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Expert

Universal

Easy

Easy Universal Expert

New Compact Generation

Síla v kompaktním  
balení.

Nová generace příklepových vrtaček Compact od firmy Bosch.  
Na výběr jsou řady Easy, Universal a Expert – v nich naleznete 
nářadí, které se k vám bude přesně hodit.
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Easy Universal Expert

New Compact Generation
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Odpovídající příklepová vrtačka pro každého.
Nová generace příklepových vrtaček Compact od firmy Bosch se vyznačuje ještě nižší hmotností a lepší ovladatelností. 
Bez ohledu na to, zda se jedná o řadu Easy, Universal nebo Expert – díky technickým řešením orientovaným na 
budoucnost vždy najdete nářadí, které se bude hodit pro vaše potřeby. Nářadí nové generace Compact splňují 
veškeré požadavky nutné pro provádění všech úkolů – od jednoduchých, až po ty náročné.

Výhody nové generace příklepových vrtaček Compact:

Optimální ergonomie díky kompaktnímu designu a nízké hmotnosti•	
Vysoký výkon pro každou úlohu •	 – s ověřenou kvalitou od firmy Bosch
Zvýšený pracovní komfort •	 – jednoduché ovládání 
Všestrannost •	 – jedno- a dvoustupňové nářadí 
Možnost bezprašné práce v rámci celé výrobní řady•	
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NOVINKA: koncentrovaná síla pro každého.
V rámci nové generace nářadí Compact se podařilo skloubit dohromady inovativní technická řešení s kompaktním 
designem. Výsledek: nová generace nářadí, která sjednocuje sílu a ovladatelnost. Veškeré nářadí nové generace 
Compact jsou z hlediska ergonomie dovedeny do dokonalosti. Mají tak nízkou hmotnost, jak je jen možné, a tak 
umožňují vždy pohodlný a bezpečný úchop ve vašich rukou – díky tomu můžete pracovat, aniž byste v oblasti  
rukou, paží a ramen pocítili únavu. Detaily, které vás nadchnou: např. nové vedení kabelu se závěsným okem a  
robustní úložný kufr na nářadí s praktickým členěním. V nové generaci Compact najdete přesně takovou  
příklepovou vrtačku, která bude odpovídat vašim potřebám. Volba je na vás.
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Auto-LockPress + Lock

Nejjednodušší výměna nástrojů: pomocí dvouobjím -  
kového rychloupínacího sklíčidla u příklepových vrtaček 
řady Easy nebo pomocí rychloupínacího sklíčidla  
Bosch Press + Lock u vrtačky Universal PSB 650 RE. 
Stiskněte tlačítko Press + Lock a jednodílné sklíčidlo  
lze povolit a zavřít jednoduchým otočením. Případně  
pomocí systému Bosch-Auto-Lock u ostatního nářadí  
řady Universal a Expert: nejpohodlnější výměna nástrojů 
pouze jednou rukou díky aretaci vrtacího sklíčidla v  
klidovém stavu.

Vysavač může zůstat ve skříni! Jedinečné  
odsávání s teleskopickým vedením odvádí prach 
přímo od vrtaného otvoru – ve svislém i  
vodorovném směru. Mikrofiltrační systém lze 
pořídit také jako samostatné příslušenství a  
je možné jej snadno nasadit, nebo sejmout, když 
je ho třeba vyprázdnit. Nářadí nové generace 
Compact můžete tedy dovybavit odsáváním pra-
chu i později.

Práce bez prachu – vždy a všude.



Easy Universal Expert

New Compact Generation

Díky své nízké hmotnosti 
a dostatečné síle  
umožňuje příklepová  
vrtačka řady Easy  
od firmy Bosch vykonávat 
práci snadno a nená -  
ročně v každé poloze.
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Žádná jiná vám to neulehčí více.
Chcete jednoduše vyvrtat dokonalý otvor? Pak je pro vás malá a lehká příklepová 
vrtačka řady Easy od firmy Bosch ta pravá. Padne bezpečně do dlaně a veškeré 
jednoduché upevňovací a montážní práce jsou s ní hračka. Využijte pro svoji práci 
sílu v kombinaci s optimalizovanou ergonomií a díky integrovaném odsávání 
prachu dosáhněte navíc čistého výsledku. 

