
System Bosch Mobility
Bezpieczny transport narzędzi i osprzętu na miejsce pracy.
Linia niebieska Bosch: dla rzemiosła i przemysłu.

www.bosch-professional.pl

Tylko Bosch!
Spakuj, przewieź, korzystaj!



Robert Bosch Sp. z o.o.
Dział Elektronarzędzi
ul. Jutrzenki 105
02-231 Warszawa
www.bosch-professional.pl

Infolinia 0 801 100 900 
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na stronie
www.bosch-professional.pl
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Zalety systemu:

 ▶ Niezawodna ochrona narzędzi i osprzętu
 ▶ Możliwość indywidualnego łączenia i konfiguracji wnętrza walizek i kaset
 ▶ Idealny porządek – wszystkie narzędzia, osprzęt i akcesoria zawsze pod ręką
 ▶ Wygodny transport kilku walizek i kaset dzięki możliwości łączenia ich ze sobą
 ▶ Bezpieczny transport i kompatybilność z systemem zabudowy pojazdów 
specjalistycznych firmy Sortimo

 ▶ Pełny profesjonalizm na budowie i w terenie

System Bosch Mobility 
Dużo zleceń w terenie? Dzięki perfekcyjnemu 
systemowi zaoszczędzisz czas i usprawnisz 
organizację pracy

W warsztacie, podczas transportu oraz na budowie: System Bosch 
Mobility jest idealnym rozwiązaniem umożliwiającym wygodny 
transport i przechowywanie narzędzi, osprzętu oraz akcesoriów. 
Dzięki temu zawsze masz zapewniony porządek, bezpieczeństwo 
w czasie transportu, a na miejscu pracy wszystko pod ręką. 
Możliwość indywidualnej konfiguracji, pełna ochrona oraz idealny 
porządek.



Spis treści | 3

Spis treści
Jeden system – trzy zalety 4–5
System Bosch Mobility 6–7
Bosch L-BOXX 8–11
Bosch LS-BOXX 12–13
System Bosch Rack 14–15
Bosch LT-BOXX 16–17
Pojemniki Inset Box do L-BOXX/Bosch i-BOXX 18–19
Wypełnienia 20–21
Systemy mobilne 22–23
Przegląd systemu 24–25



4 | System Bosch Mobility

Jeden system – trzy zalety 
Niezastąpiony w warsztacie, podczas transportu 
i na budowie

Więcej informacji na stronie  
www.bosch-professional.pl
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Na budowę  
i z powrotem

Szybko spakuj narzędzia, zamocuj walizki  
w pojeździe i bezpiecznie przewieź na miejsce: 
System Bosch Mobility zapewnia porządek 
oraz idealne dopasowanie wszystkich elemen-
tów. Oszczędzasz czas podczas załadunku i 
wyładunku. Podczas pracy nie tracisz czasu na 
poszukiwanie narzędzi i osprzętu.

Pełna gotowość  
do pracy w terenie

Narzędzia, osprzęt, materiały eksploatacyjne ... 
Komponenty Systemu Bosch Mobility pomogą Ci 
utrzymać porządek w warsztacie i nie zapomnieć 
o niczym, co będzie potrzebne na budowie.

W terenie: 
nie trać czasu ani nerwów

Walizka narzędziowa, lampa budowlana, ława 
robocza? System Bosch Mobility jest tak 
wszechstronny, że na budowie nie zabraknie 
Ci niczego! Dzięki indywidualnie łączonym 
wypełnieniom masz pod ręką wszystko, czego 
potrzebujesz: od największych narzędzi po 
najdrobniejsze akcesoria.

Dzięki Systemowi Bosch Mobility korzystasz potrójnie. W warsztacie ponieważ łatwiej 
jest Ci utrzymać porządek, a w razie potrzeby, masz spakowane wszystko, co będzie 
potrzebne na budowie. Podczas transportu, ponieważ wszystkie narzędzia, osprzęt i 
akcesoria są bezpiecznie zapakowane. Na budowie, ponieważ masz przy sobie wszystko, 
co jest Ci potrzebne do pracy.
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System Bosch Mobility 
Optymalne dopasowanie narzędzi i osprzętu

