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9 Aspiratoare, pistoale de lipit,  
suflante cu aer cald
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  Scule electrice utile pentru   
domenii de utilizare diversifi cate.  
  În timpul şlefuirii se depune în mod inevitabil murdărie şi praf. Acest lucru 

poate fi  evitat cu ajutorul aspiratoarelor compacte de la Bosch. Indiferent 

dacă trebuie aspirat umed sau uscat, rumeguş sau chiar praful fi n de beton – 

cu sistemul de fi ltrare Plus-clean, fi ltrele rămân curate, capacitatea 

de aspirare se menţine la nivel maxim şi mediul de lucru este curat.

    

    Bosch are scule electrice adecvate şi pentru instalaţii şi reparaţii. Sufl anta 

cu aer cald, cu reglarea exactă, fără trepte a temperaturii şi pistoalele 

de lipit îşi dovedesc efi cienţa în deja cunoscuta manieră Bosch.  

  Pentru o capacitate de aspirare 
constant ridicată: graţie sistemului 
de curăţare electromagnetică 
a fi ltrelor Plus-clean fi ltrele 
aspiratoarelor Bosch rămân 
întotdeauna curate.  

  Astfel lacul se îndepărtează rapid: 
cu duza sa specială pentru 
suprafeţe, sufl anta cu aer cald 
GHG 660 LCD Professional 
îndepărtează rapid chiar straturile 
groase de vopsea de pe orice 
suprafeţe.  
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    Aspirator    9  

  Aspiratorul ideal   
pentru lemn  
  E    Pentru utilizarea fără praf a ferăstraielor circulare 

şi verticale, a maşinilor de frezat şi polizoarelor 
Bosch. Aspiratorul certificat pentru lemn, categorie 
praf M, adecvat şi pentru aspirarea lichidelor

    E    Capacitatea de aspirare se menţine intactă 
datorită Plus-clean, curăţarea electromagnetică 
a filtrelor

    E    Durabilitate prelungită a filtrului prin oprire 
automată la atingerea nivelului maxim de umplere 
cu apă  

  Aspirator special pentru lemn 
GAS 50 M   Professional  

  Aspiratoare    GAS 25   
Professional  

  GAS 50   
Professional  

  GAS 50 M   
Professional  

  Date tehnice                 

  Putere nominală    1.200 W    1.200 W    1.200 W  

  Capacitate    25 l    50 l    50 l  

  Vid maxim    248 mbari (la suflantă)    248 mbari (la suflantă)    225 mbari (la capătul furtunului)  

  Suprafaţă de filtrare    4.300 cm  2    8.600 cm  2    8.600 cm  2  

  Număr de comandă    0 601 979 108    0 601 989 108    0 601 988 103  
  Set de livrare    Filtru de poliester    2 filtre din poliester    2 filtre din celuloză  

  2 tuburi de aspirare lungi de 
câte 0,5 m, cu diametru de 
35 mm  

  2 tuburi de aspirare lungi de 
câte 0,5 m, cu diametru de 
35 mm  

  2 tuburi de aspirare lungi de 
câte 0,5 m, cu diametru de 
35 mm  

  Set de 3 duze    Set de 3 duze    Set de 3 duze  
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    Pistol de lipit 

Suflante cu aer cald    9  
  Pistol de lipit    GKP 200 CE   

Professional  

  Date tehnice       

  Putere nominală    500 W  

  Capacitatea de lipire    30 g/min  

  Timp de încălzire    4 min  

  Greutate fără cablu    0,4 kg  

  Număr de comandă    nu este disponibil  
  Set de livrare    8 baghete de lipit 200 mm  

  Set de 3 duze  

  Suflante cu aer cald    GHG 600 CE   
Professional  

  GHG 660 LCD   
Professional  

  Date tehnice            

  Putere nominală    2.000 W    2.300 W  

  Temperatură de lucru    100 – 600 °C    50 – 660 °C  

  Curent de aer    350 – 550 l/min    250 – 500 l/min  

  Greutate fără cablu    0,6 kg    1,0 kg  

  Număr de comandă    0 601 942 103    0 601 944 708  
  Set de livrare    Duză de suprafeţe 50 mm  

  Duză de protecţie a sticlei 75 mm  




