
* Для всіх професійних електроінструментів Bosch, зареєстрованих на Інтернет-сторінці:  
  www.bosch-professional.com/warranty впродовж 4 тижнів після придбання.   

Більш детальну інформацію Ви знайдете на сайті: www.bosch-professional.ua

ТОВ “Роберт Бош Лтд.” 
Відділ електроінструментів 
02660, Україна, Київ, вул. Крайня,1
www.bosch-professional.ua 
(044) 490 24 03
0800 503 888 0

www.bosch-professional.ua

2 | Вступ

Пневмат. цвяховий молоток Приладдя Хвостовик Довжина Діаметр Якість Кількість в упаковці Номер за каталогом

Пневматичний 
магазинний молоток 
GSN 90-34 DK  
Professional

гладен. 65 мм 2,8 мм полір. 3000 2 608 200 001

гладен. 90 мм 3,1 мм полір. 2500 2 608 200 004

гладен. 90 мм 3,1 мм оцинков. вогнем 2500 2 608 200 013

кільце 75 мм 2,8 мм полір. 3000 2 608 200 016

кільце 65 мм 2,8 мм оцинков. вогнем 3000 2 608 200 025

кільце 75 мм 2,8 мм оцинков. вогнем 3000 2 608 200 026

кільце 90 мм 3,1 мм оцинков. вогнем 2500 2 608 200 027

Пневматичний 
магазинний молоток 
GSN 90-21 RK  
Professional

гладен. 60 мм 2,8 мм полір. 4000 2 608 200 028

гладен. 80 мм 3,1 мм полір. 3000 2 608 200 030

гладен. 90 мм 3,1 мм полір. 2500 2 608 200 031

гладен. 90 мм 3,1 мм оцинков. 2500 2 608 200 035

кільце 65 мм 2,8 мм оцинков. вогнем 4000 2 608 200 039

кільце 75 мм 2,8 мм оцинков. вогнем 3000 2 608 200 040

кільце 90 мм 3,1 мм оцинков. вогнем 2500 2 608 200 041

Пневматичний 
заклепочний молоток 
GSK 64 Professional

1,6 x 1,4 30 мм 1,6 мм оцинков. 2500 2 608 200 501

1,6 x 1,4 35 мм 1,6 мм оцинков. 2500 2 608 200 502

1,6 x 1,4 40 мм 1,6 мм оцинков. 2500 2 608 200 503

1,6 x 1,4 45 мм 1,6 мм оцинков. 2500 2 608 200 504

1,6 x 1,4 50 мм 1,6 мм оцинков. 2500 2 608 200 505

1,6 x 1,4 35 мм 1,6 мм нержав. 2500 2 608 200 509

1,6 x 1,4 50 мм 1,6 мм нержав. 2500 2 608 200 510

Пневматичний 
штифтозабивач  
GSK 50 Professional

1,2 x 1,0 16 мм 1,2 мм оцинков. 5000 2 608 200 511

1,2 x 1,0 19 мм 1,2 мм оцинков. 5000 2 608 200 512

1,2 x 1,0 25 мм 1,2 мм оцинков. 5000 2 608 200 513

1,2 x 1,0 30 мм 1,2 мм оцинков. 5000 2 608 200 514

1,2 x 1,0 35 мм 1,2 мм оцинков. 5000 2 608 200 515

1,2 x 1,0 40 мм 1,2 мм оцинков. 5000 2 608 200 516

1,2 x 1,0 50 мм 1,2 мм оцинков. 5000 2 608 200 518

Пневматичний 
скобозабивач 
GTK 40 Professional

зі смоляним 
покриттям 15 мм 1,2 мм оцинков. 5000 2 608 200 700
зі смоляним 
покриттям 20 мм 1,2 мм оцинков. 5000 2 608 200 701
зі смоляним 
покриттям 25 мм 1,2 мм оцинков. 5000 2 608 200 702
зі смоляним 
покриттям 30 мм 1,2 мм оцинков. 5000 2 608 200 703
зі смоляним 
покриттям 35 мм 1,2 мм оцинков. 5000 2 608 200 704
зі смоляним 
покриттям 40 мм 1,2 мм оцинков. 5000 2 608 200 705

Розроблені для професіоналів,  
                 випробувані професіоналами 

Від Вас, як від професіонала деревообробки, очікують 
багато чого: оперативності, надійності та компетентності. 
Тобто – роботи по вищому класу. Зрозуміло, що Ви
вимагаєте того ж самого й від Вашого пневмоінструменту?

