
Nagrody dla uczestników to: 

 

GSR 14,4 V-LI Professional 

 Niezwykle kompaktowe dzięki najkrótszej konstrukcji (tylko 185 mm) w swojej klasie i 
niewielkiemu ciężarowi (tylko 1,7 kg) – perfekcyjne manewrowanie narzędziem  

 Do 686 wkręconych wkrętów 6 x 60 mm w miękkim drewnie na jednym cyklu ładowania 
akumulatora (14,4 V – 4,0 Ah)  

 Wysoki moment obrotowy dochodzący do 60 Nm jest wynikiem zastosowania nowej koncepcji 
przekładni i nowego 4-biegunowego silnika Bosch  

 Innowacyjne akumulatory CoolPack gwarantują optymalne odprowadzanie ciepła, wydłużając 
żywotność nawet o 100% (por. akumulatory litowo-jonowe bez obudowy CoolPack)  

 System elektronicznej ochrony ogniw ECP (Electronic Cell Protection): chroni akumulator 
przed przeciążeniem, przegrzaniem i całkowitym rozładowaniem ogniw  

 Uchwyt wiertarski 13 mm z systemem Auto-Lock  

 Wbudowana lampka LED oświetla miejsce pracy w ciemnych zakamarkach  

 Hamulec silnika zapewnia precyzję pracy przy seryjnym wkręcaniu wkrętów  

 Praktyczny klips pozwala wygodnie zawiesić narzędzie na pasku lub na drabinie  

 Ergonomicznie ukształtowana, smukła rękojeść z miękką okładziną Softgrip zapewnia komfort 
pracy  

 

GSA 1100 E Professional 

 Wbudowane diody LED gwarantują lepszą widoczność materiału  

 Mocny silnik 1.100 W zapewnia szybkie tempo cięcia  

 Metalowy zaczep do zawieszenia narzędzia podczas przerwy w pracy  

 System montażu SDS gwarantuje szybką i komfortową wymianę brzeszczotów  

 Pokryta gumą obudowa przekładni zapewnia bezpieczne i wygodne trzymanie narzędzia  

 

GWS 15-125 CIE Professional 

 Szybkie tempo pracy dzięki wydajnemu silnikowi o mocy 1.500 z systemem Constant 
Electronic  

 Długa żywotność dzięki zastosowaniu silników z bezpośrednim chłodzeniem, wyłącznikiem 
przeciążeniowym oraz trwałymi szczotkami  

 Wzorowy standard bezpieczeństwa: blokada KickBack Stop, zabezpieczenie przed 
ponownym rozruchem, osłona zabezpieczona przed obracaniem się podczas pracy i redukcja 
poziomu drgań  

 Wygodna obsługa dzięki smukłej obudowie z miękką okładziną Softgrip zapewniającą 
pewniejsze trzymanie narzędzia  

 Duży przycisk funkcji blokady wrzeciona ułatwia i przyspiesza wymianę osprzętu  

 6-stopniowy wybór prędkości obrotowej dla różnych materiałów  

 Rękojeść dodatkowa z systemem Vibration Control obniża poziom drgań o 40%, zapewniając 
niemęczącą pracę (EN 60745)  

 System łagodnego rozruchu i ogranicznik prądu rozruchowego  

 Głowica przekładni obracana w skokach co 90°  

 Uchwyt boczny przykręcany z prawej lub lewej strony  

 



 

GKS 190 Professional 

 Maksymalna w tej klasie moc silnika 1.400 W umożliwia szybkie tempo cięcia miękkiego i 
twardego drewna  

 Maksymalna w tej klasie głębokość cięcia (70 mm) i kąt nachylenia (56°) gwarantuje 
elastyczność w każdej sytuacji  

 Zwarta konstrukcja zapewnia maksymalny komfort manewrowania narzędziem  

 Turbodmuchawa zapewnia dobrą widoczność linii cięcia  

 Optymalne odprowadzanie wiórów gwarantuje czystość miejsca pracy i lepszą widoczność 
materiału  

 Solidna, zamknięta osłona wahadłowa wykonana z odlewu aluminiowego  

 

oraz nagrody specjalne za szczególne zastosowanie techniki lutowania 

Lutownica autonomiczna 6364 (czas pracy 45-70 min, idealna do prac wykończeniowych, 

odporność na niekorzystne warunki pogodowe (silny wiatr, deszcze, zimno), dzięki grotowi turbo, 
zapalnik iskrowy „Piezo”, skok co ±5°, lekka (1,2 kg), cicha, w zestawie dodatkowy zasobnik gazu, 
zapasowa dysza, kluczyk oraz płyn lutowniczy 100 ml, zapakowane w metalową skrzynkę) 

 

Lutownica 66278 (szybkie nagrzewanie grotu – gotowość do pracy > 1 min., szybki wzrost 

temperatury, odporność na niekorzystne warunki pogodowe (silny wiatr, deszcz, zimno), regulacja 
grotu 0°-360°, skok co ±5°, kolba posiada zintegrowaną podstawkę, obrotowy króciec-pozwala 
uniknąć skręcania się węża zasilającego, w zestawie wąż o długości 4,75 mb oraz reduktor do gazu 2 
bar) 

 

Lutownica 6178 (szybkie nagrzewanie grotu – gotowość do pracy > 1 min., szybki wzrost 

temperatury, odporność na niekorzystne warunki pogodowe (silny wiatr, deszcz, zimno), regulacja 
grotu 0°-360°, skok co ±5°, kolba posiada zintegrowaną podstawkę). 

 


