
Multifunkční nářadí PMF 350 CES, PMF 250 CES a PMF 220 CE. Se systémem 
MagnetHold a AutoClic pro jednoduchou výměnu bohatého příslušenství.

Make it your home. Vytvrořte si svůj domov s multifunkčním nářadím PMF 350 CES, 
PMF 250 CES a PMF 220 CE od firmy Bosch. S bohatým programem příslušenství  
Starlock a jednoduchou výměnou příslušenství díky MagnetHold nebo AutoClic.

Zvládnou všechno
A úplně jednoduše

Jeden  
prostor 
k bydlení

Mnoho 
pracovních 
úkonů

www.bosch-pmf.com
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Zvládnou každou výzvu:
PMF 350 CES, PMF 250 CES a PMF 220 CE

Nezáleží na tom, zda se jedná o frézování, škrábání, řezání, dělení, broušení, leštění nebo všechno dohromady: 
Multifunkční nářadí PMF 350 CES, PMF 250 CES a PMF 220 CE zvládnou jednoduše všechno. Díky bohatému 
příslušenství Starlock vám v budoucnu vystačí na všechny úkoly jen jedno nářadí. Tito mnohostranní pomocníci 
s pohodlnou manipulací a rychlou výměnou příslušenství představují řešení problémů při rekonstrukčních 
a renovačních pracích. 
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Konstantní elektronika
Konstantně vysoký výkon  

i při velkém zatížení.

AutoClic
Výměna příslušenství bez použití 
nástrojů během pouhých 3 sekund. 

S praktickým systémem AutoClic 
bude výměna příslušenství zábava.

180° světelný pás 

Optimální osvětlení celé 
pracovní oblasti 
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180° světelný pás
Optimální 

osvětlení celé 
pracovní oblasti.

Rozhraní Starlock 
a StarlockPlus 

Pro optimální přenos síly 
a maximálně mnohostranné 
použití

AutoClic 

Výměna příslušenství 
bez použití nástrojů během 
pouhých 3 sekund

Antivibrační rukojeť 

Optimální vedení

Předvolba rychlosti 

Pro práci přizpůsobenou 
druhu materiálu

PMF 350 CES: silné a mnohostranné nářadí

TYP PMF 350 CES

Jmenovitý příkon 350 W

Starlock / StarlockPlus ✓ / ✓

Upínání příslušenství AutoClic

Hmotnost 1,5 kg



AutoClic
Výměna 
příslušenství bez 

použití nástrojů během 
pouhých 3 sekund. S praktickým systémem 

AutoClic bude výměna příslušenství zábava.
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AutoClic  

Výměna příslušenství bez použití 
nástrojů během pouhých 3 sekund

Předvolba rychlosti  

Pro práci přizpůsobenou  
druhu materiálu

Rozhraní Starlock 

Pro optimální přenos síly

Upevnění rukojeti 

Přídavná rukojeť pro  
lepší vedení

PMF 250 CES: výkonné a flexibilní nářadí

TYP PMF 250 CES

Jmenovitý příkon 250 W

Starlock / StarlockPlus ✓ / –

Upínání příslušenství AutoClic

Hmotnost 1,3 kg

Konstantní elektronika
Konstantně vysoký výkon 

i při velkém zatížení.
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MagnetHold
Magnetické upínání příslušenství pevně 
fixuje příslušenství – pro jednoduché 

upevnění pomocí univerzálního šroubu. 

TYP PMF 220 CE

Jmenovitý příkon 220 W

Starlock / StarlockPlus ✓ / –

Upínání příslušenství MagnetHold

Hmotnost 1,2 kg

PMF 220 CE: komfortní a efektivní nářadí 

Konstantní elektronika  

Konstantně vysoký výkon  
i při velkém zatížení

Rozhraní Starlock  

Pro optimální přenos síly  
MagnetHold pro jednoduchou 
výměnu nástrojů

Předvolba rychlosti  

Pro práci přizpůsobenou  
druhu materiálu

Upevnění rukojeti  

Přídavná rukojeť  
pro lepší vedení
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S multifunkčním nářadím od firmy 
Bosch a bohatou nabídkou 

příslušenství Starlock zvládnete 
snadno každý projekt. 

