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Grandes qualidades, 
  pequeno formato. 

E

Ergonomic EXtremely  light

Conformidade

Accurate Cmk proven Tool 

X A C T

Luz clara tipo LED para iluminação da área de trabalho

Anéis coloridos para fácil identificação

Controle de reversão acionado somente por uma mão

Proteção contra reacionamento 

Design leve e balanceado para garantir melhor ergonomia

Bateria com design industrial para maior durabilidade

Ajuste de torque com ferramenta especial

Altíssima repetitividade com embreagem com design Bosch

Facilidade de serviço com os conectores que encaixam e 

desencaixam facilmente e peças de reposição padronizadas

Motor Bosch SEC: tecnologia de motores sem escovas

Indicador de bateria com bloqueio da ferramenta em carga baixa

Indicador de Controle de Junta dá retorno ao operador

Controle Remoto de Detecção de Erros via Bluetooth

Todas as ferramentas elétricas, de medição e 
pneumáticas listadas neste catálogo obedecem aos 
seguintes padrões: EN 60745, EN 50144, EN 61029, 
EN 60335-1, EN 60825-1 ou EN 792 (dependendo do 
modelo), EN 55014, EN 61000-3-2, -3-3 ou -3-11 de 
acordo com as cláusulas das Diretivas da União Europeia 
2006/95/EC, 98/37/EC (até 28.12.2009), 2006/42/EC 
(desde 29.12.2009), 2004/108/EC. 

Todas as especificações neste catálogo estão baseadas no uso exclusivo de baterias Bosch Ferramentas Industriais. 
Todos os dados de peso correspondem ao Procedimento EPTA 01/2003. 

Certificado de 
acordo com a 

ISO 9001

Nº do certificado: FM 30078 
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Nunca te deixa na mão, 
mesmo depois de 1 milhão de parafusamentos 

A nova parafusadeira elétrica C-EXACT oferece muito mais que só uma carcaça de poliamida resistente. Alta exatidão 
e repetitividade são garantidas, mesmo depois de apertar 1 milhão* de parafusos. 

Durável, eficiente e amigável 
Combinando operação em baixa voltagem, tecnologia de 
motor CC sem escovas e componentes-chave da linha de 
parafusadeiras a bateria EXACT, as novas parafusadeiras 
C-EXACT oferecem uma ferramenta de excelente custo-
-benefício que vêm com funções inovadoras. A embrea-
gem garante torque 15% maior em sentido reverso para 
soltar parafusos, se necessário. Uma ferramenta especial 
ajusta a embreagem; guardando a ferramenta de ajuste 
fora do alcance do usuário final evita a mudança de ajuste 
de torque. Vários anéis coloridos, que podem ser encai-
xados na parte superior da ferramenta, permitem que os 
usuários rapidamente identifiquem os vários ajustes de 
torque na linha de montagem.  

Exato e estável sob carga
Seja montando peças de computadores, equipamentos 
eletrônicos ou mecânicos de precisão, a C-EXACT é 
uma excelente escolha quando a exatidão é o que 
mais importa.  

Os testes de qualidade Bosch para a família C-EXACT 
são extremamente rigorosos. Cada modelo de C-EXACT 
deve resistir a um teste de 1.000.000 de ciclos sem 
falhas ou ajuste excessivo antes de ser liberada para o 

mercado. A vida útil deve exceder 1.000.000 de ciclos 
mantendo um valor de Cmk maior que 1,67 conforme a 
ISO 5393, para uma tolerância de ± 10%. Nossas ferra-
mentas elétricas estão entre as mais exatas do planeta. 

A parafusadeira reta C-EXACT
A C-EXACT é a primeira de uma nova família de parafu-
sadeiras elétricas retas da Bosch. Ela foi equipada com 
uma combinação de grandes funções para garantir que 
estabeleça novos padrões de exatidão e durabilidade.  

  Motor elétrico sem escovas CC 
  Comando da direção de rotação (esquerda/direita)  

 com a mesma mão de manuseio 
  Compatibilidade ESD (Descargas Eletroestáticas) 

A fonte de alimentação PUC-EXACT
A parafusadeira elétrica C-EXACT usa somente uma 
fonte de alimentação PUC-EXACT para fornecer energia 
silenciosa ao motor elétrico sem escovas CC.  

A PUC-EXACT vem com um cabo de força de 3 metros 
para que você tenha uma fonte que possa ser 
colocada onde você precisa. A fonte de alimentação 
ajuda a diminuir custos de operação ao fornecer 
eletricidade eficiente e de baixa tensão. 

* Resultados dos testes de resistência da Bosch

As novas parafusadeiras elétricas 
C-EXACT  - “corded EXACT”, com 3.5 
Nm de torque máximo estão 
disponíveis nas versões de 
acionamento por alavanca ou 
por pressão.

A fonte de alimentação PUC-EXACT 
gera com segurança a eletricidade de 
baixa tensão necessária para 
operação eficiente.
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Tolerante a descargas eletroestáticas 
Compatibilidade ESD significa que 
a ferramenta é ideal para uso na 
indústria eletroeletrônica

C-EXACT EXACT BT-EXACT SEC-EXACT ACESSÓRIOS



C-EXACT
Parafusadeira elétrica 

PUC- EXACT
Fontes de alimentação 

Código Torque (Nm) 
Parafusamento de 

junta rígida 
conforme ISO 

5393

Torque (Nm) 
Parafusamento 
de junta flexível 
conforme ISO 

5393

Parafusadeiras elétricas
C-EXACT 1 

0 602 495 202 0.2 – 0.8 0.2 – 0.8

0 602 495 207 0.2 – 0.8 0.2 – 0.8

Parafusadeiras elétricas
C-EXACT 2 

0 602 495 203 0.5 – 2 0.5 – 2

0 602 495 208 0.5 – 2 0.5 – 2

Parafusadeiras elétricas 
C-EXACT 4 

0 602 495 200 0.5 – 3.5 0.5 – 3.5

0 602 495 205 0.5 – 3.5 0.5 – 3.5

Código Tensão de entrada 
(V)

 Frequência de 
entrada (Hz)

Fonte PUC-EXACT 3 0 602 495 003 100 – 240 CA  50 – 60 

 Rigoroso teste de resistência  
 Bosch para mais de 1.000.000  
 de ciclos 

 Motor Bosch SEC todos os 
 modelos apresentam tecnologia  
 de motor sem escovas  

 Alta exatidão de desligamento  
 com baixíssima tolerância 

 Ampla variação de torques

 Sinais visuais e sonoros para  
 desligamento 

 Design robusto e durável 

 Indicadores de força e sobrecarga 

 Disponíveis em versões de 
 conectores simples e triplos 

 Ventilação embutida controlada 
 por termostato 
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Rotação
(rpm) 

Tensão 
(V) 

Potência
(W) 

Direção de 
rotação 

Peso 
(kg) 

Funções/
características

Escopo de fornecimento

1000 36 CC 360 D/E 0.65 acionamento 
por alavanca 

Cabo de 2,5 m 
Gancho para balancim
Anel de identificação verde
Ferramenta para ajuste de torque

1000 36 CC 360 D/E 0.65 acionamento 
por contato 

500 36 CC 360 D/E 0.65 acionamento 
por alavanca 

Cabo de 2,5 m 
Gancho para balancim
Anel de identificação branco
Ferramenta para ajuste de torque  

500 36 CC 360 D/E 0.65 acionamento 
por contato 

1000 36 CC 360 D/E 0.65 acionamento 
por alavanca 

Cabo de 2,5 m 
Gancho para balancim
Anel de identificação cinza
Ferramenta de ajuste de torque  

1000 36 CC 360 D/E 0.65 acionamento 
por contato 

Consumo de potência 
(W) 

Tensão de saída 
(V) 

Funções/características Escopo de fornecimento

1000 36 CC Fonte de alimentação para três 
C-EXACT 

Cabo de força de 3 m 
Plugue europeu

C-EXACT EXACT BT-EXACT SEC-EXACT ACESSÓRIOS



Desligamento exato e preciso
A embreagem da EXACT assegura repetitividade e 
exatidão de torques. Para uma aplicação de junta rígida 
de 30 graus ou junta flexível de 720 graus, a embreagem 
garante uma perda mínima e um torque consistente.
A qualidade da embreagem é compatível com 
requerimentos da ISO 5393.

