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Ontdek de innovaties van Bosch
verkrijgbaar vanaf mei 2016
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Bosch is het gereedschapsmerk met de meeste innovaties. Innovaties die  
uw werk makkelijker maken. Maar niet alleen gebruiksgemak staat centraal,  
veiligheid is bij ons net zo belangrijk. 

Bij het ontwikkelen en testen van onze producten stellen we onszelf daarom altijd deze vragen:
▶ Is het nuttig?
▶ Is het praktisch?
▶ Is het prettig in gebruik?
▶ Voldoet het aan de strengste veiligheidseisen?
Pas als het antwoord op deze vragen ja is, dan heeft het product het Bosch powertools DNA. 

De veilige haakse slijpmachines van Bosch
De Bosch haakse slijpmachines bieden veel extra functies die u tijdens het werk ondersteunen  
en voor nog meer veiligheid zorgen. Voorbeeld hiervan is de herstartbeveiliging, deze verhindert  
het automatisch starten van de machine na een stroomonderbreking. Een andere belangrijke  
veiligheidsfeature is de PROtection switch (dodemansschakelaar). De haakse slijpmachine  
loopt alleen als de schakelaar is ingedrukt. Bij het loslaten van de schakelaar wordt  
de machine automatisch uitgeschakeld. 

Goed om te weten: vanaf 1 april 2016 zijn alle kleine haakse slijpers van Bosch uitgerust  
met herstartbeveiliging of een dodemansschakelaar.

Benieuwd naar alle  
acties en promoties?  
U vindt ze in het  
Real Bosch magazine.

Bosch innovaties   
Voor de veiligste powertools  
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Bosch Starlock  
De nieuwe standaard  
voor multitools

Starlock is het nieuwe opnamesysteem voor  
multitools. Drie verschillende toepassingsklasses  
(Starlock, StarlockPlus en StarlockMax) zorgen voor  
een grote variatie aan toepassingen. De innovatieve  
3D-vorm garandeert een langere levensduur, een per- 
fecte krachtoverdracht en maakt het mogelijk om de  
accessoires in 12 verschillende hoeken te gebruiken.

▶  Afhankelijk van de zwaarte van de toepassing,  
wordt de juiste toepassingsklasse gebruikt,  
wat overbelasting van de machine voorkomt.

▶  Instapcategorie Starlock past ook op bestaande  
OIS aansluitsystemen.

▶  Starlock is het perfecte systeem voor elke gebruiker en  
toepassing. Simpel, innovatief en gebruiksvriendelijk.

Snel en makkelijk  
wisselen van accessoires  
Met het Snap-in-systeem

Klik!

Geen verkeerde accessoires  
meer op de machine
Dankzij drie toepassingsklasses

De drie toepassingsklasses maken het systeem  
makkelijk in gebruik en garanderen een langere  
levensduur van uw machines. Op een Starlock-  
of StarlockPlus machine past al een groot deel  
van het accessoireprogramma. Op een Starlock-  
Max machine past de complete accessoirerange. 

De GOP 40-30 en GOP 55-36 zijn uitgerust  
met het Snap-in-systeem geïnspireerd op de  
werking van een skibinding. Hiermee wisselt  
of draait u het accessoire zonder gereedschap  
in een handomdraai.

Starlock ● - -

StarlockPlus ● ● -

StarlockMax ● ● ●

Andere  
multitools ● - -

*  past op alle multitools met bestaande OIS-aansluiting  
alsook nieuwe multitools met Starlock

*
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Multitool GOP 55-36  
+ Invalzaagblad MAIZ 32 APB
550 W / oscillatiehoek  
links-rechts 1,8° / 1,6 kg

249,95 
Inclusief btw ¤ 302,44
Bestelnr.: 0601231100
In doos

Multitool GOP 55-36  
+ 10 accessoires 
+ 3 sets schuurpapier
550 W / oscillatiehoek  
links-rechts 1,8° / 1,6 kg

419,95 
Inclusief btw ¤ 508,14
Bestelnr.: 0601231101
In L-BOXX

De nieuwe krachtpatser 
Multitool GOP 55-36

De GOP 55-36 is het topmodel van de Starlock  
serie en is door zijn krachtige motor van maar 
liefst 550 Watt te gebruiken met alle nieuwe  
Starlock accessoires. De accessoires uit de  
StarlockMax accessoirerange zijn speciaal  
ontwikkeld voor de GOP 55-36 en alleen te  
gebruiken in combinatie met deze machine.

