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Descriere

Versiune lungă partea 1 (BE) GSS 140-1 A Professional este 
şlefuitorul cu vibraţii cu 
alimentare cu cablu compact şi 
ergonomic de la Bosch cu un 
sistem de fixare robust pentru 
suprafeţe mici. Acesta este 
prevăzut cu un suport pentru 
mână ergonomic şi cu un 
design compact pentru 
manevrare uşoară, 
confortabilă. Durabilitatea 
pentru utilizarea pe termen lung 
este garantată de o placă 
robustă de metal. Sistemul de 
fixare cu disc de spumă cu 
prindere cu arici este conceput 
pentru schimbarea şi înlocuirea 
uşoară a hârtiei abrazive. 
Şlefuitorul cu vibraţii este 
conceput pentru suprafeţe plate 
de mici dimensiuni, şlefuire 
ocazională şi finisarea 
suprafeţelor. 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) GSS 140-1 A Professional 
include şi un recipient pentru 
praf cu un sistem de 
microfiltrare Bosch încorporat, 
discuri interschimbabile şi este 
conceput pentru a permite 
utilizarea cu o singură mână.

Date tehnice

Putere nominală 180 W

Turaţie la mersul în gol 12.000 rot/min

Număr vibraţii la mersul în gol 24.000 vibraţii/min

Diametru orbită 1,6 mm

Greutate 1,2 kg

Dimensiuni sculă (lăţime) 113 mm

Cod comandă 0 601 2A2 100

Cod EAN 3165140785907

1 foaie abrazivă C470, Best for Wood + 
Paint, 120 
disponibilă separat ca set de 10: 2 608 607 
458

✓

Cutie carton ✓

Cutie colectoare de praf (2 605 411 240) 
inclusiv Microfiltru 
2 605 411 241

✓

Hârtie abrazivă gran. 120 ✓

Perforator 
2 608 190 059

✓

Placă de bază, 113 x 101 mm (2 608 601 
446) cu placă de şlefuire 
2 608 601 443

✓

Date tehnice
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Dimensiuni sculă (lăţime) 113 mm

Dimensiuni sculă (lungime) 258 mm

Dimensiuni sculă (înălţime) 142 mm

Suprafaţa de şlefuit

Placă de şlefuit, lăţime 113 mm

Placă de şlefuit, lungime 101 mm

Foaie abrazivă pentru fixare, lăţime 115 mm

Foaie abrazivă pentru fixare, lungime 140 mm

Foaie abrazivă cu prindere cu arici, lăţime 115 mm

Foaie abrazivă cu prindere cu arici, lungime 107 mm

Informaţii privind zgomotele/vibraţiile

Nivel presiune sonoră 76 dB(A)

Nivel putere sonoră 80 dB(A)

Incertitudine K 3 dB

Nivel zgomot Nivelul de zgomot evaluat A al 
sculei electrice este în mod 
normal de: nivel presiune 
sonoră 76 dB(A); nivel putere 
sonoră 80 dB(A). Incertitudine 
K= 3 dB.

Segment

Segmente Lemn Gama Heavy Duty

Avantaje

Argument principal de vânzare
Design confortabil şi sistem de prindere rezistent pentru multe ore de şlefuire

Beneficii pentru utilizatori
Sistem de fixare elaborat, stabil, robust, uşor de manevrat şi uşor de schimbat

Plăcuţă groasă din pâslă, cu tablă din metal pentru o durată mai lungă de viaţă, mai puţine vibraţii şi schimbare uşoară

Mâner ergonomic pentru lucru fără efort
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