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Aplicações 
intermediárias
Corte e desbaste de estruturas e 

chapas metálicas, trabalhos contínuos

Aplicações leves
Trabalhos em estruturas metálicas 

de pequenas dimensões

Aplicações em inox
Baixas rotações para um trabalho 

cuidadoso em aço inoxidável

Aplicações pesadas
Trabalhos pesados em grande 

escala, que exigem alto rendimento

Linha completa de Esmerilhad        eiras Bosch.

GWS 26-180 LVI 2.600 W NOVA!

GWS 26-230 LVI
Segurança máxima: interruptor de desligamento automático, Soft Start, Restart 
Protection, KickBack Stop, punho giratório, duplo sistema antivibratório.

GWS 26-180 2.600 W NOVA!

GWS 26-230 Mais potência e menos peso, Soft Grip e antivibração no punho.

GWS 24-180 LVI 2.400 W

GWS 24-230 LVI
Segurança máxima: interruptor de desligamento automático, Soft Start, Restart 
Protection, KickBack Stop, punho giratório, duplo sistema antivibratório.

GWS 24-180 2.400 W NOVA!

GWS 24-230 Mais potência e menos peso, Soft Grip e antivibração no punho.

GWS 22-180 LVI 2.200 W

GWS 22-230 LVI
Segurança máxima: interruptor de desligamento automático, Soft Start, 
Restart Protection, KickBack Stop, duplo sistema antivibratório.

GWS 22-180 2.200 W NOVA!

GWS 22-230 Mais potência e menos peso, Soft Grip e antivibração no punho.

GWS 20-180 2.000 W NOVA!

GWS 20-230
Compacta com motor de alto desempenho: a melhor opção para aplicações 
básicas em metal.

GWS 15-125 CIH 1.500 W
Leve, ergonômica, antivibração no punho, interruptor de desligamento 
automático, Soft Start, Restart Protection e KickBack Stop.

GWS 15-125 CIE 1.500 W NOVA!

Rápido avanço de trabalho, motor com Constant Electronic, KickBack Stop 
e proteção de ligação.

GWS 12-125 CI 1.200 W NOVA!

Rápido avanço de trabalho, motor com Constant Electronic, KickBack Stop 
e proteção de ligação.

GWS 11-125 1.100 W NOVA!

Potente, rápida  e altamente resistente.

GWS 14-125 Inox 1.400 W
Leve, ergonômica, antivibração no punho,  
Restart Protection e Constant Electronic.

GWS 8-115 850 W

Leve, prática e com alto rendimento.

GWS 7-115 ET 720 W
Ergonômica devido ao punho Slimline, alto torque para aplicações em 
concreto, controle eletrônico de velocidade.

GWS 7-115 720 W

Compacta e ergonômica devido ao punho Slimline.

GWS 6-115 670 W

Extremamente leve e prática.
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Tecnologia Vibration Control. 

Trabalho confortável e sem fadiga 

em superfícies metálicas.

 E As empunhadeiras com 

Vibration Control reduzem 

as vibrações em até 50% 

(norma europeia EN 50144).

 E Tecnologia que preserva 

a segurança e a saúde do 

profissional.

 E Operação cômoda e confiável 

da ferramenta, mesmo nas 

situações mais exigentes.

Esmerilhadeira Angular 4 1/2” GWS 6-115  1375.0

Potência 670 W
N° de rotações (sem carga) 11.000 min–1

Ø do disco 4 1/2” (115 mm)
Eixo M 14
Peso 1,4 kg

 E Leve, compacta e ergonômica: 670 W de 
potência com apenas 1,4 kg.

 E Segurança: capa de proteção com parafuso, 
não se desloca em caso de quebra do disco.

 E Escovas de carvão autodesligantes  
(maior proteção para o motor).

 E Estator com proteção extra para maior vida útil.

115 / 127 V 0 601 375 016
220 / 230 V 0 601 375 014
Acompanham: empunhadeira auxiliar, flange, o-ring, 
porca redonda, chave de pinos, capa de proteção

Esmerilhadeira Angular 4 1/2” GWS 7-115  1388.0

Potência 720 W
N° de rotações (sem carga) 11.000 min–1

Ø do disco 4 1/2” (115 mm)
Eixo M 14
Peso 1,5 kg

 E A menor empunhadeira do mercado: mais 
segurança e conforto com 56 mm de diâmetro.

 E Capa de proteção com parafuso: 
não se desloca em caso de quebra do disco.

 E Interruptor lateral, que pode ser acionado com 
apenas uma das mãos.

 E Escovas de carvão autodesligantes 
(maior proteção do motor).

 E Rolamento blindado e amarração de barbante 
no induzido: proteção contra fagulhas.

