
0 601 892 F00 – GWS 24-180 LVI

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

Material number 0 601 892 F00 0 601 892 F04

EAN 3165140484558 3165140484244

Número Baretool 3601H92F00 3601H92F00

Chave de dois furos 
1 607 950 048

✓ ✓

Flange de admissão 
1 605 703 099

✓ ✓

Porca de aperto 
1 603 340 040

✓ ✓

Punho adicional com sistema de controlo 
de vibração (Vibration Control) 
2 602 025 172

✓

Punho adicional com sistema de controlo 
de vibração (Vibration Control) 
2 602 025 181

✓

Tampa de proteção de ajuste rápido 
2 605 510 280

✓ ✓

Tensão, elétrica 230 V 230 V
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Dados técnicos

Potência absorvida 2.400 W

Nº de rotações em vazio 8.500 r.p.m.

Rosca do veio do disco abrasivo M 14

Punho principal Arco (rotativo)

Ø do disco 180 mm

Peso 5,4 kg

Informações relativas ao ruído e às vibrações

Nível de pressão sonora 92 dB(A)

Nível de potência sonora 103 dB(A)

Incerteza K 3 dB

Nível sonoro O nível sonoro da ferramenta 
eléctrica classificado com A é 
normalmente: nível de pressão 
sonora 92 dB(A); nível de 
potência sonora 103 dB(A). 
Incerteza K= 3 dB.

Dados técnicos

    

   

Informação de vendas

Posicionamento
Potente com peso reduzido

Benefícios para usuário
Potente motor Champion de 2.400 W e punho em arco rotativo

O peso mais reduzido na sua classe

Graças ao sistema Vibration Control existente no punho principal e adicional, as vibrações são reduzidas em até 50%, o que permite realizar um 
trabalho sem fadiga (EN 60745)

Mais vantagens
Sistema de embraiagem eletrónica KickBack Stop: deteta o bloqueio do disco e para a máquina imediatamente

A proteção contra rearranque involuntário impede que a máquina reentre em funcionamento após uma interrupção da corrente elétrica

Limitador da corrente de arranque e arranque suave da máquina

A tampa de proteção antitorção com ajuste rápido e simples garante uma proteção fiável em caso de ruptura do disco

Revestimento Softgrip para manuseamento confortável da máquina

Bobinagens blindadas, que protegem o motor contra os efeitos nefastos das limalhas afiadas e prolongam a vida útil da máquina