Características de uso amigável
A embreagem EXACT fornece um torque 15% maior em 
sentido reverso para soltar parafusos, quando necessário. 
O torque especificado sempre é alcançado, não 
importando a carga da bateria; o microprocessador evita 
que a ferramenta funcione se a tensão da bateria cair 
abaixo de determinado nível. 

Uma ferramenta especial ajusta a embreagem; guardando 
a ferramenta de ajuste longe do usuário final evita que os 
ajustes de torque sejam alterados. 
Vários anéis de identificação podem ser encaixados na 
ferramenta para ajudar os usuários a rapidamente 
identificarem os diversos ajustes de torque na linha 
de montagem. 

Exato e estável sob carga 
Os testes de qualidade Bosch para os produtos da famí-
lia EXACT são extremamente rigorosos. Cada versão de 
EXACT deve resistir a um teste de 500.000 ciclos com 
carga sem falhas ou ajuste excessivo antes de serem libe-
radas da produção. A vida útil operacional deve exceder 
500.000 ciclos ao mesmo tempo em que mantém um va-
lor mínimo de Cmk maior que 1,67, conforme ISO 5393, 
para uma tolerância de  ± 10% na faixa de 0,6 a 30 Nm. 

Desempenho comprovado
A embreagem de desligamento usada na família EXACT 
a bateria é idêntica à embreagem usada em nossa linha 
de ferramentas pneumáticas. Esta embreagem tem sido 
usada em centenas de aplicações ao longo dos anos e 
cujo desempenho tem sido comprovado em muitas das 
fábricas dos nossos clientes.  

Embreagem de desligamento
  comprovada para a indústria. 

Nossa embreagem de desligamento foi desenvolvida para minimizar a influência do usuário no processo de 
parafusamento. As embreagens Bosch estão entre as mais exatas e de melhor repetitividade no mundo. Nossa 
repetitividade compete com a de algumas ferramentas elétricas controladas que custam milhares a mais que as 
nossas ferramentas EXACT a bateria.  

Estudo de capabilidade da 
ANGLE EXACT 15 

To
rq

ue

Ângulo

Meanshift

Junta rígida 
de até 30° Torque 

esperado

Deslocamento médio

Junta flexível 
acima de 720° 
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As parafusadeiras de 
desligamento “shut-off” a 
bateria EXACT e ANGLE 
EXACT combinam com 
qualquer aplicação! 

C-EXACT EXACT BT-EXACT SEC-EXACT ACESSÓRIOS



Código Torque em junta 
rígida conforme 
ISO 5393 (Nm)

Torque em junta 
flexível conforme 
ISO 5393 (Nm)

EXACT 2
Exato no limite 
inferior de torque

0 602 490 433 0,6 – 2 0,6 – 2

EXACT 4
Velocidade alta 
para ciclos curtos

0 602 490 437 1 – 4 1 – 4

EXACT 6
Combinação entre   
velocidade e torque

0 602 490 431 1 – 6 1 – 6

EXACT 7
Parafusadeira lenta, 
por exemplo, para
abraçadeiras

0 602 490 439 1,5 – 7 1,5 – 7

EXACT 8
Alta velocidade

0 602 490 443 1.5 – 8 1.5 – 8

EXACT 9
Torque alto com 
peso reduzido

0 602 490 435  1,5 – 9 1,5 – 9

EXACT 12
Torques altos

0 602 490 441 1,5 – 12 1,5 – 12

EXACT 60
Extremamente lenta 
– velocidades baixo 
de 100 rpm 

0 602 490 469 1,5 – 5.5 1,5 – 5.5

EXACT 700
Velocidade e
torque altos

0 602 490 447 1,5 – 8 1,5 – 8

EXACT 1100
Velocidade máxima

0 602 490 471 1– 4 1– 4

EXACT
Parafusadeiras a bateria tipo pistola  

 A embreagem de desligamento de  
exatidão garante a tolerância ISO 

 de ±10% 

 Leve

 Ampla faixa de torque

 Proteção de reacionamento 
 no gatilho

 Carga da bateria com indicação  LED 
e sonora

 Os indicadores desligam a  
ferramenta quando a tensão cai  
abaixo do limite; a ferramenta fica  
“em processo” não importando a  
condição da bateria 

 Indicador de desligamento sonoro e  
com LED dá retorno ao operador  
para sinal da embreagem para con 
firmar status do processo bom/ruim 

 Uma luz clara tipo LED ilumina 
 a área de trabalho 

 Todos os modelos contam com 
 acionamento de direção  
 ergonômico 

 As ferramentas têm várias peças 
 em comum 

 Os anéis coloridos são usados para  
identificar os tipos de operações na  
linha de montagem

 Porta-bit de troca rápida, com 
 proteção de borracha opcional

 Disponibilidade de acessório 
 de fixação de ferramentas

 Todos os modelos podem ser   
pendurados por balancim usando 

 o gancho suspensor
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Rotação sem 
carga (rpm) 

Porta bit Bateria
(não incluída)

Direção de 
rotação

Peso sem 
bateria

(kg)

Características Escopo de fornecimento

600 1/4“ 9.6 V D/E 0.8 0.7 s de proteção 
de repetição  

Ferramenta de ajuste de torque
Anel de identificação verde claro

900 1/4“ 9.6 V D/E 0.8 0.7 s de proteção 
de repetição  

Ferramenta de ajuste de torque
Anel de identificação cinza

600 1/4“ 9.6 V D/E 0.8 0.7 s de proteção 
de repetição  

Ferramenta de ajuste de torque
Anel de identificação preto

150 1/4“ 9.6 V D/E 0.8 0.7 s de proteção 
de repetição  

Ferramenta de ajuste de torque
Anel de identificação branco

650 1/4“ 12 V D/E 0.9 0.7 s de proteção 
de repetição  

Ferramenta de ajuste de torque
Anel de identificação laranja

350 1/4“ 9.6 V D/E 0.8 0.7 s de proteção 
de repetição  

Ferramenta de ajuste de torque
Anel de identificação azul claro

400 1/4“ 12 V D/E 0.9 0.7 s de proteção 
de repetição  

Ferramenta de ajuste de torque
Anel de identificação vermelho

60 1/4“ 9.6 V D/E 0.8  0.7 s de proteção 
de repetição  

Ferramenta de ajuste de torque
Anel de identificação branco

700 1/4“ 9.6 V D/E 0.9 0.7 s de proteção 
de repetição  

Ferramenta de ajuste de torque
Anel de identificação laranja

1100 1/4“ 9.6 V D/E 0.8 0.7 s de proteção 
de repetição  

Ferramenta de ajuste de torque
Anel de identificação cinza

C-EXACT EXACT BT-EXACT SEC-EXACT ACESSÓRIOS



ANGLE EXACT
Parafusadeiras angulares a bateria

 A embreagem de desligamento   
 garante a tolerância ISO de ±10% 

 Leve

 Ampla faixa de torque

 Proteção de reacionamento 
 no gatilho 

 Carga da bateria com indicação   
 LED e sonora; o mesmo que o 
 modelo tipo pistola