▶  Snap In-functie voor het verwisselen van  
accessoires zonder gebruik van gereedschap.

▶  Metalen kap voor maximale bescherming  
zelfs bij ruw/grof gebruik.

▶  Uniek 3D-opnamesysteem voor een  
optimale krachtoverbrenging van  
machine naar accessoire.

▶  StarlockMax machine: te gebruiken  
met alle accessoires; Starlock,  
StarlockPlus en StarlockMax.

Invalzaagblad MAII 52 APB Invalzaagblad MAIZ 32 EPCInvalzaagblad MAIZ 32 APB Invalzaagblad MAIZ 32 AT

BIM, 52 x 70 mm
Exclusief btw € 17,20 
Bestelnr.: 2608662574

▶  Diep en breed invallend zagen  
in hout met spijkers. 

▶  Doorzagen van niet geharde spijkers, 
schroeven en staalprofielen met 
kleinere afmetingen.

BIM, 32 x 80 mm
Exclusief btw € 13,90 
Bestelnr.: 2608662571

▶  Snel en zeer diep invallend zagen  
in hout en spijkers. 

▶  Doorzagen van niet geharde spijkers, 
schroeven en staalprofielen met  
kleinere afmetingen.

HCS, 32 x 80 mm
Exclusief btw € 10,75 
Bestelnr.: 2608662568

▶  Snel en diep invallend zagen in hout 
(bijv. raamkozijnen van 80 mm).

▶  Achteraf aanbrengen van uitsparingen 
voor pennen en verbindingen (ideaal 
met dieptestop Expert 2608000590).

Metalmax, hardmetaal, 32 x 70 mm
Exclusief btw € 24,15  
Bestelnr.: 2608662567

▶  Invallend zagen in Inox, geharde  
nagels en spijkers, epoxy, GVK,  
fiberglas, gipskarton, cement- 
gebonden vezelplaten. 

▶  Diep invallend zagen (70 mm) in cel-
lenbeton (bijv. gat voor stopcontact).

Segmentmes MATI 68 RD4

Diamant, 68 x 30 mm
Exclusief btw € 53,60 
Bestelnr.: 2608662580

▶  Kleinere uitsnijdingen in zachte  
wandtegels frezen.

▶  Uitsparingen in epoxy/glasvezelkunst-
stof frezen (bijv. romp van boot).

Segmentmes MATI 68 RSD4

Diamant fijn, 68 x 10 mm
Exclusief btw € 53,60 
Bestelnr.: 2608662581

▶  Dunne voegen tot 1,5 mm uitfrezen 
(bijv. marmervoegen).

▶  Uitsparingen in epoxy/glasvezelkunst-
stof frezen (bijv. romp van boot).

Segmentmes MATI 68 MT4

Lasergesinterd hardmetaal,  
68 x 30 mm, Exclusief btw € 26,80 
Bestelnr.: 2608662582

▶  Diepe voegen bij wand- en vloer- 
tegels uitfrezen.

▶  Groeven in cellenbeton frezen, voor  
het leggen van kabels en buizen.

Segmentmes fijn MATI 68 RST5

Hardmetaal RIFF, 68 x 10 mm
Exclusief btw € 33,50 
Bestelnr.: 2608662578

▶  Dunne voegen tot 1,5 mm uitfrezen 
(bijv. marmervoegen).

▶  Groeven in cellenbeton frezen, voor 
het leggen van kabels en buizen.

HCS, 32 x 70 mm
Exclusief btw € 16,10 
Bestelnr.: 2608662575

▶  Diep snijden (70 mm) van  
uitzetvoegen (bijv. silicone).

