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Dados técnicos

Binário (suave/duro/máx.) 2,5/5/- Nm

N.º de rotações em vazio (1.ª velocidade /2.ª 
velocidade)

0 – 360 r.p.m.

Tipo de bateria Tecnologia

Amplitude de aperto da bucha, mín./máx. 6,35 mm

Binário da embraiagem, mín. 0.2 Nm

Binário da embraiagem, máx. 5 Nm

Binário da embraiagem 0,2 - 5 Nm

Dimensões da ferramenta (altura) 40 mm

Dimensões da embalagem (largura x 
comprimento x altura)

162 x 280 x 90 mm

Bucha, modelo 1/4" com encaixe para 
encabadouros sextavados 
(ISK)

Capacidade da bateria 1,5 Ah

Tensão da bateria 3.6 V

Peso com bateria incluída 0,3 kg

Nível sonoro O nível sonoro da ferramenta 
eléctrica classificado com A é 
normalmente: nível de pressão 
sonora dB(A); nível de potência 
sonora dB(A). Incerteza K= dB.

Diâmetro do parafuso

Ø máximo do parafuso 5 mm

Informações relativas ao ruído e às vibrações

Nível de pressão sonora 70 dB(A)

Nível de potência sonora 80 dB(A)

Incerteza K 3 dB

Referência 0 601 9H2 101

Código de barras 4059952548739

Adaptador USB 
2 609 120 713

✓

Cabo micro USB 
1 607 000 CG9

✓

Conjunto de 25 pontas de 
aparafusar ✓

L-BOXX Mini 
1 605 438 1GK

✓

Dados técnicos

   

  



0 601 9H2 101 – Bosch GO

Bosch Power Tools | © Robert Bosch S.A. | 05.11.2021

Informação de vendas

Posicionamento
A aparafusadora sem fio Bosch GO – Esforço mínimo, eficiência máxima

Benefícios para o utilizador
Modo de ativação dupla – basta empurrar a máquina para a frente ou pressionar o botão 'on' para iniciar

Embraiagem mecânica – selecione entre 5 ajustes de binário até um 'modo de desempenho máximo'

Fácil de controlar – a ferramenta para imediatamente após a desativação através de um travão eletrónico
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