BOSCH ELEKTRIČNO IN BATRERIJSKO ORODJE IZ
PONUDBE VRTNIH CENTROV KALIA
Električni puhalnik listja ALS 25
Edina težava, ki se lahko pojavi, je, da vam zmanjka listja.

– Preprosto varno rokovanje: ergonomsko oblikovani ročaji za
boljšo porazdelitev teže in več udobja.
– Daljše delo: po zaslugi zmogljivosti drobljenja v razmerju
10:1 se zmanjša število poti zaradi odlaganja na kompostni
kup.
– Zbiralna vreča je enostavna za uporabo: enostavno jo
namestite, preprosto izpraznite, je iz posebne tkanine, ki
odvaja vlago.
– Izredna moč. Zmogljivost motorja znaša 2500 W, količina
pretoka zraka pa 800 m³/h
– Lahek. 3,2 kg (pihalna funkcija) in 4,4 kg (sesalna funkcija) za
neutrudljivo zbiranje listja na vrtu
– Praktična 45-litrska zbiralna vreča. Po zaslugi dodatnega
ročaja in zadrge je praznjenje lažje
– Nastavljiv ročaj in oblazinjen ramenski pas. Za neutrujajoče
delo brez bolečin v ramenih in rokah
– Nastavljiva hitrost pihanja do 300 km/h omogoča enostavno
pometanje in odstranjevanje zlepljenega mokrega listja
– Funkcija drobljenja. Za boljše kompostiranje zdrobi listje v
razmerju 10:1

Tehnični podatki:
Moč motorja: 2.500 W
Nastavljiva hitrost pretoka zraka: 280–300 km/h
Sesalna kapaciteta: 800 m³/h
Teža (puhalnik listja): 3,2 kg
Teža (vrtni sesalnik): 4,4 kg
Razmerje mletja: 10:1

Električna verižna žaga AKE 40 S
Večja moč, manj napora

Natančno žaganje: motor z močjo 1.800 W in kakovostna veriga.
– Priročno: sistem SDS za preprosto menjavo in napenjanje verige.
– Kakovost: robusten dizajn za dolgo življenjsko dobo.
– Zelo enostavno in priročno
– Boschev sistem SDS: menjava in napenjanje verige brez orodja
– Hitrost verige 9 m/s za optimalno zmogljivost rezanja
– Bliskovita reakcija zavore za preprečevanje povratnih udarcev (Quick Stop)
– Robustna, kvalitetna konstrukcija za posebej dolgo življenjsko dobo
– Ergonomičen ročaj za lahko žaganje in podiranje
– Jekleni kremplji za dober in varen oprijem
– Velik rezervoar za olje (200 ml) z indikatorjem nivoja olja
– Lovilec verige iz jekla
Funkcije
– Sistem SDS
– Samodejno mazanje
– Funkcija Quick Stop
Tehnične specifikacije:
Moč motorja: 1.800 W
Dolžina meča: 40 cm; hitrost verige: 9 m/s
Debelina veznih členov: 1,1 mm
Veriga: kromirana
Teža (vključno z verigo in mečem): 4,1 kg

Akumulatorske škarje za živo mejo AHS 55-20 LI
Popoln vrt v prvem poskusu

S to tehnologijo vejice in veje odrežete v prvem poskusu - za hitro in učinkovito rezanje žive meje
– Z ergonomsko obliko boste razbremenili roke ter ramena in izvajali delo brez napora
– Elektronski sistem Anti-Blocking omogoča, da z rezanjem nadaljujete, kjer druge škarje za živo mejo
zdavnaj omagajo.
– Čip Syneon – Inteligentno krmiljenje energije za vsak projekt
– Optimalno ravnovesje in majhna teža s samo 2,6 kg za preprosto rezanje žive meje
– Mehak ročaj na zadnji ročici, sprednja ročica z možnostjo nastavitve v več položajih in prozorni ščitnik za
roke za udobno delo v vsakem položaju
– Funkcija rezanja: posebni zobje na sprednjem delu rezila brez težav režejo veje s premerom do 25 mm
– Lasersko odrezani in diamantno brušeni nož za čiste in natančne reze
– Zaščita rezil za striženje vzdolž zidov in tal
– Ena akumulatorska baterija za vsa vrtna orodja in orodja za domača dela 18-voltnega litij-ionskega
akumulatorskega sistema Power for ALL
Funkcije
– Sistem proti blokiranju
– Litij-ionska tehnologija (18 V)
– Tehnologija Quick-Cut
Tehnični podatki:
Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 2,5 Ah
Čas polnjenja akumulatorske baterije: 1 h
Največja površina z enim polnjenjem akumulatorske baterije: 200 m²
Dolžina rezila: 550 mm; razmak med rezili: 20 mm
Število gibov pri prostem teku: 2.600 min-1
Teža: 2,6 kg

