
Universal ExpertEasy

Compact Generation
Universal Expert

Effektiva 
och säkra vinkelslipar

Make it your home. Gör ditt hus till ett hem med de nya vinkelsliparna från Bosch.  
De är effektiva och robusta och ger bra hantering och kontroll med sin nya kompakta 
konstruktion.

www.bosch-do-it.com
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Effektiv borstning

Kontrollerad slipning
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Ergonomisk design för en enkel och säker hantering 

PWS 700-115 vinkelslip från Bosch är smidig och robust på samma gång. Den 
är perfekt för kapning, slipning och borstning. Tack vare den nya, kompakta kon-
struktionen ligger den perfekt och framför allt säkert i handen. Handtaget 
kan monteras på båda sidor, den låga vikten och det enkla bytet av rondeller 
bidrar betydligt till en säker och kontrollerad hantering. 

Nyhet! Med patenterat Dust Protection-system från Bosch för längre  
livslängd.

Vinkelslip PWS 700-115 –  
smidig och kompakt

Upptäck de kompakta vinkelsliparna från Bosch,  
nu även online: www.bosch-do-it.com
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För kapning, slipning och borstning – för höger- och vänsterhänta

PWS 750-115 vinkelslip från Bosch är ett mångsidigt och flexibelt verktyg för kapning, 
slipning och borstning.

Handtaget som kan monteras på båda sidor för höger- och vänsterhänta, den kompakta 
konstruktionen och den effektiva 750 W-motorn ger en mångsidig användning. Den låga 
vikten och den förbättrade ergonomin reducerar trötthetstecken vid långvarig användning 
och ger alltid kontrollerad och säker användning.

Nyhet! Med patenterat Dust Protection-system från Bosch för längre livslängd.

Vinkelslip PWS 750-115 –  
mångsidig och flexibel
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Perfekt för kapning

Effektiv borstning



Vibration
Control

6

Så mycket effekt som du behöver, färre vibrationer än du tror

Framför allt för bearbetning av metall (kapning, slipning, borstning) samt för att skära 
kakel och betong är den kraftiga vinkelslipen PWS 850-125 från Bosch det idealiska  
verktyget. 

Enkelt skivbyte och den kraftiga 850 W-motorn ger en mångsidig användning. Den kom-
pakta konstruktionen, den reducerade vikten och det vibrationsdämpande handtaget  
ger maximal komfort, särskilt vid långvariga och avancerade uppgifter. Den optimerade 
ergonomiska formen och handtaget som kan monteras på båda sidor möjliggör en säker  
och kontrollerad hantering.

Nyhet! Med patenterat Dust Protection-system från Bosch för längre livslängd.

Bosch Vibration 
Control reducerar 
påfrestande  
vibrationer.

Vinkelslip PWS 850-125 –  
kraftig och bekväm
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Perfekt för kapning

Kontrollerad slipning
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Vibration
Control

Constant
Electronic

För kapning, slipning och borstning – även lämplig för större projekt

Den mångsidiga vinkelslipen PWS 1000-125 CE från Bosch är det optimala verktyget för 
större projekt. Constant Electronic-funktionen (CE) levererar en alltid konstant effekt, 
även vid tilltagande belastning.

Arbete anpassat efter materialet, mjuk och ryckfri start och skydd mot oavsiktlig start 
efter ett strömavbrott är bara några av egenskaperna hos PWS 1000-125 CE. För mer 
komfort och säkerhet sörjer det vibrationsdämpande handtaget, den förbättrade ergono-
min och den automatiska avstängningsfunktionen hos vinkelslipen på 1 000 W, om rondel-
len skulle bli blockerad.

Nyhet! Med patenterat Dust Protection-system från Bosch för längre livslängd.

