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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 profissionais 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.

Ferramentas
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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.

Li-Ion

3 anos

Garantia
para ferramentas

Professional
Service

2 anos

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

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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Serras proﬁssionais Bosch:
O mais elevado padrão em potência
e precisão
As serras da Bosch destacam-se pela sua potência, precisão e pela
manuseabilidade perfeita. Com o seu atual programa de serras proﬁssionais, a Bosch coloca à sua disposição soluções para o trabalho em
madeira para qualquer aplicação: serras verticais e uma serra de imersão
para cortes precisos em parquete ou bancadas de trabalho, assim como
serras circulares com e sem ﬁo para cortar vigas de telhado com medidas
exatas – mesmo em situações de funcionamento contínuo. Para além
disso, existe ainda um amplo programa de serras sabre para qualquer tipo
de utilização.

Testado por proﬁssionais:
a serra vertical GST 160 CE Professional
"Para poder trabalhar com precisão é necessário sentir o material enquanto o serramos.
A GST 160 CE Professional adapta-se perfeitamente à mão, é potente e ao mesmo tempo
silenciosa, de maneira a poder ser manobrada na perfeição. Não conheço outra serra vertical
que seja melhor que esta."
Urs Lederer, construtor de móveis
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Serras
Serras verticais

Serra vertical
GST 160 CE/BCE Professional

Máxima Precisão:
controlo total para cortes
limpos!
▶ O formato compacto e leve com um reduzido
perímetro do punho permite um controlo da
ferramenta
▶ A condução da lâmina de serra com elevada
precisão através do rolo duplo patenteado impede
que a lâmina de serra se dobre – para uma
excelente precisão de corte
▶ O potente motor de 800 W com Constant
Electronic permite um avanço de corte constante,
mesmo em sobrecarga.

Serras verticais

Dados técnicos
Potência absorvida
Profundidade de corte em madeira
Profundidade de corte em alumínio
Profundidade de corte em aço sem liga
Número de encomenda
Material a fornecer

GST 160 CE
Professional

GST 160 BCE
Professional

800 W
160 mm
20 mm
10 mm
0 601 517 000
1 proteção contra o arranque de aparas;
3 lâminas de serra; L-BOXX;
Sistema de aspiração

800 W
160 mm
20 mm
10 mm
0 601 518 000
1 proteção contra o arranque de aparas;
3 lâminas de serra; L-BOXX;
Sistema de aspiração
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Serras
Serras verticais

Serras verticais

Dados técnicos
Potência absorvida
Profundidade de corte em madeira
Profundidade de corte em alumínio
Profundidade de corte em aço sem liga
Número de encomenda
Material a fornecer

Serras verticais

7

GST 1400 CE
Professional

GST 1400 BCE
Professional

720 W
140 mm
20 mm
10 mm
não disponível em Portugal
−

720 W
140 mm
20 mm
10 mm
0 601 515 101
1 proteção contra o arranque de aparas;
Lâmina da serra; Mala

GST 150 CE
Professional

GST 150 BCE
Professional

780 W
150 mm
20 mm
10 mm
0 601 512 000
1 patim deslizante;
1 proteção contra o arranque de aparas;
Lâmina da serra; Mala; Sistema de aspiração

780 W
150 mm
20 mm
10 mm
0 601 513 000
1 patim deslizante;
1 proteção contra o arranque de aparas;
Lâmina da serra; Mala; Sistema de aspiração

Vídeo do produto

Dados técnicos
Potência absorvida
Profundidade de corte em madeira
Profundidade de corte em alumínio
Profundidade de corte em aço sem liga
Número de encomenda
Material a fornecer
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Serras verticais
Serra para espuma

Serras verticais

GST 90 E
Professional

GST 90 BE
Professional

650 W
90 mm
20 mm
10 mm
não disponível em Portugal
−

650 W
90 mm
20 mm
10 mm
0 601 58F 000
1 proteção contra o arranque de aparas;
Lâmina da serra; Mala; Sistema de aspiração

Vídeo do produto

Dados técnicos
Potência absorvida
Profundidade de corte em madeira
Profundidade de corte em alumínio
Profundidade de corte em aço sem liga
Número de encomenda
Material a fornecer

Serra para espuma

Dados técnicos
Potência absorvida
Profundidade de corte em espuma
Número de cursos em vazio
Rotação nominal
Número de encomenda
Material a fornecer

GSG 300
Professional

350 W
300 mm
3.200 r.p.m.
2.100 r.p.m.
0 601 575 103
Espátulas; Placa base montada
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Serras
Serras de imersão

