
Novidade

Bosch com novo aspirador
e serra de meia esquadria
Um aspirador de auto limpeza e uma serra de meia esquadria soluções assinadas pela Bosch estão ao ser
viço da Parques de Sintra na recuperação da Casa do Guarda do Chalet da Condessa D Edla fustigada pelo
mau tempo no inicio do ano 0 aumento da produtividade é a assinatura dos equipamentos

Ricardo Batista

Prosseguindo o trabalho conjunto que tem vindo a ser de
senvolvido entre a Parques de
Sintra e a Bosch a empresa alemã
apresentou duas novidades por
ocasião dos trabalhos de recupera
ção da Casa do Guarda no Chalet
da Condessa D Edla Por via da
avaliação das necessidades dos téc
nicos de manutenção da empresa
pública que gere os parques natu
rais do concelho de Sintra a Bosch
apresentou um conjunto de ferra
mentas que contribuem para a rá
pida e adequada progressão do
trabalho utilizadas de seguida
pelos técnicos da Parques de Sintra
nos projectos de restauração do
importante património Desta
feita a apresentação incidiu sobre
o Sistema Click Clean que ofe
rece aos profissionais uma solução
para assegurar um baixo nível de
pó no trabalho e a serra de meia
esquadria telescópica GCM 8 SJL
Professional

Recuperação
A 19 de Janeiro deste ano Sintra
foi assolada por um forte temporal

com ventos cruzados na ordem

dos 130 km h Apesar de nenhuma
árvore ter caído sobre o chalet a
Casa do Guarda foi parcialmente
destruída por duas árvores pelo
que foi necessário fazer a recons
trução da cobertura e a parte su
perior Ao Construir Pedro
Martins elemento da Direcção
Técnica da Parques de Sintra ex
plica que a nível estrutural não
teve grandes danos mas está agora
a ser recuperada com recurso a
equipas da Parques de Sintra e em
conjunto com a recuperação do
restante parque As equipas estão
a ser distribuídas para avançarem
os trabalhos de recuperação do
parque O técnico acrescenta que
além do telhado parte dos mol
dados também foi danificada além
de que a chaminé também ruiu
No interior o piso e a cinta que
existia para solidificar a casa tam

bém foram afectados Nesse dia
acabou por entrar imensa água o
que acabou por causar danos na
estrutura de madeira e no revesti

mento de pladuour

Estrela da companhia
Para Carlos Pereira técnico de de
monstração Bosch a empresa tem
uma nova estrela da companhia A
versão testada foi a GAS 35 L AFC

Professional um aspirador que
tem um filtro palissado de maiores

dimensões e com capacidade de
autolimpeza Segundo o técnico
estes elementos encontram se per
feitamente combinados entre si
por forma a ajudar o trabalho a ser
mais rápido preciso e saudável
permitindo uma maior vida útil
das ferramentas e acessórios Para

Carlos Pereira trata se de uma so
lução que permite um trabalho
mais rápido e preciso graças à ex
celente visibilidade que se tem
sobre a superfície de trabalho



mais saudável porque o pó mais
nocivo é extraído de uma forma efi

caz prevenindo danificar o meio
ambiente e a saúde dos profissio
nais e permite uma maior vida útil
das ferramentas e acessórios por
que o pó é aspirado de uma forma
muito eficiente Devido às suas

potentes turbinas de sucção de
1 380 Watt estas ferramentas al
cançam uma pressão de vácuo
muito elevada de 254 milibares Os

aspiradores diferem entre eles
quanto ao volume do recipiente de
35 ou 55 litros e tanto podem pos
suir um sistema semiautomático

de limpeza do filtro controlado
por um botão localizado perto do
final do conector que activa o sis
tema manualmente como um sis
tema automático onde os filtros
dos aspiradores para seco húmido
GAS 35 L AFC Professional GAS
35 M AFC Professional e GAS 55 M
AFC Professional da Bosch são lim

pos automaticamente a cada 15 se
gundos através de um fluxo de ar
invertido Este factor assegura a
elevada potência de aspiração de
uma forma constante como pode
comprovar o técnico da Parque de
Sintra que teve a possibilidade de
experimentar as novas ferramen
tas mostrando a sua satisfação
pelas vantagens que as soluções
permitem não só no que respeita à
produtividade como à segurança
do trabalhador

Nova serra Bosch
O novo aspirador da Bosch de uti
lização universal tanto no que res
peita aos materiais aspirados
como na utilização em todos os
equipamentos profissionais da
marca alemã foi utilizado nos tra
balhos da Casa do Guarda em Sin

tra com a serra de
meia esquadria telescópica GCM 8
SJL Professional Com esta ferra

menta a Bosch lança no mercado
uma solução que facilita o corte de
grandes peças de laminado par
quet deck e placas de pavimento
bem como componentes de mobi
liário Tudo isto é possível devido
à sua elevada capacidade de corte
horizontal de 312 milímetros
que até agora é única entre as
serras de meia esquadria na sua
classe Carlos Pereira explica
que a GCM 8 SJL Professional
da Bosch oferece 15 mais de

largura de corte e mais 100
Watt de potência que o modelo
anterior a GCM 8 SJ Professio
nal O seu motor com 1 600

Watt permite alcançar as 5 500
rotações por minuto assegu
rando um trabalho especial
mente limpo e rápido


