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Praktiskt:  
ett batteri passar många andra Bosch-verktyg
Bosch batterisystem med 36 V*, 18 V och 14,4 V 
lithiumjonteknik, används i många trädgårds-  
och andra elverktyg från Bosch. En fördel för dig: 
Snabbt och lätt byte mellan de olika verktygen.

*Gäller inte 4,5 Ah-batterier.

Bosch sladdlösa 
trädgårdsverktyg 
med lithiumjonteknik.
Du är alltid steget före med Bosch-lithiumjonteknik. 
Bosch kombinerar perfekt den senaste lithium-
jontekniken med optimerade motorer och 
elektroniska komponenter för att få mer batteritid 
och effektiva, kraftiga sladdlösa trädgårdsverktyg.

Bosch-lithiumjonteknik ger många fördelar:

Bosch Elektroniskt cellskydd (ECP): skyddar 
batteriet mot överbelastning, överhettning och 
fullständig urladdning

Intelligent Bosch krafthantering: ger optimalt 
energiutbyte från battericellerna

Bosch högeffektiva battericeller: extremt tåliga 
mot energiförlust

36 volt

18 volt





2 batterier  
medföljer

Ger oslagbar  
sladdlös effekt.
Äntligen en gräsklippare med modern 
lithiumjonteknik som kombinerar 
fördelarna med bensin-, eldrivna och 
sladdlösa klippare men som saknar 
nackdelarna. Bosch Rotak LI är lika kraftig 
som en elklippare, men utan jobbig sladd 
och helt oberoende av uttag. Den är 
upp till 40% lättare än vanliga sladdlösa 
eller bensindrivna klippare, men är ändå 
mycket kraftig, är alltid redo att använda, 
är tystare och stinker inte heller bensin. 
Men framförallt: den effekt som går åt ger 
bara en tiondels CO₂-utsläpp jämfört med 
en bensindriven klippare.

Lättvikt 
För enkel manövrering

Innovativa gräskammar 
Ger kantnära klippning vid 
murar, rabatter och gräskanter

Oslagbar sladdlös effekt 
»Efficient Energy Management»  

ökar drifttiden med upp till 15%

Mer effekt 
Tack vare det kraftfulla 

36 V / 2,6 Ah LI-batteriet

»Ergo-Flex»-systemet 
Ergonomiskt utformade 
och justerbara handtag 
ger bättre kroppshåll-
ning och reducerar 
belastningen på musk-
lerna under rörelse

Rotak 43 LI Rotak 37 LI Rotak 34 LI

Batterikälla | Batterispänning Lithiumjon | 36 V / 2,6 Ah Lithiumjon | 36 V / 2,6 Ah Lithiumjon | 36 V / 2,6 Ah

Laddtid 30 min (80%) / 1 h (100%) 30 min (80%) / 1 h (100%) 65 min (80%) / 95 min (100%)

»Efficient Energy Management» ✓ ✓ ✓

Rekommenderad gräsyta Upp till 600 m² Upp till 300 m² Upp till 300 m²

Klippbredd 43 cm 37 cm 34 cm

Klippsystem Rotorklippare Rotorklippare Rotorklippare

Uppsamlingsvolym 50 l 40 l 40 l

Typ av handtag »Ergo-Flex»-system »Ergo-Flex»-system »Ergo-Flex»-system

Klipphöjd 20–70 mm 20–70 mm 20–70 mm

Klipphöjdsinställning 10-läges, central 10-läges, central 10-läges, central

Vikt 13,7 kg 13,0 kg 12,9 kg

Best.nr. 0 600 881 800 0 600 881 700 0 600 881 600



ANTI-BLOCKING-SYSTEM

AHS 52 LI AHS 48 LI

Batteri Lithiumjon Lithiumjon

Batterispänning 18 V / 1,3 Ah 18 V / 1,3 Ah

Laddtid 3 h 3 h

Klipptid Upp till 50 min. Upp till 50 min.

»Anti-Blocking»-system ✓ ✓

Knivavstånd 15 mm 15 mm

Svärdlängd 520 mm 480 mm

Klippfrekvens obelastad 2 200 slag/min. 2 200 slag/min.

Vikt 2,3 kg 2,2 kg

Best.nr. 0 600 849 001 0 600 849 000

Kraftfull:  
det elektroniska antinypsystemet 
ger kontinuerlig klippning där 
andra sladdlösa häcksaxar lagt  
av för länge sedan.

