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Make it your home. Ferramentas de jardim da Bosch.

Jardinagem  
sem esforço.

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. As nossas 
abrangentes garantias de 2 anos sobre todos os 
produtos da Bosch são a prova da confiança que 
temos nos nossos procedimentos de controlo  
de qualidade. Para informações mais detalhadas  
consulte a declaração de garantia na página  
www.ferramentasbosch.com.

Robert Bosch, Ltd.
Departamento de Ferramentas Elétricas
Av. Infante D. Henrique, Lts. 2E–3E
1800–220 Lisboa
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Make it your home. 
Torne a sua casa mais sua 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.

Pode também visitar a Bosch na Internet  
sempre que desejar saber mais.

Procura mais dicas e sugestões sobre como utilizar 
as ferramentas de jardim? Não sabe exatamente de 
que tipo de produto para o jardim precisa? Ou deseja 
encontrar acessórios especiais para as suas ferra-
mentas de jardim? No nosso site encontrará as 
 respostas a todas estas questões. Bem-vindo à jardi-
nagem da Bosch. Pode consultar o nosso site a toda  
a hora através do link: www.bosch-garden.com.

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

tos mais atuais e as respetivas 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 aprendi-
zagem sobre a tecnologia das ferramentas 
de  jardim e ferramentas elétricas da Bosch, 
visite www.powertool-portal.com.

Bosch-garden.com
As ferramentas de jardim da Bosch garantem um 
trabalho de jardinagem sem esforço, permitindo-lhe 
por em prática e com toda a facilidade a sua ideia  
de um jardim perfeito. No nosso site irá encontrar  
a ferramenta de jardim certa, acessórios especiais  
e muitas ofertas adicionais para os seus produtos  
e para o seu jardim. Assistência Técnica

Simplicidade, conveniência e segurança. Quer necessite 
de conselhos sobre a aplicação, serviço de peças, serviço 
de reparações, pesquisa de agentes autorizados ou outras 
informações – aqui encontra toda a ajuda necessária.

Ferramentas de jardim
A ferramenta certa para cada tarefa. Com as ferramentas 
de jardim da Bosch tem sempre à disposição ferramentas 
inovadoras para cuidar do seu jardim.

Digitalize para visitar: 
www.bosch-garden.com

Notícias
Sempre atualizado: promoções, ofertas de serviço, 
concursos e todas as notícias importantes sobre 
bricolage e jardinagem em resumo.

Assistência técnica Bosch  |  91  |

Visite a Bosch  
com aparelhos multimédia!
Este catálogo da Bosch não lhe fornece apenas informação  
impressa. Os pequenos quadrados com códigos – conhecidos 
como códigos QR – podem ser digitalizados com um smart-
phone com ligação à Internet. Receberá fotografias interativas 
do catálogo da Bosch diretamente no seu telemóvel.  
Com informações interessantes sobre os produtos e exemplos 
de aplicação. Experimente!
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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.

Cuidados a ter com a relva  |  5  |

Se a sua relva for um espaço de 
diversão e lazer, pretenderá despen-
der o menos tempo possível na sua 
conservação. Os novos corta-relvas 
rotativos Rotak da Bosch são forne-
cidos com um motor Powerdrive+  
e um motor Powerdrive LI+, que 
cortam sem esforço todos os tipos 
de relva, mesmo quando esta está 
comprida. A nova lâmina de precisão 
temperada permite cortar todos os 
tipos de relva e os pentes para relva 
prolongados cortam rente à borda. 
Ao mesmo tempo, o fluxo de ar 
otimizado recolhe eficazmente até 
99% da relva cortada. 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 potên-
cia, liberdade, um baixo consumo 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.

Se preferir não ser você mesmo 
a cortar a relva pode optar pelo 
inovador corta-relvas robotizado 
Indego da Bosch. Graças ao sistema 
Logicut, o Indego calcula uma rota 
eficiente e corta a relva em linhas 
paralelas precisas. Enquanto  
o Indego trabalha pode dedicar-se  
a outros projetos.

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 
arejador de relva ajuda-o a remover 
o musgo em desenvolvimento  
e a preparar a relva para a nova 
 sementeira. 

Nas páginas 14-15 encontra uma 
síntese da gama completa dos 
produtos para cuidar da relva da 
Bosch.



|  6  |  Corta-relvas robotizados

Corta-relvas robotizado Indego.  
Corta a relva sozinho, para que se possa dedicar a outros projetos.
Confie as tarefas ao Indego da Bosch. Corta a sua relva, encontra o caminho sozinho e faz sempre um corte perfeito. 
Como é que consegue? É simples – com o sistema Logicut. Com esta tecnologia, é feito o mapeamento da zona rel-
vada, é calculada uma estratégia eficiente de corte da relva e o Indego corta a relva em linhas paralelas precisas. 
Deixe o Indego tomar conta da sua relva enquanto você se ocupa de outros projetos.

Eficiente em todos os aspetos.  
Corte inteligente com Logicut.

Seleção da altura de corte ergonómica 
Para um ajuste conveniente da altura

Navegação inteligente 
Logicut  

Pelo menos 30% mais rápida 
do que a navegação aleatória

Sensores múltiplos  
Deteta os obstáculos, 

contorna-os e depois volta ao 
seu percurso de corte

Carregamento automático 
inteligente  

Muito vantajoso e seguro

Mulching  
Corta e distribui a erva de forma homogénea 
para uma relva mais saudável

Rodas com design inteligente  
Não estragam a relva

Botão de paragem manual  
Para segurança máxima

Interface homem/máquina  
Para configuração e utilização 
intuitivas

Consumo mínimo de eletricidade  
Menores custos operacionais, menos 
ruído e poluição do que os corta-
relvas convencionais
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Cortar a relva sem Logicut

Tempo de corte da relva 
(médio)

200 m2  em 2 h  
500 m2 em 6 h  
800 m2 em 9 h  

1.000 m2 em 12 h  
1.300 m2 em 16 h 

pelo  
menos  

30 % mais  
rápido do que a 

navegação aleatória



Corta-relvas robotizados  |  7  |

A eficiência tem muitas formas e tamanhos.  
Assim como os jardins.
Cada jardim é único e requer uma solução eficiente de corte de relva para poupar tempo e energia. 
O Indego e o Logicut foram especificamente concebidos para o fazer.

Perfeitamente adaptado ao seu relvado. 
Para além de proporcionar um corte perfeito, o Indego também foi concebido para ser robusto, seguro e fiável.

Se
gu

ra
nç

a

Sensor de deteção  
de obstáculos

Sistema de carregamento 
automático

Paragem rápida da lâmina

Capacidade de cortar  
a relva com inclinação

Sistema de proteção e de  
alarme com código PIN

Trabalha na maior parte 
das condições ambientais Função mulching

Simples e rápido, a forma 
de jardim mais eficiente!

Os jardins grandes também.  
Até uma área relvada de 1.300 m² 
(dependendo do modelo).

O Indego tem capacidade para 
realizar um corte perfeito mesmo 
nos jardins mais complexos.

Alguns jardins possuem um certo 
ângulo. As inclinações até 20° não 
são problema para o Indego.

Os jardins dispersos e irregulares 
são tratados de forma sistemática 
e eficiente.

Jardim simples

Jardim irregular Jardim grande

Jardim complexoJardim em declive
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Rotak*

Ajuste central da altura de corte  
Para mudar de forma rápida e fácil a altura de corte

Corta-relvas sem fio Rotak 43 LI.  
Potência sem fio, acabamento superior.
A nova lâmina de precisão temperada permite cortar todos os tipos de relva e os pentes 
para relva prolongados cortam rente à borda. Ao mesmo tempo, o luxo de ar otimizado 
recolhe eficazmente até 99% da relva cortada. Com motor Powerdrive LI+ e bateria 
de lítio de 36 V, o Rotak 43 LI tem imensa potência para áreas de relva até 800 m².  
Na página 14 encontra a nossa gama completa de corta-relvas sem fio.

Corte perfeito da relva  
Corte perfeito graças à lâmina  
de precisão temperada e afiada  
e ao motor Powerdrive LI+.

LeafCollect 
A lâmina de corte equipada com as 
extremidades LeafCollect adicionais, 
exclusivas da Bosch, permitem-lhe 
recolher folhas de outono no seu 
relvado de forma rápida e fácil.

Liberdade e potência sem fio 
Até 500 m² com uma carga da bateria.

*  Rotak LI 43/37/32 HP/32  
Rotak 43/40/37/32 Ergoflex

Corta-relvas da Bosch
Para saber mais sobre a gama de corta-relvas, 
digitalize o código QR. Consulte a página 2 para 
mais instruções sobre como usar os códigos QR.

Lâmina de aço afiada  
Para o corte perfeito

Sistema Powerdrive LI+  
Para cortes impecáveis  

e recolha de até 99% da 
relva cortada

Quick Click  
Para uma montagem fácil e rápida

Caixa de recolha de relva de 50 l  
Recolhe até 99% da relva cortada  
e é fácil de esvaziar

Sistema Ergoflex  
Barras ajustáveis com design 
ergonómico para uma 
excelente postura corporal, 
reduzindo dores musculares 
ao cortar a relva

Barra integrada e design leve  
Para transportar facilmente

Potência sem fio  
Bateria de 36 V/4,0 Ah para uma 

grande autonomia de funcionamento 
(até 500 m²). Sem efeito de 

memória, sem descarga espontânea, 
sempre pronta a funcionar

Pentes para relva prolongados  
Cortes rente à borda ao longo de 
muros, canteiros e cantos relvados
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Pentes para relva  
Cortes rentes aos muros, 
canteiros e cantos relvados

Mais potência  
Efficient Energy Management 

aumenta a autonomia de 
funcionamento em até 15%

Ajuste central da altura de corte  
Para mudar de forma rápida 

e fácil a altura de corte

Caixa de recolha de relva de 31 l  
Recolhe até 99% da relva cortada  
e é fácil de esvaziar

Potência sem fio  
Bateria de lítio de 1,3/2,6 Ah para relvados  

de 150/300 m². Sem efeito de memória,  
sem descarga espontânea, sempre  

pronta a funcionar

Sistema Ergoflex  
Barras ajustáveis com design ergonómico  

para uma excelente postura corporal, reduzindo dores 
musculares ao cortar a relva

Precisão de corte  
Combinação de lâmina afiada e pente 
para relva para um corte limpo e preciso.

Pequeno e potente  
O motor alimentado por uma bateria de 
lítio enfrenta até mesmo relva comprida 
e molhada.

Liberdade sem fio 
Peso reduzido para um manuseamento 
perfeito. Sem risco de tropeçar em cabos 
emaranhados, sem fumos de gasolina.

Rotak*

*  Rotak LI 43/37/32 HP/32  
Rotak 43/40/37/32 Ergoflex

Barras articuladas  
Para um armazenamento 
compacto

Peso reduzido  
Para manobrabilidade  
e transporte fáceis

Corta-relvas rotativos sem fio  |  9  |

Corta-relvas sem fio Rotak 32 LI.  
Um corta-relvas compacto  
para uma paisagem citadina.
A Rotak 32 LI da Bosch: sem o incomodativo cabo, com pouco ruído e sem fumo. Com 
imensa potência para áreas citadinas de relva até 300 m² (Rotak 32 LI High Power) – 
graças à mais recente tecnologia de lítio Bosch. Na página 14 encontra a nossa gama 
completa de corta-relvas sem fio.



Rotak*

Corta-relvas Rotak 43.  
Corte de relva com um acabamento superior.
Perfeição numa só passagem com o novo Rotak 43. O sistema Powerdrive+ com a nova 
lâmina de precisão temperada permite cortar todos os tipos de relva e os pentes para 
relva prolongados cortam rente à borda. Ao mesmo tempo, o luxo de ar otimizado 
recolhe eficazmente até 99% da relva cortada. Na página 15 encontra a nossa gama 
completa de corta-relvas com fio.

Sistema Powerdrive+  
Para cortes impecáveis  

e recolha de até 99%  
da relva cortada

Quick Click  
Para uma montagem 
fácil e rápida

Barra integrada e design leve  
Para transportar facilmente

Ajuste central da altura de corte  
Para mudar de forma rápida e fácil 

a altura de corte

Sistema Ergoflex  
Barras ajustáveis com design ergonómico 

para uma excelente postura corporal, 
reduzindo dores musculares  

ao cortar a relva

Sistema Ergoflex  
Barras ajustáveis com design ergonómico 
para uma excelente postura corporal, 
reduzindo dores musculares ao cortar  
a relva.

LeafCollect  
A lâmina de corte equipada com as 
extremidades LeafCollect adicionais, 
exclusivas da Bosch, permitem-lhe 
recolher folhas de outono no seu relvado 
de forma rápida e fácil.

Corte perfeito da relva  
Corte perfeito graças à lâmina 
de precisão temperada e afiada 
e ao motor Powerdrive +.

*  Rotak LI 43/37/32 HP/32  
Rotak 43/40/37/32 Ergoflex

|  10  |  Corta-relvas rotativos com fio

Pentes para relva prolongados  
Cortes rente à borda ao longo de 
muros, canteiros e cantos relvados

Lâmina de aço afiada  
Para o corte perfeito



Corta-relvas rotativos com fio  |  11  |

Pentes para relva  
Para cortar rente à borda

O ajuste central da altura de corte  
Permite ajustar de forma rápida  
e fácil a altura de corte

Caixa de recolha de relva 
de 40 litros  
Para esvaziar menos vezes

Peso reduzido  
Para manobrabilidade  

e transporte fáceis

Sistema Ergoflex  
Barras ajustáveis com design ergonómico para 

uma excelente postura corporal, reduzindo 
dores musculares ao cortar a relva

Inteligente economia de espaço  
Arrumação compacta graças à barra 
articulada e à caixa de recolha empilhável.

Precisão de corte  
Cortes rentes aos muros, canteiros 
e cantos relvados.

Design compacto  
Fácil de transportar e manobrar.

Motor Powerdrive 
Assegura um corte fiável, 

mesmo sob condições difíceis

Design compacto  
Barra articulável em duas  
e caixa de recolha empilhável 
para uma arrumação fácil

Corta-relvas ARM 37.  
Inteligente economia de espaço.
Com o novo ARM 37, cortar a relva não é uma tarefa stressante e complicada. Leve, compacto e ergonómico, 
é fácil de manobrar em cantos e em redor de obstáculos. O motor Powerdrive corta sem esforço relva comprida 
ou grossa, enquanto os pentes para relva asseguram resultados limpos e precisos. E quando terminar, basta 
colocar a caixa de recolha de relva em cima do corta-relvas, dobrar as barras e guardar. Na página 15 encontra 
a nossa gama completa de corta-relvas com fio.



POWERDRIVE MOTOR
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Sistema Jet-Collect  
Um rolo inovador com garras  
em aço-carbono para molas 
e aberturas para a entrada de  
ar elimina rápida e eficazmente  
a camada de ervas mortas  
e o musgo existentes

Armazenamento compacto 
Barra articulável em duas, 

caixa de recolha empilhável

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

Escarificador ALR 900.  
Remover o musgo e ventilar a relva de forma eficaz. 
Com o escarificador Bosch consegue fazer as duas coisas, ajustando as 10 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 a caixa de recolha através do fluxo de ar, evitando assim 
obstruções desagradáveis.

Escarificador da Bosch
Para saber mais sobre o escarificador, digitalize 
o código QR. Consulte a página 2 para mais 
instruções sobre como usar os códigos QR.

Sistema Jet-Collect  
Sopra a camada de ervas mortas, o musgo 
ou raízes mortas para a caixa de recolha.

Motor Powerdrive  
A combinação do motor Powerdrive 
de 900 W e do sistema Jet-Collect 
possibilita um arejamento da relva 
rápido e eficiente.

Armazenamento compacto  
Fácil de arrumar graças à altura  
de armazenamento de apenas  
40 centímetros. 



Armazenamento compacto 
Barra articulável em duas, caixa 
de recolha empilhável

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

Sistema Jet-Collect 
Um rolo inovador com lâminas 
de aço ao boro e aberturas para 
a entrada de ar liberta a relva 
rápida e eficazmente da camada 
de ervas mortas formada por 
restos de plantas, do musgo e das 
ervas daninhas

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 prepa-
ram, assim, o solo rapidamente para a nova sementeira. Este produto não está disponível em Espanha e Portugal.

 Arejador de relva  |  13  |

Arejador de relva da Bosch
Para saber mais sobre o arejador de relva, digitalize  
o código QR. Consulte a página 2 para mais instru-
ções sobre como usar os códigos QR.

Prático  
Caixa de recolha grande, de 50 litros, 
para períodos de trabalho longos.

Sistema Jet-Collect  
Rolo inovador com lâminas de aço 
inoxidável e aberturas para a entrada 
de ar, liberta a relva de forma rápida  
e eficaz da camada de ervas mortas 
formada por restos de plantas, do 
musgo e das ervas daninhas.

