
 Tiché drtiče Bosch
Špičkový výkon: silný drtič s výkonem až 230 kg/h a na větve do průměru až 45 mm 
Praktický: díky odnímatelnému násypníku až o 30 % menší objem než předchůdce – 
pouze 67 cm do výšky
 Mimořádně tichý: díky sekacímu systému bez zpětných rázů, samovtahování

Odnímatelný násypník 
Rukojeť a násypník může být 
odebrán.

Unikátní skladování
Násypník přesně zapadá 
do sběrného boxu.

Úspora prostoru
Zabírá pouze 67 cm výšky, 
je bezkonkurenčně nízký. 

Velký sběrný box
Efektivita a žádný nepořádek.

Tiché drtiče Bosch.
Rychlé a tiché drcení, nenáročné na prostor při skladování.          Nejlepší 

   drticí výkon,
      menší potřeba místa.

Řezanka dobrá, všechno dobré.
Materiál pro Váš kompost.

Nezáleží na tom, jestli jste profesionální nebo domácí 
zahradník, při všem, co děláte na zahradě, máte možnost 
udělat něco pro životní prostředí. Novým tichým drtičem 
Bosch se systémem „Turbine-Cut“ může být rozdrcen 
měkký materiál rostlin společně s větvemi a křovinami. 
Tato směs je ideálním materiálem pro Váš kompost nebo 
pro zapracování do země. Je to dokonalá recyklační 
metoda, jak lze rozdrcený zahradní odpad ekologicky 
znovu použít.

Nové drtiče od firmy Bosch.
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Nový tichý drtič
AXT 25 TC od fi rmy Bosch.
Rozdrtí vše na malé kousky.

AXT 25 D

Systém „Turbine-Cut“
Nový systém „Turbine-Cut“ zaručuje 
mimořádně rychlou průchodnost materi-
álu, ať se jedná o měkké materiály nebo 
tvrdé dřevo, a pracuje v maximální míře 
bez zablokování.

Sekací systém s frézovacími válci 
Optimalizovaný sekací systém s frézova-
cími válci umožňuje enormní drticí výkon 
až 190 kg/h pro keře a dřevěné materiály 
o průměru až 40 mm. 

Sekací systém s nožovým drtičem 
Laserový přesný nůž s dlouhou život-
ností s vysokým řezným výkonem pro 
zelené a měkké zahradní materiály.

AXT 25 TC Rapid 2200

Nové drtiče od fi rmy Bosch. 
Pro neobyčejný drticí výkon.

Když drtiče Bosch v posledních deseti letech dosáhly tak vysoké spokojenosti zákazníků, bylo to 
z dobrého důvodu. Firma Bosch nabízí inovace v souladu s poptávkou. Nyní jedinečný tichý drtič 
se systémem „Turbine-Cut“ pro každý druh zahradního materiálu. 

Ať už se rozhodnete pro jakýkoliv drtič, všechny jsou úžasně silné a rychlé, abyste měli více času 
užívat si svou zahradu.

Ideální na všechny druhy zahradních materiálů. 
Rádi byste rozdrtili zahradní odpad a nechcete 
rušit sousedy? A chcete řezat bez zeleně a dřevin? 
Tento sen vám firma Bosch splní svým jedinečným 
tichým drtičem se systémem „Turbine-Cut“ pro 
každý druh zahradního materiálu. S patentova-
ným rychloplnicím trychtýřem a samovtahováním 
pro rychlý průtok materiálu budete rychle hotovi. 
A kvůli uložení s úsporou místa odnímatelný 
trychtýř přesně zapadá do sběrného boxu. 

Do každé zahrady vhodný drtič.

1   Hlučnost/akustický výkon: < 91 dB(A): naměřená hodnota po testování „Modrý anděl“ (RAL UZ 54) se suchým dřevem, 92 dB(A) zaručený akustický výkon: naměřená hodnota po testování „2000/14/EC“.
2  Hlučnost/akustický výkon: 103 dB(A): naměřená hodnota po testování (RAL UZ 54) se suchým dřevem, 106/107 dB(A) zaručený akustický výkon: naměřená hodnota po testování „2000/14/EC“.

AXT 25 TC AXT 25 D AXT Rapid 2200

Systém řezání Systém „Turbine-Cut“ Sekací systém s frézovacími válci Sekací systém s nožovým drtičem

Příkon motoru 2500 W 2500 W 2200 W

Kapacita drcení Ø  45 mm Ø  40 mm Ø  40 mm

Drticí výkon cca 230 kg/h cca 190 kg/h cca 90 kg/h

Otáčky 41 ot/min 41 ot/min 3 650 ot/min

Krouticí moment cca 650 Nm cca 650 Nm cca 14 Nm

Akustický výkon (LWA) cca 89 dB(A)1 cca 88 dB(A)1 103 dB(A)/< 107 dB(A)2

Napájecí napětí 230 V 230 V 230 V

Hmotnost 30,5 kg 31,3 kg 12 kg

Samovtahování ✓ ✓ –

Sběrný box 53 l 53 l –

Objed. č. 0 600 803 300 0 600 803 100 0 600 853 600

AXT Rapid 2200
Obzvláště vhodný 
na zelené a měkké 
zahradní materiály. 

AXT 25 TC
Ideální na všechny 
druhy zahradních 
materiálů.

AXT 25 D
Obzvláště vhodný 
na keře a dřevnaté 
materiály.

NOVINKA! NOVINKA!