▶  Diep snijden van raamkit  
(afdichtingsmateriaal).

▶  Lange universele voegensnijder.

HCS, 32 x 55 mm
Exclusief btw € 7,80 
Bestelnr.: 2608662583

▶  Snijden van uitzetvoegen  
(bijv. silicone).

▶  Wegsnijden van raamkit  
(afdichtingsmateriaal).

▶  Universele voegensnijder.

HCS, 66 x 30 mm
Exclusief btw € 22,50 
Bestelnr.: 2608662579

▶  Snel snijden van raamkit (bijv.  
verwijderen van dubbel glas).

▶  Snijden in hoeken van zachte  
materialen.

Hardmetaal RIFF, 68 x 30 mm
Exclusief btw € 33,50 
Bestelnr.: 2608662577

▶  Diepe voegen bij wand- en vloer- 
tegels uitfrezen.

▶  Groeven in cellenbeton frezen, voor 
het leggen van kabels en buizen.

Naast de Starlock range, en de StarlockPlus range, heeft de machine met StarlockMax opname nog toegang 
tot 12 extra accessoires. Deze zijn specifiek geschikt voor de meest veeleisende klussen.

 Mortel/cement Multimateriaal Metaal Hout Hout/metaal

+

GOP 55-36 inclusief accessoireset in L-BOXX



Starlock | 98 | Starlock

S
ta

rl
oc

k
A

cc
u

S
no

er
M

et
en

Multitool GOP 40-30  
+ Invalzaagblad AIZ 32 APB
400 W / oscillatiehoek  
links-rechts 1,5° / 1,5 kg

199,95 
Inclusief btw ¤ 241,94
Bestelnr.: 0601231000
In doos

Multitool GOP 40-30  
+ 10 accessoires 
+ 1 set schuurpapier
400 W / oscillatiehoek  
links-rechts 1,5° / 1,5 kg

279,95 
Inclusief btw ¤ 338,74
Bestelnr.: 0601231001
In L-BOXX

Sterk en veelzijdig 
Multitool GOP 40-30

▶  Met led-verlichting voor perfect zicht  
op het werkvlak.

▶  Met Snap-in functie.
▶  StarlockPlus machine: geschikt voor zowel  

Starlock als StarlockPlus accessoires.

Multitool GOP 30-28  
+ Invalzaagblad AIZ 32 APB
300 W / oscillatiehoek  
links-rechts 1,4° / 1,5 kg

129,95 
Inclusief btw ¤ 157,24
Bestelnr.: 0601237001
In doos

Multitool GOP 30-28  
+ 10 accessoires 
+ 2 sets schuurpapier
300 W / oscillatiehoek  
links-rechts 1,4° / 1,5 kg

229,95 
Inclusief btw ¤ 278,24
Bestelnr.: 0601237000 
In L-BOXX

De echte allround machine 
Multitool GOP 30-28 

▶  StarlockPlus machine: de krachtige basis- 
machine, geschikt voor zowel Starlock  
als StarlockPlus accessoires.

Invalzaagblad PAIZ 32 APB

BIM, 32 x 60 mm
Exclusief btw € 13,30 
Bestelnr.: 2608662558

▶  Diep invallend zagen (60 mm) in 
hout, abrasieve houtmaterialen, 
kunststoffen.

▶  Doorzagen van non-ferrobuizen en 
profielen met kleinere afmetingen.

Invalzaagblad PAIZ 32 EPC

HCS, 32 x 60 mm
Exclusief btw € 10,25 
Bestelnr.: 2608662561

▶  Diep invallend zagen  
(60 mm) in zacht hout.

▶  Uitsparing in meubel- 
elementen zagen.

▶  Houten onderdelen vlak afzagen.

Invalzaagblad PAII 65 APB

BIM, 65 x 50 mm
Exclusief btw € 16,60 
Bestelnr.: 2608662564

▶  Deurkozijn bij de vloer inkorten 
(zacht hout, hardhout, gefineerde 
platen, geplastificeerde platen).

