante 
com binário extrema-
mente elevado (50 Nm)

Motor «High-Power» 
de 600 Watt

Comprimento da lâmina 
de 600 mm

Punho ergonómico 
Para um trabalho confortá-
vel em qualquer posição

Lâminas cortadas a laser 
Com polimento a diamante 

para um corte impecável

Protector das lâminas 
Para cortes ao longo  
de muros e do chão

Novo! Corta-sebes AHS 60-16.
Leve e potente para cortar sebes sem problemas.
Este corta-sebes leve e compacto é perfeito para sebes de pequena e média dimensão.  
É 10% mais leve do que o modelo anterior e foi ergonomicamente concebido para propor-
cionar conforto em qualquer posição. O seu motor ultra-rápido e a distância entre lâminas 
de 16 mm proporcionam um extraordinário rendimento de corte. Tudo isto significa que  
é necessário muito menos esforço para aparar a sua sebe. Também disponível com com-
primentos de lâmina diferentes, consulte as páginas 32–33

Corta-sebes AHS 600-24 ST.
Incrivelmente potente.

Ideal para sebes de tamanho médio.
Mantenha sempre qualquer sebes de tamanho médio com o tamanho que pretende  
com este corta-sebes excelente e fácil de usar. O motor de 600 W permite cortar ramos 
com até 24 mm de espessura e o protector das lâminas evita que esta potente ferra-
menta fique danificada. Também disponível com comprimentos de lâmina diferentes, 
consulte as páginas 32–33



| 31Tesoura de jardim sem fio Bosch

Sistema de retenção  
de  segurança
Evita a ligação inadvertida

Carregamento fácil  
Carregador tipo «telemóvel»

Inovador sistema de arranque 
Permite até 60 cortes por 
minuto

Bateria de lítio de 3,6 V integrada 
Sem descarga espontânea, sem efeito de 

memória, sempre pronta a funcionar 

Indicador do nível de  
carga da bateria  

Indica o processo de carga

Corte impecável 
Lâmina de qualidade suíça, em 
aço-carbono, fácil de substituir

Potente 
Corta ramos e folhas verdes 

macias até 14 mm de diâmetro

Sem esforço 
A primeira tesoura de jardim sem fio com 
tecnologia de lítio integrada, para todos 
aqueles que querem tornar mais leve o 
corte de plantas.

Desempenho potente 
Sistema «Power-Blade» para um corte 
poderoso de ramos até 14 mm de diâ-
metro.

Sempre pronta a funcionar 
Tecnologia de bateria de lítio, sem 
efeito de memória e sem descarga 
espontânea. Com uma carga da bate-
ria executa até 500 cortes em madeira 
fresca com um diâmetro de 9 mm.

Tesoura de jardim sem fio Ciso.
Nunca foi tão fácil cortar plantas.

A primeira tesoura de jardim sem fio em todo o mundo com bateria de lítio integrada. Com a Ciso obtém 
um resultado preciso «mediante a pressão de um gatilho»: acima de 500 cortes com uma carga da bateria. 
Madeira macia com um diâmetro de até 14 milímetros e madeira dura com um diâmetro de até 9 milímetros. 
Liso e sem fibras graças a um sistema de corte bypass com lâmina fixa. Com um peso de apenas  
590 gramas e uma ergonomia bastante apurada, a Ciso poupa as suas forças, mesmo durante uma utilização 
prolongada.
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AHS 7000 Pro-T AHS 6000 Pro-T AHS 650-24 ST * AHS 600-24 ST AHS 550-24 ST

Potência do motor 700 W 700 W 600 W 600 W 600 W

Distância entre lâminas 34 mm 34 mm 24 mm 24 mm 24 mm

Comprimento da lâmina 700 mm 600 mm 650 mm 600 mm 550 mm

Binário da embraiagem deslizante 80 Nm 80 Nm 50 Nm 50 Nm 50 Nm

Número de cursos em vazio 3.000 r.p.m. 3.000 r.p.m. 2.800 r.p.m. 2.800 r.p.m. 2.800 r.p.m.

Protector das lâminas ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Peso 4,5 kg 4,3 kg 4,2 kg 4,2 kg 4,0 kg

N.º de encomenda 0 600 848 B00 0 600 848 A00 0 600 848 400 0 600 848 300 0 600 848 200

Código de barras 3165140.399654 3165140.399616 3165140.399579 3165140.399531 3165140.399494

Corta-sebes

AHS 54-20 LI AHS 52 LI AHS 48 LI AHS 52 Accu AHS 41 Accu

Tipo de bateria Lítio Lítio Lítio NiCd NiCd

Capacidade da bateria 36 V / 1,3 Ah 18 V / 1,3 Ah 18 V / 1,3 Ah 2 x 14,4 V 14,4 V

Tempo de carga 45 min 3 h 3 h 3 h 3 h

Autonomia de funcionamento Até 50 min Até 50 min Até 50 min Até 2 x 55 min 55 min

Sistema «Anti-Blocking» ✓ ✓ ✓ – –

Distância entre lâminas 20 mm 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm

Comprimento da lâmina 540 mm 520 mm 480 mm 520 mm 410 mm

Número de cursos em vazio 2.000 r.p.m. 2.200 r.p.m. 2.200 r.p.m. 2.200 r.p.m. 2.200 r.p.m.

Peso 3,5 kg 2,3 kg 2,2 kg 2,6 kg 2,5 kg

N.º de encomenda 0 600 84A 100 0 600 849 001 0 600 849 000 0 600 839 480 0 600 839 180

Código de barras 3165140.513883 3165140.465175 3165140.465168 3165140.325974 3165140.325943

Corta-sebes  
sem fio

Mini corta-sebes  
e tesoura de 
relva sem fio

Tesoura de jardim 
sem fio Ciso

Tipo de bateria Lítio

Tensão da bateria 3,6 V

Tempo de carga 5 h

Sistema «Power-Blade» ✓

Capacidade de corte ∅ máx. 14 mm

Cortes por cada carga da 
bateria

5001

Sistema de corte Bypass

Peso 590 g

N.º de encomenda 0 600 855 003

Código de barras 3165140.516662

1 Madeira fresca com um diâmetro dos ramos de até 9 mm

Tesoura  
de jardim  
sem fio Ciso

Mini corta-sebes 
Isio

Isio Set ASB 10,8 LI
ASB 10,8 LI  
Set

Tipo de bateria Lítio Lítio Lítio Lítio

Capacidade da bateria 3,6 V 3,6 V 10,8 V 10,8 V

Tempo de carga 3,5 h 3,5 h 3 h 3 h

Autonomia de funcionamento Até 50 min Até 50 min Até 100 min Até 100 min

Sistema «Anti-Blocking» ✓ ✓ ✓ ✓

Distância entre lâminas 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm

Comprimento da lâmina 
para sebes

120 mm 120 mm 200 mm 200 mm / 120 mm

Largura da lâmina para relva – 80 mm – 100 mm

Indicador de potência restante ✓ ✓ ✓ ✓

Peso 550 g 550 g 900 g 900 g

N.º de encomenda 0 600 833 00C 0 600 833 00E 0 600 856 300 0 600 856 301

Código de barras 3165140.513647 3165140.513661 3165140.560238 3165140.560245

* Não disponível em Portugal
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NOVO NOVO NOVO NOVO

AHS 7000 Pro-T AHS 6000 Pro-T AHS 650-24 ST * AHS 600-24 ST AHS 550-24 ST

Potência do motor 700 W 700 W 600 W 600 W 600 W

Distância entre lâminas 34 mm 34 mm 24 mm 24 mm 24 mm

Comprimento da lâmina 700 mm 600 mm 650 mm 600 mm 550 mm

Binário da embraiagem deslizante 80 Nm 80 Nm 50 Nm 50 Nm 50 Nm

Número de cursos em vazio 3.000 r.p.m. 3.000 r.p.m. 2.800 r.p.m. 2.800 r.p.m. 2.800 r.p.m.