Наші професійні пневматичні цвяхові молотки розро-
блені для найскладніших завдань та втілюють точність, 
потужність і надійність. Пневматичні магазинні 
цвяхові молотки – для виготовлення рам, заклепу-
вальний – для оформлення приміщень, штифто- та 
скобозабивачі – для виготовлення меблів: будь-який 
інструмент гарантує Вам швидкість, чистоту, ефективність 
роботи завдяки інноваційній технології Bosch Full Force 
чи системі Wood Protection. А для Вас це значить: 
найкращі умови для надзвичайних професійних 
досягнень. 

Професійні пневматичні цвяхові молотки для 
роботи з деревом – переконливі рішення для 
професіоналів від професіоналів.

 Приладдя до пневматичних цвяхових
                 молотків Bosch 

НОВИНКА! Професійні пневматичні цвяхові 
молотки для професіоналів від професіоналів

Врахована кожна секунда,  
                              забитий кожен цвях
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блок цвяхів, D-головка, 34°

блок цвяхів, кругла 
головка, 21°

штифт 1,6/16 г 

штифт 1,2/18 г

скоба з вузькою спинкою 
1,2/18 г
ширина скоби 5,8 мм
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Врахована кожна секунда, забитий кожен цвях:  
                   технологія Bosch Full Force

Система Wood Protection 
від Bosch захищає дерево, 
блокуючи пусковий механізм 
при пустому магазині  
(у GSK 64 Professional, GSK 50 Professional 
та GTK 40 Professional). Так і дерево не 
пошкоджується ударним болтом, і деталі 
інструменту не зазнають навантаження від 
холостого удару.

Усі отвори згаданих пневматичних цвяхових 
молотків Bosch для внутрішніх робіт та 
виготовлення меблі додатково оснащуються 
зйомною гумовою заглушкою – для 
оптимального захисту заготовки.

Оптимальний захист заготовки:  
            система Wood Protection

НОВИНКА! GSN 90-21 RK Professional та GSN 90-34 DK Professional: 

сильні інструменти для швидкої та приємної роботи при виготовленні 

дахів та рам – повна потужність та найвища частота ударів завдяки 

інноваційній технології Full Force.

Переваги моделей GSN 90-21 RK Professional 
                                  та GSN 90-34 DK Professional

Потужні інструменти для найкращої продуктивності:
         пневматичні магазинні молотки Bosch 

Цвяховий 
магазин SDS: 
знімається просто 
й без допомоги 
інструменту, якщо 
потрібно видалити 
цвях, що зігнувся

Міцна металева 
ударна плита:  
захищає приводний 
блок та підтримує 
при вирівнюванні 
робочого матеріалу

Технологія Full Force: 
компактність та повна 
потужність навіть при 
високій частоті ударів

Перемикач функцій: 
дозволяє легко перекл-
ючатись між режимами 
одиночного та контактного 
пуску

Функція швидкого 
заряджання: важіль, 
що натискається лише 
однією рукою, дозволяє 
швидко вийняти і 
вставити магазин

Інтегрований фільтр 
повітря: захищає 
приводний блок 
та ущільнювач 
від пошкодження 
часточками бруду

Регулювання глибини 
забивання без 
інструменту: швидке та 
просте налаштування 
глибини забивання цвяхів

Потужні інструменти для 
найкращої продуктивності

  Повна потужність також при високій 
частоті ударів завдяки інноваційній 
технології Full Force

  Висока продуктивність роботи 
завдяки можливості зняти магазин  
без допомоги інструментів, якщо 
зігнувся цвях

  Компактний дизайн – гарантія 
комфортної роботи навіть при 
тривалому застосуванні

Докладнішу інформацію про професійні пневматичні цвяхові молотки синьої серії та приладдя до них Ви знайдете на сайті www.bosch-professional.ua.

