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NOVO! EXACT ION e ANGLE EXACT ION
Parafusadeiras a bateria com shut-off para
aplicações industriais de produção e montagem

A nova geração EXACT ION
Agora com tecnologia de lithium-ion



Melhor do que nunca!
Com tecnologia Premium lithium-ion Bosch

Potente. Leve. Precisa. 
 
As parafusadeiras a bateria com shut-off da Bosch agora estão mais poderosas e efi cientes do que nunca.

Permitindo a mais alta precisão, elas são especialmente adequadas para apertos em aplicações de montagem com 
o máximo de desempenho, sem deixar de atender as demandas de alta qualidade. Graças à tecnologia Bosch as 
baterias de lithium-ion apresentam potência máxima em torques e velocidades elevadas. Além de serem de baixo 
peso (1,3kg Exact Ion com bateria) elas também garantem um trabalho impressionante e confortável em diversas 
operações.



Melhor do que nunca!
Com tecnologia Premium lithium-ion Bosch

Detalhes do produto 
 ... que falam por si   NOVO! Motor Bosch (EC) sem escovas de 

alto desempenho: Motor com até 30% a mais 

de efi ciência (em comparação com motores 

DC convencionais com escovas) e operação 

livre de manutenção.

 Embreagem Bosch com função shut-off: 
Ajustável usando uma ferramenta especial 

para o máximo de precisão.

  NOVO! Módulo interruptor e 
novo design de empunhadura: 
Para ainda mais conforto no 

trabalho.

  NOVO! Interface para configuração de USB: 
Para parametrizar velocidades e estágios de 

aperto, a ferramenta é ajustável para obter a 

melhor performance na aplicação.

Dados técnicos Angle EXACT ION 
8-1100

Angle EXACT ION 
15-500

Angle EXACT ION 
30-300

Angle EXACT ION 
40-220

Angle EXACT ION 
50-200

Torque 2 – 8 Nm 2 – 15 Nm 10 – 30 Nm 15 – 40 Nm 15 – 50 Nm

Velocidade variável 550 – 1100 rpm 250 – 500 rpm 150 – 300 rpm 100 – 220 rpm 100 – 200 rpm

Voltagem 18 volts 18 volts 18 volts 18 volts 18 volts

Capacidade 2.0 Ah 2.0 Ah 4.0 Ah 4.0 Ah 4.0 Ah

Peso 1.15 kg 1.15 kg 1.85 kg 1.85 kg 1.85 kg

Código 0 602 494 600 0 602 494 601 0 602 494 603 0 602 494 604 0 602 494 605

Dados técnicos EXACT ION 2-700 EXACT ION 6-1500 EXACT ION 12-450 EXACT ION 12-700

Torque 0,5 – 2 Nm 1 – 6 Nm 2 – 12 Nm 1.5 – 12 Nm

Velocidade variável 350 – 700 rpm 750 – 1500 rpm 225 – 450 rpm 350 – 700 rpm

Voltagem 18 volts 18 volts 18 volts 18 volts

Capacidade 2.0 Ah 2.0 Ah 2.0 Ah 2.0 Ah

Peso 1.0 kg 1.0 kg 1.0 kg 1.0 kg

Código 0 602 494 400 0 602 494 402 0 602 494 405 0 602 494 404



Premium battery pack 
Para trabalhos pesados e
maior tempo de execução

Compact battery pack 
Para trabalhos com espaço
confi nado e mais conforto

Tecnologia Premium lithium-ion Bosch
Vida útil e tempo de execução únicos!

Sistemas Flexíveis de Potência Bosch (Intercambiáveis)

Bosch Proteção Eletrônica (ECP)
Placa eletrônica especial contra sobrecarga, superaquecimento e descarga profunda, 

garantindo uma vida útil mais longa que as baterias de lithium-ion de outros 

fabricantes.

Bosch Dissipação de Calor - Coolpack
A inovadora tecnologia Coolpack Bosch permite a dissipação de calor ideal durante a 

descarga. Ela protege as células contra o sobreaquecimento, aumentando o tempo de 

vida útil.