115 / 127 V 0 601 388 0D1
220 / 230 V 0 601 388 0E1
Acompanham: empunhadeira auxiliar, flange, o-ring, 
porca redonda, chave de pinos, capa de proteção

Esmerilhadeira Angular 4 1/2” GWS 7-115 ET  1388.5

Potência 720 W
N° de rotações (sem carga) 2.800 – 9.300 min–1

Ø do disco 4 1/2” (115 mm)
Eixo M 14
Peso 1,5 kg

 E A menor empunhadeira do mercado: mais segurança  
e conforto com 56 mm de diâmetro.

 E Jogo exclusivo de engrenagens e controle eletrônico 
de velocidade: ideal para aplicações pesadas, como 
cortes em concreto.

 E Capa de proteção com parafuso: não se desloca em 
caso de quebra do disco.

 E Interruptor lateral: acionamento com uma só mão.
 E Durável: escovas de carvão autodesligantes, rolamento 

blindado e amarração de barbante no induzido.
 E Entrada de ar garante ótimo resfriamento do motor.

220 / 230 V 0 601 388 5E1
Acompanham: empunhadeira auxiliar, flange, o-ring, 
porca redonda, chave de pinos, capa de proteção

NOVA

NOVA

Esmerilhadeira Angular 4 1/2” GWS 8-115  1820.0/.8

Potência 850 W
N° de rotações (sem carga) 11.000 min–1

Ø do disco 4 1/2” (115 mm)
Eixo M 14
Peso 1,7 kg

 E Leve e compacta.

 E Motor potente de longa vida útil, com 850 W  
de potência e apenas 1,7 kg.

 E Capa de proteção com botão de ajuste: 
 não se desloca em caso de quebra do disco.

 E Escovas de carvão autodesligantes  
(maior proteção do motor).

 E Estator com proteção extra para maior vida útil.

115 / 127 V (com disco) 0 601 820 0D0
220 / 230 V (com disco) 0 601 820 0E0
115 / 127 V (c/ maleta de transp.) 0 601 820 8D0
220 / 230 V (c/ maleta de transp.) 0 601 820 8E0
Acompanham: empunhadeira auxiliar, flange, porca 
redonda, chave de pinos, capa de proteção

Esmerilhadeira Angular 5” GWS 11-125  1792.0

Esmerilhadeira Angular 5” GWS 12-125 CI  1793.0

Potência 1.100 W
N° de rotações (sem carga) 11,500 min–1

Ø do disco 5” (125 mm)
Eixo M 14
Peso 2,3 kg

Potência 1.200 W
N° de rotações (sem carga) 11.500 min–1

Ø do disco 5” (125 mm)
Eixo M 14
Peso 2,3 kg

 E Motor potente de 1.100 W para maior rapidez 
nos trabalhos.

 E Longa vida útil: entrada de ar para melhor 
resfriamento do motor e escovas mais duráveis.

 E Capa de proteção com botão de ajuste: 
não se desloca em caso de quebra do disco.

 E O cabeçote da engrenagem pode ser girado em 
ajustes de 90°.

 E Rápido avanço de trabalho graças ao potente motor 
con Constant Electronic (garante número de rotações 
constante, inclusive com carga).

 E 36% mais vida útil que o principal concorrente.

 E KickBack Stop: microprocessadores desligam a 
máquina assim que detectam o travamento do disco.

 E Capa de proteção com botão de ajuste: não se desloca 
em caso de quebra do disco.

 E Proteção de ligação: evita que a ferramenta volte a 
ligar-se sozinha após ser desconectada da energia.

 E Botão-trava do eixo para troca rápida do disco.

220 / 230 V 0 601 792 0E0
Acompanham: empunhadeira auxiliar, flange, 
porca redonda, chave de pinos, capa de proteção

220 / 230 V 0 601 793 0E2
Acompanham: empunhadeira auxiliar VC, flange, 
porca redonda, chave de pinos, capa de proteção

Lançamento 
Abr./2013

Lançamento 
Abr./2013
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NOVA

Esmerilhadeira Angular 5” GWS 15-125 CIE  1796.0

Potência 1.500 W
N° de rotações (sem carga) 2.800 – 11.500 min–1

Ø do disco 5” (125 mm)
Eixo M 14
Peso 2,4 kg

 E Rápido avanço de trabalho graças ao potente motor 
com Constant Electronic (garante número de rotações 
constante, inclusive com carga).

 E Seletor de velocidade para diferentes aplicações e materiais.
 E 36% mais vida util que o principal concorrente.
 E Capa de proteção com botão de ajuste: 

não se desloca em caso de quebra do disco.
 E KickBack Stop: microprocessadores desligam a 

máquina assim que detectam o travamento do disco.
 E Proteção de ligação: evita que a ferramenta volte a 

ligar-se sozinha após ser desconectada da energia.

