
Bosch Mobility System.  
Для безпечного транспортування та мобільного  
використання інструменту та приладдя.  
Професійні електроінструменти: для ремісництва та  
промислового виробництва.

www.bosch-professional.com.ua

Справжній Bosch!
Інтелектуальні рішення  
для транспортування та зберігання
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Bosch Mobility System:  
все під рукою по дорозі від  
майстерні до будівельного  
майданчика та назад

Той, хто часто повинен виїжджати на будівельний май-
данчик, знайомий з цією проблемою: потрібно перево-
зити інструменти та дрібні деталі, потім переносити з ав-
томобіля до місця використання – а ввечері везти все це 
назад до майстерні. Це зручно робити тоді, коли є щось, 
що допомагає легко та безпечно транспортувати речі. 
Bosch Mobility System із елементами L-BOXX, LS- та 
i-BOXX, які легко зчіплюються між собою – саме те, що 
для цього потрібно. Тому, що вони ідеально підходять 
для транспортування інструментів, приладдя та дрібних 
деталей, а також забезпечують порядок та необхідний 
догляд. До того ж вони оберігають від ударів та бризок 
води і практично повністю сумісні з транспортною систе-
мою Sortimo.

Професійні електроінструменти:  
для ремісництва та промислового виробництва.
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Усі показники ваги на наступних сторінках відповідають процедурі EPTA 01/2003.

Bosch Mobility System Огляд 04-05

Досконала система транспортування. Зручне та надійне 
розміщення всього необхідного для транспортування  
від майстерні до будівельного майданчика.

L-BOXX System 06-09

Надійне транспортування інструментів, приладдя  

та дрібних деталей. Висока гнучкість та економія  

часу при використанні на будівельному майданчику.

LS-BOXX та i-BOXX System 10-13

Модуль для транспортування із вбудованими висувними 

ящиками та прозорою валізою. Все необхідне під рукою.

Системі облаштування в автомобілі 14-15

Проста інтеграція без будь-яких адаптерів у перевірену 

Спілкою працівників технічного нагляду Німеччини тран-

спортну систему Sortimo.

Інші рішення, пов'язані із транспортуванням 16-17

Усе про транспортувальні столики та сумки із  

напрямними шинами від Bosch.

Огляд інструментів та L-BOXX Bosch 18-19
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Bosch Mobility System 
Огляд

МАЙСТЕРНЯ

ТРАНСПОРТУВАННЯ

БУДІВЕЛЬНИЙ 
МАЙДАНЧИК

Подальшу інформацію можна знайти за адресою:  
www.bosch-L-BOXX.com
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Стислий огляд
Інструменти, приладдя, витратні матеріали: той, хто 
зробив огляд у майстерні, не забуде нічого, що потім 
йому знадобиться на будівельному майданчику.

Практичне транспорту-
вання інструментів та 
приладдя

LS-BOXX з i-BOXX та висувним 
ящиком LS-T 92

Легше та безпечніше транспортування 
Просто завантажувати, безпечно транспортувати:  
практично, коли усе запаковано у певному порядку  
і можна не витрачати багато дорогоцінного часу на пошук.

Транспортувальні візочки для полегшення 
транспортування

Надійне транспортування завдяки транспортній системі Sortimo

Універсальне використання та практичність в усіх варіантах застосування
Зовсім неважливо, що треба перевозити: великі робочі столи чи важке приладдя: навіть в умовах 
будівельного майданчика Mobility System від Bosch не має рівних.

З мінімальними зусиллями можна 
зібрати практичний верстак

Новий GLI PortaLED Professional 
з'явиться в продажу з вересня  
2012 року

Транспортувальний столик  
GTA 2500 W Professional для  
стаціонарних інструментів



compatible

SAFE

crash safe transport transportclick&go
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Bosch L-BOXX – інтелектуальна система  
транспортування та зберігання
Bosch L-BOXX-System – продумане рішення для транспортування та зберігання 
електроінструментів, приладдя та витратних матеріалів, необхідних на буді-
вельному майданчику. Інноваційна система фіксації дозволяє швидко 
об'єднувати та роз'єднувати довільну кількість L-BOXX, які також зручні в 
транспортуванні. Можливість внутрішнього компонування простору, дозво-
ляє розділити L-BOXX у відповідності до потреб, зробіть речі досконалими!