Protector das lâminas ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Peso 4,5 kg 4,3 kg 4,2 kg 4,2 kg 4,0 kg

N.º de encomenda 0 600 848 B00 0 600 848 A00 0 600 848 400 0 600 848 300 0 600 848 200

Código de barras 3165140.399654 3165140.399616 3165140.399579 3165140.399531 3165140.399494

Mini corta-sebes e corta-sebes Bosch

Acessórios Produto N.º de encomenda Código de barras

Mini corta-sebes sem fio

Lâmina para tesoura de relva de 8 cm Isio 2 609 002 039 3165140.441100

Lâmina para tesoura de relva de 8 cm ASB 2 609 003 884 3165140.573566

Lâmina para tesoura de relva de 10 cm ASB 2 609 003 867 3165140.573535

Lâmina para mini corta-sebes 12 cm Isio 2 609 002 040 3165140.441117

Lâmina para mini corta-sebes 12 cm ASB 2 609 003 885 3165140.573573

Lâmina para mini corta-sebes 20 cm ASB 2 609 003 868 3165140.573542

Cabo telescópico 80–115 cm Isio Set 2 609 002 041 3165140.441124

Cabo telescópico 80–115 cm ASB Set 2 609 003 869 3165140.573559

Tesoura de jardim sem fio Ciso 

Lâmina de substituição Ciso F 016 800 286 3165140.516747

Corta-sebes sem fio

Aparelho de recolha do material cortado Collecto 60 AHS 54-20 LI 2 608 005 115 3165140.328227

Aparelho de recolha do material cortado Collecto 50 AHS 52 LI, 52 Accu, 48 LI 2 608 005 114 3165140.328210

Aparelho de recolha do material cortado Collecto 40 AHS 41 Accu 2 608 005 112 3165140.328197

Bateria de lítio de 36 V / 1,3 Ah AHS 54-20 LI F 016 800 302 3165140.600620

Bateria de lítio High Power de 36 V / 2,6 Ah AHS 54-20 LI, Rotak LI, AKE 30 LI F 016 800 301 3165140.600613

Bateria de lítio de 18 V / 1,5 Ah AHS 52 LI, 48 LI 1 600 Z00 000 3165140.596206

Bateria de níquel-cádmio de 14,4 V / 1,5 Ah AHS 52 Accu, 41 Accu 2 607 335 534 3165140.308199

Carregador rápido para baterias de lítio AL 3640 CV AHS 54-20 LI 2 607 225 100 3165140.365482

Carregador de lítio rápido AL 2215 CV, 1 h AHS 52 LI, 48 LI 1 600 Z00 001 3165140.596213

Carregador para baterias de lítio AL 2204 CV, 3 h AHS 52 LI, 48 LI 2 607 225 274 3165140.438735

Carregador p/ baterias de níquel-cádmio AL 2404, 3 h AHS 52 Accu, 41 Accu 2 607 225 184 3165140.425872

Corta-sebes

Aparelho de recolha do material cortado Collecto 70 AHS 7000 Pro-T, 650-24 ST, 60-16 2 608 005 113 3165140.328203

Aparelho de recolha do material cortado Collecto 60 AHS 6000 Pro-T, 600-24 ST, 550-24 ST, 55-16 2 608 005 115 3165140.328227

Aparelho de recolha do material cortado Collecto 50 AHS 480-24 T, 50-16 2 608 005 114 3165140.328210

Aparelho de recolha do material cortado Collecto 40 AHS 400-24 T, 45-16 2 608 005 112 3165140.328197

Aparelho de recolha do material cortado do corta-sebes Todos os AHS F 016 800 055 3165140.247443

Spray de conservação 250 ml Todos os AHS 1 609 200 399 3165140.005029

Óculos de protecção Todos os AHS F 016 800 178 3165140.349390

AHS 480-24 T AHS 400-24 T 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 – – – –

2.800 r.p.m. 2.800 r.p.m. 3.400 r.p.m. 3.400 r.p.m. 3.400 r.p.m. 3.400 r.p.m.

✓ ✓ – – – –

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





Tempo no jardim, 
tempo de descanso.
O jardim é perfeito para desanuviar a cabeça. 

Enquanto as crianças se divertem, você trata das 

ervas daninhas. Subarbustos vicejam, arbustos enve-

lhecem e árvores de fruto necessitam de ser podadas 

de vez em quando. Há muito que fazer e cada tarefa 

que executa no jardim distrai-o de outras coisas. 

Quanto mais rápido obtiver bons resultados, sem 

quaisquer interrupções, melhor. De preferência, com 

aparelhos de jardim que estão em constante desen-

volvimento para o ajudar a ser eficiente com inova-

ções inteligentes. Pois, não é só no trabalho que exige 

muito de si, ao todo, a qualidade e a assistência téc-

nica devem corresponder às suas expectativas. 

Assim, é bom saber que se pode informar, a toda a 

hora, na Internet em www.bosch-garden.com.pt 

acerca de produtos novos e tecnologias.



38–40  Electro-serras com e sem fio
41–43  Trituradores
44–45  Vista geral da gama e acessórios

Cuidados a ter 
com as árvores
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As electro-serras são utilizadas para 
os cuidados a ter com as árvores. 
Ao escolher a serra deve ser tido em 
conta a espessura de corte necessá-
ria e a frequência de utilização.

Para uma utilização frequente 
recorra às ferramentas Bosch Pro. 
Para uma utilização esporádica dis-
põe dos modelos S mais pequenos. 
Todas as electro-serras Bosch pos-
suem uma carcaça especialmente 
resistente a impactos. As electro-
serras eléctricas têm a vantagem de 
serem muito fáceis de utilizar. A sua 
manutenção é muito simples e, além 
disso, são extremamente potentes. 
O epítome da gama é a AKE 30 LI, 
uma das electro-serras mais eficien-
tes, potentes e fáceis de usar do 
mercado.

O seu jardim é grande, médio ou 
pequeno? E com que frequência 
utiliza o triturador? 

Para jardins pequenos com, maio-
ritariamente, arbustos, plantas 
verdes e em que os poucos ramos 
que crescem são pequenos, os dois 
trituradores Rapid são ideais. Para 
jardins de tamanho médio com árvo-
res maiores, sebes velhas e muito 
material lenhoso, recomendam-se 
os trituradores muito silenciosos 
com mecanismo de corte com fresa 
optimizado. 

Para jardins grandes com todo  
o tipo de plantas, os trituradores 
silenciosos com o novo sistema 
«Turbine-Cut» são perfeitos. Eles 
trituram tanto material verde como 
também madeira dura muito rapida-
mente e produzem o melhor mate-
rial triturado para a decomposição.

Nas páginas 44–45 encontra uma 
síntese da gama completa dos  
produtos da Bosch para cuidar  
das árvores.

Tudo em ordem. 
Com triturador e electro-serra.
Para que possa desfrutar de um jardim limpo, o triturador certo ajuda-o a 
triturar material cortado e a electro-serra adequada a cuidar das árvores.
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Design compacto 
e barra de 30 cm.  
Atractiva e móvel

Punhos ergonómicos 
Punho softgrip ergonó-

mico para um melhor 
manuseamento

Bateria de lítio High Power 
de 36 V / 2,6 Ah 

Proporciona um excelente 
desempenho em qualquer 

tarefa no jardim

Sistema de travão duplo 
Travão de inércia de acção 
rápida para o funcionamento 
normal e travão electrónico de 
segurança de reacção instan-
tânea com aviso acústico para 
maior segurança

Lubrificação automática e 
indicador do nível de óleo 

Para evitar que a electro-
serra funcione a seco

Sistema SDS sem necessi-
dade de ferramentas 
Para um arranque rápido  
e simples

Potente 
Motor eléctrico de alta performance que 
executa qualquer tarefa no seu jardim.

Arranque rápido 
Sem cabos emaranhados, sem gasolina – 
sempre pronta a funcionar.

Liberdade 
Potência de lítio sem fio para mais de 
100 cortes em madeira de pinho de 
10 x 10 cm com uma carga de bateria.

Electro-serra AKE 30 LI sem fio.
Sem gasolina, sem cabo, toda a potência.

Ao escolher a electro-serra sem fio AKE 30 LI opta por uma das electro-serras mais eficientes, potentes 
e fáceis de usar do mercado. Acabaram-se os cabos emaranhados, as extensões de cabos e a gasolina.  
A AKE 30 LI está sempre pronta a funcionar e supera qualquer tarefa no seu jardim.
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Travão de segurança 
De reacção instantânea

Distribuição ideal do peso 
Para trabalhos em  
qualquer posição

SDS da Bosch 
Para ajustar e substituir  

a corrente sem usar chave

Motor potente 
Com 1.900 watts

Corrente tricromada  
De longa duração 
permanece afiada durante 
mais tempo

Extremamente rápida 
Velocidade da corrente 
elevada de 13 m/s

Extraordinário rendimento 
de corte 
Com um comprimento da 
barra da corrente de 40 cm

Desempenho notável 
1.900 watts com uma velocidade da cor-
rente de 13 m/s para excelente rendimento 
de corte.

