Qualidade de Serviço Bosch

O Sistema de Informações de Serviço em CD-ROM Bosch
Fornece informações sobre as ferramentas elétricas Bosch –
incluindo listas de peças de reposição e desenhos em vista
explodida, desta maneira economizando tempo e dinheiro no
gerenciamento de peças de reposição.

O catálogo online Bosch
Oferece tudo o que os clientes precisam saber sobre as
ferramentas para produção Bosch. Além disto, eles podem
encontrar as notícias mais recentes sobre datas de feiras de
negócio e inovações da Divisão de Ferramentas para Produção
Bosch.

O Serviço de partes e peçcas da Bosch
Garante, em 99% de todos os casos, que a peça sobressalente
que você precisa esteja em estoque, garantindo que voê possa
retornar rapidamente ao seu trabalho

O serviço de reciclagem Bosch
Oferece proteção ambiental da qual qualquer pessoa pode
participar ativamente. Ferramentas para produção Bosch,
ferramentas sem fio e baterias que estejam no final de sua vida
útil são recolhidas sem custo adicional diretamente por nós ou
por empresas especializadas e enviadas para reciclagem.
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www.Boschproductiontools.com

Janeiro 2017
Impresso no Brasil
Sujeito a alterações técnicas. Não
assumimos nenhuma responsabilidade
por erros de impressão.

* As chamadas para números 3 custam o mesmo que as chamadas com prefixo 01/02 e também estão incluídas nos minutes e esquema s de desconto