Příklepová vrtačka řady Easy, jedna z nejmenších na světě, vám každý úkol usnadní.
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PSB 500 RE a PSB 500 RA –  
malé, lehké a výkonné.

Vylepšená ergonomie •	

Pravý/levý chod•	

Rychloupínací sklíčidlo•	

Bosch-Electronic pro plynulou regulaci otáček•	

Nové vedení kabelu se závěsným okem•	

Optimalizované odsávání prachu (PSB 500 RA)•	

Nejvyšší přesnost v každém materiálu: 
Se správným příslušenstvím dosáhnete vždy  
těch nejlepších výsledků:

Dřevo Kov Beton/kámen

PSB 500 RE
Jmenovitý příkon 500 W

Max. počet příklepů 48 000 min-1

Volnoběžné otáčky 50 – 3 000 min-1

Max. krouticí moment 7,5 Nm

Max. Ø vrtání do betonu 10 mm

Max. Ø vrtání do oceli 8 mm

Max. Ø vrtání do dřeva 25 mm

Hmotnost nářadí 1,6 kg

Integrované odsávání prachu ne*

*k dispozici jako příslušenství
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Plynulá regulace otáček
Příklepové vrtačky řady Easy 
se ideálně hodí pro všech -  
na běžná použití při vrtání do 
dřeva, betonu nebo plastu.  
Plynule nastavitelná regulace 
Bosch-Electronic vám umož -  
ní snadné dávkování otáček při 
práci, např. při předvrtávání 
otvorů do hladkých ploch nebo 
při šroubování.

Rychloupínací sklíčidlo
Výměna nástrojů bez klíče: 
dvouobjímkové rychloupínací 
sklíčidlo lze povolovat či  
zavírat protisměrným otáče-
ním jeho částí.

Optimalizovaná ergonomie
S hmotností jenom 1,6 kg 
a kompaktním designem zahr-
nujícím měkkou gumovou  
tlumicí rukojeť Softgrip není 
ani vykonávání prací nad  
hlavou jakýkoli problém.

PSB 500 RA (nedodává se)
Jmenovitý příkon 500 W

Max. počet příklepů 48 000 min-1

Volnoběžné otáčky 50 – 3 000 min-1

Max. krouticí moment 7,5 Nm

Max. Ø vrtání do betonu 10 mm

Max. Ø vrtání do oceli 8 mm

Max. Ø vrtání do dřeva 25 mm

Hmotnost nářadí  
(vč. odsávání prachu)

1,8 kg

Integrované odsávání prachu ano



Easy Universal Expert

New Compact Generation

Pro příklepové vrtačky 
řady Universal od firmy 
Bosch nejsou ani velké 
průměry otvorů a vysoké 
nároky na sílu žádný 
problém.
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Nekonečné možnosti.  
Jedno nářadí.
Díky vysoké hnací síle a spolehlivému výkonu jsou příklepové vrtačky řady  
Universal od firmy Bosch ideálním nářadím pro téměř jakoukoli práci v domě. 
Nově vyvinuté robustní převodovky zvládnou i větší průměry otvorů do dřeva  
či betonu. Pomocí systému Bosch-Electronic s integrovaným regulačním kolečkem 
nebo pomocí systému Bosch-Constant-Electronic se samostatným regulačním  
kolečkem můžete v každém okamžiku pracovat tak, jak to vyžaduje příslušný mate-
riál. Dostatečná síla a zcela nově navržená ergonomie propůjčují příklepovým  
vrtačkám řady Universal nekonečné množství možností použití v domě či zahradě.



1. 2.

PSB 650 RE, PSB 750 RCE  
a PSB 750 RCA – velká hnací síla  
a vysoký výkon pro veškerá použití

Vylepšená ergonomie•	

Rychloupínací sklíčidlo se systémem Press+Lock –  •	

aretace vřetena stisknutím tlačítka (PSB 650 RE)

Rychloupínací sklíčidlo se systémem Auto-Lock –  •	

rychlá výměna nástrojů jednou rukou (PSB 750 RCE a RCA)

Elektronická předvolba otáček•	

Bosch-Electronic pro plynulou regulaci otáček •	

Bosch-Constant-Electronic pro zachování otáček i při zátěži •	

(PSB 750 RCE a RCA)