L-BOXX  
o różnych 
 wysokościach

 ▶ 102 mm
 ▶ 136 mm
 ▶ 238 mm
 ▶ 374 mm

i-BOXX RACK
komplet 
(3 przegródki + pokrywa:  
356 mm) lub jako pojedyncze 
elementy (każda po 100 mm) 
+ pokrywa (56 mm)
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LS-BOXX
Wysokość 306 mm

Wypełnienia dopa-
sowane do narzędzi: 
połówka lub cała  
powierzchnia we 
wszystkich wielko-
ściach walizek  
systemowych L-BOXX

i-BOXX
Wysokość 53 mm  
i 72 mm, do i-BOXX 
Rack i LS-BOXX

L-BOXX 102
z pojemnikami Inset Box

 ▶ Zestaw 6 szt.
 ▶ Zestaw 12 szt.
 ▶ Zestaw 13 szt.

Pojemniki Inset Box  
do L-BOXX
do L-BOXX 102

 ▶ Zestaw 12 szt.
 ▶ Zestaw 13 szt.

Szuflada 
Wysokość 92 mm  
(tylko do LS-BOXX)

Szuflada
Wysokość 72 mm, 
do i-BOXX Rack  
i LS-BOXX



+ =

Potrzebujesz wypełnień na narzędzia lub pojemników do walizek systemowych L-BOXX? 
Chcesz połączyć jedną lub więcej walizek L-BOXX z modułami LS-BOXX lub LT-BOXX? 
 Drobiazgi i osprzęt umieszczone w kasecie i-BOXX lub szufladzie chcesz przechowywać w 
walizce LS-BOXX lub w stacjonarnym i-BOXX Rack? Konfiguracja systemu zależy od Ciebie!

LT-BOXX – w dwóch wielkościach
na duże narzędzia, materiały  
i osprzęt (wysokość 170 mm 
lub 272 mm)

System Bosch Mobility | 7

Transport

Aluminiowy wózek transportowy

Podstawa mobilna 

System transportowy Sortimo 
bezpieczne i wygodne przecho-
wywanie

i-BOXX 
z pojemnikami Inset Box, 
wysokość 53 mm i 72 mm, 
do i-BOXX Rack i LS-BOXX

L-BOXX Mini
do i-BOXX 72, zdatna do 
przechowywania żywności

Nieograniczone możliwości!

Cięte wypełnienia piankowe
do L-BOXX 102 i 136



click&go

8 | System L-BOXX

Bosch L-BOXX
Profesjonalna walizka dla profesjonalistów

Łatwe łączenie za pomocą zatrzasków

 ▶ Bezpieczne połączenie za pomocą prostych  
w obsłudze zatrzasków

 ▶ W połączonych ze sobą walizkach można 
przetransportować do 40 kg sprzętu

Ekstremalna wytrzymałość

 ▶ Odporność na urazy mechaniczne
 ▶ Ochrona przed wilgocią

Szybki załadunek i bezpieczny transport

 ▶ Kompatybilność z systemem zabudowy 
pojazdów specjalistycznych firmy Sortimo

 ▶ Bezpieczeństwo przewożonego ładunku  
i pasażerów

 ▶ Ergonomiczne uchwyty i boczne wgłębienia 
zapewniają wygodny transport na budowie

 ▶ Przedni uchwyt w walizkach L-BOXX 102 i 136
 ▶ Możliwość zamknięcia kłódką

Pakowne i wytrzymałe

 ▶ Obciążenie walizki L-BOXX: do 25 kg
 ▶ Obciążenie pokrywy walizki: do 100 kg

Proste w obsłudze zatrzaski

Dzięki opatentowanym zatrzaskom wszyst-
kie walizki L-BOXX Systemu Bosch Mobility 
można ze sobą wygodnie łączyć: 
aby połączyć walizki, należy przesunąć 
czerwone przyciski umieszczone po lewej 
i po prawej stronie w dół, do usłyszenia 
kliknięcia. Aby rozdzielić walizki, należy 
nacisnąć oba przyciski i podnieść walizkę 
L-BOXX. Procedura jest bardzo prosta.
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L-BOXX 102
Wymiary zewnętrzne: 
szerokość: 442 x głębokość: 357 x 
wysokość: 117 mm
Wymiary wewnętrzne: 
szerokość: 378 x głębokość: 313 x 
wysokość: 71 mm
Nr kat. 1 600 A00 1RP

