
НОВИНКА! Нові перфоратори Bosch  
Велика потужність у кожному варіанті застосування та  
професійна якість, якій можна довіряти, протягом 80 років.  
Професійні електроінструменти: для ремісництва та  
промислового виробництва.

Ювілейне видання:  

80 років  
перфоратору Bosch!

www.bosch-professional.com.ua

НОВИНКА! GBH 2-28 DV/DFV Professional
Найпотужніший пристрій у своєму класі

Справжній Bosch!
Вони встановлюють нові стандарти:

нові перфоратори
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два заводи, одна мета:

Колективи розробників  
у місті Лайнфельдені напо-
легливо працюють над  
постійним вдосконален-
ням перфораторів Bosch. 
Лише один із численних 
прикладів: завдяки вдо-
сконаленню легендарного  
GSH 27 Professional до  
GSH 27 VC Professional  
навіть найкращий інстру-
мент став ще кращим! 

80 років досвіду у галузі перфораторів  
та відбійних молотків Bosch – для реміс-
ництва та промислового виробництва

GSH 27 VC Professional  
Найпотужніший у світі елек-
тричний відбійний молоток

GBH 2-28 DFV Professional  
Перший у світі перфоратор 
SDS-plus з активним аморти-
затором

GSH 11 VC Professional  
Найпотужніший у світі відбій-
ний молоток вагою 11 кг

Перфоратори та відбійні молотки  
для найскладніших умов роботи

інновації
Непереборне бажання  
впроваджувати  

Ми активно впроваджуємо інновації – навіть зважаючи на довгу успішну історію фірми.

Зебніц:

У виробничому центрі в Зебніці виготовляють пер-
форатори SDS-plus – з дати початку виробництва у 
1990 році було відвантажено більше 20 млн. штук. Тут 
виготовляють також GBH 
2-28 DV/DFV Professional. 
На повністю автоматизо-
ваному випробувальному 
стенді після збирання 
проходить ретельну пере-
вірку кожна машина ‒ для 
того, щоб Ви могли у будь-
який час покластися на 
свій перфоратор Bosch.

«У відбійному молотку 

GSH 27 VC Professional 

нам вдалося збільшити 

енергію удару інстру-

мента більш ніж на 30 %, 

без необхідності суттєвої 

зміни ваги та габаритів.» 

Юрген Леннартц,  

керівник підрозділу 

розробки в Лайнфель-

дені, налаштовує усіх 

своїх підлеглих на  

досягнення найвищих 

показників.

GBH 8-45 DV Professional  
Потужний інструмент на 1500 Вт 
з малим рівнем вібрацій 

поста-
чальника!
Досконалі перфоратори можуть продемон-
струвати усі свої переваги лише з досконалим 
приладдям! Cвердла для перфораторів SDS-
max Speed X вражають найвищою швидкістю 
свердління, довшим терміном експлуатації  
та неперевершеною руйнівною силою. Вони 
оптимально налаштовані для роботи з перфо-
раторами SDS-max – для забезпечення най-
кращих результатів. Так працює система Bosch: 
все розробляється і виготовляється в одній 
компанії.

Все від одного 

Лайнфельден:

Bosch винаходить патрон  
SDS-max

Bosch винаходить патрон  
SDS-plus

EH 600 Professional  
Поява на ринку першого  
відбійного молотка з оберто-
вим ударним механізмом

GBH 24 VRE Professional  
Перший у світі акумуляторний 
перфоратор

GBH 5-40 DE Professional  
Світова прем'єра: перший  
перфоратор із системою 
Vibration Control

GBH 36 V-LI Professional  
Перший акумуляторний перфо-
ратор з потужністю інструмента, 
що живиться від електромережі

2001

2010

2011

2005

2012

1990

1975

1932

1984

досконалі перфоратори
Протягом

80
років!



Огляд перфораторів та  
відбійних молотків Bosch. 

Відбійні молотки SDS-max
Вага (кг) Енергія удару 

(Дж)
Інші властивості

Видалення  
настінної кера-
мічної плитки

Видалення  
підлогової  
керамічної  

плитки

Ремонт швів  
та прокладання 

прорізей у  
цегляній кладці  

і бетоні

Реставрація  
штукатурки та 
бетонних стін

Реставрація  
арматури  
та балок  

(наприклад,  
вивільнення  
армування)

Фрезерування 
або пробиван-

ня отворів у  
цегляній кладці

Пробивання 
отворів у бетоні  
(ефективність)

Демонтування 
бетонних плит

Демонтування 
бетонної  

підлоги та  
асфальтового 

покриття

Перемикання  
частоти ударів

Особливості

GSH 5 CE 
Professional 6,2 8,3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ – – ●

GSH 11 E 
Professional 10,1 16,8 – ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● –