Клац – і готово

 f Неперевершена простота компонування та 
з'єднання різних L-BOXX 

 f Транспортування з'єднаних L-BOXX вагою до 40 кг

Надзвичайна міцність

 f Надзвичайно міцна конструкція
 f Повний захист від бризок води

Наочність та безпечність

 f Ідеально підходить для інтеграції без будь-яких адап-
терів до перевіреної Спілкою працівників технічного 
нагляду Німеччини транспортної системи Sortimo

 f Оптимальна безпека вантажу та ідеальний захист  
водія та пасажирів навіть у надзвичайних ситуаціях

Незаперечні переваги, зручне транспортування

 f У кожному L-BOXX можна транспортувати до 25 кг вантажу
 f Навантажувальна здатність кришки до 100 кг
 f Ергономічні ручки та бічні ручки-накладки, сприяють 

комфортному транспортуванню по території будівельного 
майданчика



accessories

ready

ready
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Індивідуальність та гнучкість
Кожний L-BOXX можна індивідуально підлаштувати для електроінструментів, 
приладдя та витратних матеріалів. Різні L-BOXX кожного розміру можна 
гнучко комбінувати та з'єднувати між собою.

Перевага для користувача: індивідуальність компонування, гнучкість 
використання.

Комплект інструмента з логотипом 
L-BOXX-ready складається з самого  
інструмента в картонному пакуванні  
та вставка, що пасує до L-BOXX. 

2 в 1 для 10,8-вольтових акумуляторних  
інструментів Bosch

 f Надійне та наочне розташування двох 10,8-вольтових  
акумуляторних інструментів Bosch в одному L-BOXX 

 f Є місце для акумуляторів та зарядного пристрою
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Практичні вкладки для ідеального порядку
Завдяки великому вибору практичних вкладок Bosch L-BOXX можна  
облаштовувати та споряджати багатьма способами. Щоб у кожному варіанті 
використання на будівельному майданчику бути повністю оснащеним.

Комплект вставних коробок,  
13 шт.  
№ замовлення: 2 608 438 026

Комплект вставних коробок, 
12 шт.  
№ замовлення: 2 608 438 025

Перфорована вставка  
із поролону 
№ замовлення: 2 608 438 024
L-BOXX 102

Перфорована вставка  
із поролону 
№ замовлення: 2 608 438 036
L-BOXX 136

L-BOXX 102 +  
комплект вставних коробок, 13 шт. 
№ замовлення: 2 608 438 023

L-BOXX 102 +  
комплект вставних коробок, 12 шт. 
№ замовлення: 2 608 438 022

L-BOXX 102 +  
комплект вставних коробок, 6 шт.  
№ замовлення: 2 608 438 035
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L-BOXX 102 
(Ш x В x Г)
442 x 357 x 117 мм 
17,4 x 14,1 x 4,6 дюймів

№ замовлення:  
2 608 438 691

L-BOXX 136
(Ш x В x Г)
442 x 357 x 151 мм
17,4 x 14,1 x 5,9 дюймів

№ замовлення:  
2 608 438 692

L-BOXX 238
(Ш x В x Г)
442 x 357 x 253 мм
17,4 x 14,1 x 10 дюймів

№ замовлення:  
2 608 438 693

L-BOXX 374
(Ш x В x Г)
442 x 357 x 389 мм
17,4 x 14,1 x 15,3 дюймів

№ замовлення:  
2 608 438 694

Для будь-якого застосування –  
чотири типи розміру, широкий  
вибір приладдя

 f Чотири розміри, нескінченно багато  
можливостей для комбінування

 f Надійне з'єднання за допомогою  
простого зчеплення 

 f Опція: відповідний транспортувальний  
візочок чи підставка на колесах для  
легкого переміщення кількох L-BOXX  
(подробиці та додаткову інформацію 
можна знайти на сторінці 12)
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LS-BOXX – не шукати, а знайти
Являючись продовженням L-BOXX System, LS-BOXX забезпечують ще більшу 
гнучкість системи. Для того, щоб у мати вільний доступ до витратних матеріалів 
та приладдя навіть у комбінації з іншими L-BOXX, LS-BOXX оснащений прак-
тичними висувними ящиками. Тут є місце для шухляд та i-BOXX, що висува-
ються вперед. Таким чином підготовка до роботи займає лічені секунди.

Просто розумно

 f Електроінструменти та необхідні витратні матеріали 
в одному компактному ящику

Клац – і готово

 f Неперевершено просте приєднання та від'єднання 
різних L- та LS-BOXX

Практичні висувні ящики для швидкого  
доступу

 f Можливість комплектування i-BOXX та шухлядами
 f Просто відкрити, зазирнути всередину та взяти те 

що потрібно, навіть при приєднаних L-BOXX
 f Автоматичне закріплення шухляди i-BOXX в LS-BOXX 

для безпечного транспортування без додаткової 
фіксації

«Гарний ящик для інструментів – для моїх клієнтів як візитівка. Тому що вони 
знають: в кого впорядковані інструменти, той добре працює. Крім того, погане 
враження складається у клієнтів, коли вам доводиться довго шукати інструменти, 
приладдя та матеріали. Тому що ці затримки в кінцевому результаті коштують 
клієнту грошей. І мені також.»