L-BOXX 136
Wymiary zewnętrzne:
szerokość: 442 x głębokość: 357 x 
wysokość: 151 mm
Wymiary wewnętrzne:
szerokość: 378 x głębokość: 311 x 
wysokość: 107 mm
Nr kat. 1 600 A00 1RR

L-BOXX 238
Wymiary zewnętrzne: 
szerokość: 442 x głębokość: 357 x 
wysokość: 253 mm
Wymiary wewnętrzne:
szerokość: 378 x głębokość: 306 x 
wysokość: 209 mm
Nr kat. 1 600 A00 1RS

L-BOXX 374
Wymiary zewnętrzne: 
szerokość: 442 x głębokość: 357 x 
wysokość: 389 mm
Wymiary wewnętrzne: 
szerokość: 378 x głębokość: 296 x 
wysokość: 345 mm
Nr kat. 1 600 A00 1RT

Od pokaźnej piły szablastej do maleńkich łączników świecznikowych:  
Bosch ma w swojej ofercie odpowiednią walizkę L-BOXX dla każdego – także dla Ciebie!

GLI PortaLED Professional
Walizka L-BOXX ze zintegrowanym oświetleniem

Pierwsza lampa budowlana zintegrowana w pokrywie 
walizki L-BOXX: kompatybilna ze wszystkimi akumulato-
rami litowo-jonowymi 14,4 i 18 V, pokrywa wytrzymuje 
obciążenie do 100 kg, a 60 diod Power LED wytwarza 
bardzo jasne światło, przy którym można wygodnie 
pracować.

Maks. czas świecenia

 ▶ z akumulatorem 18 V/4,0 Ah: 280 min
 ▶ z akumulatorem 14,4 V/4,0 Ah: 228 min 

Trzy stopnie natężenia światła

 ▶ 30%, 70% i 100% 

Różne kąty ustawienia

 ▶ cztery ustawienia kąta pokrywy 

Dostępne w trzech wielkościach jako  
GLI PortaLED

 ▶ 102, nr kat. 0 601 446 000
 ▶ 136, nr kat. 0 601 446 100
 ▶ 238, nr kat. 0 601 446 200

Łatwy transport walizek L-BOXX 
przy użyciu podstawy mobilnej  
i wózka transportowego.
Więcej informacji na stronie 22

Wideo

Cztery wielkości i nieskończenie wiele opcji
Dobierz walizkę do swoich potrzeb
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Narzędzia z logo „L-BOXX ready“
składają się z narzędzia w opakowaniu kartonowym oraz pasującego do walizki L-BOXX wypełnienia: 
połówki, wypełnienia typu L lub wypełnienia pełnopowierzchniowego. W ten sposób narzędzia można 
bez problemu umieścić w walizce L-BOXX wraz z pojemnikami Inset Box.

Walizka L-BOXX  
dopasowana do potrzeb

Elektronarzędzia, osprzęt, materiały eksploatacyjne ... W zależności od rodzaju zadania  
i branży, walizki L-BOXX muszą często sprostać bardzo zróżnicowanym wymaganiom. 
Dlatego istnieje możliwość indywidualnej konfiguracji: walizki L-BOXX każdej wielkości oraz 
ich „zawartość“ można w elastyczny sposób zestawiać, a walizki łączyć za pomocą 
zatrzasków.
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„Mogę samodzielnie skonfigurować każdą walizkę i kasetę oraz połączyć je za 
 pomocą zatrzasków! To ogromna wygoda, bez której nie wyobrażam sobie pracy.“

Andreas Wörlein, mistrz stolarski

Walizka L-BOXX jest centralnym elementem Systemu Bosch Mobility. Powinien ją mieć każdy 
profesjonalista! To optymalna metoda przechowywania i transportu elektronarzędzi, osprzę-
tu i materiałów eksploatacyjnych! Niezależnie od tego, jakich walizek i kaset używasz, dzięki 
wyjątkowym zatrzaskom możesz je połączyć i przenosić w jeszcze wygodniejszy sposób.
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Bosch LS-BOXX
Znajdź zamiast szukać

Kompaktowe i praktyczne

 ▶ Narzędzia, osprzęt i akcesoria są przecho-
wywane w jednej walizce

Połącz i gotowe!