НОВИНКА!  
GSH 11 VC 
Professional

11,4 23 – ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ●

w

Відбійні молотки

GSH 16-28 
Professional 17,9 41 – – – – – – – ■ ■ –

GSH 16-30 
Professional 16,5 41 – – – – – – – ■ ■ –

НОВИНКА!  
GSH 27 VC 
Professional

29,5 62 – – – – – – – ■ ■ –

w

Перфоратори SDS-plus
Вага (кг) Енергія удару 

(Дж)
Діаметр отвору в бетоні (мм) Свердління з використанням 

шлямбурного різця (мм)
Інші властивості

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 0–40 40–68 68–82 82–90 90–150 Функція довбання Особливості

У цегляній кладці

GBH 2-20 D  
Professional 2,3 1,7 ● –

GBH 2-23 REA 
Professional 3,5 2,3 – Пиловідведення

НОВИНКА!  
GBH 2-24 DF 
Professional

2,9 2,7 ●
Змінний патрон  

SDS-plus

НОВИНКА!  
GBH 2-28 DFV 
Professional

3,1 3,2 ● Змінний патрон  
SDS-plus

GBH 3-28 DFR 
Professional 3,6 3,1 ● Змінний патрон  

SDS-plus

GBH 4-32 DFR 
Professional 4,7 4,2 ● Змінний патрон  

SDS-plus

НОВИНКА!  
GBH 18 V-LI Compact 
Professional

1,9 1 –
Можливий також  

варіант з напругою 
14,4 В

GBH 18 V-LI 
Professional 2,6 1,7 –

GBH 36 V-LI 
Compact 
Professional

2,9 1,8 –

GBH 36 VF-LI 
Professional 4,5 2,8 ●

Змінний патрон  
SDS-plus

Перфоратори SDS-max
4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 0–40 40–68 68–82 82–90 90–150

Функція довбання Особливості
У бетоні

GBH 5-40 DCE  
Professional 6,8 8,8 ● Форсований режим 

«Turbo Power», одна  
рукоятка та система SDS

GBH 7-46 DE  
Professional 8,2 9,3 ●

Форсований режим 
«Turbo Power»

НОВИНКА!  
GBH 8-45 DV  
Professional

8,9 12,5 ●
Форсований режим 

«Turbo Power»

GBH 11 DE  
Professional 11,1 14,2 ● –

w

Оптимальна сфера застосування Можлива сфера застосування

(без пиловідведення) 

(з пиловідведенням)



ТОВ «Роберт Бош Лтд»
Відділ електроінструментів
Україна, 02 66 0 Київ 
вyл. Крайня 1
Тел.: +38 044 490 24 03
www.bosch-professional.com.ua

 f Найкраще співвідношення  
потужність-вага: двигун потуж-
ністю 1700 Вт та енергія удару 
23 Дж при вазі лише 11,4 кг 

 f Низький рівень вібрацій, лише 
8 м/с2

 f Оптимальне використання  
при роботі на землі чи підлозі 
завдяки видовженому корпусу

Bosch GSH 11 VC Professional забезпечує найкраще співвідношення потужність-вага 
у своєму класі

 f Велика потужність при свердлінні та довбанні: двигун потужністю 
1500 Вт, енергія удару 12,5 Дж 

 f Низький рівень вібрацій: 7 м/с2 при довбанні та 8 м/с2 при сверд-
лінні завдяки інтелектуальній трикратній системі гасіння вібрації 

 f Функція Turbo Power забезпечує додаткову потужність в режимі 
довбання

GBH 2-28 DV/DFV Professional від Bosch можна користуватися 
на 160 % довше! Секрет криється у використанні в перфо-
раторах SDS-plus першого в світі активного амортизатора. 
Розташований у корпусі редуктора противібратор завжди 
діє в протилежному напрямку до сил стисненого повітря  
та маси, що виникають в ударному механізмі, завдяки чому 
зменшує вібрації до значення лише 11 м/с².

 f Найвища продуктивність свердління та роботи зубилом 
у порівнянні із іншими перфораторами в цьому класі

 f На 25 % довший термін експлуатації у порівнянні із  
іншими перфораторами в цьому класі, що забезпечує 
високу економічність

 f Низька вібрація (лише 11 м/с2) для приємнішої роботи 
завдяки активному амортизатору

Дозволена щоденна тривалість використання згідно 
з директивою Європейського Союзу 2002/44/EC

НОВИНКА! GBH 2-28 DV/DFV Professional
Найпотужніший пристрій у своєму класі

НОВИНКА! GSH 11 VC Professional 
Найпотужніший у світі відбійний молоток вагою 11 кг

НОВИНКА! GBH 8-45 DV Professional
Потужний інструмент на 1500 Вт з невеликими вібраціями

Ці три новинки дозволять  
легко виконати 
 будь-яке завдання

НАЙКРАЩЕ  

спіВВідНОшЕННя 

пОтужНість-ВАгА!

Співвідношення потужність-вага

НОВИНКА! Bosch  
GSH 11 VC  

Professional

Конкурент 1

Конкурент 2

Конкурент 3

Дж/кг

НОВИНКА! Bosch  
GBH 2-28 DV/DFV 

Professional
Конкурент 1

Конкурент 2

Конкурент 3

99

50

49

38

  Хвилини 0 20 40 60 80 100

тривалість  

використання  

збільшена до 160 %!
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