Розроблена та запате-
нтована Bosch технологія 
Full Force (стандартна 
для усіх пневматичних 
цвяхових молотків Bosch) завдяки 
унікальній вентиляційній системі дозволяє 
зменшити величину деталей під тиском, 
повністю зберігаючи при тому енергію 
удару. За допомогою цього інструмент 
став компактнішим, а нарощування тиску 
пришвидшилось. Для Вас це значить: щільно 
забиті цвяхи навіть при високій частоті ударів – 
для меншої доробки та вищої продуктивності.

Технологія Full Force робить 
пневматичні цвяхові молотки  
Bosch значно компактнішими  
за інші молотки такого ж класу. 

Пневматичний 
цвяховий молоток 
Bosch

Аналогічний 
інструмент інших 
виробників
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Wood Protection  
System

НОВИНКА! Пневматичний магазинний 
молоток GSN 90-21 RK Professional

НОВИНКА! Пневматичний магазинний 
молоток GSN 90-34 DK Professional

Застосування Виготовлення 
дахів та рам

Виготовлення 
дахів та рам

Кут 21° 34°

Тип цвяхів Пластикова упаковка/
кругла головка

Паперова упаковка / 
D-головка

Діаметр цвяхів (мм) 2,8–3,8 2,8–3,8

Довжина цвяхів (мм) 50–90 50–90

Робочий тиск (бар) 4–8 4–8

Вага (кг) 3,9 3,8

Висота (см) 34 36

Довжина (см) 54 49 

Комплект поставки
Захисні окуляри, 
перехідник для 
підключення повітря, 
кріплення для поясу

Захисні окуляри, 
перехідник для 
підключення повітря, 
кріплення для поясу

Номер за каталогом 0 601 491 001 0 601 491 301 
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потужність навіть при 
високій частоті ударів

Перемикач функцій: 
дозволяє легко перекл-
ючатись між режимами 
одиночного та контактного 
пуску

Функція швидкого 
заряджання: важіль, 
що натискається лише 
однією рукою, дозволяє 
швидко вийняти і 
вставити магазин

Інтегрований фільтр 
повітря: захищає 
приводний блок 
та ущільнювач 
від пошкодження 
часточками бруду

Регулювання глибини 
забивання без 
інструменту: швидке та 
просте налаштування 
глибини забивання цвяхів

Потужні інструменти для 
найкращої продуктивності

  Повна потужність також при високій 
частоті ударів завдяки інноваційній 
технології Full Force

  Висока продуктивність роботи 
завдяки можливості зняти магазин  
без допомоги інструментів, якщо 
зігнувся цвях

  Компактний дизайн – гарантія 
комфортної роботи навіть при 
тривалому застосуванні

Докладнішу інформацію про професійні пневматичні цвяхові молотки синьої серії та приладдя до них Ви знайдете на сайті www.bosch-professional.ua.

Розроблена та запате-
нтована Bosch технологія 
Full Force (стандартна 
для усіх пневматичних 
цвяхових молотків Bosch) завдяки 
унікальній вентиляційній системі дозволяє 
зменшити величину деталей під тиском, 
повністю зберігаючи при тому енергію 
удару. За допомогою цього інструмент 
став компактнішим, а нарощування тиску 
пришвидшилось. Для Вас це значить: щільно 
забиті цвяхи навіть при високій частоті ударів – 
для меншої доробки та вищої продуктивності.

Технологія Full Force робить 
пневматичні цвяхові молотки  
Bosch значно компактнішими  
за інші молотки такого ж класу. 

