Záhradné náradie Bosch:
ponúkame vždy niečo navyše
N

Pre jednoduché
je
strihanie rastlín

Hĺbkové prerezávanie a prevzdušnenie
trávnika

▼ Integrova
Integrovaný lithium-ionový akumulátor 3,6 V
▼ Strihajú konáre a mäkký zelený materiál až do ∅ 14 mm
▼ Umožňujú vykonať až 5
500 strihov na jedno nabitie ▼ Indikácia
stavu nabitia akumulátora ▼ Jed
dnoduché mobilné nabíjanie
d
Jednoduché
aretácia
vďaka káblu ▼ Bezpečnostná are
ettácia proti
neúmyselnému zapnutiu ▼ 590 g ľľahké
a ergonomicky tvarované nožnice
e pre
pohodlnú prácu

ŠE

AVR 1100
Trávny vertikutátor

+

CISO – Akumulátorové
CIS
C
záhradné
záh
z
nožnice

VY
A
N

A +
VY
ŠE

Váš odborný predajca Bosch

▼ Motor PowerdriveTM s príkonom 1100 W
a krú
krútiacim
útiacim momentom 14 Nm ▼ Systém „Jet
„JetCollect“
Colle
ect“ pre efektívny zber machu a trávnych
lišajov
lišajo
ov ▼ Veľký a jednoducho skladovateľný
50 l zberný
z
kôš ▼ 4 stupne nastavenia
pracovnej
prac
covnej výšky od +5 do –10 mm
▼ Inovačný
Inovačný rotačný valec s 14 nožmi
z uh
uhlíkovej
líkovej ocele a vzduchovými
vstupnými
vstu
pnými otvormi ▼ Ideálny pre
účinnú
účin
nú starostlivosť o trávnik
a prí
prípravu
ípravu na dosiatie trávnika

Ku každým zakúpeným
nožniciam dostanete NAVYŠE
kombinované kliešte Knipex
v hodnote 15,99 EUR.

Ku každému
k
zakúpenému
vert
ikutátoru dostanete
vertikutátoru
NAV
VYŠE trávnu zmes
NAVYŠE
Bare
enbrug Rapid 5 kg
Barenbrug
na dosiatie
d
a regeneráciu
trávn
nika v hodnote
trávnika
21,5
50 EUR.
21,50

75,99 EUR
Obj. č. 0 600 855 021
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Rozdrví
Roz
zdrví všetk
všetko
ko na ma
malé
alé kúsky

N

AXT 25
5 TC – Tichý
ý drvič

▼ Drví mä
mäkký
äkký zele
zelený
ený záhradný materiál
ál
a tvrdé drevo až do priemeru 45 mm
m
▼ Príkon
Prík
kon moto
motora 2500 W
Krútiaci
moment cca. 650 Nm
▼ Krútia
aci mome
▼ Účinný systém „„Turbine-Cut“
s 8 rotačnými
rotačn
nými nožm
nožmi ▼ Patentovaná
a systém samovťahovania
rýchlo plniaca
pln
niaca násypka
nás
ovťahovania
pre rýchl
rýchly
ly prietok materiálu až 230 kg/hod
g/hod
Praktický
kôš ▼ Možné uloženie
▼ Prakti
ický 53 l zberný
z
odnímat
odnímateľnej
teľnej pln
plniacej násypky v zbernom koši pre
jedno
jednoduché
oduché skladovanie
sk

539,99 EUR
Obj. č. 0 600 803 300

Obj. č. 0 600 88A 100
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Ku
u každém
každému zakúpenému drviču
dostanete
do
ostanete za 0,03 EUR akumulátorové
záhradné
zá
áhradné nožnice Ciso v hodnote
75,99
EUR.
7
EUR

227,99
2
27,99 EUR

ISIO set
Akumulátorové
nožnice na trávu a kríky

N

A +
VY
ŠE

Vždy dokonalý darček

AQUATAK Clic 125
5
Vysokotlakový čistič
Vy
č
Dokonalý čistič pre univerzálne použitie
Dokona
žitie

▼ Ideá
Ideálny na čistenie terás, automobilov,
ilov,
alebo záhradného nábytku ▼ Silný motor
otor
prík
žstvo
s príkonom
1200 W ▼ Čerpané množstvo
a 410 l/hod s tlakom vody
vody až
až 125 bar ▼ Systém automatického
navíjania vysokotlakovej hadice a sieťového kábla
▼ Prevedenie hadice „Torsion-Flex“ proti
neželanému zauzľovaniu ▼ Univerzálna otočná
ie
násada so 4 typmi prúdov ▼ Jednoduché ovládanie
spínača nohou ▼ Funkcia samonasávania až do
hĺbky 1 m ▼ Integrovaná nádržka na čistiace
prostriedky

konné lithium-iontové nožnice –
▼ Silné a vý
výkonné
ideálny pomoc
cník do každej záhrady
pomocník
▼ Integrovaný akumulátor 3,6 V ▼ Doba
chodu až 50 m
min. na jedno nabitie
▼ Precízne nože
nožže zo švajčiarskej
ocele ▼ Dĺžka lišty na kríky 12 cm
▼ Šírka lišty na
a trávu 8 cm
▼ 550 g ľahké a kompaktné
nožnice s ergo
ergonomickou
onomickou
rukoväťou ▼ Indikátor
In
ndikátor stavu
nabitia batérie
e ▼ Systém
„Anti-Blocking“
„Anti-Blocking“ proti
zablokovaniu čepelí
č
▼ Jednoduché
é nabíjanie
pomocou kábla
a

Ku každému zakúpenému čističu dostanete
za 0,03 EUR čistič terás Aquasurf v hodnote
86,80 EUR.

399,99 EUR
Obj. č. 0 600 879 000

79,99 EUR
Akciová ponuka na nožnice ISIO set
je platná od 1. 11. do 24. 12. 2010

91,99 EUR
Obj. č. 0 600 833 027

Užívajte si svoju záhradu.

Viac informácií o produktoch Bosch
nájdete na www.bosch-pt.sk

Vyobrazenie nemusí zodpovedať skutočnosti, všetky ceny sú s 19% DPH
a platnosť letáku je od 01. 10. do 31. 12. 2010 resp. do vypredania zásob.