 Indicação LED/Sonora de 
 desligamento; o mesmo que 
 o modelo tipo pistola

 Luz clara tipo LED para iluminação  
 da área de trabalho 

 Todos os modelos contam com 
 acionamento de direção ergonômico 

 As ferramentas têm várias peças 
 em comum 

 Os anéis coloridos são usados para  
 identificar os tipos de junta na linha  
 de montagem

 Capa protetora de borracha 
 disponível para cabeçotes angulares

 Usa os mesmos carregadores e   
 baterias dos modelos tipo pistola

 Todos os modelos podem ser   
 pendurados em balancim usando 
 o gancho suspensor
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Código Torque em junta 
rígida conforme 
ISO 5393 (Nm)

Torque em junta 
flexível conforme 
ISO 5393 (Nm)

ANGLE EXACT 2
Baixos torques e baixa 
velocidade: apropriado 
para parafusos de 
titânio

0 602 490 647 0.7 – 2 0.7 – 2

ANGLE EXACT 3
Muito preciso em 
torques mais baixos 

0 602 490 656 0.7 – 3 0.7 – 3

ANGLE EXACT 6
Alta velocidade

0 602 490 652 1.5 – 6 1.5 – 6
 

ANGLE EXACT 7 
Velocidade muito baixa: 
apropriado para 
parafusos de titânio

0 602 490 669 2 – 7 2 – 7

ANGLE EXACT 8
Combinação entre 
velocidade e torque

0 602 490 651 2 – 9 2 – 8

ANGLE EXACT 15
Alto torque com peso 
muito baixo

0 602 490 650 2 – 15 2 – 15

ANGLE EXACT 17
Alta velocidade

0 602 490 675 6 – 17 6 – 13

ANGLE EXACT 23 
Bom torque e velocidade

0 602 490 673  7 – 23 7 – 20

ANGLE EXACT 30
Grande torque

0 602 490 671 8 – 30 8 – 28



Rotação sem 
carga (rpm) 

Cabeçote 
Angular

Bateria
(não incluída)

Direção de 
rotação

Peso sem 
bateria

(kg)

Características Escopo de fornecimento

110 Veja página 35 9.6 V D/E 1.0 0,7 s de proteção 
de repetição

Ferramenta de ajuste de torque
Chave da carcaça
Gancho suspensor 
Anel de identificação verde claro

420 Veja página 35 9.6 V D/E 1.0 0,7 s de proteção 
de repetição

Ferramenta de ajuste de torque
Chave da carcaça
Gancho suspensor 
Anel de identificação verde claro

650 Veja página 35 9.6 V D/E 1.0 0,7 s de proteção 
de repetição

Ferramenta de ajuste do torque
Chave da carcaça
Gancho suspensor 
Anel de identificação preto

110 Veja página 35 9.6 V D/E 1.0  0,7 s de proteção 
de repetição

Ferramenta de ajuste de torque
Chave da carcaça
Gancho suspensor 
Anel de identificação laranja

420 Veja página 35 9.6 V D/E 1.0 0,7 s de proteção 
de repetição

Ferramenta de ajuste do torque
Chave da carcaça
Gancho suspensor 
Anel de identificação laranja

250 Veja página 35 9.6 V D/E 1.0 0,7 s de proteção 
de repetição

Ferramenta de ajuste do torque
Chave da carcaça
Gancho suspensor 
Anel de identificação vermelho

560 Veja página 35 14.4 V D/E 1.5 0,7 s de proteção 
de repetição

Ferramenta de ajuste do torque
Chave da carcaça
Gancho suspensor 
Anel de identificação branco

320 Veja página 35 14.4 V D/E 1.5 0,7 s de proteção 
de repetição

Ferramenta de ajuste do torque
Chave da carcaça
Gancho suspensor 
Anel de identificação laranja

220 Veja página 35 
requer cabeçote 

angular HD

14.4 V 
 

D/E 1.5 0,7 s de proteção 
de repetição

Ferramenta de ajuste do torque
Chave da carcaça
Gancho suspensor 
Anel de identificação vermelho

C-EXACT EXACT BT-EXACT SEC-EXACT ACESSÓRIOS



Código  Torque em junta 
rígida conforme 
ISO 5393 (Nm)

Torque em junta 
flexível conforme 
ISO 5393 (Nm)

ANGLE EXACT 14 CF 
Alta velocidade

0 602 490 690 1.4 – 10
(sem cabeçote) 

1.4 – 10
(sem cabeçote) 

ANGLE EXACT 22 CF    
Bom torque e velocidade 

0 602 490 693  5 – 16
(sem cabeçote) 

5 – 14.3
(sem cabeçote) 

ANGLE EXACT 29 CF 
Grande torque

0 602 490 691 5.7 – 21
(sem cabeçote) 

5.7 – 20
(sem cabeçote) 

ANGLE EXACT CF
Parafusadeiras angulares a bateria

Soluções especiais Bosch - tecnologia e
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Os modelos ANGLE EXACT CF são 
desenhados para cabeçotes especiais 
crowfoot ou tube nut heads não 
fabricados pela Bosch. Os modelos CF 
têm o mesmo desempenho que modelos 
clássicos em aperto, mas limitam o tempo 
de funcionamento em reverso para evitar 
danos ao cabeçote.

As parafusadeiras Angle Exact CF são 
uma base sólida para o desenvolvimento 
de soluções com cabeçotes especiais 
(por exemplo crowfoot e open end). 
Consulte-nos a respeito de soluções 
desenvolvidas em parceria com empresas 
rigorosamente selecionadas.



Rotação sem 
carga (rpm) 

Cabeçote Bateria
(não incluída)

Direção de 
rotação

Peso sem 
bateria

(kg)

Características Escopo de fornecimento

350 
(sem cabeçote) 

Consulte 9,6 V D/E 1.0 0,7 s de proteção 
de repetição 

Mesmas 
especificações que 
ANGLE EXACT 15 
em aperto; 
potência reduzida 
em reverso 

Ferramenta de ajuste do torque
Chave da carcaça
Gancho suspensor 
Anel de identificação vermelho

440
(sem cabeçote) 

Consulte 14,4 V D/E 1.5 0,7 s de proteção 
de repetição 

Mesmas 
especificações que 
o ANGLE EXACT 
23 em aperto; 
potência reduzida 
em reverso 

Ferramenta de ajuste do torque
Chave da carcaça
Gancho suspensor 
Anel de identificação laranja

300 
(sem cabeçote)

Consulte 14,4 V D/E 1.5 0,7 s de proteção 
de repetição 

Mesmas
especificações que 
o ANGLE EXACT 
30 em aperto; 
potência reduzida 
em reverso 

Ferramenta de ajuste do torque
Chave da carcaça
Gancho suspensor 
Anel de identificação vermelho

robustez para desenvolvimentos sob medida!

C-EXACT EXACT BT-EXACT SEC-EXACT ACESSÓRIOS



Detecção de erros para ferramentas
de montagem a bateria: 
Construa melhor com Bluetooth EXACT. 

