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Технически данни

Размери на инструмента (височина) 210 mm

Ø на шлифовъчния диск 215 mm

Номинална консумирана мощност 550 Вата

Размери на инструмента (широчина) 250 mm

Размери на инструмента (дължина) 1730 mm

Тегло 4.8 kg

Подложен диск, твърдост Мека

Тип шлайфащ диск Една подложка + средна 
подложка

Обороти на празен ход 340 - 910 1/min.

Диаметър на шкурката 225 mm

Тип шкурка Мрежеста шкурка

Информация за шум/вибрации

Ниво на звуковото налягане 84 dB(A)

Ниво на силата на звука 95 dB(A)

Несигурност K 3 dB

Артикулен номер 0 601 7D4 020

Баркод 4059952577883

1 x комплект подложки (опорни и 
средни), 215 mm 
2 608 000 766

✓

1 x шкурка M480, Best for Wood and 
Paint, 180 
предлага се отделно като комплект от 5: 2 
608 621 148

✓

3 x кабелна скоба 
предлага се отделна като комплект от 3: 
резервна част номер 1 619 PB6 088

✓

Куфар за инструменти ✓
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Ттърговска информация

Позициониране
Новата шлайфмашина за сухо строителство на Bosch за шлайфане с лекота във всички посоки

Потребителска полза
„UltraFlexible Head‟ за плъзгане с лекота по тавани и стени и намалява повредите по повърхността
Засмукването към тавана осигурява висок комфорт и по-леко усещане за тегло на инструмента
Ергономичната L-образна ръкохватката намалява напрежението при протягане по време на шлайфане
Иновативната конструкция на сегментирания прът с блокировка за бърза смяна осигурява гъвкавост на дължината и бързо 
адаптиране
Постоянните обороти поддържат висока скорост на снемане на материал и бърза финишна обработка на повърхността
Мощен и издръжлив мотор предоставя високи скорости на шлайфане в предизвикателни условия и удължен живот на мотора
Сегментирана четка с бързо освобождаване дава възможност за шлайфане до стената, като намалява времето за подготовка на 
повърхността и необходимостта за ръчно шлайфане
Оптимизиран въздушен поток за шлайфане без прах* и удължен експлоатационен живот на инструмента (*използвайки Bosch GAS 
35L AFC)
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