A primeira
no mundo!
A primeira bateria
com Sistema de
Carregamento
Sem Fio

EXACT

Parafusadeiras elétricas e sem fio para a indústria

www.Boschproductiontools.com

2 | Parafusadeiras elétricas e sem fio para a indústria

Parafusadeiras elétricas e sem fio
para a indústria

Parafusadeiras elétricas e sem fio para a indústria | 3

Resumo de conteúdos

Grande em desempenho - Características do produto

4

Suporte online para ferramentas Industriais

5

1 | Parafusadeiras elétricas para a indústria

6

Parafusadeiras elétricas C-EXACT e alimentação de energia PUC-EXACT

10

2 | Parafusadeiras com shutt-off para indústria

12

NOVO! Carregamento sem fio

14

EXACT ION

18

EXACT ION WK

20

ANGLE EXACT ION

22

3 | A geração das parafusadeiras sem fio SEC-EXACT

24

Parafusadeiras tipo pistola SEC-EXACT

28

Parafusadeiras Angulares SEC-ANGLE EXACT

30

4 | Parafusadeiras sem fio para a indústria

32

Parafusadeiras tipo pistola sem fio EXACT

36

Parafusadeiras Angulares ANGLE EXACT

38

Parafusadeiras Angulares ANGLE EXACT CF

40

5 | Parafusadeiras sem fio com conexão Bluetooth

42

Software de sistema

46

Controlador de parafusadeira EXAConnecT

47

Módulo I/O digital

48

Parafusadeiras tipo pistola BT-EXACT

50

Parafusadeiras Angulares BT-ANGLE EXACT

52

6 | Acessórios

54

NOVO! Carregamento Sem Fio

56

Baterias Li-Ion + carregadores

57

Pacotes de bateria e carregadores inteligentes

59

Alimentação de energia 4-EXACT

60

Acessórios e desenhos dimensionais

61

4 | Parafusadeiras elétricas e sem fio para a indústria

Grandes em desempenho,
compactas em tamanho
E

X

A

C

T

Ergonômica

EXtremamente leve

PrecisA

Cmk Comprovada

FerramenTa

As ferramentas EXACT e ANGLE EXACT da Bosch são
parafusadeiras sem fio com desligamento para indústria –
oferecendo a mais alta precisão, durabilidade e eficiência
energética.
Em situações de montagem onde cabos ou mangueiras
pneumáticas ficam no caminho, a série EXACT permite que
você otimize processos, construa produtos melhores e reduza
os seus custos.
uu Luz de LED para iluminar a área de trabalho
uu Anéis de marcação coloridos para fácil identificação
uu Mudança de rotação à direita/esquerda com uma mão
uu Proteção de repetição
uu Baixo peso, distribuição equilibrada de peso para melhor
ergonomia
uu Design de bateria para vida útil mais prolongada
uu Ajuste de torque apenas com uma ferramenta especial
uu Repetitividade mais alta, graças ao design da
embreagem Bosch
uu Fácil serviço, graças aos conectores de plugue e peças
comuns
uu Motor SEC Bosch: tecnologia de motor sem escova
uu Sinais visuais e sonoros fornecem informações sobre o
status da bateria e qualidade do parafusamento
uu Controle da qualidade com o sistema sem fio Bluetooth
Bosch

Conformidade
Todas as ferramentas elétricas, de medição e
pneumáticas neste catálogo são conformes com as
seguintes normas:
EN 60745, EN 50144, EN 61029, EN 60335-1, EN
60825-1 ou EN 792 ou ISO EN 11148 (dependendo do
modelo), EN 55014, EN 61000-3-2, -3-3 ou -3-11, de
acordo com as diretivas EU 2011/65/EU, 2006/95/EC,
2006/42/EC, 2004/108/EC, 1999/5/EC.

Certificação
ISO 9001
Registro de certificado nº:
12 100 36537/03 TMS

Todas as especificações neste catálogo se baseiam no uso exclusivo de ferramentas para produção. Todos os dados correspondem a EPTA 01/2003.
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Visualização com apenas um clique:
Todas as ferramentas online

Um catálogo online extensivo, incluindo aplicações,

mais recentes sobre dados, inovações e novos

está disponível em www.Boschproductiontools.

desenvolvimentos das Ferramentas de Produção

com.

Bosch. Você pode obter rapidamente todas as

A seleção de ferramenta é facilitada pela

informações relevantes necessárias para selecionar

possibilidade de comparar parafusadeiras. Por

as ferramentas corretas para a sua produção.

exemplo, você pode criar um display de diferentes
ferramentas e comparar dados, tais como potência
ou rpm.
Além disto, você encontrará as informações

O download de desenhos
dimensionais, dados 3D, dados de
homologação, manuais para usuário,
fotos e desenhos em vista explodida
pode ser feito diretamente na Internet.
Um serviço de peças de reposição
informa os usuários sobre as peças de
reposição de que eles precisam.
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1

C-EXACT
Parafusadeiras para produção
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Felizmente, você não vai ficar
sem parafusos
CC-EXACT e PUC-EXACT. O sistema de parafusadeira para produção da Bosch. As novas parafusadeiras
elétricas C-EXACT oferecem muito mais do que robustez. A alta precisão e a repetitividade são garantidas,
mesmo depois de parafusar 1 milhão* de parafusos.

* de acordo com os testes de resistência Bosch
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Nunca deixa você na mão,
mesmo depois de 1 milhão de parafusos
Robusta, eficiente e de fácil uso

Parafusadeiras elétricas C-EXACT

Com a tecnologia de motor EC sem escova, com

As parafusadeiras elétricas C-EXACT são as primeiras

operação em baixa tensão e os componentes chaves

em uma família de parafusadeiras retas elétricas. Elas

da série de parafusadeiras elétricas EXACT, as

foram equipadas com uma combinação de excelentes

parafusadeiras elétricas C-EXACT são ferramentas

características e assim, estabelecem novos padrões

com eficiência de custo e características de

para precisão e durabilidade.

desempenho inovadoras. Quando necessário, a

uu Tecnologia de motor EC sem escova

embreagem oferece 15% a mais de torque na rotação

uu Mudança de rotação à direita/esquerda com uma

à esquerda para afrouxar parafusos. A embreagem é
ajustada com uma ferramenta especial. Se a

mão
uu Conformidade com ESD (Descarga Eletrostática)

ferramenta de ajuste for guardada em um local
inacessível para usuário, o torque não pode ser

Alimentações de energia PUC-EXACT

ajustado de maneira não intencional. Anéis de

As parafusadeiras elétricas C-EXACT usam a unidade

marcação coloridos permitem a rápida identificação

de alimentação de energia PUC-EXACT como uma

de diferentes parafusadeiras na linha de montagem.

fonte de energia limpa e silenciosa para o motor EC
sem escova.

