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Descriere

Versiune lungă partea 1 (BE) GSS 280 AVE Professional 
este un şlefuitor cu vibraţii cu 
alimentare cu cablu de la 
Bosch pentru rezultate de cea 
mai bună calitate a suprafeţei, 
din categoria sculelor de 280 
mm. Acesta dispune de o 
carcasă cu o unitate de şlefuire 
decuplată pentru presiune de 
contact constantă, asigurând 
cele mai bune rezultate. 
Tehnologia unică încorporată 
de amortizare a vibraţiilor 
produce vibraţii foarte scăzute, 
permiţând lucrul continuu. Foile 
abrazive pot fi fixate uşor şi 
perfect datorită discului cu 
prindere cu arici al şlefuitorului 
cu vibraţii şi sistemului de 
tensionare. Acesta este 
conceput pentru şlefuire de 
bază, şlefuire ocazională şi 
şlefuire de cadre, precum şi 
finisarea suprafeţelor şi se 
utilizează pe lemn, furnir, lac şi 
material de umplere, dar şi pe 
suprafeţe minerale şi acrilice. 
Este compatibil cu sistemul 
Click & Clean de la Bosch.

Versiune lungă partea 2 (BE) GSS 280 AVE Professional 
include şi un recipient pentru 
praf cu un sistem de 
microfiltrare Bosch încorporat, 
precum şi posibilitatea de 
selectare a turaţiei.

Date tehnice

Putere nominală 350 W

Turaţie la mersul în gol 8.000 – 11.000 rot/min

Număr vibraţii la mersul în gol 16.000 – 22.000 vibraţii/min

Diametru orbită 2,4 mm

Greutate 2,7 kg

Dimensiuni sculă (lăţime) 116 mm

Cod comandă 0 601 292 902

Cod EAN 3165140663830

1 foi abrazive C470, Best for Wood + 
Paint, 120 
disponibile separat ca set de 10: 2 608 605 
268

✓

1 foi abrazive C470, Best for Wood + 
Paint, 180 
disponibile separat ca set de 10: 2 608 605 
269

✓

1 foi abrazive C470, Best for Wood + 
Paint, 80 
disponibile separat ca set de 10: 2 608 605 
267

✓

Cutie carton ✓

Mâner suplimentar 
2 602 026 175

✓

Date tehnice
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Dimensiuni sculă (lăţime) 116 mm

Dimensiuni sculă (lungime) 443 mm

Dimensiuni sculă (înălţime) 202 mm

Suprafaţa de şlefuit

Placă de şlefuit, lăţime 114 mm

Placă de şlefuit, lungime 226 mm

Foaie abrazivă pentru fixare, lăţime 115 mm

Foaie abrazivă pentru fixare, lungime 280 mm

Foaie abrazivă cu prindere cu arici, lăţime 115 mm

Foaie abrazivă cu prindere cu arici, lungime 230 mm

Informaţii privind zgomotele/vibraţiile

Nivel presiune sonoră 86 dB(A)

Nivel putere sonoră 97 dB(A)

Incertitudine K 3 dB

Nivel zgomot Nivelul de zgomot evaluat A al 
sculei electrice este în mod 
normal de: nivel presiune 
sonoră 86 dB(A); nivel putere 
sonoră 97 dB(A). Incertitudine 
K= 3 dB.

Segment

Segmente Lemn Gama Heavy Duty

Avantaje

Argument principal de vânzare
Şlefuitor cu nivel minim de vibraţii şi manevrare perfectă!

Beneficii pentru utilizatori
Vibration Control - Carcasă decuplată brevetată pentru o funcţionare lină

Sistem de fixare a hârtiei - Sistem de întindere a hârtiei pentru o potrivire perfectă a acesteia

Recipient pentru praf cu microfiltru translucid - aspirare mobilă a prafului
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