▶  Invallend zagen in geplastificeerde 
platen.

Invalzaagblad PAIZ 32 AT

Metalmax, hardmetaal, 32 x 50 mm
Exclusief btw € 23,10 
Bestelnr.: 2608662555

▶  Snijden van INOX/roestvrij staal 
(bijv. keukenfrontafdekking).

▶  Invallend zagen in epoxy, GVK, 
fiberglas, gipskarton, cellenbeton, 
cementgebonden vezelplaten).

Voor de tools met StarlockPlus opname zijn er naast het assortiment Starlock accessoires, nog extra Starlock- 
Plus accessoires beschikbaar. Doordat deze langer zijn, kan er sneller en krachtiger worden gewerkt.

 Metaal Hout Hout/metaal

GOP 30-28 inclusief accessoireset in L-BOXX GOP 40-30 inclusief accessoireset in L-BOXX

Beschikbaar per  
16 mei 2016

+ +

In deze brochure vindt u alleen de nieuwste 
producten uit het StarlockPlus en StarlockMax 
assortiment. Naast StarlockPlus en Starlock-
Max is er het standaard Starlock programma 
voor de meest voorkomende universele 
toepassingen. Deze 32 accessoires passen 
ook op multitools met de bestaande  
OIS aansluiting.

Ontdek het complete Starlock  
assortiment op www.starlock.com. 
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Altijd startklaar 
Het Wireless Charging 
Systeem van Bosch

Wireless Charging is zowel geschikt voor stationaire  
toepassingen in een werkplaats als het opladen tijdens  
het rijden. U kunt dus langer zonder onderbreking  
werken, omdat de accumachine op het oplaadstation  
tijdens het rijden of op de werkplek geladen wordt.
 
▶  Gewoon het accutoestel neerzetten  

op de lader en de accu laadt op.
▶ Bespaar tijd en kosten voor een tweede accu.  
▶  Korte laadprocessen zijn mogelijk met behoud  

van de lange levensduur (Care Charging).
▶  Het wereldwijde unieke Bosch Wireless Charging systeem 

bestaat uit het oplaadstation en een speciale accu.

Wireless Charging  
L-BOXX oplaadstation 230 V
150 Watt

249,95 
Inclusief btw ¤ 302,44
Bestelnr.: 1600A00DN0
In doos

Wireless Charging  
oplaadholster

124,95 
Inclusief btw ¤ 151,19
Bestelnr.: 1600A009CN
In doos

Wireless Charging L-BOXX 
oplaadstation 12 V optimized
+ 12 V converter
85 - 100 Watt

299,95 
Inclusief btw ¤ 362,94
Bestelnr.: 1600A00DN2
In doos

▶  Klik de L-Boxx met daarin de machine  
en accu’s in het oplaadstation. 

▶  Machine en tweede accu zijn gereed  
voor gebruik bij aankomst op de werkplek.

▶ Robuust ontwerp zonder contactpunten.

Accu’s laden tijdens vervoer: heel eenvoudig  
met de oplaadholster zodat bij aankomst alle  
elektrische gereedschappen al geladen zijn.

▶  Met één handeling direct vanuit de auto  
beginnen met het werk.

▶  Zeer robuust ontwerp en schokabsorberend 
materiaal.

▶  Oplaadholster is compatibel met GSR/GSB/ 
GDX 18 V-EC en GDR/GDS/GDX 18 V-LI.