 ▶ Szybkie łączenie modułów L-BOXX, LS-BOXX 
oraz LT-BOXX i i-BOXX Rack

Praktyczne wnęki na dodatkowe 
szuflady i kasety

 ▶ Możliwość wyposażenia w kasety i-BOXX 
oraz szuflady

 ▶ Wysuń, zerknij do środka i wyjmij potrzebny 
osprzęt – nawet jeśli walizki są połączone 
ze sobą

 ▶ Kasety i-BOXX oraz szuflady są wyposażone 
w blokady i nie mogą wypaść w czasie 
transportu

Łącz na różne sposoby!

LS-BOXX 306
i-BOXX 53 + szuflada 
LS-Tray 92

LS-BOXX 306
i-BOXX 53  
+ i-BOXX 72

LS-BOXX 306
i-BOXX 72  
+ i-BOXX 72

LS-BOXX 306 
(bez wypełnienia) 
szerokość: 442 x  
głębokość: 357 x  
wysokość: 321 mm
Nr kat. 1 600 A00 1RU

Wszystkie zalety 
walizek dotyczą także 
walizek LS-BOXX!*

* Miejsce w pokrywie jak w przypadku L-BOXX 136

Szuflada LS-Tray 92
Wysokość 92 mm,  
do LS-BOXX 
Nr kat. 1 600 A00 1RX



System LS-BOXX | 13

Walizka LS-BOXX jest idealnym rozwiązaniem do transportu narzędzia, osprzętu i materiałów 
eksploatacyjnych w jednym miejscu. W praktycznych przegródkach można umieścić do 
wyboru szuflady (Tray) i/lub kasety i-BOXX. Moduły te można wygodnie wyjmować od 
przodu – po wsunięciu są one automatycznie blokowane, co zapewnia bezpieczeństwo  
w czasie transportu. Nawet gdy walizki są ze sobą połączone, użytkownik ma zapewniony 
łatwy dostęp do szuflad i kaset. Perfekcyjne wyposażenie, np. przy prowadzeniu prac 
serwisowych. Wiele możliwości, bezpieczeństwo i doskonała organizacja.

„Porządek w walizce narzędziowej nie tylko ułatwia mi pracę. To także 
wizytówka mojej solidności, którą prezentuję moim klientom.“

Max Hoffmann, stolarz
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System Bosch Rack 
Jeszcze większa elastyczność i jeszcze lepsze 
dopasowanie do wymagań klientów

Regał modułowy z pokrywą

 ▶ Możliwość indywidualnej konfiguracji 
systemu szuflad

Elastyczne łączenie

 ▶ Możliwość stosowania wszystkich wielko-
ści kaset i-BOXX oraz szuflady LS-Tray 72

Szybki dostęp do potrzebnych części

 ▶ Także w przypadku połączonych ze sobą 
modułów

Z aktywną i nieaktywną blokadą

 ▶ Blokada nieaktywna: elementy blokujące 
są na stałe połączone z korpusem, zapew-
niając wyjątkowo stabilne połączenie 
 modułów regału 

 ▶ Blokada aktywna: amortyzowane elementy 
blokujące (podobne jak w przypadku stan-
dardowych walizek L-BOXX) – umożliwiają 
szybkie łączenie modułów

Półka i-BOXX shelf, 3 szt.
szerokość: 442 x  
głębokość: 342 x  
wysokość: 304 mm
Nr kat. 1 600 A00 1SF

Regał i-BOXX i pojedyncze moduły i-BOXX Rack:

i-BOXX inactive rack
szerokość: 442 x  
głębokość: 342 x  
wysokość: 100 mm
Nr kat. 1 600 A00 1SC

i-BOXX active rack
szerokość: 442 x  
głębokość: 342 x  
wysokość: 100 mm
Nr kat. 1 600 A00 1SB

i-BOXX rack lid
szerokość: 442 x  
głębokość: 341 x  
wysokość: 56 mm
Nr kat. 1 600 A00 1SE

Szuflada LS-Tray 72
Wysokość 72 mm,  
do systemu Rack i LS-BOXX 
Nr kat. 1 600 A00 1SD
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Stwórz własnym modułowy regał i wyposaż go w szuflady oraz kasety i-BOXX. Potrzebujesz 
przewieźć kilka różnych kaset i-BOXX i/lub szuflad? System Bosch Rack oferuje optymalne 
rozwiązanie: wystarczy połączyć moduły nieaktywne i aktywne, dodać od góry pokrywę  
i wyposażyć w kasety lub szuflady – w zależności od potrzeb. Więcej informacji na temat 
i-BOXX na stronie 19.

