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Беларусь
ИП «Роберт Бош» ООО
Сервисный центр по обслуживанию электроинструмента
ул. Тимирязева, 65А-020
220035, г. Минск
Беларусь
Тел.: +375 (17) 254 78 71
Тел.: +375 (17) 254 79 15/16
Факс: +375 (17) 254 78 75
E-Mail: pt-service.by@bosch.com
Официальный сайт: www.bosch-pt.by

Казахстан
ТОО «Роберт Бош»
Сервисный центр по обслуживанию электроинструмента
г. Алматы 
Казахстан
050050
пр. Райымбека 169/1
уг. ул. Коммунальная
Тел.: +7 (727) 232 37 07
Факс: +7 (727) 233 07 87
E-Mail: info.powertools.ka@bosch.com
Официальный сайт: www.bosch.kz; www.bosch-pt.kz

Утилизация
Отслужившие свой срок электроинструменты, принад-
лежности и упаковку следует сдавать на экологически чи-
стую рекуперацию отходов.
Не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор!
Только для стран-членов ЕС:

Согласно Европейской Директиве 
2012/19/EU о старых электрических и 
электронных инструментах и приборах и 
адекватному предписанию националь-
ного права, отслужившие свой срок элек-
троинструменты должны отдельно соби-

раться и сдаваться на экологически чистую утилизацию.

Возможны изменения.

Українська
Вказівки з техніки безпеки
Загальні застереження для електроприладів

Прочитайте всі застере-
ження і вказівки. Недотри-

мання застережень і вказівок може призвести до уражен-
ня електричним струмом, пожежі та/або серйозних травм.
Добре зберігайте на майбутнє ці попередження і 
вказівки.
Під поняттям «електроприлад» в цих застереженнях 
мається на увазі електроприлад, що працює від мережі 
(з електрокабелем) або від акумуляторної батареї (без 
електрокабелю).

Безпека на робочому місці
 Тримайте своє робоче місце в чистоті і забезпечте 

добре освітлення робочого місця. Безлад або погане 
освітлення на робочому місці можуть призвести до 
нещасних випадків.

 Не працюйте з електроприладом у середовищі, де 
існує небезпека вибуху внаслідок присутності 
горючих рідин, газів або пилу. Електроприлади 
можуть породжувати іскри, від яких може займатися 
пил або пари.

 Під час праці з електроприладом не підпускайте до 
робочого місця дітей та інших людей. Ви можете 
втратити контроль над приладом, якщо Ваша увага буде 
відвернута.

Електрична безпека
Штепсель електроприладу повинен підходити до 

розетки. Не дозволяється міняти щось в штепселі. 
Для роботи з електроприладами, що мають захисне 
заземлення, не використовуйте адаптери. 
Використання оригінального штепселя та належної 
розетки зменшує ризик ураження електричним 
струмом.

 Уникайте контакту частин тіла із заземленими 
поверхнями, як напр., трубами, батареями 
опалення, плитами та холодильниками. Коли Ваше 
тіло заземлене, існує збільшена небезпека ураження 
електричним струмом.

 Захищайте прилад від дощу і вологи. Попадання води 
в електроприлад збільшує ризик ураження 
електричним струмом.

 Не використовуйте кабель для перенесення 
електроприладу, підвішування або витягування 
штепселя з розетки. Захищайте кабель від тепла, 
олії, гострих країв та деталей приладу, що 
рухаються. Пошкоджений або закручений кабель 
збільшує ризик ураження електричним струмом.

 Для зовнішніх робіт обов’язково використовуйте 
лише такий подовжувач, що придатний для 
зовнішніх робіт. Використання подовжувача, що 
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розрахований на зовнішні роботи, зменшує ризик 
ураження електричним струмом.

 Якщо не можна запобігти використанню 
електроприладу у вологому середовищі, 
використовуйте пристрій захисного вимкнення. 
Використання пристрою захисного вимкнення 
зменшує ризик ураження електричним струмом.

