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Dados técnicos

Potência absorvida 1.400 W

Nº de rotações em vazio 5.500 r.p.m.

Peso 4,2 kg

Ø interior do disco de serra 30,0 mm

Ø do disco da serra 190 mm

Profundidade de corte

Profundidade de corte (90°) 70 mm

Profundidade de corte (45°) 50 mm

Produtos associados

Componentes do sistema Dust Special ✓

Informações relativas ao ruído e às vibrações

Nível de pressão sonora 96 dB(A)

Nível de potência sonora 107 dB(A)

Incerteza K 3 dB

Nível sonoro O nível sonoro da ferramenta 
eléctrica classificado com A é 
normalmente: nível de pressão 
sonora 96 dB(A); nível de 
potência sonora 107 dB(A). 
Incerteza K= 3 dB.

Material number 0 601 623 000

EAN 3165140469678

Número Baretool 3601F23000

Adaptador de aspiração 
ref.ª 1 619 P06 204

✓

Batente paralelo 
1 608 190 007

✓

Caixa de cartão ✓

Chave sextavada interior WAF 5 
ref.ª 1 907 950 006

✓

Disco de serra de metal duro 190 mm 
Ø 
2 608 641 184

✓

Tensão, elétrica 230.0 V

Dados técnicos

    



0 601 623 000 – GKS 190

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

Informação de vendas

Posicionamento
A ferramenta mais potente na classe mais baixa

Benefícios para usuário
Com o motor mais potente de 1400 W da sua classe para uma progressão de corte mais rápida em madeira dura e macia

As mais elevadas profundidades de corte (70 mm) e capacidade de inclinação (56°) da sua classe para obter flexibilidade em qualquer posição 
de trabalho

Design compacto para melhor manuseamento

Mais vantagens
Soprador turbo para uma visão da linha de corte sem pó

Condução otimizada das aparas para uma melhor visão da superfície de trabalho

Resistente tampa de proteção pendular fechada em alumínio fundido sob pressão