L-BOXX Oplaadstation
voor mobiel gebruik 

Onderweg werken met het
Wireless Charging oplaadholster

Zie voor het volledige Wireless Charging assortiment, www.bosch-professional.com.
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NIEUW! 10,8 V TwinPack
GSR 10,8 V-EC + GDR 10,8 V-EC

Wireless Charging  
TwinPack GSR 10,8 V-EC  
+ GDR 10,8 V-EC
10,8 V / 2,5 Ah / 420 g /  
102 x 82 x 108 mm / laadtijd:  
45 min tot 80% - 65 min tot 100%

399,95 
Inclusief btw ¤ 483,94
Bestelnr.: 06019E0004
In L-BOXX

Starter-Set Auto  
GBA 10,8 V 2,5 Ah OW-B  
+ GAL 1830 W-DC + 12 V converter
10,8 V / 2,5 Ah / 420 g / laadtijd:  
45 min tot 80% - 65 min tot 100%

199,95 
Inclusief btw ¤ 241,94
Bestelnr.: 1600A00J0G
In doos

Starter-Set
GBA 10,8 V 2,5 Ah OW-B  
+ GAL 1830 W
10,8 V / 2,5 Ah / 420 g / laadtijd:  
45 min tot 80% - 65 min tot 100%

129,95 
Inclusief btw ¤ 157,24
Bestelnr.: 1600A00J0F
In doos

Wireless Charging accu’s  
Voor elke klus of toepassing

NIEUW! 10,8 V Starter-Sets 
GBA 10,8 V 2,5 Ah OW-B

Supersnel voorboren  
en schroeven

20-delige  
Drill-Drive Set

29,95 
Inclusief btw ¤ 36,24
Bestelnr.: 2607002786

Bits: 2x PH, 1x PZ, 1x S5, 1x HEX 4, 1x HEX 5, 1x T15, 1x T20,  
1x T25, 1x Universele snelwisselbithouder, 4x Verzinkadapter,  
1x Dubbele bithouder, 1x Sleutel, 4x HSS boren (2/2,5/3/3,5 mm.)

▶  Handige 10,8 V Wireless Charging set van 
koolborstelloze accuschroefboormachine 
en accuslagmoeraanzetter. 

Model GBA 10,8 V 2,5 Ah OW-B GBA 18 V 2,0 Ah MW-B GBA 18 V 4,0 Ah MW-C

Voltage/capaciteit 10,8 V/2,5 Ah 18 V/2,0 Ah 18 V/4,0 Ah

Type werk Mobiel Mobiel en op locatie Mobiel en op locatie

Toepassing Licht werk Medium, licht werk Zwaar, veeleisend werk

Vereisten toepassing Lichtere accu Lichtere accu Veel kracht, lange looptijd

Prijs excl. btw � 74,95 � 119,95 � 139,95

Prijs incl. btw � 90,69 � 145,14 � 169,34

Bestelnummer 1600A00J0E 1600A003NC 1600A00C42

NIEUW! 
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▶  Geoptimaliseerde transparante stofbox  
met microfilter voor beter zicht en  
gemakkelijke reiniging.

Vlakschuurmachine  
GSS 140-1 A Professional

Vlakschuurmachine  
GSS 140-1 A Professional  
+ Schuurplateau ¼  
+ 2 bijbehorende schuurbladen
180 W / 24.000 min-1/12.000 min-1 
schuurbewegingen / 1,4 kg

99,95 
Inclusief btw ¤ 120,94
Bestelnr.: 06012A2100
In doos

▶  Schuurplateau van de GSS 160-1 A  
kan uitsluitend gebruikt worden  
met schuurpapier met klithechting.

Vlakschuurmachine  
GSS 160-1 A Professional 

Vlakschuurmachine  
GSS 160-1 A Professional   
+ Schuurplateau �  
+ 1 bijbehorend schuurblad
180 W / 24.000 min-1/12.000 
min-1 schuurbewegingen / 1,3 kg

99,95 
Inclusief btw ¤ 120,94
Bestelnr.: 06012A2200
In doos

Voor een zichtbaar 
goed resultaat  
De nieuwe schuur- 
machines van Bosch

U wilt perfectie als het gaat om professionele opper- 
vlaktebewerking. De nieuwe schuurmachines van  
Bosch zijn licht en compact en combineren prestatie  
en precisie, wat resulteert in zichtbaar goede resultaten. 
De verwisselbare voetplaat van de GSS 160 Multi maakt 
dit een zeer veelzijdige machine.

