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profissionais testam nova gama de ferramentas bosch
para acabamentos em aço inoxidável
A Bosch alargou a sua gama de produtos destinados a acabamentos profissionais em aço
inoxidável, com quatro novas ferramentas: a
Lixadeira de tubos GRB 14 CE Professional,
a Retificadora de Cinta GEF 7 E Professional
para aplicações de difícil acesso, a Acetinadora GSI 14 CE Professional e a Rebarbadora
angular GWS 15-125 Inox Professional, para
acabamentos em aço inoxidável.
Numa ação de divulgação da nova gama de ferramentas, os profissionais da Metalomecânica
Pereira e Filhos, Lda, em Alcochete, tiveram
oportunidade de testar estes produtos. Tratase de uma empresa no mercado há cerca de

30 anos, que começou por trabalhar para a
indústria alimentar, tendo também passado
pela construção civil. Atualmente, o grosso da
produção vai para a indústria hoteleira.
Bruno Soeiro e António Soeiro, colaboradores
da empresa, destacaram a facilidade de manuseamento das ferramentas, bem como a
qualidade dos acabamentos.
As novas ferramentas permitem que os profissionais obtenham os melhores acabamentos
em aço inoxidável no menor espaço de tempo
possível – para polir tubos, rebordos ou superfícies, remover soldaduras, remover a cor azul
produzida pelo calor, polir riscos ou para polir

— A NOVA GAMA EM DETALHE

LIXADEIRA DE TUBOS GRB 14 CE PROFESSIONAL:
FERRAMENTA PARA ACABAMENTOS EM PERFIS CILÍNDRICOS
A Lixadeira de tubos GRB 14 CE Professional é adequada para lixar tubos de diferentes diâmetros e geometrias. A forma especial dos rolos impede que as cintas de lixa deslizem para fora,
permitindo realizar um trabalho rápido e sem interrupções. A cinta de lixa ajusta-se até aos 270
graus em torno dos tubos, podendo proceder-se a um acabamento de 360 graus em apenas duas
fases. O punho auxiliar ajustável, assim como a posição e o design dos braços de lixar, permitem
lixar até muito perto da parede, permitindo por exemplo, polir gradeamentos já instalados sem
necessidade de serem desmontados. A velocidade desta lixadeira pode ser regulada em função
do tipo de material e do acessório utilizado.
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e estruturar superfícies. Para poder trabalhar
estes materiais com o cuidado necessário são
adequadas as ferramentas: Lixadeira de tubos,
a Retificadora de cinta para aplicações de difícil
acesso, a Acetinadora e a Rebarbadora angular,
que contam, inclusivamente, com regulação
eletrónica.
O punho de reduzidas dimensões permite que
todas as ferramentas encaixem perfeitamente
na mão, podendo ser guiadas com precisão, e
permite também tornar o uso mais confortável
e fácil.
www.bosch-professional.com.pt
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RETIFICADORA DE CINTA GEF 7 E PROFESSIONAL:
FERRAMENTA PARA APLICAÇÕES DE DIFÍCIL ACESSO
Esta ferramenta universal de apenas dois quilos possui um design
compacto, o que a torna ideal para trabalhar materiais em locais estreitos ou de difícil acesso, como cantos ou rebordos. Esta ferramenta
tem, de acordo com um comunicado de imprensa, o punho circular
mais pequeno da sua classe, e pode ser orientada facilmente e com
precisão. O ângulo de trabalho pode ser ajustado a 360 graus de forma contínua, sem necessidade de recorrer a ferramentas adicionais.
Também não são necessárias ferramentas para substituir a banda
de lixa. A velocidade pode ser ajustada, dependendo da aplicação e
do material utilizado.

ACETINADORA GSI 14 CE PROFESSIONAL:
FERRAMENTA PARA TRABALHAR SUPERFÍCIES PLANAS

REBARBADORA ANGULAR GWS15-125 INOX PROFESSIONAL:
FERRAMENTA POTENTE PARA AÇO INOXIDÁVEL

A Acetinadora GSI 14 CE Professional é adequada para a remoção de
manchas, riscos e defeitos, bem como para escovar, polir e estruturar
superfícies. Isto é possível devido à ampla gama de acessórios dos
rolos: cada rolo permite um acabamento diferente de acordo com o
tipo de superfícies, que pode selecionar-se dependendo do resultado
desejado. A GSI 14 CE Professional pode, por exemplo, proporcionar
acabamentos brilhantes.

A Rebarbadora angular GWS15-125 Inox Professional está desenhada
para lixar, cortar e remover rebarbas em tubos de aço inoxidável, superfícies e linhas de soldagem. A sua baixa velocidade de 7500 r.p.m. permite
trabalhar de uma forma muito suave os materiais e evita manchas no aço
inoxidável. Esta ferramenta apresenta um motor de 1500 W e tem um
binário de 50% mais elevado do que as rebarbadoras angulares standard.
O sistema de Kick-Back Stop, a proteção contra rearranque e coberta
protetora, com segurança anti torção, garantem um elevado nível de
segurança para os profissionais no tratamento de superfícies metálicas.
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