Eficiente  
O arejador de relva liberta o relvado  
da camada de ervas mortas, do musgo, 
das ervas daninhas e de relva morta. 
Escarificar a superfície permite a troca 
de água e de gás do solo, estimulando  
o crescimento forte e saudável da relva.
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Corta-relvas 
sem fio Rotak

Nas páginas 59-65 encontra uma síntese da gama completa dos acessórios Bosch.
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Rotak 43 LI + 2 baterias Rotak 43 LI + 1 bateria Rotak 37 LI Rotak 32 LI High Power Rotak 32 LI
Tipo de bateria/
Capacidade da bateria

Baterias de lítio de  
36 V/4,0 Ah

Bateria de lítio  
de 36 V/4,0 Ah

Bateria de lítio  
de 36 V/4,0 Ah

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

Bateria de lítio Power  
de 36 V/1,3 Ah

Tempo de carga |  
Carregamento rápido

140 min |  
80% da potência em 70 min

140 min |  
80% da potência em 70 min

140 min |  
80% da potência em 70 min

90 min |  
80% da potência em 45 min

45 min |  
80% da potência em 25 min

Bosch Powerdrive+ ✓ ✓ ✓ – –
Efficient Energy 
Management ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Área relvada  
recomendada 750-1.000 m2 500-800 m2 300-500 m2 Até 300 m2 Até 150 m2

Largura de corte 43 cm 43 cm 37 cm 32 cm 32 cm

Sistema de corte
Lâmina de aço rotativa 
temperada e afiada com 
LeafCollect

Lâmina de aço rotativa 
temperada e afiada com 
LeafCollect

Lâmina de aço rotativa 
temperada e afiada

Lâmina de aço rotativa 
temperada e afiada

Lâmina de aço rotativa 
temperada e afiada

Pente para relva ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Pentes para relva  
prolongados ✓ ✓ – – –

LeafCollect ✓ ✓ – – –

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

Altura de corte 20-70 mm 20-70 mm 20-70 mm 30-60 mm 30-60 mm
Regulação da altura  
de corte 6 níveis, central 6 níveis, central 6 níveis, central 3 níveis, central 3 níveis, central

Tipo de pegas Sistema Ergoflex Sistema Ergoflex Sistema Ergoflex Sistema Ergoflex Sistema Ergoflex
Pega de transporte  
integrada ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Indicador do nível  
de carga da bateria ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Peso 13,9 kg 13,9 kg 13,2 kg 10,2 kg 10,2 kg

N.º de encomenda 0 600 8A4 507 Não disponível em ES/PT 0 600 8A4 400 0 600 885 D01 Não disponível em ES/PT

Código de barras 3165140.770804 – 3165140.661867 3165140.658805 –

Nas páginas 59-65 encontra uma síntese da gama completa dos acessórios Bosch.

Indego 800 Indego Indego 1300

Tipo de bateria/Capacidade da bateria 32,4 V/3,0 Ah 32,4 V/3,0 Ah 32,4 V/3,0 Ah 

Função de carregamento Auto Auto Auto

Área máxima de operação 800 m² 1.000 m² 1.300 m²

Autonomia média de funcionamento 50 min 50 min 50 min

Tempo de carga 50 min 50 min 50 min

Largura de corte 26 cm 26 cm 26 cm

Sistema de corte Três lâminas centrífugas Três lâminas centrífugas Três lâminas centrífugas

Altura de corte 20-60 mm 20-60 mm 20-60 mm

Regulação da altura de corte 10 níveis 10 níveis 10 níveis

Peso 11,1 kg 11,1 kg 11,1 kg

N.º de encomenda Não disponível em ES/PT 0 600 8A2 100 0 600 8A2 200

Código de barras – 3165140.644303 3165140.782654

Corta-relvas 
robotizados Indego



Nas páginas 59-65 encontra uma síntese da gama completa dos acessórios Bosch. Nas páginas 59-65 encontra uma síntese da gama completa dos acessórios Bosch.
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ARM 37 ARM 34 ARM 32

Potência do motor 1.400 W 1.300 W 1.200 W

Binário 16 Nm 15 Nm 13 Nm

Largura de corte 37 cm 34 cm 32 cm

Motor Powerdrive Bosch ✓ ✓ ✓

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

Pente para relva ✓ ✓ ✓

Capacidade de recolha 40 l 40 l 31 l

Altura de corte 20-70 mm 20-70 mm 20-60 mm
Regulação da altura  
de corte 5 central 5 central 3 níveis, por eixos

Tipo de pegas Sistema Ergoflex Sistema Ergoflex Barra Classic
Pega de transporte  
integrada ✓ ✓ ✓

Proteção contra 
 sobrecarga do motor ✓ ✓ ✓

Peso 12 kg 11 kg 6,8 kg

N.º de encomenda 0 600 8A6 201 0 600 8A6 101 0 600 885 B03

Código de barras 3165140.765596 3165140.746601 3165140.785815

Corta-relvas 
com fio

ALR 900 AVR 1100

Potência do motor 900 W 1.100 W

Sistema de rolos 10 dentes de  
aço-carbono duplo

14 lâminas rotativas  
de aço ao boro

Sistema  
Jet-Collect ✓ ✓

Largura de trabalho 32 cm 32 cm

Altura de trabalho +10/+5 /0/–5 mm +5/0/–5/–10 mm
Regulação da altura  
de trabalho 4 4

Capacidade 50 l 50 l

Peso 9,4 kg 10 kg

N.º de encomenda 0 600 88A 000 Não disponível

Código de barras 3165140.512909 em ES/PT

Escarificador 
e arejador 
de relva 

Rotak 43 Rotak 40 Rotak 37 Rotak 32 Ergoflex

Potência do motor 1.800 W 1.700 W 1.400 W 1.200 W

Binário 23 Nm 22 Nm 21 Nm 13 Nm

Largura de corte 43 cm 40 cm 37 cm 32 cm

Bosch Powerdrive+ ✓ ✓ ✓ –

Sistema de corte Lâmina de aço rotativa temperada 
e afiada com LeafCollect

Lâmina rotativa temperada 
e afiada com LeafCollect

Lâmina rotativa temperada 
e afiada Lâmina de foice

Pente para relva ✓ ✓ ✓ ✓
Pentes para relva 
prolongados ✓ ✓ – –

LeafCollect ✓ ✓ – –

Capacidade de recolha 50 l 50 l 40 l 31 l

Altura de corte 20-70 mm 20-70 mm 20-70 mm 30-60 mm
Regulação da altura de 
corte 6 níveis, central 6 níveis, central 6 níveis, central 3 níveis, central

Tipo de pegas Sistema Ergoflex Sistema Ergoflex Sistema Ergoflex Sistema Ergoflex
Pega de transporte 
 integrada ✓ ✓ ✓ ✓

Proteção contra 
 sobrecarga do motor ✓ ✓ ✓ ✓

Peso 12,7 kg 12,6 kg 11,2 kg 8,8 kg

N.º de encomenda 0 600 8A4 300 0 600 8A4 200 0 600 8A4 100 Não disponível em ES/PT

Código de barras 3165140.661812 3165140.661768 3165140.661713 –

Corta-relvas 
com fio Rotak
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Se precisa apenas de cortar cantos 
pequenos ou secções curtas de relva, 
basta-lhe uma tesoura de relva. 

A tesoura de relva Isio pode ser 
usada com o cabo telescópico,  
para maior comodidade. O sistema 
Multi-Click permite trocar facilmente 
os acessórios, como o mini corta- 
sebes ou o novo pulverizador, 
 tornando a Isio uma companheira 
essencial da jardinagem.

As tesouras de relva sem fio AGS 
foram concebidas para tornar  
o trabalho de corte de cantos relva-
dos mais rápido e prático. Compac-
tas e leves, com um punho de perí-
metro especialmente fino e uma 
distribuição de peso equilibrada, 
assim como uma longa autonomia 
da bateria, estas conferem à gama 
uma vantagem efetiva.

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, etc. Para isso, a Bosch disponi-
biliza aparadores de relva com  
e sem fio.

Os aparadores de relva com fio 
prometem muita potência e um 
diâmetro de corte até 35 cm. Os 
novos aparadores de relva sem fio 
com bateria de lítio de 18 V com  
o inovador sistema Durablade, 
garantindo um excelente rendimento 
de corte – duram 12 vezes mais do 
que as lâminas anteriores. 

Com e sem fio, a seleção abrangente 
de ferramentas vai de modelos 
standard até aparadores de relva 
mais sofisticados com cabeça de 
corte giratória até 90°, cabo telescó-
pico regulável na vertical e estribo 
de proteção de plantas.

Nas páginas 22-24 encontra uma 
síntese da gama completa dos 
produtos para aparar a relva da 
Bosch.

Relva cuidada até à borda.  
Seleção 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.

Aparar a relva  |  17  |
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Tesoura de relva sem fio Isio.  
Compacto mas potente e agora ainda mais versátil.
O motor multifuncional pode ser utilizado com uma gama de acessórios modulares como a tesoura de relva, o mini 
corta-sebes e o pulverizador – e, graças ao inovador sistema Multi-Click, não podia ser mais fácil trocá-los. A bateria 
de lítio de 3,6 V proporciona-lhe 50 minutos de funcionamento com uma única carga da bateria. A tesoura de relva Isio 
também pode ser usada com o novo cabo telescópico – permitindo-lhe cortar sem precisar de se baixar. O design 
ergonómico, os acessórios e os meros 500 g de peso tornam a Isio ainda mais versátil e prática. A sua companheira 
essencial da jardinagem.

Softgrip confortável  
Zona de manuseamento 
ergonómica em ambos 

os lados

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 gAção potente do sistema 

Anti-Blocking, 
funcionamento sem bloqueios

Multifuncional para uma 
utilização mais prática  

Um motor + três acessórios 
= muitas aplicações

Até 50 min de autonomia de 
funcionamento 
Bateria de lítio de 3,6 V integrada. 
Sem efeito de memória, sem 
descarga espontânea, sempre 
pronta a funcionar

Compacta e leve  
Apenas 500 g e altamente manobrável, 
a tesoura de relva Isio ajuda-o a dar 
um acabamento perfeito à sua relva 
com o mínimo esforço.

Sistema Multi-Click  
O inovador sistema Multi-Click torna  
a troca de acessórios mais fácil do que 
nunca. 

Compacta e modular  
A Isio pode ser usada com uma gama 
de acessórios, como a tesoura de relva, 
o mini corta-sebes, o pulverizador  
e o cabo telescópico.

Tesouras de relva da Bosch
Para saber mais sobre as tesouras de relva sem fio, 
digitalize o código QR. Consulte a página 2 para mais 
instruções sobre como usar os códigos QR.



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 rendimento de corte supe-
rior e são fáceis de substituir. Proporciona um manuseamento fantástico, graças ao seu punho suave e confortável. 
É extremamente manobrável e absolutamente perfeita para alcançar todas aquelas áreas do relvado de difícil acesso. 

Rendimento de corte superior  
Graças ao potente motor

Prático mostrador LED  
de 4 fases que indica  

o estado da bateria

Softgrip confortável  
Zona de manuseamento 
ergonómica em ambos 

os lados Até 100 min de autonomia 
de funcionamento 
Bateria de lítio de 10,8 V 
integrada. Sem efeito de 
memória, sem descarga 
espontânea, sempre pronta 
a funcionar

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

Substituição simples 
Sistema de substituição de lâminas 
sem necessidade de ferramentas

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

Compacta 
775 g, com softgrip confortável para  
uso contínuo. Para maior comodidade, 
utilize com o cabo telescópico ajustável 
em altura.

Sempre pronta a funcionar 
Ferramenta elétrica de lítio com indicador 
de estado da bateria e um tempo de carga 
de 3,5 h.

Tesouras de relva sem fio  |  19  |
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Cortar nas arestas com 
facilidade 

Passar do modo de aparar 
para cortar nas arestas 

pressionando apenas um 
botão na cabeça rotativa

Inovador sistema de corte 
Durablade  
As lâminas duram 12 vezes 
mais do que as lâminas 
anteriores

Aparador de relva sem fio ART 26-18 LI.  
Excelente rendimento de corte, fácil de usar.
O inovador sistema Durablade do ART 26-18 LI garante um excelente rendimento 
de corte e dura 12 vezes mais do que as lâminas anteriores. Uma pega auxiliar 
ajustável mais longa, o novo ajuste da altura por pressão de um botão e a mudança 
para a função de aparar com um clique, tornam este aparador muito fácil de usar.

Eletrónica inteligente  
Máxima velocidade de 

corte até ao fim da carga 
da bateria

Totalmente ajustável 
para utilizadores com 

alturas diferentes

Pega auxiliar  
Para trabalhar sem  
esforçar as costas

Bateria de lítio de 18 V  
Para uma grande autonomia de 
funcionamento. Sem efeito de 
memória, sem descarga espontânea, 
sempre pronta a funcionar

Controlo do motor de 2 velocidades  
Proporciona a velocidade de corte 
correta para as condições corretas

Rodas de posições múltiplas One Click**  
As rodas de encaixe fácil garantem um 
melhor controlo ao aparar.

Inovador sistema de corte Durablade  
As lâminas duram 12 vezes mais do 
que as lâminas anteriores em todas  
as condições de corte. Para uma 
utilização contínua e resultados 
perfeitos.

Prático  
Pega auxiliar ajustável, design leve 
e ajuste da altura por pressão de 
um botão para um trabalho confor-
tável em todas as posições.

** Apenas disponíveis com modelos «+» ou como acessório

* ART 26-18 LI, ART 23-18 LI

ART*



CONVENIENT

Aparadores de relva com fio  |  21  |

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

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 W e o sistema de corte substituível permitem-lhe penetrar através 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° 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 proteção  
de plantas 

Para aparar com precisão 
junto a plantas delicadas

Punho adicional 
Ajustável para um nível 

de conforto ainda maior

Motor High Power 
Potente com 500 W

Local para guardar a bobina 
de substituição  
Compartimento prático na 
ferramenta e fio extra forte

Bobina Pro-Tap

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

Versátil 
Duas bobinas, uma para relva normal e uma 
com fio extraforte para ervas daninhas.

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 tratada. 
O potente motor de 500 W e a largura 
de corte de 30 cm proporcionam um 
excelente desempenho geral.



Nas páginas 59-65 encontra uma síntese da gama completa dos acessórios Bosch.

Tesouras de relva 
sem fio Isio

Tesouras de relva 
sem fio AGS

|  22  |  Aparar a relva. Vista geral da gama e acessórios

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

Tipo de bateria Lítio Lítio Lítio Lítio

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

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

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

Cabo telescópico – ✓ – ✓

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

Largura da lâmina 100 mm 100 mm 80 mm 80 mm

Indicador de potência restante ✓ ✓ ✓ ✓

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

N.º de encomenda 0 600 856 100 0 600 856 101 Não disponível em ES/PT Não disponível em ES/PT

Código de barras 3165140.560207 3165140.560221 – –

Nas páginas 59-65 encontra uma síntese da gama completa dos acessórios Bosch.

Tesoura de relva Isio Tesoura de relva e mini  
corta-sebes Isio 

Tesoura de relva, mini corta- 
sebes e pulverizador Isio

Tesoura de relva Isio  
e cabo telescópico

Tipo de bateria Lítio Lítio Lítio Lítio

Capacidade da bateria 3,6 V 3,6 V 3,6 V 3,6 V

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

Autonomia de funcionamento Até 50 min Até 50 min Até 50 min Até 40 min

Sistema Anti-Blocking ✓ ✓ ✓ ✓

Cabo telescópico – – – ✓ 

Regulação da altura – – – 80-115 cm

Comprimento da lâmina para sebes – 120 mm 120 mm –

Largura da lâmina para relva 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm

Pulverizador de volume – – 1 L –

Indicador de potência restante ✓ ✓ ✓ ✓

Peso 500 g 550 g 550 g 1,2 kg

N.º de encomenda 0 600 833 100 0 600 833 102 Não disponível em ES/PT 0 600 833 105

Código de barras 3165140.630603 3165140.630627 – 3165140.630658
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Nas páginas 59-65 encontra uma síntese da gama completa dos acessórios Bosch.

Aparadores  
de relva sem fio

Aparadores  
de relva sem fio

* Bateria e carregador não incluídos

**  Disponível como acessório opcional

ART 26-18 LI + ART 26-18 LI ART 23-18 LI + ART 23-18 LI ART 30-36 LI

Tipo de bateria Lítio Lítio Lítio Lítio Lítio

Capacidade da bateria 18 V/1,5 Ah 18 V/1,5 Ah 18 V/1,5 Ah 18 V/1,5 Ah 36 V/2,6 Ah

Tempo de carga 1 h 1 h 3,5 h 3,5 h 1,5 h

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

Cabo telescópico ✓ ✓ ✓ ✓ –

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

Sistema de corte Durablade Durablade Durablade Durablade Alimentação 
semiautomática

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

Jogos de rodas ✓ – ✓ – – 
Estribo de proteção  
de plantas ✓ ✓ ✓ ✓ –

Peso 2,8 kg 2,5 kg 2,7 kg 2,4 kg 4 kg

N.º de encomenda 0 600 8A5 F00 0 600 8A5 E00 Não disponível em ES/PT 0 600 8A5 C00 Não disponível em ES/PT

Código de barras 3165140.772662 3165140.689373 – 3165140.689304 –

N.º de encomenda* – – – – –

Código de barras* – – 
 – – –

ART 26 Accutrim ART 23 Accutrim ART 26 Easytrim Accu

Tipo de bateria NiCd NiCd NiCd

Capacidade da bateria 18 V 18 V 14,4 V

Tempo de carga 3 h 3 h 3 h

Diâmetro de corte 26 cm 23 cm 26 cm 

Cabo telescópico ✓ ✓ –

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

Sistema de corte Lâminas em plástico Lâminas em plástico Lâminas em plástico
Cabeça de corte giratória  
até 90° ✓ ✓ –

Jogos de rodas ✓ ** –

Estribo de proteção de plantas ✓ ** –

Peso 3 kg 2,7 kg 2 kg

N.º de encomenda Não disponível em ES/PT Não disponível em ES/PT Não disponível em ES/PT

Código de barras – – –

Nas páginas 59-65 encontra uma síntese da gama completa dos acessórios Bosch.

NOVO!
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Nas páginas 59-65 encontra uma síntese da gama completa dos acessórios Bosch.

Aparadores 
de relva com fio

* Disponível como acessório opcional

ART 35 ART 30 Combitrim ART 26 Combitrim ART 23 Combitrim ART 26 SL ART 23 SL

Potência do motor 600 W 500 W 450 W 400 W 280 W 280 W

Diâmetro de corte 35 cm 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 Bobina Pro-Tap Fio extraforte  
+ bobina Pro-Tap

Fio extraforte  
+ bobina Pro-Tap

Fio extraforte  
+ bobina Pro-Tap

Fio simples  
Semiautomático

Fio simples  
Semiautomático

Fio de corte 1,6 mm x 8 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 1,6 mm x 4 m

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

Jogos de rodas – ✓ * * – –

Estribo de proteção de plantas – ✓ * * – –

Peso 4,6 kg 3,4 kg 3,0 kg 2,7 kg 1,8 kg 1,7 kg

N.º de encomenda 0 600 878 M00 0 600 878 D00 0 600 878 C00 0 600 878 B00 0 600 8A5 100 0 600 8A5 000

Código de barras 3165140.649582 3165140.349611 3165140.349529 3165140.349512 3165140.689069 3165140.689021



Nas páginas 59-65 encontra uma síntese da gama completa dos acessórios Bosch.