O sistema de parafusadeiras a bateria EXACT com Bluetooth pensa sozinho. A ferramenta BT-EXACT recebe os 
comandos do controlador EXAConnecT, que armazena os trabalhos em andamento em tempo real. O sistema 
“conversa” e pode receber comandos de equipamentos externos como um CLP (Controlador Lógico Programável), 
um leitor de código de barras ou um servidor de rede. Melhore o seu processo de montagem e nunca mais esqueça 
um parafuso sequer.  

Os sinais OK/NOK (junta OK ou Não-OK) são enviados 
da parafusadeira BT-EXACT ao controlador EXAConnecT, 
que também envia comandos de volta à ferramenta. 
 
Um módulo Bluetooth classe 2 garante a transferência 
de dados sem concessões usando codificação de 56 
bits e nível de segurança 3 no padrão Bluetooth 1,2. As 
ferramentas e o controlador só se comunicam entre si. O 
software pode ser configurado para ativamente bloquear 
sinais Bosch Bluetooth que estejam atrapalhando uma 
rede LAN wireless (sem fio), evitando perda de dados 
em outras redes sem fio numa linha de montagem. Uma 
função ajustável de saída de potência de antena permite 
ao sistema limitar a interferência eletromagnética a 
praticamente zero. Um controlador EXAConnecT pode 
controlar sete ferramentas ao mesmo tempo, tornando o 
sistema muito econômico.  

Leitores de código de barras, CLPs, torres de luz e 
sistemas de servidor de rede podem ser facilmente 
conectados ao EXAConnecT através de uma combinação 
de portas de entrada e saída embutidas, portas RS 422 
e conexões Ethernet. O sistema também pode funcionar 
independentemente sem hardware adicional. Um sistema 
antifurto evita que a ferramenta seja operada fora do 
alcance do EXAConnecT. 

O sistema é único se comparado a outros produtos; ele 
não necessita software para se comunicar com uma rede 
ou computador. Todas as informações no controlador 
EXAConnecT são acessadas usando um navegador de 
internet. Todos os softwares e firmware são armazena-
dos dentro do controlador EXAConnecT. O sistema é 
completamente auto-diagnosticante.  

O sistema Bosch Bluetooth: 
um novo conceito em controle da qualidade

O EXAConnecT pode controlar uma ferramenta BT-
EXACT por peça de trabalho, parafuso ou contagem de 
lote. O sinal OK/NOK pode ser melhorado (se desejável) 
usando “run time” (tempo de aperto) e outros parâmetros 
para determinar precisamente parafusos cruzados ou 
partes faltantes da montagem; ele pode detectar e limitar 
a direção de rotação para evitar a remoção do parafuso. 
Mais de 50 estratégias de contagem e de trabalho/retra-
balho podem ser programadas.  

O sistema também pode ser configurado para contar um 
lote de parafusos por tarefa ou informar sobre parafusos 
individuais. Ele pode controlar a linha de montagem para 
garantir que o operador aperte corretamente o parafuso 
certo na peça certa no momento certo.  

Três luzes tipo LED na ferramenta BT-EXACT informam 
ao usuário o status da bateria, se o parafuso foi apertado 
corretamente e se a ferramenta está bloqueada, não blo-
queada ou fora do alcance do EXAConnecT. O sistema 
coleta e informa todos estes dados para garantir que a 
sua linha de montagem esteja sempre perfeita. 
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Controlador wireless EXAConnecT   
O coração do sistema de controle de processo

O controlador EXAConnecT Bluetooth esconde um bocado 
de poder de fogo em uma embalagem pequena, fácil de 
instalar. A carcaça obedece à norma IP 54 (NEMA 12) de 
resistência a poeira e umidade.
  
O controlador tem seu próprio processador, memória flash 
e sistema operacional, portanto ele pode funcionar como 
unidade independente ou ser conectado a vários outros 
pontos de controle.  

Vários LEDs de status e um display de dois dígitos, que 
podem ser visualizados através da cobertura transparente, 
informam sobre o status de conexão ou erros de sistema. 

O controlador EXAConnecT forma a ponte entre a sua 
rede de controle de processo e a ferramenta BT-EXACT 
a bateria equipada com Bluetooth. Informações sobre o 
processo de parafusamento podem ser trocadas bidi-
recionalmente em tempo real para garantir que cada 
ferramenta a bateria BT-EXACT saiba exatamente o que 
ela deve fazer e quando ela deve fazê-lo. Um controlador  
EXAConnecT pode controlar sete ferramentas simultane-
amente, fazendo com que ele seja muito econômico se 
comparado a outros sistemas de detecção de erros. 

O controlador EXAConnecT pode facilmente transmitir 
informações de até sete ferramentas por meio da 

conexão Ethernet, e de até 4 ferramentas para um CLP  
por meio dos comutadores de 24 volts de entrada e 
saída. Se 7 ferramentas forem controladas por meio de 
um CLP, é necessário um módulo digital de entrada e 
saída adicional. Confira a página 19 para mais detalhes.  

Uma fonte de alimentação de amplo espectro garante 
que o sistema funcione em qualquer lugar do mundo 
sem a necessidade de transformadores adicionais. Uma 
memória de segurança interna e o relógio de tempo 
real garantem que dados sensíveis sejam sempre 
armazenados, mesmo que falte energia elétrica.  

Exigências de Software de Sistema: 

Sistema operacional: MS Win 98 SE, 2000, NT, XP, Win 7, Chrome 

Navegador: Internet Explorer, Netscape Navigator, Mozilla Firefox 

Plugin necessário (Freeware): Java Runtime Environment 1.4.2 ou superior 

Código Fonte de 
alimentação (entrada)

Fonte de 
alimentação (saída) 

Interfaces padrão 

Controlador EXAConnecT  Bluetooth 0 602 491 003 100 – 240 V, 50/60 Hz 24 V, máx. 4,8 W Ethernet (TCP/IP) 2 x RS 422 
4 x 24 V entradas 
4 x 24 V saídas 
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Código Tensão necessária Interfaces padrão 

Módulo digital de entrada 
e saída Bluetooth

0 602 491 002 24 V Ethernet (TCP/IP) 
2 x RS 422 
16 x 24 V entradas 
16 x 24 V saídas 

Módulo digital de entrada e saída Bluetooth
Estenda o alcance de 7 ferramentas a um CLP

O módulo digital de entrada e saída é usado com o 
controlador EXAConnecT. Ele permite que sinais de 
entrada e saída de 24 volts de até 7 ferramentas sejam 
enviados a um CLP (Controlador Lógico Programável). 
A carcaça obedece à norma IP 54 (NEMA 12) 
de resistência a poeira e umidade.  

O módulo digital de entrada e saída recebe a energia 
do controlador EXAConnecT e recebe os dados das 
ferramentas através da porta RS 422. A carcaça tem 16 
conexões de entrada e saída comutadas para 
comunicar-se com um CLP. A configuração é feita 
por meio do software EXAConnecT (dentro de um 
navegador de internet). 

O controlador EXAConnecT tem capacidade de cone-
xão simultânea com até 4 ferramentas (via um CLP) com 

transmissão limitada de dados de entrada e saída. O 
módulo de entrada e saída é necessário quando 2 a 7 
ferramentas precisam trocar informações detalhadas com 
um CLP. 