Električne škarje za živo mejo AHS 50-16
Lahke in zmogljive škarje za udobno rezanje žive meje

Lahke Boscheve električne škarje za živo mejo AHS 50-16 so bile zasnovane za delo brez napora. To
priročno in uravnoteženo orodje zagotavlja udoben položaj pri delu. Za svojo izjemno zmogljivost se lahko
škarje za živo mejo AHS 50-16 zahvalijo izjemno energičnemu motorju, 50 cm dolgim rezilom in 16 mm
razmikom med rezili. Orodje je idealno za obrezovanje majhne žive meje. S svojim močnim 450 W
visokozmogljivim motorjem poskrbijo škarje za izvrstne rezultate pri rezanju.
– Preprosta uporaba: lahke škarje za živo mejo, ki so narejene tako, da so roke in hrbet med delom z njimi
zelo malo obremenjeni.
– Udoben položaja držanja med delom: dobro uravnoteženo orodje in ergonomski ročaji zagotavljajo
udoben položaj med delom.
– Izjemna zmogljivost: močan motor in razmak med rezili 16 mm zagotavljajo potrebno moč pri rezanju
mladih oz. manjših do srednje velikih živih mej.
– Optimalno ravnotežje in ergonomija za udobno delo v vsakem položaju
– Motor „High-Power” z močjo 450 W za zmogljivo rezanje
– Kompaktna oblika zagotavlja večjo priročnost
Tehnični podatki:
Moč motorja: 450 W
Dolžina rezila: 500 mm; razmak med rezili: 16 mm
Število gibov v prostem teku: 3.400 min-1
Teža: 2,7 kg

Akumulatorske škarje za travo in grmičevje ISIO 3
Vaš nepogrešljivi spremljevalec na vrtu: večnamensko orodje
Isio je popoln pomočnik za vsakodnevna dela na vrtu.

– Večnamensko: po zaslugi nove serije nastavkov „Multi-Click“ je Isio še bolj vsestranski.
– Kompaktno in lahko: idealna oblika, velikost in teža za uporabo brez truda.
– Vzdržljivo in zmogljivo: po zaslugi litij-ionske akumulatorske baterije in sistema proti blokiranju delate
brez motenj in do 50 min z enim samim polnjenjem akumulatorske baterije.
– Prikazovalnik napolnjenosti. Štiristopenjski prikaz napolnjenosti z LED-diodami
– Sistem proti blokiranju. Preprečuje blokiranje škarij in omogoča sproščeno delo brez prekinitev
– Kompakten in ergonomičen dizajn za optimalno rokovanje in več udobja
– Enostavna menjava nastavkov po zaslugi sistema SDS
– Tehnologija litij-ionskih baterij: kratek čas polnjenja, brez samopraznjenja in spominskega učinka ter
vedno pripravljene za uporabo. Dolg čas delovanja do 50 minut
Funkcije
– 3,6 V
– Sistem proti blokiranju
– Sistem SDS
– Prikazovalnik stanja napolnjenosti
Tehnični podatki:
Akumulatorska baterija: litij-ionska, 3,6 V, 1,5 Ah
Čas polnjenja: 3,5 h; čas delovanja baterije: do 50min
Širina rezila za travo: 8 cm; razmak med rezili: 0,8 cm
Teža: 550 g

Akumulatorska kosilnica z nitjo ART 23-18 LI
Izvrstna zmogljivost rezanja, udobno rokovanje