Alltid redo att användas: 
18 V lithiumjonbatterier med 
snabbladdning och mycket låg  
vikt. Ingen minneseffekt och  
ingen självurladdning.

18 V lithiumjonbatteri 
Mer effekt men lägre vikt, ingen 

självurladdning, ingen minneseffekt och 
fungerar med andra Bosch-elverktyg

AHS 52 LI  
sladdlös häcksax. 
Kraftigaste lättviktaren.
Bosch LI sladdlös häcksax gör jobbet 
smidigare för dig. Nu är det slut med 
sladdhärvor och av misstag sönderklippta 
sladdar. Med dess ergonomiska balans 
och låga vikt på endast 2,3 kg, förhindrar 
den att svärdet fastnar och gör det möjligt 
att klippa åt alla håll utan att du blir trött.

480/520 mm långt,  
blankt, laserskuret 
diamantslipade knivar,  
15 mm knivavstånd

Optimal balans  
och ergonomi  
tack vare ny design 
och Softgrip

»Anti-Blocking»-system 
antinypteknik ger kraftig, 

kontinuerlig klippning

ANTI-BLOCKING SYSTEM



ANTI-BLOCKING-SYSTEM

AHS 54-20 LI sladdlös häcksax.  
Sladdlös rörlighet och maxeffekt.
Den här sladdlösa häcksaxen kommer att göra det 
smidigare för dig. Oberoende av uttag och lång drifttid 
tack vare lithiumjontekniken. Den väger bara 3,5 kg och 
är ergonomiskt välbalanserad. Så du kan klippa i alla 
lägen utan att tröttna. »Anti-Blocking»-systemet och de 
diamantslipade stålknivarna ger effektiv klippning.

Sladdlös frihet: slut på trassel och av misstag avklippta 
sladdar 

Kraftig: 540 mm-svärd, 20 mm knivavstånd och 
elektroniskt »Anti-Blocking»-system ger rejäl klipeffekt, 
så att du får jobbet gjort

Alltid redo att använda: 36 V lithiumjonbatteriet 
fungerar även med andra Bosch-verktyg. Fulladdat  
på bara 45 min. (80% på 25 min.)

Väger bara 3,5 kg

540 mm långt, blankt, laserskuret
precisionsslipat svärd för  
ren klippning

Optimal balans  
och ergonomi tack vare 
design och Softgrip

36 V / 1,3 Ah lithiumjonbatteri
Mer effekt men lägre vikt, ingen  

självurladdning, ingen minneseffekt

»Anti-Blocking»-system
Antinypteknik för kraftfull  

och varaktig klippeffekt

AHS 54-20 LI

Batteri Lithiumjon

Batterispänning 36 V / 1,3 Ah

Laddtid 45 min.

Klipptid Upp till 50 min.

»Anti-Blocking»-system ✓

Knivavstånd 20 mm

Svärdlängd 540 mm

Klippfrekvens obelastad 2 000 slag/min.

Vikt 3,5 kg

Best-nr. 0 600 84A 100

Sågfunktion 
Upp till 25 mm 
klippdiameter

ANTI-BLOCKING SYSTEM



»Anti-Blocking»-system 
Smart funktion, du jobbar 
längre utan att det nyper

Reservkraftsindikering
Praktisk 4-läges LED-display  

visar batterinivån

Stor rörlighet  
Smalt, smidigt Softgrip-handtag

Upp till 100 min. 
klippning  
10,8 V lithium-
jonbatteri

ASB 10,8 LI sladdlös busksaxen. 
Vår kraftigaste busksax någonsin 
ger suverän rörlighet.
Att klippa buskar har aldrig varit lättare. Vår ASB 10,8 LI 
busksax väger endast 900 g, vilket ger dig full kontroll  
att forma dina buskar och unga häckar precis som  
du vill ha dem. Dess balanserade design gör den lätt - 
ma növrerad och med »Anti-Blocking»-systemet kan du  
klippa utan att fastna.

Effektstyrning: kompakt och lätthanterligt verktyg 
med patenterat »Anti-Blocking»-system för extra 
klippeffekt utan nyp

Lång drifttid: upp till 100 min., väger bara 900 g

Alltid redo att använda: lithiumjonredskap med 
laddindikering och 3-timmars laddtid

ASB 10,8 LI-sats ASB 10,8 LI

Batteri Lithiumjon Lithiumjon

Batterispänning 10,8 V 10,8 V

Laddindikering ✓ ✓

Laddtid 3 h 3 h

Klipptid Upp till 100 min. Upp till 100 min.

