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Descriere

Versiune lungă partea 1 (BE) GEX 125-1 AE Professional 
este şlefuitorul cu excentric de 
la Bosch cu alimentare cu 
cablu din categoria de 125 mm, 
conceput pentru zone mici şi 
reparaţii la întâmplare. 
Designul său compact şi 
ergonomic cu poziţii variate de 
prindere oferă confort 
excepţional chiar şi în cazul 
utilizării deasupra capului. 
Aplicaţiile în materiale multiple 
sunt posibile datorită 
preselectării turaţiei. 
Recipientul său pentru praf 
este prevăzut cu un sistem de 
microfiltrare Bosch încorporat, 
asigurând un sistem eficient de 
aspirare a prafului pentru 
sarcini efectiv lipsite de praf. 
Acest şlefuitor cu excentric este 
conceput pentru şlefuire, 
şlefuire ocazională, eliminarea 
lacului şi finisarea suprafeţelor 
de pe diverse materiale. Se 
utilizează pe lemn, furnir, lac, 
material de umplere, precum şi 
pe suprafeţe minerale şi 
acrilice. Este compatibil cu 
sistemul Click & Clean de la 
Bosch.

Versiune lungă partea 2 (BE) De asemenea, GEX 125-1 AE 
Professional include un disc de 
şlefuire prevăzut cu un sistem 
de prindere cu arici pentru 
fixarea hârtiei abrazive.

Date tehnice

Diametrul discului abraziv 125 mm

Turaţie la mersul în gol 7.500 – 12.000 rot/min

Număr vibraţii 15.000 – 24.000 vibraţii/min

Excentricitate 1,25 mm

Fixare material abraziv Prindere cu arici

Putere nominală 250 W

Greutate 1,3 kg

Dimensiuni sculă (lăţime) 122 mm

Dimensiuni sculă (lungime) 227 mm

Cod comandă 0 601 387 500

Cod EAN 3165140438278

1 foi abrazive C430, Expert for Wood + 
Paint, 120 
disponibile separat ca set de 5: 2 608 605 643

✓

Cutie de microfiltrare 
număr de piesă de schimb 2 609 199 133

✓

Date tehnice
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Dimensiuni sculă (înălţime) 150 mm

Diametru orbită 2,5 mm

Informaţii privind zgomotele/vibraţiile

Nivel presiune sonoră 77 dB(A)

Nivel putere sonoră 88 dB(A)

Incertitudine K 2.8 dB

Nivel zgomot Nivelul de zgomot evaluat A al 
sculei electrice este în mod 
normal de: nivel presiune 
sonoră 77 dB(A); nivel putere 
sonoră 88 dB(A). Incertitudine 
K= 2,8 dB.

Segment

Segmente Lemn Gama Heavy Duty

Avantaje

Argument principal de vânzare
Şlefuire confortabilă în orice poziţie de lucru

Beneficii pentru utilizatori
Design compact, ergonomic cu suprafeţe softgrip mari, pentru poziţii de prindere variabile şi utilizare deosebit de confortabilă

Sistem de microfiltrare Bosch: aspirarea eficientă a prafului adusă la perfecţiune

Preselecţia turaţiei pentru lucrul în funcţie de material
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