Андреас Верляйн,  
майстер-столяр
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Bosch i-BOXX – прозора валіза для дрібних деталей
i-BOXX можна повністю вийняти із Bosch LS-BOXX та транспортувати окремо 
як валізу для дрібних деталей, тримаючи за ручку. Чудовий засіб для тран-
спортування приладдя та дрібних деталей. Для більших деталей згодиться 
шухляда LS-T 92.

Вставте, зафіксуйте та безпечно  
транспортуйте

 f Швидко та просто витягається із LS-BOXX 
 f Вбудована ручка для зручного перенесення 
 f Передбачені місця для етикеток з написами  

для швидкого огляду
 f Два варіанти різної висоти
 f Можливість швидкого огляду завдяки прозорій 

кришці

i-BOXX 53
(Ш x В x Г) 367 x 316 x 53 мм
№ замовлення: 2 608 438 063

i-BOXX 72
(Ш x В x Г) 367 x 316 x 72 мм
№ замовлення: 2 608 438 064

Шухляда LS-T 92
(Ш x В x Г) 367 x 314 x 92 мм
№ замовлення: 2 608 438 065

«Завдяки прозорій та міцній полікарбонатній кришці, я можу швидко  
переглянути вміст свого i-BOXX. 
Там я зразу знайду потрібні шурупи та дрібні деталі, не витрачаючи  
багато часу на пошуки.» 

Александер Бекманн, 
електрик
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Змінне приладдя до будь-яких цілей
Індивідуально комплектувати можна також i-BOXX. Для того, щоб комбінувати 
та сортувати виключно по потребі та – передусім – щоб можна було швидко 
та цілеспрямовано дістатися до шурупів, дюбелів та інших витратних  
матеріалів.

i-BOXX 53
№ замовлення:  
2 608 438 063

i-BOXX 72
№ замовлення:  
2 608 438 064

Комплект вставних  
коробок, 12 шт. 
№ замовлення:  
2 608 438 068

Комплект i-BOXX 53, 
12 шт. 
№ замовлення:  
2 608 438 066

Комплект i-BOXX 72,  
10 шт. 
№ замовлення:  
2 608 438 067

Комплект вставних 
коробок, 10 шт. 
№ замовлення:  
2 608 438 069

Алюмінієвий  
транспортувальний візок  
№ замовлення: 2 608 438 021

Зручне транспортування
Оптимальним вибором для транспортування  
декількох з'єднаних між собою L-BOXX, стануть:  
надійний ролер та міцний алюмінієвий візок для 
транспортування – вони зекономлять сили та  
забезпечать комфортне перевезення.

Підставка на колесах  
до L-BOXX та LS-BOXX  
№ замовлення: 2 608 438 070
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Оптимальні можливості для комбінування LS-BOXX 306
(Ш x В x Г)  
442 x 357 x 321 мм  
17,4 x 14,1 x 15,3 дюймів

№ замовлення:  
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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Мобільна майстерня – постійна впевненість при роботах на виїзді
Системи Bosch L-BOXX та LS-BOXX сумісні безпосередньо та без перехідників 
із перевіреною Спілкою працівників технічного нагляду Німеччини тран-
спортною системою Sortimo для великих та малих транспортних засобів та 
автофургонів, а також з CarMo-System для легкових автомобілів. В усіх систе-
мах передбачено оптимальне розміщення вантажу та захист пасажирів.

Швидка та безпечна установка

 f За допомогою перехідної пластини, що кріпиться  
в кузові автомобіля, L- та LS-BOXX можна безпечно 
перевозити в автомобілі навіть без спеціальної  
системи стелажів

Все вкладається якнай-
краще: потрібно просто 
підвісити та зафіксувати 
спеціальним ременем

Просто приєднайте та транспортуйте

 f За допомогою системи транспортування Ваші L- та LS-BOXX будуть завантажені швидко, на виду, та передусім 
безпечно

 f Особливо практичне кріплення на стіні: з його допомогою Bosch i-BOXX можна прикріплювати прямо в автомобілі 
та безпечно транспортувати

