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Avisos de segurança para
Ferramentas em Geral

Leia todos os avisos de
segurança e todas as
instruções. Falha em seguir os avisos e instruções
pode resultar em choque elétrico, incêndio e/ou
ferimentos sérios.
Guarde todos os avisos e instruções de segurança
para futuras consultas.
O termo “ferramenta” em todos os avisos listados
abaixo se refere à ferramenta alimentada através de
seu cordão de alimentação ou a ferramenta operada a
bateria (sem cordão de alimentação).
1. Segurança da área de trabalho
a) Mantenha a área de trabalho limpa e iluminada.
As áreas desorganizadas e escuras são um convite
aos acidentes.
b) Não opere ferramentas em atmosferas
explosivas, como na presença de líquidos
inflamáveis, gases ou poeira. As ferramentas
criam faíscas que podem inflamar a poeira ou os
vapores.
c) Mantenha crianças e visitantes afastados ao
operar uma ferramenta. As distrações podem
fazer você perder o controle.
2. Segurança elétrica
a) O plugue da ferramenta deve ser compatível com
as tomadas. Nunca modifique o plugue. Não use
nenhum plugue adaptador para as ferramentas
com aterramento. Os plugues sem modificações
aliados à utilização de tomadas compatíveis
reduzem o risco de choque elétrico.
b) Evite o contato do seu corpo com
superfícies ligadas ao terra ou aterradas,
tais como tubulações, radiadores, fogões e
refrigeradores. Há um aumento no risco de
choque elétrico se o seu corpo estiver em contato
ao terra ou aterramento.
c) Não exponha as ferramentas à chuva ou
condições úmidas. A água entrando na
ferramenta aumenta o risco de choque elétrico.
d) Não force o cordão de alimentação. Nunca use
o cordão de alimentação para carregar, puxar
ou para desconectar a ferramenta da tomada.
Mantenha o cordão de alimentação longe
do calor, óleo, bordas afiadas ou das partes
em movimento. Os cordões de alimentação
danificados ou emaranhados aumentam o risco de
choque elétrico.
e) Ao operar uma ferramenta ao ar livre, use um
cabo de extensão apropriado para uso ao ar livre.
O uso de um cabo apropriado ao ar livre reduz o
risco de choque elétrico.
ATENÇÃO