O módulo de entrada e saída não é necessário quando 
se está usando uma conexão Ethernet para um servidor 
de rede. Há diversas possibilidades de configuração do 
CLP para qualquer situação – contate o seu distribuidor 
para mais detalhes. 
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BT-EXACT
Parafusadeiras a bateria tipo pistola 

Código Torque em junta 
rígida conforme 
ISO 5393 (Nm)

Torque em junta 
flexível conforme 
ISO 5393 (Nm)

BT-EXACT 2
Com interface 
Bluetooth 

0 602 491 433 0.6 – 2 0.6 – 2

BT-EXACT 4
Com interface 
Bluetooth 

0 602 491 437 1 – 4 1 – 4

BT-EXACT 6
Com interface 
Bluetooth

0 602 491 431 1 – 6 1 – 6

BT-EXACT 7
Com interface 
Bluetooth 

0 602 491 439 1.5 – 7 1.5 – 7

BT-EXACT 8
Com interface 
Bluetooth 

0 602 491 443 1.5 – 8 1.5 – 8

BT-EXACT 9
Com interface 
Bluetooth 

0 602 491 435 1.5 – 9 1.5 – 9

BT-EXACT 12
Com interface 
Bluetooth 

0 602 491 441 1.5 – 12 1.5 – 12

 A embreagem de desligamento de   
 precisão garante a tolerância ISO de  
 ±10% 

 Leve

 Ampla faixa de torque  

 Proteção de repetição de aperto   

 Indicadores LED/sonoros de carga de  
 bateria desligam a ferramenta quando a  
 carga cai abaixo do limite

 O indicador LED/sonoro de 
 desligamento dá ao operador retorno  
 sobre o sinal de embreagem para 
 confirmar status de junta bom/ruim 
 (enviado pelo Bluetooth ao controlador)

 Luz clara tipo LED para iluminar a área  
 de trabalho

 Todos os modelos vêm equipados   
 com controle de gatilho de 
 aperto/  reverso

  As ferramentas têm várias peças   
 em comum

 Os anéis coloridos são usados para  
 identificar os tipos de junta na linha  
 de montagem

 Capa protetora de borracha disponível  
 porta bits para troca rápida

 Acessórios de sustentação 
 de ferramentas disponíveis

 Todos os modelos podem ser 
 suspensos por balancim usando o   
 gancho complementar

 Todos os modelos exigem o 
 controlador wireless EXAConnecT 
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Velocidade 
sem carga 

(rpm) 

Porta Bit Bateria
(não incluída)

Direção de 
rotação

Peso sem 
bateria

(kg)

Características Escopo de fornecimento

600 1/4“ 9.6 V D/E 0.8 Módulo Bluetooth 
classe 2

Ferramenta de ajuste de torque 
Anel verde claro

900 1/4“ 9.6 V D/E 0.8 Módulo Bluetooth 
classe 2

Ferramenta de ajuste de torque 
Anel cinza

600 1/4“ 9.6 V D/E 0.8 Módulo Bluetooth 
classe 2

Ferramenta de ajuste de torque 
Anel preto

150 1/4“ 9.6 V D/E 0.8 Módulo Bluetooth 
classe 2

Ferramenta de ajuste de torque 
Anel branco

650 1/4“ 12 V D/E 0.9 Módulo Bluetooth 
classe 2

Ferramenta de ajuste de torque 
Anel laranja

350 1/4“ 9.6 V D/E 0.8 Módulo Bluetooth 
classe 2

Ferramenta de ajuste de torque 
Anel azul claro

400 1/4“ 12 V D/E 0.9 Módulo Bluetooth 
classe 2

Ferramenta de ajuste de torque 
Anel vermelho
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Código Torque em junta 
rígida conforme 
ISO 5393 (Nm)

Torque em junta 
flexível conforme 
ISO 5393 (Nm)

BT-ANGLE EXACT 2
Com interface Bluetooth  

0 602 491 647 0.7 – 2 0.7 – 2

BT-ANGLE EXACT 3
Com interface Bluetooth  

0 602 491 656 0.7 – 3 0.7 – 3

BT-ANGLE EXACT 6
Com interface Bluetooth  

0 602 491 652 1.5 – 6 1.5 – 6

BT-ANGLE EXACT 7
Com interface Bluetooth  

0 602 491 669 2 – 7 2 – 7

BT-ANGLE EXACT 8
Com interface Bluetooth  

0 602 491 651 2 – 9 2 – 8

BT-ANGLE EXACT 15
Com interface Bluetooth  

0 602 491 650 2 – 15 2 – 15

BT-ANGLE EXACT 17
Com interface Bluetooth  

0 602 491 675 6 – 17 6 – 13

BT-ANGLE EXACT 23
Com interface Bluetooth  

0 602 491 673 7 – 23 7 – 20

BT-ANGLE EXACT 30
Com interface Bluetooth  

0 602 491 671 8 – 30 8 – 28

BT-ANGLE EXACT
Parafusadeiras a bateria tipo angular

 Embreagem de desligamento de   
 precisão garante a tolerância ISO 
 de ±10% 

 Leve 

 Ampla faixa de torque

 Proteção de repetição de aperto

 Indicador LED/sonoro de carga da   
 bateria; o mesmo que no tipo pistola 

 Indicador de desligamento LED/  
 sonoro; o mesmo que no tipo pistola  
 (enviado via Bluetooth ao controlador) 

 Luz LED clara para iluminação da área  
 de trabalho 

 Todos os modelos são equipados   
 com controle de gatilho de mão para  
 aperto/reverso 

 As ferramentas têm várias partes   
 em comum 

 Os anéis coloridos são usados para  
 identificar os tipos de junta na linha  
 de montagem 

 Capa protetora de borracha disponível  
 para cabeçotes angulares

 Usa as mesmas baterias/ carregadores  
 que os modelos tipo pistola 

 Todos os modelos podem ser   
 pendurados por balancim usando o  
 gancho suspensor

 Todos os modelos Bluetooth requerem o  
 controlador EXAConnecT  
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Velocidade 
sem carga 

(rpm)

Cabeçote 
Angular

Bateria
(não incluída)

Direção de 
rotação

Peso sem 
bateria

(kg)

Características Escopo de fornecimento

110 Veja página 35 9,6 V D/E 1.0 Módulo Bluetooth 
classe 2

Ferramenta de ajuste de torque
Chave dentada
Gancho suspensor
Anel de identificação verde claro

420 Veja página 35 9,6 V D/E 1.0 Módulo Bluetooth 
classe 2

Ferramenta de ajuste de torque
Chave dentada
Gancho suspensor
Anel de identificação verde claro

650 Veja página 35 9,6 V D/E 1.0 Módulo Bluetooth 
classe 2

Ferramenta de ajuste de torque
Chave dentada
Gancho suspensor
Anel de identificação preto

110 Veja página 35 9,6 V D/E 1.0 Módulo Bluetooth 
classe 2

Ferramenta de ajuste de torque
Chave dentada
Gancho suspensor
Anel de identificação laranja

420 Veja página 35 9,6 V D/E 1.0 Módulo Bluetooth 
classe 2

Ferramenta de ajuste de torque
Chave dentada
Gancho suspensor
Anel de identificação laranja

250 Veja página 35 9,6 V D/E 1.0 Módulo Bluetooth 
classe 2

Ferramenta de ajuste de torque
Chave dentada
Gancho suspensor
Anel de identificação vermelho

560 Veja página 35 14.4 V D/E 1.5 Módulo Bluetooth 
classe 2

Ferramenta de ajuste de torque
Chave dentada
Gancho suspensor
Anel de identificação branco

320 Veja página 35 14.4 V D/E 1.5 Módulo Bluetooth 
classe 2

Ferramenta de ajuste de torque
Chave dentada
Gancho suspensor
Anel de identificação laranja

220 Veja página 35
requer cabeçote 

angular HD

14.4 V D/E 1.5 Módulo Bluetooth 
classe 2

Ferramenta de ajuste de torque
Chave dentada
Gancho suspensor
Anel de identificação vermelho
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Mais rápido, mais leve, 
maior durabilidade & exatidão! 