Fácil de utilizar 
Sistema SDS para ajustar e substituir a 
corrente sem usar chave.

Corta durante mais tempo 
Corrente com triplo revestimento  
de crómio para uma longa duração.

Electro-serra AKE 40-19 Pro.
Máximo rendimento com uma potência incrível.

Com uma velocidade elevada da corrente de até 13 m/s, a electro-serra corta a madeira mais grossa quase 
sem resistência. Ela tem um travão de segurança de paragem rápida e está perfeitamente equilibrada para 
a utilização em qualquer posição. Com sistema Bosch-SDS prático e lubrificação automática a óleo, para 
minimizar o desgaste da corrente. Com a mala de transporte incluída, leva a sua electro-serra confortável 
e seguramente para qualquer local de utilização.
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Desempenho notável 
O potente motor de 1.900 W oferece potência 
garantida e uma velocidade da corrente de 
12 m/s.

Extremamente robusta 
Qualidade superior para utilização  
frequente e longa duração.

SDS da Bosch 
Sistema SDS para ajustar e substituir 
a corrente sem usar chave.

Electro-serra AKE 40-19 S.
Incrivelmente rápida.

A electro-serra AKE 40-19 S está equipada com sistema de ajuste da corrente simples e sem chave. O travão 
de segurança é accionado em menos de 0,1 segundos, parando as electro-serras quase instantaneamente. 
Os grandes dentes de corte em aço proporcionam um bom efeito de alavanca, um corte preciso e menor 
possibilidade de efeito de coice.

Travão de segurança 
É activado em menos  
de 0,1 segundos

Distribuição ideal do peso 
Para trabalhos em  
qualquer posição

Sistema SDS sem necessi-
dade de ferramentas 

Para um arranque rápido  
e simples

Motor potente 
Com 1.900 watts

Corrente tricromada  
De longa duração 
permanece afiada durante 
mais tempo

Extremamente rápida 
Velocidade da corrente 
elevada de 12 m/s 

Extraordinário rendimento 
de corte 
Com um comprimento  
da barra de 40 cm
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Capacidade de corte 
De até 45 mm para triturar 

com muita potência

Com alimentação automática 
dos ramos e silencioso 

Para triturar com todo o 
conforto

Mecanismo de corte  
com  protecção
Para mais segurança durante  
a utilização

Caixa prática de recolha 
53 l para uma recolha mais 

fácil do material triturado

Tremonha amovível 
Para enchimento e desbloqueio 
fáceis

Sistema «Turbine-Cut» 
Sistema de corte inovador com 
força do motor de 2.500 watts

Função de segurança da caixa  
de recolha
A ferramenta só funciona com  
a caixa de recolha inserida

Prático 
A tremonha amovível fica com apenas  
67 cm de altura quando guardada na  
sua própria caixa de recolha.

Desempenho notável 
Para um débito de material de 230 kg/h  
e capacidade de corte para ramos com 
um diâmetro de até 45 mm.

Sistema «Turbine-Cut» 
O sistema «Turbine-Cut» garante um 
débito de material extremamente 
rápido, quer se trate de materiais 
macios, quer se trate de madeira 
dura e ainda evita bloqueios.

Triturador silencioso AXT 25 TC.  
Tritura tudo muito bem.

Ideal para todos os tipos de materiais do jardim. 
Deseja triturar os desperdícios do seu jardim, sem ter de separar o material verde do material lenhoso?  
A Bosch realiza este desejo através do único triturador silencioso com sistema «Turbine-Cut» para qualquer  
tipo de material do jardim. Com tremonha de enchimento rápido e alimentação automática dos ramos para  
um débito de material veloz consegue terminar o trabalho mais rapidamente. E para o acondicionamento  
em pouco espaço, a tremonha amovível encaixa perfeitamente na caixa de recolha. 

Trituradores Bosch

SISTEMA «TURBINE-CUT»
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DRUM-CUT SYSTEM

Trituradores Bosch

Prático 
A tremonha amovível fica com apenas  
67 cm de altura quando guardada na  
sua própria caixa de recolha.

Segurança avançada 
O triturador só funciona com a caixa de 
recolha inserida para maior segurança.

Sistema de corte com fresa 
Com um potente motor «High-Power» 
de 2.500 watts, o sistema de corte 
com fresa assegura um impressio-
nante débito de material de até 
175 kg/h.

Triturador silencioso AXT 25 D.
Rendimento de trituração potente.

Particularmente indicado para arbustos e materiais lenhosos.
O silencioso triturador AXT 25 D, com uma capacidade de corte para ramos de até 40 mm de diâmetro, 
é ideal para madeira dura, sebes velhas e arbustos espinhosos. O sistema de corte com fresa optimizado 
corta e esmaga num único processo, produzindo material triturado biológico e de grande qualidade.

Capacidade de corte de até 
40 mm para triturar  
Com muita potência

Com alimentação automática 
dos ramos e silencioso 
Para triturar com todo  

o conforto

Mecanismo de corte  
com protecção 
Para mais segurança durante  
a utilização

Caixa prática de recolha 
53 l para uma recolha mais 

fácil do material triturado

Tremonha amovível 
Para enchimento e desbloqueio 
fáceis

Sistema de corte com fresa  
Com design optimizado dos rolos

Função de segurança da caixa  
de recolha
A ferramenta só funciona com  
a caixa de recolha inserida

SISTEMA «DRUM-CUT»
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BLADE CUTTING SYSTEM

Motor de alta velocidade  
Powerdrive da Bosch 
Com o binário mais elevado  
da sua classe

Tremonha com grande 
capacidade de  

enchimento
Para uma admissão fácil 

de materiais verdes

Prático dispositivo auxiliar  
de enchimento  
Para um débito rápido de material

Sistema de corte com 
triturador de lâmina 

Lâmina de corte de dupla 
face em aço temperado, 

de fabrico suíço

Capacidade de corte de até 
40 mm para  
Triturar com muita potência

Trituradores Bosch

Capacidade de corte 
Até 40 mm para triturar com muita 
potência material verde e macio.

Prático 
Tremonha de enchimento rápido e dis-
positivo auxiliar de enchimento prático, 
para um enchimento simples e um débito 
de material veloz.

Lâmina de corte afiado 
O motor Powerdrive de 2200 watts 
permite que a lâmina de precisão 
fabricada a laser alcance um débito 
de material de até 90 kg/h, com uma 
capacidade de corte de até 40 mm.

Triturador de lâmina AXT Rapid 2200.
Extremamente afiado – para alcançar um  
excelente rendimento de trituração.

Particularmente indicado para materiais do jardim verdes e macios.
Se tiver de triturar sobretudo material verde e macio, então o triturador Rapid é o ideal para si. Ele con-
vence pelo seu motor Powerdrive Bosch para um débito elevado de material, pela sua lâmina de precisão 
fabricada a laser em aço temperado especial para um elevado rendimento de corte e por uma força de  
corte aproximadamente sete vezes maior do que a das ferramentas concorrentes. Pelo que a escolha do  
seu nome é a mais acertada.

SISTEMA  
«BLADE CUTTING»
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Trituradores Rapid

AXT Rapid 2200 AXT Rapid 2000

Sistema de corte Triturador de lâmina Triturador de lâmina

Força do motor1 2.200 W 2.000 W

Capacidade de corte Ø 40 mm Ø 35 mm

Débito de material aprox. 90 kg/h aprox. 80 kg/h

Motor Powerdrive ✓ ✓

Velocidade de corte 3.650 r.p.m. 3.650 r.p.m.

Binário aprox. 14 Nm aprox. 12 Nm

Tensão 230 V 230 V

Peso 12 kg 11,5 kg

N.º de encomenda 0 600 853 600 0 600 853 500

Código de barras 3165140.430555 3165140.430524

1   Potência do motor: a potência do motor indicada inclui um perfil de carga de 40 segundos de tempo de carga e 60 segundos de inactividade para aplicações práticas.

