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Material number 0 601 070 700 0 601 070 703

EAN 3165140369749 3165140875073

Número Baretool 3601K70700 3601K70700

1 folhas de lixa C430, Expert for Wood 
and Paint 
número de encomenda, conjunto de 10 
unidades 2 608 605 306

✓

2 folhas de lixa ✓

5 folhas de lixa C430, Expert for Wood 
and Paint 
número de encomenda, conjunto de 10 
unidades 2 608 605 298

✓

Caixa do microfiltro ✓

Caixa do microfiltro 
ref.ª 2 609 199 059

✓

Mala de transporte ✓

Placa para furar folhas de lixa 
2 608 190 016

✓ ✓

Tensão, elétrica 230 V 230 V



0 601 070 700 – GSS 23 AE

Bosch Power Tools | © Robert Bosch S.A. | 21.03.2017

Dados técnicos

Potência absorvida 190 W

Nº de rotações em vazio 7.000 – 12.000 r.p.m.

Número de oscilações em vazio 14.000 – 24.000 o.p.m.

Ø do círculo de oscilação 2,0 mm

Peso 1,7 kg

Superfície de lixar

Largura da placa de lixa 92 mm

Comprimento da placa de lixa 182 mm

Folha de lixa para colar, largura 93 mm

Folha de lixa para colar, comprimento 230 mm

Folha de lixa com base autoaderente, largura 93 mm

Folha de lixa com base autoaderente, 
comprimento

185 mm

Produtos associados

Componentes do sistema Dust Special ✓

Informações relativas ao ruído e às vibrações

Nível de pressão sonora 80 dB(A)

Nível de potência sonora 91 dB(A)

Incerteza K 3 dB

Nível sonoro O nível sonoro da ferramenta 
eléctrica classificado com A é 
normalmente: nível de pressão 
sonora 80 dB(A); nível de 
potência sonora 91 dB(A). 
Incerteza K= 3 dB.

Dados técnicos

    

 



0 601 070 700 – GSS 23 AE

Bosch Power Tools | © Robert Bosch S.A. | 21.03.2017

Informação de vendas

Posicionamento
Com sistema Easy-Fit para fixação de qualquer folha de lixa

Benefícios para usuário
Sistema Easy-Fit com fixação automática para um agarre perfeito do papel de rolo ou de velcro

A excelente fixação da folha garante uma excelente qualidade de superfície e uma interação perfeita com o microfiltro para um trabalho sem pó

Eletrónica de regulação para trabalhar em função do material (característica exclusiva nesta gama de preços)

Mais vantagens
Trabalho praticamente sem vibrações e esforço

Longa duração graças ao rolamento de esferas com encapsulamento e placa de lixar branca de grande qualidade

190 Watt para uma elevada capacidade de desbaste