– Inovativni sistem rezanja Durablade: drži do dvanajstkrat
dlje kot rezilo predhodnika, poskrbi za uporabo brez
prekinitev in zagotovi popoln rezultat pri rezanju
– Litij-ionska tehnologija: kratek čas polnjenja, brez
samopraznjenja, brez spominskega učinka, maksimalna
svoboda gibanja
– Preprosta uporaba: daljši nastavljiv dodatni ročaj, nova
pritisna tipka za nastavitev višine in preklop v način rezanja
robov – vse nastavljivo z enim klikom
– Čip Syneon – Inteligentno krmiljenje energije za vsak projekt
– Nov edinstven sistem Durablade
– Prilagodljiva uporaba: vrtljiva glava, ki jo lahko z enim
pritiskom nastavite za košnjo, oblikovanje robov in končne
reze. Nastavitev višine s pritiskom enega gumba zagotavlja
preprosto namestitev.
– Baterijski sistem: Boscheva 18-voltna družina baterij Power
for ALL se uporablja za napajanje še širšega nabora orodij za
vrt in druga opravila
– Ena akumulatorska baterija za vsa orodja – primerna za vsa
Boscheva hišna in vrtna orodja iz brezžičnega sistema litijionskih akumulatorskih baterij Power for ALL

Funkcije
– Litij-ionska tehnologija (18 V)
– Teleskopski ročaj
– Za 90° vrtljiva rezalna glava
– Zaščita rastlin
– Vertikalno košenje pod kotom 90
Tehnični podatki:
Akumulatorska baterija: litij-ionska, 18 V, 2,5 Ah
Čas polnjenja akumulatorske baterije: 1 h
Premer kosilne površine: 23 cm
Nastavitev višine: 80 – 115 cm
Sistem rezanja: Durablade
Teža: 2,3 kg

Visokotlačni čistilnik EasyAquatak 110
Kompaktno in zmogljivo orodje za čiščenje brez napora

– Izjemno zmogljiva motorna črpalka za hitro čiščenje brez truda
– Kompaktna in prenosna zasnova s širokim podnožjem, ki nudi dodatno stabilnost in prostor za
shranjevanje pribora.
– Preprosti priključki na zaklep s pritiskom za še hitrejšo in priročnejšo pripravo orodja za delo.
– Vključno z nastavljivimi in vrtljivimi šobami za globinsko čiščenje
– Šoba za visokotlačni nanos čistilnega sredstva s hitrim nanosom mila skrajša čas čiščenje.
– Pripravljen za uporabo takoj, ko ga vzamete iz embalaže, brez nadležnega sestavljanja.
Funkcije
– Prostor za shranjevanje pribora/cevi/kablov
– Možnost samodejnega črpanja/uporaba z vodnimi rezervoarji
– Popolnoma kovinska črpalka
– Sistem za samodejno zaustavitev
– Sistem visokotlačne pene
Tehnični podatki:
Moč motorja: 1.300 W
Najv. tlak: 110 bar
Najv. količina črpanja: 330 l/h, kovinska črpalka: da
Možnost samodejnega črpanja: da
Teža (brez pribora): 3,8 kg

Visokotlačni čistilnik AQT 42-13
Moč in prilagodljivost čiščenja: mobilni visokotlačni čistilnik

– Moč in prilagodljivost čiščenja. Močan motor s 1900 W
in posebej prilagojene šobe prispevajo k navdušujoče
hitrim in fleksibilnim rezultatom čiščenja
– Opremljen je z obsežnim dodatnim priborom za
najrazličnejše naloge čiščenja in uporabniku je vedno na
voljo maksimalen učinek čiščenja
– Posebna črpalka omogoča oskrbo visokotlačnega
čistilnika z vodo iz vodovoda ali iz zunanjega vira
– Prostor za shranjevanje pribora za enostavno in
kompaktno uporabo
– Velika kolesa so primerna tudi za vožnjo po terenu,
teleskopski ročaj pa omogoča enostavno rokovanje
– Čistilnik je takoj pripravljen za delo zahvaljujoč hitrim
spojkam ter priboru, ki je integriran v čistilniku

Funkcije
– Prostor za shranjevanje pribora/cevi/kablov
– Možnost samodejnega črpanja/uporaba z vodnimi rezervoarji
– Sistem za samodejno zaustavitev
– Teleskopski ročaj
Tehnični podatki:
Moč motorja: 1.900 W
Največji tlak: 130 bar
Največja količina črpanja: 420 l/h, kovinska črpalka: da
Najvišja dovodna temperatura: 40 °C
Možnost samodejnega črpanja: da

