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3 anos de garantia para todas as ferramentas elétricas profissionais da linha azul.  
2 anos de garantia para todas as baterias e carregadores de lítio da gama profissional.  
O registo deve ser efetuado no espaço de 4 semanas após a compra em  
www.bosch-professional.com/warranty

Professional 
ServiceLi-Ion

2 anos 3 anos
Garantia 
para ferramentas

Garantia 
para baterias

3 anos de garantia para todas as ferramentas elétricas profissionais da linha azul.  
2 anos de garantia para todas as baterias e carregadores de lítio da gama profissional. 
O registo deve ser efetuado no espaço de 4 semanas após a compra em www.bosch-professional.com/warranty
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Na Bosch, as ferramentas elétricas usadas não são postas de parte.
Hoje em dia, mais de 80% das ferramentas elétricas profissionais 
da Bosch são recicladas, porque participamos ativamente na proteção 
do meio ambiente. Os proprietários das ferramentas elétricas profis-
sionais podem também desempenhar um papel ativo nesse processo, 
graças à recolha de ferramentas elétricas e baterias Bosch realizada 
nos nossos distribuidores oficiais, as quais são depois destinadas a um 
processo de reciclagem controlado.

Serviço de Atendimento ao Cliente Bosch
Telefone: 808 202 385

Respostas qualificadas a todas as questões relativas à utilização de 
ferramentas elétricas Bosch de forma rápida e eficaz.

Mais informação sobre ferramentas elétricas profissionais Bosch  
e campos de utilização
www.bosch-professional.com.pt

Robert Bosch, S.A.
Departamento de Ferramentas Elétricas
Av. Infante D. Henrique, Lts. 2E–3E 
1800–220 Lisboa 
Portugal

www.bosch-professional.com.pt
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Especialistas para as mais  
diversas aplicações
 
 Onde quer que seja necessário manter um local de trabalho limpo,  
por exemplo, em obras de renovação de construções históricas,  
os aspiradores compactos da Bosch estão prontos para entrar em ação.  
O seu incrível poder de aspiração elimina até mesmo o mais fino pó de  
betão, tanto a seco como a húmido. Da mesma forma, a Bosch tem tam-
bém a ferramenta certa para os trabalhos de instalação e de reparação. 
Para todas as aplicações possíveis e imaginárias, a Bosch tem sopradores 
de ar quente com regulação da temperatura precisa e infinitamente regulá-
vel e pistolas de colar com armação integrada para um trabalho exato, por 
muito mais tempo. 

O sistema Click & Clean da Bosch. Um sistema – infinitas possibi-
lidades. Só o sistema certo fará de si um melhor profissional. Por isso, 
o sistema Click & Clean foi pensado ao pormenor. Os aspiradores, as 
ferramentas elétricas e os acessórios da Bosch foram, assim, concebidos 
nas mesmas condições e harmoniosamente combinados entre si.

A limpeza do filtro é  
totalmente automática

Todos os aspiradores AFC da Bosch têm 
um sistema de limpeza do filtro que limpa 
automaticamente o filtro de pregas planas 
incorporado a cada 15 segundos por meio 
de sopros de ar. Dessa forma, terá sempre 
à sua disposição todo o poder de aspiração 
para um constante avanço do trabalho.

Sistema L-BOXX –  
Mais prático não há

Todos os novos aspiradores da Bosch 
estão equipados com um encaixe para 
L-BOXX. Desta forma podem-se limpar as 
ferramentas elétricas e os acessórios com 
facilidade, transportá-las confortavelmente 
e armazená-las.
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Aspiradores industriais  
para seco / húmido

GAS 20 L SFC
Professional

SFC

GAS 25 L SFC
Professional

SFC

Dados técnicos
Potência máx. absorvida (turbina) 1.200 W 1.200 W
Vácuo máx. (turbina) 215 mbar 248 mbar
Débito volúmico máx. (turbina) 62 l/s 61 l/s
Classe de filtro L  L 
Capacidade bruta do depósito 19 l 25 l
Número de encomenda 0 601 97B 000 0 601 979 103
Material a fornecer 2 tubos de aspiração com 0,5 m cada e Ø de 

35 mm; Conjunto de bocais de 2 peças; Filtro 
de pregas; Mangueira de 3 m e Ø de 38 mm 
com adaptador; Punho de regulação do ar; 
Saco coletor de pó descartável

