
TEHNOLOGIE BOSCH 

 

1. Sistem de aspirare a prafului 
Rămâneţi curaţi, lucraţi mai bine 

Sistem de aspirare a prafului 
Un mediu de lucru plin de praf nu prezintă numai pericol de incendiu 
dar vă poate dăuna şi sănătăţii, deteriora uneltele, diminuându-vă 
productivitatea 

Riscuri potenţiale  
Inhalarea prafului 

 (de ex. praful de lemn) poate provoca acnee, dermatită şi 
cancer de piele.  

 poate duce cu uşurinţă la accidente şi vătămări corporale 

Respirarea prafului 

 (de ex.vapori de sudură. pudră de cuarţ. azbest) poate duce la 
astm, azbestoză, cancer, COPD şi pneumoconioză 

 

Soluţia noastră  
Bosch a dezvoltat un sistem de aspirare a prafului care face ca aspirarea prafului şi sculele 
electrice să lucreze armonios şi omogen pentru a vă proteja împotriva prafului nociv. 

 

 

 

 

 

 

 



Care este diferenţa? 

 

Avantaje cheie  

 Vă protejează sănătatea 
 O vedere clară asupra suprafeţei de lucru 
 Executaţi lucrarea mai rapid & mai curat 
 Creşte durata de viaţă a uneltelor & accesoriilor 

Sfaturi utile 

 Ochelarii de protecţie previn leziunile oculare, ajutându-vă totodată să vedeţi şi să 
controlaţi mai bine lucrul 

 Măştile împotriva prafului vă protejează împotriva inhalării particulelor nocive din 
sectorul de lucru 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Vibration Control 
Vibraţii mai puţine, siguranţă mai mare la lucru 

Vibration Control 
Multe scule electrice pot genera un volum mare de vibraţii care să vă afecteze 
negativ. 

Riscuri potenţiale  
Oboseală şi control mai scăzut 

 productivitate mai mică 
 poate duce cu uşurinţă la accidente şi vătămări corporale 

Sindromul de vibraţie Mână-Braţ (HAVS): 

 Amorţeală şi senzaţie de furnicături în degete 
 Dexteritate redusă şi durere în degete şi articulaţii 

Soluţia noastră  
Bosch a dezvoltat tehnologia foarte eficientă de amortizare a vibraţiilor Vibration Control care 
decuplează mânerele de sursa vibraţiilor. 

Care este diferenţa? 

 



 

 

 

Avantaje cheie  

 Protecţie mai eficientă a sănătăţii 
 Lucru mai confortabil 
 Mai puţine simptome de oboseală 
 Timpi de lucru mai îndelungaţi 

Sfaturi utile 

 Fiţi corespunzător instruiţi privitor la utilizarea corectă a sculei electrice 
 Nu fumaţi deoarece fumatul afectează circulaţia sanguină şi creşte sensibilitatea la 

HAV 
 Nu prindeţi mânerele prea strâns 
 Faceţi pauze periodice 
 Purtaţi mănuşi pentru a menţine o bună circulaţie 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Frână de siguranţă 
Vă protejează încheietura mâinii 

Frână de siguranţă 
Obstacolele din interiorul materialelor vă aduc neajunsuri în muncă. 

Riscuri potenţiale  
O răsucire bruscă poate scoate unealta de sub control.  

Rănirea încheieturilor braţelor cauzată de recul 
 

Soluţia noastră  
Frână de siguranţă Bosch - O caracteristică similară sistemului ABS, sesizează blocajul 
accesoriului, oprind imediat polizorul. 

Avantaje cheie  

 Previne vătămările corporale 
 Unealtă „inteligentă“ pentru un control mai bun 

Sfaturi utile 

 Fiţi atenţi ,concentraţi-vă întotdeauna asupra ceea ce faceţi şi folosiţi-vă bunul simţ 
când lucraţi cu o sculă electrică. 

 Păstraţi o distanţă corespunzătoare între muncitori în timpul lucrului cu sculele 
electrice. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Protecţie la repornire 
Menţine scula electrică oprită pentru a vă proteja 

Protecţie la repornire 
Ce se întâmplă dacă scula electrică reporneşte automat? 

Riscuri potenţiale  
O repornire bruscă poate scoate unealta de sub control.  