AKE 40-19 Pro AKE 40-19 S AKE 35-19 S

Potência do motor 1.900 W 1.900 W 1.900 W

Comprimento da barra 40 cm 40 cm 35 cm

Velocidade da corrente 13 m/s 12 m/s 12 m/s

Corrente Corrente com triplo 
revestimento de cró-
mio de durabilidade 
extra

Corrente cromada Corrente cromada 

Espessura do elemento de accio-
namento

1,3 mm 1,1 mm 1,1 mm

Bosch-SDS ✓ ✓ ✓

Peso (incl. corrente e barra) 4,7 kg 4,5 kg 4,4 kg

N.º de encomenda 0 600 836 803 0 600 836 F03 0 600 836 E03

Código de barras 3165140.349864 3165140.467308 3165140.467278

Electro-serras 
sem fio

AKE 30 LI

Tipo de bateria Lítio

Capacidade da bateria 36 V / 2,6 Ah 

Tempo de carga 65 min (80%)/95 min (100%)

Depósito de óleo 135 ml

Comprimento da barra 
da corrente

30 cm

Travão da corrente <0,1 s

Velocidade da corrente 8,0 m/s

Tensionamento rápido da 
corrente

✓

Lubrificação automática ✓

Peso 5,2 kg

N.º de encomenda 0 600 837 100

Código de barras 3165140.559362

Electro-serras

AKE 40 S AKE 35 S AKE 30 S

Potência do motor 1.800 W 1.800 W 1.800 W

Comprimento da barra 40 cm 35 cm 30 cm

Velocidade da corrente 9 m/s 9 m/s 9 m/s

Corrente Corrente cromada Corrente cromada Corrente cromada

Espessura do elemento de accionamento 1,1 mm 1,1 mm 1,1 mm

Bosch-SDS ✓ ✓ ✓

Peso (incl. corrente e barra) 4,1 kg 4,0 kg 3,9 kg

N.º de encomenda 0 600 834 600 0 600 834 500 0 600 834 400

Código de barras 3165140.465427 3165140.465403 3165140.465380

Electro-serras

Trituradores e electro-serras Bosch
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AXT 25 TC AXT 23 TC * AXT 25 D AXT 22 D

Sistema de corte «Turbine-Cut» «Turbine-Cut» Sistema de corte com fresa Sistema de corte com fresa

Força do motor1 2.500 W 2.300 W 2.500 W 2.200 W

Capacidade de corte Ø 45 mm Ø 42 mm Ø 40 mm Ø 38 mm

Débito de material aprox. 230 kg/h aprox. 215 kg/h aprox. 175 kg/h aprox. 170 kg/h

Velocidade de corte 41 r.p.m. 41 r.p.m. 41 r.p.m. 41 r.p.m.

Binário aprox. 650 Nm aprox. 610 Nm aprox. 650 Nm aprox. 600 Nm

Tensão 230 V 230 V 230 V 230 V

Alimentação automática dos ramos ✓ ✓ ✓ ✓

Caixa de recolha 53 l 53 l 53 l 53 l

Peso 30,5 kg 30,5 kg 31,3 kg 31,3 kg

N.º de encomenda 0 600 803 300 0 600 803 200 0 600 803 100 0 600 803 000

Código de barras 3165140.465366 3165140.465342 3165140.465328 3165140.465304
1   Potência do motor: a potência do motor indicada é de S6 em modo de funcionamento (40 %). Isto inclui um perfil de carga de 40 segundos de tempo de carga e 60 segundos de inactividade para aplicações práticas.

Acessórios Produto N.º de encomenda Código de barras

Trituradores

Lâmina de substituição AXT Rapid 2200, 2000 F 016 800 276 3165140.427135

Cesto de recolha Todos os AXT 2 605 411 073 3165140.080514

Spray de conservação 250 ml Todos os AXT 1 609 200 399 3165140.005029

Luvas – tamanho S AXT, AHS, ART F 016 800 290 3165140.521819

Luvas – tamanho M AXT, AHS, ART F 016 800 291 3165140.521826

Luvas – tamanho L AXT, AHS, ART F 016 800 292 3165140.521833

Óculos de protecção Todos os AXT F 016 800 178 3165140.349390

Acessórios Produto N.º de encomenda Código de barras

Electro-serras

Barra e corrente 1,1 mm AKE 40-19 S, 40 S F 016 800 261 3165140.396509

Barra e corrente 1,1 mm AKE 35-19 S, 35 S F 016 800 260 3165140.396493

Barra e corrente 1,1 mm AKE 30-19 S, 30 S F 016 800 259 3165140.396486

Corrente de serra 1,3 mm AKE 40-19 Pro F 016 800 240 3165140.357654

Corrente de serra 1,1 mm AKE 40-19 S, 40 S F 016 800 258 3165140.396479

Corrente de serra 1,1 mm AKE 35-19 S, 35 S F 016 800 257 3165140.396462

Corrente de serra 1,1 mm AKE 30-19 S, 30 S, 30 LI F 016 800 256 3165140.396455

Óleo lubrificante para electro-serras (1 l), biodegradável Todas as AKE 2 607 000 181 3165140.070867

Bateria de lítio High Power de 36 V / 2,6 Ah AKE 30 LI, Rotak LI, AHS 54-20 LI F 016 800 301 3165140.600613

Carregador rápido para baterias de lítio AL 3640 CV AKE 30 LI 2 607 225 100 3165140.365482

Trituradores  
silenciosos

Trituradores e electro-serras Bosch

* Não disponível em Portugal
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A Bosch oferece-lhe um vasto 
sortido de máquinas de lavar de 
alta pressão, que se distinguem 
por inúmeros detalhes dos seus 
equipamentos, bem como pela 
potência do motor e pela força da 
pressão máxima da água de entre 
100 e 160 bar. Tome a sua deci-
são com base no tipo de tarefas 
de limpeza que pretende realizar, 
conforme sejam difíceis ou fáceis 
e frequentes ou, por outro lado, 
mais raras.

As tarefas mais difíceis exigem  
a pressão da água mais elevada  
de 160 bar. Para estas, a Aquatak  
160 Pro X é ideal. Para limpar 
superfícies maiores necessita de 
um modelo com 125 a 135 bar, 

Para um ambiente cuidado. 
Escolha a sua máquina de lavar 
de alta pressão.
Se adorar a frescura de uma limpeza absoluta, então não há alternativa  
possível a uma Aquatak da Bosch.

Máquinas de lavar de alta pressão Bosch

como, por exemplo, uma Aquatak 
Clic, que com a sua mangueira 
de alta pressão «Torsion-Flex» 
e o seu sistema de enrolamento 
«Easy-Roll» garante uma elevada 
flexibilidade. Para uma utilização 
esporádica, tanto na casa como 
no jardim, bastam entre 100 e  
125 bar. 

Uma selecção de acessórios inte-
grados e adicionais tornam a sua 
máquina de lavar de alta pressão 
ainda mais versátil. Para lavar 
subchassis ou limpar tubos. 
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Cabeça da bomba de liga leve 
Com manómetro de fácil  

leitura para verificar se está  
a ser utilizada a pressão 

correcta

Mangueira de borracha  
reforçada e duradoura, com 
12 metros de comprimento

Fácil de armazenar graças ao 
enrolador para a mangueira 

integrado

Modelo de configuração 
vertical estável 
Simplifica os trabalhos  
de limpeza

Acessórios de grande  
qualidade em latão
Maior durabilidade

Incluindo lanças em  
latão Lança Vario-Jet-Fan, 
lança Roto-Power

Depósito integrado para detergente

Lança 4 Jet  
Proporciona quatro funções 
diferentes

Pistola pulverizadora  
ergonómica  
Com acoplamento rotativo 
prático

Função de sucção automática 
Para a recolha de água de 
reservas de água estagnada 
(p. ex. lago, barril para capta-
ção da água da chuva)

Duradoura 
Bomba em liga metálica  
de alta qualidade para maior 
durabilidade. Manómetro  
de fácil leitura que serve para 
verificar se está a ser utilizada 
a pressão correcta.

Ergonómica 
Fácil de transportar graças ao 
cabo de 5 m, ao suporte para 
os acessórios totalmente inte-
grado e ao depósito integrado 
para detergente.