Cuidados a ter  
com as sebes 
Mini corta-sebes sem fio 28-29
Corta-sebes sem fio 30-31
Corta-sebes com fio 32-33
Vista geral da gama e acessórios 34-35



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.

Cuidados a ter com as sebes  |  27  |

Para isso, a escolha da ferramenta 
certa é determinante. 

O mini corta-sebes Isio é a escolha 
ideal para modelar plantas sempre 
verdes e com folhas pequenas. 
Também pode ser usado com o cabo 
telescópico, para maior comodi-
dade. O sistema Multi-Click permite 
trocar facilmente os acessórios, 
como o mini corta-sebes ou o pulve-
rizador, tornando a Isio uma compa-
nheira essencial de jardinagem. 

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 exatamente a forma que 
pretende.

Tanto o Isio como o ASB beneficiam 
do inovador sistema Anti-Blocking 
que possibilita cortar praticamente 
sem bloqueios.

Para cortar as suas sebes dispõe de 
uma gama completa de corta-sebes 
com e sem fio.

Os corta-sebes sem fio oferecem 
mais liberdade de movimentos 
e excluem o perigo de cortar o fio.  
Os nossos corta-sebes com bateria 
de lítio com sistema Anti-Blocking 
são compactos e leves para cortar 
sem esforço as sebes mais peque-
nas e jovens. 

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 34-35 encontra uma 
síntese da gama completa dos 
produtos da Bosch para cuidar  
das sebes.
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Mini corta-sebes da Bosch
Para saber mais sobre os mini corta-sebes sem fio, 
basta digitalizar o código QR. Consulte a página 2 
para mais instruções sobre como usar os códigos QR.

Mini corta-sebes sem fio Isio.  
Compacto mas potente e agora ainda mais versátil.
O motor multifuncional pode ser utilizado com uma gama de acessórios modulares como a tesoura de relva, o mini 
corta-sebes e o pulverizador – e, graças ao inovador sistema Multi-Click, não podia ser mais fácil trocá-los. A bateria 
de lítio de 3,6 V proporciona-lhe 50 minutos de funcionamento com uma única carga da bateria. O Isio também pode 
ser usado com o cabo telescópico – ideal para modelar arbustos mais altos e sebes de folhas pequenas. O sistema 
Anti-Blocking põe um fim aos aborrecidos bloqueios e paragens – para que possa trabalhar sem interrupções.

Softgrip confortável  
Zona de manuseamento 

ergonómica em ambos os 
lados

Prático mostrador LED 
de 4 fases que indica  

o estado da bateria

Sistema Multi-Click 
Torna a troca de acessórios  
rápida e simples

Lâminas resistentes de 120 mm, de fabrico suíço  
Lâminas bicolores, mais grossas e com afiamento 
com precisão

Multifuncional para uma utilização mais prática  
Um motor + três acessórios = muitas aplicações

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

Ação potente do sistema 
Anti-Blocking, 

funcionamento sem 
bloqueios

Até 50 min de autonomia  
de funcionamento 
Bateria de lítio de 3,6 V integrada. 
Sem efeito de memória, sem 
descarga espontânea, sempre 
pronta a funcionar

Potente e leve  
Dê a forma perfeita aos seus arbustos 
com o mínimo de complicações. 

Sistema Anti-Blocking  
Põe um fim aos aborrecidos bloqueios 
e paragens para que possa trabalhar sem 
interrupções.

Prático e versátil  
O mini corta-sebes Isio pode ser usado 
com outros acessórios, incluindo o cabo 
telescópico, o pulverizador e a tesoura 
de relva.



Ação potente do sistema 
Anti-Blocking, 

funcionamento sem 
bloqueios

Prático mostrador LED 
de 4 fases que indica  

o estado da bateria

Softgrip confortável  
Zona de manuseamento 
ergonómica em ambos 

os lados

Até 100 min de autonomia de funcionamento 
Bateria de lítio de 10,8 V integrada. Sem efeito de memória, 

sem descarga espontânea, sempre pronta a funcionar

Substituição simples 
Sistema de substituição de 
lâminas sem necessidade 
de ferramentas

Lâminas de 200 mm,  
de fabrico suíço 
Lâminas bicolores, 
mais grossas e com 
afiamento de precisão

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

Sistema Anti-Blocking  
Põe um fim aos aborrecidos bloqueios 
e paragens para que possa trabalhar 
sem interrupções.

Sempre pronta a funcionar  
Ferramenta elétrica de lítio com indicador 
de estado da bateria e um tempo de carga 
de 3,5 h.

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 controlo 
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.

Mini corta-sebes sem fio  |  29  |



Bosch 
Lithium-Ion

36 VPOW
ER

Lâminas cortadas a laser com 
polimento a diamante  

Para um corte impecável

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 efeito de memória, sem 
descarga espontânea, sempre 
pronta a funcionar

Sistema Anti-Blocking  
Para cortar com potência 
e de forma contínua

Comprimento da lâmina 540 mm
Protetor das lâminas 
Para cortes ao longo 
de muros e do chão

Corta-sebes sem fio AHS 54-20 LI.  
Mobilidade sem fio e potência máxima.
Com este corta-sebes sem fio tem a tarefa facilitada. Não depende de tomadas e é duradouro graças à tecnologia 
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.

Sempre pronta a usar 
Bateria de lítio de 36 V, que pode ser 
utilizada com outras ferramentas da 
Bosch. Totalmente carregada em apenas 
45 min (80% em 25 min).

Sistema Anti-Blocking 
O sistema Anti-Blocking permite 
continuar a cortar onde outros corta-
sebes já há muito desistiram.

Liberdade sem fio 
Livre-se do emaranhado de fios e do 
risco de cortar acidentalmente o cabo.
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Corta-sebes da Bosch
Para saber mais sobre os corta-sebes, basta digitalizar 
o código QR. Consulte a página 2 para mais instruções 
sobre como usar os códigos QR.

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



Lâminas com comprimento  
de 520 mm, 

reluzentes, cortadas a laser e com 
polimento a diamante, distância 

entre lâminas de 15 mm

Manuseamento sem esforço 
Com um peso de apenas 

2,3 kg

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

Bateria de lítio de  
18 V/2,0 Ah  
Proporciona uma autono-
mia de funcionamento 
de até 75 minutos.  
Sem efeito de memória, 
sem descarga espontâ-
nea, sempre pronta 
a funcionar

Sistema Anti-Blocking  
Para cortar com potência  

e de forma contínua

Corta-sebes sem fio  |  31 |

Lâminas cortadas a laser, 
com polimento a diamante 

450 mm de comprimento 
com 15 mm de distância 

entre lâminas

Leve 
Apenas 2,0 kg

Bateria de lítio 
de 10,8 V/1,5 Ah  
Mais potência com 
menos peso. Sem 
efeito de memória, 
sem autodescarga

Sistema Anti-Blocking  
Para cortar com potência  

e de forma contínua
Ótima distribuição 
do peso e ergonomia  
Para conforto  
e controlo melhorados

Potente  
O sistema Anti-Blocking 
permite continuar a cortar 
onde outros corta-sebes  
já há muito desistiram.

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 sistema Anti-Blocking garante um rendimento de corte contínuo e a bateria de 2,0 Ah proporciona uma autonomia 
de funcionamento de até 75 minutos. Também disponível com diferentes comprimentos de lâmina – consulte as 
páginas 34-35.

Liberdade sem fio 
Livre-se do emaranhado  
de fios e do risco de cortar 
acidentalmente o cabo.

Corta-sebes sem fio AHS 45-15 LI.
Leve e sem fio para um corte sem esforço.
O corta-sebes sem fio AHS 45-15 LI da Bosch é a solução ideal para sebes mais pequenas ou jovens. O peso muito 
leve e o tamanho extremamente compacto não cansam os braços, nem as costas. As pegas com forma ergonómica  
e o excelente equilíbrio facilitam o corte das sebes. Também disponível com diferentes comprimentos de lâmina – 
consulte as páginas 34-35.



Corta-sebes AHS 70-34. 
Leve e extremamente potente  
para os trabalhos mais difíceis.
O AHS 70-34 é leve e extremamente potente. Ágil, mas eficaz, permite-lhe executar traba-
lhos de grandes proporções sem esforçar demasiado as costas e os braços. É significativa-
mente mais leve do que qualquer dos modelos anteriores da nossa classe mais potente e, 
graças ao punho de posições múltiplas e às dimensões reduzidas, permite-lhe trabalhar 
facilmente em diferentes posições. Também disponível com diferentes comprimentos  
de lâmina – consulte as páginas 34-35.

Distribuição ideal do peso  
Para um trabalho equilibrado 

e um excelente manuseamento

Corte enérgico  
Embraiagem deslizante com 
binário extremamente elevado

Motor High Power  
Extremamente potente 

com 700 W

Lâminas cortadas a laser 
com polimento a diamante  

Para um corte impecável

Comprimento da lâmina  
de 700 mm

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

Manuseamento sem esforço  
Com apenas 3,9 kg e significativamente 
mais leve do que o modelo anterior

Função de serra  
Diâmetro de corte até 38 mm

Desempenho máximo 
Motor de 700 W e uma lâmina de alta 
qualidade com função de serra e distância 
entre lâminas de 34 mm.

Fácil de usar 
O resguardo transparente para as mãos, 
o punho softgrip e as múltiplas posi-
ções de trabalho garantem cortes mais 
seguros e confortáveis.

Manuseamento perfeito 
Graças ao design equilibrado, é significa-
tivamente mais leve do que os modelos 
anteriores.
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AHS 70-34, 65-34



Ótima distribuição 
do peso e ergonomia  

Para conforto e controlo 
melhorados

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

Menores dimensões exteriores  
Para um melhor manuseamento

Lâminas com polimento a diamante  
600 mm de comprimento com 16 mm 
de distância entre lâminas

Motor High Power  
Para um melhor 

rendimento de corte

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

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

Manuseamento sem esforço  
Corta-sebes leve, concebido 
para esforçar menos  
os braços e as costas.

Corta-sebes AHS 60-16. 
Leve e potente para cortar sebes sem problemas.
Este corta-sebes leve e compacto é perfeito para pequenas sebes. Foi ergonomicamente 
concebido para proporcionar conforto em qualquer posição. O seu motor ultrarrápido  
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 diferentes comprimentos de lâmina – consulte as 
páginas 34-35.

Corta-sebes AHS 60-26. 
Mais leve e mais potente,  
ideal para sebes de tamanho médio.
Este elegante corta-sebes é leve e bem equilibrado – contribui no sentido de reduzir  
o esforço nos braços e nas costas. Com o punho utilizável em diversas posições e o seu 
tamanho compacto, o AHS 60-26 é a ferramenta ideal para cortar sebes de tamanho 
médio com a maior das facilidades. Também disponível com diferentes comprimentos 
de lâmina – consulte as páginas 34-35.

Corte enérgico  
Embraiagem deslizante 
com binário extremamente 
elevado

Motor High Power  
Extremamente potente 
com 600 WComprimento da lâmina  

de 600 mm

Função de serra  
Diâmetro de corte 

até 32 mm

Punho de posições 
múltiplas  
Para um trabalho 
confortável em 
qualquer posiçãoLâminas cortadas a laser 

com polimento a diamante  
Para um corte impecável

Ótima distribuição  
do peso e ergonomia  

Para conforto e controlo 
melhorados
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Protetor das lâminas  
Para cortes ao longo de muros e do chão
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Mini corta-sebes  
e tesoura de  
relva sem fio

Nas páginas 59-65 encontra uma síntese da gama completa dos acessórios Bosch.
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AHS 54-20 LI AHS 52 LI AHS 48 LI AHS 45-15 LI AHS 35-15 LI

Tipo de bateria Lítio Lítio Lítio Lítio Lítio

Capacidade da bateria 36 V/1,3 Ah 18 V/2,0 Ah 18 V/2,0 Ah 10,8 V/1,5 Ah 10,8 V/1,5 Ah

Tempo de carga 25 min (80%) | 
45 min (100%)

60 min (80%) |  
90 min (100%)

60 min (80%) |  
90 min (100%) 3 h 3 h

Autonomia de funcionamento Até 50 min Até 75 min Até 75 min Até 50 min Até 50 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 450 mm 350 mm

Número de cursos em vazio 2.000 c.p.m. 2.200 c.p.m. 2.200 c.p.m. 2.400 c.p.m. 2.400 c.p.m.

Peso 3,5 kg 2,3 kg 2,2 kg 2,0 kg 1,9 kg

N.º de encomenda 0 600 84A 100 0 600 849 200 0 600 849 100 0 600 849 A00 Não disponível em ES/PT

Código de barras 3165140.513883 3165140.772358 3165140.772297 3165140.692830 –

N.º de encomenda* – – – – –

Código de barras* – – – – –

Corta-sebes 
sem fio

Nas páginas 59-65 encontra uma síntese da gama completa dos acessórios Bosch.

* Bateria e carregador não incluídos

Mini corta-sebes Isio Tesoura de relva e  
mini corta-sebes Isio

Tesoura de relva, mini 
corta-sebes e pulveri-
zador Isio

ASB 10,8 LI ASB 10,8 LI Set

Tipo de bateria Lítio Lítio Lítio Lítio Lítio

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

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

Autonomia de funcionamento Até 50 min 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 8 mm
Comprimento da lâmina para 
sebes 120 mm 120 mm 120 mm 200 mm 200 mm/120 mm

Largura da lâmina para relva – 80 mm 80 mm – 100 mm

Pulverizador de volume – – 1 L – –

Indicador do estado da bateria ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Peso 550 g 550 g 550 g 900 g 900 g

Mala – – – – ✓

N.º de encomenda 0 600 833 101 0 600 833 102 Não disponível em ES/PT 0 600 856 300 0 600 856 301

Código de barras 3165140.630610 3165140.630627 – 3165140.560238 3165140.560245



AHS 70-34 AHS 65-34 AHS 60-26 AHS 55-26 AHS 50-26

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

Distância entre lâminas 34 mm 34 mm 26 mm 26 mm 26 mm

Comprimento da lâmina 700 mm 650 mm 600 mm 550 mm 500 mm
Binário da embraiagem 
deslizante 50 Nm 50 Nm 50 Nm 50 Nm 50 Nm

Número de cursos em vazio 3.400 c.p.m. 3.400 c.p.m. 3.400 c.p.m. 3.400 c.p.m. 3.400 c.p.m.

Protetor das lâminas ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Função de serra ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Peso 3,9 kg 3,8 kg 3,7 kg 3,6 kg 3,6 kg

N.º de encomenda 0 600 847 K00 0 600 847 J00 0 600 847 H00 0 600 847 G00 0 600 847 F00

Código de barras 3165140.643665 3165140.643634 3165140.643597 3165140.643542 3165140.643511

AHS 45-26 AHS 60-16 AHS 55-16 AHS 50-16 AHS 45-16

Potência do motor 550 W 450 W 450 W 450 W 420 W

Distância entre lâminas 26 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm

Comprimento da lâmina 450 mm 600 mm 550 mm 500 mm 450 mm
Binário da embraiagem 
deslizante 50 Nm – – – –

Número de cursos em vazio 3.400 c.p.m. 3.400 c.p.m. 3.400 c.p.m. 3.400 c.p.m. 3.400 c.p.m.

Protetor das lâminas ✓ – – – –

Função de serra ✓ – – – –

Peso 3,5 kg 2,8 kg 2,7 kg 2,7 kg 2,6 kg

N.º de encomenda 0 600 847 E00 0 600 847 D00 0 600 847 C00 0 600 847 B00 0 600 847 A00

Código de barras 3165140.582780 3165140.582742 3165140.582704 3165140.582667 3165140.582612

Corta-sebes  
com fio

Corta-sebes  
com fio

Nas páginas 59-65 encontra uma síntese da gama completa dos acessórios Bosch. Nas páginas 59-65 encontra uma síntese da gama completa dos acessórios Bosch.
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Cuidados a ter  
com as árvores 
Serra de jardim sem fio 38
Eletrosserra sem fio 39
Eletrosserras com fio 40
Trituradores 41-43
Vista geral da gama e acessórios 44-45



Tudo em ordem. 
Ferramentas de jardim da Bosch 
para cuidar das suas árvores.
Para que possa desfrutar de um jardim limpo, é essencial ter as serras  
e os trituradores certos.

Cuidados a ter com as árvores  |  37  |

A serra de jardim sem fio Keo 
é bastante versátil e pode ser utili-
zada numa pluralidade de aplica-
ções. Pode ser utilizada para cortar 
desde madeira viva a madeira 
morta, desde metal a pladur.

Para os trabalhos de corte mais 
exigentes, a Bosch oferece uma 
gama de eletrosserras. Ao escolher 
uma eletrosserra, tenha em conside-
ração fatores como a potência,  
a velocidade da corrente e a fre-
quência de utilização.

Para uma utilização mais frequente 
da eletrosserra, para cortar ramos 
grossos ou árvores inteiras, opte 
pelo modelo Bosch 40-19 Pro. Para 
uma utilização esporádica dispõe 
dos modelos S mais pequenos. As 
eletrosserras têm a vantagem de 
serem muito fáceis de utilizar, uma 
vez que estão isentas de manuten-
ção e são muito potentes. A nossa 
AKE 30 LI sem fio é uma das ele-
trosserras sem fio mais eficientes, 
potentes e fáceis de usar do mer-
cado.

Para jardins pequenos com, maiori-
tariamente, arbustos, plantas verdes 
e em que os poucos ramos que 
crescem são pequenos, os tritura-
dores Rapid são ideais. 

