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Strug o głębokości skrawania 4 mm

Wyposażenie standardowe: dwustronne noże z węglikami 
spiekanymi, prowadnica równoległa, prowadnica do wcięć, końcówka 
do odsysania pyłu, lewy lub prawy wyrzutnik wiórów.

Moc pobierana 1050 W
Moc użyteczna 620 W
Prędkość bez obciążenia 13500 obr/min
Maks. głęb. strugania 4 mm
Głębokość wręgu 25 mm
Szerokość strugania 82 mm
Długość stopy 320 mm
Średnica walca 64 mm
Masa 4,0 kg

*  Wersja K  dostępna z mocnym kufrem transportowym.

Strug o głębokości skrawania 2,5 mm

Wyposażenie standardowe: dwustronne noże z węglikami 
spiekanymi, prowadnica równoległa, adapter do odsysania pyłu.

Moc pobierana 600 W
Moc użyteczna 350 W
Prędkość bez obciążenia 15000 obr/min
Maks. głęb. strugania 2,5 mm
Głębokość wręgu 12 mm
Szerokość strugania 82 mm
Długość stopy 290 mm
Średnica walca 54 mm
Masa 3,2 kg

Szlifierka oscylacyjna 230 W

Moc pobierana 230 W 
Liczba ruchów okrężnych na minutę 14000 obr/min 
Wielkość ruchu okrężnego 1,6 mm
Rozmiar papieru 140 x 115 mm 
Wielkość stopy 108 x 115 mm
Masa 1,28 kg 

Wyposażenie standardowe: worek na pył z wbudowanym 
adapterem próżniowym.

Szlifierka oscylacyjna 350 W z elektroniką

Wyposażenie standardowe: tekstylny i papierowy worek na pył 

z wbudowanym adapterem do wysysania pyłu i podstawa 
wspierająca, nylonowa nakładka do szlifowania z mocowaniem ”na 
rzep”.

Moc pobierana 350 W
Moc użyteczna 190 W
Prędkość obrotowa 12000-22000 obr/min
Liczba ruchów okrężnych na minutę 24000-44000 obr/min
Wielkość ruchu okrężnego 2,5 mm
Rozmiar papieru 93 x 230 mm
Wielkość stopy 92 x 190 mm
Masa 2,6 kg

Szlifierka oscylacyjna 350W z elektroniką

Wyposażenie standardowe: tekstylny i papierowy worek na pył 
z wbudowanym adapterem odsysania pyłu i podstawą wspierającą, 
nylonowa nakładka do szlifowania z mocowaniem ”na rzep”.

Moc pobierana 350 W
Moc użyteczna 190 W
Prędkość obrotowa 12000 - 22000 obr/min
Liczba ruchów okrężnych na minutę. 24000 - 44000 obr/min
Wielkość ruchu okrężnego 2,5 mm
Rozmiar papieru 113x280 mm
Wielkość stopy 112x236 mm
Masa 2,8 kg

* Wersja D26421 dostępna bez elektroniki (22000 obr./min.).

     D26430*Szlifierka oscylacyjna do drobnych elementów 300 W

Wyposażenie standardowe: wkład na pył.

Moc pobierana 300 W
Moc użyteczna 130 W
Prędkość obrotowa 14000 - 22000 obr/min
Liczba ruchów okrężnych na minutę 28000 - 44000 obr/min
Wielkość ruchu okrężnego 1,8 mm
Rozmiar papieru 93 x 93 x 93 mm
Wielkość stopy 93 x 93 x 93 mm
Masa 1,3 kg

* Wersja D26423 dostępna bez elektroniki (22000 obr/min).

*  Wersja K  dostępna z mocnym kufrem 
transportowym.

Szlifierka mimośrodowa 125 mm, z górnym chwytem

Wyposażenie standardowe: tekstylny worek na pył z wbudowanym 
przyłączem wyciągu.

Moc pobierana 280 W
Moc użyteczna 120 W
Liczba ruchów okrężnych na minutę 8000 - 12000 obr/min
Wielkość ruchu okrężnego 2,6 mm
Rozmiar papieru 125 mm
Masa 1,28 kg

Narzędzie oscylacyjne sieciowe Multi Tool

Wyposażenie standardowe: brzeszczot do cięcia drewna z gwoździami, sztywny skrobak oscylacyjny, stopa 
oscylacyjna do szlifowania, arkusze ścierne (25 szt. różnej gradacji), uniwersalny adapter, klucz imbusowy 5 mm.

Moc użyteczna 300 W
Prędkość 0 - 22,000 osc/min
Masa 1,475 kg
Typ włącznika Spustowy 
Beznarzędziowe mocowanie akcesoriów tak 
Adapter do mocowania akcesoriów Bosch tak 
Włącznik z funkcją blokowania tak 
Walizka transportowa nie 

* Wersja KT wyposażona jest w 37-częściowy zestaw akcesoriów i 
mocny kufer transportowy TSTAK.

Szlifierka mimośrodowa 150 mm

Wyposażenie standardowe: tekstylny i papierowy worek na pył 

z wbudowanym adapterem do odsysania, podstawka podpierająca.

Moc pobierana 400 W
Moc użyteczna 250 W
Prędkość obrotowa 4000 - 10000 obr/min
Liczba ruchów okrężnych na minutę 8000 - 20000 obr/min
Wielkość ruchu okrężnego 3,0 i 6,0 mm
Rozmiar papieru 150 mm
Masa 2,7 kg

Szlifierka taśmowa 75 x 533 mm

Moc pobierana 1010 W 
Moc użyteczna 360 W
Prędkość przesuwu taśmy 270 - 440 m/min 
Rozmiar taśmy 75 x 533 mm 
Powierzchnia szlifowania 75 x 140 mm  
Masa 5,5 kg 

Wyposażenie standardowe: worek na pył.
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