
Boschev sistem Mobility.  
Za varen transport in mobilno uporabo  
orodja ter pribora. Modro električno orodje:  
za obrt in industrijo.

www.bosch-professional.si

Resnično Bosch!
Inteligentne rešitve 
za transport in shranjevanje
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Boschev sistem Mobility:  
vse pod nazorom na poti iz delavnice 
na gradbišče ter nazaj

Če morate pogosto na delo na gradbišče, vam naslednja  
težava ni neznana: transportiranje orodja in potrošnega  
materiala, prenašanje iz vozila do mesta uporabe – in  
zvečer je treba vse spet spraviti nazaj v delavnico. 
Pri tem je priročno, če človek uporablja pripomočke, ki omo-
gočajo preprost in varen transport. Boschev sistem Mobility 
s svojimi elementi L-BOXX, LS- in i-BOXX, ki jih lahko preprosto 
sestavite na klik, je prava rešitev. Predstavljajo namreč  
idealno rešitev za transport orodja, pribora in potrošnega 
materiala ter zagotavljajo red in potreben pregled.  
Poleg tega so odporni na udarce in razpršeno vodo ter so 
priročno združljivi s sistemom za ureditev vozil Sortimo.

Modro električno orodje:  
za obrt in industrijo.
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Pregled  
Boschevega sistema Mobility

DELAVNICA

TRANSPORT

GRADBIŠČE

Za več informacij obiščite  
www.Bosch-L-BOXX.com
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Pregled
Orodja, pribor in potrošni material: kdor ima že  
v delavnici pregled nad pripomočki, tudi ne pozabi,  
kaj potrebuje na gradbišču. Prilagodljiv transport  

orodja in pribora

LS-BOXX z i-BOXX in  
predalom LS-T 92

Preprost in varen transport 
Preprosto naložite in varno transportirajte: priročno, če je vse 
skrbno spravljeno in zamudno iskanje ni potrebno.

Transportni vozički za preprosto transportiranjeVaren transport v vozilu zahvaljujoč sistemu za ureditev Sortimo

Vsestransko uporaben in vedno praktičen
Povsem vseeno, ali potrebujete rešitev ta transport velikih delovnih miz ali težkega orodja: Boschev sistem 
Mobility vas bo na gradbišču povsem prepričal.

Mimogrede postavite priročno  
delovno mizo

Novost GLI PortaLED Professional je 
na voljo od septembra  2012

Transportna miza GTA 2500 W  
Professional za stacionarna orodja



compatible

SAFE

crash safe transport transportclick&go
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Bosch L-BOXX – inteligenten sistem  
za transport in shranjevanje
Boschev sistem L-BOXX predstavlja prilagodljivo rešitev za transport in shranje-
vanje električnih orodij, pribora in potrošnega materiala – kot jih potrebujete za 
uporabo na gradbišču. Inovativen sistem na klik omogoča preprosto sestavljanje 
in razstavljanje poljubnega števila elementov sistema L-BOXX, ki jih lahko preprost 
prenašate tudi sestavljene. Sistem predstavlja popolno rešitev, saj lahko tudi  
notranjost elementov prilagodite po potrebi!

Klik – končano

 f Nepremagljivo preprosto spajanje in ločevanje  
posameznih kovčkov L-BOXX 

 f Transport sestava kovčkov L-BOXX do 40 kg

Izjemno robustni

 f Izjemno robustna konstrukcija
 f Popolnoma zaščiten pred škropljenjem vode

Preglednost in varnost

 f Popolno in brez vmesnikov se prilega v sistem za  
ureditev vozil Sortimo, ki je preizkušen s strani TÜV

 f Optimalna varnost tovora in optimalna zaščita potnikov 
tudi v izjemnih situacijah

Trdna dejstva, udoben transport

 f Nosilnost posameznega elementa L-BOXX je do 25 kg
 f Obremenljivost pokrova je do 100 kg
 f Ergonomski ročaji in stranske prijemalne vdolbine za 

udoben transport na gradbišču



accessories

ready

ready
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Fleksibilnost po meri
Vsak L-BOXX je možno konfigurirati po meri za električno orodje, pribor  
in potrošni material. Med sabo lahko fleksibilno konfigurirate in sestavite  
različne L-BOXX-e vseh velikosti.