Безпека людей
 Будьте уважними, слідкуйте за тим, що Ви робите, 

та розсудливо поводьтеся під час роботи з 
електроприладом. Не користуйтеся 
електроприладом, якщо Ви стомлені або 
знаходитеся під дією наркотиків, спиртних напоїв 
або ліків. Мить неуважності при користуванні 
електроприладом може призвести до серйозних травм.

 Вдягайте особисте захисне спорядження та 
обов’язково вдягайте захисні окуляри. Вдягання 
особистого захисного спорядження, як напр., – в 
залежності від виду робіт – захисної маски, спецвзуття, 
що не ковзається, каски та навушників, зменшує ризик 
травм.

 Уникайте випадкового вмикання. Перш ніж 
ввімкнути електроприлад в електромережу або 
під’єднати акумуляторну батарею, брати його в руки 
або переносити, впевніться в тому, що 
електроприлад вимкнутий. Тримання пальця на 
вимикачі під час перенесення електроприладу або 
підключення в розетку увімкнутого приладу може 
призвести до травм.

 Перед тим, як вмикати електроприлад, приберіть 
налагоджувальні інструменти та гайковий ключ. 
Перебування налагоджувального інструмента або 
ключа в частині приладу, що обертається, може 
призвести до травм.

 Уникайте неприродного положення тіла. Зберігайте 
стійке положення та завжди зберігайте рівновагу. 
Це дозволить Вам краще зберігати контроль над 
електроприладом у несподіваних ситуаціях.

 Вдягайте придатний одяг. Не вдягайте просторий 
одяг та прикраси. Не підставляйте волосся, одяг та 
рукавиці до деталей приладу, що рухаються. Про-
сторий одяг, довге волосся та прикраси можуть 
потрапити в деталі, що рухаються.

 Якщо існує можливість монтувати пи-
ловідсмоктувальні або пилоуловлюючі пристрої, 
переконайтеся, щоб вони були добре під’єднані та 
правильно використовувалися. Використання пило-
відсмоктувального пристрою може зменшити 
небезпеки, зумовлені пилом.

Правильне поводження та користування 
електроприладами
 Не перевантажуйте прилад. Використовуйте такий 

прилад, що спеціально призначений для відповідної 
роботи. З придатним приладом Ви з меншим ризиком 
отримаєте кращі результати роботи, якщо будете 
працювати в зазначеному діапазоні потужності.

 Не користуйтеся електроприладом з пошкодженим 
вимикачем. Електроприлад, який не можна увімкнути 
або вимкнути, є небезпечним і його треба 
відремонтувати.

 Перед тим, як регулювати що-небудь на приладі, 
міняти приладдя або ховати прилад, витягніть 
штепсель із розетки та/або витягніть акумуляторну 
батарею. Ці попереджувальні заходи з техніки безпеки 
зменшують ризик випадкового запуску приладу.

 Ховайте електроприлади, якими Ви саме не 
користуєтесь, від дітей. Не дозволяйте 
користуватися електроприладом особам, що не 
знайомі з його роботою або не читали ці вказівки. У 
разі застосування недосвідченими особами прилади 
несуть в собі небезпеку.

 Старанно доглядайте за електроприладом. 
Перевіряйте, щоб рухомі деталі приладу 
бездоганно працювали та не заїдали, не були 
пошкодженими або настільки пошкодженими, щоб 
це могло вплинути на функціонування 
електроприладу. Пошкоджені деталі треба 
відремонтувати, перш ніж користуватися ними 
знов. Велика кількість нещасних випадків 
спричиняється поганим доглядом за 
електроприладами.

 Тримайте різальні інструменти нагостреними та в 
чистоті. Старанно доглянуті різальні інструменти з 
гострим різальним краєм менше застряють та легші в 
експлуатації.