220 / 230 V 0 601 796 0E2
Acompanham: empunhadeira auxiliar VC, flange, 
porca redonda, chave de pinos, capa de proteção

Esmerilhadeira Angular 5” GWS 14-125 Inox  1829

Potência 1.400 W
N° de rotações (sem carga) 2.200 – 7.500 min-1

Ø do disco 5” (125 mm)
Eixo M 14
Peso 2,2 kg

 E Durabilidade e resultados perfeitos em inox.
 E KickBack Stop: microprocessadores desligam a 

máquina assim que detectam o travamento do disco.
 E Empunhadeira auxiliar Vibration Control, com 50% 

menos vibrações (norma europeia EN 50144).
 E Constant Electronic para um número de rotações 

constante, inclusive com carga.
 E Capa de proteção com botão de ajuste: 

não se desloca em caso de quebra do disco.

220 / 230 V 0 601 829 JE0
Acompanham: maleta de transporte, porca redonda, 
chave de pinos, empunhadeira auxiliar VC, flange, 
capa de proteção

Esmerilhadeira Angular 5” GWS 15-125 CIH  1830.2

Potência 1.500 W
N° de rotações (sem carga) 11.000 min–1

Ø do disco 5” (125 mm)
Eixo M 14
Peso 2,3 kg

 E Potente, leve e segura, com empunhadeira ergonômica 
emborrachada: ideal para trabalhos acima da cabeça.

 E Robusto motor com proteção de ligação involuntária.
 E KickBack Stop: microprocessadores desligam a 

máquina assim que detectam o travamento do disco.
 E Empunhadeira auxiliar Vibration Control: 50% menos 

vibração (norma europeia EN 50144).
 E Sistema Soft Start: a esmerilhadeira só alcança sua 

rotação máxima 2 a 3 segundos após acionada.

 E Interruptor que desliga automaticamente o motor se o 
operador solta a ferramenta ou o interruptor.

220 / 230 V 0 601 830 2E2
Acompanham: empunhadeira auxiliar VC, flange, 
porca redonda, chave de pinos, capa de proteção

As líderes para aplicações pesadas 

ainda mais fortes, robustas e duráveis

Mais segurança 

Versões com interruptor 
Tri-Control, que evita o 
acionamento involuntário 
da ferramenta.

Versões com interruptor 
homem morto, que 
desliga automaticamente 
o motor quando o 
operador solta a 
ferramenta/interruptor.

Dura 2x mais que o 

concorrente

Graças à tecnologia Bosch, 
aos rigorosos processos  
de fabricação e à qualidade 
dos componentes.

Força máxima, menor peso 

e maior conforto

Novo motor, mais potente e 
leve. Empunhadeira auxiliar com 
Vibration Control reduz a fadiga 
durante a aplicação.

As l lídídíderereses p parara a apaplilicacaçõçõçõeses p p pesesadas

ainda mamaisisis f f forortetetes,s, r robobusustatas e durá

Esmerilhadeiras 

GWS 22, 24 e 26 

600

300 291 horas

640 horas

Concorrente M

Bosch

Vida útil

DESTAQUE
FERRAMENTA

Lançamento 
Abr./2013

Testes de resistência realizados com usuários no Brasil de outu-
bro/2011 a  março/2012 e acompanhados pela empresa certifica-
dora UL do Brasil.
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Esmerilhadeira Angular 7” GWS 20-180  1849.1

Esmerilhadeira Angular 9” GWS 20-230  1850.1

Potência 2.000 W
N° de rotações (sem carga) 8.500 min–1

Ø do disco 7” (180 mm)
Peso 4,2 kg

Potência 2.000 W
N° de rotações (sem carga) 6.500 min–1

Ø do disco 9” (230 mm)
Peso 4,2 kg

 E A melhor opção para aplicações básicas em metal.
 E A mais compacta, motor de alto desempenho com o 

melhor custo-benefício do mercado.
 E Capa de proteção com trava: não se desloca em caso 

de quebra do disco.
 E Rolamentos com agulhas de alta qualidade e dupla 

vedação garantem melhor isolamento e resistência.
 E Engrenagens usinadas e estator protegido com resina 

aumentam a durabilidade da ferramenta.
 E Botão-trava desenvolvido para impedir vazamentos 

de graxa.
 E Empunhadeira antivibração reduz em até 60% as 

vibrações (acessório opcional).

 E A melhor opção para aplicações básicas em metal.
 E A mais compacta, motor de alto desempenho com o 

melhor custo-benefício do mercado.
 E Capa de proteção com trava: não se desloca em caso 

de quebra do disco.
 E Rolamentos com agulhas de alta qualidade e dupla 

vedação garantem melhor isolamento e resistência.
 E Engrenagens usinadas e estator protegido com resina 

aumentam a durabilidade da ferramenta.
 E Botão-trava desenvolvido para impedir vazamentos 

de graxa.
 E Empunhadeira antivibração reduz em até 60% as 

vibrações (acessório opcional).