2 tubos de aspiração com 0,5 m cada e Ø de 
35 mm; Conjunto de bocais de 3 peças; Filtro 
de poliéster; Mangueira de 3 m e Ø de 35 mm 
com adaptador; Punho de regulação do ar; 
Saco de papel

Aspiradores industriais para 
seco / húmido

GAS 35 L SFC+
Professional

SFC+

GAS 35 L AFC
Professional

AFC

15
sec

Dados técnicos
Potência máx. absorvida (turbina) 1.380 W 1.380 W
Vácuo máx. (turbina) 254 mbar 254 mbar
Débito volúmico máx. (turbina) 74 l/s 74 l/s
Classe de filtro L  L 
Capacidade bruta do depósito 35 l 35 l
Número de encomenda 0 601 9C3 000 0 601 9C3 200
Material a fornecer 3 tubos de aspiração cromados de 0,35 m de com-

primento; Bocal para juntas de 250 mm; Conjunto 
de bocais para chão; Cotovelo; Filtro celulósico de 
pregas planas; Mangueira de 3 m e Ø de 35 mm 
com adaptador; Módulo SFC+; Saco descartável

3 tubos de aspiração cromados de 0,35 m de 
comprimento; Bocal para juntas de 250 mm; 
Conjunto de bocais para chão; Cotovelo; Filtro 
de pregas planas PES; Mangueira de 5 m e Ø de 
35 mm com adaptador; Saco descartável
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Aspirador industrial para seco / húmido 
GAS 35 M AFC Professional
 

 O versátil aspirador  
industrial com sistema 
automático de limpeza  
do filtro
 
▶ O sistema L-BOXX pode ser incorporado como 

uma prática solução de organização e transporte 
para a utilização móvel

▶ Poder de aspiração permanente para um avanço 
contínuo do trabalho graças ao sistema auto-
mático de limpeza do filtro (AFC)

▶ Enquanto aspirador da classe de poeiras M 
certificado segundo a norma europeia, abrange 
uma grande parte das poeiras para uma elevada 
proteção do utilizador

Aspiradores industriais para 
seco / húmido

GAS 35 M AFC
Professional

AFC

15
sec

ANTISTATIC

GAS 55 M AFC
Professional

AFC

15
sec

ANTISTATIC

Dados técnicos
Potência máx. absorvida (turbina) 1.380 W 1.380 W
Vácuo máx. (turbina) 254 mbar 254 mbar
Débito volúmico máx. (turbina) 74 l/s 74 l/s
Classe de filtro M  M 
Capacidade bruta do depósito 35 l 55 l
Número de encomenda 0 601 9C3 100 0 601 9C3 300
Material a fornecer 3 tubos de aspiração cromados de 0,35 m de com-

primento; Bocal para juntas; Conjunto de bocais 
para chão; Cotovelo; Filtro de pregas planas PES; 
Mangueira de 5 m de comprimento com Ø de 35 mm 
antiestática com adaptador; Saco descartável

Bocal para juntas; Conjunto de bocais para 
chão; Cotovelo; Filtro de pregas planas PES; 
Mangueira de 5 m de comprimento com Ø 
de 35 mm antiestática com adaptador; Saco 
descartável
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Pistola de colar  
GKP 200 CE Professional
 

 Com regulação eletrónica 
da temperatura
 
▶ Elementos de aquecimento regulados eletronica-

mente para uma operacionalidade rápida e uma 
temperatura de serviço constante

▶ Avanço mecânico
▶ Possibilidade de trabalho sem fio

Pistola de colar GKP 200 CE
Professional

Dados técnicos
Potência absorvida 500 W
Capacidade de colagem 30 g/min
Tempo de aquecimento 4 min
Peso 0,4 kg
Número de encomenda 0 601 950 703
Material a fornecer 8 bastões de cola de 200 mm; Cabo de 3,5 m amovível; Conjunto de bocais de 3 peças; Mala
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Soprador de ar quente GHG 660 LCD
Professional

Dados técnicos
Potência absorvida 2.300 W
Temperatura de trabalho 50 – 660 °C
Fluxo de ar 250 – 500 l/min
Peso 1,0 kg
Número de encomenda 0 601 944 703
Material a fornecer Bico espalhador de 50 mm; Bico protetor de vidros de 75 mm; Mala

Soprador de ar quente GHG 600 CE
Professional

Dados técnicos
Potência absorvida 2.000 W
Temperatura de trabalho 100 – 600 °C
Fluxo de ar 350 – 550 l/min
Peso 0,6 kg
Número de encomenda 0 601 942 103
Material a fornecer Cabo de ligação; Caixa de cartão
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