Precisa e estável sob carga

A unidade de alimentação de energia contribui para a

Quer seja para a montagem de drives de computador,

redução dos custos operacionais, através de

eletrônica ou equipamento mecânico de precisão, a

ferramentas eficientes de baixa tensão.

C-EXACT é a escolha certa quando a precisão é o que
mais importa.
Os testes da qualidade Bosch para a família C-EXACT
são extremamente rigorosos. No teste de resistência,
as ferramentas C-EXACT devem resistir a 1 milhão* de
ciclos sem falhas, antes de serem liberadas para a
produção, Durante a operação contínua, elas devem
manter um valor de Cmk superior a 1,67 com uma
tolerância de ± 10%, conforme a norma ISO 5393.
Assim, as nossas ferramentas para produção estão
entre as mais precisas do planeta.

As parafusadeiras elétricas da
série C-EXACT (parafusadeiras
elétricas com 3,5 Nm ou 31 in/
lbs de torque máximo) estão
disponíveis com acionamento
por contato ou alavanca.
A alimentação de energia
PUC-EXACT gera com
segurança a eletricidade de
baixa tensão necessária para
uma operação eficiente.

* de acordo com os testes de resistência Bosch
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Tolerante com Descarga
Eletrostática (ESD) significa
que o sistema de
parafusamento é ideal para
uso em indústrias
eletrônicas e elétricas.
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C-EXACT
Parafusadeiras elétricas
Código

Torque, junta rígida,
conforme ISO 5393
(Nm)

Torque, junta flexível,
conforme ISO 5393
(Nm)

0 602 495 202

0.2 – 0.8

0.2 – 0.8

0 602 495 207

0.2 – 0.8

0.2 – 0.8

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

C-EXACT 4

0 602 495 205

0.5 – 3.5

0.5 – 3.5

Tensão de entrada
(V)

Frequência de
entrada
(Hz)

100 – 240 CA

50 – 60

uu A Bosch comprova a
robustez e a durabilidade
através de testes de
resistência em um milhão

Parafusadeiras elétricas
C-EXACT 1

de ciclos de trabalho
uu Motores EC Bosch
uu Todos os modelos contam
com a tecnologia de motor
EC sem escova
uu Alta precisão de

Parafusadeiras elétricas
C-EXACT 2

desligamento com
tolerância muito baixa
uu Ampla faixa de torque
uu Sinais de desligamento
visuais e sonoros

Código

uu Design robusto e durável
uu Indicadores para
disponibilidade
operacional e sobrecarga
uu Disponível com conexões
para 1-3 parafusadeiras
simultaneamente
uu Ventilador de
arrefecimento controlado
por temperatura

Design robusto e durável
EXACT 3

0 602 495 003
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Velocidade
sem carga
(rpm)

Tensão
(V)

Potência
(W)

Sentido de
rotação

Peso conforme EPTA
(kg)

1,000

36 CC

360

D/E

0.65

Acionamento
por alavanca

1,000

36 CC

360

D/E

0.65

Acionamento
por contato

500

36 CC

360

D/E

0.65

Acionamento
por alavanca

500

36 CC

360

D/E

0.65

Acionamento
por contato

1,000

36 CC

360

D/E

0.65

Lever start

1,000

36 CC

360

D/E

0.65

Acionamento
por contato

Potência de entrada
(W)

Tensão de saída
(V)

400

36 CC

Características
e funções

Características e funções

Alimentação de energia para até
três ferramentas C-EXACT

Acessórios incluídos

Cabo de conexão de 2,5 m
Gancho suspensor
Anel de cor verde
Ferramenta de ajuste de torque

Cabo de conexão de 2,5 m
Gancho suspensor
Anel de cor branca
Ferramenta de ajuste de torque

