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Descriere

Versiune lungă partea 1 (BE) GSS 23 A Professional este un 
model de bază, fiabil de 
şlefuitor cu vibraţii cu 
alimentare cu cablu de la 
Bosch, din categoria sculelor 
de 230 mm. Durata maximă de 
utilizare a sculei este asigurată 
de designul robust cu sistem de 
fixare ranforsat. Aceasta 
dispune de un recipient pentru 
praf cu sistem de microfiltrare 
Bosch încorporat care asigură 
cea mai mare putere de 
aspirare a prafului în timpul 
funcţionării. Datorită designului 
ergonomic, aceasta este scula 
ideală pentru utilizarea în 
aplicaţii de bază, zilnice. 
Aceasta este concepută pentru 
şlefuire, şlefuire ocazională, 
şlefuire de cadre, precum şi 
pentru finisarea suprafeţelor. 
Şlefuitorul cu vibraţii se 
utilizează pe lemn, furnir, lac şi 
material de umplere, precum şi 
pe materiale minerale şi 
acrilice. Este compatibil cu 
sistemul de aspirare a prafului 
Click & Clean de la Bosch.

Versiune lungă partea 2 (BE) GSS 23 A Professional este 
prevăzut şi cu un mâner cu 
suprafaţă aderentă moale 
pentru o manevrare 
confortabilă.

Nivel zgomot Nivelul de zgomot evaluat A al 
sculei electrice este în mod 
normal de: nivel presiune 
sonoră 80 dB(A); nivel putere 
sonoră 91 dB(A). Incertitudine 
K= 3 dB.

Date tehnice

Putere nominală 190 W

Turaţie la mersul în gol 12.000 rot/min

Număr vibraţii la mersul în gol 24.000 vibraţii/min

Diametru orbită 2,0 mm

Greutate 1,7 kg

Dimensiuni sculă (lăţime) 98 mm

Cod comandă 0 601 070 400

Cod EAN 3165140457040

1 foi abrazive C430, Best for Wood + 
Paint, 120 
disponibile separat ca set de 10: 2 608 605 
313

✓

Cutie carton ✓

Cutie de microfiltrare ✓

Date tehnice
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Dimensiuni sculă (lăţime) 98 mm

Dimensiuni sculă (lungime) 318 mm

Dimensiuni sculă (înălţime) 158 mm

Suprafaţa de şlefuit

Placă de şlefuit, lăţime 92 mm

Placă de şlefuit, lungime 182 mm

Foaie abrazivă pentru fixare, lăţime 93 mm

Foaie abrazivă pentru fixare, lungime 230 mm

Informaţii privind zgomotele/vibraţiile

Nivel presiune sonoră 80 dB(A)

Nivel putere sonoră 91 dB(A)

Incertitudine K 3 dB

Segment

Segmente Lemn Gama Heavy Duty

Segment mailing Lemn

Avantaje

Argument principal de vânzare
Confort de primă clasă în segmentul ferăstraielor recent lansate

Beneficii pentru utilizatori
Sistemul integrat de microfiltrare Bosch asigură un grad ridicat de colectare a prafului

Designul ergonomic şi suprafeţele mari cu strat softgrip permit lucru fără efort

Construcţie robustă şi sistem optimizat de fixare cu cleme pentru o durată de viaţă maximă
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