Vinkelsliparna 

PWS 1000-125 och PWS 1000-125 CE – 
kraftig och mångsidig
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Perfekt för kapning

Effektiv borstning



Vibration
Control

Constant
Electronic
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Extra smidig vinkelslip med mycket kraft för stora projekt

Vinkelslipen PWS 1300-125 CE passar utmärkt för ett stort antal projekt. Det ergono-
miska handtaget, den låga vikten och vibrationsdämparen ger högsta komfort och optimal 
hantering, även under svårare arbetsvillkor. Tack vare Constant Electronic-funktionen (CE) 
levererar PWS 1300-125 CE en konstant effekt, även vid tilltagande belastning. 

Den steglösa inställningen av varvtal hos vinkelslipen på 1 300 W möjliggör mångsidigt ar-
bete som är anpassat efter materialet och maximal säkerhet tack vare skydd mot oavsikt-
lig påslagning och automatisk avstängningsfunktion vid blockerande rondell.

Nyhet! Med patenterat Dust Protection-system från Bosch för längre livslängd.

Vinkelslipen PWS 1300-125 CE* –  
smidig, kraftig och säker

* Finns inte i Sverige
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Effektiv borstning

Kontrollerad slipning
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Quick Adjust
Guard

701
Watt
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Enkelt 

Skivbyte med verktygslös 
spindelarretering Lätt 

Låg vikt ger enkel hantering

Kraftig 

701 W-motor

Flexibel 

Handtaget kan monteras på båda 
sidor för vänster- och högerhänta

Ergonomisk

Suverän kontroll och 
optimal hantering

Säker 

Kodering av sprängskyddet  
förhindrar felmontering

Vinkelslip PWS 700-115  
från Bosch

Typ PWS 700-115

Märkeffekt 701 W

Slipskiv-Ø 115 mm

Varvtal obelastad 11 000 slag/min 

Maskinvikt 1,7 kg
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Vibration
Control

850
Watt

750
Watt

*

Quick Adjust
Guard

Lätt 

Låg vikt ger enkel hantering

Kraftig 

750/850 W-motor

Flexibel 

Handtaget kan monteras på båda 
sidor för vänster- och högerhänta

Ergonomisk

Suverän kontroll  
och optimal hantering

Enkelt 

Skivbyte med verktygslös 
spindelarretering

Bekväm 

Färre vibrationer tack vare 
Bosch Vibration Control*

Säker 

Kodering av sprängskyddet  
förhindrar felmontering

Vinkelsliparna PWS 750-115 och PWS 850-125  
från Bosch

Typ PWS 750-115 PWS 850-125

Märkeffekt 750 W 850 W

Slipskiv-Ø 115 mm 125 mm

Varvtal obelastad 12 000 slag/min 12 000 slag/min

Maskinvikt 1,8 kg 1,8 kg
* Endast PWS 850-125



Expert

Soft Start

Vibration
Control

*

*

*
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Mångsidig    

Steglös varvtalsinställning 
för materialanpassade  
arbeten*

Vinkelsliparna PWS 1000-125 och PWS 1000-125 CE  
från Bosch

Typ PWS 1000-125 CE PWS 1000-125

Märkeffekt 1 000 W 1 000 W

Slipskiv-Ø 125 mm 125 mm

Varvtal obelastad 11 500 v/min 11 500 v/min 

Maskinvikt 2,1 kg 2,2 kg
* Endast CE-version

Enkelt 

Skivbyte med verktygslös 
spindelarretering

Säker 

Kodering av sprängskyddet  
förhindrar felmontering Flexibel 

Handtaget kan monteras på båda 
sidor för vänster- och högerhänta

Kraftig 

1 000 W-motor

Kompakt och ergonomisk

Smidig utformning som ger 
bekväm och enkel hantering

Bekväm 

Färre vibrationer tack vare 
Bosch Vibration Control
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Soft Start

