
www.bosch-power4all.com

Nyhet!

Längre driftstid

Kraftfullt, flexibelt, smart:
Ett 18 V-batteri för alla verktyg!

Make it your home. Gör ditt hus till dittt hem med 18 V-batterisystemet från Bosch.  
Tack vare senaste lithiumjonteknik imponerar elverktygen både inomhus och i trädgården 
med kompakt effektivitet och 33% längre driftstid.*

* Trädgårdsredskap med 2,0 Ah tillgängliga från 2014
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Välkommen  
till 18 V-systemet! 

”Power4All” är ett batterisystem med lithiumjonteknik 
för en hel serie Bosch-maskiner för hus och trädgård! 
Toppeffekt med ett enda, kraftigt 18 V-batteri som pas-
sar alla sladdlösa maskiner i systemet. 

Det innebär följande för dig: effekt på högsta nivå och 
absolut flexibilitet. De många olika kombinationsmöjlig-
heterna av maskiner och batterier gör att du har full  
koll på de viktigaste arbetena i hus och trädgård. Och 
bäst av allt: du kan när som helst ladda ditt 18 volts- 
batterisystem med batteriapparaten utan batteri och  
laddare och därmed spara pengar. 
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Upptäck 18 V-batterisystemet från Bosch,  
nu även online: www.bosch-power4all.com
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Nyhet!

Längre driftstid

18 V-lithiumjonbatteri

Spänning / Kapacitet 18 V / 2,0 Ah

Laddtid 100% på 90 min
80% på 60 min

Vikt 360 g

Beställningsnummer 1 600 Z00 03U

Laddare AL 2215 CV

Laddtid (2,0 Ah batteri) 100% på 90 min
80% på 60 min

Laddindikering P
Vikt 406 g

Beställningsnummer 1 600 Z00 001

18-volts batterisystemet: 
Ett batteri till alla apparater!
Nu är det slut med batterier och laddare som inte 
passar ihop och som kostar och tar plats. För i ett 
18 volts-batterisystem från Bosch för man en pro-
dukt till allt. Det innebär: ett batteri och en laddare 
till alla apparater!

Börjar till exempel med en sats med borrskruvdra-
gare, batteri och laddare och komplettera sedan  
allteftersom med andra maskiner du vill ha – utan 
batteri och laddare. Du spar en hel del pengar på det. 

18 V-batteriet finns nu med 
2,0 Ah: den nya batteritekniken 
från Bosch ger en betydligt 
längre batteritid på 33%.
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Köp 1 verktyg  
+ batteri + laddare i set:

Köp till extrautrustning utan batteri 
och utan laddare:

Kan även  
köpas enskilt:

▶  1 x 18 V-verktyg
 (t. ex. PSR 18 LI-2)

▶ 1 x batteri
▶ 1 x laddare

Batteri

Laddare

Spara pengar med 18 V-batterisystemet

Kraftfull, flexibelt, smart: 
Ett 18 V-batteri för alla verktyg!
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Intelligent lithiumjonteknik  
från Bosch

För att försänka en tjock skruv till att borra i betong – vid tung 
användning krävs mycket kraft. Vid lättare uppgifter är det drifttiden 
som är avgörande: när du till exempel vill försänka många små skru-
var. Tack vare intelligent styrteknik använder elverktyg från Bosch 
alltid optimal energi. Resultatet: mer effekt och längre drifttid.  
Den senaste generationen lithiumjonteknik från Bosch – utvecklad 
med erfarenheten från 10 år med batteriforskning hos Bosch.

För mer effekt och längre driftstid – efter behov. 
Tack vare intelligent styrteknik använder elverktyg 
från Bosch alltid optimal energi.



NiCd
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Maximal effekt  
och längre drifttid

Maximal kraft – avancerad användning: 
Sågning i hårt trä, borrning i betongvägg,  
sänkning av tjocka skruvar. 

Maximal uthållighet – lätt användning: 
Tillskärning av mjukt trä, borrning i tegel,  
sänkning av många små skruvar. 

Smart lithiumjonteknik från Bosch
Verktyg med vanliga NiCd-batterier

Fördelarna  
med lithiumjonteknik:

Lithiumjonbatterier är alltid klara att användas.  
Ingen minneseffekt, ingen självurladdning.

Alltid redo att användas

Högkvalitativa batterier med lång livslängd.  
Elektroniskt cellskydd (ECP) mot överhettning  
och överbelastning. 

