
0 601 9C3 000 – GAS 35 L SFC+

Bosch Power Tools | © Robert Bosch S.A. | 22.03.2017

Dados técnicos

Potência máx. absorvida (turbina) 1.380 W

Peso 11,6 kg

Capacidade bruta do depósito 35 l

Capacidade líquida do depósito 23 l

Volume líquido do depósito, água 19.2 l

Classe de poeiras do aspirador universal L

Classe de poeiras do filtro principal M

Comprimento 515,0 mm

Largura 450,0 mm

Altura 575,0 mm

Superfície do filtro 6.150 cm²

Débito volúmico máx. (turbina) 74 l/s

Vácuo máx. (turbina) 254 mbar

Material number 0 601 9C3 000

EAN 3165140705448

Número Baretool 3601JC3000

3 tubos de aspiração cromados 0,35 m 
2 608 000 575

✓

Bocal para juntas de 250 mm 
2 607 000 165

✓

Conjunto de bocais para chão 
1 609 390 478

✓

Cotovelo 
2 608 000 573

✓

Filtro celulósico de pregas planas 
2 607 432 033

✓

Mangueira de 3 m e Ø de 35 mm com 
adaptador 
2 608 000 569

✓

Módulo SFC+ ✓

Saco descartável 
2 607 432 043

✓

Tensão, elétrica 230 V

Dados técnicos
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Informação de vendas

Posicionamento
O aspirador universal móvel com o mais confortável sistema semiautomático de limpeza do filtro

Benefícios para usuário
O sistema L-BOXX pode ser incorporado como uma prática solução de organização e transporte para a utilização móvel

O mais confortável sistema semiautomático de limpeza do filtro (SFC+) com apenas um punho para um avanço rápido do trabalho

Os melhores resultados de aspiração graças à potente turbina de aspiração de 1.200 W com um vácuo muito elevado de até 254 Mbar

Mais vantagens
Aspirador de segurança da classe de poeiras "L" certificado segundo a norma europeia para uma boa proteção para o utilizador

Tomada do aparelho para a ligação de ferramentas elétricas com sistema automático de ligar e desligar incl. a função de marcha por inércia 
para uma utilização ainda mais cómoda

Suportes integrados diretamente no aspirador para inúmeros acessórios como cabos e mangueiras

Robusta base com rodízios para um transporte confortável com rodas que não deixam marcas

Regulação contínua da força de impacto no adaptador

Evita a formação de carga eletrostática graças à função antiestática com as mangueiras de condução elétrica disponíveis como acessórios

Desligamento automático ao atingir o nível máx. de líquido