Nové vedení kabelu se závěsným okem •	

Mnohostrannosti i ve výběru příslušenství:
1. Pro vrtání do hloubky, průchozí otvory, pro šroubové spoje 

a mnohé další

2. Pro otvory velkých průměrů (např. pro elektrikářské krabice 

pro vypínače nebo odbočnice) do různých materiálů

PSB 650 RE
Jmenovitý příkon 650 W

Max. počet příklepů 48 000 min-1

Volnoběžné otáčky 50 – 3 000 min-1

Max. krouticí moment 9 Nm

Max. Ø vrtání do betonu 14 mm

Max. Ø vrtání do oceli 12 mm

Max. Ø vrtání do dřeva 30 mm

Hmotnost nářadí 1,9 kg

Integrované odsávání prachu ne*

*k dispozici jako příslušenství
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PSB 750 RCE
Jmenovitý příkon 750 W

Max. počet příklepů 48 000 min-1

Volnoběžné otáčky 50 – 3 000 min-1

Max. krouticí moment 10 Nm

Max. Ø vrtání do betonu 14 mm

Max. Ø vrtání do oceli 12 mm

Max. Ø vrtání do dřeva 30 mm

Hmotnost nářadí 1,9 kg

Integrované odsávání prachu ne*

*k dispozici jako příslušenství

PSB 750 RCA (nedodává se)
Jmenovitý příkon 750 W

Max. počet příklepů 48 000 min-1

Volnoběžné otáčky 50 – 3 000 min-1

Max. krouticí moment 10 Nm

Max. Ø vrtání do betonu 14 mm

Max. Ø vrtání do oceli 12 mm

Max. Ø vrtání do dřeva 30 mm

Hmotnost nářadí  
(vč. odsávání prachu)

2,1 kg

Integrované odsávání prachu ano



Easy Universal Expert

New Compact Generation

Příklepová vrtačka  
řady Expert od firmy 
Bosch je kompaktní  
silák, který vám pomůže 
mistrovsky zvládat  
i ty nejtěžší úkoly.
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Kladete nejvyšší nároky na výkon a robustnost? Pak jsou příklepové vrtačky řady 
Expert od firmy Bosch to pravé nářadí pro vás. Enormně výkonné motory v  
kombinaci s dvoustupňovou převodovkou budou vždy oporou při vaší práci. Regu-
lace Bosch-Constant-Electronic zajistí konstantní otáčky i při nejvyšším zatížení. 
Všechno nářadí řady Expert zahrnují velmi robustní, izolovaný hliníkový plášť. Při 
činnostech, které vyžadují extrémní výkon, se na příklepové vrtačky řady Expert 
můžete s klidem spolehnout.

Výkon až na doraz.  
Expert pro experty.



1. 2.

PSB 850-2 RE a PSB 850-2 RA –  
siláci s dvoustupňovou převodovkou

Vylepšená ergonomie•	

Rychloupínací sklíčidlo se systémem Auto-Lock –  •	

rychlá výměna nástrojů jednou rukou

Elektronická předvolba otáček•	

Bosch-Electronic pro plynulou regulaci otáček•	

Dvoustupňová převodovka: velký krouticí moment  •	

na 1. stupeň, vysoké otáčky na 2. stupeň

Izolovaný hliníkový plášť•	

Nové vedení kabelu se závěsným okem•	

Optimalizované odsávání prachu (PSB 850-2 RA)•	

Náročná práce vyžaduje výkonné příslušenství: 
1. Pro otvory velkých průměrů ve zdivu, dlaždicích a  

keramice (např. elektrikářské krabice pro vypínače  

a odbočnice, instalace svítidel a mnohé další)

2. Pro míchání a hnětení materiálů (barvy, laky, malta atd.)

PSB 850-2 RE
Jmenovitý příkon 850 W

Max. počet příklepů 47 600 min-1

Volnoběžné otáčky  1. stupeň 50 – 850 min-1

 2. stupeň 50 – 2 800 min-1

Max. krouticí moment 1./2. stupeň 46/12 Nm

Max. Ø vrtání do betonu 18 mm

Max. Ø vrtání do oceli 13 mm

Max. Ø vrtání do dřeva 40 mm

Hmotnost nářadí 2,5 kg

Integrované odsávání prachu ne*

*k dispozici jako příslušenství
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Flexibilní výkon
Otvory velkých průměrů do 
dřeva provede příklepová 
vrtačka řady Expert napros-
to mistrovsky na 1. stupeň 
s nízkými otáčkami a velkým 
krouticím momentem.