Lång livslängd

Vid behov mer effekt för uppgifter som  
kräver mycket kraft.

Maximal effekt

Lång drifttid för uppgifter som kräver mer  
uthållighet men mindre kraft.

Maximal uthållighet

Sladdlösa verktyg med lithiumjonteknik imponerar  
med sin kompakta konstruktion och låga vikt.

Kompakt konstruktion

Drifttid NiCd
Drifttid lithiumjon

Energiförbrukning

Eff
ek

tiv
In

eff
ek

tiv

Uthål-
lighet 
(tid)

Maximal effekt 
som krävs

Tillräckligt  
med effekt

Förenklad visning av en batteriladdning
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Effekt och  
uthållighet i ett

Den sladdlösa 18 V-borrskruvdragaren klarar både borrning och 
skruvdragning galant. Den ligger bekvämt i handen och är kraftfull 
överallt med den fulla kraften i 18 volts-batteriet med lithiumjontek-
niken. Med ett fulladdat batteri kan du skruva i upp till 400 skruvar 
non-stop med PSR 18 LI-2.
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PowerControl Auto-Lock

2

1

2-Geardrive

Sladdlös borrskruvdragare PSR 18 LI-2

PSR 18 LI-2 
Sladdlös borrskruvdragare

Tekniska finesser:
▶ Bästa hantering i klassen tack vare lithiumjontekniken
▶ Innovativ, elektronisk momentinställning med  

Bosch PowerControl och integrerad växling –  
ger optimal effekt för alla användningsområden

▶ 2-växlad högpresterande planetväxel: överlägsen 
livslängd, bäst kraftöverföring, lång driftstid

Perfekt för:
▶ Stora bygg-/monteringsjobb som inredning och 

takläggning
▶ Trä- och metallborrning
▶ Vägginstallationer

Typ PSR 18 LI-2

Spänning / Kapacitet 18 V / 2,0 Ah

Skruv-Ø Upp till 10 mm

Borr-Ø i trä 35 mm

Borr-Ø i stål 10 mm

Varvtal obelastad  
(1:a / 2:a växeln)

0–400 v/min / 
0–1 340 v/min

Momentlägen 10 / elektroniska

Max. vridmoment  
(mjuk / hård skruvdragning)

25 / 46 Nm

Chuck Bosch Auto-Lock

Verktygsvikt med batteri 1,3 kg

Beställningsnummer 0 603 973 309
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Oavsett om du ska hamra, borra eller skruvar: med en kraftfull 18 volts-
skruvdragare med lithiumjonteknik från Bosch, gör du ett gott intryck 
varje gång. Och 20 + 2 momentlägen ger dig rätt fingertoppskänsla skruv 
för skruv.

Den mångsidiga med  
hög effekt



Auto-Lock
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Application

2

1

2-Geardrive

Tekniska finesser:
▶ Smidigast i klassen tack vare dess otroligt lätta 

och kompakta konstruktion
▶ Kraftig, 2-växlad planetväxel med överlägsen 

livslängd och suverän kraftöverföring
▶ Inställningsring med 20 + 2 momentlägen plus 

borr- och slagborrläge

Perfekt för:
▶ Stora bygg-/monteringsjobb samt utbyggnader
▶ Tuff borrning i trä, metall, tegel och betong
▶ Skruvarbeten

PSB 18 LI-2
Sladdlös slagborr/skruvdragare

Sladdlös slagborr/skruvdragare PSB
 18 LI-2

Typ PSB 18 LI-2

Spänning / Kapacitet 18 V / 2,0 Ah

Skruv-Ø Upp till 10 mm

Borr-Ø i trä 35 mm

Borr-Ø i stål 13 mm

Borr-Ø i tegel 15 mm

Spännområde chuck 1,5–13 mm

Varvtal obelastad  
(1:a / 2:a växeln)

0–440 v/min / 
0–1 650 v/min

Momentlägen 20 + 2

Max. vridmoment  
(mjuk / hård skruvdragning)

22 / 54 Nm

Chuck Bosch Auto-Lock

Verktygsvikt med batteri 1,5 kg

Beställningsnummer 0 603 982 304
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Den sladdlösa 18 V-borrhammaren Uneo Maxx med lithiumjonteknik borrar 
smidigt i betong. Den pneumatiska slaggeneratorn gör att hammarborrandet 
nästan går av sig själv genom hård betong. Dessutom borrar och skruvdrar 
den givetvis i alla slags underlag.