Versatilidade 
A lança 4 Jet oferece quatro 
funções: alta pressão com 
jacto plano, jacto punctiforme 
rotativo ou fixo e baixa pres-
são para ensaboamento  
e enxaguamento.

Máquina de lavar de alta pressão  
Aquatak 160 Pro X.
A ferramenta para as utilizações mais exigentes. 

Se desejar fazer uma limpeza de Primavera a fundo, a 160 Pro X permite limpar com uma 
alta pressão de no máximo 160 bar e um débito de água de até 600 l/h barcos, oleados 
de camiões, reboques, paredes de casa e carreiros. Ela é a solução perfeita para grandes 
superfícies. O seu potente motor de indução de 3.000 Watt garante o máximo rendimento 
durante muito tempo.

Máquina de lavar de alta pressão  
Aquatak Clic 135.
Pronta a arrancar em poucos segundos.
A mangueira de alta pressão «Torsion-Flex», a lança 4 Jet e o sistema «Easy-Roll», fazem 
da máquina de lavar de alta pressão Aquatak Clic 135 uma ferramenta de limpeza prá-
tica e fácil de arrumar. O potente motor de indução de 2.100 watts e o débito de água 
de até 450 l/h, com uma pressão da água de até 135 bar, convencem durante a limpeza.

«Easy-Roll» 
Sistema de enrolamento 

automático da mangueira de 
alta pressão e cabo de corrente 

eléctrica

Interruptor de ligar e desligar 
Facilmente operável com o pé 
(com a ferramenta na posição 

de trabalho horizontal)
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Acessórios incluídos  
Vasto sortido de acessórios 
incluídos, a partir de agora 
com uma lança Flexi-Jet e 
uma escova grátis

Acessórios incluídos 
Vasto sortido de  
acessórios incluídos

Melhor rendimento 
do bico 

graças à bomba 
metálica de elevada 

qualidade

Melhor rendimento  
do bico

Graças à bomba metálica 
de elevada qualidade

Depósito integrado 
para detergente

Fácil de transportar 
Graças ao seu formato 
vertical e compacto

Fácil de transportar 
Graças ao seu formato 

vertical e compacto

Ergonómica 
Fácil de transportar graças  
ao cabo de 5 m, ao suporte 
para os acessórios totalmente 
integrado e ao depósito  
integrado para detergente.

Móvel 
Fácil de transportar graças  
ao peso reduzido de 6 kg e 
um comprimento de man-
gueira de 5 m. Os acessórios 
são guardados na parte de 
trás da Aquatak 110. 

Máquina de lavar de alta pressão  
Aquatak 115 Plus.
Prática e versátil para todas as tarefas de limpeza. 

A Aquatak 115 Plus da Bosch com motor de 1.700 Watt e uma pressão máxima da água  
de 115 bar será uma grande ajuda para remover o musgo de lajes, limpar mobiliário  
de jardim, lavar rodas, motos e automóveis. Com três lanças diferentes, não podia estar  
mais bem equipada. Os seus inúmeros acessórios são muito práticos de arrumar na  
ferramenta.

Máquina de lavar de alta pressão Aquatak 100.
Para as tarefas mais simples em toda a casa. 

Para as tarefas de limpeza mais simples, tais como a limpeza de mobiliário de jardim, 
ferramentas de jardim ou bicicletas, a Aquatak 100 da Bosch com o potente motor de 
1.400 watts e uma pressão máxima da água de 100 bar será uma grande ajuda. Os seus 
inúmeros acessórios são muito práticos de arrumar na ferramenta.

Lança Flexi-Jet incluída 
Desenvolvida para a melhor 
comodidade de utilização 
durante os trabalhos de 
limpeza em locais de difícil 
acesso.
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Aquatak 160 X 150 * Clic 135 Clic 125

Pressão máx. 160 bar 150 bar 135 bar 125 bar

Potência do motor 3.000 W 2.700 W 2.100 W 1.800 W

Débito máx. 600 l/h 550 l/h 450 l/h 410 l/h

Temperatura máx. de admissão 60 °C 60 °C 60 °C 60 °C

Mangueira 12 m (borracha) 12 m (borracha) 9 m (Torsion-Flex) 6 m (Torsion-Flex)

Comprimento do cabo 5 m 5 m 5 m 5 m

Paragem automática Autostop ✓ ✓ ✓ ✓

Função de sucção automática – – ✓ ✓

Peso (sem acessórios) 26,6 kg 22,3 kg 19,5 kg 13 kg

N.º de encomenda 0 600 877 C00 0 600 877 A00 0 600 879 200 0 600 879 000

Código de barras 3165140.338936 3165140.338790 3165140.467186 3165140.467124

Acessórios / equipamento incluídos

Lanças V, R V, R Jet 4, FJ Jet 4

Escova de lavagem – – – –

Depósito integrado para detergente 1 x 3 l 1 x 3 l 1 x 1 l 1 x 1 l

Enrolador para a mangueira Manual – Easy-Roll Easy-Roll

V = Lança Vario-Jet-Fan R = Lança Roto-Power 4-Jet = Lança 4-Jet FJ = Lança Flexi-Jet F = Lança Fan

Máquinas de lavar de alta pressão Bosch

Máquinas de lavar de 
alta pressão Aquatak

Acessórios Produto N.º de encomenda Código de barras

Aquatak

Acessório para limpar terraços Aquasurf Todas as Aquatak 1 F 016 800 169 3165140.349055

Escova de lavagem Todas as Aquatak 1 F 016 800 209 3165140.356831

Escova rotativa rígida Todas as Aquatak 1 F 016 800 210 3165140.356848

Escova rotativa flexível Todas as Aquatak 1 F 016 800 211 3165140.356855

Lança Flexi-Jet, flexível em 360º Todas as Aquatak 1 F 016 800 171 3165140.349048

Mangueira de prolongamento de 7 m Todas as Aquatak 1, 2 F 016 800 212 3165140.356862

Mangueira de prolongamento de 10 m Todas as Aquatak 1, 2 F 016 800 213 3165140.356879

Conjunto de limpeza de tubos de 8 m Todas as Aquatak 1 F 016 800 214 3165140.356886

Conjunto de limpeza de tubos de 15 m Todas as Aquatak 1 F 016 800 216 3165140.356909

Tubo de extensão para a pistola pulverizadora Todas as Aquatak 1 F 016 800 220 3165140.356947

Filtro de água Todas as Aquatak F 016 800 284 3165140.507639

Válvula anti-retorno Todas as Aquatak F 016 800 222 3165140.356961

Escova rotativa rígida 160 Pro X F 016 800 194 3165140.350297

Mangueira de prolongamento de 7 m 160 Pro X F 016 800 196 3165140.350310

Conjunto de limpeza de tubos de 8 m 160 Pro X F 016 800 228 3165140.357029

Conj. de adaptadores universais Máquinas de lavar de alta pressão de outras marcas F 016 800 198 3165140.350334

Adaptador para acessórios Kärcher Todas as Aquatak 1 F 016 800 226 3165140.357005

1 Excepto Aquatak 160 Pro X 2 Excepto Aquatak Clic  * Não disponível em Portugal
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Aquatak 160 X 150 * Clic 135 Clic 125

Pressão máx. 160 bar 150 bar 135 bar 125 bar

Potência do motor 3.000 W 2.700 W 2.100 W 1.800 W

Débito máx. 600 l/h 550 l/h 450 l/h 410 l/h

Temperatura máx. de admissão 60 °C 60 °C 60 °C 60 °C

Mangueira 12 m (borracha) 12 m (borracha) 9 m (Torsion-Flex) 6 m (Torsion-Flex)

Comprimento do cabo 5 m 5 m 5 m 5 m

Paragem automática Autostop ✓ ✓ ✓ ✓

Função de sucção automática – – ✓ ✓

Peso (sem acessórios) 26,6 kg 22,3 kg 19,5 kg 13 kg

N.º de encomenda 0 600 877 C00 0 600 877 A00 0 600 879 200 0 600 879 000

Código de barras 3165140.338936 3165140.338790 3165140.467186 3165140.467124

Acessórios / equipamento incluídos

Lanças V, R V, R Jet 4, FJ Jet 4

Escova de lavagem – – – –

Depósito integrado para detergente 1 x 3 l 1 x 3 l 1 x 1 l 1 x 1 l

Enrolador para a mangueira Manual – Easy-Roll Easy-Roll

V = Lança Vario-Jet-Fan R = Lança Roto-Power 4-Jet = Lança 4-Jet FJ = Lança Flexi-Jet F = Lança Fan

