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  Pentru că precizia este decisivă.   

  Testat de profesionişti: 
    Ferăstrăul multifuncţional GTM 12 Professional
    „Am testat ferăstrăul şi am fost entuziasmaţi. În ciuda puterii mari, tăietura 
este foarte fi nă iar pânza de ferăstrău nu vibrează. Cu funcţia de ferăstrău 
circular staţionar putem tăia grinzi de lemn, iar utilizându-l ca ferăstrău circular 
de banc putem prelucra foarte precis piesele de lucru lungi, executând de ex. 
tăieri în plăcile de lemn.”

    Pedro Munos Blazques, şef de atelier al Teatrului Regal din Madrid  

  Profesioniştii aşteaptă precizie şi performanţe ridicate de la sculele 

electrice staţionare. Motoarele extrem de puternice ale sculelor electrice 

staţionare profesionale de la Bosch permit un avans de lucru rapid în 

orice tip de lemn. 

    

    Indiferent dacă este vorba despre paneluri, dulapi şi scânduri, tăieri 

drepte sau înclinate şi unghiulare: sculele electrice staţionare Bosch 

fac posibilă prelucrarea unor piese de lucru de cele mai diferite dimensiuni 

– iar aceasta, cu o precizie absolută.   
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  Scule electrice staţionare
    Ferăstraie circulare staţionare    8  

  De primă clasă în ceea ce 
  priveşte dimensiunile 
reduse şi greutatea  
  E    Compact şi uşor (numai 15 kg) pentru 

transportul comod pe şantier

    E    Lucru de precizie datorită laserului integrat

    E    Motor puternic de 1.400 W pentru un avans 
de lucru rapid  

  Ferăstrău circular staţionar 
GCM 8 S   Professional  

  Ferăstraie circulare 
staţionare  

  GCM 8 S   
Professional  

  GCM 10 S   
Professional  

  Date tehnice            

  Putere nominală    1.400 W    1.800 W  

  Diam. pânză de ferăstrău    216 mm    254 mm  

  Reglarea unghiului de înclinare în plan orizontal    50 ° S / 58 ° D    52 ° S / 62 ° D  

  Reglarea unghiului de înclinare în plan vertical    47 ° S    47 ° S  

  Număr de comandă    0 601 B16 000    0 601 B20 508  
  Set de livrare    Pânză de ferăstrău    Pânză de ferăstrău  

  Menghină rapidă    Menghină rapidă  

  Sac colector de praf    Sac colector de praf  

  Unealtă de montaj    Unealtă de montaj  
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  Scule electrice staţionare
    Ferăstraie circulare staţionare    8  

  Ferăstraie circulare 
staţionare  

  GCM 10 SD   
Professional  

  GCM 12 SD   
Professional  

  Date tehnice            

  Putere nominală    1.800 W    1.800 W  

  Diam. pânză de ferăstrău    254 mm    305 mm  

  Reglarea unghiului de înclinare în plan orizontal    52 ° S / 60 ° D    52 ° S / 60 ° D  

  Reglarea unghiului de înclinare în plan vertical    47 ° S / 46 ° D    47 ° S / 47 ° D  

  Număr de comandă    0 601 B22 508    0 601 B23 508  
  Set de livrare    Pânză de ferăstrău    Pânză de ferăstrău  

  Menghină rapidă    Menghină rapidă  

  Sac colector de praf    Sac colector de praf  

  Unealtă de montaj    Unealtă de montaj  

  Ferăstraie circulare 
staţionare  

  GCM 10   
Professional  

  GCM 12   
Professional  

  Date tehnice            

  Putere nominală    1.800 W    1.800 W  

  Diam. pânză de ferăstrău    254 mm    305 mm  

  Reglarea unghiului de înclinare în plan orizontal    48 ° S / 49 ° D    52 ° S / 52 ° D  

  Reglarea unghiului de înclinare în plan vertical    47 ° S    47 ° S  

  Număr de comandă    0 601 B20 008    0 601 B21 008  
  Set de livrare    Pânză de ferăstrău    Pânză de ferăstrău  

  Menghină rapidă    Menghină rapidă  

  Sac colector de praf    Sac colector de praf  

  Unealtă de montaj    Unealtă de montaj  
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    Ferăstrău multifunţional    8  

  Multifuncţional,  
precizie 100 %  
  E    Ferăstrău circular de banc şi ferăstrău circular 

staţionar într-o singură sculă electrică

    E    Lucru de precizie cu ajutorul laserului integrat

    E    Motor puternic de 1.800 W pentru un avans de 
lucru rapid la o adâncime de tăiere de până la 
95 mm în lemn de esenţă tare  

  Ferăstrău multifuncţional 
GTM 12   Professional  

  Ferăstrău multifunţional    GTM 12   
Professional  

  Date tehnice       

  Putere nominală    1.800 W  

  Diam. pânză de ferăstrău    305 mm  

  Reglarea unghiului de înclinare în plan vertical    47 ° S / 2 ° D  

  Reglarea unghiului de înclinare în plan orizontal    48 ° S / 48 ° D  

  Număr de comandă    0 601 B15 000  
  Set de livrare    Pânză de ferăstrău  

  Sac colector de praf  

  Unealtă de montaj  
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    Ferăstrău circular de banc 

Masă de lucru    8  
  Ferăstrău circular de banc    GTS 10   

Professional  

  Date tehnice       

  Putere nominală    1.800 W  

  Diam. pânză de ferăstrău    254 mm  

  Reglarea unghiului de înclinare în plan vertical    47 ° S / 2 ° D  

  Dimensiuni masă    641 x 737 mm  

  Număr de comandă    0 601 B30 220  
  Set de livrare    Pânză de ferăstrău  

  Tijă de împingere  

  Limitator paralel  

  Limitator unghiular  

  Rezervă de pânze de ferăstrău  

  Masă de lucru pentru 
ferăstraie circulare staţionare 
şi ferăstraie multifuncţionale  

  GTA 3700   
Professional  

  Date tehnice       

  Masă de lucru lungă fără şine prelungitoare    1.540 mm  

  Masă de lucru lungă cu şine prelungitoare    3.700 mm  

  Masă de lucru înaltă    810 mm  

  Greutate cu/fără accesorii    22,0 / 17,0 kg  

  Număr de comandă    0 601 B10 900  
  Set de livrare    Set de prindere pentru maşină  

  Suport pentru sprijinirea piesei de lucru  