Cabo de conexão de 2,5 m
Gancho suspensor
Anel de cor verde
Ferramenta de ajuste de torque

Acessórios incluídos

Cabo de energia de 3 m
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EXACT ION e ANGLE EXACT ION
Agora com tecnologia de íon de lítio
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Melhor do que nunca!
Com a tecnologia de íon de lítio Premium
da Bosch e Carregamento Sem Fio
Agora, as práticas parafusadeiras sem fio com desligamento da Bosch da gama
EXACT estão mais potentes e eficientes do que nunca.
Permitindo a mais alta repetitividade, elas são especialmente adequadas para o
parafusamento de parafusos e realização de aplicações de montagem com máximo
desempenho, atendendo ao mesmo tempo exigências da qualidade muito altas.
Graças à tecnologia de bateria de íon de lítio, elas oferecem potência máxima para
torques e velocidades altas. Elas também são extremamente resistentes com perda
mínima de energia e assim, também reduzem seus custos, com sua vida útil superior.
Seu baixo peso de apenas 1,3 kg (EXACT ION) também garante um trabalho
extremamente confortável em operações de turno.

Agora também com:
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O PRIMEIRO NO MUNDO: carregamento
sem Fio
Energia sempre disponível
uu É só colocar a ferramenta sem fio na base e a bateria será
carregada.
uu Sua ferramenta está sempre pronta para uso com apenas uma
bateria.
uu Você economiza tempo e custos extras de uma segunda
bateria para alternar.
uu O Sistema de Carregamento Sem Fio Bosch único no mundo
todo consiste de uma estação de carregamento e uma bateria
especial.

Maior facilidade de uso e produtividade:
uu As baterias podem permanecer na ferramenta
uu O carregamento é feito automaticamente quando a
ferramenta é colocada sobre o carregador, sem exigir
nenhum esforço
uu A estrutura de montagem flexível no carregador
permite uma ampla variedade de posições
ergonômicas – fácil montagem no local de trabalho

Total flexibilidade:
A bateria com Carregamento Sem Fio
GBA (18 V 2,0 Ah MW-B) é compatível
com todas as ferramentas sem fio
Bosch de 18 volts

1.
2.
3.

4.
Estação de carregamento
muito robusta:
Sem pontos de contato e
resistente contra água, pó e
sujeira
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1. A indução gera corrente de
carregamento na bateria

2. Bobina indutiva na bateria

3. Campo magnético

4. Bobina indutiva no carregador

Pacotes de 5 Carregadores Sem Fio
Pacote de 5 carregadores
GAL 1830 W Professional +
estrutura de montagem

Pacote de 5 baterias
GBA 18 V 2,0 Ah MW-B
Professional

Código

Descrição

0 602 494 024

Pacote de 5 carregadores

Tensão
(V)

Weight as per EPTA
(kg)

230

5 x 0.55

Código

Descrição

Tensão (V)

Capacidade (Ah)

Peso conforme
EPTA (kg)

0 602 494 021

Pack of
5 batteries

18

2.0

5 x 0.5
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EXACT ION e ANGLE EXACT ION
Agora com tecnologia de íon de lítio
Processo de parafusamento com múltiplos estágios

Estágio 2:
ex.: alta
velocidade para
parafusamento
rápido

Estágio 1: ex.:
rotação no sentido
anti-horário para
achar a cabeça do
parafuso e broca

Estágio 3: ex.: baixa
velocidade para
aumentar mais a
precisão

Embreagem de
desligamento: Torque
alvo atingido
Os estágios 1, 2 (e 4) podem ser ativados como necessário. O estágio 3 é o estágio padrão, onde a velocidade pode ser ajustada entre 10 e 100%, como necessário.

Maior confiabilidade do processo:

MAIS CONFORTO

• Embreagem de desligamento com Cmk > 1,67 (com

•N
 OVO! Design ergonômico e menor peso para um

uma tolerância de ± 10%, de acordo com ISO 5393)

trabalho mais confortável.