220 / 230 V 0 601 849 1E0
Acompanham: capa de proteção, flange, porca 
redonda, chave de pinos, empunhadeira auxiliar 
(sem vc)

220 / 230 V 0 601 850 1E0
Acompanham: capa de proteção, flange, porca 
redonda, chave de pinos, empunhadeira auxiliar 
(sem vc)

NOVA

NOVA

Esmerilhadeira Angular 7” GWS 22-180  18A1.0/.1

Potência 2.200 W
N° de rotações 
(sem carga)

8.500 min-1

Ø do disco 7” (180 mm)
Eixo M 14
Peso 4,9 kg (segundo EPTA)*

 E Novo motor: ainda mais leve, potente e 
durável,  
com proteção do induzido contra pó e 
fagulhas e prático sistema de troca das 
escovas de carvão. 

 E Versão com interruptor Tri-Control: evita o 
acionamento involuntário da ferramenta.

 E Versão com interruptor que desliga 
automaticamente o motor quando o 

115 / 127 V (Tri-Control) 0 601 8A1 0D0
220 / 230 V (Tri-Control) 0 601 8A1 0E0
115 / 127 V (deslig. automático) 0 601 8A1 1D0
220 / 230 V (deslig. automático) 0 601 8A1 1E0
Acompanham: empunhadeira auxiliar VC, 
capa de proteção, chave de pinos, 
arruela de apoio, porca de aperto

operador solta a ferramenta ou deixa de 
pressionar o interruptor.

 E Empunhadeira auxiliar com Vibration 
Control: até 50% menos vibrações (norma 
europeia EN 50144).

 E Capa de proteção com trava.

Esmerilhadeira Angular 7” GWS 22-180 LVI  1890.C

Potência 2.200 W
N° de rotações (sem carga) 8.500 min–1

Ø do disco 7” (180 mm)
Eixo M 14
Peso 5,3 kg (segundo EPTA)*

 E Segura, potente e com alta resistência à sobrecarga.
 E Até 50% menos vibração (norma europeia EN 50144), 

com duplo controle (empunhadeiras principal e auxiliar.)
 E KickBack Stop: microprocessadores desligam a 

máquina assim que detectam o travamento do disco.
 E Sistema Soft Start: esmerilhadeira só alcança sua 

rotação máxima 2 a 3 segundos após acionada.
 E Proteção de ligação: evita que a ferramenta volte a 

ligar-se sozinha após ser desconectada da energia.

 E Interruptor que desliga automaticamente o motor se o 
operador solta a ferramenta ou o interruptor.

220 / 230 V 0 601 890 CE0
Acompanham: empunhadeira auxiliar VC, flange, 
porca redonda, chave de pinos, capa de proteção

Esmerilhadeira Angular 9” GWS 22-230 LVI  1891.C

Potência 2.200 W
N° de rotações (sem carga) 6.500 min–1

Ø do disco 9” (230 mm)
Eixo M 14
Peso 5,4 kg (segundo EPTA)*

 E Segura, potente e com alta resistência à sobrecarga.
 E Até 50% menos vibração (norma europeia EN 50144), 

com duplo controle (empunhadeiras principal e auxiliar).
 E KickBack Stop: microprocessadores desligam a 

máquina assim que detectam o travamento do disco.
 E Sistema Soft Start: esmerilhadeira só alcança sua 

rotação máxima 2 a 3 segundos após acionada.
 E Proteção de ligação: evita que a ferramenta volte a 

ligar-se sozinha após ser desconectada da energia.

 E Interruptor que desliga automaticamente o motor se o 
operador solta a ferramenta ou o interruptor.

220 / 230 V 0 601 891 CE0
Acompanham: empunhadeira auxiliar VC, flange, 
porca redonda, chave de pinos, capa de proteção

* EPTA (European Power Tools Association) Peso: máquina + capa de proteção + empunhadeira auxiliar + porca redonda + flange* EPTA (European Power Tools Association) Peso: máquina + capa de proteção + empunhadeira auxiliar + porca redonda + flange

Esmerilhadeira Angular 9” GWS 22-230  18A2.0/.1

 E Novo motor: ainda mais leve, potente e 
durável, com proteção do induzido contra 
pó e fagulhas e prático sistema de troca das 
escovas de carvão. 

 E Versão com interruptor Tri-Control: evita o 
acionamento involuntário da ferramenta.

 E Versão com interruptor que desliga 
automaticamente o motor se o operador 
solta a ferramenta ou o interruptor.

 E Empunhadeira auxiliar com Vibration 
Control: até 50% menos vibrações (norma 
europeia EN 50144).

 E Capa de proteção com trava, não se desloca 
em caso de quebra do disco.