A díky systému AutoClic a MagnetHold 
můžete obratem ruky měnit různé 

příslušenství a střídat různé druhy 
použití. 

Pro všechny druhy použití Pro nejvyšší nároky

kompatibilní se všemi modely PMF kompatibilní s PMF 350 CES

Jedno nářadí  
Spousta možností
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Řezání
Segmentový pilový 
kotouč na  

dřevo a kov

ACZ 85 EB

Ponorný pilový list  
na dřevo a kov

AIZ 32 APB

Ponorný pilový list  
na dřevo a kov

AIZ 10 AB

Ponorný pilový list  
na dřevo a kov

AII 65 APB

Ponorný pilový list  
na kov

AIZ 32 AT

Ponorný pilový list  
na dřevo

AIZ 32 EPC

Ponorný pilový list  
na dřevo a kov

AIZ 20 AB

Frézování a rašplováníŘezání a škrábání
Škrabka (pevná)

ATZ 52 SC

Univerzální řezač

AIZ 28 SC

Škrabka (pružná)

ATZ 52 SFC

Segmentový kotouč

ACZ 100 SWB

Multifunkční nůž

ASZ 32 SC

Broušení a leštění
Brusná deska

AVZ 93 G

Brusný profil

AUZ 70 G

Ponorný pilový list 
na tvrdé dřevo

AIZ 32 BSPB

Ponorný pilový list 
na tvrdé dřevo

AII 65 BSPB

Ponorný list 
s tvrdokovovými 

zrny 

AIZ 32 RT5

Brusný prst 
s tvrdokovovými 

zrny

AVZ 32 RT4

Segmentový pilový 
kotouč s tvrdokovo-
vými zrny

ACZ 85 RT3

Segmentový pilový 
kotouč s tvrdokovo-
vými zrny

ACZ 70 RT5

Brusná deska 
s tvrdokovo-

vými zrny

AVZ 78 RT2

Brusná deska 
s tvrdokovo-

vými zrny

AVZ 70 RT4

Brusný prst 
s tvrdokovovými 

zrny

AVZ 32 RT10

Diamantový segmen-
tový pilový kotouč

ACZ 85 RD4
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Ponorný pilový list 
na kov

PAIZ 32 AT

Ponorný pilový list 
na dřevo

PAIZ 32 EPC

Ponorný pilový list 
na dřevo a kov

PAII 65 APB

Ponorný pilový list 
na dřevo a kov

PAIZ 32 APB

Volitelné příslušenství

Hloub-
kový 

doraz 
Expert

Odsávání  
prachu

Hloubkový  
doraz 

Basic

Rukojeť



Sny o bydlení  
se stanou skutečností
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Pusťte se do toho a zvládnete vše, co jste si už dlouho plánovali. Multifunkční nářadí PMF 350 CES, PMF 250 CES 
a PMF 220 CE od firmy Bosch vám pomůže při realizaci vašich nápadů. Jednoduše si na svém seznamu prací 
odškrtněte všechny projekty. Protože tyto multitalenty od firmy Bosch zvládnou všechno. A to úplně jednoduše.



11



16
19

G
C

6M
54

 –
 C

Z 
– 

Vy
tiš

tě
no

 v
e 

Sp
ol

ko
vé

 r
ep

ub
lic

e 
N

ěm
ec

ko
 –

 
Te

ch
ni

ck
é 

zm
ěn

y 
vy

hr
az

en
y.

 V
ýr

ob
ce

 n
eo

dp
ov

íd
á 

za
 c

hy
by

 t
is

ku
.

Vaše tříletá záruka

Vaše virtuální dílna

Zaregistrujte se a využijte výhod na:

MyBosch-Tools.com

Vítejte na MyBosch, vašem 
osobním portálu pro domácí 
kutily s komfortními nabídkami 
služeb, exkluzivními výhodami a spoustou  
inspirací pro vaše projekty.

Robert Bosch odbytová s.r.o.
Elektrické nářadí
Pod Višňovkou 1661/35
140 00 Praha 4 – Krč