Para jardins de tamanho médio com 
árvores maiores, sebes velhas 
e muito material lenhoso, recomen-
dam-se os trituradores silenciosos 
com mecanismo de corte com fresa. 

Para jardins grandes com todo o tipo 
de plantas, os trituradores silencio-
sos com o sistema Turbine-Cut são 
perfeitos.

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



Quick stop e resguardo para as mãos 
Para maior segurança

Bateria de lítio de 10,8 V 
integrada 
Para um excelente desempe-
nho. Sem efeito de memória, 
sem descarga espontânea, 
 sempre pronta a funcionar

Punho ergonómico  
Punho softgrip ergonómico para 
um melhor manuseamento 

Sistema de substituição 
da lâmina 

Para substituir facilmente 
a lâmina e poder usá-la 

numa variedade  
de materiais de jardim

Leve 
Apenas 950 g

Lâmina com precisão suíça 
Para um corte impecável 
até 80 mm* de diâmetro Garra A-Grip amovível 

Para um desempenho 
melhorado em ramos soltos

*60 mm com e 80 mm sem A-Grip

Prático mostrador LED  
de 4 fases que indica  

o estado da bateria

Serra de jardim sem fio Keo.  
Cortar ramos sem esforço.
A serra de jardim Keo pode ser operada sem esforço com uma só mão graças à inovadora garra A-Grip, que suporta 
os ramos para que não tenha de usar as duas mãos. Com vibrações reduzidas, pouco ruído e interruptor de veloci-
dade regulável, a serra de jardim Keo providencia o melhor conforto ao utilizador, assegurando uma experiência de 
corte potente e rápida graças à lâmina de precisão suíça.

Sempre pronta a funcionar  
Ferramenta elétrica de lítio com  
indicador de estado da bateria  
e um tempo de carga de 3,5 horas 
apenas.

Cortar sem esforço 
Ajuda versátil em casa e no jardim. 
Corta ramos até 80 mm mediante a 
pressão de um botão. Com uma carga 
da bateria executa até 30 cortes com 
um diâmetro de 60 mm ou até 190 
cortes com um diâmetro de 15 mm.

Liberdade 
A garra A-Grip amovível suporta  
os ramos soltos durante o corte, 
não precisa de usar a outra mão.

|  38  |  Serra de jardim sem fio 

Serra de jardim sem fio da Bosch 
Para saber mais sobre a Keo, digitalize o código QR. 
Consulte a página 2 para mais instruções sobre como 
usar os códigos QR.
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Design compacto 
Com barra de 30 cm

Bateria de lítio  
High Power de 36 V/2,6 Ah 
Proporciona um excelente  
desempenho em qualquer tarefa 
no jardim. Sem efeito de memória, 
sem descarga espontânea,  
sempre pronta a funcionar

Sistema de travão duplo 
Travão de inércia de ação rápida para 
o funcionamento normal e travão 
eletrónico de segurança de reação 
instantânea com aviso acústico para 
maior segurança

Punhos ergonómicos 
Punho softgrip ergonómico para 

um melhor manuseamento

Sistema SDS sem 
necessidade de ferramentas 
Para um arranque rápido  
e simples

Indicador do nível de óleo 
lubrificação automática  
Para evitar que a eletrosserra 
funcione a seco

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

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.

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

Eletrosserra AKE 30 LI sem fio.  
Sem gasolina, sem cabo, toda a potência.
Ao escolher a AKE 30 LI opta por uma das eletrosserras sem fio 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.

Eletrosserras da Bosch
Para saber mais sobre as eletrosserras, digitalize  
o código QR. Consulte a página 2 para mais instruções 
sobre como usar os códigos QR.
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Travão de segurança  
É ativado muito 
rapidamente para garantir 
a segurança do utilizador

Distribuição ideal do peso 
Para trabalhos em  
qualquer posição

Sistema SDS sem 
necessidade de 

ferramentas 
Para um arranque 

rápido e simples

Motor potente 
Com 1.900 W

Corrente cromada 
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  
O potente motor de 1.900 W oferece 
potência garantida e uma velocidade 
da corrente de 13 m/s.

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

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

Eletrosserra AKE 40-19 Pro.  
Máximo rendimento com uma potência incrível.
Com uma velocidade elevada da corrente de até 13 m/s, a eletrosserra corta a madeira mais grossa quase sem 
resistência. Ela tem um travão de segurança que para a corrente rapidamente e está perfeitamente equilibrada 
para a utilização em qualquer posição. Com sistema SDS Bosch prático e lubrificação automática a óleo, para 
minimizar o desgaste da corrente. Com a mala de transporte incluída, leva a sua eletrosserra confortável e segu-
ramente para qualquer local de utilização.
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Prático 
A tremonha amovível fica com apenas 
67 cm de altura quando guardada na sua 
própria caixa de recolha. 

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.

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

Triturador silencioso AXT 25 TC.  
Tritura tudo muito bem.
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.

Capacidade de corte de até 45 mm  
Para triturar com muita potência

Alimentação automática e silenciosa 
Para triturar com todo o conforto

Caixa prática de recolha  
Com capacidade para 53 l, facilita 

a recolha do material triturado

Tremonha amovível 
Para uma arrumação 
fácil e compacta

Sistema Turbine-Cut 
Sistema de corte inovador com 

força do motor de 2.500 W

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

Trituradores da Bosch
Para saber mais sobre os trituradores, basta  
digitalizar o código QR. Consulte a página 2 para 
mais instruções sobre como usar os códigos QR.



Capacidade de corte  
de até 40 mm  

Para triturar com muita potência

Alimentação automática  
e silenciosa 

Para triturar com todo  
o conforto

Caixa prática de recolha  
Com capacidade para 53 l, facilita 

a recolha do material triturado

Tremonha amovível 
Para uma arrumação 
fácil e compacta

Sistema Drum-Cut  
Com design otimizado dos 
rolos e motor de 2.500 W 
de potência

Função de segurança  
da caixa de recolha  
A ferramenta só funciona  
com a caixa de recolha 
inserida
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Prático  
A tremonha amovível fica com apenas 
67 cm de altura quando guardada na 
sua própria caixa de recolha.

Sistema Drum-Cut  
Com um potente motor High Power de 
2.500 W, o sistema de corte com fresa 
assegura um impressionante débito de 
material de até 175 kg/h.

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

Triturador silencioso AXT 25 D. 
Rendimento de trituração potente.
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 otimizado corta e esmaga 
num único processo, produzindo material triturado biológico e de grande qualidade.    



BLADE CUTTING SYSTEM

Motor de alta velocidade 
Powerdrive da Bosch  
Com 2.200 W e binário 
elevado

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

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

Sistema Blade Cutting  
O motor Powerdrive de 2.200 W 
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. 

Prático  
Tremonha de enchimento rápido  
e dispositivo auxiliar de prensado, 
para um enchimento simples  
e um débito de material veloz.

Triturador de lâmina AXT Rapid 2200. 
Extremamente afiado –  
para alcançar um excelente rendimento de trituração.
Se tiver de triturar sobretudo material verde e macio, então o triturador Rapid é o ideal para si. Ele convence 
pelo seu motor Powerdrive da 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 aproximada-
mente sete vezes maior do que a das ferramentas concorrentes. Pelo que a escolha do seu nome é a mais acer-
tada. Também disponível com motor de 2.000 W de potência – consulte as páginas 44-45.
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Bosch 
Lithium-Ion

36 VPOW
ER

Keo Conjunto Keo

Tipo de bateria Lítio Lítio

Capacidade da bateria 10,8 V 10,8 V

Tempo de carga 3,5 h 3,5 h

Diâmetro de corte 60 mm/80 mm* 60 mm/80 mm*

Cortes por carga da bateria (até 15 mm) 190 190

Cortes por carga da bateria (até 60 mm) 30 30

Sistema de corte Serra sabre Serra sabre

Peso sem garra A-Grip 950 g 950 g

Peso com garra A-Grip 1.050 g 1.050 g
Sistema de substituição da lâmina  
compatível com outras serras ✓ ✓

Lâminas adicionais para madeira fresca, 
madeira e metal, metal e gesso

– ✓

Armazenamento de lâminas – ✓
N.º de encomenda 0 600 861 900 Não disponível em ES/PT

Código de barras 3165140.602914 –

Serra de jardim 
sem fio Keo

* 60 mm com e 80 mm sem A-Grip.

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 30 cm

Velocidade da corrente 8 m/s
Tensionamento rápido  
da corrente ✓

Lubrificação automática ✓
Peso (incluindo a corren-
te, barra e bateria) 5,2 kg

N.º de encomenda 0 600 837 100

Código de barras 3165140.559362

N.º de encomenda** –

Código de barras** –

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

Espessura do elemento de acionamento 1,1 mm 1,1 mm 1,1 mm

Tensionamento rápido da corrente ✓ ✓ ✓

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

Eletrosserra 
sem fio

Eletrosserras  
com fio

Nas páginas 59-65 encontra uma síntese da gama completa dos acessórios Bosch.
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** Bateria e carregador não incluídos

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

Espessura do elemento de acionamento 1,3 mm 1,1 mm 1,1 mm

Tensionamento rápido da corrente ✓ ✓ ✓

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

Eletrosserras  
com fio



Nas páginas 59-65 encontra uma síntese da gama completa dos acessórios Bosch.

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

Potência do motor* 2.500 W 2.300 W 2.500 W 2.200 W

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

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 Não disponível em ES/PT 0 600 803 100 Não disponível em ES/PT

Código de barras 3165140.465366 – 3165140.465328 –

* Potência do motor: a potência do motor indicada é um modo de funcionamento S6 (40%). Isto inclui um perfil de carga de 40 s de tempo de carga e 60 s de inatividade para aplicações práticas.

Trituradores 
silenciosos

Nas páginas 59-65 encontra uma síntese da gama completa dos acessórios Bosch.
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AXT Rapid 2200 AXT Rapid 2000

Sistema de corte Triturador de lâmina Triturador de lâmina

Potência do motor** 2.200 W 2.000 W

Capacidade de corte 40 mm Ø 35 mm Ø

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

** Potência do motor: a potência do motor indicada inclui um perfil de carga de 40 s de tempo de carga e 60 s de inatividade para aplicações práticas.

Trituradores Rapid



Multiferramenta 
com fio 
Multiferramenta com fio 48-50 
Vista geral da gama e acessórios 51-53



Cada característica e elemento de 
design do sistema multiferramentas 
foi concebido para proporcionar um 
excelente rendimento, conforto para 
o utilizador e comodidade: 

O motor (AMW 10) providencia um 
máximo de 1.000 W para utilizar os 
acessórios com velocidade e potên-
cia ideais. O punho adicional ajustá-
vel e as três posições da alça de 
ombro foram concebidos para consi-
derar o tamanho e altura dos dife-
rentes utilizadores. Isso facilita todo  
o tipo de trabalho no terreno por 
longos períodos de tempo. 

O AMW HS (acessório para cortar 
sebes) é fornecido com uma lâmina 
de 43 cm de comprimento e com 
15 mm de distância entre lâminas. 
Equipado com a função de ajuste da 
cabeça a 180°, conseguirá dominar 
a ferramenta de 2,3 m de compri-
mento para modelar a maioria das 
sebes sem usar uma escada. 

O AMW SG (acessório para podar) 
permite uma velocidade de corte 
equiparável à de uma eletrosserra 

convencional de 12 m/s. O compri-
mento total da ferramenta de 2,1 m 
permite alcançar facilmente os 
ramos mais afastados. 

Não é suficiente? Pode acrescentar 
o AMW TS (cabo de extensão) de 
70 cm de comprimento ao acessório 
para podar para alcançar uma altura 
superior, o que lhe permitirá mais 
possibilidades! 

Chega de complicações para enrolar 
e trocar o fio da bobina! O AMW RT 
(acessório de aparar de elevado 
rendimento) utiliza pontas de corte 
de 3,5 mm de espessura para cortar 
mais relva sem a preocupação de 
substituir rapidamente o fio. 

Com uma velocidade do ar de 
220 km/h, o AMW LB (acessório 
soprador de folhas) varre facilmente 
materiais pesados do jardim, tais 
como folhas molhadas e pinhas.

Nas páginas 51-53 encontra uma 
síntese da gama completa dos 
produtos da Bosch para a multi-
ferramenta AMW.

Multiferramenta AMW.  
Várias tarefas. Uma ferramenta. 
Excelentes resultados. 
Em vez de comprar ferramentas de jardinagem específicas e perder tempo 
e esforço a ajustar todas as ferramentas de jardinagem específicas,  
o sistema multiferramentas AMW da Bosch ajuda-o a gerir as principais 
tarefas de jardinagem com um motor e os acessórios necessários. 
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Versátil  
Permite cortar sebes, podar, aparar  
e limpar com apenas uma ferramenta.

Rápida mudança do acessório  
Não é necessário trocar de 
ferramenta entre as aplicações.

Potente  
motor de 1.000 W, proporciona 
um excelente rendimento.
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Multiferramenta AMW.  
O sistema multiferramenta AMW. Menos é mais. 
O sistema multiferramenta AMW é o seu dispositivo tudo-em-um para uma grande 
variedade de tarefas no jardim. Com uma unidade motorizada e diversos acessórios, 
é ideal para cortar sebes, podar, aparar e limpar – poupando-lhe o aborrecimento 
de ter de utilizar diversas ferramentas. 

Motor de 1.000 W  
Proporciona um  
excelente rendimento

Rápida mudança do acessório  
Não é necessário trocar de 
ferramenta entre as aplicações

Design ergonómico  
Fácil de transportar e manobrar

Gancho  
Para fácil arrumação

Design ergonómico  
Para um melhor manusea-
mento e esforçar menos  
as costas ao trabalhar por 
longos períodos de tempo.

Punho ajustável  
Ângulo e posição 
para um trabalho 

mais cómodo

ERGONÓMICO

Sistema multiferramenta AMW da Bosch 
Para saber mais sobre o sistema multiferramenta AMW, 
digitalize o código QR. Consulte a página 2 para mais 
instruções sobre como usar os códigos QR.



Design ergonómico do cabo  
Boa linha de visão; protege as 

suas costas ao utilizar o 
dispositivo durante longos 

períodos de tempo

Elevado desempenho  
O ar é soprado a 220 km/h Design eficiente da carcaça 

e do bico  
Proporciona uma velocidade 
e fluxo de ar focalizado para 
recolher materiais do jardim
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Aparador de elevado 
rendimento  
Pontas de corte de 3,5 mm 
de espessura para aparar 
com elevada potência.

Acessório soprador de folhas  
Velocidade do ar poderosa  
e bico angular para facilitar  
a arrumação.

Pontas de corte com 3,5 mm de espessura  
O design mais moderno para aparar com 
elevado rendimento

Eixo de transmissão angular  
Com resguardo para um corte mais 
seguro e projeção mínima de relva

Cobertura do tubo  
Com gancho para fácil 
arrumação

EFICIENTE

PRáTICO

Aparador 
de elevado 

rendimento

Soprador de folhas 



Inclinação  
180° de inclinação para 

cortar facilmente acima do 
nível da cabeça

15 mm de distância 
entre lâminas  
Corta até mesmo ramos 
médios sem esforço

Comprimento da lâmina 
de 430 mm  
Comprimento suficiente 
para executar a maioria 
dos trabalhos acima do 
nível da cabeça

Sistema de lubrificação 
automática  
Para assegurar que  
o podador telescópico 
não fica sem óleo

26 cm de comprimento 
de corte  
Com corrente de design 
compacto para cortes 
excelentes acima do nível 
da cabeça

Velocidade da corrente 
elevada  
Extremamente rápida 
com 12 m/s

Corta-sebes 
telescópico

Podador telescópico
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Corta-sebes telescópico  
Rotação da lâmina a 180° 
para adaptar a lâmina  
a qualquer situação de 
trabalho.

Podador telescópico  
Permite uma velocidade de 
corte equiparável à de uma 
eletrosserra convencional  
de 12 m/s.

PRáTICO

POTENTE

Nas páginas 59-65 encontra uma síntese da gama completa dos acessórios Bosch.
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Multiferramenta AMW 
embalagem individual

AMW 10, unidade de potência
Potência do motor 1.000 W

Peso 4,2 kg

Comprimento total 102 cm

N.º de encomenda 0 600 8A3 000

Código de barras 3165140.649421

AMW SG, acessório para podar
Comprimento de corte 26 cm

Espessura do elemento de 
acionamento 1,3 mm

Velocidade da corrente 12 m/s

Corrente Cromada

Peso 1,6 kg

Comprimento total 112 cm

N.º de encomenda 0 600 8A3 B00

Código de barras 3165140.649544

AMW HS, acessório para cortar sebes

Número de cursos em vazio 1.800 c.p.m.

Comprimento da lâmina 430 mm

Distância entre lâminas 15 mm

Peso 2,3 kg

Comprimento total 134 cm

N.º de encomenda 0 600 8A3 A00

Código de barras 3165140.649537

Nas páginas 59-65 encontra uma síntese da gama completa dos acessórios Bosch.
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Nas páginas 59-65 encontra uma síntese da gama completa dos acessórios Bosch.

AMW LB, acessório soprador de folhas

Velocidade do ar 220 km/h

Peso 1,3 kg

Comprimento total 60 cm

N.º de encomenda 0 600 8A3 F00

Código de barras 3165140.766197

Nas páginas 59-65 encontra uma síntese da gama completa dos acessórios Bosch.

AMW TS, cabo de extensão

Diâmetro do cabo 25,4 mm

Peso 0,6 kg

Comprimento total 70 cm

N.º de encomenda 0 600 8A3 D00

Código de barras 3165140.711678

AMW RT, acessório de aparar
Diâmetro de corte 36 cm

Diâmetro das pontas  
de corte 3,5 mm

Peso 1,3 kg

Comprimento total 74,5 cm

N.º de encomenda 0 600 8A3 C00

Código de barras 3165140.669870
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Nas páginas 59-65 encontra uma síntese da gama completa dos acessórios Bosch.