Potência 2.200 W
N° de rotações 
(sem carga)

6.500 min-1

Ø do disco 9” (230 mm)
Eixo M 14
Peso 5,0 kg (segundo EPTA)*

115 / 127 V (Tri-control) 0 601 8A2 0D0
220 / 230 V (Tri-control) 0 601 8A2 0E0
115 / 127 V (deslig. automático) 0 601 8A2 1D0
220 / 230 V (deslig. automático) 0 601 8A2 1E0
Acompanham: empunhadeira auxiliar VC, 
capa de proteção, chave de pinos, 
arruela de apoio, porca de aperto

DESTAQUE
FERRAMENTA

DESTAQUE
FERRAMENTA
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Esmerilhadeira Angular 7” GWS 24-180 LVI  1892.H

Potência 2.400 W
N° de rotações (sem carga) 8.500 min–1

Ø do disco 7” (180 mm)
Eixo M 14
Peso 5,4 kg (segundo EPTA)*

 E Segura, potente e com alta resistência à sobrecarga.
 E  Até 50% menos vibração (norma europeia EN 50144), 

com duplo controle (empunhadeiras principal e auxiliar).
 E KickBack Stop: microprocessadores desligam a 

máquina assim que detectam o travamento do disco.
 E Sistema Soft Start: esmerilhadeira só alcança sua 

rotação máxima 2 a 3 segundos após acionada.
 E Proteção de ligação: evita que a ferramenta volte a 

ligar-se sozinha após ser desconectada da energia.

 E Interruptor que desliga automaticamente o motor se o 
operador solta a ferramenta ou o interruptor.

220 / 230 V 0 601 892 HE0
Acompanham: empunhadeira auxiliar VC, flange, 
porca redonda, chave de pinos, capa de proteção

Esmerilhadeira Angular 7” GWS 24-180  18A3.0

Esmerilhadeira Angular 9” GWS 24-230  18A4.0

 E Ferramenta leve, com novo motor ainda mais 
forte e potente.

 E Interruptor Tri-Control, que evita o 
acionamento involuntário da máquina.

 E Empunhadeira auxiliar com Vibration Control: 
até 50% menos vibrações (norma europeia 
EN 50144).

 E Ferramenta leve, com novo motor ainda mais 
forte e potente.

 E Interruptor Tri-Control, que evita o 
acionamento involuntário da máquina.

 E Empunhadeira auxiliar com Vibration Control: 
até 50% menos vibrações (norma europeia 
EN 50144).

 E Capa de proteção com trava, não se desloca em 
caso de quebra do disco

 E Alta durabilidade: proteção do induzido contra 
pó e fagulhas e prático sistema de troca das 
escovas de carvão.

 E Capa de proteção com trava, não se desloca em 
caso de quebra do disco.

 E Alta durabilidade: proteção do induzido contra 
pó e fagulhas e prático sistema de troca das 
escovas de carvão.

Potência 2.400 W
N° de rotações 
(sem carga)

8.500 min-1

Ø do disco 7” (180 mm)
Eixo M 14
Peso 5,2 kg (segundo EPTA)*

o motor ainda mais E Capa de proteção com
ra do disco

220 / 230 V (Tri-control) 0 601 8A3 0E0
Acompanham: empunhadeira auxiliar VC, capa 
de proteção, chave de pinos, arruela de apoio, 
porca de aperto

erilhadeira Angular 9

ainda mais E Capa de proteção com
quebra do disco.

220 / 230 V (Tri-control) 0 601 8A4 0E0
Acompanham: empunhadeira auxiliar VC, 
capa de proteção, chave de pinos, 
arruela de apoio, porca de aperto

Potência 2.400 W
N° de rotações 
(sem carga)

6.500 min–1

Ø do disco 9” (230 mm)
Eixo M 14
Peso 5,4 kg (segundo EPTA)*

Esmerilhadeira Angular 7” GWS 26-180 LVI  1894.H

Potência 2.600 W
N° de rotações (sem carga) 8.500 min–1

Ø do disco 7” (180 mm)
Eixo M 14
Peso 5,5 kg (segundo EPTA)*

 E Segura, potente e com alta resistência à sobrecarga.
 E Até 50% menos vibração (norma europeia EN 50144), 

com duplo controle (empunhadeiras principal e auxiliar).
 E KickBack Stop: microprocessadores desligam a 

máquina assim que detectam o travamento do disco.
 E Sistema Soft Start: esmerilhadeira só alcança sua 

rotação máxima 2 a 3 segundos após acionada.
 E Proteção de ligação: evita que a ferramenta volte a 

ligar-se sozinha após ser desconectada da energia.
 E Interruptor Tri-Control (sem porca SDS-click), que 

evita o acionamento involuntário da máquina.