Пневматичний 
цвяховий молоток 
Bosch

Аналогічний 
інструмент інших 
виробників

3 | Пневматичний магазинний молоток 4 | Пневматичний магазинний молоток Технологія Bosch Full Force та система Wood Protection | 5

Wood Protection  
System

НОВИНКА! Пневматичний магазинний 
молоток GSN 90-21 RK Professional

НОВИНКА! Пневматичний магазинний 
молоток GSN 90-34 DK Professional

Застосування Виготовлення 
дахів та рам

Виготовлення 
дахів та рам

Кут 21° 34°

Тип цвяхів Пластикова упаковка/
кругла головка

Паперова упаковка / 
D-головка

Діаметр цвяхів (мм) 2,8–3,8 2,8–3,8

Довжина цвяхів (мм) 50–90 50–90

Робочий тиск (бар) 4–8 4–8

Вага (кг) 3,9 3,8

Висота (см) 34 36

Довжина (см) 54 49 

Комплект поставки
Захисні окуляри, 
перехідник для 
підключення повітря, 
кріплення для поясу

Захисні окуляри, 
перехідник для 
підключення повітря, 
кріплення для поясу

Номер за каталогом 0 601 491 001 0 601 491 301 
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Врахована кожна секунда, забитий кожен цвях:  
                   технологія Bosch Full Force

Система Wood Protection 
від Bosch захищає дерево, 
блокуючи пусковий механізм 
при пустому магазині  
(у GSK 64 Professional, GSK 50 Professional 
та GTK 40 Professional). Так і дерево не 
пошкоджується ударним болтом, і деталі 
інструменту не зазнають навантаження від 
холостого удару.

Усі отвори згаданих пневматичних цвяхових 
молотків Bosch для внутрішніх робіт та 
виготовлення меблі додатково оснащуються 
зйомною гумовою заглушкою – для 
оптимального захисту заготовки.

Оптимальний захист заготовки:  
            система Wood Protection

НОВИНКА! GSN 90-21 RK Professional та GSN 90-34 DK Professional: 

сильні інструменти для швидкої та приємної роботи при виготовленні 

дахів та рам – повна потужність та найвища частота ударів завдяки 

інноваційній технології Full Force.

Переваги моделей GSN 90-21 RK Professional 
                                  та GSN 90-34 DK Professional

Потужні інструменти для найкращої продуктивності:
         пневматичні магазинні молотки Bosch 

Цвяховий 
магазин SDS: 
знімається просто 
й без допомоги 
інструменту, якщо 
потрібно видалити 
цвях, що зігнувся

Міцна металева 
ударна плита:  
захищає приводний 
блок та підтримує 
при вирівнюванні 
робочого матеріалу

Технологія Full Force: 
компактність та повна 
потужність навіть при 
високій частоті ударів

Перемикач функцій: 
дозволяє легко перекл-
ючатись між режимами 
одиночного та контактного 
пуску

Функція швидкого 
заряджання: важіль, 
що натискається лише 
однією рукою, дозволяє 
швидко вийняти і 
вставити магазин

Інтегрований фільтр 
повітря: захищає 
приводний блок 
та ущільнювач 
від пошкодження 
часточками бруду

Регулювання глибини 
забивання без 
інструменту: швидке та 
просте налаштування 
глибини забивання цвяхів

Потужні інструменти для 
найкращої продуктивності

  Повна потужність також при високій 
частоті ударів завдяки інноваційній 
технології Full Force

  Висока продуктивність роботи 
завдяки можливості зняти магазин  
без допомоги інструментів, якщо 
зігнувся цвях

  Компактний дизайн – гарантія 
комфортної роботи навіть при 
тривалому застосуванні

Докладнішу інформацію про професійні пневматичні цвяхові молотки синьої серії та приладдя до них Ви знайдете на сайті www.bosch-professional.ua.

Розроблена та запате-
нтована Bosch технологія 
Full Force (стандартна 
для усіх пневматичних 
цвяхових молотків Bosch) завдяки 
унікальній вентиляційній системі дозволяє 
зменшити величину деталей під тиском, 
повністю зберігаючи при тому енергію 
удару. За допомогою цього інструмент 
став компактнішим, а нарощування тиску 
пришвидшилось. Для Вас це значить: щільно 
забиті цвяхи навіть при високій частоті ударів – 
для меншої доробки та вищої продуктивності.

Технологія Full Force робить 
пневматичні цвяхові молотки  
Bosch значно компактнішими  
за інші молотки такого ж класу. 