Чудовий огляд – завдяки фіксації i-BOXX 
у настінному кріпленні

BOXX від'єднуються дуже просто –  
інструменти та приладдя швидко  
потраплять до Ваших рук

А для транспортування все знову  
наочно та безпечно запаковується
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Подальшу інформацію можна знайти за адресою: 
www.Bosch-L-BOXX.com

Цілий стос з'єднаних L- та LS-BOXX  
можна легко перевозити за допомогою 
підставки на колесах чи  
транспортувального  
візочка.
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Добре продумана мобільність –  
для необмеженої гнучкості застосування 
Надійні робочі столи, чи високоточні напрямні шини – з концепцією мобіль-
ності Bosch Ви швидко і просто доставите все необхідне до місця призна-
чення. Це стосується і важких інструментів: просто завантажте та доставте 
за на місце.  

GTA 2500 W Professional:

для панельних та торцювальних пилок
(Д x В, робочий стіл) 1220 x 864 мм
№ замовлення: 0 601 B12 100

Подвійне використання

 f Транспортний засіб та робочий стіл в одному

Може використовуватися всюди

 f Великі наповнені повітрям гумові 
пневмошини для зручного транспор-
тування навіть по нерівному ґрунту

 f Міцна металева конструкція для  
забезпечення високого рівня безпеки  
і довгого строку експлуатації

GTA 60 W Professional:
для розпилювальних столів
(Д x В, робочий стіл) 1220 x 622 мм
№ замовлення: 0 601 B12 000 

Транспортний та робочий стіл GTA 60 W Professional та GTA 2500 W Professional –  
переконливо просто

 f Подвійна користь: транспортний засіб та робочий стіл в одному 
 f Простий монтаж та демонтаж одним рухом важеля, без необхідності знімати стаціонарне обладнання
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«За допомогою практичної транспортувальної 
сумки я можу зручно доправляти свої напрямні 
шини разом з приладдям на будівельний май-
данчик. При цьому вдається досягти необхідної 
точності і уникнути будь-яких невдач.»

Андреас Верляйн,  
майстер-столяр

Точність роботи на місцях: транспортувальна сумка для напрямних 
шин та для всього приладдя

 f Надійне рішення для транспортування напрямних шин 
довжиною до 160 см

 f В комплекті невелика додаткова сумка для приладдя до 
напрямних шин

FSN BAG
№ замовлення: 1 610 Z00 020

FSN 1600 
Professional

FSN 800  
Professional

Bosch FSN-System –  
технологія шин для точного скеровування

Для того, щоб прямі розрізи не викривлялися і щоб легше 
було виконувати точну роботу
Напрямні шини FSN
№ замовлення:  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 
Приладдя до напрямних шин
№ замовлення:   1 600 Z00 009 FSN VEL Professional 

(з'єднувальна деталь)
  1 600 Z00 00A FSN WAN Professional  

(кутовий упор)
  1 600 Z00 00B FSN SZW Professional  

(струбцини)

Для яскравого світла та насиченого звуку
Новинки в системі акумуляторних інструментів Bosch:  
лампа для будівельних майданчиків GLI PortaLED 
Professional (для 14,4 та 18 В LI) та  
акумуляторний радіоприймач  
GML 10,8-V-LI Professional.  
Створено для мобільного  
використання у важких умовах.
 
У наявності з вересня 2012 р.



*

*

*

18 | Огляд 

Огляд
Інструменти Bosch із  
літій-іонними акумуляторами  
та L-BOXX

Система з напругою 10,8 В
 f L-BOXX 102 та 136

Система з напругою  
14,4 В

 f L-BOXX 136 та 238

Система з напругою  
18 В

 f L-BOXX 136 та 238

Система з напругою 36 В
 f L-BOXX 238 У наявності з вересня 2012 р.

 f Радіоприймач GML 10,8-V-LI 
Professional

 f GLI PortaLED Professional: розмір 
102, 136 та 238 – сумісність із усіма 
літій-іонними акумуляторами  
напругою 14,4 та 18 вольт

 f GOF 1600 CE Professional
 f GMF 1600 CE Professional

*

У наявності більше 

100 інструментів!



*

*

У наявності більше  

40 інструментів!

Огляд | 19

Огляд
Електроінструменти Bosch  
та L-BOXX

 f L-BOXX 238

 f L-BOXX 374

 f L-BOXX 136



Необмежена гнучкість  
L-BOXX, LS-BOXX та i-BOXX

ТОВ «Роберт Бош Лтд.»
Відділ електроінструментів
Україна, 02660 Київ 
вул. Крайня 1
www.bosch-professional.com.ua
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