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English
Safety Notes
General Safety Rules

Read all warning notes and instructions en-
closed with the magazine attachment. Fail-
ure to follow the warnings and instructions 
may result in electric shock, fire and/or serious 
injury.

Save all safety warnings and all instructions for future ref-
erence.

Safety Warnings for Magazine Attachments
 Pull the plug from the mains receptacle and/or remove 

the battery from the power tool before making adjust-
ments on the tool or changing tool accessories. Unin-
tentional switching on of the power tool is the cause of 
many accidents.

 Hold the machine with a firm grip. High reaction torque 
can briefly occur while driving in and loosening screws.

 Secure the workpiece. A workpiece clamped with clamp-
ing devices or in a vice is held more secure than by hand.

 Always wait until the machine has come to a complete 
stop before placing it down. The tool insert can jam and 
lead to loss of control over the power tool.

 Dress properly. Do not wear loose clothing or jewel-
lery. Keep your hair, clothing and gloves away from 
moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be 
caught in moving parts.

 Never direct the machine at yourself or at persons 
close by.

While working, never reach into the magazine attach-
ment and keep your hand clear of the spot, where you 
are driving in the screw. Danger of injury from crush-
es/contusions or sharp-edged screws.

 Use only suitable screw strips according to the techni-
cal data. When using other screws, the magazine attach-
ment can become damaged.

 Before any work on the machine (e. g., maintenance, 
tool change, etc.) as well as during transport and stor-
age, set the rotational direction switch to the centre 
position. Unintentional actuation of the On/Off switch can 
lead to injuries.

Product Description and Specifica-
tions
Intended Use
The magazine attachment is intended for efficient driving-in 
of drill screws, particle board screws, and wood construction 
screws. The magazine attachment may only be used with the 
following cordless drill/drivers:
– GSR 6-25 TE (3 601 D45 0..)
– GSR 6-45 TE (3 601 D45 1..)

– GSR 18 V-EC TE (3 601 JC8 0..)
– GSR 10,8 V-EC TE (3 601 JE4 0..)

Product Features
The numbering of the product features refers to the illustra-
tion of the magazine attachment on the graphics pages.
1 Screwdriver bit with ball catch
2 Tool holder
3 Screw stop
4 Screw strip*
5 Pin for adjustment of screw length
6 Knurled thumbwheel for screw-in depth
7 Scale for screw-in depth
* Accessories shown or described are not part of the standard de-
livery scope of the product. A complete overview of accessories 
can be found in our accessories program.

Technical Data

Assembly
 Before any work on the machine itself, pull the mains 

plug.

Mounting the Magazine Attachment
Pull off the drill/driver’s standard depth stop, if mounted.
If a standard bit holder is mounted, pull it off toward the front. 
You can use an auxiliary tool to remove the bit or bit holder.
Insert the special screwdriver bit 1 into the tool holder 2 of 
the drill/driver.
Slide the magazine attachment over screwdriver bit 1 to the 
stop on the motor housing.
The magazine attachment can be mounted off-set in 45° 
steps in order to achieve a safe and low-fatigue working 
stance.

Inserting a Screw Strip  (see figure A)
 Insert the screw strip only when the power tool is 

switched off.
Slide screw strip 4 toward the front through the strip guide 
until the first screw is seated one engaging step behind the 
screw stop centre 3.

Magazine attachment MA 55
Article number 1 600 Z00 00Y
Screw dimensions
– Screw length
– Shank diameter, max.
– Diameter of screw head, 

max.

mm
mm

mm

25–55
5

9.5
Weight, approx. kg 0.36
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Operation
Adjusting the Screw Length (see figure B)
The magazine attachment must be adjusted to the screw 
length being used. Press pin 5. Slide screw stop 3 back or 
forth until the arrows on the scale coincide with the screw 
length and the pin snaps back into starting position by means 
of spring force.

Adjusting the Screw-in Depth (see figure C)
Turning the knurled thumbwheel 6 downward increases the 
screw-in depth; turning upward reduces the screw-in depth. 
The selected screw-in depth is indicated symbolically on the 
scale 7.
The required setting is best determined by testing.

Working Advice
 Check the rotation direction of the drill/driver before 

beginning to work. The magazine attachment may only 
be operated in “clockwise-rotation direction” setting.