Пневматичний 
цвяховий молоток 
Bosch

Аналогічний 
інструмент інших 
виробників
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Wood Protection  
System

НОВИНКА! Пневматичний магазинний 
молоток GSN 90-21 RK Professional

НОВИНКА! Пневматичний магазинний 
молоток GSN 90-34 DK Professional

Застосування Виготовлення 
дахів та рам

Виготовлення 
дахів та рам

Кут 21° 34°

Тип цвяхів Пластикова упаковка/
кругла головка

Паперова упаковка / 
D-головка

Діаметр цвяхів (мм) 2,8–3,8 2,8–3,8

Довжина цвяхів (мм) 50–90 50–90

Робочий тиск (бар) 4–8 4–8

Вага (кг) 3,9 3,8

Висота (см) 34 36

Довжина (см) 54 49 

Комплект поставки
Захисні окуляри, 
перехідник для 
підключення повітря, 
кріплення для поясу

Захисні окуляри, 
перехідник для 
підключення повітря, 
кріплення для поясу

Номер за каталогом 0 601 491 001 0 601 491 301 
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НОВИНКА! GSK 64 Professional: струнка, компактна форма для 

ідеальної видимості – навіть при роботі у важкодоступних місцях при 

внутрішніх роботах. Бережна робота із заготовкою без холостого 

ходу завдяки системі Wood Protection.

Докладнішу інформацію про професійні пневматичні цвяхові молотки синьої серії та приладдя до них Ви знайдете на сайті www.bosch-professional.ua.

Компактний інструмент для роботи в будь-якому положенні: 
          пневматичний молоток Bosch

6 | Пневматичний заклепочний молоток

Wood Protection  
System

Компактний інструмент для роботи  
в будь-якому положенні

  Дуже компактна форма інструменту дозволяє 
працювати навіть у важкодоступних місцях

  Швидке та просте налаштування глибини 
забивання завдяки системі регулювання без 
інструменту

  Відсутність холостого ходу завдяки системі 
Wood Protection для бережної роботи із 
заготовкою

НОВИНКА! Пневматичний 
молоток GSK 64 Professional 

Застосування Кріплення

Кут 0°

Тип цвяхів Штифт

Діаметр цвяхів (мм) 1,6

Довжина цвяхів (мм) 25–64

Робочий тиск (бар) 4–8

Вага (кг) 1,6

Висота (см) 27

Довжина (см) 31

Комплект поставки
Валіза, захисні 
окуляри, перехідник 
для підключення 
повітря

Номер за каталогом 0 601 491 901  
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Переваги  
              GSK 64 Professional

Регулювання глибини 
забивання без 
інструменту: швидке 
та просте налаштування 
глибини забивання 
цвяхів

Дуже компактна форма 
інструменту: дозволяє 
працювати навіть у 
важкодоступних місцях

Перемикач функцій: 
дозволяє легко 
переключатись між 
режимами одиночного 
та контактного пуску

Інтегрований фільтр повітря: 
захищає приводний блок та 
ущільнювач від пошкодження 
часточками бруду

Ручний випускний 
вентиль: потік 
відпрацьованого 
повітря не заважатиме 
Вам, в якому б 
положенні Ви не 
працювали

Функція простого 
видалення:  
дозволяє швидко 
забрати зігнуті 
цвяхи без допомоги 
інструментів

та просте налаштування 

Перемикач функцій
дозволяє легко 
переключатись між 
режимами одиночного 
та контактного пуску

захищає приводний блок та 
ущільнювач від пошкодження 
часточками бруду

Блокування при пустому магазині – 
система Wood Protection: інструмент не 
спрацьовує при пустому магазині – і цим 
автоматично запобігає пошкодженню 
заготовки

Пневматичний заклепочний молоток | 7



НОВИНКА! GSK 50 Professional і GTK 40 Professional: компактна 

форма для найвищої точності при виготовленні меблів та вікон. 

Абсолютний захист заготовки завдяки гумовим наконечникам та системі 

Wood Protection.