„Wszystkie akcesoria mam ze sobą w komplecie. 
Modułowy regał to genialne rozwiązanie.“

Alexander Beckmann, elektryk
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Bosch LT-BOXX
Na wszystko, co zajmuje dużo miejsca

Do przechowywania narzędzi i wszelkiego 
rodzaju materiałów

 ▶ LT-BOXX to idealna „skrzynka narzędziowa“

Duży uchwyt

 ▶ umożliwia komfortowy transport

Optymalna do większych przedmiotów,

 ▶ które nie mieszczą się w standardowych 
walizkach systemowych L-BOXX

Kompatybilna z innymi elementami 
systemu

 ▶ zatrzaski umożliwiają łączenie z pozostałymi 
elementami systemu

Skrzynki Bosch LT-BOXX są dostępne 
w dwóch wariantach:

LT-BOXX 170
Wymiary zewnętrzne:  
szerokość: 442 x głębokość: 362 x wysokość: 185 mm
Wymiary wewnętrzne:  
szerokość: 378 x głębokość: 311 x wysokość: 163,5 mm
Nr kat. 1 600 A00 222

LT-BOXX 272
Wymiary zewnętrzne:  
szerokość: 442 x głębokość: 362 x wysokość: 287 mm
Wymiary wewnętrzne:  
szerokość: 378 x głębokość: 306 x wysokość: 265,5 mm
Nr kat. 1 600 A00 223
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System Bosch LT-BOXX powinien właściwie nosić nazwę „XXL-BOXX“. System oferuje moż-
liwość bezpiecznego transportu na budowę także dużych i nieporęcznych narzędzi lub 
przedmiotów. Również otwarte skrzynki narzędziowe LT-BOXX można połączyć z pozosta-
łymi elementami systemu! Zapewnia to bezpieczeństwo transportu dużych narzędzi.

„Do tej pory przewoziłem duże narzędzia w wiadrze – teraz 
mogę to robić znacznie wygodniej i bezpieczniej.“

Klaus Zimmermann, mistrz techniki sanitarnej, grzewczej i klimatyzacyjnej
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Pojemniki Inset Box do L-BOXX 
Doskonale posortowane

Wypełnienia na drobne części do walizek L-BOXX:

L-BOXX 102 Set 
6-częściowe, nr kat. 1 600 A00 1S4
12-częściowe, nr kat. 1 600 A00 1S3
13-częściowe, nr kat. 1 600 A00 1S2

Zestaw pojemników Inset Box do walizki L-BOXX 102 
(z pokrywą)
12-częściowy, nr kat. 1 600 A00 1RZ
13-częściowy, nr kat. 1 600 A00 1RY

„W kasecie i-BOXX panuje idealny 
porządek, dzięki czemu nie muszę 
marnować czasu na poszukiwanie  
właściwej części.“

Alexander Beckmann, elektryk

Szeroki wybór wytrzymałych pojemników na drobne części i osprzęt umożliwia skonfiguro-
wanie walizki systemowej Bosch L-BOXX 102 odpowiednio do wymagań. Do walizek  
LS-BOXX dostępne są także kasety i-BOXX z przezroczystą pokrywą. Do większych części 
optymalna będzie szuflada LS-Tray 92.
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i-BOXX 72 (pusta)
szerokość: 367 x głębokość: 316 x 
wysokość: 72 mm
Nr kat. 1 600 A00 1RW

Zamknij, wsuń do walizki i bezpiecznie 
przetransportuj

Kasety i-BOXX są dostępne w wersji 53 i 72 mm – jako pu-
sta wersja podstawowa oraz z kompletnym wypełnieniem.