• NOVO! Processo de parafusamento com múltiplos
estágios, que pode ser ajustado à sua aplicação

CUSTOS MAIS BAIXOS

individual através de interface USB

•N
 OVO: maior velocidade de rotação (em comparação

Maior eficiência:

SEC-EXACT) e os estágios ou parafusamento

• NOVA! Tecnologia de íon de lítio Premium da Bosch

reduzem o tempo de produção, além de melhorar a

para vida útil e funcionamento prolongados

qualidade.

• NOVO! Motor (EC) sem escova para 30%
mais eficiência (comparado aos motores DC
convencionais) e vida útil extremamente prolongada

Sistema de Energia Flexível

uu Nova interface patenteada, para evitar
trocas
uu Monitoramento de temperatura e proteção
contra sobrecarga, para uma vida útil
extremamente prolongada
uu Dublo bloqueio para evitar queda
uu Indicador de nível de carga, para identificar
o estado do carregamento
uu Células de bateria de alto desempenho
Bosch, com baixa perda de energia, os mais
altos torque e velocidades
uu Arrefecimento integrado, para uma vida útil
extremamente prolongada
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Encaixe de 1/4”

Motor sem escova:

de rápida liberação, para

Fabricado pela Bosch, para uma

trocas rápidas de bits

operação sem manutenção

Indicação visual e

Iluminação com LED para

sonora dos resultados

uma excelente iluminação

do parafusamento e

da área de trabalho

status da bateria, para a
maior confiabilidade do
processo

A embreagem de desligamento
Bosch comprovada é ajustável com
uma ferramenta especial, para a
mais alta precisão

Novo módulo de interruptor
novo design, para um uso
ainda mais ergonômico

Novo tipo de eletrônica
modular, para manutenção
ainda mais fácil

Interface USB para configurar
a velocidade dos estágios de
parafusamento, ajustáveis
para sua aplicação específica

Cabeçote angular
ajustável, para um uso
ainda mais ergonômico

Iluminação com LED ajustável
para uma excelente iluminação
da área de trabalho
O mais seguro bateria de
Íon de Lítio de 18 volts,
de 18 volts, com vida útil
extremamente prolongada
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EXACT ION
Agora com tecnologia de íon de lítio
Código

uu Embreagem de
desligamento de precisão
com Cmk > 1,67 (com
uma tolerância de ± 10%,

Torque, junta
rígida/flexível
conforme ISO
5393 (Nm)

Velocidade
(sem carga)

EXACT ION
2-700

0 602 494 400

0.5 – 2

350 – 700
(min. 70)

EXACT ION
4-2000

0 602 494 401

1–4

1,000 – 2,000
(min. 200)

EXACT ION
6-1500

0 602 494 402

1–6

750 – 1,500
(min. 150)

EXACT ION
8-1100

0 602 494 403

1.5 – 8

550 – 1,100
(min. 110)

EXACT ION
12-700

0 602 494 404

1.5 – 12

350 – 700
(min. 70)

EXACT ION
12-450

0 602 494 405

1.5 – 12

225 – 450
(min. 45)

de acordo com ISO 5393)
uu Processo de
parafusamento com
múltiplos estágios, que
pode ser ajustado a sua
aplicação individual
através de interface USB
uu Tecnologia de íon de lítio
Premium da Bosch para
vida útil e funcionamento
prolongados
uu Motor (EC) sem escova
para 30% mais eficiência
(comparado aos motores
DC convencionais) e vida
útil extremamente
prolongada
uu Novo design ergonômico e
menor peso para um
trabalho ainda mais
confortável
uu Velocidades rotacionais
mais altas (comparadas a
SEC-EXACT) e os estágios
de parafusamento
reduzem os tempos de
produção e melhoram a
qualidade
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Suporte de broca

Especificações da
bateria
(V)

Sentido de rotação

Peso conforme EPTA
(kg)

Acessórios incluídos

Meril de troca
rápida de ¼”

18 V/2.0 Ah *

D/E

1,3 (incluindo bateria)

Anel de cor verde claro
Ferramenta de ajuste de torque
Gancho suspensor

D/E

1,3 (incluindo bateria)