F 000 622 319 | 06.2018

f) Se a operação de uma ferramenta em um local
seguro não for possível, use alimentação
protegida por um dispositivo de corrente
residual (RCD). O uso de um RCD reduz o risco de
choque elétrico.
3. Segurança pessoal
a) Fique atento, olhe o que você está fazendo e
use o bom senso ao operar uma ferramenta.
Não use a ferramenta quando você estiver
cansado ou sob a influência de drogas, álcool ou
de medicamentos. Um momento de desatenção
enquanto opera uma ferramenta pode resultar em
grave ferimento pessoal.
b) Use equipamentos de segurança. Sempre use
óculos de segurança. Equipamentos de segurança
como máscara contra poeira, sapatos de segurança
antiderrapantes, capacete de segurança ou protetor
auricular utilizado em condições apropriadas reduzirão
os ferimentos pessoais.
c) Evite partida não intencional. Assegurese de que o interruptor está na posição
“desligado” antes de conectar o plugue na
tomada. Transportar a ferramenta com seu dedo
no interruptor ou conectar a ferramenta com o
interruptor na posição “ligado” são convites a
acidentes.
d) Remova qualquer chave de ajuste antes de ligar
a ferramenta. Uma chave de boca ou de ajuste
conectada a uma parte rotativa da ferramenta
pode resultar em ferimento pessoal.
e) Não force além do limite. Mantenha o apoio e o
equilíbrio adequado todas as vezes que utilizar
a ferramenta. Isso permite melhor controle da
ferramenta em situações inesperadas.
f) Vista-se apropriadamente. Não use roupas
demasiadamente largas ou jóias. Mantenha
seus cabelos, roupas e luvas longe das peças
móveis. A roupa folgada, jóias ou cabelos longos
podem ser presos pelas partes em movimento.
g) Se os dispositivos são fornecidos com conexão
para extração e coleta de pó, assegure que estes
estejam conectados e utilizados corretamente.
O uso destes dispositivos pode reduzir riscos
relacionados à poeira.
h) Use protetores auriculares. Exposição a ruído
pode provocar perda auditiva.
4. Uso e cuidados com a ferramenta
a) Não force a ferramenta. Use a ferramenta
correta para sua aplicação. A ferramenta correta
fará o trabalho melhor e mais seguro se utilizada
dentro daquilo para o qual foi projetada.
b) Não use a ferramenta se o interruptor não ligar
ou desligar. Qualquer ferramenta que não pode ser
controlada com o interruptor é perigosa e deve ser
reparada.
Bosch Power Tools
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c) Desconecte o plugue da tomada antes de fazer
qualquer tipo de ajuste, mudança de acessórios
ou armazenamento de ferramentas. Tais
medidas
preventivas de segurança reduzem o risco de se
ligar a ferramenta acidentalmente.
d) Guarde as ferramentas fora do alcance das crianças
e não permita que pessoas não familiarizadas com
a ferramenta ou com estas instruções operem a
ferramenta. As ferramentas são perigosas nas mãos de
usuários não treinados.
e) Manutenção das ferramentas. Verifique o
desalinhamento ou coesão das partes móveis,
rachaduras e qualquer outra condição que
possa afetar a operação da ferramenta. Se
danificada, a ferramenta deve ser reparada
antes do uso. Muitos acidentes são causados pela
inadequada manutenção das ferramentas.
f) Mantenha ferramentas de corte afiadas e
limpas. A manutenção apropriada das ferramentas
de corte com lâminas afiadas tornam estas menos
prováveis ao emperramento e são mais fáceis de
controlar.
g) Use a ferramenta, acessórios, suas partes
etc. de acordo com as instruções e da maneira
designada para o tipo particular da ferramenta,
levando em consideração as condições e o
trabalho a ser realizado. O uso da ferramenta
em operações diferentes das designadas pode
resultar em situações de risco.
5. Reparos
a) Tenha sua ferramenta reparada por uma
assistência técnica autorizada e somente use
peças originais. Isto assegura que a segurança da
ferramenta seja mantida.
b) Em caso de desgaste da escovas de carvão,
enviar a ferramenta a uma assistência técnica
autorizada para substituição. Escovas de carvão
fora das especificações causam danos ao motor da
ferramenta.
c) Se o cabo de alimentação se encontra
danificado, deve ser substituído pelo fabricante
através de seu serviço técnico ou pessoa
qualificada, para prevenir risco de choque
elétrico.
Avisos de segurança comuns para
esmerilhamento, escovação com escova de
fios de aço, polimento ou operações de corte
abrasivo:
a) Esta ferramenta é prevista para funcionar
como uma esmerilhadeira, escovadeira com
escova de fios de aço tipo copo, ou ferramenta
de corte. Leia todos os avisos de segurança,
instruções, apresentações e dados fornecidos com
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a ferramenta elétrica. O desrespeito das seguintes
instruções pode acarretar em choque elétrico, incêndio
e/ou graves lesões.
b) Operações de polimento ou lixamento não são
recomendadas para execução com esta ferramenta.
Operações para as quais a ferramenta não foi projetada
podem gerar risco e causar ferimento pessoal.
c) Não use acessórios de trabalho que não foram
especificamente projetados e recomendados pelo
fabricante da ferramenta. O fato de o acessório de
trabalho poder ser montado em sua ferramenta não
assegura uma operação segura.
d) A velocidade nominal do acessório de
trabalho deve ser pelo menos igual à máxima
velocidade marcada na ferramenta. Acessórios
de trabalho funcionandoem uma velocidade acima
de sua velocidade nominal podem quebrar e serem
arremessados.
e) O diâmetro externo e a espessura de seu
acessório de trabalho devem estar dentro da
capacidade nominal da ferramenta. Acessórios
de trabalho de tamanhos incorretos podem não ser
protegidos e controlados adequadamente.
f) A dimensão do alojamento dos rebolos ou
discos, flanges, disco de apoio ou qualquer outro
acessório de trabalho, deve ser compatível com
o eixo da ferramenta. Acessórios de trabalho com
furos dos alojamentos incompatíveis com a montagem
física da ferramenta girarão desbalanceados, vibrarão
excessivamente e podem causar perda de controle.
g) Não use um acessório de trabalho danificado.
Antes de cada uso inspecione o acessório de
trabalho, verifique lascas e trincas nos rebolos ou
discos, trincas e rasgos ou desgaste excessivos nos
discos de apoio, afrouxamento ou fios trincados
nas escovas de fios de aço. Se a ferramenta ou o
acessório de trabalho sofreu queda, inspecione
se há danos ou instale um acessório de trabalho
não danificado. Após inspecionar e instalar um
acessório se posicione e mantenha observadores
longe do plano do acessório de trabalho rotativo
e opere a ferramenta na máxima velocidade
sem carga por um minuto. Acessórios danificados
normalmente quebrarão durante este tempo de ensaio.
h) Use equipamento de proteção individual.
Dependendo da aplicação, use protetor facial,
luvas de segurança e óculos de segurança. Quando
apropriado, use mascara contra pó, protetores
auriculares, luvas e avental capaz de bloquear
pequenos abrasivos ou fragmentos da peça de
trabalho. O protetor ocular deve ser capaz de bloquear
fragmentos arremessados gerados pelas várias
operações. A mascara contra pó ou respirador deve
capaz de filtrar as partículas geradas pela operação.
A exposição prolongada a altos níveis de ruído pode
causar perda auditiva.
Bosch Power Tools
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i) Mantenha os observadores a uma distância
segura da área de trabalho. Qualquer pessoa que
entre na área de trabalho deve usar equipamento
de proteção individual. Fragmentos da peça de
trabalho ou de um acessório de trabalho quebrado
podem ser arremessados além da área de operação e
causar ferimentos.
j) Segure a ferramenta elétrica somente pelas
superfícies isoladas de manuseio, ao executar uma
operação em que o acessório de corte pode entrar
em contato com uma fiação não aparente ou seu
próprio cordão de alimentação. Acessório de corte
que entra em contato com um fio energizado pode
tornar “vivas” partes metálicas expostas da ferramenta
e causar choque elétrico ao operador.
k) Posicione o cordão afastado do acessório
rotativo. Se você perder o controle, o cordão pode
ser cortado ou enroscado e sua mão ou braço pode ser
puxado ao encontro do acessório rotativo.
l) Nunca repouse a ferramenta até que o acessório
de trabalho pare completamente. O acessório de
trabalho rotativo pode se agarrar na superfície e causar
a perda de controle da ferramenta.
m) Não ligue a ferramenta enquanto estiver
transportando-a. O contato acidental com o acessório
de trabalho rotativo pode fazê-lo enroscar em sua
roupa, puxando o acessório de trabalho de encontro
ao seu corpo.
n) Limpe regularmente os orifícios de ventilação
da ferramenta. A ventoinha do motor carrega a poeira
para dentro da carcaça e o acúmulo excessivo de pó
metálico pode causar riscos elétricos.
o) Não opere a ferramenta próximo a materiais
inflamáveis. Faíscas podem inflamar esses materiais.
p) Não use acessórios de trabalho que requerem
líquidos para resfriamento. O uso de água ou
outro liquido para resfriamento pode resultar em
eletrocussão ou choque elétrico.
Contragolpe e avisos relacionados
O contragolpe é uma reação repentina à
compressão ou bloqueio de um rebolo ou disco
rotativo, disco de apoio, escova de fios de aço ou
qualquer outro acessório. O travamento ou bloqueio
levam a uma parada abrupta do acessório em rotação.
Desta forma, uma ferramenta descontrolada é forçada
na direção oposta do acessório rotativo no ponto de
contato. Por exemplo, se um rebolo ou disco abrasivo
é comprimido ou bloqueado numa peça de trabalho, a
borda do rebolo ou disco abrasivo que está
entrando no ponto de compressão pode cavar a
superfície do material, levando o rebolo ou disco
abrasivo a subir ou rebater. O rebolo ou disco abrasivo
pode tanto pular na direção do operador ou oposta a
ele, dependendo da direção de movimento do rebolo
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ou disco abrasivo no ponto de bloqueio. Rebolos ou
discos abrasivos podem também quebrar-se nestas
condições. O contragolpe é o resultado do mau uso e/
ou procedimentos ou condições de operação
incorretas e pode ser evitado tomando precauções
adequadas, como dadas abaixo:
a) Segurar firmemente a ferramenta elétrica e
posicionar seu corpo e braço de forma a permitir
que você resista às forças de contragolpe. Sempre
use empunhadura auxiliar, se fornecida, para o
máximo controle sobre as forças de contragolpe ou
reações pelo torque durante a partida. O operador
pode controlar as reações de torque ou forças de
contragolpe, se precauções adequadas são tomadas.
b) Nunca posicione sua mão próximo ao acessório
de trabalho em rotação. O acessório de trabalho pode
contragolpear sobre sua mão.
c) Não posicione seu corpo na área onde a
ferramenta elétrica irá se deslocar no caso de um
contragolpe. O contragolpe levará a ferramenta na
direção oposta ao movimento do rebolo ou disco abrasivo no
momento do bloqueio.
d) Cuidado especial ao trabalhar cantos, quinas
etc. Evite ricochetear e bloquear o acessório de
trabalho. Cantos, quinas ou ricocheteamento tem a
tendência de bloquear o acessório de trabalho rotativo
e causar a perda de controle ou contragolpe.
e) Não acople uma lâmina de serra para entalhar
madeira ou lâmina de serra dentada. Tais lâminas
levam frequentemente ao contragolpe e perda de
controle.
Avisos de segurança específicos para
operações de esmerilhamento e corte
abrasivo:
a) Use somente tipos de discos abrasivos
recomendados para sua ferramenta e a capa
de proteção específica para o disco abrasivo
selecionado. Discos abrasivos para os quais
a ferramenta não foi projetada não podem ser
adequadamente protegidos e não são seguros.
b) A capa de proteção deve estar corretamente
fixada na ferramenta e posicionada para a máxima
segurança, dessa forma a menor quantidade do
disco é exposta ao operador. A capa de proteção
ajuda a proteger o operador contra fragmentos
quebrados do disco e o contato acidental com o disco.
c) Os discos abrasivos devem ser usados somente
para as aplicações recomendadas. Por exemplo:
não emerilhe com a face lateral de um disco
abrasivo de corte. Discos abrasivos de corte são
previstos para esmerilhamento periférico, forças
laterais aplicadas a estes discos podem fragmentá-los.
d) Sempre utilize flanges de disco abrasivos em
bom estado de dimensão e formato correto para o
Bosch Power Tools
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seu disco selecionado. Flanges de discos adequados
suportam o disco abrasivo de forma a reduzir a
possibilidade de quebra do disco. Flanges para discos
abrasivos de corte podem ser diferentes de flanges
para discos abrasivosde desbaste.
e) Não use discos abrasivos desgastados de
ferramentas elétricas maiores. O disco previsto para
uma ferramenta maior não é adequado para a velocidade
mais alta de uma ferramenta menor e pode se quebrar.
Avisos de Segurança Adicionais Específicos
para Operações de Corte Abrasivo.
a) Não bloqueie ou aplique pressão excessiva no
disco abrasivo de corte. Não tente fazer um corte
de profundidade excessiva. Sobrecarregando o disco
abrasivo, aumenta a carga e a probabilidade de torção
ou puxamento do disco no corte e a possibilidade de
contra-golpe ou quebra do disco abrasivo.
b) Não posicione seu corpo em linha ou atrás do
disco abrasivo em rotação. Quando o disco, no ponto
de operação, está se distanciando do seu corpo, o
possível contra-golpe pode impulsionar o disco em
rotação e a ferramenta elétrica diretamente a você.
c) Quando o disco abrasivo está puxando ou quando
interromper o corte por qualquer razão, desligue a
ferramenta elétrica e segure-a sem movê-la até que
o disco abrasivo pare completamente. Nunca tente
remover o disco do corte enquanto o disco está em
movimento, caso contrário pode ocorrer o contragolpe. Investigue e tenha ação corretiva para eliminar a
causa do puxamento do disco.
d) Não reinicie a operação de corte na peça de
trabalho. Deixe o disco atingir a velocidade
plena e cuidadosamente reinicie o corte. O disco
pode puxar, subir ou ocasionar o contra-golpe se a
ferramenta é religada na peça de trabalho.
e) Apóie os painéis ou peças de trabalho de grandes
dimensões para minimizar o risco de compressão
do disco abrasivo ou contra-golpe. Peças de trabalho
grandes tendem a vergar pelo seu próprio peso. Os
suportes de apoio devem estar localizados abaixo da
peça de trabalho, próximos a linha de corte e próximos as
bordas da peça de trabalho em ambos os lados do disco.
f) Use precaução extra ao fazer um “corte de bolso”
em paredes ou qualquer outra área sem visão. O
avanço do disco pode cortar o encanamento de gás ou
água, fiação elétrica ou objetos que podem causar o
contra-golpe.
Avisos de Segurança Específicos para
Operações de Escovação:
a) Esteja ciente que fragmentos de fios são
lançados pela escova mesmo durante operações
comuns. Não sobrecarregue os fios aplicando carga
excessiva à escova. Os fragmentos dos fios podem
facilmente penetrar nas roupas finas e/ou pele.
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b) Se o uso de uma capa de proteção for
recomendado para a escovação, não permita
qualquer interferência do disco ou escova de
fios com a capa de proteção. Discos e escovas de
fios podem expandir seu diâmetro devido a carga de
trabalho e força centrífuga.
Indicações adicionais de aviso:
a) Utilize aparelhos detectores apropriados para
encontrar cabos elétricos, tubulação de água ou
gás, ou peça auxílio da empresa concessionária
local ou responsável pela obra. O contato com cabos
elétricos pode provocar incêndio e choque elétrico. O
dano de uma linha de gás pode levar a uma explosão.
Uma perfuração de um tubo de água provoca dano
material ou pode provocar um choque elétrico.
b) Destravar o interruptor de ligar/desligar e
colocá- lo na posição desligado se a alimentação
de rede for interrompida devido a uma falha
de corrente ou se o plugue da rede tiver sido
puxado da tomada. Assim é evitado um rearranque
descontrolado da ferramenta.
c) Para o trabalho em pedras deve-se utilizar
aspiração de pó. O aspirador de pó deve ser
homologado para a aspiração de pó de pedras. A
utilização destes dispositivos reduz o perigo devido
ao pó.
d) Para o corte de pedras deve-se utilizar uma capa
de proteção com guia. Sem guias laterais, é possível
que o disco de corte emperre e cause um contragolpe.