 ▶ Łatwe wyjmowanie z walizki systemowej LS-BOXX lub 
regału Rack

 ▶ Zintegrowany uchwyt ułatwiający przenoszenie
 ▶ Etykiety gwarantują łatwą orientację
 ▶ Szybka orientacja dzięki przezroczystej pokrywie
 ▶ Szczelne zamknięcie od góry – zawartość kasety nie 

przemieszcza się w czasie transportu

i-BOXX 53 Inset Box Set, 
12-częściowa
Nr kat. 1 600 A00 1S5

i-BOXX 53 Set 12 
(z kompletnym wypełnieniem)
Nr kat. 1 600 A00 1S7

i-BOXX 72 Set 10 
(z kompletnym wypełnieniem)
Nr kat. 1 600 A00 1S8

i-BOXX 72 Inset Box Set, 
10-częściowa
Nr kat. 1 600 A00 1S6

Każdą kasetę Bosch i-BOXX można indywidualnie wyposażyć. Kasetę i-BOXX można w 
całości wyjąć z walizki systemowej Bosch LS-BOXX lub regału i-BOXX Rack i używać jako 
osobnej walizki z uchwytem. Drobne części można posortować odpowiednio do potrzeb  
i korzystać ze śrub, kołków i innych materiałów eksploatacyjnych bez straty czasu na 
poszukiwanie odpowiedniej części. Dzięki przezroczystej pokrywie można także szybko 
stwierdzić, których części brakuje!

L-BOXX Mini 
zdatna do przechowywania żywności, można myć w zmywarce 
Wymiary zewnętrzne: szerokość: 260 x głębokość: 155 x wysokość: 63 mm
Nr kat. 1 600 A00 221

Bosch i-BOXX 
Twoja inteligentna kaseta na drobiazgi

i-BOXX 53 (pusta)
szerokość: 367 x głębokość: 316 x 
wysokość: 53 mm
Nr kat. 1 600 A00 1RV
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Wypełnienia 
Skuteczna ochrona narzędzi i osprzętu

Wypełnienia kształtowe

 ▶ idealnie dopasowane do narzędzia

Optymalne wykorzystanie przestrzeni

 ▶ w walizce systemowej Bosch L-BOXX

Bezproblemowa integracja

 ▶ wszystkich produktów opatrzonych logo  
„L-BOXX ready“

Ułatwiają bezpieczny transport

 ▶ narzędzi i osprzętu

Wypełnienie pełnopowierzchniowe
na narzędzia przewodowe i akumulatorowe

Połówka wypełnienia
umożliwia łączenie narzędzi 10,8 V
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Profesjonalni użytkownicy, którzy chcą bezpiecznie przechowywać i przewozić swoje narzędzia 
przewodowe i akumulatorowe, mają do dyspozycji wypełnienia do walizek systemowych L-BOXX 
wykonane z wytrzymałego polistyrenu! Optymalny sposób przechowywania i transportu narzę-
dzi i osprzętu. W przypadku osprzętu lub narzędzi innych producentów optymalnym wyborem 
są cięte wypełnienia z pianki poliuretanowej, które można dowolnie konfigurować.

Cięte wypełnienia 
piankowe

Uniwersalne wypełnienia 
można dopasować do konturu 
wszystkich narzędzi i osprzętu. 
Wystarczy osobno zestawić 
cięte, kwadratowe segmenty.

Do L-BOXX 102:
Nr kat. 1 600 A00 1S0

Do L-BOXX 136:
Nr kat. 1 600 A00 1S1

Więcej informacji na temat 
wypełnień Bosch na stronie 
www.bosch-professional.pl

Wypełnienie typu L
umożliwia łączenie narzędzi 14,4 i 18 V
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Systemy mobilne 
System transportowy Sortimo

Dzięki kompatybilności z systemem zabudowy 
pojazdów specjalistycznych firmy Sortimo 
walizki L-BOXX i pozostałe elementy systemu 
można:

 ▶ szybko i łatwo załadować
 ▶ przechowywać, zachowując porządek
 ▶ bezpiecznie przewozić

Inteligentny system, który chroni kręgosłup

Dzięki wytrzymałej podstawie mobilnej lub składanemu aluminiowemu 
wózkowi transportowemu można w wygodny sposób transportować kilka 
połączonych ze sobą walizek L-BOXX i LS-BOXX: np. z samochodu na 
budowę lub na miejscu, u klienta.

