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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

Lançamento 
Jan./2013
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Plaina GHO 26-82  1594.3

Serra Tico-Tico GST 150 BCE  1513.0

Plaina GHO 40-82 C  159A.7

 E Mais potência e capacidade de corte: nenhuma 
outra faz ajustes tão rápidos e perfeitos.

 E Eliminação bilateral de cavacos.

 E Alta precisão de corte devido ao sistema Wood 
Razor, patenteado pela Bosch.

 E Encaixes 3 V para mais flexibilidade e 
praticidade no chanframento.

 E Sistema Park Rest protege a lâmina e a área de 
trabalho.

 E A mais potente e completa de sua classe, garante reserva 
de potência para cortar até os materiais mais espessos.

 E Alta capacidade de sobrecarga: 75% maior que a 
principal concorrente e Constant Electronic, que mantém 
automaticamente a velocidade, mesmo em sobrecarga.

 E Base de alumínio com reforço de chapa em aço para 
enfrentar as condições mais difíceis de trabalho.

 E Sistema SDS para mais rapidez na troca de 
lâminas e precisão no corte.

 E Quatro opções de avanço pendular para realizar desde 
os cortes mais suaves aos mais agressivos.

 E Performance incomparável: o melhor desempenho para 
grande remoção de material e trabalhos contínuos.

 E Única com sistema Constant Electronic, que mantém 
o corte constante sem perda de torque.

 E Eliminação bilateral de cavacos.

 E Alta precisão de corte devido ao sistema Wood Razor 
e proteção da lâmina e área de trabalho devido ao 
sistema Park Rest.

 E Encaixes 3 V para mais flexibilidade e praticidade no 
chanframento.

115 / 127 V 0 601 594 3D0
220 / 230 V 0 601 594 3E0
Acompanham: lâmina Wood Razor, guia de 
profundidade, bolsa de pó, guia de ângulo

115 / 127 V 0 601 513 0D0
220 / 230 V 0 601 513 0E0
Acompanham: 1 lâmina de serra, guarda de proteção, 
kit de extração de pó, sapata plástica, maleta de 
transporte

115 / 127 V 0 601 59A 7D0
220 / 230 V 0 601 59A 7E0
Acompanham: 1 lâmina Wood Razor, guia paralelo, 
maleta de transporte, guia de profundidade de rebaixo

Potência 710 W
N° de rotações (sem carga) 16.500 min–1

Profundidade de corte 0 – 2,6 mm
Rebaixo 9 mm
Peso 2,8 kg

Potência 780 W
N° de rotações (sem carga) 500 – 3.100 min–1

Capacidade 
de corte:

madeira 150 mm
alumínio 20 mm
aço 10 mm

Peso 2,7 kg

Potência 850 W
N° de rotações (sem carga) 13.500 min–1

Profundidade de corte 0 – 4 mm
Rebaixo 24 mm
Peso 3,2 kg

Plaina GHO 15-82  1594.0

 E O melhor custo-benefício da categoria.

 E Até 1,5 mm de capacidade de corte (50% a mais que 
a principal concorrente), ideal para aplicações como 
nivelamento de chapas em madeira, alisamento de 
extremidades e ajustes em geral.

 E Alta precisão de corte devido ao sistema Wood Razor, 
patenteado pela Bosch.

 E Encaixes 3 V para mais flexibilidade e praticidade no 
chanframento.

 E Sistema Park Rest protege a lâmina e a área de trabalho.

115 / 127 V 0 601 594 0D0
220 / 230 V 0 601 594 0E0
Acompanham: lâmina Wood Razor, guia de 
profundidade, bolsa de pó, guia de ângulo

Potência 600 W
N° de rotações (sem carga) 16.000 min–1

Profundidade de corte 0 – 1 mm
Rebaixo 9 mm
Peso 2,5 kg

Lixadeira Oscilante GSS 23 AE  1070.7

Lixadeira de Cinta GBS 75 AE  1274.7

 E Trabalho praticamente sem vibrações ou esforço para 
um lixamento de alto rendimento.