Símbolos

Os seguintes símbolos podem ser importantes para
a utilização da sua ferramenta elétrica. Os símbolos
e os seus significados devem ser memorizados. A
interpretação correta dos símbolos facilita a utilização
segura e aprimorada da ferramenta elétrica.
Símbolo

Significado
Usar uma máscara de proteção contra pó.
Usar óculos de proteção.

Usar proteção auricular. Ruídos podem provocar a surdez.
Leitura obrigatória.

Símbolo para classe de proteção
II (Completamente isolada).

Bosch Power Tools
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Descrição de funções

Utilização conforme as disposições

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Componentes ilustrados

*Acessórios apresentados ou descritos não acompanham o
produto. Verifique os acessórios disponíveis no programa de
vendas do seu país.

Devem ser lidas todas as indicações
de advertência e todas as instruções.
O desrespeito das advertências e
instruções apresentadas a seguir pode
causar choque elétrico, incêndio e/ou
graves lesões. Abrir a aba contendo a apresentação do
aparelho, e deixar esta página aberta enquanto estiver
lendo as instruções.
A ferramenta elétrica é destinada para cortar,
desbastar e para escovar substâncias metálicas e
de pedra, sem utilizar água. Para cortar metais é
necessário utilizar uma capa de proteção especial para
cortes (acessório).
Para cortar pedras deve ser utilizada uma capa de
aspiração especial para cortar com guia paralelo
(acessório).
A ferramenta elétrica pode ser utilizada para lixar
com lixas de papel se for operada com ferramentas
abrasivas homologadas.
A numeração dos componentes ilustrados refere-se
à apresentação da ferramenta elétrica na página de
ilustrações.

Botão trava do eixo
Punho
Interruptor de ligar-desligar
Empunhadeira auxiliar
Empunhadeira auxiliar antivibração*
Fuso
Capa de proteção para desbastar
Parafuso de fixação para a capa de proteção
Flange de apoio c/ o ring*
Disco abrasivo*
Porca de aperto*
Porca de aperto rápido *
Capa de proteção para cortar*
Arruela de encosto*
Disco de corte*
Proteção para as mãos*
Escova tipo copo de fios de aço*
Chave de dois pinos*
Capa de aspiração para cortar com guia paralelo*
Disco de corte diamantado*
Carcaça do motor (superfície isolada)

Dados técnicos
Esmerilhadeira Angular Professional

GWS ...

22-180

22-180

22-230

22-230

N° do produto

3 601

HA1 0..

HA1 1..

HA2 0..

HA2 1..

...

HA1 2..

HA1 3..

HA2 2..

HA2 3..

Potência nominal consumida

[W]

2200

2200

2200

2200

Consumo

127 V

[A]

18,2

18,2

18,2

18,2

220 V

[A]

10,5

10,5

10,5

10,5

Número de rotações nominal

[/min]

8500

8500

6500

6500

máx. diâme- Desbaste/corte
tro do disco
Escova de fios de aço

[mm]

180 (7”)

180 (7”)

230 (9”)

230 (9”)

[mm]

-

-

125 (5”)

125 (5”)

Rosca do eixo de trabalho *

-

M 14 x 2

M 14 x 2

M 14 x 2

M 14 x 2

máx. comprimento da rosca do eixo
de trabalho

[mm]

25

25

25

25

Interruptor sem travamento

-

Não

Sim

Não

Sim

4,9

4,9

5,0

5,0

Peso conforme EPTA-Procedure 01/2003 [kg]
Classe de proteção

-

Esmerilhadeira Angular Professional

GWS ...

/II
24-180

/II
24-230

/II
26-180

/II
26-230

N° do produto

3 601...

HA3 0..

HA4 0..

HA5 0..

HA6 0..

Potência nominal consumida

[W]

2400

2400

2600

2600

Consumo

127 V

[A]

19,9

19,9

20

20

220 V

[A]

11,5

11,5

11,9

[/min]

8500

6500

8500

[mm]

180 (7”)

230 (9”)

180 (7”)

230 (9”)

[mm]

-

125 (5”)

-

125 (5”)

de| 06.2018
rotações nominal
F Número
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máx. diâme- Desbaste/corte
tro do disco
Escova de fios de aço

11,9
6500
Bosch
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Rosca do eixo de trabalho *

-

M 14 x 2

M 14 x 2

M 14 x 2

M 14 x 2

máx. comprimento da rosca do eixo
de trabalho

[mm]

25

25

25

25

Interruptor sem travamento

-

Não

Sim

Não

Sim

Peso
conforme EPTA-Procedure
01/2003
10
| Português
- BR

[kg]

4,9

4,9

5,0

5,0

Classe de proteção

-

Esmerilhadeira Angular Professional

GWS ...

24-180

24-230

26-180

N° do produto

3 601...

HA3 0..

HA4 0..

HA5 0..

HA6 0..

Potência nominal consumida

[W]

2400

2400

2600

2600

Consumo

127 V

[A]

19,9

19,9

20

20

220 V

[A]

11,5

11,5

11,9

11,9

Número de rotações nominal

[/min]

8500

6500

8500

6500

máx. diâme- Desbaste/corte
tro do disco
Escova de fios de aço

[mm]

180 (7”)

230 (9”)

180 (7”)

230 (9”)

[mm]

-

125 (5”)

-

125 (5”)

Rosca do eixo de trabalho *

M 14 x 2

M 14 x 2

M 14 x 2

/II

/II

/II

/II
26-230

-

M 14 x 2

máx. comprimento da rosca do eixo
de trabalho

[mm]

25

25

25

25

Interruptor sem travamento

-

Não

Não

Não

Não

5,2

5,4

5,8

5,9

Peso conforme EPTA-Procedure 01/2003 [kg]
Classe de proteção

-

* Para países da América Central, eixo de trabalho
Informação
sobre
ruídos/vibrações
com rosca 5/8”.
As indicações
só valem para tensões nominais
Valores
medição
conforme
60745.
[U] 127 de
ou 220
V. Estasaveriguados
indicações podem
variar noEN
caso
de tensões
inferiores
e
em
modelos
específicos
dos
países.
Observar
O nível de ruído avaliado como A do
aparelho
é o número de
produto na placa de características da sua ferramenta elétrica. A
tipicamente:
nível de pressão acústica 91 dB(A); nível
designação comercial das ferramentas elétricas individuais pode
de
potência
cústica
102provocam
dB(A). incerteza
K=3 dB.
variar.
Processos
de ligação
uma breve redução
de tensão.
Usar
proteção
auricular!
No caso
de condições
de rede desfavoráveis, o funcionamento de
outros aparelhos
ser prejudicado.
impedâncias
de rede
Valores
totais depode
vibração
(soma dosEmvetores
das três
inferiores a determinados
0,25 Ohm não se conta
com avarias.
direções)
conforme
EN 60745:

Desbaste com disco abrasivo: valor de emissão de
vibrações ah=6,5 m/s2, incerteza K=1,5 m/s2. Lixar com
folha de lixa: valor de emissão de vibrações ah=3,5 m/
s2, incerteza K=1,5 m/s2. O nível de oscilações indicado
neste manual de instruções foi medido de acordo com
um processo de medição normalizado pela norma EN
60745 e pode ser utilizado para a comparação de
aparelhos. Ele também é apropriado para uma avaliação
provisória da carga de vibrações.
O nível de vibrações indicado representa as aplicações
principais da ferramenta elétrica. Se a ferramenta
elétrica for utilizada para outras aplicações, com outros
acessórios ou com manutenção insuficiente, é possível
que o nível de vibrações seja diferente. Isto pode
aumentar sensivelmente a carga de vibrações para o
período completo de trabalho. Para uma estimação
exata da carga de librações, também deveriam ser
considerados os períodos nos quais o aparelho está
desligado ou funciona, mas não está sendo utilizado.
Isto pode reduzir a carga de vibrações durante o
completo período de trabalho.
Além disso também deverão ser estipuladas medidas
de segurança para proteger o operador contra o efeito
de vibrações, como por exemplo: manutenção de
ferramentas elétricas e de acessórios, manter as mãos
quentes e organização dos processos de trabalho.
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/II

