
0 601 7C4 002 – GWX 17-125 S

Bosch Power Tools | © Robert Bosch SRL | 18.11.2022

Descriere

Versiune lungă partea 1 (BE) Polizorul unghiular mic GWX 
17-125 S Professional cu 
alimentare la reţea, sistem X-
LOCK şi funcţie de selectare a 
turaţiei din categoria de 1.700 
W de la Bosch asigură 
productivitate sporită, putere 
ridicată şi durabilitate pentru 
aplicaţii industriale. Motorul său 
puternic de 1.700 W cu sistem 
constant electronics şi funcţie 
de selectare a turaţiei asigură 
un flux de lucru foarte 
productiv. Acest polizor 
unghiular mic este prevăzut cu 
un sistem de fixare fără cheie X-
LOCK, care permite 
schimbarea rapidă şi 
confortabilă a accesoriilor. În 
plus, KickBack Control şi un 
mâner Vibration Control 
asigură protecţia sporită a 
utilizatorului. Această sculă 
este concepută pentru tăierea 
şi şlefuirea metalului, plăcilor 
ceramice şi cărămizilor. Este 
compatibil cu accesoriile de 
aspirare a prafului GDE 125 EA-
T Professional şi GDE 115 / 
125 FC-T Professional.

Versiune lungă partea 2 (BE) GWX 17-125 S Professional 
este dotat şi cu un sistem de 
răcire directă a motorului, 
funcţie de protecţie la 
suprasarcină, apărătoare de 
protecţie, funcţie de protecţie la 
repornire şi funcţie de pornire 
lină.

Dimensiuni sculă (lăţime) 311 mm

Date tehnice

Putere nominală 1.700 W

Turaţie la mersul în gol 2.800 – 11.500 rot/min

Putere utilă 1.010 W

Diam.discuri 125 mm

Diam. disc abraziv 125 mm

Diam. perie-oală 75 mm

Cod comandă 0 601 7C4 002

Cod EAN 3165140962407

Apărătoare de protecţie 
1 605 510 365

✓

Cutie carton ✓

Mâner suplimentar cu amortizor de vibraţii 
Vibration Control 
2 602 025 171

✓

Date tehnice
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Dimensiuni sculă (lungime) 103 mm

Dimensiuni sculă (înălţime) 103 mm

Greutate 2,5 kg

Comutator Comutator care poate fi blocat

Informaţii privind zgomotele/vibraţiile

Nivel presiune sonoră 103 dB(A)

Nivel putere sonoră 92 dB(A)

Incertitudine K 3 dB

Nivel zgomot Nivelul de zgomot evaluat A al 
sculei electrice este în mod 
normal de: nivel presiune 
sonoră 103 dB(A); nivel putere 
sonoră 92 dB(A). Incertitudine 
K= 3 dB.

Segment

Segmente Gama Heavy Duty

Avantaje

Argument principal de vânzare
Productivitate sporită şi putere înaltă pentru lucrări industriale, din categoria de 1.700 W, cu funcţie de selectare a turaţiei şi X-LOCK

Beneficii pentru utilizatori
Motorul puternic de 1.700 W cu sistem Constant Electronic şi funcţie de selectare a turaţiei asigură un flux de lucru foarte productiv

Schimbarea accesoriilor este rapidă şi confortabilă datorită sistemului multi-clic X-LOCK, fără cheie

Sistemul KickBack Control şi mânerul Vibration Control asigură o protecţie sporită a utilizatorului
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