Multiferramenta AMW  
conjunto combinado

AMW 10 HS AMW 10 SG AMW 10 RT AMW 10 HST AMW 10 HRS

Peso 6,5 kg 5,8 kg 5,5 kg 9,3 kg 10,1 kg

Comprimento total 232 cm 213 cm 173 cm – –

Unidade do motor ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Acessório para cortar sebes ✓ – – ✓ ✓

Acessório para podar – ✓ – ✓ ✓

Acessório de aparar – – ✓ – ✓

Cabo de extensão – – – ✓ –

N.º de encomenda Não disponível em ES/PT Não disponível em ES/PT Não disponível em ES/PT Não disponível em ES/PT Não disponível em ES/PT

Código de barras – – – – –



Limpeza  
de exteriores 
Sopradores de folhas sem fio 56
Aspirador de jardim com fio 57
Vista geral da gama e acessórios 56–57



Para um ambiente cuidado. 
Mantenha o seu jardim  
sempre em ordem.
Se adorar a frescura de uma limpeza e ordem absolutas, então não há 
alternativa possível às ferramentas de limpeza para exterior da Bosch.
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A Bosch tem o prazer de apresentar 
três produtos de alto rendimento  
da gama de limpeza de exteriores:  
o soprador de folhas ALB 18 LI,  
o aspirador de jardim ALS 30 e o 
novo soprador de jardim ALB 36 LI. 
Estas três ferramentas de limpeza 
de jardins são ideais para retirar 
folhas e desperdícios do seu jardim.

Graças à tecnologia de lítio, tanto  
o soprador de folhas ALB 18 LI 
como o soprador de jardim ALB 
36 LI funcionam sem fio, dando-lhe 
a liberdade de retirar e varrer as 
folhas em qualquer local do jardim. 
E como a bateria não tem efeito de 
memória nem descarga espontânea, 
proporcionam uma potência dura-
doura e a máxima autonomia de 
funcionamento para uma limpeza de 
exteriores absolutamente eficiente.

Além disso, estas ferramentas põem 
fim aos aborrecimentos dos produ-
tos convencionais a gasolina. Acaba-
ram-se os maus cheiros a gasolina, 
os ruídos e vibrações. Com os sopra-
dores ALB 18 LI e ALB 36 LI pode 
simplesmente apreciar a jardinagem.

O sistema de controlo da velocidade 
no soprador ALB 36 LI dá aos jardi-
neiros amadores uma versatilidade 
extra. Desde as folhas mais persisten-
tes no terraço aos resíduos mais 
delicados em volta do canteiro,  
é possível ajustar para proporcionar  
a potência de sopro certa para diferen-
tes tipos de desperdícios de jardim. 

O aspirador de jardim ALS 30 torna  
a limpeza e a recolha de desperdícios 
«verdes» uma brincadeira de crian-
ças. Equipado com um potente motor 
de 3.000 W, funciona como soprador 
e aspirador de jardim num só. Pri-
meiro, os desperdícios do jardim são 
acumulados num monte com o tubo 
do soprador. Depois, podem ser aspi-
rados com o tubo de aspiração, 
triturados e comprimidos para o saco 
de recolha impermeável de 45 litros.

Todos estes produtos dispõem da 
engenharia Bosch mais avançada 
para proporcionar a melhor ergono-
mia possível. Limpe os desperdícios 
sem esforço graças ao design leve, 
para trabalhar com mais controlo  
e apreciar a jardinagem.
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Sopradores de folhas 
para jardim sem fio

* Bateria e carregador não incluídos

Leve  
Sem esforço 

para os braços 
enquanto 
trabalha

 Sistema de montagem 
do bico e da bateria 

sem complicações  
Para uma utilização  

mais prática

Softgrip prolongado  
Posição confortável 
de preensão para 
utilizadores de alturas 
e tamanhos de mão 
diferentes

Controlo da velocidade  
Para uma velocidade de 
sopro e eficiência ideais 

para diferentes aplica-
ções de sopro e recolha 

de resíduos

Bateria de lítio de 36 V 
Mais potência com menos 
peso, sem descarga 
espontânea, sem efeito  
de memória
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Operação sem esforço  
O design ergonómico intuitivo 
e o peso reduzido permitem 
trabalhar confortavelmente 
no jardim.

Controlo ideal da velocidade  
para um sopro eficiente  
e diferentes aplicações de 
recolha de resíduos.

ALB 36 LI ALB 18 LI

Tipo de bateria Lítio Lítio

Capacidade da bateria 36 V/2,6 Ah 18 V/2,0 Ah

Autonomia de funcionamento máx. 35 min 14 min

Tempo de carga 65 min (80%) | 95 min (100%) 60 min (80%) | 90 min (100%)

Velocidade de sopro máx. 250 km/h 210 km/h

Peso 2,8 kg 1,8 kg

N.º de encomenda 0 600 8A0 400 0 600 8A0 500

Código de barras 3165140.721738 3165140.772563

N.º de encomenda* – –

Código de barras* – –

Nas páginas 59-65 encontra uma síntese da gama completa dos acessórios Bosch.

Soprador de folhas ALB 36 LI.  
Ponha tudo em ordem.
Equipado com 250 km/h de potência de sopro e o inovador sistema de controlo 
da velocidade, o nosso soprador de jardim ALB 36 LI é o melhor dos multitalen-
tos. Graças ao design ergonómico e à autonomia de funcionamento melhorada 
da bateria, esta ferramenta sem fio de 36 V proporciona a mobilidade e potência 
de que necessita para cumprir as suas tarefas.

Sopradores de folhas e aspiradores de jardim  
da Bosch 
Para saber mais sobre os sopradores de folhas e aspirado-
res de jardim, digitalize o código QR. Consulte a página 
2para mais instruções sobre como usar os códigos QR.



Aspirador de jardim ALS 30.  
O único problema é as folhas acabarem.
O nosso aspirador de jardim com fio aspira os desperdícios de jardim mais 
entranhados, permitindo à função de trituração condensar a quantidade de 
desperdícios recolhidos em perfeito material de compostagem. Torna-se  
a maneira mais fácil de recolher as folhas caídas no jardim. 

Leve 
3,2 kg (sopro) e 4,4 kg 

(vácuo) para apanhar sem 
esforço as folhas do jardim

Velocidade de sopro 
Velocidade máxima de  

sopro de 300 km/h para 
remover folhas  

pegajosas e molhadas

Elevado desempenho 
Potente motor de 3.000 W e até 

800 m3/h de fluxo volumétrico

Punho ajustável e alça 
de ombro almofadada 
Para uma utilização 
confortável e sem dor 
nos ombros ou nos 
braços

Tempo de trabalho 
mais longo 
Taxa de trituração 
10:1 – folhas mais 
compactas para uma 
melhor compostagem

Saco de recolha de 45 l 
fácil de usar 
Segundo punho e fecho 
para esvaziar facilmente 
o saco

Aspirador de jardim com fio  |  57  |

Controlo sem esforço 
Punhos ergonómicos com 
design especial para melhor 
equilíbrio e conforto.

Mais tempo de trabalho 
10:1 de trituração significa 
menos viagens para despe-
jar o saco.

Aspirador de jardim

ALS 30

Potência do motor 3.000 W

Velocidade de sopro 280-300 km/h

Fluxo volumétrico máx. 800 m3/h

Taxa de trituração 10:1

Capacidade do saco 45 l

Peso (em modo de soprador) 3,2 kg

Peso (em modo de aspirador) 4,4 kg

N.º de encomenda 0 600 8A1 100

Código de barras 3165140.815161

Nas páginas 59-65 encontra uma síntese da gama completa dos acessórios Bosch.



Se pretende substituir os seus acessórios elétricos de ferramentas de jardim, nesta secção encontrará 
aquilo de que precisa. Desde lâminas de substituição para o corta-relva a sprays de conservação, desde 
óculos de segurança a carregadores de bateria: encontra tudo isto nas páginas seguintes.

Tire ainda mais proveito  
das suas ferramentas  
de jardim Bosch.
As ferramentas de jardim Bosch foram concebidas com vista  
a proporcionar mais durabilidade e versatilidade e os nossos 
engenheiros desenvolveram uma gama de acessórios para  
o ajudar a tirar todo o partido das suas vantagens.
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Baterias e carregadores

Acessórios Bateria de lítio de  
18 V/2,0 Ah

Bateria de lítio de  
18 V / 1,5 Ah

Carregador rápido para 
baterias de lítio  
de 18 V LI, AL 2215 CV

N.º de encomenda 1 600 Z00 03U 1 600 Z00 000 1 600 Z00 001

Código de barras 3165140.726849 3165140.596206 3165140.596213

Indicado para AHS 48 LI
AHS 52 LI
ALB 18 LI
ART 23-18 LI
ART 26-18 LI

AHS 48 LI
AHS 52 LI 
ALB 18 LI
ART 23-18 LI
ART 26-18 LI

AHS 48 LI
AHS 52 LI 
ALB 18 LI
ART 23-18 LI
ART 26-18 LI

Acessórios Bateria de lítio de  
10,8 V/1,5 Ah

Carregador rápido  
AL 1115 CV para baterias  
de lítio de 10,8 V

N.º de encomenda 1 600 Z00 03K 1 600 Z00 03P

Código de barras 3165140.724210 3165140.724258

Indicado para AHS 35-15 LI
AHS 45-15 LI 

AHS 35-15 LI
AHS 45-15 LI 

Acessórios Bateria de lítio de  
36 V/4,0 Ah

Bateria de lítio de  
36 V/2,6 Ah

Bateria de lítio de  
36 V/1,3 Ah 

Carregador rápido  
para baterias de lítio  
de 36 V LI, AL 3640 CV

Carregador standard 
para baterias de lítio  
de 36 V, AL 3620 CV

N.º de encomenda F 016 800 346 F 016 800 301 F 016 800 302 2 607 225 100 F 016 800 313

Código de barras 3165140.742085 3165140.600613 3165140.600620 3165140.365482 3165140.660419

Indicado para AHS 54-20 LI 
AKE 30 LI
ALB 36 LI
ART 30-36 LI
Rotak 43 LI
Rotak 37 LI
Rotak 32 LI HP
Rotak 32 LI

AHS 54-20 LI
AKE 30 LI
ALB 36 LI
ART 30-36 LI
Rotak 43 LI
Rotak 37 LI
Rotak 32 LI HP

AHS 54-20 LI
AKE 30 LI
ALB 36 LI 
ART 30-36 LI 
Rotak 32 LI

AHS 54-20 LI
AKE 30 LI
ALB 36 LI
ART 30-36 LI
Rotak 43 LI
Rotak 37 LI
Rotak 32 LI HP
Rotak 32 LI 

AHS 54-20 LI
AKE 30 LI
ALB 36 LI 
ART 30-36 LI
Rotak 43 LI
Rotak 37 LI
Rotak 32 LI HP
Rotak 32 LI

Acessórios Bateria de níquel-cádmio 
de 18 V/1,5 Ah

Bateria de níquel-cádmio 
de 14,4 V/1,5 Ah

Carregador de níquel-
cádmio AL 2404

N.º de encomenda 2 607 335 536 2 607 335 534 2 607 225 184

Código de barras 3165140.308205 3165140.308199 3165140.425872

Indicado para ART Accutrim ART Easytrim Accu ART Accutrim 
ART Easytrim Accu
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Corta-relvas  
sem fio

Acessórios Lâmina de substituição  
de 43 cm com LeafCollect

Lâmina de substituição  
de 37 cm

Lâmina de substituição  
de 32 cm

N.º de encomenda F 016 800 369 F 016 800 277 F 016 800 332

Código de barras 3165140.769594 3165140.441520 3165140.709330

Indicado para Rotak 43 LI Rotak 37 LI Rotak 32 LI
Rotak 32 LI HP

Acessórios Chave de substituição MultiMulch MultiMulch

N.º de encomenda F 016 800 338 F 016 800 304 F 016 800 305

Código de barras 3165140.712736 3165140.629959 3165140.629966

Indicado para Rotak 43 LI 
Rotak 37 LI 
Rotak 32 LI HP 
Rotak 32 LI 

Rotak 37 LI Rotak 43 LI

Corta-relvas  
robotizados

Acessórios Espigões de fixação  
(20 espigões)

Espigões de fixação  
(100 espigões)

Pregos de fixação  
(4 pregos)

Estação de carregamento

N.º de encomenda F 016 800 318 F 016 800 374 F 016 800 322 F 016 800 384

Código de barras 3165140.662536 3165140.774642 3165140.668194 3165140.776851

Indicado para Indego,  
Indego 1300 

Indego,  
Indego 1300

Indego,  
Indego 1300

Indego 1300

Acessórios Conectores de fios  
(4 conectores)

Lâminas de substituição  
(3 lâminas)

Fio de perímetro  
(100 m)

N.º de encomenda F 016 800 432 F 016 800 321 F 016 800 373

Código de barras 3165140.797443 3165140.668187 3165140.774635

Indicado para Indego,  
Indego 1300 

Indego,  
Indego 1300

Indego,  
Indego 1300
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Acessórios Lâmina de substituição  
de 43 cm com LeafCollect

Lâmina de substituição  
de 40 cm com LeafCollect

Lâmina de substituição  
de 37 cm

N.º de encomenda F 016 800 368 F 016 800 367 F 016 800 272

Código de barras 3165140.769587 3165140.769570 3165140.399067

Indicado para Rotak 43 Rotak 40 Rotak 37

Acessórios Lâmina de substituição  
de 32 cm

MultiMulch MultiMulch

N.º de encomenda F 016 800 340 F 016 800 304 F 016 800 305

Código de barras 3165140.717755 3165140.629959 3165140.629966

Indicado para Rotak 32 Ergoflex
ARM/Rotak 32

Rotak 37 Rotak 43
Rotak 40

Corta-relvas  
com fio

Acessórios Garras em aço para molas

N.º de encomenda F 016 800 285

Código de barras 3165140.515856

Indicado para ALR 900

Acessórios Lâmina de substituição de 37 cm 
para ARM

Lâmina de substituição de 34 cm 
para ARM

N.º de encomenda F 016 800 343 F 016 800 370

Código de barras 3165140.772020 3165140.729604

Indicado para ARM 37 ARM 34

Escarificador

Corta-relvas  
com fio ARM



Aparadores  
de relva sem fio

Aparadores  
de relva

Acessórios Durablade  
(5 lâminas)

Durablade  
(5 lâminas)

Lâminas de segurança 
em plástico (24 unid.)

Lâminas de segurança 
em plástico (24 unid.)

N.º de encomenda F 016 800 371 F 016 800 372 Não disponível em ES/PT Não disponível em ES/PT

Código de barras 3165140.772846 3165140.772860 – –

Indicado para ART 23-18 LI
ART 23-18 LI+

ART 26-18 LI
ART 26-18 LI+

ART 23 Accutrim
ART 23 Easytrim Accu

ART 26 Accutrim
ART 26 Easytrim Accu

Acessórios Jogos de rodas Estribo de proteção  
de plantas

Jogos de rodas

N.º de encomenda F 016 800 172 F 016 800 173 F 016 800 386

Código de barras 3165140.349338 3165140.349345 3165140.783446

Indicado para ART 23 Combitrim ART 23 Combitrim ART 26-18 LI
ART 23-18 LI
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Acessórios Bobina Pro-Tap Fio Pro-Tap Fio de substituição  
(24 m) 

N.º de encomenda F 016 800 175 F 016 800 176 F016 800 344

Código de barras 3165140.349369 3165140.349376 3165140.735896

Indicado para ART 23 Combitrim
ART 26 Easytrim
ART 23 Easytrim

ART 23 Combitrim
ART 26 Easytrim
ART 23 Easytrim

ART 35
ART 30-36 LI
ART 26 SL
ART 23 SL

Aparadores  
de relva com fio

Acessórios Bobina com fio  
(8 m)

Bobina com fio  
(6 m)

Bobina com fio
(4 m)

Fio de 23 cm extra forte 
(emb. de 10)

N.º de encomenda F016 800 345 F 016 800 351 F 016 800 385 F 016 800 174

Código de barras 3165140.735902 3165140.747059 3165140.776868 3165140.349352

Indicado para ART 35 ART 30-36 LI ART 26 SL
ART 23 SL

ART 23 Combitrim
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Acessórios Lâmina para mini  
corta-sebes 20 cm

Lâmina para mini  
corta-sebes 12 cm

Lâmina para mini  
corta-sebes 12 cm

Cabo telescópico com 
rodas

Cabo telescópico com 
rodas

N.º de encomenda 2 609 003 868 2 609 003 885 F 016 800 327 F 016 800 329 2 609 003 869

Código de barras 3165140.573542 3165140.573573 3165140.697187 3165140.697200 3165140.573559

Indicado para ASB 10,8 LI ASB 10,8 LI
AGS 10,8 LI
AGS 7,2 LI

Isio Isio (tesoura de relva +  
mini corta-sebes)

AGS 10,8 LI 
AGS 7,2 LI

Tesouras de relva  
e mini corta-sebes sem fio

Acessórios Lâmina para tesoura  
de relva de 10 cm

Lâmina para tesoura  
de relva de 8 cm

Lâmina para tesoura  
de relva de 8 cm

Pulverizador  
1 l

N.º de encomenda 2 609 003 867 Não disponível em ES/PT F 016 800 326 F 016 800 330

Código de barras 3165140.573535 – 3165140.697170 3165140.697217

Indicado para AGS 10,8 LI
ASB 10,8 LI

AGS 7,2 LI Isio Isio

Eletrosserras

Acessórios Barra e corrente  
1,1 mm/30 cm

Barra e corrente  
1,1 mm/40 cm

Barra e corrente  
1,1 mm/35 cm 

Barra e corrente  
1,1 mm/30 cm 

N.º de 
encomenda

Não disponível  
em ES/PT

F 016 800 261 F 016 800 260 F 016 800 259

Código de 
barras

– 3165140.396509 3165140.396493 3165140.396486

Indicado para AKE 30 LI AKE 40-19 S
AKE 40 S
AKE 40

AKE 35-19 S
AKE 35 S
AKE 35

AKE 30 S
AKE 30

Acessórios Corrente de serra  
1,1 mm/40 cm

Corrente de serra  
1,1 mm/35 cm

Corrente de serra  
1,1 mm/30 cm

Corrente de serra  
1,3 mm/40 cm

Corrente de serra  
1,3 mm/35 cm 

Óleo para eletrosserra

N.º de 
encomenda

F 016 800 258 F 016 800 257 F 016 800 256 F 016 800 240 Não disponível  
em ES/PT