Podstawa mobilna  
do L-BOXX 
Nr kat. 1 600 A00 1S9

Aluminiowy wózek 
transportowy 
Nr kat. 1 600 A00 1SA

Więcej informacji na temat zabudowy 
pojazdów specjalistycznych firmy Sortimo 
na stronie www.sortimo.com 
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Bezpieczny transport narzędzi i osprzętu w pojazdach nabiera coraz większego znaczenia. 
Niezabezpieczony ładunek może stać się w przypadku gwałtownego hamowania zagrożeniem 
dla kierowcy i pasażerów. Systemy zabudowy pojazdów specjalistycznych firmy Sortimo po-
siadają certyfikat TÜV i są optymalnie przystosowane do lżejszych samochodów użytkowych, 
transporterów, kombi, SUV-ów oraz vanów. System Bosch Mobility można zintegrować  
w pojeździe z systemem zabudowy Sortimo bez użycia dodatkowych adapterów.

„Dzięki systemowi Sortimo mogę bezpiecznie przewozić wszystko, 
co jest mi potrzebne do pracy.“

Andreas Wörlein, mistrz stolarski



24 | Przegląd systemu 

Przegląd systemu
Elektronarzędzia Bosch i walizki systemowe L-BOXX

 ▶ L-BOXX 102

 ▶ L-BOXX 136

 ▶ L-BOXX 238

 ▶ L-BOXX 374

GDR 10,8-LI

GWB 10,8-LI
GWI 10,8 V-LI

GSR 10,8 V-EC

GOP 10,8 V-LI

GSR 10,8-2-LI

GSB 10,8-2-LI

GSR 14,4 VE-2-LI
GSR 14,4 V-EC FC2

GSR 14,4-2LI GSR 18-2-LI

GSR 14,4 V-LI
GSR 18 V-LI

GSR 36 VE-2-LI
GSR 18 V-EC TE

GSR 18 VE-2-LI
GSR 14,4 V-EC GSR 18 V-EC

GSB 14,4-2-LI

GSB 18 VE-2-LI
GSB 21-2 RE

GSB 18-2-LI GSB 21-2 RCT

GSB 14,4 V-LI
GSB 18 V-LI

GSB 36 VE-2-LI
GSB 14,4 VE-2-LI
GSR 14,4 V-EC FC2
GSR 18 V-EC FC2

GSB 14,4 V-EC

GSB 18 V-EC
GSR 18 V-EC FC2

GDX 14,4 V-LI

GDX 18 V-LI
GDX 14,4 V-EC

GDX 18 V-EC
GDR 18 V-LI MF

GDR 14,4 V-LI

GDR 18 V-LI

GDR 14,4-LI

GDR 18-LI GDS 18 V-LI HT

GDS 14,4 V-LI
GDS 18 V-LI

GBH 36 VF-LI Plus*
GBH 36 V-EC Compact

GSS 230 AVE
GSS 280 AVE

GSS 230 AE

GCB 18 V-LI
GEX 125-150 AVE
GEX 125-1 AE

GKT 55 GCEGKS 85 GMF 1600 CEGKS 85 G
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GSR 10,8 V-EC HX
GSR 10,8-LI

GBH 36 V-LI Plus*
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Wszystkie elementy systemu 
Bosch Mobility:
www.bosch-professional.pl

GOF 1600 CE GSI 14 CE

GSC 10,8 V-LI GUS 10,8 V-LI GLI 10,8 V-LIGRO 10,8 V-LI GOS 10,8 V-LI

GSA 10,8 V-LI GEF 7 EGST 10,8 V-LI GAS 10,8 V-LI*

GWS 18-125 V-LI

GWS 12-125 CIE
GWS 15-125 CIE
GWS 15-125 Inox

GKS 10,8 V-LI

GML 10,8 V-LI

GSK 18 V-LI

GST 14,4 V-LI
GST 18 V-LI

GST 150 BCE
GST 150 CE

GST 18 V-LI B*
GST 18 V-LI S*
GST 140 BCE

GST 140 CE

GST 160 BCE
GST 160 CE

GOP 300 SCE
GOP 250 CE

GOP 14,4 V-EC
GOP 18 V-EC

GCT 115

GBH 3-28 DFR

GBH 2-24 D

GBH 18 V-LI Compact
GBH 2-28 DFV
GBH 2-28 DV

GBH 4-32 DFR
GBH 18 V-EC

GML SoundBoxx

GTR 30 CE

GSA 18 V-LI GFF 22 AGDA 280 E

GKF 600

GKS 18 V-LI

GKS 55 GCE
GKS 65

GKS 55

GKS 65 GCE
GOF 1250 LCE*
GOF 1250 CE

* Wkrótce w sprzedaży

GSR 14,4 V-LI HX
GSR 18 V-LI HX