5,8 mm

Точні інструменти для бездоганного завершення: 
    пневматичні штифто- та скобозабивачі Bosch

8 | Пневматичні штифто- та скобозабивачі

Докладнішу інформацію про професійні пневматичні цвяхові молотки синьої серії та приладдя до них Ви знайдете на сайті www.bosch-professional.ua.

Wood Protection  
System

Точні інструменти для  
бездоганного завершення

  Компактний дизайн для точного 
позиціонування точки кріплення

  Відсутність холостого ходу 
завдяки системі Wood Protec-
tion для бережної роботи із 
заготовкою

  Гумовий наконечник запобігає 
пошкодженню високоякісної 
поверхні

НОВИНКА! Пневматичний 
штифтозабивач GSK 50 Professional 

НОВИНКА! Пневматичний 
скобозабивач GTK 40 Professional 

Застосування Кріплення Кріплення

Кут 0° 0°

Тип цвяхів Штифт Скоба з вузькою 
спинкою

Діаметр цвяхів (мм) 1,2 1,2

Довжина цвяхів (мм) 13–50 13–40

Робочий тиск (бар) 4–8 4–8

Вага (кг) 1,1 1,1

Висота (см) 25 25

Довжина (см) 26 27

Комплект поставки
Валіза, захисні 
окуляри, перехідник 
для підключення 
повітря

Валіза, захисні 
окуляри, перехідник 
для підключення 
повітря

Номер за каталогом 0 601 491 D01  0 601 491 G01 
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Регулювання глибини 
без інструменту: швидке 
та просте налаштування 
глибини забивання цвяхів

Компактний дизайн: 
для оптимальної 
видимості робочого 
місця – навіть у 
важкодоступних місцях

Вузький наконечник 
упору: дозволяє точно 
вбивати цвяхи та 
забезпечує оптимальну 
видимість заготовки

Функція простого 
видалення: 
дозволяє швидко 
забрати зігнуті 
цвяхи без допомоги 
інструментів

Блокування при пустому магазині – 
система Wood Protection: інструмент 
не спрацьовує при пустому магазині 
– і цим автоматично запобігає 
пошкодженню заготовки

Перемикач 
функцій:
дозволяє легко 
переключатись 
між режимами 
одиночного та 
контактного пуску

Інтегрований фільтр 
повітря: захищає 
приводний блок та 
ущільнювач від 
пошкодження 
часточками бруду

Переваги GSK 50 Professional 
                                            та GTK 40 Professional

Пневматичні штифто- та скобозабивачі | 9



* Для всіх професійних електроінструментів Bosch, зареєстрованих на Інтернет-сторінці:  
  www.bosch-professional.com/warranty впродовж 4 тижнів після придбання.   

Більш детальну інформацію Ви знайдете на сайті: www.bosch-professional.ua

ТОВ “Роберт Бош Лтд.” 
Відділ електроінструментів 
02660, Україна, Київ, вул. Крайня,1
www.bosch-professional.ua 
(044) 490 24 03
0800 503 888 0

www.bosch-professional.ua

2 | Вступ

Пневмат. цвяховий молоток Приладдя Хвостовик Довжина Діаметр Якість Кількість в упаковці Номер за каталогом