Máquinas de lavar de alta pressão Bosch

Detergentes Produto N.º de encomenda Código de barras

Aquatak

Detergente para vidros 0,5 l Todas as Aquatak F 016 800 235 3165140.357609

Removedor de insectos 0,75 l Todas as Aquatak F 016 800 230 3165140.357043

Cera de polir 2,5 l Todas as Aquatak F 016 800 233 3165140.357586

Detergente para terraços 0,5 l Todas as Aquatak F 016 800 237 3165140.357623

Detergente universal 2,5 l Todas as Aquatak F 016 800 231 3165140.357562

Detergente universal 0,5 l Todas as Aquatak F 016 800 232 3165140.357579

1200 Plus 115 Plus 110 Plus 110 100 Plus 100

120 bar 115 bar 110 bar 110 bar 100 bar 100 bar

1.750 W 1.700 W 1.600 W 1.600 W 1.500 W 1.400 W

390 l/h 380 l/h 380 l/h 360 l/h 350 l/h 330 l/h

60 °C 40 °C 40 °C 40 °C 40 °C 40 °C

6 m 6 m 5 m 5 m 5 m 3,5 m

5 m 5 m 5 m 5 m 5 m 5 m

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

– – – – – –

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

✓ ✓ ✓ – ✓ –

recipiente de  
0,5 l separado

1 x 0,75 l 1 x 0,75 l recipiente de  
0,5 l separado

recipiente de  
0,5 l separado

recipiente de  
0,5 l separado

– – – – – –



Uma bateria para todos
Eis uma boa ideia …

Todas as ferramentas do novo sistema Power4All da Bosch utilizam 
precisamente a mesma bateria recarregável com tecnologia de lítio. 
Assim, independentemente do número de ferramentas da gama que 
venha a possuir, só precisa de adquirir uma bateria e um carregador. 
É muito mais económico para si e deixa de se preocupar com o 
espaço de armazenamento necessário para inúmeros carregadores. 
A bateria de 18 volts, única e potente, é compatível com todas as 
ferramentas sem fio do sistema Power4All, incluindo aparadores de 
relva, corta-sebes, berbequins/aparafusadores, berbequins combi-
nados, martelos perfuradores, serras verticais e lixadeiras.

Bem-vindo 
à família! 
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Potência máxima permanente
Sem descarga espontânea, sem efeito de memó-
ria: capacidade da bateria constante durante 
toda a sua vida útil.

Potência elevada, peso reduzido
As ferramentas sem fio Bosch com tecnologia 
de lítio impressionam pelo design extremamente 
compacto, pelo peso reduzido e pela simplici-
dade de utilização. Tudo isto permite-lhe reduzir 
o esforço implicado no trabalho.

A mesma potência em metade do tamanho
O tamanho e o peso das baterias ficam reduzidos 
em aprox. 60%, em comparação com as baterias 
convencionais de níquel-cádmio – continuando a 
oferecer, no entanto, a mesma potência.

Maior durabilidade
O sistema inteligente «Electronic Cell Protec-
tion» (Bosch ECP) protege as baterias de lítio 
contra sobrecargas e sobreaquecimentos, 
dotando-as assim de uma vida útil especialmente 
duradoura.

As vantagens da tecnologia de lítio em poucas palavras:

Compactas, duradouras e de carregamento rápido.
As baterias de sistema com tecnologia de lítio.

As ferramentas com tecnologia de lítio estão prontas a usar em todos os momentos. Independentemente de a bateria 
estar completamente carregada, semi-carregada ou descarregada – pode colocá-la no carregador sem qualquer tipo 
de problema. Quando o fizer, não se preocupe com a descarga espontânea ou com o efeito de memória.

Graças aos seus tempos de carga curtos, as ferramentas sem fio da Bosch com tecnologia de lítio não só estão prontas 
a usar em muito pouco tempo, como também são particularmente duradouras. Mesmo após um período de 4 meses 
em standby, uma bateria de lítio completamente carregada ainda apresenta uma carga de aprox. 92%. Isto significa 
que a bateria da Bosch dura seis vezes mais do que as baterias de níquel-cádmio convencionais. Em resumo: bateria 
pequena, grande progresso.

Especificações ART 26 LI

Fonte de alimentação Lítio

Capacidade da bateria 18 V / 1,3 Ah

Tempo de carga 3 h

Diâmetro de corte 26 cm

Cabo telescópico ✓

Regulação da altura 80–114 cm

Sistema de corte Lâminas em plástico

Cabeça de corte giratória até 90° ✓ 

Jogos de rodas –

Estribo de protecção de plantas ✓

Peso 2,4 kg

N.º de encomenda 0 600 878 L00

Código de barras 3165140.468602

Especificações AHS 52 LI AHS 48 LI 

Tipo de bateria Lítio Lítio

Capacidade da bateria 18 V / 1,3 Ah 18 V / 1,3 Ah

Tempo de carga 3 h 3 h

Autonomia de funcionamento Até 50 min Até 50 min

Sistema «Anti-Blocking» ✓ ✓

Distância entre lâminas 15 mm 15 mm

Comprimento da lâmina 520 mm 480 mm

Número de cursos em vazio 2.200 r.p.m. 2.200 r.p.m.

Peso 2,3 kg 2,2 kg

N.º de encomenda 0 600 849 001 0 600 849 000

Código de barras 3165140.465175 3165140.465168

Ferramentas de jardim de lítio 18 V da Bosch
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Combinado sem fio 
Uneo Maxx*
Com potência e conforto máximos 
para todas as aplicações: martelar, 
perfurar e aparafusar.
 Ferramenta de tamanho compacto, 

leve e prática: o conjunto de potên-
cia 3-em-1 para martelar, perfurar 
e aparafusar com uma única ferra-
menta

 Máxima força de percussão graças 
ao mecanismo de martelo pneumá-
tico da Bosch

PSR 18 LI-2, berbequim/
aparafusador de duas 
velocidades, sem fio
Potência e resistência na sua mão.
  A ferramenta mais prática da sua 

classe graças ao design particular-
mente leve e compacto

  Engrenagem planetária de 2 veloci-
dades de alto rendimento, vida útil 
mais longa, melhor transmissão  
da força

  Enrosca até 300 parafusos 
ininterruptamente com uma  
carga de bateria completa

PSB 18 LI-2, berbequim 
combinado de duas  
velocidades, sem fio
A ferramenta versátil com imensa 
potência. Características técnicas:
 A ferramenta mais prática da sua classe 

graças ao design particularmente leve e 
compacto

 Engrenagem planetária de 2 velocida-
des de alto rendimento, vida útil mais 
longa, melhor transmissão da força

  Tambor de ajuste com pré-selecção do 
binário em 30 escalões, mais posição 
de perfuração com e sem percussão

Especificações Uneo Maxx* PSR 18 LI-2 PSB 18 LI-2

Capacidade da bateria 18 V / 1,5 Ah 18 V / 1,5 Ah 18 V / 1,5 Ah

Diâmetro do parafuso até 6 mm 8 mm 8 mm

Diâmetro do furo em madeira 10 mm 35 mm 35 mm

Diâmetro do furo em aço 8 mm 10 mm 13 mm

Diâmetro do furo em alvenaria 10 mm – 15 mm

Diâmetro do furo em betão 10 mm – 12 mm

Rotações em vazio 0–900 r.p.m. 0–400 r.p.m.(1) 

0–1.250 r.p.m.(2)

0–400 r.p.m.(1) 

0–1.650 r.p.m.(2)

Posições de binário – 25 + 1 30 + 2

Binário máx. em aplicações 
em materiais macios / duros

– 25/46 Nm 30/48 Nm

Número de impactos nominal 0–5.000 b.p.m. – –

Intensidade de impacto individual ** 0,6 J ** (1,1 J) – –

Bucha SDS Quick Bosch Auto-Lock Bosch Auto-Lock

Peso da máquina com bateria 1,4 kg 1,45 kg 1,8 kg

ECP ✓ ✓ ✓

(1) 1.ª engrenagem  (2) 2.ª engrenagem  * A partir de Janeiro de 2011  ** Em conformidade com a nova directriz da EPTA