2 607 000 181

Código de barras 3165140.396479 3165140.396462 3165140.396455 3165140.357654  – 3165140.070867

Indicado para AKE 40-19 S
AKE 40 S
AKE 40

AKE 35-19 S
AKE 35 S
AKE 35

AKE 30-19 S
AKE 30 S
AKE 30 LI

AKE 40-19 Pro AKE 35-19 Pro Todos os modelos AKE



Multiferramenta
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Acessórios Fios de corte  
(9 fios)

Corrente de serra  
1,3 mm/26 cm

Barra e corrente  
1,3 mm/26 cm

N.º de encomenda F 016 800 323 F 016 800 324 F 016 800 325

Código de barras 3165140.688406 3165140.688413 3165140.688420

Indicado para AMW RT AMW SG AMW SG

Trituradores

Acessórios Lâmina de 
substituição

Saco de recolha 

N.º de encomenda F 016 800 276 2 605 411 073

Código de barras 3165140.427135 3165140.080514

Indicado para AXT Rapid 2200
AXT Rapid 2000

AXT Rapid 2200 
AXT Rapid 2000

Acessórios Lâminas de substi-
tuição (3 lâminas)

Conjunto de lâminas 
(5 lâminas)

N.º de encomenda F 016 800 303 F 016 800 307

Código de barras 3165140.603263 3165140.643504

Indicado para Keo Keo

Serra de jardim  
sem fio
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Acessórios Luvas para jardinagem (XL) Luvas para jardinagem (L) Luvas para jardinagem (M) Luvas para jardinagem (S) Óculos de proteção

N.º de 
encomenda

F 016 800 314 F 016 800 292 F 016 800 291 Não disponível em ES/PT F 016 800 178

Código de barras 3165140.661126 3165140.521833 3165140.521826 – 3165140.349390

Indicado para Keo 
Todos os AHS
Todos os AXT

Keo 
Todos os AHS
Todos os AXT

Keo 
Todos os AHS
Todos os AXT

Keo 
Todos os AHS
Todos os AXT

Keo
Todos os AHS
Todos os ART
Todos os AXT

Acessórios gerais

Acessórios Spray de conservação Aparelho de recolha 
do material cortado do 
corta-sebes

Saco de jardim pop-up 
120 l

N.º de 
encomenda

1 609 200 399 F 016 800 055 Não disponível em ES/PT

Código de barras 3165140.005029 3165140.247443 –

Indicado para Keo
Isio
ASB 10,8 LI
AGS 10,8 LI
AGS 7,2 LI
Todos os AHS

Isio
ASB 10,8 LI
AGS 10,8 LI
AGS 7,2 LI
Todos os AHS

Todos os produtos
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O caminho para uma limpeza impe-
cável nunca foi tão fácil. 

A gama de máquinas de lavar de  
alta pressão AQT da Bosch oferece 
sempre a melhor solução para as 
suas necessidades – começando 
numa máquina de lavar de alta 
pressão simples para tarefas de 
limpeza básicas até aos modelos  
de máquinas de lavar de alta pres-
são para limpeza geral e de elevado 
desempenho. O design robusto,  
a leveza e a compacidade da 
máquina de lavar de alta pressão 
AQT da Bosch, facilitam o trans-
porte e as manobras, asseguram 
uma preparação rápida e a eco-
nomia em termos de espaço de 
 armazenamento. 

Graças a uma vasta gama de acessó-
rios, as máquinas de lavar de alta 
pressão AQT da Bosch são a solução 
tudo-em-um para qualquer desafio 
de limpeza no exterior. Com o bico 
de 90°, por exemplo, pode remover 

Máquina de lavar  
de alta pressão.  
A solução de limpeza sem esforço 
para o lar e o lazer.
Desperte a curiosidade dos vizinhos. Com a gama de máquinas de lavar de alta 
pressão AQT, a limpeza é sinónimo de esforço mínimo e satisfação máxima!

a sujidade de algerozes ou raios  
de rodas sem ter de se dobrar  
ou esticar. Ligue o bico de sucção  
e elimine poças e pontos de água  
do pátio. Sarjetas ou tubos entupi-
dos? Use a mangueira do conjunto 
de limpeza de tubos para os elimi-
nar. Com o acessório para limpar 
terraços, ter um terraço limpo  
e bonito já não é uma tarefa exte-
nuante. 

Prático é eliminar obstáculos 
e transformar tarefas de limpeza 
aborrecidas em tarefas divertidas – 
o princípio que se aplica a todas  
as máquinas de lavar de alta pressão 
AQT. Práticas graças ao design 
compacto, aos acessórios de fácil 
utilização e às funções inteligentes. 
Configuração e armazenamento 
simples, eficácia energética  
e o desempenho mais rápido  
e eficaz possível.
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Compacta e fácil de montar  
Design compacto, conexões simples 
de engate rápido com pega articulada 
e sistema de arrumação de acessórios 
integrado.

Limpeza sem esforço  
Abrangente gama de acessórios concebi-
dos para todas as suas tarefas de limpeza.

Limpeza adaptada ao desempenho  
Toda a potência de que necessita 
aplicada pelo inovador bico 3-em-1. 

Bico versátil 3 em 1  
Cabeça de alta pressão para jato 

plano e rotativo com opção de 
ensaboamento de baixa pressão

Sistema Auto-stop  
Só fornece energia 
quando necessário

Sistema de arrumação 
de acessórios integrado  
Compartimentos de acesso 
rápido e suporte para lança 
e pistola

Sistema de detergente  
Aplicação fácil de sabão

Ligação rápida SDS  
Para acessórios ligação 

e configuração fáceis

Armazenamento e mobilidade 
Pega articulada e armazenamento 
inovador da mangueira para um 
manuseamento rápido e prático 
da mangueira

A AQT 37-13.  
A solução de limpeza sem esforço para uso doméstico.
A AQT 37-13 da Bosch é uma máquina de lavar de alta pressão para uma utilização abrangente. A AQT 37-13 possui 
uma construção robusta, uma pressão de 130 bar, amplo equipamento e uma vasta gama de acessórios. Desde  
a limpeza do mobiliário de jardim e lavagem do seu carro à limpeza do seu pátio ou da entrada, a AQT 37-13 
 executa inúmeras tarefas de limpeza e é ideal para tarefas mais complicadas e grandes acumulações de sujidade  
ao redor da casa.

Máquinas de lavar de alta pressão da Bosch 
Para saber mais sobre as máquinas de lavar de alta 
pressão, basta digitalizar o código QR. Consulte  
a página 2 para mais instruções sobre como usar  
os códigos QR.
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Gama AQT

Gama AQT

AQT 45-14 X AQT 42-13 AQT 40-13 AQT 37-13 + AQT 37-13

Pressão máx. 140 bar 130 bar 130 bar 130 bar 130 bar

Débito máx. 450 l/h 420 l/h 400 l/h 370 l/h 370 l/h

Potência do motor 2.100 W 1.900 W 1.900 W 1.700 W 1.700 W

Temperatura máx. de admissão 40 °C 40 °C 40 °C 40 °C 40 °C

Peso sem acessórios 17,60 kg 10,25 kg 6,75 kg 6,53 kg 6,53 kg

Comprimento/material da mangueira 8 m/PVC 7 m/PVC 6 m/PVC 6 m/PVC 6 m/PVC

Comprimento/material do cabo de alimentação 5 m/PVC 5 m/PVC 5 m/PVC 5 m/PVC 5 m/PVC

Asa articulada Telescópica Telescópica  ✓ ✓ ✓

Rodas ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Lança Jet-Fan variável / bico fixo de jato plano ✓ / – – / ✓ – / ✓ – / – – / –

Bico 3 em 1 / bico de 90° – / ✓ – / ✓ – / – ✓ / ✓ ✓ / –
Limpador de terraços/Limpador de terraços 
DELUXE – / ✓ – / ✓ – / ✓ – / ✓ – / –

Sistema de detergente de alta pressão/ 
baixa pressão ✓ / – ✓ / – ✓ / – – / ✓ – / ✓

Enrolador para a mangueira ✓ – – – –

Lança Roto-Power/bico Roto-Power ✓/ – – / ✓ – / ✓ – / – – / –

Escova de lavagem – – – ✓ –

N.º de encomenda 0.600.8A7.400 0.600.8A7.300 0.600.8A7.500 0.600.8A7.201 0.600.8A7.200

Código de barras 3165140.781992 3165140.781923 3165140.783569 3165140.746960 3165140.746885

AQT 35-12 + AQT 35-12 AQT 33-11* AQT 33-10

Pressão máx. 120 bar 120 bar 110 bar 100 bar

Débito máx. 350 l/h 350 l/h 330 l/h 330 l/h

Potência do motor 1.500 W 1.500 W 1.300 W 1.300 W

Temperatura máx. de admissão 40 °C 40 °C 40 °C 40 °C

Peso sem acessórios 5,53 kg 5,53 kg 4,5 kg 4,15 kg

Comprimento/material da mangueira 5 m/PVC 5 m/PVC 3 m/PVC 3 m/PVC

Comprimento/material do cabo de alimentação 5 m/PVC 5 m/PVC 5 m/PVC 5 m/PVC

Asa articulada ✓ ✓ – –

Rodas ✓ ✓ – –

Lança Jet-Fan variável / bico fixo de jato plano – / – – / – – / ✓ – / ✓

Bico 3 em 1 / bico de 90° ✓ / – ✓ / – – / – – / –
Limpador de terraços/Limpador de terraços 
DELUXE ✓ / – – / – – / – – / –

Sistema de detergente de alta pressão/ 
baixa pressão – / ✓ – / ✓ ✓ / – – / ✓

Enrolador para a mangueira – – – –

Lança Roto-Power/bico Roto-Power – / – – / – – / – – / –

Escova de lavagem – – – –

N.º de encomenda 0.600.8A7.101 0.600.8A7.100 0.600.8A7.600 0.600.8A7.000

Código de barras 3165140.746823 3165140.746748 3165140.805421 3165140.746687

* Disponível a partir de maio 2015



Acessórios da gama AQT

Acessórios Escova de lavagem Acessório para limpar 
terraços deluxe

Bico 3 em 1 Bico de 90° Bico rotativo Bico de sucção

N.º de encomenda F 016 800 359 F 016 800 416 F 016 800 352 F 016 800 354 F 016 800 353 F 016 800 356

Código de barras 3165140.761192 3165140.787420 3165140.761123 3165140.761147 3165140.761130 3165140.761161

Indicado para Gama AQT Gama AQT Gama AQT Gama AQT Gama AQT Gama AQT

Acessórios Lança com bico 
rotativo

Lança Jet-Fan 
variável

Filtro de água Filtro metálico Bico para detergente

N.º de encomenda F 016 800 418 F 016 800 417 F 016 800 363 F 016 800 419 F 016 800 415

Código de barras 3165140.787444 3165140.787437 3165140.761239 3165140.794954 3165140.787413 

Indicado para AQT 45-14 X apenas AQT 45-14 X apenas Gama AQT Gama AQT Gama AQT

Acessórios Adaptador para 
acessórios Kärcher

Adaptador para 
acessórios Aquatak

Mangueira com 
função autoaspirante

Conjunto de limpeza 
de tubos de 10 m 

Mangueira de prolon-
gamento de 6 m 

Mangueira de alta 
pressão de 6 m

N.º de encomenda F 016 800 364 F 016 800 365 F 016 800 421 F 016 800 362 F 016 800 361 F 016 800 360

Código de barras 3165140.761246 3165140.761253 3165140.794978 3165140.761222 3165140.761215 3165140.761208

Indicado para Gama AQT Gama AQT Gama AQT Gama AQT Gama AQT Gama AQT

|  70  |  Máquina de lavar de alta pressão
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Escolha a máquina de lavar de alta pressão AQT correta, de acordo com a dimensão dos seus projetos de limpeza. 
Prepare-se para os pequenos projetos tais como a limpeza de bicicletas, motos, mobiliário de jardim, vasos ou um 
barbecue com a AQT do nosso segmento de base. As AQTs universais são adequadas para tarefas gerais de limpeza 
tais como a lavagem de veículos de tamanho normal, pequenos terraços, algerozes, tanques ou entradas. Os modelos 
AQT expert oferecem um elevado desempenho de limpeza nas tarefas mais difíceis, tais como a limpeza da de 
 grandes terraços, boxes para cavalos, automóveis 4 x 4, motos quatro, estábulos, piscinas ou campos de ténis.

Pequeno projeto de limpeza Médio projeto de limpeza Grande projeto de limpeza

Easy 
AQT 33-10 330 l/h 100 bar

AQT 33-11 330 l/h 110 bar

Universal

AQT 35-12
350 l/h 120 bar

AQT 35-12 +

AQT 37-13
370 l/h

130 barAQT 37-13 +

AQT 40-13 400 l/h

Expert
AQT 42-13 420 l/h 130 bar

AQT 45-14 X 450 l/h 140 bar

m²
m²

m²O Guia AQT



Descubra a tecnologia de lítio inteligente da Bosch, 
agora online: www.bosch-power4all.com

Tecnologia de lítio inteligente  
da Bosch.
As ferramentas sem fio da Bosch captam sempre a quantidade ideal de energia conforme a necessidade, graças 
ao sistema eletrónico de controlo inteligente. Resultado: mais potência e, ao mesmo tempo, maior resistência.  
A última geração de tecnologia de lítio da Bosch – desenvolvida com mais de 10 anos de experiência da Bosch 
em investigação de baterias.

Tecnologia de lítio inteligente 72
Sistemas Bosch sem fio 74
A gama de 36 V 75
O sistema de 18 V 76
O sistema de 10,8 V 77
Vista geral das ferramentas elétricas  
de bricolage com tecnologia de lítio 78-81

Tecnologia de lítio  
da Bosch
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As vantagens da tecnologia de lítio:

As baterias de lítio estão prontas a usar  
a qualquer altura. Sem efeito de memória, 
sem descarga espontânea.

Pronta a usar a qualquer altura.

Baterias de alta qualidade com uma grande dura-
bilidade. Sistema Electronic Cell Protection (ECP) 
para prevenir sobreaquecimentos e sobrecargas. 

Maior durabilidade.
Quando necessário, mais rendimento para 
trabalhos que exijam uma potência elevada.

Máxima potência.

Longa autonomia de funcionamento 
para tarefas que requerem mais resis-
tência mas menos potência.

Resistência máxima.
As ferramentas sem fio com tecnologia de 
lítio impressionam graças ao seu design 
compacto e peso reduzido.

Design compacto.

A máxima potência e, ao mesmo tempo, 
maior resistência.
Para mais potência e maior resistência – conforme a necessidade. As ferramentas sem fio da Bosch captam sempre  
a quantidade ideal de energia, graças ao sistema eletrónico de controlo inteligente. Para as aplicações mais exigentes, 
como cortar as sebes de trás com ramos de grandes diâmetros, é necessária muita potência. Em aplicações mais 
simples, a autonomia de funcionamento é o que conta – por exemplo para modelar e dar forma a sebes e arbustos  
com ramos de diâmetros mais pequenos.

Máxima potência – aplicações 
exigentes: como cortar as sebes 
de trás com ramos de grandes 
diâmetros, perfurar uma parede 
de betão, aparafusar parafusos 
grossos. 

Resistência máxima – aplicações 
fáceis: modelar e dar forma a sebes 
e arbustos com ramos de diâmetros 
mais pequenos, perfurar alvenaria, 
aparafusar muitos parafusos 
pequenos. 

Tecnologia de lítio inteligente 
da Bosch

Ferramentas sem fio de 
níquelcádmio convencionais

Autonomia de funcionamento  
com níquel-cádmio

Autonomia de funcionamento com lítio

Consumo de energia

Efi
ci

en
te

In
efi

ci
en

te

Resistência 
(tempo)

Potência máxima 
necessária

Potência suficiente

Indicação simplificada da carga da bateria

NiCd



Sistemas Bosch sem fio.  
As baterias com tecnologia 
de lítio.
36 V potentes. 18 V robustos. 10,8 V compactos. 
Os nossos sistemas de lítio sem fio são a forma 
mais inteligente de manter a carga para as tarefas 
de bricolage em casa e no jardim. Tudo o que 
precisa é de uma única bateria de cada categoria 
de tensão e de uma unidade de carregamento  
e pode ligar qualquer ferramenta sem fio desse 
conceito de tensão. E há mais: pode expandir  
a sua caixa de ferramentas a qualquer altura sem 
ter de comprar equipamento de carregamento 
novo – e assim poupa dinheiro.

|  74  |  Sistemas Bosch sem fio

Descubra agora os sistemas 
Bosch sem fio online:  
www.bosch-power4all.com



Bosch 
Lithium-Ion

36 VPOW
ER

36 V. 
Para mais potência.
Garantindo toda a potência com zero emissões, a gama de 36 V constitui uma verdadeira alternativa de bateria 
às ferramentas de jardim elétricas e a gasolina. Com períodos de funcionamento mais longos entre cargas  
(em comparação com as baterias de níquel-cádmio) e sem ter de se preocupar com cabos de extensão, vapores, 
gasolina ou cabos de puxar, a tecnologia de lítio de 36 V da Bosch é sinónimo de potência. Garantindo sempre  
a potência máxima sem perdas graduais de energia, a gama oferece um nível de desempenho que normalmente 
não é associado a produtos da mesma categoria de peso e tamanho. 