Vaša prednost: rešitev po meri, fleksibilna uporaba.

Orodja, ki so opremljena z logotipom  
L-BOXX ready, so sestavljena iz orodja  
v kartonu in ustreznega vložka za L-BOXX. 

2 v 1 za Boscheva 10,8-voltna akumulatorska orodja

 f Varno in pregledno shranjevanje dveh Boschevih 10,8-voltnih 
orodij v enem elementu L-BOXX 

 f Vključno s prostorom za akumulatorske baterije in polnilnik
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Priročni vložki za optimalno ureditev
Boschev L-BOXX lahko zahvaljujoč veliki izbiri priročnih vložkov vsestransko  
opremite in uredite. Da boste pri vsaki uporabi na gradbišču povsem opremljeni.

13-delni komplet vložnih škatel 
Št. TT: 2 608 438 026

12-delni komplet vložnih škatel 
Št. TT: 2 608 438 025

Gobasti vložek z vdolbinami  
Št. TT: 2 608 438 024
L-BOXX 102

Gobasti vložek z vdolbinami 
Št. TT: 2 608 438 036
L-BOXX 136

L-BOXX 102 +  
13-delni komplet vložnih škatel  
Št. TT: 2 608 438 023

L-BOXX 102 +  
12-delni komplet vložnih škatel  
Št. TT: 2 608 438 022

L-BOXX 102 +  
6-delni komplet vložnih škatel 
Št. TT: 2 608 438 035



Sistem L-BOXX | 9

L-BOXX 102 
(Š x V x G)
442 x 357 x 117 mm 
17,4 x 14,1 x 4,6 palca

Št. TT: 2 608 438 691

L-BOXX 136
(Š x V x G)
442 x 357 x 151 mm
17,4 x 14,1 x 5,9 palca

Št. TT: 2 608 438 692

L-BOXX 238
(Š x V x G)
442 x 357 x 253 mm
17,4 x 14,1 x 10 palcev

Št. TT: 2 608 438 693

L-BOXX 374
(Š x V x G)
442 x 357 x 389 mm
17,4 x 14,1 x 15,3 palca

Št. TT: 2 608 438 694

Primerni za vsako uporabo –  
štiri velikosti, obsežna ponudba pribora

 f Štiri velikosti, neskončno možnosti kombini-
ranja

 f Varno sestavljanje s preprostim spajanjem 
na klik 

 f Dodatna oprema: ustrezen aluminijast tran-
sportni voziček za preprosto transportiranje 
več elementov L-BOXX (dodatne podrobno-
sti in informacije najdete na 12. strani)
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Bosch LS-BOXX – zamudno iskanje je preteklost
LS-BOXX kor razširitev obstoječega sistema L-BOXX zagotavlja še bolj vsestransko 
uporabnost. LS-BOXX je opremljen s priročnimi predali, da tudi v povezavi z dru-
gimi elementi L-BOXX zagotavlja prost dostop do potrošnega materiala in pribora. 
Zagotavlja prostor za predale in i-BOXX, ki ga je mogoče preprosto izvleči. Tako je 
v eni potezi vse pripravljeno in delo se lahko začne.

Domiselno

 f Električna orodja in potrošni material v eni kompaktni 
enoti

Klik – končano

 f Nepremagljivo preprosto sestavljanje in razstavljanje 
posameznih kovčkov L- in LS-BOXX

Priročni predali za hiter dostop

 f Možnost dodajanje elementov i-BOXX in predalov
 f Preprosto izvlecite, poglejte in izberite – tudi pri na klik 

sestavljenih elementih
 f Samodejno zaskočenje predalov i-BOXX v in LS-BOXX 

zagotavlja varen transport brez dodatnega blokiranja

„Pospravljen kovček za orodje je za moje stranke kot vizitka. Zavedajo se namreč, 
da izvajalci z urejeno pospravljenim orodjem tudi svoje delo opravljajo skrbno.  
Poleg tega bi z dolgotrajnim iskanjem orodja, pribora in materiala naredil slab 
vtis. To za stranko namreč predstavlja čisti strošek. In tudi zame.“

Andreas Wörlein,  
mizar 
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Bosch i-BOXX – prozoren kovček za potrošni material
Kovček i-BOXX je mogoče povsem odstraniti iz LS-BOXX in ločeno uporabljati kot 
samostojen kovček z ročajem za potrošni material. Predstavlja popolno rešitev 
za transport pribora in potrošnega materiala. Za velike dele je na voljo predal 
LS-T 92.