▶  Doordacht spansysteem, stabiel, robuust,  
gemakkelijk te bedienen en te wisselen.

▶  Sterke voetplaat met metaal voor een langere  
levensduur, minder trillingen en eenvoudig wisselen.
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De coating met stearaat heeft zich vooral  
bij het schuren van verf, lak en plamuur  
uitstekend bewezen. Door het unieke  
coatingproces wordt het stearaat gelijk- 
matig over de dekbinding verdeeld.  
Met het resultaat dat het stearaat  
de zeer lichte lakstof verbindt tot  
klontjes die dan op hun beurt weer  
gemakkelijker kunnen worden  
afgezogen. Bovendien heeft het  
stearaat bij het schuren van lak  
een koelende werking op lak.

▶  Verhindert verstoppen.
▶  Betere afnamecapaciteit.
▶  Tot vier maal langere levensduur  

in vergelijking met schuurmiddelen  
zonder speciale coating.

▶  Het vervangen van het schuurplateau (140,  
160 en Delta) biedt maximale flexibiliteit. 

▶  Robuuste en compacte eenhand vlakschuurmachine.
▶  Ergonomische bouwvorm met softgripvlakken voor  

verschillende greepposities.
▶  Bosch microfiltersysteem voor efficiënte stofafzuiging.

Vlakschuurmachine  
GSS 160-1 A Multi Professional

149,95
Inclusief btw ¤ 181,44
Bestelnr.: 06012A2300
In doos

Vlakschuurmachine  
GSS 160-1 A Multi Professional  
+ Schuurplateaus �, ¼ & Delta 
+ 2 schuurbladen
180 W / 24.000 min-1/12.000 min-1  
schuurbewegingen / 1,1 kg / �: 115x107 mm
/ ¼: 80x133 mm / Delta: 100x150 mm

C470-schuurpapier  
Best for Wood and Paint  
met stearaatcoating

Standaard schuurpapier 
zonder speciale coating

Korrel
Prijs  
Excl. btw

Prijs  
Incl. btw Bestelnr.

60 € 8,60 € 10,41 2608607456

80 € 7,75 € 9,38 2608607457

120 € 7,75 € 9,38 2608607458

160 € 7,75 € 9,38 2608607459

Schuurbladen C470  
voor vlakschuurmachines 
80 x 133 mm, 8 gaten,  
per 10 vellen verpakt

Schuurbladen C470  
voor deltaschuurmachines  
100 x 150 mm, 7 gaten,  
per 10 vellen verpakt

Schuurbladen C470  
voor vlakschuurmachines  
115 x 107 mm, 6 gaten,  
per 10 vellen verpakt

Schuurpapier Best for Wood and Paint
Stearaat coating voor perfecte oppervlakken

Korrel
Prijs  
Excl. btw

Prijs  
Incl. btw Bestelnr.

60 € 10,25 € 12,40 2608608Z94

80 € 9,60 € 11,62 2608608Z95

120 € 9,20 € 11,13 2608608Z96

160 € 9,20 € 11,13 2608608Z97

Korrel
Prijs  
Excl. btw

Prijs  
Incl. btw Bestelnr.

60 € 7,05 € 8,53 2608607229

80 € 6,35 € 7,68 2608607230

120 € 6,35 € 7,68 2608607232

160 € 6,35 € 7,68 2608607233
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De vernieuwde GHO schaafmachines werken  
nu nog preciezer en nauwkeuriger dan voorheen. 

▶  Solide, vlakke aluminium voetplaat  
voor optimale schaafresultaten.

▶  Directe aansluiting op de stofzuiger  
mogelijk voor stofarm werken.

▶  Instelbare schaafdiepte (tot 1,6/2,6 mm).