Vătămări corporale suferite de dumneavoastră sau colegii dumneavoastră 
 

Soluţia noastră  
Protecţie la repornire Bosch – După o pană de curent, scula electrică trebuie oprită în mod activ 
înainte de a putea fi repornită. Este evitată o repornire involuntară a sculei electrice. 

Avantaje cheie  

 Un grad mai ridicat de securitate a muncii pentru dumneavoastră şi colegii 
dumneavoastră 

Sfaturi utile 

 Aduceţi întotdeauna întrerupătorul în poziţia „oprit“, înainte de a o reconecta la o 
sursă de curent sau la un acumulator, sau înainte de a ridica sau transporta scula 
electrică. 

 Opriţi scula electrică înainte de a face reglaje, a schimba accesorii la aceasta sau 
înainte de a o depozita 

 Asiguraţi-vă că ştecherul se potriveşte la priza electrică. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Apărătoare rezistentă la torsiune 
Mai puternic, mai stabil, mai sigur 

Apărătoare rezistentă la torsiune 
Ruperea discurilor la polizoare este extrem de periculoasă. 
Fragmentele sunt ascuţite şi zboară cu o viteză incredibil de 
mare. 

Riscuri potenţiale  
Deteriorează sculele electrice & materialele din jur 

Vătămări corporale grave provocate de şrapnele 
 

Soluţia noastră  
Bosch a dezvoltat o -apărătoare rezistentă la torsiune care se blochează pe poziţie, asigurând 
astfel direcţionarea fragmentelor de disc în direcţie opusă dumneavoastră. 

Care este diferenţa? 

 

Avantaje cheie  

 Prevenirea vătămărilor corporale grave 

Sfaturi utile 

 Ochelarii de protecţie previn leziunile oculare, ajutându-vă totodată să vedeţi şi să 
controlaţi mai bine lucrul 



 Îmbrăcămintea trebuie să vă acopere tot corpul şi trebuie să purtaţi mănuşi groase 
pentru a evita rănirile cauzate de fragmente ascuţite. 

 Păstraţi o distanţă corespunzătoare între muncitori. 
 Menţineţi unghiul de tăiere corect în timpul lucrului. 
 Înlocuiţi în mod corespunzător discul dacă acesta este uzat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Controlul electronic al rotaţiei 
Vă protejează încheietura mâinii 

Electronic Rotation Control 
Obstacolele ascunse vă aduc neajunsuri în muncă şi sunt un risc 
pentru sănătatea dumneavoastră. 

Riscuri potenţiale  
O răsucire bruscă poate scoate unealta de sub control.  

Vătămări corporale 

Soluţia noastră  
lectronic Rotation Control Bosch – Un senzor de accelerare integrat detectează mişcările 
bruşte ale sculei electrice şi opreşte rotirea accesoriului. 

Care este diferenţa? 

 

Avantaje cheie  

 Prevenirea vătămărilor corporale 

Sfaturi utile 



 Fiţi atenţi, concentraţi-vă întotdeauna asupra ceea ce faceţi atunci când lucraţi cu o 
sculă electrică. 

 Aşteptaţi întotdeauna ca scula electrică să se oprească complet, înainte de a pune 
jos. 

 Asiguraţi iluminatul corespunzător, mai ales atunci când lucraţi în locuri întunecoase 
precum subsolurile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Cuplaj de siguranţă 
Opreşte scula electrică în cazul unui blocaj. 

Cuplaj de siguranţă 
O sculă electrică puternică, care s-a blocat, este foarte periculoasă. 

Riscuri potenţiale  
O răsucire bruscă poate scoate unealta de sub control.  

Pot surveni vătămări corporale grave 

Soluţia noastră  
Cuplajul de siguranţă Bosch – opreşte motorul dacă burghiul se blochează în beton înainte ca 
unealta să înceapă să se răsucească. 

Avantaje cheie  

 Previne vătămările corporale 
 “Unealtă „inteligentă“ pentru un control mai bun şi un grad mai ridicat de securitate a 

muncii 

Sfaturi utile 

 Fiţi atenţi, concentraţi-vă întotdeauna asupra ceea ce faceţi atunci când lucraţi cu o 
sculă electrică. 

 Aşteptaţi întotdeauna ca scula electrică să se oprească complet înainte de a pune 
jos. 

 Asiguraţi iluminatul corespunzător, mai ales atunci când lucraţi în locuri întunecoase 
precum subsolurile. 



 