 Використовуйте електроприлад, приладдя до нього, 
робочі інструменти т.і. відповідно до цих вказівок. 
Беріть до уваги при цьому умови роботи та спе-
цифіку виконуваної роботи. Використання 
електроприладів для робіт, для яких вони не 
передбачені, може призвести до небезпечних ситуацій.

Сервіс
 Віддавайте свій прилад на ремонт лише 

кваліфікованим фахівцям та лише з використанням 
оригінальних запчастин. Це забезпечить безпечність 
приладу на довгий час.

Вказівки з техніки безпеки для молотків
 Вдягайте навушники. Шум може пошкодити слух.
 Користуйтеся додатковими рукоятками, доданими 

до електроінструменту. Втрата контролю над 
електроінструментом може призводити до тілесних 
ушкоджень.

 При роботах, коли робочий інструмент може 
зачепити заховану електропроводку або власний 
шнур живлення, тримайте електроінструмент за 
ізольовані рукоятки. Зачеплення проводки, що 
знаходиться під напругою, може заряджувати також і 
металеві частини інструменту та призводити до 
ураження електричним струмом.

 Для знаходження захованих в стіні труб або 
електропроводки користуйтеся придатними 
приладами або зверніться в місцеве підприємство 
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електро-, газо- і водопостачання. Зачеплення 
електропроводки може призводити до пожежі та 
ураження електричним струмом. Зачеплення газової 
труби може призводити до вибуху. Зачеплення 
водопроводної труби може завдати шкоду 
матеріальним цінностям або призвести до ураження 
електричним струмом.

 Під час роботи міцно тримайте прилад двома 
руками і зберігайте стійке положення. Двома руками 
Ви зможете надійніше тримати електроприлад.

 Закріплюйте оброблюваний матеріал. За допомогою 
затискного пристрою або лещат оброблюваний 
матеріал фіксується надійніше ніж при триманні його в 
руці.

 Перед тим, як покласти електроприлад, зачекайте, 
поки він не зупиниться. Адже робочий інструмент 
може зачепитися за що-небудь, що призведе до втрати 
контролю над електроприладом.

Опис продукту і послуг
Прочитайте всі застереження і вказівки. 
Недотримання застережень і вказівок 
може призвести до ураження електричним 
струмом, пожежі та/або серйозних травм.

Будь ласка, розгорніть сторінку із зображенням приладу і 
тримайте її перед собою увесь час, коли будете читати 
інструкцію.

Призначення приладу
Прилад призначений для перфорації в бетоні, цеглі та 
камені, а також для довбання.

Зображені компоненти
Нумерація зображених компонентів посилається на 
зображення електроприладу на сторінці з малюнком.
1 Пилозахисний ковпачок
2 Фіксуюча втулка
3 Кнопка розблокування перемикача 

свердлення/довбання
4 Перемикач свердління/довбання
5 Вимикач
6 Рукоятка (з ізольованою поверхнею)
7 Коліщатко для встановлення кількості обертів/частоти 

ударів
8 Індикатор потреби в технічному обслуговуванні
9 Додаткова рукоятка (з ізольованою поверхнею)
Зображене або описане приладдя не входить в стандартний 
обсяг поставки. Повний асортимент приладдя Ви знайдете в 
нашій програмі приладдя.

Технічні дані

Інформація щодо шуму і вібрації
Значення звукової емісії отримані відповідно до 
EN 60745-2-6.
Оцінений як А рівень звукового тиску від приладу, як 
правило, становить: звукове навантаження 91 дБ(A); 
звукова потужність 102 дБ(A). Похибка K=3 дБ.
Вдягайте навушники!
Сумарна вібрація ah (векторна сума трьох напрямків) та 
похибка K визначені відповідно до EN 60745-2-6: 
Перфорація в бетоні: ah =24 м/с2, K=3,6 м/с2

