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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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Tecnologia de diamante: 
Tudo o que necessita para fazer  
frente a qualquer situação
 
 Os sistemas de perfuração com diamante da Bosch aliam potência  
elevada a uma enorme comodidade de utilização. Para si isto significa: 
perfuração altamente eficaz a seco e a húmido – em pedra ou betão.  
A tecnologia robusta assegura também um trabalho com poucas vibra-
ções e pouco pó. Um amplo programa de acessórios para trabalhos a 
húmido e a seco garante resultados de precisão, mesmo nas aplicações 
mais exigentes. As fresadoras de abrir roços convencem pelo seu peso 
reduzido e pela simplicidade de montagem, em nome da precisão,  
mesmo nas situações mais exigentes.

O berbequim de diamante GDB 350 WE 
Professional, potente e sem vibrações, 
perfura o betão com armadura de ferro.

Com a coluna de furar GCR 350  
Professional o berbequim de diamante 
assenta perfeitamente na parede.
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Berbequim de diamante  
GDB 180 WE Professional
 

 A ferramenta compacta 
e potente para  
caroteamentos até 180 mm
 
▶ Potente motor de 2.000 W para furar em betão 

armado até 180 mm
▶ Elevada durabilidade graças à construção robusta 

e à caixa de engrenagem de 2 velocidades
▶ Aplicação a húmido ou a seco de condução  

manual ou na coluna de furar

Berbequim de diamante GDB 180 WE
Professional

Novo!

Dados técnicos
Potência absorvida 2.000 W
Encaixe para o acessório 1 1/4" UNC 
Ø de perfuração em betão 180 mm
Ø de perfuração em alvenaria 180 mm
Peso 5,2 kg
Número de encomenda 0 601 189 800
Material a fornecer Adaptador para aspiração de pó; Chave de bocas; Mala; Válvula de macho
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Berbequim de diamante  
GDB 350 WE Professional
 

 O perito em betão –  para 
caroteamentos até 350 mm
 
▶ Motor de 3.200 W com caixa de 3 velocidades 

para caroteamentos até 350 mm em betão armado
▶ Elevada durabilidade graças à construção robusta 

e à caixa de engrenagem
▶ Perfuração guiada com coluna de furar GCR 350 

(número de encomenda 0 601 190 200)

Berbequim de diamante GDB 350 WE
Professional

Novo!

Dados técnicos
Potência absorvida 3.200 W
Encaixe para o acessório 1 1/4" UNC 
Ø de perfuração em betão 350 mm
Peso 11,9 kg
Número de encomenda 0 601 189 900
Material a fornecer Caixa de cartão; Mangueira de água incl. adaptador
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Lixadeiras para betão GBR 15 CA
Professional

1500 Wattl 125 mmM 149000 min–1

GBR 15 CAG
Professional

1500 Wattl 125 mmM 149000 min–1

Dados técnicos
Potência absorvida 1.500 W 1.500 W
Nº de rotações em vazio 9.300 r.p.m. 9.300 r.p.m.
Ø da mó (tipo tacho) 125 mm 125 mm
Peso 2,6 kg 2,6 kg
Número de encomenda 0 601 776 000 0 601 776 001
Material a fornecer 3 discos de escovas de substituição;  

Chave de aperto
3 discos de escovas de substituição;  
Chave de aperto; L-BOXX 238;  
Mó tipo tacho de diamante de 125 mm 
(cinzento)

Fresadoras de abrir roços GNF 20 CA
Professional

GNF 35 CA
Professional

Dados técnicos
Potência absorvida 900 W 1.400 W
Profundidade regulável do rasgo 0 – 20 mm 0 – 35 mm
Largura do rasgo 3 – 23 mm 3 – 39 mm
Ø do disco 115 mm 150 mm
Número de encomenda 0 601 612 603 0 601 621 703
Material a fornecer 5 anéis distanciadores de 4 mm; Acessórios 

com 10 peças, etc.; Mala; Punção
3 anéis distanciadores de 4 mm;  
4 anéis distanciadores de 6 mm;  
Flange de admissão;  
Mala; Porca redonda; Punção
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Fresadoras de abrir roços GNF 65 A
Professional

Dados técnicos
Potência absorvida 2.400 W
Profundidade regulável do rasgo 20 – 65 mm
Largura do rasgo 3 – 40 mm
Ø do disco 230 mm
Número de encomenda 0 601 368 703
Material a fornecer 3 anéis distanciadores de 4 mm; 4 anéis distanciadores de 6 mm;  

Acessórios de 14 peças, etc.; Coletor de admissão; Flange de admissão;  
Mala; Porca redonda; Punção

Cortadora de diamante GDC 125
Professional

Dados técnicos
Potência absorvida 1.300 W
Ø do disco 125 mm
Modo de operação húmido 
Peso 2,7 kg
Número de encomenda 0 601 548 001
Material a fornecer Caixa de cartão; Chave sextavada interior; Mangueira de água incl. adaptador
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