Plynulá regulace otáček
Plynule nastavitelná regula-
ce Bosch-Electronic vám 
umožní snadné dávkování 
otáček při práci, např.  
při předvrtávání otvorů do 
hladkých ploch nebo při 
šroubování.

Přepínatelná dvoustupňová 
převodovka
Stejně jako u automobilu 
se 1. stupeň vyznačuje  
nízkými otáčkami a velkým 
krouticím momentem  
(= pomalu, s velkou silou). 
2. stupeň kombinuje  
vysoké otáčky s malým krou-
ticím momentem (= rychle, 
s mírnou silou). 

PSB 850-2 RA
Jmenovitý příkon 850 W

Max. počet příklepů 47 600 min-1

Volnoběžné otáčky  1. stupeň 50 – 850 min-1

 2. stupeň 50 – 2 800 min-1

Max. krouticí moment  1./2. stupeň 46/12 Nm

Max. Ø vrtání do betonu 18 mm

Max. Ø vrtání do oceli 13 mm

Max. Ø vrtání do dřeva 40 mm

Hmotnost nářadí  
(vč. odsávání prachu)

2,7 kg

Integrované odsávání prachu ano



1818

PSB 1000-2 RCE a PSB 1000-2 RCA – 
kompaktní siláci pro nejvyšší požadavky

Vylepšená ergonomie•	

Rychloupínací sklíčidlo se systémem Auto-Lock –  •	

rychlá výměna nástrojů jednou rukou

Kovové sklíčidlo s čelistmi z tvrdokovu•	

Elektronická předvolba otáček•	

Bosch-Electronic pro plynulou regulaci otáček•	

Bosch-Constant-Electronic pro zachování otáček i při zátěži•	

Dvoustupňová převodovka: velký krouticí moment  •	

na 1. stupeň, vysoké otáčky na 2. stupeň

Izolovaný hliníkový plášť•	

Kabel o délce 4 m s novým vedením a se závěsným okem•	

Optimalizované odsávání prachu (PSB 1000-2 RCA)•	

*k dispozici jako příslušenství

PSB 1000-2 RCE (nedodává se)
Jmenovitý příkon 1 000 W

Max. počet příklepů 47 600 min-1

Volnoběžné otáčky  1. stupeň 50 – 1 100 min-1

 2. stupeň 50 – 2 800 min-1

Max. krouticí moment  1./2. stupeň 60/18 Nm

Max. Ø vrtání do betonu 20 mm

Max. Ø vrtání do oceli 16 mm

Max. Ø vrtání do dřeva 40 mm

Hmotnost nářadí 2,8 kg

Integrované odsávání prachu ne*
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Konstantní elektronika 
Bosch
Otáčky motoru se nastaví 
na určitou předvolenou 
hodnotu. Tak je možné, aby 
nářadí bez ohledu na  
měnící se zatížení poskyto-
valo stále konstantní  
otáčky. 

Kontrolované nasazení
Citlivé předvrtání dlaždic 
s nízkými otáčkami: pak ale 
poskytne příklepová  
vrtačka řady Expert dosta-
tek síly k vyvrtání otvoru 
pomocí korunkového záhlub-
níku.

Míchejte silou
Při použití odpovídajících 
míchacích nádob můžete 
pomocí příklepových vrta-
ček řady Expert míchat  
například barvy, omítky nebo 
maltu.

PSB 1000-2 RCA (nedodává se)
Jmenovitý příkon 1 000 W

Max. počet příklepů 47 600 min-1

Volnoběžné otáčky  1. stupeň 50 – 1 100 min-1

 2. stupeň 50 – 2 800 min-1

Max. krouticí moment  1./2. stupeň 60/18 Nm

Max. Ø vrtání do betonu 20 mm

Max. Ø vrtání do oceli 16 mm

Max. Ø vrtání do dřeva 40 mm

Hmotnost nářadí  
(vč. odsávání prachu)

3,0 kg

Integrované odsávání prachu ano
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Robert Bosch odbytová, spol. s r. o.
Elektrické nářadí, 
Pod Višňovkou 1661/35, 
140 00 Praha 4 – Krč, 
Česká republika

www.bosch-do-it.cz
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