
 Triturador silencioso Bosch
Potência superior: para um débito de material até 230 kg/h e para ramos com 
um Ø, de no máximo, 45 mm 
Prático: torna-se 30 % mais pequeno do que o antecessor, graças à tremonha 
amovível – arrumado só tem 67 cm de altura
 Especialmente silencioso: graças ao sistema de corte sem contragolpes e à 
alimentação automática dos ramos

Tremonha amovível
Basta um mão para remover 
a tremonha.

Encaixa na perfeição
A tremonha encaixa perfeitamente 
na caixa de recolha.

Fica muito pequena
Guardada só tem 67 cm de altura, 
não tendo concorrência em termos 
de altura. 

Caixa de recolha grande
Nada fi ca sujo, tudo é recolhido.

Os trituradores silenciosos Bosch.
Triturar depressa e sem ruído, arrumar em pouco espaço.       O melhor

       rendimento
de trituração,
   com menos espaço necessário.

Material a triturar, 
resultado perfeito.
Material para o seu composto.

Não importa se é um jardineiro profissional ou se se 
dedica à jardinagem nos seus tempos livres, com tudo 
o que há a fazer no jardim ainda tem a possibilidade de 
fazer algo pelo meio ambiente. Com os novos tritura-
dores silenciosos Bosch com sistema «Turbine-Cut» é 
possível triturar plantas macias com ramos ou galhos. 
Esta mistura proporciona-lhe o material ideal para o 
seu composto ou para o misturar directamente na terra. 
Este é o método perfeito de reciclagem, para reutilizar 
de forma ecológica os detritos de jardim triturados.

Os novos trituradores da Bosch.
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Departamento de Ferramentas Eléctricas
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1800-220 Lisboa (Codex)
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http://www.ferramentasbosch.com
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AXT Rapid 2200
AXT Rapid 2000
Particularmente 
indicado para 
materiais do jardim 
verdes e macios. 

AXT 25 TC
Ideal para todos os 
tipos de materiais do 
jardim.

AXT 25 D
Particularmente 
indicado para 
arbustos e mate-
riais lenhosos.

O novo triturador silencioso 
AXT 25 TC da Bosch.
Tritura tudo muito bem.

NOVO! NOVO!

AXT 25 D

Sistema «Turbine-Cut»
O novo sistema «Turbine-Cut» garante 
um débito de material extremamente 
rápido, quer se trate de materiais 
macios, quer se trate de madeira dura, 
e funciona sem bloqueios

Sistema de corte com fresa 
O sistema de corte com fresa optimizado 
assegura um débito enorme de material 
de 190 kg/h para arbustos e materiais 
lenhosos com um diâmetro até 40 mm 

Sistema de corte com triturador de lâmina 
Lâminas de precisão fabricada a laser, 
duradoura, com um rendimento de corte 
elevado para materiais de jardim verdes e 
macios

AXT 25 TC Rapid 2200/Rapid 2000

Os novos trituradores da Bosch. 
Para alcançar um excelente rendimento de trituração.

O facto de os trituradores Bosch terem alcançado uma tão elevada satisfação do cliente na última década 
deve-se a uma boa razão. A Bosch proporciona inovações em função das necessidades. Como agora o único 
triturador silencioso com sistema «Turbine-Cut» para qualquer tipo de material do jardim. 

Não importa o triturador que escolher, todos eles são espantosamente potentes e rápidos, para que tenha 
mais tempo para desfrutar do seu jardim.

Ideal para todos os tipos de materiais do jardim. 
Deseja triturar os seus desperdícios do jardim, 
sem acordar os vizinhos? E sem separar o mate-
rial verde do material lenhoso? A Bosch realiza 
este sonho através do único triturador silencioso 
com sistema «Turbine-Cut» para qualquer tipo de 
material do jardim. Com tremonha de enchimento 
rápido patenteada e alimentação automática dos 
ramos para um débito de material veloz consegue 
terminar o trabalho mais rapidamente. E para o 
acondicionamento em pouco espaço, a tremonha 
amovível encaixa perfeitamente na caixa de 
recolha. 

Para cada jardim o triturador adequado.

1   Nível de ruído/potência sonora:  < 91 dB(A): valor de medição segundo o procedimento de teste «Anjo Azul» com madeira seca, 92 dB(A) de potência sonora garantidos: valor de medição segundo o procedimento de teste «2000/14/CE".
2  Nível de ruído/potência sonora: 103 dB(A): valor de medição segundo o procedimento de teste com madeira seca, 106/107 dB(A) potência sonora garantida: valor de medição segundo o procedimento de teste «2000/14/CE».

AXT 25 TC AXT 25 D AXT Rapid 2200 AXT Rapid 2000

Sistema de corte
Sistema 
«Turbine-Cut»

Sistema de corte 
com fresa

Sistema de corte 
com triturador de lâmina

Sistema de corte 
com triturador de lâmina

Potência do motor 2500 W 2500 W 2200 W 2000 W

Capacidade de corte Ø  45 mm Ø  40 mm Ø  40 mm Ø  35 mm

Débito de material aprox. 230 kg/h aprox. 190 kg/h aprox. 90 kg/h aprox. 80 kg/h

Velocidade de corte 41 r.p.m. 41 r.p.m. 3650 r.p.m. 3650 r.p.m.

Binário aprox. 650 Nm aprox. 650 Nm aprox. 14 Nm aprox. 12 Nm

Potência sonora (LWA) aprox. 89 dB(A)1 aprox. 88 dB(A)1 103 dB(A)/< 107 dB(A)2 103 dB(A)/< 107 dB(A)2

Tensão 230 V 230 V 230 V 230 V

Peso 30,5  kg 31,3 kg 12 kg 11,5 kg

Alimentação automática dos ramos ✓ ✓ – –

Caixa de recolha 53 l 53 l – –

N.º de encomenda 0 600 803 300 0 600 803 100 0 600 853 600 0 600 853 500