Always work at a right angle to the workpiece.
Switch the drill/driver on and apply screw stop 3 to the spot 
where the screw is to be driven in. Apply uniform pressure 
against the workpiece surface until the screw is driven in.
By briefly lifting off the screw stop 3 from the workpiece, the 
next screw is loaded.
Screws already driven in cannot be driven out or retightened. 
For such applications, use the drill/driver without the maga-
zine attachment.

Maintenance and Service
Maintenance and Cleaning

Do not lubricate the magazine attachment 
with oil or grease.

After-sales Service and Application Service
In all correspondence and spare parts orders, please always 
include the 10-digit number given on the nameplate of the 
magazine attachment.
Our after-sales service responds to your questions concern-
ing maintenance and repair of your product as well as spare 
parts. Exploded views and information on spare parts can al-
so be found under:
www.bosch-pt.com
Bosch’s application service team will gladly answer questions 
concerning our products and their accessories.

Great Britain
Robert Bosch Ltd. (B.S.C.)
P.O. Box 98
Broadwater Park
North Orbital Road
Denham
Uxbridge
UB 9 5HJ
At www.bosch-pt.co.uk you can order spare parts or arrange 
the collection of a product in need of servicing or repair. 
Tel. Service: (0344) 7360109
E-Mail: boschservicecentre@bosch.com

Ireland
Origo Ltd.
Unit 23 Magna Drive
Magna Business Park
City West
Dublin 24
Tel. Service: (01) 4666700
Fax: (01) 4666888

Australia, New Zealand and Pacific Islands
Robert Bosch Australia Pty. Ltd.
Power Tools
Locked Bag 66
Clayton South VIC 3169
Customer Contact Center
Inside Australia:
Phone: (01300) 307044
Fax: (01300) 307045
Inside New Zealand:
Phone: (0800) 543353
Fax: (0800) 428570
Outside AU and NZ:
Phone: +61 3 95415555
www.bosch.com.au

Republic of South Africa
Customer service
Hotline: (011) 6519600
Gauteng – BSC Service Centre
35 Roper Street, New Centre
Johannesburg
Tel.: (011) 4939375
Fax: (011) 4930126
E-Mail: bsctools@icon.co.za
KZN – BSC Service Centre
Unit E, Almar Centre
143 Crompton Street
Pinetown
Tel.: (031) 7012120
Fax: (031) 7012446
E-Mail: bsc.dur@za.bosch.com
Western Cape – BSC Service Centre
Democracy Way, Prosperity Park
Milnerton
Tel.: (021) 5512577
Fax: (021) 5513223
E-Mail: bsc@zsd.co.za
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Română
Instrucţiuni privind siguranţa şi pro-
tecţia muncii
Instrucţiuni de ordin general privind siguranţa şi 
protecţia muncii

Citiţi toate avertismentele şi instrucţiunile 
care însoţesc magazia de şuruburi şi maşina 
de găurit/înşurubat utilizată. Nerespectarea 
instrucţiunilor şi indicaţiilor privind siguranta 
şi protecţia muncii poate duce la electrocutare 
şi/sau răniri grave.

Păstraţi toate instrucţiunile şi indicaţiile de siguranţă în 
vederea unei utilizări ulterioare.

Instrucţiuni de siguranţă pentru magazii de şuru-
buri
 Scoateţi ştecherul afară din priză şi/sau extrageţi acu-

mulatorul din scula electrică înainte de a efectua regla-
je sau de a schimba accesorii. Pornirea accidentală a scu-
lelor electrice reprezintă cauză de accidente.

 Apucaţi strâns scula electrică. În timpul înşurubării şi de-
şurubării de şuruburi pentru scurt timp pot apărea reacţii 
puternice.

 Asiguraţi piesa de lucru. O piesă de lucru fixată cu dispo-
zitive de prindere sau într-o menghină este ţinută mai sigur 
decât cu mâna dumneavoastră.

 Înainte de a pune jos scula electrică aşteptaţi ca aceasta 
să se oprească complet. Dispozitivul de lucru se poate agă-
ţa şi duce la pierderea controlului asupra sculei electrice.

 Purtaţi îmbrăcăminte adecvată. Nu purtaţi haine largi 
sau bijuterii. Ţineţii-vă părul, îmbrăcămintea şi mănuşi-
le departe de piesele aflate în mişcare. Îmbrăcămintea 
largă, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse şi antrenate de 
piesele aflate în mişcare.