Maximal mångsidighet,  
maximal effekt
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SDS-Quick
Pneumatic

Hammer

Sladdlös borrham
m

are U
neo M

axx

Typ Uneo Maxx

Spänning / Kapacitet 18 V / 2,0 Ah

Skruv-Ø Upp till 6 mm

Borr-Ø i trä 10 mm

Borr-Ø i stål 8 mm

Borr-Ø i betong 10 mm

Varvtal obelastad 0–900 v/min

Enskild slagfrekvens* 0,6 J *

Slagfrekvens 0–5 000 v/min

Bosch SDS-Quick 
Verktygsvikt med batteri 1,4 kg

Beställningsnummer 0 603 952 308

* Enligt nytt EPTA-direktiv

Uneo Maxx  
Sladdlös  

borrhammare

Tekniska finesser:
▶ Kompakt, lätt, smidig – med maximal effekt och 

komfort för allt: hamrar, borrar och skruvar
▶ Maximal slageffekt tack vare den pneumatiska 

slaggeneratorn
▶ SDS-Quick ger smidiga borrbyten

Perfekt för:
▶ Tuff betongborrning
▶ Tuff, tung borrning i trä, metall och tegel
▶ Skruvarbeten
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PST 18 LI ger dig en sladdlös, smidig kompakt lithiumjonsticksåg  
med perfekt kombination av effekt och noggrannhet. Exakt, smidig 
figursågning och CutControl som håller såglinjen vid raksågning.

Kompakt och sladdlös  
precisionssågning
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PendulumCutControl PowerLight

Sladdlös sticksåg PST 18 LI

Typ PST 18 LI

Spänning / Kapacitet 18 V / 2,0 Ah

Sågfrekvens obelastad 0–2 400 v/min

Fotplatta Stål

Sågdjup i trä 80 mm

Sågdjup i aluminium 10 mm

Sågdjup i stål 5 mm

Bosch styrelektronik 
4-stegspendling 
Bosch SDS-system 
Bosch låg vibration 
Verktygsvikt med batteri 1,9 kg

Beställningsnummer 0 603 011 003

Tekniska finesser:
▶ Maximal precision och kontroll med innovativa 

Bosch CutControl och inbyggd PowerLight
▶ Bosch styrelektronik och styrning av sågfrekvensen 

ger smidig sågningsstart för materialanpassade 
arbeten

▶ 4-stegspendlingen ger snabb sågavverkning och  
lång sågbladslivslängd

Perfekt för:
▶ Tillkapning av trägolv, paneler / brädor
▶ Skapa egna utsmyckningar / leksaker
▶ Vägg-/takpaneler
▶ Anpassa, justera och sätta in plaströr,  

aluminiumprofiler

PST 18 LI  
Sladdös sticksåg
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På trä eller metall – med PSM 18 LI slipar du allt: små och 
stora ytor, hörn och kanter. Den kompakta allkonstnären har 
även olika sliptillsatser för ytterligare användningsområden 
inom slipning.

Slipar  
in i minsta hörn
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micro-
filtersystem Microklett

Tekniska finesser:
▶ Slipa och polera med ren Bosch mikrofiltersystem: 

Absorberar dammet direkt i den integrerade mikro-
filterboxen

▶ Mikrokardborren ger snabba och smidiga slippap-
persbyten och SDS-systemet gör att du kan använda 
olika tillsatser

▶ Den tvådelade slipplattan har vridbar deltaspets,  
så att du utnyttjar slippappret optimalt

Perfekt för:
▶ Avslipning av fönsterkarmar och trästaket
▶ Avslipning och polering av möbler
▶ Slipning på svåråtkomliga ställen

Sladdlös m
ultislip PSM

 18 LI

Typ PSM 18 LI

Spänning / Kapacitet 18 V / 2,0 Ah

Slipfrekvens 22 000 v/min

Sliprörelse-Ø 1,6 mm

Slipyta 104 cm2

Mikrofiltersystem 
SDS-slipplatta 
Verktygsvikt med batteri 1,3 kg

Beställningsnummer 0 603 3A1 302

PSM 18 LI  
Sladdlös multislip
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Kraftfull  
avverkning i alla lägen

Balkar, bräder, rör i metall eller plast, 
tjocka grenar – för snabba kapningar 
passar PSA 18 LI bäst.
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Easy blade
change Pendulum

Tekniska finesser:
▶ Smidig och mångsidig
▶ Enkel hantering och maximal kontroll tack vare  

en kompakt konstruktion och en låg vikt
▶ Turbofunktion för särskilt snabba snitt