220 / 230 V 0 601 894 HE0
Acompanham: empunhadeira auxiliar VC, flange, 
porca redonda, chave de pinos, capa de proteção

NOVA

Esmerilhadeira Angular 9” GWS 24-230 LVI  1893.H

Potência 2.400 W
N° de rotações (sem carga) 6.500 min–1

Ø do disco 9” (230 mm)
Eixo M 14
Peso 5,5 kg (segundo EPTA)*

 E Segura, potente e resistente: até 50% menos vibração 
(norma europeia EN 50144), com duplo controle de 
vibração nas empunhadeiras principal e auxiliar.

 E KickBack Stop: microprocessadores desligam a 
máquina assim que detectam o travamento do disco.

 E Sistema Soft Start: esmerilhadeira só alcança sua 
rotação máxima 2 a 3 segundos após acionada.

 E Proteção de ligação: evita que a ferramenta volte a 
ligar-se sozinha após ser desconectada da energia.

 E Interruptor que desliga automaticamente o motor se o 
operador solta a ferramenta ou o interruptor.

220 / 230 V 0 601 893 HE0
Acompanham: empunhadeira auxiliar VC, 
capa de proteção, chave de pinos, 
arruela de apoio, porca de aperto

* EPTA (European Power Tools Association) Peso: máquina + capa de proteção + empunhadeira auxiliar + porca redonda + flange* EPTA (European Power Tools Association) Peso: máquina + capa de proteção + empunhadeira auxiliar + porca redonda + flange

Esmerilhadeira Angular 7” GWS 26-180  18A5.0

 E Ferramenta leve, com novo motor ainda mais 
forte e potente.

 E Interruptor Tri-Control, que evita o 
acionamento involuntário da máquina.

 E Empunhadeira auxiliar com Vibration Control: 
até 50% menos vibrações (norma europeia 
EN 50144).

 E Capa de proteção com trava, não se desloca em 
caso de quebra do disco.

 E Alta durabilidade: proteção do induzido contra 
pó e fagulhas e prático sistema de troca das 
escovas de carvão.

Potência 2.600 W
N° de rotações 
(sem carga)

8.500 min–1

Ø do disco 7” (180 mm)
Eixo M 14
Peso 5,8 kg (segundo EPTA)*

220 / 230 V (Tri-control) 0 601 8A5 0E0
Acompanham: empunhadeira auxiliar VC, 
capa de proteção, chave de pinos, 
arruela de apoio, porca de aperto

DESTAQUE
FERRAMENTA

DESTAQUE
FERRAMENTA

DESTAQUE
FERRAMENTA
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Esmerilhadeira Angular 9” GWS 26-230 LVI  1895.H

Potência 2.600 W
N° de rotações (sem carga) 6.500 min–1

Ø do disco 9” (230 mm)
Eixo M 14
Peso 5,6 kg (segundo EPTA)*

 E Segura, potente e com alta resistência à sobrecarga.
 E Até 50% menos vibração (norma europeia EN 50144), 

com duplo controle (empunhadeiras principal e auxiliar).
 E KickBack Stop: microprocessadores desligam a 

máquina assim que detectam o travamento do disco.
 E Sistema Soft Start: esmerilhadeira só alcança sua 

rotação máxima 2 a 3 segundos após acionada.
 E Proteção de ligação: evita que a ferramenta volte a 

ligar-se sozinha após ser desconectada da energia.
 E Interruptor Tri-Control, que evita o acionamento 

involuntário da máquina.

220 / 230 V 0 601 895 HE0
Acompanham: empunhadeira auxiliar VC, 
capa de proteção, chave de pinos, 
arruela de apoio, porca de aperto

NOVA

* EPTA (European Power Tools Association) Peso: máquina + capa de proteção + empunhadeira auxiliar + porca redonda + flange

Lixadeira GWS 22 U  18A7.0

Potência 2.200 W
N° de rotações (sem carga) 5.000 min–1

Ø Disco de lixa 7” (180 mm)
Ø Rebolo tipo copo 5” (125 mm)
Ø Escova de aço 5” (125 mm)
Eixo M 14
Peso 4,3 kg 

 E Mais potência para lixar pedra, metal e madeira.
 E Longa vida útil: escovas de carvão autodesligantes e 

rolamentos vedados contra pó.
 E Ergonomia: revestimento emborrachado Soft Grip com 

3 pontos para adaptação da empunhadeira auxiliar.
 E Reserva de potência para melhor desempenho, 

mesmo em aplicações intensas.
 E Interruptor Tri-Control, que evita o acionamento 

involuntário da máquina.

115 / 127 V 0 601 8A7 0D0
220 / 230 V 0 601 8A7 0E0
Acompanham: disco de borracha, arruela, 
empunhadeira auxiliar, chave de pinos, disco de lixa

Esmerilhadeira Angular 9” GWS 26-230  18A6.0

 E Ferramenta leve, com novo motor ainda mais 
forte e potente.