SEC=M2*
*M2 = O motor Bosch mais rápido, 

	 mais	eficiente	e	mais	econômico!	

As ferramentas de montagem a bateria Bosch SEC-EXACT tornam o processo mais fácil, rápido, 
seguro e preciso. Graças aos nossos motores SEC patenteados, nossa habilidade de controlar o 
desligamento por meio do freio motor está melhor do que nunca. Isto significa que a SEC-EXACT é a 
ferramenta a bateria mais precisa que a Bosch já produziu. Melhorar a melhor embreagem do mundo 
não foi fácil, mas nós sabemos que você não espera nada menos do líder mundial em ferramentas de 
montagem a bateria. 

As ferramentas Bosch SEC-EXACT vão melhorar 
sua produtividade.

A série a bateria SEC-EXACT oferece um aumento de 
velocidade que vai de 50 a 100% em relação à linha 
EXACT padrão. Junte isto a uma redução de peso em 
alguns modelos, o que significa uma relação força-peso 
70% melhor, e sua produtividade certamente aumentará 
dramaticamente.  Por exemplo, a nova SEC-EXACT 412 
perdeu 300 gramas comparada à EXACT 12 padrão, 
graças ao uso de uma bateria de 9,6 volts. A maior 
eficiência do motor da linha SEC significa que todos os 
modelos tipo pistola só precisam de uma bateria de 9,6 
volts para terem o melhor desempenho jamais visto. 

O motor Bosch SEC não tem escovas que sofrem 
desgaste. Mas a característica mais importante é que 
esta tecnologia patenteada desenvolvida pela Bosch não 
precisa de um sensor para saber a velocidade e posição 
do rotor! Isto oferece um sistema sem desgaste muito 
eficiente comparado a qualquer outro motor sem escovas 
de qualquer fabricante do mundo. Este motor de 3 fases 
sem escovas e sem sensores foi projetado e é produzido 
pela Bosch na Europa, garantindo assim que os mais 
altos padrões de qualidade sejam atendidos e mantidos.   

Resumindo: SEC = M2 ! 

  Tenha linhas mais ágeis graças a ciclos de aperto mais  
 curtos: o trabalho vai mais rápido graças a aumentos  
 de velocidade de até 100%. 

  Ergonomia, peso e força de reação melhorados se  
 traduzem em operadores satisfeitos e produtivos que  
 gostam de usar as ferramentas SEC-EXACT.

  Reduz custos de ciclo de vida, já que tem 
 componentes que não sofrem desgaste. 

  Os motores Bosch SEC são os mais eficientes, 
 duráveis e econômicos do seu tipo no mundo. Nada  
 chega perto.
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Conectores elétricos do tipo plug-in 
para conserto mais fácil, quando necessário

Motor sem escovas e 
sem sensores Bosch SEC 
projetado, produzido e 
patenteado pela Bosch na Europa.

Comutador sem contato 
esquerda/direita
componentes que não sofrem desgaste. 

Módulo de comutadores e PCB integrado
Componentes sem contato não sofrem desgaste 
e são protegidos contra sobrecarga. 

Conectores da bateria 
são substituíveis individualmente.   
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SEC-EXACT
Parafusadeiras a bateria tipo pistola

Código Torque em junta 
rígida conforme 
ISO 5393 (Nm)

Torque em junta 
flexível conforme 
ISO 5393 (Nm)

SEC-EXACT 1106
Velocidade altíssima 
para ciclos curtos

0 602 492 431 1 – 6 1 – 6

SEC-EXACT 908
Combinação de 
velocidade e torque

0 602 492 443 2 – 8 2 – 8

SEC-EXACT 610
Força e velocidade

0 602 492 445 2 – 10 2 – 10

SEC-EXACT 459
O modelo combina 
com qualquer 
aplicação 

0 602 492 435 2 – 9 2 – 9

SEC-EXACT 412
Alto torque com 
baixo peso 

0 602 492 441 2 – 12 2 – 12

SEC-EXACT 402
Muito preciso na 
faixa de torque mais 
baixo

0 602 492 433 0.5 –2 0.5 – 2

SEC-EXACT 212
Parafusadeira lenta, 
p. ex. para 
abraçadeiras

0 602 492 439 2 – 12 2 – 12

Parafusadeiras a bateria 
tipo pistola

SEC-EXACT

 Mais alta repetitividade: 

 Exatidão melhorada! Cmk ≥ 2,0 

 As forças de reação também foram  
 melhoradas. 

 Menor peso da classe: os novos   
 modelos SEC-EXACT usam somente  
 baterias de 9,6 volts, reduzindo o peso  
 em 400 gramas!

 Enorme faixa de velocidade da 
 série completa.

 Ampla faixa de torque 

 Iluminação da área de trabalho.

 Proteção de sobrecarga para o   
 PCB, o motor e a bateria. 

 Ótima ergonomia: Tamanho reduzido 
 e ferramenta muito bem equilibrada. 

  Operação com uma mão para liga/  
 desliga e esquerda/direita

 Ferramenta robusta e durável com os já  
 conhecidos componentes da linha 
 EXACT.

  Tecnologia de baterias comprovada  
 e altamente eficiente para qualidade  
 de produção. Você pode continuar   
 usando sua tecnologia de recarga,  
 suas baterias e capas protetoras   
 existentes.
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Velocidade 
sem carga 

(rpm) 

Porta Bit Bateria
(não incluída)

Direção de 
rotação

Peso sem 
bateria

(kg)

Características Escopo de fornecimento

1100 1/4“ 9.6 V D/E 0.8 0,7 s de proteção 
de repetição

Ferramenta de ajuste de torque
Anel preto

900 1/4“ 9.6 V D/E 0.8 0,7 s de proteção 
de repetição

Ferramenta de ajuste de torque
Anel laranja

600 1/4“ 9.6 V D/E 0.8 0,7 s de proteção 
de repetição

Ferramenta de ajuste de torque
Anel cinza

450 1/4“ 9.6 V D/E 0.8 0,7 s de proteção 
de repetição

Ferramenta de ajuste de torque
Anel azul claros

400 1/4“ 9.6 V D/E 0.8 0,7 s de proteção 
de repetição

Ferramenta de ajuste de torque 
Anel vermelho

400 1/4“ 9.6 V D/E 0.8 0,7 s de proteção 
de repetição

Ferramenta de ajuste de torque
Anel verde claro

275 1/4“ 9.6 V D/E 0.8 0,7 s de proteção 
de repetição

Ferramenta de ajuste de torque
Anel branco
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SEC-ANGLE EXACT
Parafusadeiras angulares a bateria

Código Torque em junta 
rígida conforme 
ISO 5393 (Nm)

Torque em junta 
flexível conforme 
ISO 5393 (Nm)

SEC-ANGLE EXACT 7-900 0 602 492 611 2 – 7 2 – 6,5 

SEC-ANGLE EXACT 10-650 0 602 492 609 2 – 10 2 –9

SEC-ANGLE EXACT 14-420 0 602 492 607 2–14 2 – 14

SEC-ANGLE EXACT 25-250 0 602 492 605 10 – 25 10 – 20

SEC-ANGLE EXACT 30-380 0 602 492 603 10 – 30 10 – 25

SEC-ANGLE EXACT 40-280 0 602 492 601 10 – 40 10 – 35

SEC-ANGLE EXACT 50-210 0 602 492 613 10 – 50 10 – 45

SEC-ANGLE EXACT 60-170 0 602 492 617 15 - 60 15 - 60 

Parafusadeiras angulares a bateria 

SEC-ANGLE EXACT

 Mais alta repetitividade: 

 Exatidão melhorada! Cmk ≥ 2,0 As   
forças de reação também foram 

 melhoradas. 