Пневматичний 
магазинний молоток 
GSN 90-34 DK  
Professional

гладен. 65 мм 2,8 мм полір. 3000 2 608 200 001

гладен. 90 мм 3,1 мм полір. 2500 2 608 200 004

гладен. 90 мм 3,1 мм оцинков. вогнем 2500 2 608 200 013

кільце 75 мм 2,8 мм полір. 3000 2 608 200 016

кільце 65 мм 2,8 мм оцинков. вогнем 3000 2 608 200 025

кільце 75 мм 2,8 мм оцинков. вогнем 3000 2 608 200 026

кільце 90 мм 3,1 мм оцинков. вогнем 2500 2 608 200 027

Пневматичний 
магазинний молоток 
GSN 90-21 RK  
Professional

гладен. 60 мм 2,8 мм полір. 4000 2 608 200 028

гладен. 80 мм 3,1 мм полір. 3000 2 608 200 030

гладен. 90 мм 3,1 мм полір. 2500 2 608 200 031

гладен. 90 мм 3,1 мм оцинков. 2500 2 608 200 035

кільце 65 мм 2,8 мм оцинков. вогнем 4000 2 608 200 039

кільце 75 мм 2,8 мм оцинков. вогнем 3000 2 608 200 040

кільце 90 мм 3,1 мм оцинков. вогнем 2500 2 608 200 041

Пневматичний 
заклепочний молоток 
GSK 64 Professional

1,6 x 1,4 30 мм 1,6 мм оцинков. 2500 2 608 200 501

1,6 x 1,4 35 мм 1,6 мм оцинков. 2500 2 608 200 502

1,6 x 1,4 40 мм 1,6 мм оцинков. 2500 2 608 200 503

1,6 x 1,4 45 мм 1,6 мм оцинков. 2500 2 608 200 504

1,6 x 1,4 50 мм 1,6 мм оцинков. 2500 2 608 200 505

1,6 x 1,4 35 мм 1,6 мм нержав. 2500 2 608 200 509

1,6 x 1,4 50 мм 1,6 мм нержав. 2500 2 608 200 510

Пневматичний 
штифтозабивач  
GSK 50 Professional

1,2 x 1,0 16 мм 1,2 мм оцинков. 5000 2 608 200 511

1,2 x 1,0 19 мм 1,2 мм оцинков. 5000 2 608 200 512

1,2 x 1,0 25 мм 1,2 мм оцинков. 5000 2 608 200 513

1,2 x 1,0 30 мм 1,2 мм оцинков. 5000 2 608 200 514

1,2 x 1,0 35 мм 1,2 мм оцинков. 5000 2 608 200 515

1,2 x 1,0 40 мм 1,2 мм оцинков. 5000 2 608 200 516

1,2 x 1,0 50 мм 1,2 мм оцинков. 5000 2 608 200 518

Пневматичний 
скобозабивач 
GTK 40 Professional

зі смоляним 
покриттям 15 мм 1,2 мм оцинков. 5000 2 608 200 700
зі смоляним 
покриттям 20 мм 1,2 мм оцинков. 5000 2 608 200 701
зі смоляним 
покриттям 25 мм 1,2 мм оцинков. 5000 2 608 200 702
зі смоляним 
покриттям 30 мм 1,2 мм оцинков. 5000 2 608 200 703
зі смоляним 
покриттям 35 мм 1,2 мм оцинков. 5000 2 608 200 704
зі смоляним 
покриттям 40 мм 1,2 мм оцинков. 5000 2 608 200 705

Розроблені для професіоналів,  
                 випробувані професіоналами 

Від Вас, як від професіонала деревообробки, очікують 
багато чого: оперативності, надійності та компетентності. 
Тобто – роботи по вищому класу. Зрозуміло, що Ви
вимагаєте того ж самого й від Вашого пневмоінструменту?

Наші професійні пневматичні цвяхові молотки розро-
блені для найскладніших завдань та втілюють точність, 
потужність і надійність. Пневматичні магазинні 
цвяхові молотки – для виготовлення рам, заклепу-
вальний – для оформлення приміщень, штифто- та 
скобозабивачі – для виготовлення меблів: будь-який 
інструмент гарантує Вам швидкість, чистоту, ефективність 
роботи завдяки інноваційній технології Bosch Full Force 
чи системі Wood Protection. А для Вас це значить: 
найкращі умови для надзвичайних професійних 
досягнень. 

Професійні пневматичні цвяхові молотки для 
роботи з деревом – переконливі рішення для 
професіоналів від професіоналів.

 Приладдя до пневматичних цвяхових
                 молотків Bosch 

НОВИНКА! Професійні пневматичні цвяхові 
молотки для професіоналів від професіоналів

Врахована кожна секунда,  
                              забитий кожен цвях
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блок цвяхів, D-головка, 34°

блок цвяхів, кругла 
головка, 21°

штифт 1,6/16 г 

штифт 1,2/18 г

скоба з вузькою спинкою 
1,2/18 г
ширина скоби 5,8 мм