Serra de imersão
GKT 55 GCE Professional

Precisão e potência para
um corte impecável
▶ Cortes limpos e precisos graças aos componentes
da máquina de grande qualidade, ao disco de
serra de precisão e ao sistema de calhas de guia
▶ Trabalho confortável especialmente no interior
graças ao sistema de aspiração de pó altamente
eﬁcaz e ao disco de serra de baixo ruído
▶ Número ajustável de rotações, potente motor de
1.400 W e Constant-Electronic para cortar
diferentes materiais, como madeira, contraplacados, alumínio e vidro acrílico

Serras de imersão

GKT 55 GCE
Professional

Guia paralela para GKT 55 GCE
Professional

1.400 W
57 mm
165 mm
4,7 kg
0 601 675 000
Caixa de cartão

−
−
−
−
1 600 Z00 00X
−

Vídeo do produto

Dados técnicos
Potência absorvida
Profundidade de corte (90°)
Ø do disco da serra
Peso
Número de encomenda
Material a fornecer

7
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Calhas de guia

Sistema de calhas de guia FSN
Professional

Tecnologia de calhas de
guia para uma condução
precisa
▶ Condução precisa – calhas perfeitamente
lineares, mesmo que sejam prolongadas graças ao
elemento de união com alinhamento automático
▶ Prolongamento estável – graças ao elemento de
união VEL para uma união estável e rápida das
calhas de guia
▶ Modelo seguro – Proteção contra lascas para
arestas de corte limpas e superfícies aderentes
para um manuseamento seguro.

Calhas de guia

FSN 800
Professional

FSN 1100
Professional

FSN 1600
Professional

800 mm
1 600 Z00 005
−

1100 mm
1 600 Z00 006
−

1600 mm
1 600 Z00 00F
−

Vídeo do produto

Dados técnicos
Comprimento
Número de encomenda
Material a fornecer
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Serras
Calhas de guia
Acessórios para calhas de guia
Calhas de guia

FSN 2100
Professional

FSN 3100
Professional

2100 mm
1 600 Z00 007
−

3100 mm
1 600 Z00 008
−

FSN OFA 32 KIT 800
Professional

FSN KZW
Professional

Conjunto de calhas de guia para a criação
de filas de grelhas de 32 mm

Grampos de fixação manuseáveis com uma
mão para a fixação rápida e segura da calha
de guia na peça

1 600 A00 1T8
FSN 800; FSN KZW; FSN OFA; RA 32

1 600 A00 1F8
2 grampos de fixação

Vídeo do produto

Dados técnicos
Comprimento
Número de encomenda
Material a fornecer

Acessórios para calhas de guia

Dados técnicos
Descrição

Número de encomenda
Material a fornecer

7
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Serras
Acessórios para calhas de guia

Acessórios para calhas de guia

FSN RA 32 1600
Professional

FSN RA 32 800
Professional

RA 32
Professional

Calha de guia de 1.600 mm
com grelha de 32 mm

Calha de guia de 800 mm
com grelha de 32 mm

−

Comprimento
Número de encomenda
Material a fornecer

1600 mm
1 600 Z00 03W
−

800 mm
1 600 Z00 03V
−

−
1 600 Z00 03X
−

Acessórios para calhas de guia

KS 3000 + FSN SA
Professional

Dados técnicos
Descrição

Novo!

Dados técnicos
Número de encomenda
Material a fornecer

1 600 A00 1FT
Lâmina de serra vertical T 344 DP

FSN SA
Professional

Novo!

1 600 A00 1FS
Lâmina de serra vertical T 344 DP
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Serras
Serras circulares

Serras circulares

GKS 85
Professional

GKS 85 G
Professional

2.200 W
85 mm
235 mm
7,5 kg
0 601 57A 000
1 disco de serra circular de metal duro;
1 guia paralela; Adaptador de aspiração;
Chave sextavada

2.200 W
85 mm
235 mm
7,8 kg
0 601 57A 900
1 disco de serra circular de metal duro;
Adaptador de aspiração; Chave sextavada

GKS 65
Professional

GKS 65 G
Professional

1.600 W
65 mm
190 mm
4,8 kg
0 601 667 000
1 disco de serra circular de metal duro
(190 mm Ø); 1 guia paralela

1.600 W
65 mm
190 mm
5,2 kg
não disponível em Portugal
−

Vídeo do produto

Dados técnicos
Potência absorvida
Profundidade de corte (90°)
Ø do disco da serra
Peso
Número de encomenda
Material a fornecer

Serras circulares

Dados técnicos
Potência absorvida
Profundidade de corte (90°)
Ø do disco da serra
Peso
Número de encomenda
Material a fornecer