 Menor peso da classe: os novos modelos 
SEC-ANGLE EXACT até 25 Nm usam 
somente baterias de 9,6  volts, reduzindo o 
peso em 400  gramas!

 Enorme faixa de velocidade em toda 
 a série  

 Ampla faixa de torque 

 Iluminação da área de trabalho

 Cabeçotes angulares reguláveis para  
melhor ergonomia 

 Proteção de sobrecarga para o PCB, o 
motor e a bateria. 

 Ótima ergonomia: Tamanho reduzido  
e ferramenta muito bem equilibrada. 

 Operação de acionamento e comutador 
(D/E) com uma mão.

  Ferramenta robusta e durável com os  
já conhecidos componentes da linha  
ANGLE EXACT.

  Tecnologia de baterias comprovada e 
altamente eficiente para qualidade de 
produção. Você pode continuar usando 
sua tecnologia de recarga, suas baterias

  e capas protetoras existentes.
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Velocidade 
sem carga 

(rpm) 

Cabeçote 
Angular

Bateria
(não incluída)

Direção de 
rotação

Peso sem 
bateria

(kg)

Características Escopo de fornecimento

900 Veja página 35 9.6 V D/E 1.0 0,7 s de proteção 
de repetição

Ferramenta de ajuste de torque
Chave fixa 
Gancho suspensor 
Anel azul claro 

650 Veja página 35 9.6 V D/E 1.0 0,7 s de proteção 
de repetição

Ferramenta de ajuste de torque
Chave fixa 
Gancho suspensor 
Anel verde claro 

420 Veja página 35 9.6 V D/E 1.0 0,7 s de proteção 
de repetição

Ferramenta de ajuste de torque
Chave fixa 
Gancho suspensor 
Anel branco 

245 3/8” quadrado 9.6 V D/E 1.57 0,7 s de proteção 
de repetição

Ferramenta de ajuste de torque
Chave fixa 
Gancho suspensor 
Anel cinza azulado

380 3/8” quadrado 14.4 V D/E 1.58 0,7 s de proteção 
de repetição

Ferramenta de ajuste de torque
Chave fixa 
Gancho suspensor
Anel laranja

280 3/8” quadrado 14.4 V D/E 1.58 0,7 s de proteção 
de repetição

Ferramenta de ajuste de torque
Chave fixa 
Gancho suspensor
Anel vermelho

210 3/8” quadrado 14.4 V D/E 1.58 0,7 s de proteção 
de repetição

Ferramenta de ajuste de torque
Chave fixa 
Gancho suspensor 
Anel preto

170 3/8" quadrado 14.4 V D/E 1.58 0,7 s de proteção 
de repetição

Ferramenta de ajuste de torque       
Chave fixa                                     
Gancho suspensor                         
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Processo de produção assegurado:
  acessórios originais EXACT

Carregadores de bateria inteligentes, Baterias Bosch classe zero, fonte de alimentação 4-EXACT, 
acessórios gerais e dimensões das ferramentas



Carregadores de bateria inteligentes. 

Carregadores de 30 minutos com tecnologia Delta
Os novos carregadores de 30 minutos da Bosch são 
especialmente projetados para atender às demandas do 
rígido ambiente industrial. O carregador com tecnologia 
Delta se autoregula constantemente para identificar 
o status do processo de carregamento. Este sistema 

regula a tensão do carregador para que a bateria não seja 
sobrecarregada e sofra danos recorrente em produtos 
comuns. Os carregadores originais da Bosch geram uma 
carga de qualidade, garantindo uma vida útil estendida  
às baterias e o número de ciclos por carga descrito 
neste catálogo.

Código Tensão (V) Peso (kg) 

AL 2450 DV
O carregador de 30 minutos para 
todas as baterias Bosch NTC 
de 7,2 a 24 V com APT insertion end. 

2 607 225 027 230 1.0 

2 607 225 033 115 1.0

Os carregadores de bateria Bosch usam 
microprocessadores inteligentes para 
avaliar e carregar baterias com eficiência, 
rapidez e cuidado.   

Quando a bateria está cheia (X), o carregador 
automaticamente troca para o modo 
“carga de manutenção”. 

Voltagem Delta Fuzzy Control (FC) 

FC

Te
ns

ão

VD 

Te
m

pe
ra

tu
ra

Tempo de carga

Te
ns

ão

Te
m

pe
ra

tu
ra

Tempo de carga



As baterias industriais podem se parecer com uma bateria 
Bosch comum por fora, mas as células lá dentro são 
únicas no mundo das ferramentas industriais. Nós usamos 
células classe “zero” para produzir as baterias mais 
duráveis e de altíssimo desempenho no mercado.  

Estas células de bateria de alta qualidade são produ-
zidas em lotes limitados usando tolerâncias menores e 
melhores processos se comparadas às células de Ni-Cd. 
Conte com até 3.000 ciclos de carga usando os nossos 
carregadores originais. 

Código Descrição Tensão (V) Capacidade (Ah) Peso (kg)

9,6 V Batteries 2 607 335 877 Bateria única  9,6 1.8 0.4

0 602 490 022 Pacote de 10 baterias 9,6 1.8 4

2 607 335 659 Bateria única  9,6 2,4 0.5

0 602 490 009 Pacote de 10 baterias 9,6 2,4 5

12 V Batteries 2 607 335 879 Bateria única  12 1,8 0.6

0 602 490 023 Pacote de 10 baterias 12 1,8 6

2 607 335 375 Bateria única  12 2,4 0.7

0 602 490 004 Pacote de 10 baterias 12 2,4 7

14.4 V Batteries 2 607 335 881 Bateria única  14,4 1,8 0.7

0 602 490 024 Pacote de 10 baterias 14,4 1,8 7

2 607 335 655 Bateria única  14,4 2,4 0.8

0 602 490 007 Pacote de 10 baterias 14,4 2,4 8

Baterias Industriais
Baterias para ferramentas industriais Bosch: 
não são as Ni-Cd comuns

Número médio de parafusos por carga de bateria
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Código

Cabo adaptador 
9,6 V 

0 602 490 503

Cabo adaptador
12 V 

0 602 490 504

Cabo adaptador
14,4 V 

0 602 490 505

Transformador 4-EXACT –
energia constante para as estações de trabalho. 
Fornecimento de energia constante para as ferramentas EXACT e ANGLE EXACT. 
Não aplicável para as novas ferramentas SEC-EXACT e SEC-ANGLE EXACT. 

O transformador 4-EXACT foi projetado para oferecer 
uma fonte de energia constante para todas as ferramentas 
EXACT e ANGLE  EXACT. O 4-EXACT é ideal para 
situações de montagem nas quais a mobilidade sem fio 
não é necessária (ou desejada). Ela usa uma carcaça de 
bateria “vazia” como adaptador, conectado a um cabo de 
5 metros que é ligado diretamente à unidade. 
 
O sistema pode ser usado em conjunto com o nosso 
controlador de detecção de erros Bluetooth. 
Agora você pode usar a mesma ferramenta para 
aplicações móveis e estacionárias, ao mesmo tempo 
em que reduz os seus custos de manutenção e de peças 
de reposição. 