Anel de cor verde
Ferramenta de ajuste de torque
Gancho suspensor

D/E

1,3 (incluindo bateria)

Anel de cor preta
Ferramenta de ajuste de torque
Gancho suspensor

D/E

1,3 (incluindo bateria)

Anel de cor laranja
Ferramenta de ajuste de torque
Gancho suspensor

D/E

1,3 (incluindo bateria)

Anel de cor vermelha
Ferramenta de ajuste de torque
Gancho suspensor

D/E

1,3 (incluindo bateria)

Anel de cor preta
Ferramenta de ajuste de torque
Gancho suspensor

possível

Meril de troca
rápida de ¼”

18 V/2.0 Ah *

possível

Meril de troca
rápida de ¼”

18 V/2.0 Ah *

possível

Meril de troca
rápida de ¼”

18 V/2.0 Ah *
possível

Meril de troca
rápida de ¼”

18 V/2.0 Ah *
possível

Meril de troca
rápida de ¼”

18 V/2.0 Ah *

possível

* Bateria não incluída no
escopo de remessa
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EXACT ION WK
Agora com tecnologia de íon de lítio
Código

uu Embreagem de
desligamento de precisão
com Cmk > 1,67 (com
uma tolerância de ± 10%,

Torque, junta
rígida, flexível,
conforme ISO
5393 (Nm)*

Velocidade
(sem carga)*

EXACT ION 6-1500 WK

0 602 494 406

2–8

525 – 1050
(min. 105)

EXACT ION 8-1100 WK

0 602 494 407

2 – 11

375 – 750
(min. 75)

EXACT ION 12-700 WK

0 602 494 408

2 – 16

250 – 500
(min. 50)

EXACT ION 12-450 WK

0 602 494 409

2 – 16

160 – 320
(min. 32)

de acordo com ISO 5393)
uu Processo de
parafusamento com
múltiplos estágios, que
pode ser ajustado a
sua aplicação individual
através de interface USB
uu Tecnologia de íon de lítio
Premium da Bosch para
vida útil e funcionamento
prolongados
uu Motor (EC) sem escova
para 30% mais eficiência
(comparado aos motores
CC convencionais) e
vida útil extremamente
prolongada
uu Novo design ergonômico
e menor peso para um
trabalho ainda mais
confortável
uu Velocidades rotacionais
mais altas (comparadas a
SEC-EXACT) e os estágios
de parafusamento
reduzem os tempos de
produção e melhoram a
qualidade

* medido com cabeçote de
parafusamento angular Bosch
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Cabeçote angular

Especificações da
bateria (V)

Sentido de rotação

Peso conforme EPTA
(kg)

Acessórios incluídos

Flange
para cabeçote angular
**

18 V/2.0 Ah ***

D/E

1.4 (incluindo bateria)

Anel de cor preta
Ferramenta de ajuste de torque
Gancho suspensor

D/E

1.4 (incluindo bateria)

Anel de cor laranja
Ferramenta de ajuste de torque
Gancho suspensor

D/E

1.4 (incluindo bateria)

Anel de cor vermelha
Ferramenta de ajuste de torque
Gancho suspensor

D/E

1.4 (incluindo bateria)

Anel de cor azul claro
Ferramenta de ajuste de torque
Gancho suspensor

possível

Flange
para cabeçote angular
**

18 V/2.0 Ah ***

possível

Flange
para cabeçote angular
**

18 V/2.0 Ah ***

possível

Flange
para cabeçote angular
**

18 V/2.0 Ah ***

possível

** C
 abeçote angular não
incluído no escopo de
remessa

*** Bateria não incluída no
escopo de remessa
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ANGLE EXACT ION
Agora com tecnologia de íon de lítio
Código

Torque, junta
rígida, flexível,
conforme ISO
5393 (Nm)

Velocidade
(sem carga)

ANGLE EXACT ION
8-1100

0 602 494 600

2–8

550 – 1,100
(min. 110)

ANGLE EXACT ION
15-500

0 602 494 601

2 – 15

260 – 520
(min. 52)