7
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Serras
Serra circular

Serras circulares
GKS 65 GCE Professional

Ferramentas compactas
e potentes – otimizadas
para calhas de guia
▶ Compatibilidade exata com o novo sistema
de calhas de guia FSN Professional da Bosch,
assim como com sistemas de guia de outros
fornecedores
▶ São possíveis cortes em meia-esquadria com
calha de guia sem adaptador
▶ Elevada progressão de corte graças aos motores
muito potentes

Serra circular

GKS 65 GCE
Professional

Vídeo do produto

Dados técnicos
Potência absorvida
Profundidade de corte (90°)
Ø do disco da serra
Peso
Número de encomenda
Material a fornecer

1.800 W
65 mm
190 mm
5,2 kg
0 601 668 900
1 disco de serra circular de metal duro
Adaptador de aspiração

0 601 668 902
FSN 1600; L-BOXX
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Serras
Serras circulares

Serras circulares

GKS 160
Professional

GKS 165
Professional

7

GKS 190
Professional

Novo!

Dados técnicos
Potência absorvida
Profundidade de corte (90°)
Ø do disco da serra
Peso
Número de encomenda
Material a fornecer

Serras circulares

1.050 W
54 mm
160 mm
3,6 kg
não disponível em Portugal
−

GKS 55+ GCE
Professional

Novo!

Dados técnicos
Potência absorvida
Profundidade de corte (90°)
Ø do disco da serra
Peso
Número de encomenda
Material a fornecer

1.350 W
63 mm
165 mm
3,8 kg
0 601 682 100
Caixa de cartão

1.100 W
66 mm
165 mm
3,6 kg
0 601 676 100
−

1.400 W
70 mm
190 mm
4,2 kg
0 601 623 000
1 disco de serra circular de
metal duro; 1 guia paralela;
Adaptador de aspiração;
Chave sextavada; Mala

GKS 55+ G
Professional

Novo!

1.200 W
63 mm
165 mm
3,8 kg
0 601 682 000
−
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Serras
Serras circulares
Eletrosserras

Serras circulares

GKS 55
Professional

GKS 55 GCE
Professional

1.200 W
55 mm
160 mm
3,5 kg
não disponível em Portugal
−

1.350 W
55 mm
160 mm
3,9 kg
não disponível em Portugal
−

GKE 35 BCE
Professional

GKE 40 BCE
Professional

2.100 W
×
350 mm
4,6 kg
0 601 597 603
Barra Double Guard 35 cm; Corrente de 35 cm

2.100 W
×
400 mm
4,8 kg
0 601 597 703
Barra Double Guard 40 cm;
Corrente de 40 cm; Proteção de transporte

Vídeo do produto

Dados técnicos
Potência absorvida
Profundidade de corte (90°)
Ø do disco da serra
Peso
Número de encomenda
Material a fornecer

Eletrosserras

Dados técnicos
Potência absorvida
Eletrónica
Comprimento da barra
Peso
Número de encomenda
Material a fornecer
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Serras
Serrote elétrico

Serrote elétrico

Dados técnicos
Potência absorvida
Comprimento da barra
Comprimento do curso
Peso
Número de encomenda
Material a fornecer

GFZ 16-35 AC
Professional

1.600 W
350 mm
50 mm
5,2 kg
0 601 637 703
Barra; Conjunto de lâminas de serra para madeira e plástico

7
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Serras

O programa «Expert for»
Para cortes perfeitos – em que pode confiar

Expert for Wood, Aluminium, Laminated Panel, Sandwich Panel,
High Pressure Laminate, Construct Wood, Steel, Multi Material

Dentes de Microteq
Fabricados a partir de grãos de metal duro extra duros
e duradouros. Exclusividade – de produção própria.
Revestimento Proteqtion
O revestimento de tecnologia de ponta para um rendimento de corte fiável – diminui a corrosão, reduz o atrito.
Vibration Control
Ranhura amortecedora especialmente concebida
para um desempenho muito silencioso, para uma
redução significativa do ruído e menos vibrações.
Corpo de aço
Aço de primeira classe (até HRC 46) para uma elevada durabilidade. Cortado a laser, para uma precisão elevada sem deformar
o disco.
Ranhuras de expansão
Cortadas a laser, para uma elevada precisão e estabilidade do
disco. A conceção especial contribui para um nível sonoro mais
reduzido.
Anel tensor
Graças ao anel tensor com enrolamento especial, os discos permanecem indeformáveis e perfeitamente planos mesmo quando
estão a ser utilizados.
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Serras

Expert for Fiber Cement

Dentes em diamante policristalino (PCD)
para uma durabilidade extremamente elevada

Revestimento Proteqtion
O revestimento de tecnologia de ponta para um
rendimento de corte fiável – diminui a corrosão, reduz
o atrito.

Vibration Control
Ranhura amortecedora especialmente concebida
para um desempenho muito silencioso, para uma
redução significativa do ruído e menos vibrações.