 Nu îndreptaţi scula electrică asupra dumneavoastră în-
şivă sau asupra altor persoane aflate în apropiere.

 În timpul lucrului nu ţineţi mâna în magazia de şuruburi 
sau în punctul de înşurubare. Există pericol de rănire prin 
strivire sau prin contactul cu şuruburi cu muchii ascuţite.

 Folosiţi numai benzi de şuruburi adecvate, conform Da-
telor tehnice. În cazul folosirii altor şuruburi, magazia de 
şuruburi s-ar putea deteriora.

 Înaintea oricăror intervenţii asupra sculei electrice (de 
ex. întreţinere, schimbarea dispozitivelor, etc.) cât şi 
în timpul transportului şi depozitării acesteia aduceţi 
comutatorul de schimbare a direcţiei de rotaţie în pozi-
ţia de mijloc. În cazul acţionării involuntare a întrerupăto-
rului pornit/oprit există pericol de rănire.

Descrierea produsului şi a performan-
ţelor
Utilizare conform destinaţiei
Magazia de şuruburi este destinată înşurubării rapide şi raţio-
nale a şuruburilor autoperforante, a celor pentru PAL şi pen-
tru lemn. Magazia de şuruburi poate fi folosită numai împreu-
nă cu următoarele maşini de găurit/înşurubat:
– GSR 6-25 TE (3 601 D45 0..)
– GSR 6-45 TE (3 601 D45 1..)
– GSR 18 V-EC TE (3 601 JC8 0..)
– GSR 10,8 V-EC TE (3 601 JE4 0..)

Elemente componente
Numeroatea componentelor ilustrate se referă la schiţa maga-
ziei de şuruburi de la paginile grafice.
1 Cap de şurubelniţă cu dispozitiv de blocare cu bilă
2 Sistem de prindere accesorii
3 Limitator şurub
4 Bandă şuruburi *
5 Ştift pentru reglarea lungimii şurubului
6 Rozetă moletată pentru adâncimea de înşurubare
7 Scală divizată pentru adâncimea de înşurubare
* Accesoriile ilustrate sau descrise nu sunt cuprinse în setul de li-
vrare standard. Puteţi găsi accesoriile complete în programul nos-
tru de accesorii.

Date tehnice

Montare
 Înaintea oricăror intervenţii asupra sculei electrice 

scoateţi cablul de alimentare afară din priză.

Montarea magaziei de şuruburi
Demontaţi limitatorul standard de reglare a adâncimii eventu-
al montat pe maşina de găurit/înşurubat.
Scoateţi, trăgând spre înainte, suportul pentru capete de şu-
rubelniţe standard eventual montat. Pentru îndepărtarea ca-
pului de şurubelniţă sau a suportului pentru capete de şuru-
belniţă se poate folosi o unealtă ajutătoare.
Introduceţi capul special de şurubelniţă 1 în sistemul de prin-
dere accesorii 2 al maşinii de găurit/înşurubat.
Treceţi magazia de şuruburi peste capul de şurubelniţă 1 şi 
împingeţi-o până la punctul de oprire pe carcasa motorului.
Pentru a obţine o poziţie de lucru comodă, puteţi monta ma-
gazia de şuruburi în puncte de fixare decalate la 45 °.

Magazie de şuruburi MA 55
Număr de identificare 1 600 Z00 00Y
Mărime şurub
– Lungime şurub
– Diametru maxim şurub
– Diametru maxim cap şurub

mm
mm
mm

25–55
5

9,5
Greutate, aprox. kg 0,36
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Introducerea benzii de şuruburi (vezi figura A)
 Introduceţi banda de şuruburi numai atunci când scula 

electrică este oprită.
Treceţi banda de şuruburi 4 prin ghidajul benzii împingând-o 
înainte până când primul şurub se va afla cu o treaptă de fixare 
înaintea centrului limitatorului de şurub 3.

Funcţionare
Reglarea lungimii şurubului (vezi figura B)
Magazia de şuruburi trebuie reglată în funcţie de lungimea şu-
ruburilor utilizate. Apăsaţi ştiftul 5. Împingeţi limitatorul de 
şurub 3, până când lungimea şurubului şi săgeţile de pe scala 
divizată se vor suprapune exact iar ştiftul va sări înapoi prin 
forţa arcului, revenind în poziţia iniţială.

