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Bosch apresenta novas ferramentas

portáteis para inspecção e corte

A demonstração das novas ferramentas

da Bosch esteve a cargo de Carlos

Pereira, sendo que também marcou pre-

sença no evento Isabel Machado, brand

manager da linha profissional da marca.

Carlos Pereira começou por descrever

as características da câmara, que per-

mite aos profissionais de várias áreas

uma rápida visão em espaços com

acesso difícil e reduzida visibilidade,

como por exemplo tubagens e condu-

tas. Os técnicos do sector da insta-

lação e manutenção podem usá-la para

detectar e reparar avarias de forma bas-

tante rápida e fácil. Esta câmara

destaca-se, principalmente, pela sua

qualidade de imagem. Tem uma re -

solução de 320 x 240 pixéis e reproduz

imagens reais a cores, sendo possível

identificar os mais ínfimos pormenores

no ecrã LCD de 2,7 polegadas. 

As eventuais impurezas no local a vi-

sualizar não afectam a performance da

câmara graças à posição da lente na

extremidade da sonda. A grande pro-

fundidade de campo conseguida, de

3,8 cm até ao infinito, permite uma ex-

celente visão dos objectos, e o potente

LED na cabeça da câmara ilumina de

forma intensa e consistente qualquer

área escura. As nove diferentes combi-

A ATEC, a academia de formação situada no Parque Industrial da VW Autoeuropa, em

Palmela, recebeu a 22 de Julho a demonstração prática das mais novas ferramentas eléctri-

cas sem fios da Bosch. A operação da Câmara de Inspecção GOS 10,8 V-LI Profissional e da

Serra de Sabre GSA 10,8 V-LI Profissional foi apresentada a um grupo de alunos de Meca-

trónica Automóvel da ATEC, e O Instalador também lá esteve.
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nações de luminosidade garantem, por

seu lado, que a intensidade da luz é a

mais adequada a cada situação.

O cabo flexível de 122 cm da câmara e

a reduzida dimensão da cabeça da

mesma (com apenas 17 mm) permitem

que seja utilizada para inspeccionar con-

dutas de ventilação ou para ver as cavi-

dades nas paredes. O referido cabo pode

ser ampliado até 1000 cm sem perdas

de qualidade de imagem através da ins -

talação de secções extra. 

Tanto o cabo como a câmara são à prova

de água, podendo ser usados em prati-

camente qualquer ambiente húmido ou

molhado. A ferramenta vem igualmente

equipada com uma série de acessórios

(o espelho, o íman, e o gancho) que au-

mentam as possibilidades de utilização.

SERRA DE SABRE DA BOSCH

Foi depois apresentada a nova serra de

sabre da Bosch, descrita por Carlos

Pereira como o mais pequeno modelo

sem fios de gama profissional actual-

mente no mercado. O seu design com-

pacto, peso ligeiro, e reduzido diâmetro

de punho tornam os trabalhos de corte

mais eficazes e confortáveis. A serra é

também adequada para distintas apli-

cações (cortando madeira, metal ou

plástico), e o seu sistema SDS permite

uma rápida e fácil substituição da

lâmina e a compatibilidade com qual-

quer lâmina de tipo universal. 

Possui um tamanho de apenas 285mm

x 58mm x 132.5 mm, e pesa 1,2kg (o

que a torna a serra sem fio mais com-

pacta do mercado). Esta ferramenta foi

sobretudo pensada para possibilitar a

fácil execução de trabalhos de acaba-

mento nos próprios locais das obras,

permitindo o corte rápido de diversos

materiais mesmo quando utilizada

acima da cabeça e com apenas uma

mão. A boa ergonomia do punho

adapta-se facilmente à mão do uti-

lizador, sendo possibilitada pelo seu pe-

queno diâmetro e pelo revestimento

Softgrip. Já o motor de alto desem-

penho da serra produz 3000 cursos por

minuto, garantindo uma rápida pro-

gressão de corte.

Ambas as ferramentas estão equipadas

com baterias Bosch de 10,8 V com tec-

nologia de ião de lítio Premium,

dispondo de um sistema de protecção

celular electrónica (ECP) que as protege

eficazmente contra sobrecargas, so-

breaquecimentos, e descargas totais.

As referidas baterias não apresentam

efeito de memória (a sua descarga na -
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tural ao longo do tempo) e estão sem-

pre prontas a ser utilizadas. Podem

também ser recarregadas, na sua to-

talidade, em apenas 30 minutos graças

a um carregador rápido. No caso da câ-

mara, as baterias têm uma duração

entre sete a 15 horas, dependendo da

intensidade da luz do seu ecrã.

Depois da demonstração de ambas as

ferramentas, Carlos Pereira convidou a

turma do professor Joaquim Sapateiro a

experimentá-las. No fim da referida

demonstração, Isabel Machado declarou

a’O Instalador que os novos produtos da

marca vêm completar a gama de 10,8 V,

gama essa na qual a Bosch foi pioneira

em 2005 na área de ferramentas profis-

sionais, e visam preencher áreas ainda

não exploradas no mercado. Prometeu

também para o mês de Setembro uma

nova gama de ferramentas de madeira.

A câmara de inspecção sem fio da

Bosch, GOS 10,8 V-LI Professional está

disponível nos distribuidores Bosch em

diferentes versões, a saber: em emba -

lagem de cartão, incluindo íman, gan-

cho, espelho, cabo de saída de vídeo e

divisória adaptável à L-Boxx por 209

euros; em L-Boxx, incluindo íman, gan-

cho, espelho, cabo de saída de vídeo,

carregador rápido, e bateria de lítio 10.8

V, por 205 euros; em L-Boxx, juntamente

com a aparafusadora sem fios GSR 10,8-

2 V-LI Professional da Bosch, incluindo

íman, gancho, espelho, cabo de saída de

vídeo, carregador rápido, e duas baterias

de lítio 10.8 V, por 335 euros.

Já a serra de sabre sem fio GSA 10,8

V-LI Professional está disponível em

duas versões: em caixa de cartão com

uma lâmina de serra para madeira e

outra para metal, a um PVP recomen-

dado de 139 euros; em L-Boxx com uma

lâmina de serra para madeira e outra

para metal, mais o carregador rápido e

duas baterias de lítio de 10,8 Volts com

um PVP recomendado de 209 euros.

Nenhum dos valores incluem IVA.

A nova serra de sabre da Bosch constitui-se como o mais pequeno modelo sem fios da sua

gama profissional.
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