»Anti-Blocking»-system ✓ ✓

Knivavstånd 8 mm 8 mm

Busksvärdlängd 200 mm & 120 mm 200 mm

Grässvärdbredd 100 mm –

Vikt 900 g 900 g

Best-nr. 0 600 856 301 0 600 856 300

Kraftiga 
Schweiztillverkade  

200 mm knivar



ANTI-BLOCKING-SYSTEM

Cordless LI A5 16pp ENG 11

Isio  
busksax

Isio  
busk- och grässax

Batteri Lithiumjon Lithiumjon

Batterispänning 3,6 V 3,6 V

Laddindikering ✓ ✓

Laddtid 3,5 h 3,5 h

Klipptid Upp till 50 min. Upp till 50 min.

»Anti-Blocking»-system ✓ ✓

Knivavstånd 8 mm 8 mm

Busksvärdlängd 120 mm 120 mm

Grässvärdbredd – 80 mm

Vikt 550 g 550 g

Best-nr. 0 600 833 00C *) 0 600 833 00E

Kompakt och lätt:  
klipper smidigt buskar och 
småbladiga häckar.

Kraftfull:  
garanterar oavbruten klippning 
genom hårdare grenar tack vare 
den elektroniska antinyp-enheten 
»Anti-Blocking»-system.

Bekvämt softgrip 
ergonomiskt handtag på båda sidor

Laddindikering 
Praktisk 4-läges LED-display  

visar batterinivån

Kraftiga Schweiztill-
verkade 120 mm knivar

Oslagbar ergonomi  
Liten, lätt, kompakt,  

väger bara 550 g Upp till 50 min. drifttid  
Integrerat 3,6 V lithium-
jonbatteri

»Anti-Blocking»-system 
Smart funktion, du jobbar 
längre utan att det nyper

Isio sladdlös busksax. 
Originalet: lätt, kompakt  
och nu ännu kraftigare.
Den kompaktaste och lättaste lithiumjon-
drivna busksaxen ger dig ännu mer kraft och 
prestanda. 120 mm-kvalitetssvärdet med 
8 mm-knivavstånd är precisionsslipat för 
 perfekt formklippning utan att nypa. Och  
den suveräna ergonomin gör det smidigare 
att komma åt även på svåråtkomliga ställen.

ANTI-BLOCKING SYSTEM

*) Marknadsförs ej i Sverige



AGS 10,8 LI  
sladdlös grässax. 
Överlägsen manövrerbarhet 
och drifttid.
Med vår sladdlösa grässax kan du fortsätta att 
trimma länge medan LED-displayen visar hur 
mycket ström som finns kvar. AGS 10,8 LI:s 
Schweiz tillverkade 100 mm-knivar ger dig en 
överlägsen klippeffekt och de är extremt lätta 
att byta. Den är lätt att hantera, med ett mjukt, 
bekvämt handtag. Den är lätt att styra och är  
helt perfekt när du vill nå alla svåråtkomliga 
gräsytor. 

Kompakt: 775 g med behagligt grepp för 
kontinuerlig användning 

Lång drifttid: lithiumjonbatterier har hög effekt 
och upp till 100 minuters drifttid

Alltid redo att använda: lithiumjonredskap 
med laddindikering och 3 h laddtid

Överlägsen klippförmåga 
Kraftig motor

Laddindikering 
Praktisk 4-läges LED-display  

visar batterinivån

Stor rörlighet  
Smalt, smidigt Softgrip-handtag

Upp till 100 min. 
klippning  
10,8 V lithiumjonbatteri

Kraftiga Schweiztillverkade 
100 mm-knivar 

Precisionsslipade tjocka  
blad i två färger

AGS 10,8 LI AGS 7,2 LI

Batteri Lithiumjon Lithiumjon

Batterispänning 10,8 V 7,2 V

Reservkraftsindikering ✓ ✓

Laddtid 3 h 3 h

Klipptid Upp till 100 min. Upp till 80 min.