 E Interruptor Tri-Control, que evita o 
acionamento involuntário da máquina.

 E Empunhadeira auxiliar com Vibration Control: 
até 50% menos vibrações (norma europeia 
EN 50144).

 E Capa de proteção com trava, não se desloca em 
caso de quebra do disco.

 E Alta durabilidade: proteção do induzido contra 
pó e fagulhas e prático sistema de troca das 
escovas de carvão.

Potência 2.600 W
N° de rotações 
(sem carga)

6.500 min–1

Ø do disco 9” (230 mm)
Eixo M 14
Peso 5,9 kg (segundo EPTA)*

220 / 230 V (Tri-control) 0 601 8A6 0E0
Acompanham: empunhadeira auxiliar VC, 
capa de proteção, chave de pinos, 
arruela de apoio, porca de aperto

Politriz Angular a Úmido GNS 5-100  1374.1

Potência 500 W
N° de rotações (sem carga) 2.800 min–1

Ø Rebolo tipo copo 4” (100 mm)
Ø Disco plano 4” (100 mm)
Ø Escova de aço 4 1/2” (115 mm)
Eixo M 14
Peso 1,5 kg 

 E Ideal para o dia a dia.
 E Apropriada também para polimentos a seco, 

bastando retirar o flange de refrigeração.
 E Interruptor bipolar.
 E 5 metros de mangueira plástica.
 E Flange de refrigeração móvel.
 E Disco de borracha com fixação “velcro”.

115 / 127 V 0 601 374 112
220 / 230 V 0 601 374 178
Acompanham: capa de proteção, disco de 
borracha, chave de boca, porca, mangueira, niple, 
empunhadeira auxiliar 

Politriz GPO 12 CE  1389.0

Potência 115 / 127 V 1.250 W
N° de rotações (sem carga) 750 – 3.000 min–1

Capacidade do disco 180 mm
Eixo M 14
Peso 2,5 kg 

 E Alta potência em apenas 2,5 kg: rápido 
progresso de trabalho e conforto. 

 E Design compacto com apenas 405 mm e 
empunhadeira ergonômica com Soft Grip.

 E Ótimo desempenho em áreas estreitas e cantos.

 E Interruptor Tri-Control com sistema de bloqueio: 
controle e segurança.

 E Seletor com controle de velocidade variável: 
resultados perfeitos em diferentes aplicações. 

115 / 127 V 0 601 389 0D0
Acompanham: punho auxiliar em D, boné de pele, 
chave de pinos, disco de borracha, porca, arruela

Politriz GPO 14 CE  1389.0

Potência 220 / 230 V 1.400 W
N° de rotações (sem carga) 750 – 3.000 min–1

Capacidade do disco 180 mm
Eixo M 14
Peso 2,5 kg 

 E Alta potência em apenas 2,5 kg: rápido 
progresso de trabalho e conforto. 

 E Design compacto com apenas 405 mm e 
empunhadeira ergonômica com Soft Grip.

 E Ótimo desempenho em áreas estreitas e cantos.

 E Interruptor Tri-Control com sistema de bloqueio: 
controle e segurança.

 E Seletor com controle de velocidade variável: 
resultados perfeitos em diferentes aplicações. 

220 / 230 V 0 601 389 0E0
Acompanham: punho auxiliar em D, boné de pele, 
chave de pinos, disco de borracha, porca, arruela

DESTAQUE
FERRAMENTA

Retificadeira GGS 28 CE  1220.1

Potência 650 W
Rotação 10.000 – 28.000 rpm
Pontas montadas 50 mm Ø
Diâmetro das pinças 1/4” a 5/16” – 6 a 8 mm
Peso 1,4 kg 

 E Compacta e potente: trabalhos de desbaste universais. 
 E Robusta: escovas de carvão autodesligantes, pinças 

temperadas, rolamentos blindados, resfriamento direto.
 E Novo sistema de fixação, mais robusto e com maior 

profundidade: perfeito encaixe e maior durabilidade. 
 E Seletor de 6 velocidades.
 E Constant Electronic: velocidade constante mesmo em 

sobrecarga.

 E KickBack Stop: microprocessadores desligam a 
máquina assim que detectam o travamento do disco.

 E Soft Start (arranque suave): mais precisão e rapidez.

