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Descriere

Versiune lungă partea 1 (BE) GSS 160 Professional Multi 
este şlefuitorul cu vibraţii cu 
alimentare cu cablu compact şi 
ergonomic de la Bosch, capabil 
să abordeze aplicaţii multiple, 
inclusiv colţuri. Un suport 
pentru mână ergonomic şi un 
design compact asigură 
manevrarea uşoară, 
confortabilă. Sunt incluse trei 
discuri interschimbabile care 
permit lucrul pe margini şi în 
colţuri, precum şi pe suprafeţe 
plate de mici dimensiuni. 
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 vibraţii este 
conceput pentru şlefuire 
ocazională şi finisarea 
suprafeţelor, precum şi pentru 
şlefuirea colţurilor şi a 
suprafeţelor plate de mici 
dimensiuni. Se utilizează pe 
lemn, furnir, lac, material de 
umplere, precum şi pe 

Cod comandă 0 601 2A2 300

Cod EAN 3165140785983

1 foaie abrazivă C470, Best for Wood + 
Paint, 120 
disponibilă separat ca set de 10: 2 608 607 
232

✓

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

✓

1 foaie abrazivă C470, Best for Wood + 
Paint, 120 
disponibilă separat ca set de 10: 2 608 608 
Z96

✓

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

✓

Inserţie L-BOXX ✓

L-BOXX 136 
1 600 A01 2G0

✓

Perforator 
2 608 190 059

✓

Placă de bază Delta, 100 x 150 mm (2 
608 601 448) cu placă de şlefuire 
2 608 601 445

✓

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

✓

Placă de bază, 80 x 130 mm (2 608 601 
447) cu placă de şlefuire 
2 608 601 444

✓

Şurubelniţă ✓

Date tehnice
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umplere, precum şi pe 
suprafeţe minerale şi acrilice. 
Este compatibil cu sistemul 
Click & Clean de la Bosch.

Versiune lungă partea 2 (BE) GSS 160 Professional Multi 
include şi un sistem de fixare, 
un sistem de prindere cu arici 
pentru fixarea hârtiei abrazive 
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) 101 mm

Dimensiuni sculă (lungime) 296 mm

Dimensiuni sculă (înălţime) 143 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 Gama Heavy Duty

Avantaje

Argument principal de vânzare
lefuitorul fin – se potrivete în orice col

Beneficii pentru utilizatori
lefuitor cu vibraii robust i compact, manevrabil cu o mână

Schimbarea plăcii de lefuire (140, 160 i Delta) oferă flexibilitate maximă utilizatorului

Formă constructivă ergonomică cu două suprafeţe Softgrip pentru două poziţii de prindere
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