Perfekt för:
▶ Kapa balkar
▶ Såga av stänger
▶ Väggsågar med dubbelt sågblad av metall

PSA 18 LI  
Sladdlös tigersåg

Sladdlös tigersåg PSA 18 LI

Typ PSA 18 LI

Spänning / Kapacitet 18 V / 2,0 Ah

Sågkapacitet i trä 100 mm

Kapningsstyrka av aluminium 20 mm

Sågkapacitet i stål 20 mm

Sågbladets slaglängd 22 mm

Sågfrekvens 0–2 800 v/min

Verktygsvikt med batteri 2,3 kg

Beställningsnummer 0 603 3B2 300
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Precis sågning  
utan ansträngning

Om du vill ha snygga resultat vid sågning av material på upp 
till 48 mm tjocklek är PKS 18 LI från Bosch första valet.
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CutControl Spindle Lock

Sladdlös cirkelsåg PKS 18 LI

Typ PKS 18 LI

Spänning / Kapacitet 18 V / 2,0 Ah

Varvtal obelastad 3 800 v/min

Sågdjup vid 90° 48 mm

Sågdjup vid 45° 36 mm

Sågklingsdiameter 150 mm

Verktygsvikt med batteri 2,6 kg

Beställningsnummer 0 603 3B1 301

Tekniska finesser:
▶ Exakt och rent sågresultat – CutControl för 

att enkelt följa markeringarna
▶ Spindelbackning för ett snabbt och enkelt 

byte av sågbladet
▶ Bekväm sågning tack vare en starka motorn

Perfekt för:
▶ Såga till trägolv
▶ Kapa paneler/brädor
▶ Kapa väg-/takpaneler

PKS 18 LI  
Sladdlös cirkelsåg
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Strålande  
ljus överallt

Bra belysning för hobby, sport och fritid med Bosch 
PML LI överallt där det behövs. Stor rörelsefrihet, 
helt oberoende av sladd och uttag. 
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Sladdlös m
ultifunktionslam

pa PM
L LI

Typ PML LI*

Spänning 18 V

Ljusutbyte 270 lm

Lystid 6,5 h

Verktygsvikt med batteri 0,6 kg

Beställningsnummer 0 603 974 300

Tekniska finesser:
▶ Hög lyskraft tack vare tre kvalitets-LED (3 x 1 Watt)
▶ Optimal flexibilitet tack vare ett praktiskt set: 

svanhalsfäste för arbetsbänk och skrivbord, fäste 
för cykelstyre (inte godkänd cykelbelysning) och 
pannbandsfäste

▶ Optimal mobilitet

Perfekt för:
▶ Arbeta i mörka vrår
▶ Arbete med hobby, sport och fritid

PML LI 
Sladdlös  

multifunktionslampa

* Tillhandahålls endast utan batteri och laddare
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Sladdlösa häcksaxar har många fördelar. Framför allt med de lätta 
modellerna AHS 52 LI och AHS 48 LI arbetar du snabbare, och även 
arbeten över axelhöjd går snabbt och lätt att utföra. Det elektroniska 
Anti-Blocking-systemet gör att du klipper vidare när andra häcksaxar 
gett upp för länge sedan.

Frihet  
när den är som bäst
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LIGHTWEIGHT

Tekniska finesser:
▶ Tack vare deras låga vikt är de två 18 volts-

häcksaxarna mycket lätta att använda
▶ Anti-Blocking-system för ett kontinuerligt 

arbetsförlopp
▶ Optimal placerad tyngdpunkt och ergonomiskt  

greppavstånd ger smidig och säker styrning

Perfekt för:
▶ Tuff och utdragen klippning av stora och långa 

häckar. Arbetet går galant tack vare låg vikt och 
optimal balans

AHS 52 LI / AHS 48 LI  
Sladdlösa häcksaxar

Sladdlösa häcksaxar AH
S 52 LI och AH

S 48 LI

* Från 2014 tillgänglig med 2,0 Ah

Typ AHS 52 LI* AHS 48 LI*

Spänning / Kapacitet 18 V / 2,0 Ah 18 V / 2,0 Ah

Knivlängd 520 mm 480 mm

Knivavstånd 15 mm 15 mm

Sågfrekvens obelastad 2 200 v/min 2 200 v/min

Verktygsvikt med batteri 2,3 kg 2,2 kg

Beställningsnummer 0 600 849 200 0 600 849 100
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Det bekväma sättet  
att få en perfekt klippning