Reglarea adâncimii de înşurubare (vezi figura C)
Rotirea în jos a rozetei moletate 6 are drept efect obţinerea u-
nei adâncimi mai mari de înşurubare, în timp ce prin rotirea în 
sus a acesteia se obţine o adâncime mai mică de înşurubare. 
Adâncimea de înşurubare selectată va fi afişată printr-un sim-
bol pe scala 7.
Cel mai bine determinaţi reglajul necesar printr-o înşurubare 
de probă.

Instrucţiuni de lucru
 Înainte de a începe operaţiile de înşurubare, verificaţi 

direcţia de rotire a maşinii de găurit/înşurubat. Maga-
zia de şuruburi poate fi utilizată numai în poziţia „Direc-
ţie de rotire spre dreapta“.

Lucraţi întotdeauna perpendicular pe piesa de lucru.
Porniţi maşina de găurit/înşurubat şi aşezaţi limitatorul de şu-
rub 3 în punctul de înşurubare. Împingeţi-o cu o forţă de apă-
sare uniformă în suprafaţa piesei de lucru până când şurubul 
este înşurubat în aceasta.
După ridicarea de scurtă durată de pe piesa de lucru a limita-
torului de şurub 3, va fi transportat în poziţie de lucru şurubul 
următor.
Şuruburile deja prinse nu pot fi desprinse şi apoi strânse cu 
magazia de şuruburi. Pentru astfel de situaţi utilizaţi maşina 
de găurit/înşurubat fără magazie de şuruburi.

Întreţinere şi service
Întreţinere şi curăţare

Nu ungeţi în niciun caz magazia de şuru-
buri cu ulei sau unsoare.

Asistenţă clienţi şi consultanţă privind utilizarea
În caz de reclamaţii şi comenzi de piese de schimb vă rugăm 
să specificaţi neapărat numărul de identificare compus din 
10 cifre de pe plăcuţa indicatoare a tipului magaziei de şuru-
buri.

Serviciul de asistenţă clienţi vă răspunde la întrebări privind 
repararea şi întreţinerea produsului dumneavoastră cât şi pie-
sele de schimb. Găsiţi desenele de ansamblu şi informaţii pri-
vind piesele de schimb şi la:
www.bosch-pt.com
Echipa de consultanţă Bosch vă răspunde cu plăcere la între-
bări privind produsele noastre şi accesoriile acestora.
România
Robert Bosch SRL
Centru de service Bosch
Str. Horia Măcelariu Nr. 30–34
013937 Bucureşti
Tel. service scule electrice: (021) 4057540
Fax: (021) 4057566
E-Mail: infoBSC@ro.bosch.com
Tel. consultanţă clienţi: (021) 4057500
Fax: (021) 2331313
E-Mail: infoBSC@ro.bosch.com
www.bosch-romania.ro

Eliminare
Magazia de şuruburi, accesoriile şi ambalajele trebuie direcţi-
onate către o staţie de reciclare ecologică.

Sub rezerva modificărilor.

Български
Указания за безопасна работа
Общи указания за безопасна работа

Прочетете всички предупреждения и ука-
зания, приложени с магазинна приставка 
и използвания пробивен винтоверт. Про-
пуски при спазването на указанията за безо-
пасна работа и за работа с уреда/електроин-

струмента могат да имат за последствие токов удар, пожар 
и/или тежки травми.
Спазвайте всички указания за безопасна работа и за 
работа с електроинструмента за ползване в бъдеще.

Указания за безопасна работа с магазинни 
приставки
 Преди да започнете да настройвате електроинстру-

мента или да заменяте работния инструмент, из-
ключвайте щепсела от контакта, респ. изваждайте 
акумулаторната батерия от електроинструмента. 
Честа причина за трудови злополуки е включването на 
електоринструмента по невнимание.

 Дръжте електроинструмента здраво. При завиване и 
развиване на винтове могат рязко да възникнат силни 
реакционни моменти.

 Осигурявайте обработвания детайл. Детайл, захва-
нат с подходящи приспособления или скоби, е застопо-
рен по здраво и сигурно, отколкото, ако го държите с 
ръка.
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