Corpo de aço
Aço de primeira classe (até HRC 46) para uma elevada
durabilidade. Cortado a laser, para uma precisão elevada
sem deformar o disco.

7
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Serras

Placas de aglomerado de
madeira (em bruto), placas
acústicas, placas leves

Placas de aglomerado abrasivas,
com revestimento de um ou ambos os lados – revestimento duro

Tábuas de cofragem

Material composto

●

Madeira para construção

●

Madeira para construção com
pregos e restos de betão

Madeira macia

Máquina

Madeira dura

Materiais derivados
da madeira

O programa «Expert for»
O disco certo para o material certo

●

●
●
●

●

●

●

⌀ exterior
[mm]

●

Serra de imersão
e serra circular manual

120-450

Fresadoras multifunções

120-450

Serras manuais a seco
para metal

160-230

Serra de meia-esquadria

210-315

Serras de meia-esquadria
para metal

254-355

Serra circular de bancada
(horizontal e vertical)

250-350

Serra circular de mesa

190-350

Serra de traçar de mesa

190-300

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●
●
●
●
●
●

●

●

●

●
●

●

●
Materiais em fibras, MDF, OSB,
laminados MDF
Placa de madeira estratificada

●
●
●
●

●

●

●
●

●
●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●
●
●
●

●

●

●

●

●

●

Serras

●
●

● = especialmente apropriado

Indicado para Corian©

Contraplacado de gesso e
cartão

●

Fibrocimento,
indicado para Eternit©

Painéis tipo «Sandwich», revestidos de um ou ambos os lados

Aço

Metais não ferrosos, alumínio,
latão, cobre

●

Plásticos, epóxi

Betão poroso

Outros materiais

Placas laminadas de alta
pressão, indicadas para Trespa©

Soalhos laminados, parquete

Madeira comprimida e
estratificada, contraplacado

●
Material composto

Placas de aglomerado, laminado
folheado, placas de aglomerado
de madeira finas
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●

●

= apropriado
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Serras
Serras sabre

Serra sabre
GSA 1300 PCE Professional

As vibrações mais reduzidas da sua classe – com
uma potência de 1.300 W
▶ Para um trabalho sem fadiga: punho antivibrações
e equilíbrio de massas
▶ Motor de alto rendimento de 1.300 W com
sistema Constant Electronic para as aplicações
mais adversas
▶ Curso pendular para uma progressão
de corte rápida

Serras sabre

GSA 1100 E
Professional

GSA 1300 PCE
Professional

1.100 W
230 mm
28 mm
3,6 kg
0 601 64C 800
2 lâminas de serra; Mala

1.300 W
230 mm
28 mm
4,1 kg
0 601 64E 200
2 lâminas de serra; Mala

Vídeo do produto

Dados técnicos
Potência absorvida
Profundidade de corte em madeira
Comprimento de curso da serra
Peso
Número de encomenda
Material a fornecer
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Serras
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Serras

Lâminas de serra sabre com tecnologia
de metal duro
Finalmente a solução para as aplicações mais exigentes
Os materiais muito resistentes, como por exemplo o aço inoxidável ou os parafusos de têmpera,
de alta liga são usados cada vez mais na construção civil. É muito difícil cortar madeira com
estes elementos de metal. Neste momento não existe um método prático para executar estes
trabalhos de forma eficaz. As lâminas de serra sabre em bimetal chegam ao seu limite. As novas
lâminas de serra sabre Progressor for Wood and Metal com tecnologia de metal duro cortam
todos os materiais de madeira e metal. São a solução perfeita para trabalhos de demolição.

NOVIDADE! Progressor for Wood and Metal
Carbide Technology
Corta todos os materiais de
madeira e metal. Excelente
durabilidade, mesmo ao cortar
aços de alta liga.

Dentes afiados e soldados individualmente
Garantem máxima flexibilidade e
resistência ao choque para trabalhos
de demolição duros.

Lâmina de largura
e espessura extra
Para a melhor estabilidade
em trabalhos de demolição.
Dentado progressivo
Aplicação universal, tanto para
materiais finos como grossos.
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Serras
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As novas lâminas de serra de metal duro
Progressor for Wood and Metal
A solução ideal para trabalhos de demolição

772 976

S 1156 XHM

5-175

225 × 25 ×1,25

1

100

772 983

S 1256 XHM

5-250

300 × 25 ×1,25

1

101

772 990

O dentado progressivo é adequado
para serrar vigas de madeira grossas com elementos de fixação finos.

A serra sabre S 1256 XHM
extralonga é a solução perfeita para cortes transversais
especialmente grandes.

A nova serra sabre Progressor for
Wood and Metal corta até mesmo
perfis montados no exterior sem
esforço.