Ferramentas eléctricas de lítio 18 V da Bosch
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PST 18 LI,  
serra vertical sem fio 
Tamanho compacto, peso reduzido 
e elevada precisão para os melhores 
resultados de corte da serra.
 Máxima precisão e controlo com 

o inovador CutControl da Bosch e  
a PowerLight integrada

 Comando do número de cursos 
Bosch Electronic para começar a 
serrar de forma simples e trabalhar 
em função do material

 Movimento pendular orbital de 4 esca-
lões para rápida progressão de corte  
e maior duração da lâmina da serra

PSM 18 LI,  
multi-lixadeira sem fio 
A lixadeira multifacetada e muito 
prática.
 Sistema de microfiltro da Bosch: 

o elemento de aspiração integrado 
aspira o pó directamente para dentro 
da caixa do microfiltro

 Sistema SDS para a utilização 
de diversos acessórios

 Placa de lixar bipartida: a ponta 
delta da folha de lixa e da placa  
de lixar pode ser solta e rodada  
sem esforço

PML 18 LI,  
luz multifuncional sem fio
Luz brilhante em qualquer lugar.
  Elevado poder de iluminação graças 

aos três LEDs de alta qualidade

 Várias aplicações graças à vasta gama 
de acessórios disponíveis para hobbies 
e lazer

Ferramentas eléctricas de lítio 18 V da Bosch

Especificações PST 18 LI

Capacidade da bateria 18 V / 1,5 Ah

Rotações em vazio 0–2.400 r.p.m.

Placa base Aço

Profundidade de corte em madeira / aço 80 mm / 10 mm

Bosch Electronic ✓

Movimento pendular de 4 escalões ✓

Sistema SDS Bosch ✓

«Low Vibration» Bosch ✓

Peso da máquina com bateria 1,9 kg

ECP ✓

Especificações PSM 18 LI

Capacidade da bateria 18 V / 1,5 Ah

Número de oscilações 22.000 o.p.m.

Diâmetro do curso excêntrico 1,6 mm

Superfície de lixa 104 cm2

Sistema microfiltro ✓

Placa de lixar SDS ✓

Peso da máquina com bateria 1,3 kg

PML 18 LI

Capacidade da bateria 18 V / 1,5 Ah

Brilho 270 lm

Autonomia de funcionamento 6,5 h

Peso da máquina com bateria 0,6 kg
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Especificações PSR 10,8 LI PSR 10,8 LI-2

Capacidade da bateria 10,8 V 10,8 V

Diâmetro do parafuso até 6 mm 6 mm

Diâmetro do furo em madeira 20 mm 20 mm

Diâmetro do furo em aço 8 mm 8 mm

Rotações em vazio 0–410 r.p.m. 0–350 r.p.m. (1)

0–1.100 r.p.m.(2)

Posições de binário 10 + 1 10 + 1
Binário máx. em aplicações  
em materiais macios / duros

10/25 Nm 10/22 Nm

Bucha de aperto rápido Bosch Auto-Lock Bosch Auto-Lock

Peso da máquina com bateria 0,95 kg 0,95 kg

ECP ✓ ✓

Especificações Uneo

Capacidade da bateria 14,4 V

Diâmetro do parafuso até 6 mm

Diâmetro do furo em madeira 10 mm

Diâmetro do furo em aço 8 mm

Diâmetro do furo em alvenaria 10 mm 

Diâmetro do furo em betão 10 mm

Rotações em vazio 0–900 r.p.m.

Número de impactos nominal 0–4.800 b.p.m.

Energia de impacto individual 0,9 J

Bucha Porta-ferramentas 
SDS-Quick da Bosch

Peso da máquina com bateria 1,1 kg

ECP ✓

Especificações PMF 10,8 LI

Capacidade da bateria 10,8 V

Oscilações 5.000–20.000 o.p.m.

Ângulo de oscilação 2,8°

Peso da máquina com bateria 0,9 kg

Bosch Electronic ✓

Bosch Eco Electronic ✓

ECP ✓

Especificações PSR 14,4 LI PSR 14,4 LI-2 PSB 14,4 LI-2

Capacidade da bateria 14,4 V 14,4 V 14,4 V

Diâmetro do parafuso até 8 mm 8 mm 8 mm

Diâmetro do furo em madeira 25 mm 30 mm 30 mm

Diâmetro do furo em aço 10 mm 10 mm 13 mm

Diâmetro do furo em alvenaria – – 14 mm

Diâmetro do furo em betão – – 10 mm

Rotações em vazio 0–450 r.p.m. 0–370 r.p.m. (1)

0–1.150 r.p.m. (2)

0–350 r.p.m. (1)

0–1.550 r.p.m. (2)

Posições de binário 10 + 1 25 + 1 30 + 2

Binário máx. em aplicações 
em materiais macios / duros

12/28 Nm 20/38 Nm 23/40 Nm

Bucha Bosch Auto-Lock Bosch Auto-Lock Bosch Auto-Lock

Peso da máquina com bateria 1,15 kg 1,35 kg 1,7 kg

ECP ✓ ✓ ✓

(1) 1.ª engrenagem  (2) 2.ª engrenagem

Ferramentas eléctricas Bosch

PMF 10,8 LI, ferramenta 
multifunções sem fio 
A mais versátil do seu tipo. Serrar, 
cortar, fresar, lixar e raspar sem fio.
  Multifuncional e precisa graças à 

função de oscilação

 Bosch Electronic: controlo infini-
tamente variável da velocidade de 
oscilação através da roda de ajuste – 
para trabalhar em função do material

 Bosch Eco Electronic: economiza 
energia para mais 50% de autonomia 
de funcionamento

Ferramentas eléctricas de lítio 10,8 V da Bosch

Ferramentas eléctricas de lítio 14,4 V da Bosch

(1) 1.ª engrenagem  (2) 2.ª engrenagem
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Especificações IXO

Tensão da bateria 3,6 V

Diâmetro do parafuso até 5 mm

Indicador de carga de bateria ✓

Rotações em vazio 180 r.p.m.

Bucha de aperto rápido Suporte de pontas magnético com encaixe hexagonal

Peso da máquina com bateria 0,3 kg

ECP ✓

Especificações Xeo

Tensão da bateria 3,6 V

Espessura máx. de corte 6 mm

Rendimento de corte por carga de bateria Até 150 m

Rotações em vazio 240 r.p.m.

Peso da máquina com bateria 0,4 kg

Dispositivo de desbloqueio ✓

AutoSharp plus ✓

ECP ✓

Especificações PKP 7,2 LI

Capacidade da bateria 7,2 V

Bastão de cola ∅ 7 mm

Tempo de aquecimento 15 segundos

Tempo máx. de funcionamento 45 min.

Desactivação automática Após 5 minutos

Peso da máquina com bateria 0,3 kg

ECP ✓

Especificações Prio

Tensão da bateria 7,2 V

Oscilações 16.000 o.p.m.

Diâmetro do curso excêntrico 1,2 mm

Superfície de lixa 104 cm2

Peso da máquina 0,7 kg

ECP ✓

Aparafusadora  
sem fio IXO
A ferramenta eléctrica mais vendida 
em todo o mundo.
 Indicador de avanço/recuo e indica-

dor do nível de carga via LED

 Bloqueio automático do veio para 
apertar e desapertar parafusos 
manualmente

 Armazenamento perfeito no carregador

  PowerLight

Ferramentas eléctricas de lítio 3,6 V da Bosch

Ferramentas eléctricas de lítio 7,2 V da Bosch

Especificações PSR 7,2 LI

Tensão da bateria 7,2 V

Diâmetro do parafuso até 6 mm

Rotações em vazio 240 r.p.m.

Posições de binário 10 

Binário máx. em aplicações  
em materiais macios / duros

6/10 Nm

Bucha de aperto rápido Suporte de pontas magné-
tico com encaixe hexagonal

Peso da máquina com bateria 0,5 kg

ECP ✓
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EFFICIENT ENERGY MANAGEMENT

TURBINE-CUT SYSTEM

ANTI-BLOCKING-SYSTEM

TURBINE-CUT SYSTEM

POWER-BLADE-SYSTEM

CUTS UP TO THE EDGE

Informações úteis

SISTEMA «ANTI-BLOCKING»

MOTOR POwERDRIVE

Com a Bosch está sempre um passo à frente. 
Tecnologia líder que o auxilia no dia-a-dia.