/II

/II

/II

Montagem

Montar os dispositivos de proteção

►► Antes de todos trabalhos na ferramenta
elétrica, deve-se retirar o plugue da tomada.
Nota: Se o disco abrasivo se quebrar durante o
funcionamento ou se os dispositivos de fixação na
capa de proteção/na ferramenta elétrica estiverem
danificados, será necessário que a ferramenta elétrica
seja enviada imediatamente ao serviço pós-venda. Os
endereços encontram-se na seção “Serviço pós-venda
e assistência ao cliente“.
Capa de proteção para desbastar
Colocar a capa de proteção 7 no colar do eixo. Adaptar a
posição da capa de proteção 7 às exigências do processo
de trabalho. Travar a capa de proteção 7 apertando o
parafuso de fixação 8 com a chave de fenda.
►► Ajustar a capa de proteção 7 de modo a
evitar que voem fagulhas na direção do
operador.
Nota:Os ressaltos de codificação na capa de proteção
7 garantem que só possa ser montada uma capa de
proteção apropriada para a ferramenta elétrica.
Capa de proteção para cortar
►► Sempre utilizar uma capa de proteção de corte
para cortar metais 13.
►► Sempre utilizar uma capa de aspiração de corte
para cortar pedras com guia paralelo 19.
A capa de proteção para cortar 13 é montada como a
capa de proteção para lixar 7.
Empunhadeira auxiliar
►► Só utilizar a sua ferramenta elétrica com a
empunhadeira auxiliar 4.
Rosquear a empunhadeira auxiliar 4 de acordo com o
tipo de trabalho, do lado direito, do lado esquerdo ou
Bosch Power Tools
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centro do cabeçote de engrenagens.
Empunhadeira auxiliar antivibrações

A empunhadeira auxiliar antivibrações reduz as
vibrações, proporcionando um trabalho agradável e
seguro.
►► Não efetuar quaisquer alterações na
empunhadeira adicional.
Não continuar a utilizar uma empunhadeira auxiliar
danificada.

Montar acessórios

►► Antes de todos trabalhos na ferramenta
elétrica, deve-se puxar o plugue da tomada.
►► Os discos abrasivos e os discos de corte
tornam-se extremamente quentes durante o
trabalho; não toque neles antes que esfriem.
Limpar o eixo de trabalho 6 e todas as peças a serem
montadas.
Pressionar o botão trava do eixo 1 para prender e
soltar os acessórios e para imobilizar o fuso.
►► Só acionar o botão trava do eixo com o fuso
parado. Caso contrário é possível que a
ferramenta elétrica seja danificada.
Disco abrasivo/de corte
Observe as dimensões dos acessórios. O diâmetro
do furo deve ser do tamanho certo para o flange de
admissão. Não utilizar adaptadores nem redutores.
Ao utilizar discos de corte diamantados deve-se
assegurar-se de que a seta do sentido de rotação sobre
o disco de corte diamantado coincida com o sentido de
rotação da ferramenta elétrica (veja seta do sentido de
rotação sobre o cabeçote de engrenagens). A sequência
de montagem está apresentada na página de ilustrações.
Para fixar o disco abrasivo/disco de corte, deve-se
rosquear a porca de aperto 11 e apertá-la com a chave
de dois pinos. Veja seção “Porca de aperto rápido”.
►► Após montar a ferramenta abrasiva, deve-se
conferir, antes de ligar a ferra menta elétrica,
se o acessório está montado corretamente e se
pode ser movimentado livremente. Assegure-se
de que o acessório não entre em contato com
outras peças.
Flange de apoio para o eixo de
trabalho M 14 e 5/8:
No flange de apoio 9 encontra-se
uma peça de plástico (o-ring) em
volta do colar de centragem. Se o
o-ring estiver faltando ou estiver
danificado, será imprescindível
substituí-lo, antes de montar o
flange de apoio 9.
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Disco abrasivo tipo flap
►► Para trabalhar com o disco abrasivo tipo flap,
deve-se sempre usar a proteção para as mãos 16.
A sequência de montagem está apresentada na página de
ilustrações.
Rosquear a porca de aperto 11 e apertá-la com a chave de
dois pinos.
Escova de fios de aço tipo copo
►► Para trabalhar com os fios de aço tipo copo devese sempre usar a proteção para as mãos 16.
A sequência de montagem está apresentada na página de
ilustrações.
Deverá ser possível rosquear a escova tipo copo/
escova plana no fuso, até que fiquem firmemente
encostadas no flange do eixo de retificação no fim
da rosca do fuso. Apertar a escova tipo copo/escova
plana com a chave fixa.
Porca de aperto rápido
Para substituir facilmente os acessórios sem ter que
utilizar outras ferramentas, pode-se utilizar, em vez da
porca de aperto 11, a porca de aperto rápido 12.
►► A porca de aperto rápido 12 só deve ser
utilizada para discos abrasivos ou para discos
de corte.
Só utilizar uma porca de aperto 12 que esteja em
perfeito estado e sem danos. Ao rosquear, observe que
o lado da marca indicativa 23 da porca de aperto rápido
11 não esteja voltado para o disco abrasivo. A seta
mostra a marca indicativa 23.
Pressionar a tecla de
bloqueio do eixo 1 para
imobilizar o eixo de
retificação. Girar o
disco abrasivo fortemente
no sentido horário para
apertar a porca de aperto
rápido.

Uma porca de aperto rápido
atarraxada de forma correta
pode ser solta com a mão;
basta girar o anel serrilhado
no sentido anti-horário.
Jamais soltar uma porca
de aperto rápido com um
alicate, mesmo se estiver
presa. Utilizar a chave
de dois pinos. Aplicar a
chave de dois pinos como
indicado na figura.

Bosch Power Tools
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Acessórios admissíveis

Podem ser utilizados todos os acessórios
mencionados neste manual de instruções.O número
de rotação admissível [/min] ou a velocidade periférica
[m/s] das ferramentas abrasivas utilizadas deve
corresponder às indicaçõescontidas na tabela abaixo.
Observe portanto o número de rotação ou a
velocidade periférica admissível como indicado na
etiqueta do acessórrio.
máx.
[mm]

d
b

[mm]

D

b

d

[/min]

[m/s]

180

6

22,2

8500

80

D 230

–

22,2

6500

80

d

1003

b

0M

14*

85004

5

D

Aspiração de pó/de aparas

►► Pós de materiais como, por exemplo, tintas
que contém chumbo, alguns tipos de madeira,
minerais e metais podem ser nocivos à saúde.
O contato ou a inalação dos pós pode provocar
reações alérgicas e/ou doenças nas vias
respiratórias do operador ou das pessoas que
se encontrem por perto. Certos pós, como por
exemplo pó de carvalho e faia, são considerados
como sendo cancerígenos, especialmente quando
juntos com substâncias para o tratamento de
madeiras (cromato, preservadores de madeira).
Material que contém amianto só deve ser processado
por pessoal especializado.
– Se possível, utilizar aspiração de pó.
– Assegurar uma boa ventilação do local de trabalho.
– É recomendável usar uma máscara de proteção
respiratória com filtro da classe P2.
Observe as normas para os materiais a serem trabalhados vigentes no seu país.

Funcionamento

Colocação em funcionamento

►► Observar a tensão de rede! A tensão da fonte
de corrente deve coincidir com a indicada na
etiqueta de dados técnicos da ferramenta
elétrica. Ferramentas elétricas marcadas para
230 V também podem ser
operadas com 220 V.
►► Segure a ferramenta elétrica somente pelas
superfícies isoladas da empunhadura 2 e 4, ao
executar uma operação em que o acessório de
F 000 622 319 | 06.2018

corte pode entrar em contato com uma fiação
oculta ou seu próprio cabo de alimentação.
Acessório de corte que entra em contato com um
fio energizado pode tornar “vivas” partes metálicas
expostas da ferramenta e causar choque elétrico
ao operador.
Se a ferramenta elétrica for alimentada através de
geradores de corrente móveis (geradores), que não
possuam suficientes reservas de potência nem uma
apropriada regulação de tensão (com reforço de
corrente de partida), poderão ocorrer reduções de
potência ou comportamentos anormais ao ligar o aparelho. Observe a adequação do gerador de corrente
aplicado, especialmente quanto à tensão e à frequência da rede elétrica.
Ligar e desligar
Para a Colocação em funcionamento da ferramenta
elétrica, empurrar parcialmente o botão de trava 4 para
frente e em seguida pressionar o interruptor de ligardesligar 3.
Para travar o interruptor de ligar-desligar 3, empurrar
o botão de trava 4 totalmente para frente até este
engatar e soltar o gatilho do interruptor 3.
Para desligar a ferramenta elétrica, deve-se soltar o
interruptor de ligar-desligar 3 , ou se estiver travado,
pressionar por instantes o interruptor de ligar-desligar
3 e soltá-lo.
Modelo de interruptores sem travamento
(específicos dos países):
Para a colocação em funcionamento da ferramenta
elétrica, deverá empurrar o interruptor de ligardesligar 3 para frente e em seguida pressioná-lo.
Para desligar a ferramenta elétrica, deverá soltar
novamente o interruptor de ligar-desligar 3.
►► Conferir o acessório antes de utilizá-lo. O
acessório deve estar montado de forma correta
e deve movimentar-se livremente. Executar um
teste, sem carga, de no mínimo 1 minuto. Não
utilizar acessórios
danificados, descentrados ou a vibrando.
Acessórios danificados podem estourar ecausar
lesões.