Den nya 18 volts-grästrimmern från Bosch gör grästrim-
ningen till en bekväm fritidssyssla. För att trimma  
kanter eller beskära buskar – med en knapptryckning 
kan trimhuvudet roteras och teleskophandtaget  
ställas in på längden. Den innovativa Durablade- 
kniven ger en perfekt skärning och håller dubbel så 
länge som de tidigare plastknivarna. 
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DURABLADE FLEXIBLE USE GUARD

ART 26-18 LI / 
ART 23-18 LI

Sladdlös grästrimmer

Sladdlös grästrim
m

er ART 26-18 LI och ART 23-18 LI

Typ ART 26-18 LI ART 23-18 LI

Spänning / Kapacitet 18 V / 1,5 Ah 18 V / 1,5 Ah

Skär-Ø 26 cm 23 cm

Höjdinställning 80–115 cm 80–115 cm

Klippsystem Durablade Durablade

Hastighetsregulator  
Verktygsvikt med batteri 2,5 kg 2,4 kg

Beställningsnummer 0 600 8A5 E00 0 600 8A5 C00

Tekniska finesser:
▶ Det nya innovativa Durablade-systemet är dubbelt 

så långvarigt jämfört med den tidigare kniven
▶ Lättviktare med en hög effekt för maximal rörlighet
▶ Inställbart handtag och höjdreglering genom att 

trycka på knappen för en bekväm hantering

Perfekt för:
▶ Kraftig och uthållig trimning av långa gräskanter. 

Kommer åt i alla hörn tack vare flexibla inställningar.
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Se till att få ordning  
där du behöver det

Den sladdlösa lövblåsen ALB 18 LI är perfekt till terrasser 
och mindre trädgårdar. Dess 210 km/tim. snabbare,  
mer koncentrerade luftstråle blåser samman löv och annat 
trädgårdsavfall i högar som är lätt att avlägsna. 
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Tekniska finesser:
▶ Maximal mobilitet vid rengöringsarbeten runt om 

i trädgården
▶ Bekvämt arbete genom en ergonomisk konstruktion 

och låg vikt 
▶ Lätt att ta bort löv från terrasser och trädgårdar

Perfekt för:
▶ Löv i trädgården
▶ Löv i blomsterrabatten
▶ Löv på gården/terrassen

ALB 18 LI  
Sladdlös lövblås

Sladdlös lövblås ALB
 18 LI

Typ ALB 18 LI*

Spänning / Kapacitet 18 V / 2,0 Ah

Luftflödets hastighet 210 km/h

Verktygsvikt med batteri 1,8 kg

Beställningsnummer 0 600 8A0 500

* Från 2014 tillgänglig med 2,0 Ah
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Utför arbetet smart – och få det snabbare 
gjort! Med 10,8 V-systemet från Bosch  
är det inga problem. Då räcker det med ett 
batteri och en laddare för att använda  
de många kompakta verktygen för hem och 
trädgård. Därmed sparar du pengar och  
tid – och resultatet tål att tittas på.

Kompakt, flexibelt, smart: 
Ett 10,8 V-batteri för alla verktyg!
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Till hus och trädgård

PSR 10,8 LI-2
Sladdlös borrskruvdragare. 
Effekt och uthållighet i ett.

PSB 10,8 LI-2
Sladdlös slagborr/skruvdragare. 
Till slagborrning, borrning, 
skruvning.

PSM 10,8 LI
Sladdlös multislip.  
För högre avverkning 
på kommando.

PST 10,8 LI
Sladdlös multisåg.  
För precis tillskärning 
och enkel sågning.

AHS 45-15 LI 
Sladdlös häcksax.  
För häckklippning  
utan ansträngning.

AHS 35-15 LI
Sladdlös häcksax.  
Frihet när den är som bäst.

PLI 10,8 LI
Sladdlös  
multifunktionslampa.  
Ger dig ljus i mörkret.

Uneo
Sladdlös borrhammare. 
Hammarborrar, borrar, skruvdrar.

PMF 10,8 LI
Sladdlöst  
flerfunktionsverktyg.  
Otroligt mångsidigt.



www.bosch-do-it.com

Robert Bosch AB
Power Tools
Isafjordsgatan 15
164 26 Kista

Fler idéer på lager?
Gå in på www.bosch-do-it.com och få inspiration om homestyling och 
design. 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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