0 602 494 60A

2 – 15

260 – 520
(min. 52)

ANGLE EXACT ION
23-380

0 602 494 602

10 – 23

190 – 380
(min. 38)

ANGLE EXACT ION
30-290

0 602 494 607

10 – 30

145 – 290
(min. 29)

0 602 494 60B

10 – 30

145 – 290
(min. 29)

ANGLE EXACT ION
30-300

0 602 494 603

10 – 30

150 – 300
(min. 30)

ANGLE EXACT ION
40-220

0 602 494 604

15 – 40

110 – 220
(min. 22)

ANGLE EXACT ION
50-210

0 602 494 605

15 – 50

90 –180
(min. 18)

ANGLE EXACT ION
60-120

0 602 494 606

15 – 60

60 – 120
(min. 12)

uu Embreagem de
desligamento de precisão
com Cmk > 1,67 (com
uma tolerância de ± 10%,
de acordo com ISO 5393)
uu Processo de
parafusamento com
múltiplos estágios, que
pode ser ajustado a
sua aplicação individual
através de interface USB
uu Tecnologia de íon de lítio
Premium da Bosch para
vida útil e funcionamento
prolongados
uu Motor (EC) sem escova
para 30% mais eficiência
(comparado aos motores
CC convencionais) e
vida útil extremamente
prolongada
uu Novo design ergonômico
e menor peso para um
trabalho ainda mais
confortável
uu Velocidades rotacionais
mais altas (comparadas a
SEC-EXACT) e os estágios
de parafusamento
reduzem os tempos de
produção e melhoram a
qualidade
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Cabeçote angular

Especificações da
bateria (V)

Sentido de rotação

Peso conforme EPTA
(kg)

Flange para cabeçote
angular*

18 V/2.0 Ah **

D/E

1.7 (incluindo bateria)

Anel de cor azul claro
Ferramenta de ajuste de torque
Gancho suspensor

D/E

1.7 (incluindo bateria)

Anel de cor verde claro
Ferramenta de ajuste de torque
Gancho suspensor

D/E

1.7 (incluindo bateria)

Anel de cor verde claro
Ferramenta de ajuste de torque
Gancho suspensor
Cabeçote de parafusamento angular 8"

D/E

2.2 (incluindo bateria)

Anel de cor branca
Ferramenta de ajuste de torque
Gancho suspensor

D/E

2.2 (incluindo bateria)

Anel de cor verde
Ferramenta de ajuste de torque
Gancho suspensor

D/E

2.2 (incluindo bateria)

Anel de cor verde
Ferramenta de ajuste de torque
Gancho suspensor
Cabeçote de parafusamento angular 3/8"

D/E

2.4 (incluindo bateria)

Anel de cor verde claro
Ferramenta de ajuste de torque
Gancho suspensor
Cabeçote de parafusamento angular 3/8"

D/E

2.4 (incluindo bateria)

Anel de cor laranja
Ferramenta de ajuste de torque
Gancho suspensor
Cabeçote de parafusamento angular 3/8"

D/E

2.4 (incluindo bateria)

Anel de cor vermelha
Ferramenta de ajuste de torque
Gancho suspensor
Cabeçote de parafusamento angular 3/8"

D/E

2.4 (incluindo bateria)

Anel de cor preta
Ferramenta de ajuste de torque
Gancho suspensor
Cabeçote de parafusamento angular 3/8"