Indicações de trabalho

►► Cuidado ao cortar em paredes de apoio, veja a
seção “Notas sobre a estática ”.
►► Fixar a peça a ser trabalhada se esta não estiver
firmemente apoiada devido ao seu próprio
peso.
►► Não carregue demasiadamente a ferramenta
elétrica, de modo que chegue a parar.
►► Após um trabalho com carga elevada, devese
permitir que a ferramenta elétrica funcione
alguns minutos em vazio, para que os
acessórios possam arrefecer.
Bosch Power Tools
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►► Os discos abrasivos e os discos de corte
tornam-se extremamente quentes durante o
trabalho; não toque neles antes que arrefeçam.
►► Não utilizar a ferramenta elétrica com um
suporte para esmerilhadeira.
Desbastar
►► Jamais utilizar os discos de corte para
desbastar.
Com um ângulo de 30° a 40° pode-se obter os
melhores resultados de trabalho ao desbastar.
Movimentar a ferramenta elétrica com pressão
uniforme, para lá e para cá. Desta forma a peça a ser
trabalhada não se torna demasiadamente quente, não
muda de cor e não há sulcos.
Disco abrasivo tipo flap
Com o disco abrasivo tipo flap (acessório), também é
possível trabalhar superfícies e perfís abaulados.
Discos abrasivos tipo flap têm uma vida útil bem
mais longa, produzem um reduzido nível de ruído
e temperaturas ao lixar mais baixas do que discos
abrasivos tradicionais.
Cortar metal
Sempre utilizar uma capa de proteção de corte para
cortar metais 7.
Trabalhar com os discos abrasivos com avanço
moderado, adequado para material a ser trabalho. Não
exercer pressão sobre o disco de corte, nem emperrar
ou oscilar. Não travar discos de corte, que estejam
girando por inércia, exercendo pressão lateral.
A ferramenta
elétrica deve
sempre ser
conduzida no
sentido contrário
da rotação. Caso
contrário há
perigo de que seja
arremessada para
fora do corte de
forma
descontrolada.
Para o cortar perfis e tubos quadrados, deve-se
começar pela menor seção transversal.
Cortar pedras
►► Sempre utilizar uma capa de aspiração de corte
para cortar pedras com um guia paralelo 19.
►► A ferramenta elétrica só deve ser utilizada para
cortar a seco/lixar a seco.
Para cortar pedras deverá utilizar de preferência um
disco abrasivo diamantado. Como proteção contra
emperramento deverá utilizar a capa de aspiração com
guia paralelo 19.
Só operar a ferramenta elétrica com aspiração de pó e
use adicionalmente uma máscara de proteção contra pó.
F 000 622 319 | 06.2018

O aspirador de pó deve ser homologado para
a aspiração de pó de pedras. A Bosch oferece
aspiradores apropriados.
Ligar a ferramenta
elétrica e colocála com a parte
dianteira
do guia paralelo
sobre a peça a
ser trabalhada.
Empurrar a
ferramenta
elétrica com
avanço moderado,
adequado ao
material a ser
trabalhado.
Para cortar materiais especialmente duros, como p.
ex. concreto com alto teor de sílex, é possível que
o disco de corte diamantado seja sobreaquecido e
danificado. Uma coroa de centelhas em volta do disco
de corte diamantado é um indício nítido. Neste caso
deve-se interromper o processo de corte e deixar
o disco de corte diamantado girar em vazio, com
máximo número de rotações, durante alguns instantes,
para se arrefecer. Um avanço de trabalho nitidamente
reduzido e uma coroa de centelhas em volta do disco
são indícios nítidos de um disco de corte diamantado
sem corte. Este pode ser reafiado através de curtos
cortes em material abrasivo, p. ex. tijolo comum.
Notas sobre a estática
Cortes em paredes de apoio estão sujeitos à norma
DIN 1053 parte 1 ou disposições específicas dos
países.
É imprescindível respeitar estes regulamentos. Antes
de iniciar o trabalho deve-se consultar o técnico
de estabilidade, o arquiteto ou o supervisor da obra
responsáveis.

Manutenção e limpeza
uu Antes de todos os trabalhos na ferramenta
elétrica deverá retirar o plugue da tomada.
uu Manter a ferramenta elétrica e as aberturas de
ventilação sempre limpas, para trabalhar bem e
de forma segura.
uu No caso de extremas aplicações, é possível que
durante o processamento de metais se deposite
pó condutivo no interior da ferramenta elétrica.
O isolamento de proteção da ferramenta
elétrica pode ser prejudicada. Nestes casos
recomendamos a utilização de um equipamento
de aspiração estacionário, soprar
frequentemente as aberturas de ventilação e
intercalar um disjuntor de diferencial de segurança.

Bosch Power Tools
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Os acessórios devem ser armazenados e tratados com
cuidado.
Caso a ferramenta venha a apresentar falha, apesar
de cuidadosos processos de fabricação e de controle
de qualidade, deve ser reparada em um serviço de
assistência técnica autorizada BOSCH Ferramentas
Elétricas. Consulte nosso serviço de atendimento ao
consumidor (S.A.C.).

Termo de Garantia
Prestamos garantia para ferramentas Bosch
Professional Heavy Duty de acordo com as disposições
legais, contra eventuais defeitos de montagem ou de
fabricação devidamente comprovados. Esta garantia
é válida por 24 meses, contados a partir da data de
fornecimento ao usuário (nota fiscal do produto),
sendo 3 meses o prazo de garantia legal (C.D.C.) e
mais 21 meses concedido pelo fabricante;
Em caso de reclamação de garantia, favor levar sua
ferramenta, sem ser desmontada, a um Serviço
Autorizado BOSCH Ferramentas Elétricas. As peças ou
componentes que comprovadamente apresentarem
defeito de fabricação, conforme análise do Serviço
Autorizado Bosch, serão consertados ou substituídos
gratuitamente. As despesas com fretes e seguros
para o envio da ferramenta para o Serviço Autorizado
correm por conta e risco do consumidor, mesmo nos
casos de reclamações de garantia. Consulte o Serviço
Autorizado mais próximo através do site www.bosch.
com.br ou através do Serviço de Atendimento ao
Consumidor (S.A.C.): 0800 704 5446.
Não estão contemplados na Garantia:
Se o produto for modificado ou aberto por terceiros;
se tiverem sidos montadas peças fabricadas por
terceiros; ou ainda, se o produto tiver sido consertado
por pessoas ou Serviços não Autorizados.
Avarias provenientes de desgaste natural, sobrecarga,
uso inadequado da ferramenta, instalações elétricas
deficientes, ligação da ferramenta elétrica em rede
elétrica inadequada, estocagem incorreta ou influência
do clima e a utilização de acessórios impróprios, não
serão abrangidas pela garantia.

Serviço pós-venda e assistência ao cliente

Brasil
Robert Bosch Ltda.
Divisão de Ferramentas Elétricas
Caixa postal 1195 - CEP: 13065-900
Campinas - SP
S.A.C. .........................................0800 - 70 45446
www.bosch.com.br/contato
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Meio Ambiente
As ferramentas elétricas e acessórios
que não servem mais para a utilização,
devem ser enviadas separadamente a
uma reciclagem ecológia.
No caso de descarte de sua ferramenta elétrica e
acessórios não jogue no lixo comum, leve a uma rede
de assistência técnica autorizada Bosch que ela dará o
destino adequado, seguindo critérios de não agressão
ao meio ambiente, reciclando as partes e cumprindo
com a legislação local vigente.
Reservado o direito a modificações.