Svärdbredd 100 mm 80 mm

Vikt 775 g 750 g

Best-nr. 0 600 856 100 *) 0 600 856 000 *)

Enkelt att byta 
Knivbyte utan 
hjälp av verktyg

*) Marknadsförs ej i Sverige



Isio sladdlös grässax. 
Originalet: lätt, kompakt  
och nu ännu kraftigare.
Isio – den vassaste kvalitet du kan tänka dig. 
Kompakt och lätt och fantastiskt enkel att 
använda. Isio är kompakt, lätt och försedd 
med högklassiga schweiziska knivblad och 
lithiumjonteknik som ger dig upp till 50 minuters 
drifttid på en laddning. »Anti-Blocking»-system 
innebär att i princip inga nyp uppstår. Och  
dess teleskopiska handtag gör Isio ännu mer 
bekväm att använda.

Lithiumjonteknik: 
snabbare laddtid, ingen 
självurladdning, ingen 
minneseffekt. Ger upp  
till 50 min. drifttid.

Kraftfull:  
garanterar oavbruten klippning 
genom tätt gräs tack vare den 
elektroniska antinyp-enheten 
»Anti-Blocking»-system.

Isio grässax Isio grässax med 
teleskopskaft

Isio form-  
och kantsax

Batteri Lithiumjon Lithiumjon Lithiumjon

Batterispänning 3,6 V 3,6 V 3,6 V

Reservkraftsindikering ✓ ✓ ✓

Laddtid 3,5 h 3,5 h 3,5 h

Klipptid Upp till 50 min. Upp till 40 min. Upp till 50 min.

»Anti-Blocking»-system ✓ ✓ ✓

Knivavstånd – – 8 mm

Busksvärdlängd – – 120 mm

Grässvärdbredd 80 mm 80 mm 80 mm

Vikt 500 g 1 200 g 550 g

Best-nr. 0 600 833 00B *) 0 600 833 00D *) 0 600 833 00E

Bekvämt softgrip 
ergonomiskt handtag på båda sidor

Laddindikering 
Praktisk 4-läges LED-display  

visar batterinivån

Kraftiga Schweiztillverkade 
80 mm knivar

Oslagbar ergonomi  
Liten, lätt, kompakt,  

väger bara 500 g

»Anti-Blocking»-system 
Smart funktion, du jobbar 
längre utan att det nyper

Upp till 50 min. 
drifttid  
Integrerat  
3,6 V lithium-
jonbatteri

*) Marknadsförs ej i Sverige



Mångsidig och väldigt lätt:  
ställbart teleskopskaft och 
handtag, kanttrimfunktion och 
vridbart trimhuvud.

Lång drifttid:  
mycket kraftigt redskap – trimmar 
upp till 1 000 meter på en laddning.

Plantskyddsbygel 
ger tillräckligt 

säkerhetsavstånd

Smidig hantering 
tack vare ergonomisk design, 
Softgrip och stor säkerhetsbrytare

Plastkniv 
för precis klippning  

och energibesparing 

Teleskophandtag  
Inställbar längd  

från 80 till 114 cm

Reservknivsfack  
Praktiskt fack på verktyget

Extrahandtag 
Ställbart för ökad  

bekvämlighet

18 V lithiumjonbatteri 
Kort laddtid, mycket låg 
självurladdning, ingen minnes-
effekt, kan trimma upp till 
1 000 meter på en laddning*)

ART 26 LI sladdlös 
grästrimmer. 
Sladdlöst kraftfull  
upp till 1 000 meter. 
Med en sladdlös grästrimmer från Bosch 
kan du röra dig upp till en kilometer på 
en laddning utan kablar. Dess knivsystem 
ger dig en klippdiameter på 26 cm medan 
plantskyddsbygeln garanterar precision. 
Med teleskophandtaget kan du justera 
trimmern till en perfekt höjd och det mjuka 
handtaget och den stora säkerhetsbrytaren 
gör detta verktyget väldigt lätt att hantera.