Vibration
Control

1300
Watt
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Mångsidig    

Steglös varvtalsinställning för  
materialanpassade arbeten*

Smidig 

Nytt ergonomiskt handtag  
med Softgrip, kabelupphäng-
ning och stor brytare

Typ PWS 1300-125 CE*

Märkeffekt 1 300 W

Sliprondellens Ø 125 mm

Varvtal obelastad 11 500 v/min 

Maskinvikt 2,4 kg

Vinkelslip PWS 1300-125 CE*  
från Bosch

Enkelt 

Skivbyte med verktygslös 
spindelarretering

Säker 

Kodering av sprängskyddet  
förhindrar felmontering

Flexibel 

Handtaget kan monteras på båda 
sidor för vänster- och högerhänta

Kraftig 

1 300 W-motor

Kompakt och ergonomisk

Smidig utformning som ger 
bekväm och enkel hanteringBekväm 

Färre vibrationer tack vare 
Bosch Vibration Control

* Finns inte i Sverige
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PWS 1300-125 CE* PWS 1000-125 CE PWS 1000-125

Märkeffekt 1 300 W 1 000 W 1 000 W

Slipskiva-⌀  125 mm 125 mm 125 mm

Varvtal obelastad 11 500 v/min 11 500 v/min 11 500 v/min 

Maskinvikt 2,4 kg 2,1 kg 2,2 kg

Snabbjusterbar skyddshuv ü ü ü
Antivibrations-handtag ü ü ü
Skydd mot oavsiktlig påslagning ü ü –

KickBack-stopp ü ü –

Varvtalsinställning ü ü –

Spindellåsning ü ü ü
Skyddshuv ü ü ü
Soft Start ü ü –

Dust Protection-system ü ü ü
Bosch Constant Electronic ü ü –

* Finns inte i Sverige
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PWS 850-125 PWS 750-115 PWS 700-115

Märkeffekt 850 W 750 W 701 W

Slipskiva-⌀  125 mm 115 mm 115 mm

Varvtal obelastad 12 000 v/min 12 000 v/min 11 000 v/min

Maskinvikt 1,8 kg 1,8 kg 1,7 kg

Snabbjusterbar skyddshuv ü ü ü
Antivibrations-handtag ü – –

Skydd mot oavsiktlig påslagning – – –

KickBack-stopp – – –

Varvtalsinställning – – –

Spindellåsning ü ü ü
Skyddshuv ü ü ü
Soft Start – – –

Dust Protection-system ü ü ü
Bosch Constant Electronic – – –
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Har du fått snurr på det?
Tack vare de många tillbehören från Bosch och enkelt verk-
tygslöst byte är din vinkelslip en allkonstnär. Kapning, skrubb-
ning eller borstning, i metall, sten eller keramik – med en 
vinkelslip från Bosch och rätt tillbehör kommer du att lyckas 
med dina projekt.

Rätt tillbehör  
för din vinkelslip från Bosch.
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Namn
Diameter 

(mm)
Material Ledning Best.-nr. 

Kupad borste 70 Metall 2609256500

Kupad borste 75 Metall 2609256503

Kupad borste 65 INOX 2609256501

Kupad borste 75 INOX 2609256504

Konformad  
borste

100 Metall 2609256511

Tillbehör

Namn Material 
Skivans tjock-

lek (mm)
Best.-nr.  

⌀ 115 mm
Best.-nr.  

⌀ 125 mm

Kapskiva Metall 2,5 2609256310 2609256311

Kapskiva INOX 1 2609256320 2609256322

Kapskiva Sten 2,5 2609256324 2609256325

Kapskiva
MultiConstruction, metall, 
INOX, sten, kakel, marmor

1 2609256306 2609256307

Skrubbskiva Metall 6 2609256336 2609256337

Diamant- 
kapskiva

Universal för sten, betong, 
sandsten, takpannor

1,7 2609256400 2609256401

Diamant- 
kapskiva

Kakel, marmor 1,7 2609256416 2609256417



Universal ExpertEasy

Compact Generation
Universal Expert

www.bosch-do-it.com

Fler idéer på lager?
Låt dig inspireras på www.bosch-do-it.com kring allt som har med  
homestyling och design att göra. Här hittar du inte bara tips och  
råd om vanliga hemmajobb, utan även bygganvisningar för otroliga  
designobjekt och givetvis aktuell och utförlig information om alla  
gör-det-självmaskiner från Bosch.
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Robert Bosch AB
Power Tools 
Isafjordsgatan 15 
164 26 Kista