A Bosch está constantemente a desenvolver novos 
produtos que se orientam exclusivamente pelos 
desejos e requisitos dos utilizadores. Soluções, com 
as quais consegue vencer os desafios do dia-a-dia 

mais fácil, rápida e confortavelmente.  
Nesta página encontra uma pequena selecção destas 
tecnologias líder. Para mais informações consulte  
a página de Internet www.bosch-garden.com.pt

Tecnologia de lítio Bosch  
A Bosch combina a mais moderna tecnologia 
de bateria de lítio com motores e componen-
tes electrónicos optimizados. Por exemplo,  
o sistema «Electronic Cell Protection»  
(Bosch ECP) é único no mercado e protege  
as baterias de lítio contra sobrecargas e 
sobreaquecimento, dotando-as assim de uma 
vida útil especialmente duradoura. Como 
primeiro fornecedor de ferramentas de jardim 
sem fio com tecnologia de lítio, a Bosch apre-
senta, entretanto, um sortido completo desde 
a tesoura de jardim até ao corta-relvas. 

Sistema electrónico «Anti-Blocking»  
Se não for possível cortar à primeira um ramo 
grosso, a inovadora microelectrónica detecta-
o e regula imediatamente o sentido de tra-
balho das lâminas. As lâminas continuam a 
cortar com toda a potência a madeira, onde 
outras ferramentas não desenvolvem. 

«Efficient Energy Management» 
Aumenta a autonomia de funcionamento  
das baterias de lítio do Rotak LI em até 15%, 
 dependendo das condições de corte. O 
comando electrónico inteligente do corte 
fornece exactamente a energia necessária con-
forme a altura e densidade da relva com uma 
velocidade de rotação das lâminas constante. 
 E ao desligar o motor, o sistema de recupera-
ção de energia transforma a energia do movi-
mento das lâminas a parar em energia eléc-
trica, que retorna para o corta-relvas sem fio.

Sistema «Ergoflex» 
A Bosch procura conceber ferramentas de 
jardim fáceis de usar e com excelente ergo-
nomia. A mais recente gama de corta-relvas 
Rotak tira partido do sistema «Ergoflex», 
oferecendo barras ajustáveis com design ergo-
nómico para uma excelente postura corporal, 
reduzindo dores musculares ao cortar a relva. 
O sistema «Ergoflex» foi aprovado pela AGR, 
instituição alemã de renome que promove a 
investigação para a prevenção de problemas 
na coluna cervical.

Sistema «Jet-Collect»  
O rolo inovador com garras em aço para 
molas e aberturas para a entrada de ar 
remove eficazmente camada de ervas mortas, 
musgo e ervas daninhas. Os desperdícios 
libertados são pressionados para dentro  
do cesto de recolha, através de um forte  
fluxo de ar, que evita a obstrução.

Sistema «Turbine-Cut» eficaz  
Com o novo mecanismo de corte com turbina 
é possível triturar ao mesmo tempo materiais 
macios e madeira dura. 8 lâminas rotativas 
juntamente com a construção da tremonha 
possibilitam uma alimentação automática dos 
ramos perfeita e um débito de material extre-
mamente rápido de até 230 kg/h. Esta combi-
nação permite trabalhar de forma eficiente e 
sem bloqueios, independente do material do 
jardim. 

Pente para relva inovador 
Mais largo do que as rodas dianteiras do 
corta-relvas, puxa até mesmo a relva que 
cresce rente à borda e aproxima-a eficaz-
mente da lâmina.

Motor Powerdrive 
A inovadora engrenagem redutora transforma 
o número elevado de rotações numa enorme 
força. Se ela for travada por resistência, o 
binário aumenta automaticamente e o motor 
continua a funcionar com toda a potência. 
Mesmo em aplicações difíceis com elevados 
esforços.

Sistema «Power-Blade» 
O sistema de arranque especialmente desen-
volvido pela Bosch, em combinação com o 
sistema de corte bypass, é composto por uma 
ponta de guia fixa sem arestas afiadas e por 
uma lâmina recuada, móvel e super-afiada.  
O sistema evita cortes acidentais e propor-
ciona um resultado de corte seguro e perfeita-
mente liso e sem fibras. 

SISTEMA «ERGOFLEX»

SISTEMA «TURBINE-CUT»

SISTEMA «JET-COLLECT»

SISTEMA «POwER-BLADE»

CORTA MESMO ATÉ À BORDA

GESTãO EFICIENTE DA 
ENERGIA

ATÉ MAIS 15 % DE 
RENDIMENTO
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Visite a Bosch também na Internet.  
Sempre que desejar saber mais.

Está à procura de novas ideias para decorar o seu jar-
dim? Tem dúvidas quanto ao cuidado a ter com deter-
minadas plantas? Ou deseja encontrar acessórios espe-
ciais para os seus aparelhos de jardim? No nosso site 
encontrará as respostas a todas estas questões. Bem-
vindo à jardinagem da Bosch. Pode consultar o nosso 
site a toda a hora através do link:  
www.bosch-garden.com.pt

Aqui, para além de um conselheiro de jardinagem com 
conhecimentos básicos sobre os cuidados a ter com o 
jardim, também encontrará sempre os produtos mais 

actuais e as respectivas instruções de utilização. 
Do corta-relvas ao prático Isio, do mais simples ao 
mais exigente – deixe-se inspirar! Para que a época 
de jardinagem seja um prazer do princípio ao fim. 
O que é que há ainda para descobrir? Visite-nos – 
o portal de jardim está sempre aberto para si.

Se procura informações e meios de aprendizagem 
sobre a tecnologia das ferramentas de jardim e  
ferramentas eléctricas da Bosch, visite  
www.powertool-portal.com

A responsabilidade com o futuro é um princípio 
essencial da Bosch. A Bosch redigiu a primeira 
directiva vinculativa sobre protecção do meio 
ambiente há já trinta anos. Em 1996 foram 
formulados princípios de protecção do meio 
ambiente válidos para todo o grupo Bosch. 
No mesmo ano, a Bosch também começou a 
implementar gradualmente sistemas de gestão 
ambiental em todas as fábricas. Foram criados 
projectos para os mais variados temas, como p. ex., 
para os produtos economizadores de energia.  
Deste modo, os corta-relvas sem fio da nova  
geração Rotak LI são os primeiros a funcionarem  
com «Efficient Energy Management», que juntamente 
com a tecnologia de lítio comprovada da Bosch 
ajuda a poupar até 20% de energia. Além disso, 
cortar relvas torna-se, assim, um trabalho limpo – 

Bosch – por responsabilidade com o futuro.  
Porque o ambiente começa na própria casa.

silencioso, inodoro e ecológico, para além de não 
contribuir para o aquecimento global.

Ainda existem outros projectos para as embalagens 
amigas do meio ambiente, a separação do lixo e a 
reciclagem.

Poderá obter uma vista geral do empenho da  
Bosch na protecção do ambiente na Internet em 
www.bosch-umwelt.com

Serviço de reciclagem: participe na protecção do 
meio ambiente. Os aparelhos eléctricos para jardim, 
as ferramentas sem fio e as baterias Bosch em fim 
de vida podem ser entregues na loja, a fim de serem 
reciclados. Por esta via, é possível reutilizar mais  
do que 80% de uma ferramenta eléctrica.
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As nossas ferramentas estão sujeitas a um aperfeiçoamento contínuo, havendo 
por isso possibilidade de alterações nos dados técnicos e figuras. Excluída a 
responsabilidade por erros de impressão.

Ferramentas de  
jardim da Bosch.
100 % qualidade,  
100 % assistência técnica.

Todos os produtos estão testados e garantidos 
Os inúmeros testes de dureza e resistência, assim como 
as constantes provas de amostra garantem que só saem 
produtos sem defeito da fábrica. Daí os dois anos de garantia 
para todos os produtos Bosch. Para informações mais 
detalhadas consulte a declaração de garantia na página  
www.ferramentasbosch.com.

www.bosch-garden.com.pt

Robert Bosch, Ltd.
Departamento de Ferramentas Eléctricas
Av. Infante D. Henrique, Lts. 2E-3E
1800-220 Lisboa
www.ferramentasbosch.com

Impresso  
em papel  
ecológico