 E Com sistema Easy-Fit, para troca fácil e rápida da folha 
de lixa, evitando que o papel se enrugue ou rasgue.

 E A excelente fixação da folha assegura um acabamento 
ideal da superfície, além de ótima interação com o 
microfiltro para um trabalho sem pó.

 E Sistema eletrônico de comando para melhor 
adaptação ao tipo de material trabalhado.

 E Longa vida útil graças aos rolamentos de esferas 
vedados e à base em material de alta qualidade.

 E Extremamente prática para lixar e nivelar 
madeira, plástico e metal. Ótimos resultados 
para desbastes em grandes superfícies.

 E Placa de cortiça grafitada, aumentando a 
vida útil do acessório e dos componentes.

 E Fácil sistema para troca das lixas.

 E Velocidade variável.

 E Roletes frontal e traseiro de alumínio.

115 / 127 V 0 601 070 7D0
220 / 230 V 0 601 070 7E0
Acompanham: 1 folha de lixa 120 Red Wood Top 
(velcro), 1 folha de lixa 120 Red Wood Top (sem velcro), 
base perfuradora, coletor de pó sistema microfiltro

115 / 127 V 0 601 274 716
220 / 230 V 0 601 274 750
Acompanham: 1 lixa de cinta, bolsa coletora de pó, 
placa de grafite

Potência 190 W
Oscilações sem carga 14.000 – 24.000 min–1

Diâmetro de órbita 2 mm
Base da lixa 93 x 185 mm
Folha da lixa 93 x 230 mm
Peso 1,7 kg

Potência 115 / 127 V 710 W
220 / 230 V 750 W

Cinta de lixa 75 x 533 mm
N° de rotações (sem carga) 200 – 330 m/min–1

Peso 3,4 kg

Lixadeira de Palma GSS 140 A  1297.0

 E A solução na palma da mão: excelentes resultados  
para cantos e acabamentos finos.

 E Lixadeira extremamente silenciosa e praticamente 
isenta de vibrações.

 E Longa vida útil devido aos rolamentos de esferas vedados.

 E Sistema exclusivo Easy-Fit de fixação por meio de 
grampos, para tornar mais fácil e rápida a troca das 
folhas de lixa.

 E Sistema microfiltro Bosch, que remove até 90% do pó 
gerado no trabalho.

115 / 127 V 0 601 297 0D0
220 / 230 V 0 601 297 0E0
Acompanham: coletor de pó com sistema microfiltro, 
folha de lixa, base para perfuração de lixas

Potência 180 W
Oscilações sem carga 24.000 min–1

Diâmetro de órbita 1,6 mm
Base da lixa 113 x 105 mm
Folha da lixa (sistema de grampos) 115 x 140 mm
Peso 1,4 kg

Lixadeira Excêntrica GEX 125-150 AVE  137B.1

 E Sistema patenteado antivibração: mais conforto com o 
menor índice de vibração do mercado.

 E Potente motor e controle eletrônico de velocidade 
garantem a melhor taxa de remoção do mercado.

 E O melhor acabamento da categoria: carcaça com 
sistema antivibração garante o perfeito movimento da 
lixa pela superfície.

 E Pode ser usada com pratos de lixa de 125 ou 150 mm.
 E O melhor sistema de extração de pó do mercado.
 E Conexão para aspiração de pó e cabo de 4 m.

115 / 127 V 0 601 37B 1D0
220 / 230 V 0 601 37B 1E0
Acompanham: pratos de lixa (125 mm e150 mm)
Microfiltro Dustbox, empunhadeira auxiliar e 
adaptador para aspirador de pó (diâmetros maiores)

Potência 400 W
N° de rotações (sem carga) 5.500 – 12.000 min–1

Oscilações sem carga 11.000 – 24.000 min–1

Diâmetro de órbita 4,0 mm
Disco de lixa 125/150 mm
Peso 2,4 kg

NOVA