Flexibel inzetbaar
Schaafmachine GHO 16-82 en 26-82 D Professional 

169,95
Inclusief btw ¤ 205, 64
Bestelnr.: 06015A4000
In doos

Schaafmachine 
GHO 16-82 
630 W / 18.000 min-1 / 
schaafdiepte 1,6 mm / 2,8 kg

Schaafmachine GHO 26-82 D  
710 W / 18.000 min-1 / 
schaafdiepte 2,6 mm / 2,8 kg

189,95 
Inclusief btw ¤ 229,84
Bestelnr.: 06015A4301 
In doos

Schaafmachine GHO 26-82 D  
710 W / 18.000 min-1 / 
schaafdiepte 2,6 mm / 2,8 kg

199,95 
Inclusief btw ¤ 241,94
Bestelnr.: 06015A4300 
In koffer
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De compacte combi-lijnlaser  
Combi-lijnlaser GCL 2-15 Professional  

184,95
Inclusief btw ¤ 223,79
Bestelnr.: 0601066E02
In koffer

Combi-lijnlaser GCL 2-15
+ RM 1 + etui + richtplaat + klem
+ 3 x 1.5 V AA batterijen 
werkbereik lijnen: 15 m / werkbereik lood- 
punten: 10m / 3 x 1.5 V AA / +- 0,3 mm/mCombi-lijnlaser GCL 2-15 

+ RM 1 + etui + richtplaat 
+ 3 x 1.5 V AA batterijen  

134,95 
Inclusief btw ¤ 163,29
Bestelnr.: 0601066E00
In doos

Combi-lijnlaser GCL 2-15 
+ RM 1 + etui + richtplaat 
+ 3 x 1.5 V AA batterijen 
+ statief BT 150 Prof 

164,95 
Inclusief btw ¤ 199,59
Bestelnr.: 06159940FV
In doos

Compact en veelzijdig voor alle nivelleerwerkzaamheden  
op korte afstanden. De laser is flexibel in het gebruik met  
de draaibare multifunctionele houder RM 1 Professional  
voor de uitlijning van laserlijnen en met veelzijdige  
bevestigingsmogelijkheden.

▶  Horizontale en verticale laserlijnen en twee gecentreerde  
loodpunten met optimale zichtbaarheid.

▶  Positioneren van de laserlijnen rond de gecentreerde  
loodpunten mogelijk.

▶  Intuïtieve bedieningsinterface vergemakkelijkt  
de keuze van de functies.

Schuiven, bevestigen en draaien! 
De unieke en veelzijdige RM 1

Draaibare houder RM1

29,95 
Inclusief btw ¤ 36,24
Bestelnr.: 0601092600
In doos

▶  Eenvoudig aanpassen  
van de laserlijnen met  
de draaibare houder.

▶  Makkelijk bevestigen van  
de houder aan een metalen  
oppervlak met de magneet.

Verticaal uitlijnen Loodpuntoverdracht

Hellingsfunctie met led-indicatiePositioneren van referentiepunten



NIEUW!

Alle informatie over  
uw Bosch Power Tool  
direct op uw smartphone

▶  Scannen en direct toegang  
tot alle info over uw machine.

▶  How-to-video’s: benut uw  
Bosch Power Tool maximaal.

▶  Snel accessoires vinden  
voor uw Bosch Power Tool.

Bosch Pocket Assistant is onderdeel van de Bosch Toolbox app,  
een innovatieve verzameling van digitale gereedschappen voor professionals.  

Download ‘m nu in de Apple App Store of Google Play. 

Unieke technologie herkent de tool of 
het accessoire en geeft gedetailleerde 
productinformatie, “how to” video’s, 
passende accessoires en meer. 

Scan een Bosch Power Tool of de 
verpakking van een Bosch Power Tool 
of accessoire met de mobiele telefoon.

                   in de  
Bosch Toolbox app 
Bosch Pocket Assistant 



Dit is een uitgave van Robert Bosch Benelux, Postbus 3267, 4800 DG Breda, Nederland -  Prijzen zijn advies- 
verkoopprijzen in euro, exclusief verwijderingsbijdrage. Onder voorbehoud van drukfouten en/of technische wijzigingen.

NIEUW! Wireless Charging
Nu ook beschikbaar in 10,8 V

Kijk voor meer informatie op pagina 12
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