A gama de 36 V  |  75  |

Rotak 43 LIRotak 37 LI

Rotak 32 LI  
High Power

AHS 54-20 LI

ALB 36 LI

ART 30-36 LI

AKE 30 LI



ART 26-18 LI

ART 23-18 LI

ALB 18 LI

AHS 52 LI PSR 18 LI-2

PSB 18 LI-2PSM 18 LI

PST 18 LI

Uneo Maxx

PSA 18 LI

PAS 18 LI

PKS 18 LI

PML 18 LI

AHS 48 LI

|  76  |  O sistema de 18 V

Sistema sem fio de 18 V com tecnologia de lítio para as ferramentas Bosch para a casa e para o jardim! Desempenho 
notável com uma única potente bateria de 18 V compatível com todas as ferramentas sem fio do sistema: 
berbequim/aparafusador, berbequim combinado, martelo perfurador, serra vertical, lixadeira, luz LED de trabalho  
e até aparador de relva, soprador de folhas e corta-sebes.

Sistema sem fio de 18 V.
Potente, flexível, inteligente!
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AHS 45-15 LI

AHS 35-15 LI

Sistema sem fio de 10,8 V. 
Compacto, flexível, inteligente!

Trabalhe de forma inteligente para se sentir confortável mais depressa! Isso não é um problema para o sistema 
sem fio de 10,8 V da Bosch. Tudo o que precisa é de uma bateria e de um carregador para usar as várias ferra-
mentas compactas nos seus trabalhos em casa ou no jardim. Assim poupa tempo e dinheiro – e os resultados 
serão impressionantes.

PSR 10,8 LI-2 PSM 10,8 LI

PSB 10,8 LI-2 PLI 10,8 LI

Uneo

PST 10,8 LI

PMF 10,8 LI



PSM 18 LI Multilixadeira sem fio 
Lixa em qualquer canto
▶ Com sistema de microfiltro da Bosch – extrai o pó diretamente  

para dentro da caixa do microfiltro

▶ Sistema de microvelcro para uma substituição rápida e prática  
das folhas de lixa

▶ Placa de lixar bipartida com ponta delta rotativa para uma ótima 
utilização da folha de lixa

PSR 18 LI-2  
Berbequim/aparafusador sem fio 
Potência e resistência na sua mão
▶ Pequeno e compacto – o mais prático e confortável da sua classe

▶ Potente – engrenagem de 2 velocidades para uma transmissão ideal da força

▶ Com Bosch PowerControl – pré-seleção do binário eletrónica graças  
à mudança de velocidade integrada

PSB 18 LI-2  
Berbequim combinado sem fio 
A ferramenta versátil com uma potência excecional

▶ Indicado para perfurar até em madeira, metal e alvenaria

▶ Pré-seleção do binário, mais posição de perfuração com e sem  
percussão – potência ideal para cada aplicação

▶ A ferramenta mais prática da sua classe graças ao design compacto

Ferramentas elétricas de lítio de 18 V

|  78  |  Vista geral das ferramentas elétricas de bricolage com tecnologia de lítio

PST 18 LI  
Serra vertical sem fio 
Compacta e sem fio para um corte preciso
▶ Máxima precisão e controlo graças ao CutControl da Bosch

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

▶ Movimento pendular orbital de 4 fases para uma progressão  
de corte rápida e uma longa duração da lâmina de serra

Uneo Maxx  
Martelo perfurador sem fio
Máxima versatilidade, máxima potência
▶ A potente ferramenta multifacetada 3-em-1 para martelar,  

perfurar e aparafusar

▶ Mecanismo de percussão pneumático – máxima força  
de percussão mesmo a trabalhar em betão

▶ SDS-Quick para uma troca fácil de broca



PAS 18 LI  
Aspirador manual sem fio
Versátil, com elevado poder de aspiração
▶ Portátil, leve e potente

▶ Acessórios abrangentes para uma vasta gama de aplicações

PKS 18 LI  
Serra circular sem fio
Compacta e potente
▶ Precisão sem esforço – o CutControl permite seguir 

facilmente as marcas

▶ Bloqueio do veio para uma substituição rápida e fácil 
das lâminas de serra

▶ Serrar sem esforço graças ao motor potente

Vista geral das ferramentas elétricas de bricolage com tecnologia de lítio  |  79  |

PML LI  
Lanterna multifunções sem fio
Luz brilhante em qualquer lugar
▶ Elevado poder de iluminação graças aos três LEDs de alta 

qualidade (3 x 1 W)

▶ Utilização versátil graças à vasta gama de acessórios

▶ Mobilidade excelente

PSA 18 LI  
Serra sabre sem fio
Facilidade de corte em materiais grossos ou finos
▶ Prática e versátil

▶ Manuseamento fácil e máximo controlo graças  
ao design compacto e leve

▶ Função «Turbo» para cortar madeira de forma  
particularmente rápida
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Ferramentas elétricas de lítio de 10,8 V

PSR 10,8 LI-2  
Berbequim/aparafusador sem fio 
Força compacta. Que assenta bem na mão.

▶ Pequeno, leve, compacto – o mais prático da sua classe

▶ Potente – com engrenagem de 2 velocidades para uma 
transmissão ideal da força

▶ Pré-seleção do binário mais posição de perfuração sem 
percussão – potência ideal para cada aplicação

PSB 10,8 LI-2  
Berbequim combinado sem fio 
Força compacta. Para perfurar com e sem percussão  
e aparafusar.

▶ A ferramenta mais prática da sua classe graças ao design 
compacto

▶ Apenas 1 kg para um manuseamento perfeito

▶ Pré-seleção do binário mais posição de perfuração com  
e sem percussão – potência ideal para cada aplicação

PST 10,8 LI  
Serra multiusos sem fio
Força compacta. Para cortar com precisão e serrar 
facilmente.
▶ A prática serra multiusos para cortes curtos em vários materiais

▶ Pequena, leve e compacta para serrar de forma controlada – 
mesmo em espaços apertados

▶ Sistema SDS de uma mão – a direção de corte pode ser 
facilmente alterada para permitir usar uma serra vertical  
e uma serra sabre

Uneo  
Martelo perfurador sem fio
Força compacta. Para martelar, perfurar e aparafusar.
▶ A potente ferramenta multifacetada 3-em-1 – com o potente 

mecanismo de martelo pneumático da Bosch 

▶ Com engrenagem de 2 velocidades para uma transmissão 
ideal da força

▶ Utilização confortável graças ao tamanho especialmente 
prático e ao peso reduzido
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PSM 10,8 LI  
Multilixadeira sem fio
Força compacta. Para mais capacidade de desbaste 
quando necessário.
▶ Multilixadeira compacta e prática

▶ Com PowerAutomatic – esta ferramenta multifunções 
aumenta automaticamente a capacidade de demolição 
quando se aplica pressão

▶ Lixar e polir mesmo em áreas de difícil acesso e em 
superfícies pequenas

PMF 10,8 LI  
Ferramenta multifunções sem fio 
Força compacta. Incrivelmente versátil.

▶ A ferramenta multifacetada para serrar, cortar, fresar, lixar, raspar

▶ Excelente ergonomia – prática, leve e confortável

▶ Pré-seleção contínua da velocidade de rotação com Eco 
Electronic para trabalhar com precisão e uma maior autonomia  
de funcionamento

PLI 10,8 LI  
Lanterna sem fio
Força compacta. Ilumina os locais mais escuros.
▶ Elevado poder de iluminação numa grande amplitude graças 

ao potente LED economizador com 1 W de potência

▶ Excelente e ergonomia – com softgrip para um manuseamento 
perfeito

▶ Design compacto



|  82  |  Níveis de pressão acústica e valores de vibração

Valores de ruído e vibração

Ferramentas de jardim 
Nome do produto

N.º de 
encomenda

Diretriz 
aplicável

Nível de pressão 
acústica (dB(A))

Nível de 
potência 
acústica (dB(A))

Valor K 
(dB)

Nível de potência 
acústica garantido 
(dB(A))

Diretriz 
aplicável

Valor de vibração  
(ms–2)

Valor K  
(ms–2)

Indego 1300 06008A22** EN 60335 64 72 3 75 na na na
Indego 06008A21** EN 60335 64 72 3 75 na na na
Rotak 43 LI 06008A45** EN 60335 76 90 1 90 EN 60335 2,5 1,5
Rotak 37 LI 06008A44** EN 60335 75 89 1 89 EN 60335 2,5 1,5
Rotak 32 LI 0600885D** EN 60335 74 86 3 89 EN 60335 2,5 1,5
Rotak 43 06008A43** EN 60335 80 94 1,4 95 EN 60335 2,5 1,5
Rotak 40 06008A42** EN 60335 80 93 1,4 94 EN 60335 2,5 1,5
Rotak 37 06008A41** EN 60335 80 94 1,2 94 EN 60335 2,5 1,5
Rotak 32 Ergoflex 0600885E** EN 60335 79 93 1 94 EN 60335 2,5 1,5
Rotak 32 0600885B** EN 60335 79 93 1 94 EN 60335 2,5 1,5
ARM 37 06008A62** EN 60335 92 96 1 97 EN 60335 2,5 1,5
ARM 34 06008A61** EN 60335 91 96 2 98 EN 60335 2,5 1,5
ALR 900 060088A0** 2000/14/CE 78 95 1 95 EN 60335 2,5 1,5
AVR 1100 060088A1** 2000/14/CE 76 93 1 94 EN 60335 2,5 1,5
Isio com tesoura de relva 06008331** EN 60335 menos de 70 – – – EN 60335 < 2,5 1,5
Isio com mini corta-sebes 06008331** EN 60745 58 79 3 82 EN 60745 < 2,5 1,5
AGS 10,8 LI com tesoura de 
relva 06008561** EN 60335 menos de 70 – – – EN 60335 < 2,5 1,5

AGS 7,2 LI com tesoura de 
relva 06008560** EN 60335 menos de 70 – – – EN 60335 < 2,5 1,5

ASB 10,8 LI mini corta-sebes 06008563** EN 60745 66 76 1 77 EN 60745 < 2,5 1,5
ART 23-18 LI 06008A5C** EN 60335 60 81 3 84 EN 60335 < 2,5 1,5
ART 26-18 LI 06008A5E** EN 60335 67 88 3 91 EN 60335 < 2,5 1,5
ART 26 Accutrim 0600878F** EN 60335 72 93 3 96 EN 60335 2,5 2
ART 23 Accutrim 0600878E** EN 60335 72 93 3 96 EN 60335 2,5 2
ART 26 Easytrim Accu 0600878J** EN 60335 72 94 3 96 EN 60335 2,5 2
ART 23 Combitrim 0600878B** EN 60335 85 95 1 96 EN 60335 3,5 2
AHS 54-20 LI 060084A1** EN 60745-2-15 67 87 3 90 EN 60745 2,5 1,5
AHS 52 LI 06008492** EN 60745-2-15 66 87 3 90 EN 60745 < 2,5 1,5
AHS 48 LI 06008491** EN 60745-2-15 66 87 3 90 EN 60745 < 2,5 1,5
AHS 45-15 LI 0600849A** EN 60745-2-15 66 87 3 90 EN 60745 < 2,5 1,5
AHS 35-15 LI 0600849B** EN 60745-2-15 66 87 3 90 EN 60745 < 2,5 1,5
AHS 70-34 0600847K** EN 60745-2-15 76 97 1 98 EN 60745 4 1,5
AHS 65-34 0600847J** EN 60745-2-15 76 97 1 98 EN 60745 4 1,5
AHS 60-26 0600847H** EN 60745-2-15 75 96 1 97 EN 60745 2,5 1,5
AHS 55-26 0600847G** EN 60745-2-15 75 96 1 97 EN 60745 2,5 1,5
AHS 50-26 0600847F** EN 60745-2-15 75 96 1 97 EN 60745 2,5 1,5
AHS 45-26 0600847E** EN 60745-2-15 75 96 1 97 EN 60745 2,5 1,5
AHS 60-16 0600847D** EN 60745-2-15 74 95 2 97 EN 60745 < 2,5 1,5
AHS 55-16 0600847C** EN 60745-2-15 74 95 2 97 EN 60745 < 2,5 1,5
AHS 50-16 0600847B** EN 60745-2-15 74 95 2 97 EN 60745 < 2,5 1,5
AHS 45-16 0600847A** EN 60745-2-15 74 95 2 97 EN 60745 < 2,5 1,5

Keo 06008619** EN 60745-2-11 72 pode exceder 80 3 – EN 60745 Cortar tábuas 19
Cortar vigas de madeira 20

Cortar tábuas 6
Cortar vigas de madeira 3

AKE 30 LI 06008371** EN 60745-2-13 74 94 3 97 EN 60745 < 2,5 1,5
AKE 40-19 Pro 06008368** EN 60745-2-13 95 103 3 106 EN 60335 8 1,5
AKE 40-19 S 0600836F** EN 60745-2-13 95 103 3 106 EN 60335 6 1,5
AKE 35-19 S 0600836E** EN 60745-2-13 95 103 3 106 EN 60335 6 1,5
AKE 40 S 06008346** EN 60745-2-13 95 103 1,5 105 EN 60335 4 1,5
AKE 35 S 06008345** EN 60745-2-13 95 103 1,5 105 EN 60335 4 1,5
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Ferramentas de jardim 
Nome do produto

N.º de 
encomenda

Diretriz 
aplicável

Nível de pressão 
acústica (dB(A))

Nível de 
potência 
acústica (dB(A))

Valor K 
(dB)

Nível de potência 
acústica garantido 
(dB(A))

Diretriz 
aplicável

Valor de vibração  
(ms–2)

Valor K  
(ms–2)

Indego 1300 06008A22** EN 60335 64 72 3 75 na na na
Indego 06008A21** EN 60335 64 72 3 75 na na na
Rotak 43 LI 06008A45** EN 60335 76 90 1 90 EN 60335 2,5 1,5
Rotak 37 LI 06008A44** EN 60335 75 89 1 89 EN 60335 2,5 1,5
Rotak 32 LI 0600885D** EN 60335 74 86 3 89 EN 60335 2,5 1,5
Rotak 43 06008A43** EN 60335 80 94 1,4 95 EN 60335 2,5 1,5
Rotak 40 06008A42** EN 60335 80 93 1,4 94 EN 60335 2,5 1,5
Rotak 37 06008A41** EN 60335 80 94 1,2 94 EN 60335 2,5 1,5
Rotak 32 Ergoflex 0600885E** EN 60335 79 93 1 94 EN 60335 2,5 1,5
Rotak 32 0600885B** EN 60335 79 93 1 94 EN 60335 2,5 1,5
ARM 37 06008A62** EN 60335 92 96 1 97 EN 60335 2,5 1,5
ARM 34 06008A61** EN 60335 91 96 2 98 EN 60335 2,5 1,5
ALR 900 060088A0** 2000/14/CE 78 95 1 95 EN 60335 2,5 1,5
AVR 1100 060088A1** 2000/14/CE 76 93 1 94 EN 60335 2,5 1,5
Isio com tesoura de relva 06008331** EN 60335 menos de 70 – – – EN 60335 < 2,5 1,5
Isio com mini corta-sebes 06008331** EN 60745 58 79 3 82 EN 60745 < 2,5 1,5
AGS 10,8 LI com tesoura de 
relva 06008561** EN 60335 menos de 70 – – – EN 60335 < 2,5 1,5

AGS 7,2 LI com tesoura de 
relva 06008560** EN 60335 menos de 70 – – – EN 60335 < 2,5 1,5

ASB 10,8 LI mini corta-sebes 06008563** EN 60745 66 76 1 77 EN 60745 < 2,5 1,5
ART 23-18 LI 06008A5C** EN 60335 60 81 3 84 EN 60335 < 2,5 1,5
ART 26-18 LI 06008A5E** EN 60335 67 88 3 91 EN 60335 < 2,5 1,5
ART 26 Accutrim 0600878F** EN 60335 72 93 3 96 EN 60335 2,5 2
ART 23 Accutrim 0600878E** EN 60335 72 93 3 96 EN 60335 2,5 2
ART 26 Easytrim Accu 0600878J** EN 60335 72 94 3 96 EN 60335 2,5 2
ART 23 Combitrim 0600878B** EN 60335 85 95 1 96 EN 60335 3,5 2
AHS 54-20 LI 060084A1** EN 60745-2-15 67 87 3 90 EN 60745 2,5 1,5
AHS 52 LI 06008492** EN 60745-2-15 66 87 3 90 EN 60745 < 2,5 1,5
AHS 48 LI 06008491** EN 60745-2-15 66 87 3 90 EN 60745 < 2,5 1,5
AHS 45-15 LI 0600849A** EN 60745-2-15 66 87 3 90 EN 60745 < 2,5 1,5
AHS 35-15 LI 0600849B** EN 60745-2-15 66 87 3 90 EN 60745 < 2,5 1,5
AHS 70-34 0600847K** EN 60745-2-15 76 97 1 98 EN 60745 4 1,5
AHS 65-34 0600847J** EN 60745-2-15 76 97 1 98 EN 60745 4 1,5
AHS 60-26 0600847H** EN 60745-2-15 75 96 1 97 EN 60745 2,5 1,5
AHS 55-26 0600847G** EN 60745-2-15 75 96 1 97 EN 60745 2,5 1,5
AHS 50-26 0600847F** EN 60745-2-15 75 96 1 97 EN 60745 2,5 1,5
AHS 45-26 0600847E** EN 60745-2-15 75 96 1 97 EN 60745 2,5 1,5
AHS 60-16 0600847D** EN 60745-2-15 74 95 2 97 EN 60745 < 2,5 1,5
AHS 55-16 0600847C** EN 60745-2-15 74 95 2 97 EN 60745 < 2,5 1,5
AHS 50-16 0600847B** EN 60745-2-15 74 95 2 97 EN 60745 < 2,5 1,5
AHS 45-16 0600847A** EN 60745-2-15 74 95 2 97 EN 60745 < 2,5 1,5

Keo 06008619** EN 60745-2-11 72 pode exceder 80 3 – EN 60745 Cortar tábuas 19
Cortar vigas de madeira 20