Довбання: ah = 15 м/с2, K = 2,4 м/с2

Зазначений в цих вказівках рівень вібрації був визначений 
за процедурою, визначеною в EN 60745; нею можна 
користуватися для порівняння електроінструментів. Він 
придатний також і для попередньої оцінки вібраційного 
навантаження.
Зазначений рівень вібрації стосується головних робіт, для 
яких застосовується електроприлад. Однак при 
застосуванні електроінструменту для інших робіт, роботі з 
різним приладдям або з іншими змінними робочими 
інструментами або при недостатньому технічному 
обслуговуванні рівень вібрації може бути іншим. В 
результаті вібраційне навантаження протягом всього 
інтервалу використання приладу може значно зростати.
Для точної оцінки вібраційного навантаження треба 
враховувати також і інтервали часу, коли прилад 
вимкнутий або, хоч і увімкнутий, але саме не в роботі. Це 
може значно зменшити вібраційне навантаження 

Перфоратор GBH 11 DE
Товарний номер 0 611 245 7..
Ном. споживана потужність Вт 1500
Кількість обертів хвил.-1 120 – 250
Кількість ударів хвил.-1 1100 – 2250
Сила одиночного удару 
відповідно до EPTA-
Procedure 05/2009 Дж 14,2
Положення різця 12
Патрон SDS-max
Змащення Центральне

безперервне
змащування

Макс. отвору Ø
– Бетон (спіральне свердло)
– Бетон (з пробивним 

свердлом)
– каменная кладка 

(кольцевая буровая 
коронка)

мм

мм

мм

52

80

150
Вага відповідно до 
EPTA-Procedure 01:2014 кг 11,1
Клас захисту /II
Параметри зазначені для номінальної напруги [U] 230 В. При інших 
значеннях напруги, а також у специфічному для країни виконанні 
можливі інші параметри.
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протягом всього інтервалу використання приладу.
Визначте додаткові заходи безпеки для захисту від 
вібрації працюючого з приладом, як напр.: технічне 
обслуговування електроприладу і робочих інструментів, 
нагрівання рук, організація робочих процесів.

Монтаж
 Перед будь-якими маніпуляціями з електроприла-

дом витягніть штепсель з розетки.

Додаткова рукоятка
 Користуйтеся приладом лише з додатковою 

рукояткою 9.
Додаткову рукоятку 9 можна повертати в будь-яке 
положення, що забезпечує зручну роботу без втомлення 
рук.
– Поверніть ручку додаткової рукоятки 9 проти стрілки 

годинника і встановіть додаткову рукоятку 9 в 
необхідне положення. Після цього знову туго затягніть 
ручку додаткової рукоятки 9 повертанням за стрілкою 
годинника.

Заміна робочого інструмента
Завдяки затискачу робочого інструмента SDS-max 
робочий інструмент можна просто і зручно міняти без 
використання додаткових інструментів.
Пилозахисний ковпачок 1 запобігає потраплянню в 
патрон пилу під час роботи. Під час встромляння робочого 
інструмента слідкуйте за тим, щоб не пошкодити 
пилозахисний ковпачок 1.
 У разі пошкодження пилозахисного ковпачка його 

треба негайно замінити. Рекомендується робити це 
в сервісній майстерні.

Встромляння робочого інструмента (див. мал. A)
– Прочистіть кінчик робочого інструмента, яким він 

встромляється в патрон, і трохи змастіть його.
– Повертаючи, встроміть робочий інструмент в патрон, 

щоб він увійшов у зачеплення.
– Потягнувши за робочий інструмент, перевірте його 

фіксацію.

Виймання робочого інструмента (див. мал. B)
– Потягніть фіксуючу втулку 2 назад і витягніть робочий 

інструмент.

Відсмоктування пилу/тирси/стружки
Пил таких матеріалів, як напр., лакофарбових покрить, що 
містять свинець, деяких видів деревини, мінералів і 
металу, може бути небезпечним для здоров’я. Торкання 
або вдихання пилу може викликати у Вас або у осіб, що 
знаходяться поблизу, алергічні реакції та/або 
захворювання дихальних шляхів.
Певні види пилу, як напр., дубовий або буковий пил, 
вважаються канцерогенними, особливо в сполученні з 
добавками для обробки деревини (хромат, засоби для 
захисту деревини). Матеріали, що містять азбест, 
дозволяється обробляти лише спеціалістам.

