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Bosch aposta no metal e testa nova rebarbadora
profissional o Arsenal do Alfeite S.A.

A Bosch Ferramentas Elétricas Profissionais reforçou
a sua gama de ferramentas para trabalho em metal
com o lançamento da rebarbadora GWS 26 LVI
Professional. A nova rebarbadora, de elevada potên-
cia e peso reduzido, representa uma inovação na
gama, pois foi especialmente concebida para aplica-
ções exigentes na construção e manutenção naval.

Atenta às reais necessidades dos profissionais a
Bosch Ferramentas Elétricas Profissionais colocou em
teste a nova rebarbadora GWS 26 LVI Professional
num dos estaleiros de referência em Portugal, o
Arsenal do Alfeite S.A., especializado precisamente
nas áreas da construção, manutenção e reparação
naval, e com fortes valências nos serviços de enge-
nharia e manutenção industrial. A elevada especiali-

zação dos profissionais do Arsenal do Alfeite S.A.
permitiu avaliar de forma rigorosa o desempenho da
nova rebarbadora, que foi utilizada em projetos em
curso no estaleiro.

Uma das aplicações teve lugar no Serviço de
Caldeiraria de Tubos, com utilização da GWS 26 LVI
Professional da Bosch na reparação do involucro
exterior do evaporador de um navio, bem como na
reparação das condutas de ventilação dos comparti-
mentos. Estas aplicações envolveram o corte de
metal e foram realizadas por Bruno Franco, Técnico
do Arsenal do Alfeite S.A., que destacou “o peso
reduzido da ferramenta e ao mesmo tempo a sua
força e potência. Isto tudo sem praticamente sentir
vibrações nas mãos, sendo sinal de que o sistema de
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amortecimento de vibrações faz bem a sua função.
É também fácil de manobrar e utilizar”. 

Já noutro projeto em curso, no Serviço de
Construção Naval, a rebarbadora foi utilizada pelo
Técnico Vítor Pereira que desbastou o enchimento de
corrosões do berço de transporte das lanchas de
alumínio, afirmando que “a nova rebarbadora da
Bosch é muito mais leve quando comparada com
outras que conheço, mas garante ao mesmo tempo
toda a potência necessária a estes trabalhos pesa-
dos. Faz pouco ruído e é por isso menos agressiva
para quem usa este tipo de ferramentas durante
muito tempo seguido”.

Carlos Pereira, Técnico de Demonstração da
Bosch, demonstrou também durante a utilização da
nova rebarbadora que o punho em arco pode ser
rodado 90 graus para a esquerda e para a direita,
sendo particularmente interessante para estes pro-
fissionais, “pois assegura um manuseamento con-
fortável e um perfeito controlo da ferramenta.
Também os mecanismos de segurança são funda-
mentais, destacando-se o sistema “Kick-Back Stop“
da Bosch que desliga a ferramenta de forma ime-
diata em caso de bloqueio inesperado do disco,

proteção contra rearranque involuntário, e tampa
de proteção anti torção”. 

A par com a nova rebarbadora, a Bosch Ferramentas
Elétricas Profissionais lançou também este ano ino-
vadoras ferramentas para aplicações em metal,
como a retificadora direita sem fio GGS 18 V-LI
Professional e a Serra Vertical GST 25, entre outras.

www.bosch-professional.com.pt




