
Ficha de dados de produtos
Ferramentas elétricas para artes e ofícios & indústria

Berbequins sem fio

GSB 18V-60 C

Tensão da bateria 18 V

Ø máximo de perfuração em alvenaria 13 mm

Ø máximo do parafuso 10 mm

Número de encomenda 0 601 9G2 102

A melhor combinação de potência e tamanho na categoria 
de 18 V da Bosch – com motor sem escovas e função de 
perfuração com percussão

Os dados mais importantes

Dados técnicos
Dados técnicos
Binário (suave/duro/máx.) 31/60/- Nm

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

0 – 600 / 0 – 1.900
r.p.m.

Número de impactos, máx. 28.500 ipm

Amplitude de aperto da bucha, mín./máx. 1,5 / 13 mm

Tensão da bateria 18 V

Escalões do binário 20+1

Dimensões da ferramenta (altura) 248 mm

Dimensões da embalagem (largura x
comprimento x altura)

253 x 328 x 112 mm

Peso com bateria incluída 1,9 kg

Diâmetro de perfuração
Ø máximo de perfuração madeira 38 mm

Ø máximo de perfuração aço 13 mm

Ø máximo de perfuração em alvenaria 13 mm

Diâmetro do parafuso
Ø máximo do parafuso 10 mm

Informações relativas ao ruído
e às vibrações
Furar em metal
Valor de emissão de vibrações ah 2,5 m/s²

Incerteza K 1,5 m/s²

Furar com percussão em alvenaria
Valor de emissão de vibrações ah 8 m/s²

Incerteza K 1,5 m/s²

Aparafusar
Valor de emissão de vibrações ah 2,5 m/s²

Incerteza K 1,5 m/s²

© Robert Bosch GmbH 21.07.2020     Página 1 de 2

https://www.bosch-professional.com/pt/pt/products/gsb-18v-60-c-06019G2102


Ficha de dados de produtos
Ferramentas elétricas para artes e ofícios & indústria

Vantagens:
■ Excelente combinação entre potência e tamanho graças

ao binário de 60 Nm e a um comprimento de cabeça de
174 mm

■ Sistema KickBack Control para maior proteção do
utilizador, tarefas mais seguras e melhor controlo da
ferramenta; bucha de precisão para maior conforto

■ Opção de conectividade Bluetooth para ligação direta a
um smartphone, com vista a controlo adicional da
ferramenta
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