Bosch Hiper Carga
A Bosch desenvolveu um processo de carga especial para baterias de lithium-ion que 

protege a célula contra sobrecarga e, portanto, aumenta o tempo de vida. O processo 

de carregamento rápido signifi ca que as baterias são carregadas 75% em apenas 

metade do tempo de carga.

Robustez Extrema
As baterias de lithium-ion da Bosch continuam totalmente funcionais, mesmo 

depois de cair de uma altura de 2 m, graças à carcaça Dura-Shield as baterias são 

especialmente protegidas.

Outras vantagens da tecnologia lithium-ion
u  Células de bateria de alto desempenho da Bosch: são extremamente resistentes e com perda mínima de energia.

u  Baixo peso: graças à sua densidade de energia, as baterias de lithium-ion da Bosch pesam até 40% menos do que as 

baterias convencionais (NiCd / NiMH) com mesma potência.

u  Sem efeito de memória: a bateria pode ser carregada a qualquer momento, independentemente do estado de carga. 

sem danifi car as células.

u  Sem perda de energia: a energia completa da bateria, desde o primeiro até o último parafuso.

u  Baixa auto-descarga: uma bateria totalmente carregada está pronta para funcionar, mesmo que não tenha sido usada 

por meses.

18 Volt 18 Volt
4.0 Ah 2.0 Ah

  NOVO! Módulo interruptor e 
novo design de empunhadura: 
Para ainda mais conforto no 

trabalho.

Standard housing

Extreme heat build-up 
around the cells

Bosch housing

Optimum protection of the 
cells against overheating

Hyper Charge**

Time 15 mins

50 %

100 %

Capacity

30 mins

75 % Bosch 
Hyper Charge

Conventional 
charging process

Escolha do usuário entre menor peso ou maior tempo de trabalho!



Resumindo as vantagens

Maior confi abilidade do processo:
• Embreagem com precisão shut-off Cmk> 1,67 (com uma 

tolerância de + / - 10%, de acordo com a norma ISO 5393)

•  NOVO! Processo de parafusamento Multi-estágio, ajustável à 

aplicações individuais através da interface USB.

Maior efi ciência:
•  NOVO! Tecnologia Premium lithium-ion Bosch para maior 

durabilidade e tempo de execução

•  NOVO! Motor Bosch (EC) sem escovas para 30% a mais de 

efi ciência (em comparação com motores DC convencionais) e 

vida útil extremamente longa.

Maior conforto:
•  NOVO! Novo design ergonômico e menor peso para ainda 

mais conforto de trabalho.

Custos mais baixos:
•  NOVO! Altas velocidades de rotação (em comparação 

com SEC-EXACT) e estágios de parafusamento reduzidos, 

melhorando o tempo de produção e qualidade.



Bosch Rexroth Ltda.
Divisão de Ferramentas Industriais
Av. Tégula, 888
12952-820 - Atibaia - SP - Brasil
Tel.: +55 11 4414.5600
ferramentas.industriais@bosch.com

Qualidade de Serviço Bosch

O Sistema de Informações de Serviço em CD-ROM Bosch 
Oferece informações sobre Ferramentas Industriais Bosch dos 
últimos 25 anos – incluindo listas de peças de reposição e 
desenhos em vista explodida – desta maneira economizando 
tempo e dinheiro no gerenciamento de peças de reposição.

Serviço de Peças de Reposição Bosch
Garante, em 99% de todos os casos, que a peça desejada 
esteja disponível em estoque, permitindo que o trabalho 
continue rapidamente.

Serviço de Reciclagem Bosch
Oferece proteção ambiental da qual qualquer pessoa pode 
participar. Ferramentas Industriais Bosch, ferramentas a bateria 
e baterias que estejam no final de sua vida útil são recolhidas 
sem custo adicional por nós ou por empresas especializadas e 
enviadas para reciclagem.

Nossa política de desenvolvimento contínuo nos re-
serva o direito de efetuar alterações sem prévio aviso.
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