Vstavite, zaskočite in varno transportirajte

 f Hitra in preprosta odstranitev iz LS-BOXX 
 f Z ročajem za udobno prenašanje 
 f Serijske napisne etikete za hiter pregled
 f Dve različici različnih višin
 f Hiter pregled zahvaljujoč prozornemu pokrovu

i-BOXX 53
(Š x V x G) 367 x 316 x 53 mm
Št. TT: 2 608 438 063

i-BOXX 72
(Š x V x G) 367 x 316 x 72 mm
Št. TT: 2 608 438 064

Predal LS-T 92
(Š x V x G) 367 x 314 x 92 mm
Št. TT: 2 608 438 065

„Zahvaljujoč prozornemu in robustnemu polikarbonatnemu pokrovu imam  
dober pregled nad vsebino svojih kovčkov i-BOXX. 
Takoj najdem vijake in drug potrošni material, ki ga potrebujem, in ne  
izgubljam časa z iskanjem.“ 

Alexander Beckmann, 
električar



Pribor za sistem LS-BOXX in i-BOXX | 12

Prilagodljiv pribor za vse vrste uporabe
Tudi Boscheve kovčke i-BOXX lahko individualno opremite. Tako lahko poljubno 
kombinirate in sortirate glede na svoje potrebe – ter predvsem – hitro in brez 
iskanja izberete vijake, zidne vložke in drug potrošni material, ki ga potrebujete.

i-BOXX 53
Št. TT: 2 608 438 063

i-BOXX 72
Št. TT: 2 608 438 064

12-delni komplet  
vložnih škatel 
Št. TT 2 608 438 068

i-BOXX 53 Set 12 
Št. TT: 2 608 438 066

i-BOXX 72 Set 10 
Št. TT: 2 608 438 067

10-delni komplet  
vložnih škatel 
Št. TT 2 608 438 069

Aluminijast  
transportni voziček  
Št. TT: 2 608 438 021

Udoben transport
Robustni voziček in aluminijast transportni voziček 
ponujata rešitev za transport brez napora, prirejeno 
povsem po meri sistema L-BOXX.

Voziček za L-BOXX  
in LS-BOXX  
Št. TT: 2 608 438 070
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Popolne možnosti kombiniranja LS-BOXX 306
(Š x V x G)  
442 x 357 x 321 mm 
17,4 x 14,1 x 15,3 palca

Št. TT: 2 608 438 062

LS-BOXX 306
i-BOXX 53 +  
LS-T 92

LS-BOXX 306
i-BOXX 53 +  
i-BOXX 72

LS-BOXX 306
i-BOXX 72 +  
i-BOXX 72

LS-BOXX 306
i-BOXX 53 +  
i-BOXX 53
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Mobilno delo – vedno varno na poti
Boschevi elementi L-BOXX in LS-BOXX so povsem in brez adapterja združljivi  
s sistemi za ureditev vozil Sortimo, preizkušenimi s strani TÜV, za velika in majhna 
gospodarska ter dostavna vozila in sistemom CarMo za osebna vozila. 
Vsi sistemi zagotavljajo optimalno zaščito tovora in zaščito potnikov.

Hitra in varna pritrditev

 f Z adaptersko ploščo, pritrjeno v prtljažniku,  
lahko elemente L- in LS-BOXX varno prevažate  
v vozilu tudi brez regalnega sistema

Varno spravljeno:  
preprosto pritrdite  
in zavarujte  
s povezovalnim trakom

Preprosto sestavljanje in transportiranje s klikom

 f Vaši kovčki L- in LS-BOXX so s sistemi za ureditev spravljeni hitro, pregledno in predvsem varno
 f Posebej priročen je stenski nosilec: Boscheve kovčke i-BOXX lahko preprosto pritrdite v vozilu in jih varno prevažate

Popoln pregled – zahvaljujoč prozornim 
kovčkom i-BOXX na stenskem nosilcu

Preprosto vzemite kovčke in orodje ter  
pribor sta takoj pri roki

Za transport je ponovno vse varno in  
pregledno spravljeno
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Dodatne informacije dobite na  
www.Bosch-L-BOXX.com

Več eden na drugega zloženih kovčkov  
L- in LS-BOXX lahko preprosto prevažate  
z vozičkom.
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Nadgrajena mobilnost – za neomejeno vsestranskost 
Robustne delovne mize ali natančna vodila – z Boschevim konceptom mobilnosti 
lahko vse hitro in udobno spravite na potrebno mesto. Tudi težka orodja lahko 
preprosto naložite in spravite na mesto uporabe.  