– Слідкуйте за доброю вентиляцією на робочому місці.
– Рекомендується вдягати респіраторну маску з 

фільтром класу P2.
Додержуйтеся приписів щодо оброблюваних матеріалів, 
що діють у Вашій країні.

Робота
Початок роботи
 Зважайте на напругу в мережі! Напруга джерела 

струму повинна відповідати значенню, що 
зазначене на табличці з характеристиками 
електроприладу. Електроприлад, що розрахований 
на напругу 230 В, може працювати також і при 
220 В.

Встановлення режиму роботи
За допомогою перемикача свердління/довбання 4 Ви 
обираєте режим роботи електроінструменту.
Вказівка: Міняйте режим роботи лише на вимкнутому 
електроприладі! В іншому разі електроприлад може 
пошкодитися.
– Натисність і тримайте натиснутою кнопку 

розблокування 3, поверніть перемикач 
свердлення/довбання 4 в необхідне положення.

Вмикання/вимикання
З міркувань заощадження електроенергії вмикайте 
електроінструмент лише тоді, коли Ви збираєтесь 
користуватися ним.
– Щоб увімкнути електроприлад, натисніть на вимикач 5 

і тримайте його натиснутим.
– Щоб вимкнути електроприлад, відпустіть вимикач 5.
При низькій температурі електроприладу потребується 
деякий час, щоб досягти повної потужності 
перфорації/довбання.
Цей час на розгін можна скоротити, якщо один раз злегка 
вдарити об підлогу встромленим в електроприлад 
інструментом.

Положення для перфорації
Якщо робочий інструмент не починає 
повертатися одразу після вмикання, 
дайте електроприладу попрацювати 
повільно, поки робочий інструмент не 
почне також повертатися.

Положення Vario-Lock для регулю-
вання положення робочого інструмен-
та при довбанні

Положення для довбання
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Настроювання кількості обертів/кількості ударів
Електронний регулятор дозволяє плавно регулювати 
кількість обертів і кількість ударів в залежності в 
оброблюваного матеріалу.
Постійна електроніка слідкує за тим, щоб встановлена 
кількість обертів і кількість ударів залишалися при роботі 
на холостому ході і при роботі під навантаженням майже 
постійними.
Максимальна потужність перфорації досягається, коли 
коліщатко 7 знаходиться в положенні «6». При меншій 
кількості обертів потужність перфорації з технічних 
причин нижча.
– За допомогою коліщатка 7 встановіть необхідну 

кількість обертів в залежності від оброблюваного 
матеріалу.

Запобіжна муфта
 При заклиненні або сіпанні електроприладу привод 

свердлильного шпинделя вимикається. Зважаючи 
на сили, що виникають при цьому, завжди добре 
тримайте електроприлад двома руками і зберігайте 
стійке положення.

 У разі застрявання вимкніть електроприлад і 
звільніть робочий інструмент. При вмиканні 
електроприладу із застряглим робочим 
інструментом виникають великі реакційні моменти.

Вказівки щодо роботи
 Перед будь-якими маніпуляціями з електроприла-

дом витягніть штепсель з розетки.
Змінення положення різця (Vario-Lock)
Ви можете зафіксувати різець у 12 положеннях. Це дасть 
Вам змогу працювати в оптимальному положенні тіла.
– Встроміть різець в патрон.
– Натисність і тримайте натиснутою кнопку 

розблокування 3, поверніть перемикач 
свердлення/довбання 4 в положення „Змінення 
положення різця (Vario-Lock)“.

– Поверніть затискач робочого інструмента відповідно 
до бажаного положення різця.

– Натисність і тримайте натиснутою кнопку 
розблокування 3, поверніть перемикач 
свердлення/довбання 4 в положення „Довбання“. 
Патрон зафіксований в цьому положенні.

