
Bosch lança novo martelo
profissional a bateria

OGBH18V EC equipado com novas baterias de 18 e 14V foi testado nos exigentes trabalhos de
recuperação das antigas jaulas do Palácio de Queluz A directora do espaço explica a importância da
escolha rigorosa de ferramentas e técnicas nas intervenções do Palácio Conheça as vantagens do novo
equipamento

ABosch acaba de lançar umadas suas mais recentes novi
dades Trata se de um novo mar

telo da linha profissional da gama
a bateria com uma potência de
18V O GBH18V EC é uma má

quina que dispõe de um novo
motor EC uma máquina sem esco
vas e por conseguinte com uma
maior eficiência Para Carlos Pe

reira técnico da empresa alemã
trata se de uma máquina com uma
excelente capacidade de impacto
de l 7Jules com 2 6kg recomen
dada por isso para trabalhos acima
da cabeça e tem incluídas as nos
sas novas baterias de 18 e 14V com
uma potência de 4 amperes hora
As novas baterias face às anterio
res de 3 amperes hora têm um
acréscimo de 65 de autonomia à

máquina A máquina inclui tam
bém em função de um upgrade
face a séries anteriores paragem
de rotação para poder cinzelar
garantiu aquele responsável

Condições particulares
O equipamento foi testado por téc
nicos da Parques de Sintra nos tra
balhos que estão a ser executados
nas antigas jaulas do Palácio de
Queluz O espaço à imagem do
que sucede com o próprio palácio
tem características muito particu
lares pelo que importa intervencio
nar com redobrada atenção Pedro
Martins explica ao Construir que se
trata das antigas jaulas onde eram
guardados os animais exóticos do
Palácio de Queluz Eram áreas em

muito mau estado de conservação
os rebocos muito danificados al
guns já a desprender se das pare
des infiltrações e o plano passa
agora pela recuperação dos rebo
cos e dotar o espaço de uma infra
estrutura que permita utilizações
futuras Não há água não há elec
tricidade e vamos querer recuperar
rebocos superfícies e gradeamen

tos revela o especialista em Fisca
lização da Parques de Sintra Pedro
Martins acrescenta ainda alguns
dados importantes para se perce
ber a natureza do trabalho e a im

portância da escolha de parceiros
técnicas e ferramentas adequadas
Não podemos usar ferramentas
que causam grande vibração que
tenham um grande poder de im
pacto Esta é indicada para este
tipo de trabalhos dado que não tem
grande vibração o que permite evi
tar que os rebocos se comecem a
soltar Daí a necessidade de termos

a ferramenta certa para este tipo de
situações e de trabalhos revela
ainda aquele técnico

Maior eficiência
Carlos Pereira destaca o novo

motor mais eficiente com uma
melhor capacidade de percussão e
a vantagem de a GBH18V EC estar
mais protegida contra o pó em si
tuações extremas de funciona
mento o que permitirá um

acréscimo da sua vida útil O novo
motor é uma das referências e de

vido a isso existe também a cinze

lagem As novas baterias além de
dar uma maior autonomia lace às

anteriores baterias de topo permi
tem uma maior transmissão de

energia entre a bateria e o motor
que se traduzirá em mais horas de
trabalho mais autonomia e obvia
mente em ganhos de produtivi
dade garante o técnico da Bosch
A Bosch Profissional permite que
se laçam meias cargas sem efeito
de memória Estas baterias permi
tem ser guardadas com um terço
da sua carga por um período de
seis meses sendo que ao fim de
seis meses é que a carga começa a
descarregar espontaneamente Ao
termos estas novas baterias com 4

amperes hora reforçamos a auto
nomia condição importante para
um operário Com uma broca de
6x110 o operador pode lazer 125
íuros quando anteriormente faria
87 garante Carlos Pereira que

acrescenta que outra das vantagens
é a autonomia dos trabalhos dado

que não é necessário o recurso per
manente a uma lonte de alimenta

ção As vantagens sentem se
também ao nível do próprio traba
lhador Quem operou com a
GBH18V EC revela que uma má
quina com potência que não cansa
muito nem os braços nem as cos
tas Em condições de perfuração
difíceis como esta é evidentemente
um equipamento bastante eficaz
acrescenta

Estabilidade ambiental
Isabel Cordeiro directora do Palá

cio Nacional de Queluz explica ao
Construir a importância de uma
escolha adequada de técnicos ma
teriais e técnicas na recuperação de
um monumento como aquele Es
tamos a falar de um monumento

com colecções de artes decorativas
importantes que pressupõe alguma
estabilidade ambiental E conside

rando que os jardins e a envolvente
fazem uma unidade interligada
são também alvo da nossa aten

ção refere Essa preocupação
leva nos à renovação das antigas
jaulas um traço muito interessante
de exotismo Nestas jaulas cons
truídas em 1822 existiam no final
do período de habitação no Palá
cio dois tigres dois leões alguns
macacos e se considerarmos que o
universo dos jardins e das quintas
envolventes haveria búfalos vea
dos aves exóticas do universo por
tuguês refere Isabel Cordeiro
acrescenta que se trata de um con
junto de intervenções que têm de
ser feitas com respeito pelos mate
riais antigos com muita delicadeza
por se tratar de um património
único com quase 300 anos e tudo o
que for feito tem de ter em consi
deração a especificidade dos mate
riais empregues o cuidado com a
pedra tudo o que sejam rebocos
perfurações e caiações tem de ser
leito no limiar mínimo e com um

enorme respeito pelo que existe
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