ART 26 LI ART 23 LI

Batteri Lithiumjon Lithiumjon

Batterispänning 18 V / 1,3 Ah 14,4 V / 1,3 Ah

Laddtid 3 h 3 h

Klippdiameter 26 cm 23 cm

Klippsystem Plastkniv Plastkniv

Teleskophandtag ✓  ✓

Höjdinställning 80–114 cm 80–114 cm

trimhuvudet går att vrida 90° ✓  ✓ 

Plantskyddsbygel ✓  ✓ 

Vikt 2,4 kg 2,3 kg

Best-nr. 0 600 878 L00 0 600 878 K00 

*) Upp till 800 m, ART 23 LI



Sladdlösa sekatören 
Ciso. 
Klipp växterna lätt  
och smidigt.
Världens första sladdlösa sekatör med 
inbyggt lithiumjonbatteri. Ciso klipper rent 
med ett knapptryck: mer än 500 klipp per 
laddning. Bypassklippsystemet gör att 
Ciso klarar grenar upp till 14 mm i mjuka 
träslag och upp till 9 mm i hårda träslag 
med rena snitt. Den ergonomiska seka-
tören väger bara 590 g, så att du spar på 
krafterna när du jobbar länge.

Kraftig:  
»Power-Blade»-systemet ger smidig 
beskärning med en klippdiameter 
upp till 14 mm.

Innovation:  
världens första sekatör med inbyggt 
lithiumjonbatteri, så att du slipper 
omständlig klippning för hand.

Ciso

Batteri Lithiumjon

Batterispänning 3,6 V

Laddtid 5 h

»Power-Blade»-system ✓

Max. grendiameter ∅ max. 14 mm

Klipp per laddning 5001

Klippsystem Bypass

Vikt 590 g

Best-nr. 0 600 855 003

Laddindikeringen 
ger laddstatus

Säkerhetsspärr 
Förhindrar oavsiktlig 
aktivering

Smidig laddning  
laddas som en 
mobiltelefon

Kvalitativa  
Schweiztillverkade  
knivar i kolstål som  

är lätta att byta

Kraftig 
klipper upp till 14 mm 

tjocka grenar och växter

Innovativt avtryckarsystem 
Ger upp till 60 klipp per minut

Integrerat 3,6 V lithiumjonbatteri 
Låg självurladdning, ingen  

minneseffekt, alltid redo att använda 

1 Barrträ med grendiameter upp till 9 mm.





AKE 30 LI

Batteri Lithiumjon

Batterispänning 36 V / 2,6 Ah

Laddtid 65 min. (80%) / 95 min. (100%)

Oljetank 135 ml

Svärdets längd 30 cm

Kedjebroms < 0,1 s

Kedjehastighet 8,0 m/s

Snabb kedjespänning ✓

Automatisk smörjning ✓

Vikt 5,2 kg

Best.nr. 0 600 837 100 

Kompakt konstruktion 
och 30 cm-svärd.  
Snygg och smidig

Ergonomiska handtag  
Softgrip och ergonomisk 

form ger bättre hantering

36 V / 2,6 Ah högeffekts-
lithiumjonbatteri 
Hög effekt för alla 

trädgårdsuppgifter

Dubbla bromssystem  
Snabb kedjebroms för 
normal användning samt 
elektroniskt kastskydd 
med ljudvarning ger 
bättre skydd

Automatisk smörjning & oljenivåindikator 
För att undgå torrgång hos kedjesågen

Verktygslöst SDS-system 
För snabb och lätt 
igångsättning

AKE 30 LI sladdlös kedjesåg. 
Ingen bensin, ingen sladd,  
full effekt.
Om du väljer AKE 30 LI sladdlös kedjesåg får du  
en av de effektivaste, kraftigaste och mest lättan-
vända kedjesågarna på marknaden. Inget behov  
av trasslande sladdar, inga förlängningskablar eller 
problemet med start av en bensinmotor. 

AKE 30 LI är alltid redo att använda och löser alla 
uppgifter för en såg i trädgården.

Frihet: sladdlös lithiumjoneffekt klarar mer än 
100 kapningar i 10 x 10 cm granved på en laddning

Quick start: inga trassliga sladdar, ingen bensin-
motor att dra igång – alltid redo att använda

Kraftig: effektiv högeffektmotor som klarar alla 
trädgårdssysslor



En batteristorlek. 
Här har vi en bra idé …
Alla verktyg i det nya Bosch Power4All- 
systemet har exakt samma uppladdnings-
bara lithiumjonbatteri. Så oavsett hur 
många verktyg i serien du vill köpa  behöver 
du bara investera i ett batteri och en 
 laddare. Det blir mer ekonomiskt för dig 
och du behöver inte förvara ett stort antal 
laddare. Det kraftfulla 18 voltsbatteriet 
passar alla sladdlösa verktyg i Power4All-
systemet, inklusive grässaxar, häcksaxar, 
borrar/skruvdragare, kombiborrar, rotor-
hammare, kontursågar och slipmaskiner.