115 / 127 V 0 601 220 1D0
220 / 230 V 0 601 220 1E0
Acompanham: chave de boca e pinça 1/4”

NOVA

NOVA

NOVA
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Retificadeira GGS 28 LCE  1221.1

Retificadeira GGS 28 L  1224.0

Potência 650 W
Rotação 10.000 – 28.000 min–1

Pontas montadas 50 mm Ø
Diâmetro das pinças 1/4” a 5/16” – 6 a 8 mm
Peso 1,6 kg 

Potência 500 W
Rotação 33,000 min–1

Diâmetro das pinças 1/4” a 5/16” – 6 a 8 mm
Peso 1,4 kg

 E Manuseio perfeito nas aplicações mais exigentes.
 E Parte frontal “pescoço” estendida: facilita o acesso aos 

locais mais difíceis.
 E Novo sistema de fixação, mais robusto e com maior 

profundidade: perfeito encaixe e maior durabilidade. 
 E Seletor de 6 velocidades e Constant Electronic: 

velocidade constante mesmo em sobrecarga.

 E KickBack Stop: microprocessadores desligam a 
máquina assim que detectam o travamento do disco.

 E Soft Start (arranque suave): mais precisão e rapidez.

 E Solução para trabalhos de desbaste em metal.
 E Compacta, ergonômica e versátil.
 E Motor robusto de 500 W para aplicações de 

desbaste em metal.
 E Carcaça do eixo isolada para agarre perfeito e 

para evitar aquecimento.

220 / 230 V 0 601 221 1E0
Acompanham: chave de boca e pinça 1/4”

115 / 127 V 0 601 224 0D0
220 / 230 V 0 601 224 0E0
Acompanham: chave de boca e pinça 1/4”

NOVA

NOVA

Esmeril Reto GGS 6 S  1214.0

Potência 1.500 W
N° de rotações (sem carga) 6.800 min–1

Pontas montadas 5” (125 x 20 mm)
Rebolos 3, 6, 8 mm e 1/8”, 1/4”
Eixo M 14
Peso 3,9 kg 

 E Potente motor com elevada 
capacidade para desbastes.

 E Alta reserva de potência.

 E Interruptor bipolar, maior segurança.

 E Empunhadeira ergonômica.

 E Alta performance.

115 / 127 V 0 601 214 116
220 / 230 V 0 601 214 114
Acompanham: capa de proteção, chave Allen, flange, 
porca redonda, chave de pinos, porca SDS-click, 
pino-trava

Tesoura Faca GSC 160  1500.4

Potência 500 W
Cursos sem carga 3.500 min–1

Capacidade 
de corte

aço 400 N/mm2 1,6 mm
aço 600 N/mm2 1,2 mm
aço 800 N/mm2 0,7 mm
alumínio 200 N/mm2 2,2 mm

Peso 1,8 kg

 E Máxima velocidade de corte com esforço reduzido.

 E Excelente desempenho para cortes curvos.

 E Interruptor de cursor bem integrado à empunhadeira.

 E Visão excelente sobre o ponto de corte.

 E Robustez para utilização permanente.

 E Interruptor de segurança.

220 / 230 V 0 601 500 414
Acompanham: faca, chave Allen

Tesoura Faca GSC 2,8  1506.1

Potência 500 W
Cursos sem carga 2.400 min–1

Capacidade 
de corte

aço 400 N/mm2 2,8 mm
aço 600 N/mm2 2,2 mm
aço 800 N/mm2 1,9 mm
alumínio 400 N/mm2 3,5 mm

Peso 2,7 kg

 E Para recortes de todo tipo.

 E Empunhadeira tipo maçaneta para o 
manuseio confortável e seguro.

 E Sistema de facas reversíveis e ajustáveis.

 E Outras vantagens.

 E Ótima visibilidade de corte.

 E Potente motor de 500 W.

115 / 127 V 0 601 506 116
220 / 230 V 0 601 506 114
Acompanham: faca, calibre de ajuste, 2 chaves Allen, 
empunhadeira auxiliar

Tesoura Punção GNA 2,0  1530.1

Potência 500 W
Cursos sem carga 2.400 min–1

Capacidade 
de corte:

aço 400 N/mm2 2,0 mm
aço 600 N/mm2 1,4 mm
aço 800 N/mm2 1,0 mm
alumínio 200 N/mm2 2,5 mm

Peso 2,0 kg

 E Para recortes de todo tipo.
 E Permite giro de 360°.
 E Potente motor de 500 W.
 E Fácil troca de acessórios.
 E Matriz oscilatória.

220 / 230 V 0 601 530 116
220 / 230 V 0 601 530 114
Acompanham: punção, matriz com suporte, 
chave Allen

Retificadeira GGS 28  1223.0

Potência 500 W
Rotação 33,000 min–1

Diâmetro das pinças 1/4” a 5/16” – 6 a 8 mm
Peso 1,0 kg

 E Solução para trabalhos de desbaste em metal.
 E Compacta, ergonômica e versátil.
 E Motor robusto de 500 W para aplicações de 

desbaste em metal.
 E Carcaça do eixo isolada para agarre perfeito e 

para evitar aquecimento.

115 / 127 V 0 601 223 0D0
220 / 230 V 0 601 223 0E0
Acompanham: chave de boca e pinça 1/4”

NOVA
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