Español

Instrucciones de seguridad

ADVERTENCIA Lea íntegramente estas
advertências de peligro e
instrucciones. En caso de no atenerse a las advertências
de peligro e instrucciones siguientes, ello puede ocasionar
una descarga eléctrica, un incendio y/o lesión grave.
Guardar todas las advertencias de peligro e
instrucciones para futuras consultas.
El término herramienta eléctrica empleado en
las siguientes advertencias de peligro se refiere a
herramientas eléctricas de conexión a la red (con cable
de red) y a herramientas eléctricas accionadas por
acumulador (o sea, sin cable de red).
1. Seguridad del puesto de trabajo
a) Mantenga limpio y bien iluminado su puesto
de trabajo. El desorden o una iluminación
deficiente en las áreas de trabajo pueden provocar
accidentes.
b) No utilice la herramienta eléctrica en un
entorno con peligro de explosión, en El que
se encuentren combustibles líquidos, gases o
material en polvo. Las herramientas eléctricas
producen chispas que pueden llegar a inflamar los
materiales en polvo o vapores.
c) Mantenga alejados a los niños y otras
personas de su puesto de trabajo al emplear la
herramienta eléctrica. Una distracción le puede
hacer perder el control sobre la herramienta
eléctrica.
2. Seguridad eléctrica
a) El enchufe de la herramienta eléctrica debe
corresponder a la toma de corriente utilizada.
No es admisible modificar El enchufe en
forma alguna. No emplear adaptadores en
herramientas eléctricas dotadas con una toma
de tierra. Los enchufes sin modificar adecuados
a las respectivas tomas de corriente reducen el
riesgo de una descarga eléctrica.
Bosch Power Tools
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b) Evite que su cuerpo toque partes conectadas
a tierra como tuberías, radiadores, cocinas y
refrigeradores. El riesgo a quedar expuesto a
una sacudida eléctrica es mayor si su cuerpo tiene
contacto con tierra.
c) No exponga la herramienta eléctrica a la lluvia
y evite que penetren líquidos en su interior.
Existe el peligro de recibir una descarga eléctrica
si penetran ciertos líquidos en la herramienta
eléctrica.
d) No utilice el cable de red para transportar o
colgar la herramienta eléctrica, ni tire de él
para sacar el enchufe de la toma de corriente.
Mantenga el cable de red alejado del calor,
aceite, esquinas cortantes o piezas móviles.
Los cables de red dañados o enredados pueden
provocar una descarga eléctrica.
e) Al trabajar con la herramienta eléctrica
a la intemperie utilice solamente cables
de prolongación apropiados para su uso
en exteriores. La utilización de un cable de
prolongación adecuado para su uso en exteriores
reduce el riesgo de una descarga eléctrica.
f) Si fuese imprescindible utilizar la herramienta
eléctrica en un entorno húmedo, es necesario
conectarla a través de un fusible diferencial. La
aplicación de un fusible diferencial reduce el riesgo
a exponerse a una descarga eléctrica.
3. Seguridad de personas
a) Esté atento a lo que hace y emplee la
herramienta eléctrica con prudencia. No utilice
la herramienta eléctrica si estuviese cansado,
ni tampoco después de haber consumido
alcohol, drogas o medicamentos. El no estar
atento durante el uso de la herramienta eléctrica
puede provocarle serias lesiones.
b) Utilice un equipo de protección personal y
en todo caso unas gafas de protección. El
riesgo a lesionarse se reduce considerablemente
si, dependiendo del tipo y la aplicación de la
herramienta eléctrica empleada, se utiliza un
equipo de protección adecuado como una
mascarilla antipolvo, zapatos de seguridad
con suela antideslizante, casco, o protectores
auditivos.
c) Evite una puesta en marcha fortuita.
Asegurarse de que la herramienta eléctrica esté
desconectada antes de conectarla a la toma de
corriente y/o al montar el paquete de bateria,
al recogerla, y al transportarla. Si transporta
la herramienta eléctrica sujetándola por el
interruptor de conexión/desconexión, o si alimenta
la herramienta eléctrica estando ésta conectada,
ello puede dar lugar a un accidente.
F 000 622 319 | 06.2018

d) Retire las herramientas de ajuste o llaves fijas
antes de conectar la herramienta eléctrica.
Una herramienta de ajuste o llave fija colocada en
una pieza rotante puede producir lesiones al poner a
funcionar la herramienta eléctrica.
e) Evite posturas arriesgadas. Trabaje sobre una
base firme y mantenga el equilíbrio en todo
momento. Ello le permitirá controlar mejor la
herramienta eléctrica en caso de presentarse una
situación inesperada.
f) Lleve puesta una vestimenta de trabajo
adecuada. No utilice vestimenta amplia ni
joyas. Mantenga su pelo, vestimenta y guantes
alejados de las piezas móviles. La vestimenta
suelta, el pelo largo y las joyas se pueden
enganchar con las piezas en movimiento.
g) Siempre que sea posible utilizar unos equipos
de aspiración o captación de polvo, asegúrese
que éstos estén montados y que sean utilizados
correctamente. El empleo de estos equipos reduce
los riesgos derivados del polvo.
h) Utilice protectores auditivos. La exposición a
ruido puede provocar pierda auditiva.
4. Uso y trato cuidadoso de herramientas eléctricas
a) No sobrecargue la herramienta eléctrica. Use la
herramienta eléctrica prevista para el trabajo
a realizar. Con la herramienta adecuada podrá
trabajar mejor y más seguro dentro del margen de
potencia indicado.
b) No utilice herramientas eléctricas con un
interruptor defectuoso. Las herramientas eléctricas
que no se puedan conectar o desconectar son
peligrosas y deben hacerse reparar.
c) Saque el enchufe de la red y/o desmonte
el paquete de bateria antes de realizar un
ajuste en la herramienta eléctrica, cambiar de
accesorio o al guardar la herramienta eléctrica.
Esta medida preventiva reduce el riesgo a conectar
accidentalmente la herramienta eléctrica.
d) Guarde las herramientas eléctricas fuera del
alcance de los niños. No permita la utilización
de la herramienta eléctrica a aquellas personas
que no estén familiarizadas con su uso o
que no hayan leído estas instrucciones. Las
herramientas eléctricas utilizadas por personas
inexpertas son peligrosas.
e) Cuide la herramienta eléctrica con esmero.
Controle si funcionan correctamente,
sin atascarse, las partes móviles de la
herramienta eléctrica, y si existen partes
rotas o deterioradas que pudieran afectar al
funcionamiento de la herramienta eléctrica.
Haga reparar estas piezas defectuosas antes
de volver a utilizar la herramienta eléctrica.
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f)
g)

5.
a)

b)

c)

Muchos de los accidentes se deben a herramientas
eléctricas con un mantenimiento deficiente.
Mantenga los útiles limpios y afilados. Los
útiles mantenidos correctamente se dejan guiar y
controlar mejor.
Utilice la herramienta eléctrica, accesorios,
útiles, etc. de acuerdo a estas instrucciones,
considerando en ello las condiciones de trabajo
y la tarea a realizar. El uso de herramientas
eléctricas para trabajos diferentes de aquellos
para los que han sido concebidas puede resultar
peligroso.
Servicio
Únicamente haga reparar su herramienta
eléctrica por un profesional, empleando
exclusivamente piezas de repuesto originales.
Solamente así se mantiene la seguridad de la
herramienta eléctrica.
En caso de necesidad de substitución de los
carbones debe dirigir la herramienta para
un taller de servicio autorizado técnico de
herramientas eléctricas. Carbones fuera de
especificación danifica el motor de la herramienta.
Si el cordón de alimentación se encuentra
dañado, debe ser reemplazado por el
fabricante, su servicio técnico o personal
igualmente calificado para prevenir riesgos.