Välkommen 
till familjen! 



Uneo Maxx sladdlös 
slagborrmaskin
Med maxeffekt och bekvämlighet för allt: 
hamring, borrning och skruvning.

  Kompakt och lätthanterligt verktyg: 
3-i-1 effektpaket för hamring, borrning 
och skruvning med endast ett verktyg

  Maximal effekt tack vare den 
pneumatiska Bosch-hammaren

PSR 18-LI-2 sladdlös 
borr/skruvdragare  
i 2 hastigheter
Kraft och uthållighet i din hand.

  Smidigaste maskinen i klassen tack 
vare otroligt låg vikt och kompakt 
design

  Planetväxel i 2 hastigheter med 
överlägsen livslängd och bäst 
strömöverföring

  Skruvar upp till 300 skruvar non-stop 
med ett fulladdat batteri

PSB 18 LI-2 sladdlös 
kombiborr i 2 hastigheter
Mångsidigt verktyg med stor effekt. 
Tekniska funktioner:

  Smidigaste maskinen i klassen tack 
vare otroligt låg vikt och kompakt 
design

  Planetväxel i 2 hastigheter med 
överlägsen livslängd och bäst 
strömöverföring

  Reglaget med 30 förvalbara inställ-
ningar, plus borrinställning, plus 
 slagborrinställning

Tillgängliga från 2011



Tekniska data Uneo Maxx PSR 18 LI-2 PSB 18 LI-2

Batterispänning 18 V 18 V 18 V

Skruvdiameter upp till 6 mm 8 mm 8 mm

Borrdiameter i trä 10 mm 35 mm 35 mm

Borrdiameter i stål 8 mm 10 mm 13 mm

Borrdiameter i murverk 10 mm – 15 mm

Borrdiameter i betong 10 mm – 12 mm

Obelastat varvtal 900 v/min 0–400 v/min(1) 

0–1 250 v/min(2)

0–400 v/min(1) 

0–1 650 v/min(2)

Momentinställningar – 25 + 1 30 + 2

Max-moment i hårda /  

mjuka skruvarbeten

– 25/46 Nm 30/48 Nm

Slaghastighet 5 000 – –

Enkelslagsenergi 0,6 J – –

Borrchuck SDS Quick Bosch Auto-Lock Bosch Auto-Lock

Vikt inklusive batteri 1,4 kg 1,45 kg 1,8 kg

ECP ✓ ✓ ✓

(1) 1:a växeln / (2) 2:a växeln

18 V lithiumjon
Bosch elverktyg.

PST 18 LI  
sladdlös kontursåg 
Kompakt, lätt och hög precision för  
bästa sågresultat.

  Maxprecision och kontroll med den 
innovativa Bosch CutControl och 
integrerade PowerLight

  Bosch Electronic frekvenskontroll för 
lätt start och materialspecifikt arbete

  Kretsbana i 4 steg för snabba sågningar 
med hög sågeffekt och uthållighet hos 
sågbladet



18 V lithiumjon
Bosch elverktyg.

Tekniska data PST 18 LI PSM 18 LI PML LI

Batterispänning 18 V 18 V 18 V

Obelastat varvtal 0–2 400 v/min – –

Basplatta Stål – –

Sågdjup i trä/stål 80 mm / 10 mm – –

Bosch Electronic ✓ – –

Pendel i 4 steg ✓ – –

Bosch SDS-system ✓ ✓ –

Bosch låg vibration ✓ – –

Oscilleringstal – 22 000 opm –

Oscilleringskrets – 1,6 mm –

Slipyta – 104 cm² –

Mikrofiltersystem – ✓ –

Ljusstyrka – – 270 lm

Vikt inklusive batteri 1,9 kg 1,3 kg 0,6 kg

ECP ✓ ✓ ✓

PSM 18 LI  
sladdlös multi-slip 
Slipar i alla hörn: den kraftfulla, kompakta 
slipen med många talanger.

  Rent arbete tack vare Bosch mikro filter-
system: det inbyggda dammfångaren 
suger in dammet direkt in i mikro filter-
boxen

  SDS-system för användning av olika 
tillbehör

  Slipplatta i två delar: för optimal 
användning av sandpappret