 Для довбання перемикач свердління/довбання 4  
має завжи знаходитися в положенні «довбання».

Технічне обслуговування і сервіс
Технічне обслуговування і очищення
 Перед будь-якими маніпуляціями з електроприла-

дом витягніть штепсель з розетки.
Щоб електроприлад працював якісно і надійно, 

тримайте прилад і вентиляційні отвори в чистоті.
 У разі пошкодження пилозахисного ковпачка його 

треба негайно замінити. Рекомендується робити це 
в сервісній майстерні.

Якщо треба поміняти під’єднувальний кабель, це треба 
робити на фірмі Bosch або в сервісній майстерні для 
електроінструментів Bosch, щоб уникнути небезпек.

Індикатор потреби в технічному обслуговуванні 8
При спрацьованні вугільних контактних вставок 
електроприлад автоматично вимикається. Прибл. за 8 
годин до цього з метою попередження загоряється або 
починає мигати індикатор потреби в технічному 
обслуговуванні 8. Електроприлад треба надіслати для 
технічного обслуговування в сервісну майстерню, адреси 
див. у розділі «Сервіс та надання консультацій щодо 
використання продукції».

Сервіс та надання консультацій щодо 
використання продукції
Сервісна майстерня відповість на запитання стосовно 
ремонту і технічного обслуговування Вашого виробу. 
Малюнки в деталях і інформацію щодо запчастин можна 
знайти за адресою:
www.bosch-pt.com
Команда співробітників Bosch з надання консультацій 
щодо використання продукції із задоволенням відповість 
на Ваші запитання стосовно нашої продукції та приладдя 
до неї.
При всіх додаткових запитаннях та замовленні запчастин, 
будь ласка, зазначайте 10-значний номер для 
замовлення, що стоїть на паспортній табличці продукту.
Гарантійне обслуговування і ремонт електроінструменту 
здійснюються відповідно до вимог і норм виготовлювача 
на території всіх країн лише у фірмових або 
авторизованих сервісних центрах фірми «Роберт Бош».
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Використання контрафактної продукції 
небезпечне в експлуатації і може мати негативні наслідки 
для здоров’я. Виготовлення і розповсюдження 
контрафактної продукції переслідується за Законом в 
адміністративному і кримінальному порядку.

Україна
ТОВ «Роберт Бош»
Cервісний центр електроінструментів
вул. Крайня, 1, 02660, Київ-60
Україна
Тел.: (044) 4 90 24 07 (багатоканальний)
E-Mail: pt-service.ua@bosch.com
Офіційний сайт: www.bosch-powertools.com.ua
Адреса Регіональних гарантійних сервісних майстерень 
зазначена в Національному гарантійному талоні.

Утилізація
Електроприлади, приладдя і упаковку треба здавати на 
екологічно чисту повторну переробку.
Не викидайте електроінструменти в побутове сміття!
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lv Deklarācija par atbilstību EK 
standartiem

Mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka šeit aplūkotie izstrādājumi atbilst visiem 
tālāk minētajās direktīvās un rīkojumos ietvertajām saistošajām nostādnēm, 
kā arī sekojošiem standartiem.
Tehniskā dokumentācija no: *

Perforators Izstrādājuma 
numurs

lt ES atitikties deklaracija Atsakingai pareiškiame, kad išvardyti gaminiai atitinka visus privalomus 
žemiau nurodytų direktyvų ir reglamentų reikalavimus ir šiuos standartus.
Techninė dokumentacija saugoma: *

Perforatorius Gaminio numeris

GBH 11 DE 0 611 245 7.. 2006/42/EC
2014/30/EU
2011/65/EU

EN 60745-1:2009+A11:2010
EN 60745-2-6:2010
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 50581:2012

* Robert Bosch Power Tools GmbH (PT/ETM9)
70538 Stuttgart
GERMANY

Henk Becker
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Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification

Robert Bosch Power Tools GmbH, 70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017
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