Advertencias de peligro generales al realizar
trabajos de amolado con cepillos dealambre
y tronzado:
a) Esta herramienta eléctrica ha sido concebida
para amolar, trabajar con cepillos de alambre y
tronzar. Observe todas las advertencias de peligro,
instrucciones, ilustraciones y especificaciones
técnicas que se suministran con la herramienta
eléctrica. En caso de no atenerse a las instrucciones
siguientes, ello puede provocar una electrocución,
incêndio y/o lesiones serias.
b) Esta herramienta eléctrica no es apropiada para
pulir o lijar. La utilización de la herramienta eléctrica
en trabajos para los que no ha sido prevista puede
provocar un accidente.
c) No emplee accesorios diferentes de aquellos
que el fabricante haya previsto o recomendado
especialmente para esta herramienta eléctrica.
El mero hecho de que sea acoplable un accesorio a
su herramienta eléctrica no implica que su utilización
resulte segura.
d) Las revoluciones admisibles del útil deberán ser
como mínimo iguales a las revoluciones máximas
indicadas en la herramienta eléctrica. Aquellos
accesorios que giren a unas revoluciones mayores a las
admisibles pueden llegar a romperse.
e) El diámetro exterior y el grosor del útil deberán
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corresponder con las medidas indicadas para su
herramienta eléctrica. Los útiles de dimensiones
incorrectas no pueden protegerse ni controlarse con
suficiente seguridad.
f) Los orificios de los discos amoladores, bridas,
platos lijadores u otros útiles deberán alojar
exactamente sobre el husillo de su herramienta
eléctrica. Los útiles que no ajusten correctamente
sobre el husillo de la herramienta eléctrica, al girar
descentrados, generan unas vibraciones excesivas y
pueden hacerle perder el control sobre el aparato.
g) No use útiles dañados. Antes de cada uso
inspeccione el estado de los útiles con el fin de
detectar, p. ej., si están desportillados o fisurados
los útiles de amolar, si está agrietado o muy
desgastado el plato lijador, o si las púas de los
cepillos de alambre están flojas o rotas. Si se le cae
la herramienta eléctrica o el útil, inspeccione si han
sufrido algún daño o monte otro útil en correctas
condiciones. Una vez controlado y montado el
útil sitúese Vd. y las personas circundantes fuera
del plano de rotación del útil y deje funcionar la
herramienta eléctrica en vacío, a las revoluciones
máximas, durante un minuto.Por lo regular, aquellos
útiles que estén dañados suelen romperse al realizar
esta comprobación.
h) Utilice un equipo de protección personal.
Dependiendo del trabajo a realizar use una Careta,
una protección para los ojos, o unas gafas de
protección. Dependiendo del trabajo a realizar,
emplee una mascarilla antipolvo, protectores
auditivos, guantes de protección o un mandil
especial adecuado para protegerle de los pequeños
fragmentos que pudieran salir proyectados. Las
gafas de protección deberán ser indicadas para
protegerle de los fragmentos que pudieran salir
despedidos al trabajar. La mascarilla antipolvo o
respiratoria deberá ser apta para filtrar las partículas
producidas al trabajar. La exposición prolongada al
ruido puede provocarle sordera.
i) Cuide que las personas en las inmediaciones
se mantengan a suficiente distancia de la zona
de trabajo. Toda persona que acceda a la zona de
trabajo deberá utilizar un equipo de protección
personal. Podrían ser lesionadas, incluso fuera
del área de trabajo inmediato, al salir proyectados
fragmentos de la pieza de trabajo o del útil.
j) Únicamente sujete el aparato por las
empuñaduras aisladas al realizar trabajos en los
que el útil pueda tocar conductores eléctricos
ocultos o el propio cable del aparato. El contacto
con conductores portadores de tensión puede hacer
que las partes metálicas del aparato le provoquen una
descarga eléctrica.
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k) Mantenga el cable de red alejado del útil en
funcionamiento. En caso de que Vd. pierda el control
sobre la herramienta eléctrica puede llegar a cortarse
o enredarse el cable de red con el útil y lesionarle su
mano o brazo.
l) Jamás deposite la herramienta eléctrica antes
de que el útil se haya detenido por completo. El
útil en funcionamiento puede llegar a tocar la base de
apoyo y hacerle perder el control sobre la herramienta
eléctrica.
m) No deje funcionar la herramienta eléctrica
mientras la transporta. El útil en funcionamiento
podría lesionarle al engancharse accidentalmente con
su vestimenta o pelo.
n) Limpie periódicamente las rejillas de
refrigeración de su herramienta eléctrica. El
ventilador del motor aspira polvo hacia el interior de la
carcasa, y en caso de una acumulación fuerte de polvo
metálico ello le puede provocar una descarga eléctrica.
o) No utilice la herramienta eléctrica cerca de
materiales combustibles. Las chispas producidas al
trabajar pueden llegar a incendiar estos materiales.
p) No emplee útiles que requieran ser refrigerados
con líquidos. La aplicación de agua u otros
refrigerantes líquidos puede comportar una descarga
eléctrica.
Causas del rechazo y advertencias al
respecto:
El rechazo es un reacción brusca que se produce al
atascarse o engancharse el útil, como un disco de
amolar, plato lijador, cepillo de alambre, etc. Al
atascarse o engancharse el útil en funcionamiento,
éste es frenado bruscamente. Ello puede hacerle
perder el control sobre la herramienta eléctrica y
hacer que ésta salga impulsada en dirección opuesta
al sentido de giro que tenía el útil. En el caso de que,
p.ej., un disco amolador se atasque o bloquee en la
pieza de trabajo, puede suceder que el canto del útil
que penetra en el material se enganche, provocando
la rotura del útil o el rechazo del aparato. Según el
sentido de giro y la posición del útil en el momento
de bloquearse puede que éste resulte despedido
hacia, o en sentido opuesto al usuario. En estos casos
puede suceder que el útil incluso llegue a romperse.
El rechazo es ocasionado por la aplicación o manejo
incorrecto de la herramienta eléctrica.
Es posible evitarlo ateniéndose a las medidas
preventivas que a continuación se detallan.
a) Sujete con firmeza la herramienta eléctrica
y mantenga su cuerpo y brazos en una posición
propicia para resistir las fuerzas de reacción.
Si forma parte del1 aparato, utilice siempre la
empuñadura adicional para poder soportar mejor
las fuerzas derivadas del rechazo y los pares de
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reacción en la puesta en marcha. El usuario puede
controlar la fuerza de rechazo y de reacción si toma
unas medidas preventivas oportunas.
b) Jamás aproxime su mano al útil en
funcionamiento.
En caso de un rechazo el útil podría lesionarle la mano.
c) No se sitúe dentro del área hacia el que se
movería la herramienta eléctrica al ser rechazada.
Al resultar rechazada la herramienta eléctrica saldrá
despedida desde el punto de bloqueo en dirección
opuesta a sentido de giro del útil.
d) Tenga especial precaución al trabajar esquinas,
cantos afilados, etc. Evite que el Útil de amolar
rebote contra la pieza de trabajo o que se atasque.
En las esquinas, cantos afilados, o al rebotar, el útil en
funcionamiento tiende a atascarse. Ello puede hacerle
perder el control o causar un rechazo del útil.
e) No utilice hojas de sierra para madera ni otros
útiles dentados. Estos útiles son propensos al
rechazo y pueden hacerle perder el control sobre la
herramienta eléctrica.
Instrucciones de seguridad específicas para
operaciones de amolado y tronzado:
a) Use exclusivamente útiles homologados para
su herramienta eléctrica en combinación con la
caperuza protectora prevista. Los útiles que no
fueron diseñados para esta herramienta eléctrica
pueden quedar insuficientemente protegidos y
suponen un riesgo.
b) Siempre emplee la caperuza protectora prevista
para el útil que va a usar. La caperuza protectora
deberá montarse firmemente en la herramienta
eléctrica cuidando que quede orientada ofreciendo
una seguridad máxima, o sea, cubriendo al máximo
la parte del útil a la que queda expuesta el usuario.
La misión de la caperuza protectora es proteger al
usuario de los fragmentos que puedan desprenderse
del útil y del contacto accidental con éste.
c) Solamente emplee el útil para aquellos trabajos
para los que fue concebido. Por ejemplo, no emplee
las caras de los discos tronzadores para amolar. En los
útiles de tronzar el arranque de material se lleva a cabo
con los bordes del disco. Si estos útiles son sometidos
a un esfuerzo lateral ello puede provocar su rotura.
d) Siempre use para el útil seleccionado una
brida en perfecto estado con las dimensiones
y forma correctas.Una brida adecuada soporta
convenientemente el útil reduciendo así el peligro de
rotura. Las bridas para discos tronzadores pueden ser
diferentes de aquellas para los discos de amolar.
e) No intente aprovechar los discos amoladores
de otras herramientas eléctricas más grandes
aunque cuyo diámetro exterior se haya reducido
suficientementepor el desgaste. Los discos
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moladores destinados para herramientas eléctricas
grandes no son aptos para soportar las velocidades
periféricas más altas a las que trabajan las herramientas
eléctricas más pequeñas y pueden llegar a romperse.

por efecto de la presión de aplicación y de la fuerza
centrífuga.

