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Descriere

Versiune lungă partea 1 (BE) Performanţă ridicată – polizorul 
unghiular mic GWS 18V-10 
Professional puternic este 
alegerea potrivită pentru un 
control sporit al sculei şi 
utilizare în siguranţă în orice 
spaţiu de lucru la tăierea 
armăturilor din oţel, ţevilor din 
cupru, plăcilor metalice, 
punctelor de sudură şi 
structurilor metalice. Având o 
putere cu 66% mai mare decât 
modelele anterioare, acest 
motor fără perii nou de 1.000 W 
al polizorului necesită mai 
puţină întreţinere şi are o 
durată de utilizare mai mare, 
furnizând puterea suplimentară 
necesară pentru a duce la bun 
sfârşit orice lucrare. Făcând 
parte din sistemul Bosch 18V, 
această sculă utilizează 
acumulatori ProCORE18V = 
8,0 Ah pentru a furniza putere 
maximă şi timpi de funcţionare 
cu 30% mai mari. Beneficiază 
de un nivel superior de 
siguranţă datorită funcţiilor 
Drop Control, Fast Brake şi 
KickBack Control, care 
garantează fiabilitate chiar şi în 
cazul celor mai solicitante 
lucrări.

Versiune lungă partea 2 (BE) Putere sporită cu 66% şi timp 
de funcţionare cu 30% mai 
îndelungat la operaţii de tăiere 
şi şlefuire în comparaţie cu 
GWS 18V-LI, graţie motorului 
nou fără perii şi optimizării 
performanţei acumulatorilor 
ProCORE18V, care oferă o 
putere echivalentă cu 1000 W. 
Elementele de protecţie 
electrică precum fast brake, 
kickback, protecţia la repornire 
şi sistemul unic drop control de 

la Bosch asigură un nivel 

Cod comandă 0 601 9J4 004

Cod EAN 3165140994927

1/1 inserţie L-BOXX pentru sculă şi 
încărcător 
1 600 A01 166

✓

2 x acumulatori GBA 18V 5.0Ah 
1 600 A00 2U5

✓

Apărătoare de protecţie 
1 605 510 365

✓

Flanşă de prindere 
număr de piesă de schimb 2 605 703 014

✓

L-BOXX 136 
1 600 A01 2G0

✓

Piuliţă cu fixare rapidă 
2 608 000 684

✓

Încărcător rapid GAL 1880 CV 
1 600 A00 B8G

✓

Date tehnice
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la Bosch asigură un nivel 
avansat de siguranţă şi de 
control al sculei.

Capacitate acumulator 5,0 Ah

Tensiunea acumulatorului 18.0 V

Arbore de şlefuit M14

Diam. disc de degroşare/tăiere 125 mm

Nivel zgomot Nivelul de zgomot evaluat A al 
sculei electrice este în mod 
normal de: nivel presiune 
sonoră 78,5 dB(A); nivel putere 
sonoră 89,5 dB(A). 
Incertitudine K= 3 dB.

Date tehnice

Turaţie la mersul în gol 9.000 rot/min

Greutate excl. acumulator 2.1 kg

Informaţii privind zgomotele/vibraţiile

Nivel presiune sonoră 78.5 dB(A)

Nivel putere sonoră 89.5 dB(A)

Incertitudine K 3 dB

Segment

Segmente Polizor unghiular mic cu 
acumulator Gama Heavy Duty

Segment mailing Metal

Avantaje

Argument principal de vânzare
Polizor unghiular mic cu acumulator pentru regim greu de lucru.

Beneficii pentru utilizatori
Nivel avansat de energie şi timp îndelungat de funcţionare - motor fără perii nou şi acumulatori ProCORE18V noi.

Protecţie optimă a utilizatorului - Drop Control, Fast Brake şi KickBack Control

Control desăvârşit al sculei - capac de protecţie fără cheie, piuliţă de strângere fără cheie (numai pentru M14), mâner mai subţire. Design 
accesibil al comutatorului.
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