Cortar tábuas 6
Cortar vigas de madeira 3

AKE 30 LI 06008371** EN 60745-2-13 74 94 3 97 EN 60745 < 2,5 1,5
AKE 40-19 Pro 06008368** EN 60745-2-13 95 103 3 106 EN 60335 8 1,5
AKE 40-19 S 0600836F** EN 60745-2-13 95 103 3 106 EN 60335 6 1,5
AKE 35-19 S 0600836E** EN 60745-2-13 95 103 3 106 EN 60335 6 1,5
AKE 40 S 06008346** EN 60745-2-13 95 103 1,5 105 EN 60335 4 1,5
AKE 35 S 06008345** EN 60745-2-13 95 103 1,5 105 EN 60335 4 1,5
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Ferramentas de jardim 
Nome do produto

N.º de 
encomenda

Diretriz 
aplicável

Nível de pressão 
acústica (dB(A))

Nível de 
potência 
acústica (dB(A))

Valor K 
(dB)

Nível de potência 
acústica garantido 
(dB(A))

Diretriz 
aplicável

Valor de vibração  
(ms–2)

Valor K  
(ms–2)

AKE 30 S 06008344** EN 60745-2-13 95 103 1,5 105 EN 60335 4 1,5
AKE 40 06008340** EN 60745-2-13 95 103 1,5 105 EN 60335 4 1,5
AKE 35 06008340** EN 60745-2-13 95 103 1,5 105 EN 60335 4 1,5
AXT 25 TC 06008033** EN 50434 82 90 2 92 na na na
AXT 23 TC 06008032** EN 50434 82 90 2 92 na na na
AXT 25 D 06008031** EN 50434 81 89 3 92 na na na
AXT 22 D 06008030** EN 50434 81 89 3 92 na na na
AXT Rapid 2200 06008536** EN 50434 90 103 4 107 na na na
AXT Rapid 2000 06008535** EN 50434 89 103 3 106 na na na
AMW 10 06008A30** EN 60335 84,5 104,5 2,5 107 EN 60335 na na
AMW HS 06008A3A** EN 60335 80,5 100,5 2,5 103 EN 60335 2,5 1
AMW SG 06008A3B** EN 60335 84,5 104,5 2,5 103 EN 60335 4,5 1
AMW RT 06008A3C** EN 60335 85 94 2 96 EN 60335 3,5 1
AMW LB 06008A3F** EN 60335 92 100 2 104 EN 60335 3,5 0,6
ALB 36 LI 06008A04** EN 60335 78,5 89,5 2,2 92 EN 60335 2,9 1,5
ALB 18 LI 06008A05** EN 60335 60 80 3 83 EN 60335 2,5 1,5
ALS 25 06008A10** EN 60335 82 102 3 105 EN 60335 2,5 1,5
AQT 45-14 X 06008A74** 2000/14/CE 81 94 2 96 EN 60335 2,0 1,5
AQT 42-13 06008A73** 2000/14/CE 81 94 2 96 EN 60335 2,0 1,5
AQT 40-13  06008A75** 2000/14/CE 83 94 2 96 EN 60335 4,7 1,5
AQT 37-13 + 06008A72** 2000/14/CE 78 90 1 91 EN 60335 2 2
AQT 37-13 06008A72** 2000/14/CE 78 90 1 91 EN 60335 2 2
AQT 35-12 + 06008A71** 2000/14/CE 83 93 2 95 EN 60335 7 2
AQT 35-12 06008A71** 2000/14/CE 83 93 2 95 EN 60335 7 2
AQT 33-10 06008A70** 2000/14/CE 84 95 1 97 EN 60335 6 2

Ferramentas elétricas 
Nome do produto

N.º de 
encomenda

Diretriz 
aplicável

Nível de pressão 
acústica (dB(A))

Nível de 
potência 
acústica (dB(A))

Valor K 
(dB)

Nível de potência 
acústica garantido 
(dB(A))

Diretriz 
aplicável

Valor de vibração  
(ms–2)

Valor K  
(ms–2)

PSR 18 LI-2 0603973300 EN 60745 76 87 3,0 90 EN 60745 Perfurar metal 2,5
Aparafusar 2,5

Perfurar metal 1,5
Aparafusar 1,5

Uneo Maxx 0603952300 EN 60745 85 96 3,0 99 EN 60745

Perfurar com percussão em betão 
13,0
Perfurar metal 4,0
Aparafusar 2,5

Perfurar com percussão em betão 3,0
Perfurar metal 1,5
Aparafusar 1,5

PSB 18 LI-2 0603982300 EN 60745 89 100 3,0 103 EN 60745

Perfurar metal 2,5
Perfurar com percussão em betão 
16,5
Aparafusar 2,5

Perfurar metal 1,5
Perfurar com percussão em betão 1,5
Aparafusar 1,5

PST 18 LI 0603011001 EN 60745 81 92 3,0 95 EN 60745 Cortar tábuas 8,0
Cortar chapa 5,0

Cortar tábuas 1,5
Cortar chapa 1,5

PSM 18 LI 06033A1300 EN 60745 72 80 3,0 83 EN 60745 7,0 1,5

PSA 18 LI 06033B2300 EN 60745 85 96 3,0 99 EN 60745 Cortar tábuas 17,5
Cortar vigas de madeira 17,5

Cortar tábuas 1,5
Cortar vigas de madeira 1,5

PKS 18 LI 06033B1301 EN 60745 84 85 3,0 88 EN 60745 Cortar madeira 2,5
Cortar metal 3,5

Cortar madeira 1,5
Cortar metal 1,5

Uneo 0603984000 EN 60745 83 94 3,0 97 EN 60745

Perfurar com percussão em betão 
13,0
Perfurar metal 2,5
Aparafusar 2,5

Perfurar com percussão em betão 2,5
Perfurar metal 1,5
Aparafusar 1,5

PSR 10,8 LI-2 060397290A EN 60745 71 82 1,5 83,5 EN 60745 Perfurar metal 2,5
Aparafusar 2,5

Perfurar metal 1,5
Aparafusar 1,5

PSB 10,8 LI-2 0603983900 EN 60745 83 94 3,0 97 EN 60745 2,5 1,5

PST 10,8 LI 06033B4000 EN 60745 85 96 3,0 99 EN 60745 Serrar madeira 6,0
Serrar chapa 8,0

Serrar madeira 1,5
Serrar chapa 1,5

PSM 10,8 LI 0603976903 EN 60745 70 80 3 83 EN 60745 5,5 1,5

PMF 10,8 LI 0603101904 EN 60745 81 92 1,8 93,8 EN 60745
Lixar 4,0
Serrar 16,0–20,0
Raspar 6,0

Lixar 1,5
Serrar 2,0–2,5
Raspar 1,5

Níveis de pressão/potência acústica e valores de vibração
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Ferramentas de jardim 
Nome do produto

N.º de 
encomenda

Diretriz 
aplicável

Nível de pressão 
acústica (dB(A))

Nível de 
potência 
acústica (dB(A))

Valor K 
(dB)

Nível de potência 
acústica garantido 
(dB(A))

Diretriz 
aplicável

Valor de vibração  
(ms–2)

Valor K  
(ms–2)

AKE 30 S 06008344** EN 60745-2-13 95 103 1,5 105 EN 60335 4 1,5
AKE 40 06008340** EN 60745-2-13 95 103 1,5 105 EN 60335 4 1,5
AKE 35 06008340** EN 60745-2-13 95 103 1,5 105 EN 60335 4 1,5
AXT 25 TC 06008033** EN 50434 82 90 2 92 na na na
AXT 23 TC 06008032** EN 50434 82 90 2 92 na na na
AXT 25 D 06008031** EN 50434 81 89 3 92 na na na
AXT 22 D 06008030** EN 50434 81 89 3 92 na na na
AXT Rapid 2200 06008536** EN 50434 90 103 4 107 na na na
AXT Rapid 2000 06008535** EN 50434 89 103 3 106 na na na
AMW 10 06008A30** EN 60335 84,5 104,5 2,5 107 EN 60335 na na
AMW HS 06008A3A** EN 60335 80,5 100,5 2,5 103 EN 60335 2,5 1
AMW SG 06008A3B** EN 60335 84,5 104,5 2,5 103 EN 60335 4,5 1
AMW RT 06008A3C** EN 60335 85 94 2 96 EN 60335 3,5 1
AMW LB 06008A3F** EN 60335 92 100 2 104 EN 60335 3,5 0,6
ALB 36 LI 06008A04** EN 60335 78,5 89,5 2,2 92 EN 60335 2,9 1,5
ALB 18 LI 06008A05** EN 60335 60 80 3 83 EN 60335 2,5 1,5
ALS 25 06008A10** EN 60335 82 102 3 105 EN 60335 2,5 1,5
AQT 45-14 X 06008A74** 2000/14/CE 81 94 2 96 EN 60335 2,0 1,5
AQT 42-13 06008A73** 2000/14/CE 81 94 2 96 EN 60335 2,0 1,5
AQT 40-13  06008A75** 2000/14/CE 83 94 2 96 EN 60335 4,7 1,5
AQT 37-13 + 06008A72** 2000/14/CE 78 90 1 91 EN 60335 2 2
AQT 37-13 06008A72** 2000/14/CE 78 90 1 91 EN 60335 2 2
AQT 35-12 + 06008A71** 2000/14/CE 83 93 2 95 EN 60335 7 2
AQT 35-12 06008A71** 2000/14/CE 83 93 2 95 EN 60335 7 2
AQT 33-10 06008A70** 2000/14/CE 84 95 1 97 EN 60335 6 2

Ferramentas elétricas 
Nome do produto

N.º de 
encomenda

Diretriz 
aplicável

Nível de pressão 
acústica (dB(A))

Nível de 
potência 
acústica (dB(A))

Valor K 
(dB)

Nível de potência 
acústica garantido 
(dB(A))

Diretriz 
aplicável

Valor de vibração  
(ms–2)

Valor K  
(ms–2)

PSR 18 LI-2 0603973300 EN 60745 76 87 3,0 90 EN 60745 Perfurar metal 2,5
Aparafusar 2,5

Perfurar metal 1,5
Aparafusar 1,5

Uneo Maxx 0603952300 EN 60745 85 96 3,0 99 EN 60745

Perfurar com percussão em betão 
13,0
Perfurar metal 4,0
Aparafusar 2,5

Perfurar com percussão em betão 3,0
Perfurar metal 1,5
Aparafusar 1,5

PSB 18 LI-2 0603982300 EN 60745 89 100 3,0 103 EN 60745

Perfurar metal 2,5
Perfurar com percussão em betão 
16,5
Aparafusar 2,5

Perfurar metal 1,5
Perfurar com percussão em betão 1,5
Aparafusar 1,5

PST 18 LI 0603011001 EN 60745 81 92 3,0 95 EN 60745 Cortar tábuas 8,0
Cortar chapa 5,0

Cortar tábuas 1,5
Cortar chapa 1,5

PSM 18 LI 06033A1300 EN 60745 72 80 3,0 83 EN 60745 7,0 1,5

PSA 18 LI 06033B2300 EN 60745 85 96 3,0 99 EN 60745 Cortar tábuas 17,5
Cortar vigas de madeira 17,5

Cortar tábuas 1,5
Cortar vigas de madeira 1,5

PKS 18 LI 06033B1301 EN 60745 84 85 3,0 88 EN 60745 Cortar madeira 2,5
Cortar metal 3,5

Cortar madeira 1,5
Cortar metal 1,5

Uneo 0603984000 EN 60745 83 94 3,0 97 EN 60745

Perfurar com percussão em betão 
13,0
Perfurar metal 2,5
Aparafusar 2,5

Perfurar com percussão em betão 2,5
Perfurar metal 1,5
Aparafusar 1,5

PSR 10,8 LI-2 060397290A EN 60745 71 82 1,5 83,5 EN 60745 Perfurar metal 2,5
Aparafusar 2,5

Perfurar metal 1,5
Aparafusar 1,5

PSB 10,8 LI-2 0603983900 EN 60745 83 94 3,0 97 EN 60745 2,5 1,5

PST 10,8 LI 06033B4000 EN 60745 85 96 3,0 99 EN 60745 Serrar madeira 6,0
Serrar chapa 8,0

Serrar madeira 1,5
Serrar chapa 1,5

PSM 10,8 LI 0603976903 EN 60745 70 80 3 83 EN 60745 5,5 1,5

PMF 10,8 LI 0603101904 EN 60745 81 92 1,8 93,8 EN 60745
Lixar 4,0
Serrar 16,0–20,0
Raspar 6,0

Lixar 1,5
Serrar 2,0–2,5
Raspar 1,5



ANTI-BLOCKING-SYSTEM

ERGOFLEX SYSTEM

TURBINE-CUT SYSTEM TURBINE-CUT SYSTEM

Com a Bosch está sempre um passo à frente. 
Tecnologia líder que o auxilia nas atividades de jardinagem.

A Bosch está em constante desenvolvimento de 
novos produtos concebidos à medida das necessi-
dades dos jardineiros. Tornamos as tarefas de 
jardinagem do dia-a-dia mais fáceis e confortáveis.

Apresentamos uma pequena seleção das nossas novi-
dades tecnológicas. Visite www.bosch-garden.com 
para obter informações adicionais.

Sistema eletrónico Anti-Blocking  
Se não for possível cortar à primeira um ramo 
grosso, a inovadora microeletrónica deteta-o  
e regula imediatamente o sentido de trabalho 
das lâminas. As lâminas continuam a cortar 
com toda a potência a madeira, onde outras 
ferramentas não desenvolvem. 

Sistema Ergoflex  
Os corta-relvas Rotak dispõem do sistema 
Ergoflex, oferecendo barras ajustáveis com 
design ergonómico para uma excelente 
postura corporal, reduzindo dores muscu-
lares ao cortar a relva.

Sistema Jet-Collect  
O rolo inovador com garras em aço inoxidável 
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 da 
caixa de recolha, através de um forte fluxo  
de ar, que evita a obstrução.

Eficiente sistema Turbine-Cut  
Este mecanismo de corte com turbina é possí-
vel triturar ao mesmo tempo materiais macios  
e madeira dura. 8 lâminas rotativas juntamente 
com a construção da tremonha possibilitam 
uma alimentação automática dos ramos per-
feita e um débito de material extremamente 
rápido de até 230 kg/h.

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 ANTI-BLOCKING

MOTOR POWERDRIVE

SISTEMA ERGOFLEX

DuRABLADE

LEAFCOLLECT

SISTEMA JET-COLLECT SISTEMA TuRBINE-CuT

CORTA MESMO ATÉ À BORDA
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LeafCollect  
A lâmina de corte equipada com as extremi-
dades LeafCollect adicionais, exclusivas da 
Bosch, permitem-lhe recolher folhas de 
outono no seu relvado de forma rápida e fácil.

Logicut  
Com o sistema de navegação inteligente 
Logicut, o corta-relvas robotizado Indego 
calcula uma rota eficiente e corta a relva 
em linhas paralelas e precisas.

Sistema Durablade  
O inovador sistema de corte dura até 12 vezes 
mais do que as lâminas anteriores em todas 
as condições de corte. Para uma utilização 
contínua e resultados perfeitos.

O selo de qualidade da AGR  
O sistema Ergoflex foi aprovado pela AGR, 
instituição alemã de renome que promove 
a investigação para a prevenção de proble-
mas a coluna cervical.
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SCANNING
QR-CODE PLAY VIDEO

Make it your home. 
Torne a sua casa mais sua 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.

Pode também visitar a Bosch na Internet  
sempre que desejar saber mais.

Procura mais dicas e sugestões sobre como utilizar 
as ferramentas de jardim? Não sabe exatamente de 
que tipo de produto para o jardim precisa? Ou deseja 
encontrar acessórios especiais para as suas ferra-
mentas de jardim? No nosso site encontrará as 
 respostas a todas estas questões. Bem-vindo à jardi-
nagem da Bosch. Pode consultar o nosso site a toda  
a hora através do link: www.bosch-garden.com.

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

tos mais atuais e as respetivas 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 aprendi-
zagem sobre a tecnologia das ferramentas 
de  jardim e ferramentas elétricas da Bosch, 
visite www.powertool-portal.com.

Bosch-garden.com
As ferramentas de jardim da Bosch garantem um 
trabalho de jardinagem sem esforço, permitindo-lhe 
por em prática e com toda a facilidade a sua ideia  
de um jardim perfeito. No nosso site irá encontrar  
a ferramenta de jardim certa, acessórios especiais  
e muitas ofertas adicionais para os seus produtos  
e para o seu jardim. Assistência Técnica

Simplicidade, conveniência e segurança. Quer necessite 
de conselhos sobre a aplicação, serviço de peças, serviço 
de reparações, pesquisa de agentes autorizados ou outras 
informações – aqui encontra toda a ajuda necessária.

Ferramentas de jardim
A ferramenta certa para cada tarefa. Com as ferramentas 
de jardim da Bosch tem sempre à disposição ferramentas 
inovadoras para cuidar do seu jardim.

Digitalize para visitar: 
www.bosch-garden.com

Notícias
Sempre atualizado: promoções, ofertas de serviço, 
concursos e todas as notícias importantes sobre 
bricolage e jardinagem em resumo.
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Visite a Bosch  
com aparelhos multimédia!
Este catálogo da Bosch não lhe fornece apenas informação  
impressa. Os pequenos quadrados com códigos – conhecidos 
como códigos QR – podem ser digitalizados com um smart-
phone com ligação à Internet. Receberá fotografias interativas 
do catálogo da Bosch diretamente no seu telemóvel.  
Com informações interessantes sobre os produtos e exemplos 
de aplicação. Experimente!



www.bosch-garden.com

Make it your home. Ferramentas de jardim da Bosch.

Jardinagem  
sem esforço.

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. As nossas 
abrangentes garantias de 2 anos sobre todos os 
produtos da Bosch são a prova da confiança que 
temos nos nossos procedimentos de controlo  
de qualidade. Para informações mais detalhadas  
consulte a declaração de garantia na página  
www.ferramentasbosch.com.

Robert Bosch, Ltd.
Departamento de Ferramentas Elétricas
Av. Infante D. Henrique, Lts. 2E–3E
1800–220 Lisboa

Impresso  
em papel  

ecológico.
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