Instrucciones de seguridad adicionales
específicas para el tronzado:
a) Evite que se bloquee el disco tronzador y una
presión de aplicación excesiva. No intente realizar
cortes demasiado profundos. Al solicitar en exceso
el disco tronzador éste es más propenso a ladearse,
bloquearse, a ser rechazado o a romperse.
b) No se coloque delante o detrás del disco
tronzador en funcionamiento, alineado con la
trayectoria del corte.
Mientras que al cortar, el disco tronzador es guiado en
sentido opuesto a su cuerpo, en caso de un rechazo el
disco tronzador y la herramienta eléctrica son
impulsados directamente contra Vd.
c) Si el disco tronzador se bloquea, o si tuviese que
interrumpir su trabajo, desconecte la herramienta
eléctrica y manténgala en esa posición, sin
moverla, hasta que el disco tronzador se haya
detenido por completo. Jamás intente sacar el
disco tronzador en marcha de la ranura de corte,
ya que ello podría provocar un rechazo. Investigue y
subsane la causa del bloqueo.
d) No intente proseguir el corte con el disco
tronzador insertado en la ranura de corte. Una
vez fuera, conecte la herramienta eléctrica y
espere a que el disco tronzador haya alcanzado
las revoluciones máximas y aproxímelo entonces
con cautela a la ranura de corte. En caso contrario el
disco tronzador podría bloquearse, salirse de la ranura
de corte, o resultar rechazado.
e) Soporte las planchas u otras piezas de trabajo
grandes para reducir el riesgo de bloqueo o rechazo
del disco tronzador. Las piezas de trabajo extensas
tienden a combarse por su propio peso. La pieza de
trabajo deberá apoyarse desde abajo a ambos lados
tanto cerca de la línea de corte como a sus extremos.
f) Proceda con especial cautela al realizar recortes
“por inmersión” en paredes o superficies similares.
El disco tronzador puede ser rechazado al tocar tuberías
de gas o agua, conductores eléctricos, u otros objetos.

a) Utilice unos instrumentos de exploración
adecuados para detectar tuberías y cables ocultos,
o consulte a su compañía abastecedora local. El
contacto con cables eléctricos puede provocar un
incendio o descarga eléctrica. El deterioro de tuberías
de gas puede producir una explosión. La perforación de
una tubería de agua puede causar daños materiales o
una descarga eléctrica.
b) Desenclave el interruptor de conexión/
desconexión y colóquelo en la posición de
desconexión en caso de cortarse la alimentación
de la herramienta eléctrica, p. ej. Debido a un
corte del fluido eléctrico o al sacar el enchufe
con la herramienta en funcionamiento. De esta
manera se evita una puesta en marcha accidentalde la
herramienta eléctrica.
c) Al trabajar piedra utilice un equipo para
aspiración de polvo. El aspirador empleado
deberá ser adecuado para aspirar polvo de piedra.
La utilización de estos equipos reduce los riesgos
derivados del polvo.
d) Utilice un soporte guía para tronzar piedra. Un
disco tronzador que no va guiado lateralmente puede
atascarse y provocar un rechazo.
e) El enchufe macho de conexión deve ser
conectado solamente a un enchufe hembra de las
mismas características técnicas del enchufe macho
en materia.

Instrucciones de seguridad adicionales:

Símbolos

Los símbolos mostrados a continuación pueden ser de
importancia en el uso de la herramienta eléctrica. Es
importante que retenga en su memoria estos símbolos
le ayudará a manejar mejor, y de forma más segura, la
herramienta eléctrica.

Instrucciones de seguridad específicas para
el trabajo con cepillos de alambre:
a) Considere que las púas de los cepillos de alambre
pueden desprenderse también durante un uso
normal. No fuerce las púas ejerciendo una fuerza de
aplicación excesiva. Las púas desprendidas pueden
traspasar muy fácilmente tela delgada y/o la piel.
b) En caso de recomendarse el uso de una caperuza
protectora, evite que el cepillo de alambre alcance
a rozar contra la caperuza protectora. Los cepillos
de plato y de vaso pueden aumentar su diámetro
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Bosch Power Tools

Español | 19

Descripción del funcionamiento

Lea íntegramente estas advertencias
de peligro e instrucciones. Encaso
de no atenerse a las advertencias de
peligro e instrucciones siguientes, ello
puede ocasionar una descarga eléctrica,
un incendio y/o lesión grave. Despliegue y mantenga
abierta la solapa con la imagen del aparato mientras
lee las instrucciones de manejo.

Utilización reglamentaria

El aparato ha sido diseñado para tronzar, desbastar
y cepillar metal y piedra, sin la aportación de agua.
Para tronzar metal es necesario emplear una caperuza
protectora especial para tronzar (accesorio especial).
Para tronzar piedra es necesario emplear una caperuza
de aspiración especial dotada con un soporte guía
(accesorio especial).
En combinación con los útiles de lijar autorizados, es
posible emplear también la herramienta eléctrica para
lijar.

Componentes principales

La numeración de los componentes está referida a
la imagen de la herramienta eléctrica en la página
ilustrada.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Botón de bloqueo del husillo
Puño
Interruptor de conexión/desconexión
Empuñadura adicional
Empuñadura antivibraciones*
Husillo
Caperuza protectora para amolar
Tornillo de fijación de caperuza protectora
Brida de apoyo con junta tórica*
Disco de amolar/tronzar*
Tuerca de fijación*
Tuerca de fijación rápida
*
Caperuza protectora para tronzar*
Arandela de rodamiento*
Disco de tronzar*
Protección para las manos*
Cepillo de vaso*
Llave con dos pernos*
Caperuza de aspiración para tronzar con soporte
guía*
20 Disco de tronzar diamantado*
21 Superficie de empuñaduras aisladas
*Los accesorios descriptos o ilustrados no están adjuntos
del producto. Verifique los accesorios disponibles en el
programa de ventas de su país.

Datos técnicos
Amoladora Angular Professional

GWS ...

22-180

22-180

22-230

22-230

N° de artículo

3 601

HA1 0..

HA1 1..

HA2 0..

HA2 1..

...

HA1 2..

HA1 3..

HA2 2..

HA2 3..

Potência absorbida consumida

[W]

2200

2200

2200

2200

Consumo

127 V

[A]

18,2

18,2

18,2

18,2

220 V

[A]

10,5

10,5

10,5

10,5

Revoluciones nominales

[/min]

8500

8500

6500

6500

Diámetro de Desbaste/corte
disco, max. Muela/Cepillo tipo vaso

[mm]

180 (7”)

180 (7”)

230 (9”)

230 (9”)

[mm]

-

-

125 (5”)

125 (5”)

Rosca del husillo*

-

M 14 x 2

M 14 x 2

M 14 x 2

M 14 x 2

Longitude de la rosca del husillo

[mm]

25

25

25

25

Interruptor sin enclavamiento

-

No

Sí

No

Sí

Peso conforme EPTA-Procedure 01/2003

[kg]

4,9

4,9

5,0

Clase de protección

-

/II

/II

5,0
/II

/II

Amoladora Angular Professional

GWS ...

24-180

24-230

26-180

26-230

N° de artículo

3 601 ... HA3 0..

HA4 0..

HA5 0..

HA6 0..

Potência absorbida consumida

[W]

2400

2400

2600

2600

Consumo

127 V

[A]

19,9

19,9

20

20

220 V

[A]

11,5

11,5

11,9

11,9

[/min]

8500

6500

8500

6500

[mm]

180 (7”)

230 (9”)

180 (7”)

230 (9”)

Revoluciones nominales
Diámetro de Desbaste/corte
disco, max.
Muela/Cepillo tipo vaso
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[mm]

-

125 (5”)

-

Rosca del husillo*

-

M 14 x 2

M 14 x 2

M 14 x 2

125Power
(5”)Tools
Bosch
M 14 x 2

Longitude de la rosca del husillo

[mm]

25

25

25

25

disco, max.

Muela/Cepillo tipo vaso

[mm]

-

-

125 (5”)

125 (5”)

Rosca del husillo*

-

M 14 x 2

M 14 x 2

M 14 x 2

M 14 x 2

Longitude de la rosca del husillo

[mm]

25

25

25

25

Interruptor sin enclavamiento

-

No

Sí

No

Sí

[kg]

4,9

4,9

5,0
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Peso
conforme EPTA-Procedure 01/2003
Clase de protección

-

/II

/II

5,0
/II

/II

Amoladora Angular Professional

GWS ...

24-180

24-230

26-180

26-230

N° de artículo

3 601 ... HA3 0..

HA4 0..

HA5 0..

HA6 0..

Potência absorbida consumida

[W]

2400

2400

2600

2600

Consumo

127 V

[A]

19,9

19,9

20

20

220 V

[A]

11,5

11,5

11,9

11,9

Revoluciones nominales

[/min]

8500

6500

8500

6500

Diámetro de Desbaste/corte
disco, max.
Muela/Cepillo tipo vaso

[mm]

180 (7”)

230 (9”)

180 (7”)

230 (9”)

[mm]

-

125 (5”)

-

125 (5”)

Rosca del husillo*

-

M 14 x 2

M 14 x 2

M 14 x 2

M 14 x 2

Longitude de la rosca del husillo

[mm]

25

25

25

25

Interruptor sin enclavamiento

-

No

No

No

No

Peso conforme EPTA-Procedure 01/2003

[kg]

5,2

5,4

5,8

Clase de protección

-

/II

/II

5,9
/II

/II

* Para países de America Central rosca del eje de trabajo Ø 5/8”
Estos datos son válidos para tensiones nominales de [U] 127 ou 220 V.
Los valores pueden variar si la tensión fuese
inferior, y en las ejecuciones específicas para ciertos países.
Preste atención al nº de artículo en la placa de características de su
aparato, ya que las denominaciones comerciales de algunos aparatos
pueden variar. Los procesos de conexión provocan una breve caída de la
tensión. Si las condiciones de la red fuesen desfavorables, ello puede
llegar a afectar a otros aparatos. En redes con impedancias inferiores a
0,25 ohmios es improbable que lleguen a perturbarse otros aparatos.
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