GTA 2500 W Professional:

za čelilne in zajeralne ter potezne žage
(D x V, delovna miza) 1220 x 864 mm
Št. TT: 0 601 B12 100

Dvojna uporaba

 f Transportno sredstvo in delovna miza v enem

Uporabna povsod

 f Veliki gumijasti kolesi zagotavljata udoben 
transport tudi na neravnih gradbiščih

 f Robustna jeklena konstrukcija zagotavlja 
visoko mero varnosti med delom in dolgo 
življenjsko dobo

GTA 60 W Professional:
za namizne krožne žage
(D x V, delovna miza) 1220 x 622 mm
Št. TT: 0 601 B12 000 

Transportni in delovni mizi GTA 60 W Professional in GTA 2500 W Professional –  
prepričljivo preprosti

 f Dvojna funkcija: transportna in delovna miza v enem 
 f Postavitev in podiranje samo s premikom ročice, ne da bi morali demontirati stacionarno orodje
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„S priročno prenosno torbo lahko svoja vodila  
s priborom udobno prinesem na gradbišče. Tako je 
natančnost na delovnem mestu vedno zagotovljena.“

Andreas Wörlein,  
mizar 

Natančnost na delovnem mestu:  
prenosna torba za vodila in vse, kar sodi zraven

 f Varna rešitev za transport vodil dolžine do 160 cm
 f Vključno z majhno dodatno torbo, namenjeno priboru  

za vodila 

FSN BAG
Št. TT: 1 610 Z00 020

FSN 1600  
Professional

FSN 800  
Professional

Boschev sistem FSN – tehnologija vodil za  
natančno vodenje orodja

Da bodo ravni rezi zares ravni in za preprostejše natančno delo

Vodila FSN
Št. TT:  1 600 Z00 005 FSN 800 Professional
 1 600 Z00 006 FSN 1100 Professional
 1 600 Z00 00F FSN 1600 Professional
 1 600 Z00 007 FSN 2100 Professional
 1 600 Z00 008 FSN 3100 Professional
 
Pribor za vodila
Št. TT:  1 600 Z00 009 FSN VEL Professional (spojnica)
 1 600 Z00 00A FSN WAN Professional (kotno vodilo)
 1 600 Z00 00B FSN SZW Professional (vijačna spona)

Za dobro osvetlitev in dobro glasbo
Novosti v paleti Boschevega sistema akumulatorskih orodij: 
svetilka za gradbišča GLI PortaLED Professional  
(za 14,4- in 18-V-LI) ter akumulatorski radio  
GML 10,8-V-LI Professional. Za mobilno  
uporabo v zahtevnih pogojih.
 
Na voljo od septembra 2012



*

*

*
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Pregled
Boscheva litij-ionska 
akumulatorska orodja in L-BOXX

10,8-voltni sistem
 f L-BOXX 102 in 136

14,4-voltni sistem
 f L-BOXX 136 in 238

18-voltni sistem
 f L-BOXX 136 in 238

36-voltni sistem
 f L-BOXX 238 Na voljo od septembra 2012

 f Radio GML 10,8-V-LI Professional
 f GLI PortaLED Professional: velikost 

102, 136 in 238 – združljiva z vsemi 
14,4- in 18-voltnimi litij-ionskimi 
akumulatorskimi baterijami.

 f GOF 1600 CE Professional
 f GMF 1600 CE Professional

*

Na voljo je več kot  

100 orodij!



*

*

Na voljo je več kot  

40 orodij!
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Pregled
Boscheva električna orodja in L-BOXX

 f L-BOXX 238

 f L-BOXX 374

 f L-BOXX 136



Neomejena prilagodljivost  
L-BOXX, LS-BOXX in i-BOXX

Robert Bosch d.o.o.
Poslovno področje Električna orodja
Celovška 228 
1117 Ljubljana
www.bosch-professional.si
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