  Automaticamente detecta a tensão correta 
 para a ferramenta certa 

  Limita o movimento do operador a 5 metros 

  O peso do transformador é de 13,6 kg

Um cabo de 5 metros conecta 
qualquer EXACT ou Angle 

EXACT ao transformador. O 
cabo e o adaptador permitem 

conversão simples de uma 
ferramenta a bateria em uma 

ferramenta “elétrica”. 

Código

Transformador
Bosch 4 EXACT 
230 V 

0 602 490 507

Transformador
Bosch 4 EXACT 
110 V 

0 602 490 508

C-EXACT EXACT BT-EXACT SEC-EXACT ACESSÓRIOS



SÉRIE EXACT
Acessórios 

Balancins
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Acessórios Código Quantidade

Capa protetora de borracha 
para todos os mandris de troca rápida de 1/4“ 
evita dano à peça a ser trabalhada

3 605 500 172     5

Anéis coloridos encaixáveis
para identificação rápida da faixa de torque 
combina com todas as parafusadeiras retas 
C-EXACT e todas as parafusadeiras EXACT 
a bateria tipo pistola.

preto 3 600 106 010    5

vermelho 3600 106011    5

azul claro 3 600 106 012     5

verde claro 3 600 106 013 5

laranja 3 600 106 014    5

cinza 3 600 106 017      5

branco 3 600 106 019    5

sortidos 3 600 106 015    5

Suporte para ferramenta de montagem em bancada T-grip
(somente para ferramentas tipo pistola) 0 602 490 001 10

Capa protetora
Evita dano à peça a ser trabalhada; 
Serve em todas as parafusadeiras tipo pistola

transparente 0 602 490 011 10

vermelho 0 602 490 012 10

blue 0 602 490 013 10

verde 0 602 490 014 10

Código Carga mínima
(kg)

Carga máxima
(kg)

Estiramento
máximo (mm)

Peso (kg)

Balancim com cabo
Baixo peso

0 607 950 950
0 607 950 951

0.5
1.0

1.2
2.0

2000
2000

0.6
0.6

Balancim com cabo
Médio/Alto peso

0 607 950 952
0 607 950 953
0 607 950 954
0 607 950 956

0.3
1.2
2.0
7.0

1.5
2.5
5.0
10

1600
1600
3000
3000

0.5
0.6
3.3
3.8

Balancim com cabo
Baixo peso

0 607 950 957
0 607 950 958

0.4
1.2

1.2
2.8

1600
1600

1.3
1.4



ANGLE EXACT
Acessórios

Cabeçotes

C-EXACT EXACT BT-EXACT SEC-EXACT ACESSÓRIOS

Acessórios Código Quantidade 

Anéis coloridos encaixáveis
Anéis coloridos encaixáveis para identificação
rápida da faixa de torque combina com todas
as parafusadeiras angulares da linha EXACT

preto 3 600 106 027 5

vermelho 3 600 106 028 5

azul claro 3 600 106 029 5

verde claro 3 600 106 030 5

laranja 3 600 106 031 5

cinza 3 600 106 032 5

branco 3 600 106 033 5

Código Torque máx. 
(Nm) 

Acionamento Peso (kg) vQuantidade

Cabeçote reto 0 607 453 631 6 1/4“
troca rápida 

0.2 1

Cabeçote angular 
para ANGLE 
EXACT 2, 3, 6, 7, 8, 15, 17, 
23, 7-900, 10-650, 14-420 
Relação de transmissão 
é de 1,4:1 

0 607 453 617 27 1/4“ 
quadrado

0.2 1

0 607 453 618 27 1/4“
hex. Interno   

0.2 1

0 607 453 620 27 3/8“ 
quadrado

0.2 1

0 607 453 630 27 1/4“ 
troca rápida

0.2 1

Cabeçote angular para
trabalhos pesados 
necessário para  ANGLE EXACT 
30; Relação de transmissão é 
de 1,4:1 

0 607 451 618 35 3/8“ 
quadrado

0.22 1

Capa protetora
para cabeçotes
angulares 

Serve nos modelos  0 
607 453 617, 
-618, -620, -630 

3 605 500 171 – – – 1

Serve no modelo  
0 607 451 618

3 605 500 175 – – – 1

Capa protetora
Evita danos à peça a ser trabalhada; 
Serve nos modelos  SEC-ANGLE EXACT: 
75-110, 60-170, 50-210, 40-280, 30-380

3 609 202 A29 – – – 1



ANGLE EXACT e ANGLE EXACT CF
Dimensões

  

   

Modelos ANGLE EXACT : 2, 3, 6, 7, 8, 15, 14 CF; todos os modelos de 9,6 volts 
Dimensões em mm

Modelos ANGLE EXACT : 17, 23, 30, 22 CF, 29 CF; todos os modelos de 14,4 volts 
Dimensões em mm

0 607 453 631  Dimensões em mm 

0 607 453 620   Dimensões em mm 

0 607 453 617  Dimensões em mm

0 607 453 630  Dimensões em mm

0 607 453 618   Dimensões em mm

0 607 451 618   Dimensões em mm

Sextavado 

interno 1/4”

Sextavado 

interno 1/4”

Sextavado 

interno 1/4”

Sextavado 

interno 1/4”

Sextavado 

interno 1/4”

Sextavado 

interno 1/4”
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SEC-ANGLE EXACT
Dimensões

C-EXACT EXACT BT-EXACT SEC-EXACT ACESSÓRIOS

  

63 52
26

ø 37

559

12
1

558

10
1

63 52
26

ø 37

10
1

52 45
26

ø 25

448

Modelos SEC-ANGLE EXACT: 75-110, 60-170, 50-210, 40-280, 30-380 
Dimensões em mm

Modelo SEC-ANGLE EXACT: 25-250 
Dimensões em mm

Modelos SEC-ANGLE EXACT: 7-900, 10-650, 14-420 
Dimensões em mm
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ANGLE EXACT e ANGLE EXACT CF
Acessórios

Modelos EXACT, BT-EXACT e SEX-EXACT todos os modelos de 9.6 Volts
Dimensões em mm 

Todos padrões e BT-EXACT modelos de 12 volts
Dimensões em mm

PUC-EXACT 1  
Dimensions in mm

C-EXACT lever start  
Di mens ions in mm

PUC-EXACT 3 
Dimensions in mm

C-EXACT push start  
Dimensions in mm

150

10
0

240

233

150

10
0

240

233

C-EXACT acionamento por alavanca 
Dimensões em mm 

PUC-EXACT 1  
Dimensions in mm

C-EXACT lever start  
Di mens ions in mm

PUC-EXACT 3 
Dimensions in mm

C-EXACT push start  
Dimensions in mm

150

10
0

240

233

150

10
0

240

233

C-EXACT acionamento por contato 
Dimensões em mm 

PUC-EXACT 3 
Dimensões em mm 



Todos os parafusos serão poucos!



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. 

Bosch Rexroth Ltda.
Divisao de Ferramentas Industriais
Email: ferramentas.industriais@bosch.com

Robert Bosch GmbH  
Divisão de Ferramentas Industriais
Marketing / Sales Production Tools
P.O. Box 10 01 56
D-70745 Leinfelden-Echterdingen 
e-mail: ProductionTools@de.bosch.com 
www.boschproductiontools.com

Junho de 2013
Impresso no Brasil. 
Sujeito a alterações técnicas. Não assumimos 
responsabilidade por erros de impressão.

Utilize a versão digital deste catálogo. 
Preserve o meio ambiente!