possível
Flange para cabeçote
angular*

18 V/2.0 Ah **
possível

3/8" quadrado

18 V/2.0 Ah **
possível

Flange para cabeçote
angular*

18 V/4.0 Ah **

Flange para cabeçote
angular*

18 V/4.0 Ah **

3/8" quadrado

18 V/4.0 Ah **

possível

possível

possível

3/8" quadrado

18 V/4.0 Ah **
possível

3/8" quadrado

18 V/4.0 Ah **
possível

3/8" quadrado

18 V/4.0 Ah **
possível

3/8" quadrado

18 V/4.0 Ah **
possível

*C
 abeçote angular não
incluído no escopo de
remessa

** Bateria não incluída no
escopo de remessa

Acessórios incluídos
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3

SEC-EXACT – Motor sem escova e
tecnologia de bateria convencional
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SEC-EXACT
Vantagens de tempo e custo garantidas com o
motor SEC da Bosch
Um maior grau de eficiência era o principal objetivo no desenvolvimento da série
de parafusadeiras sem fio para produção Bosch com motor SEC. Esta tecnologia
de motor sem sensor e sem escova novamente estabelece um padrão: o mais baixo
consumo de energia, o mais baixo peso e os mais altos níveis de torque e velocidade.
Além disto, também podemos aumentar ainda mais a precisão.
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Mais rápidas e mais leves,
vida útil mais longa e maior precisão
As parafusadeiras sem fio Bosch da série SEC tornam a montagem mais rápida, mais segura e mais
precisa. O desligamento é melhor do que nunca, graças aos nossos motores SEC patenteados. Assim,
SEC-EXACT é uma das parafusadeiras sem fio mais precisas que a Bosch fabrica. Tornar a melhor
embreagem no mundo ainda melhor não foi fácil, mas sabemos que você não espera menos do que isto
da fabricante líder no mundo de ferramentas de montagem operadas por bateria.

As parafusadeiras sem fio SEC-EXACT da Bosch

Para resumir tudo em uma palavra: SEC = M²!

aumentam a sua produtividade.

uu Velocidades mais rápidas da linha, ciclos mais
curtos de parafusamento, graças a aumentos de

As parafusadeiras sem fio da serie SEC-EXACT
oferecem um aumento de velocidade de 50 a 100%

velocidade de até 100%
uu Melhor ergonomia, peso e torque de reação se

sobre a gama EXACT. Junte a isto a uma redução de

traduzem em trabalhadores satisfeitos e

peso, que oferece uma relação potência/peso 70%

produtivos, que gostam de usar as parafusadeiras

melhor e com certeza sua produtividade irá aumentar.
Por exemplo, a nova SEC-EXACT 412 pesa 300 gramas
menos que a EXACT 12. Esta redução de peso foi
conseguida com o uso do conjunto de bateria 9,6 V
em toda a gama SEC.

SEC-EXACT
uu Custos de ciclo de vida reduzidos, graças aos
componentes sem desgaste
uu Os motores SEC Bosch são os motores mais
eficientes, duráveis e econômicos de seu tipo no
mundo Bosch

O motor SEC Bosch não tem escovas que se
desgastam. Mas a característica mais importante é
que a tecnologia desenvolvida e patenteada pela
Bosch não requer um sensor para detectar a
velocidade e posição do rotor! Isto garante um
sistema de motor muito eficiente e livre de desgaste,
comparado os outros motores sem escova. A Bosch
desenvolveu e fabrica este motor trifásico, sem escova
e sem sensor na Europa, garantindo deste modo que
os mais altos padrões da qualidade sejam atendidos e
mantidos.
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Conectores plug-in para todas
as linhas elétricas
Para fácil manutenção, quando
Motor SEC Bosch sem escova e

necessário

sem sensor
Desenvolvido, patenteado e
fabricado pela Bosch na Europa

Interruptor de sentido de rotação
direita/esquerda sem contato
Componentes livres de desgaste

Interruptor integrado e módulo
eletrônico
Os componentes sem contato são
livres de desgaste e protegidos
contra sobrecarga

Contatos do conjunto de
bateria
Podem ser substituídos
separadamente
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SEC-EXACT
Parafusadeira sem fio tipo pistola
Código

Torque, junta rígida,
conforme ISO 5393
(Nm)

Torque, junta flexível,
conforme ISO 5393
(Nm)

SEC-EXACT
1106
A mais alta
velocidade para
tempos curtos
de ciclo

0 602 492 431

1–6

1–6

0 602 492 432

1–6

1–6

SEC-EXACT
908
Combinação de
velocidade e
torque

0 602 492 443

2–8

2–8

0 602 492 444

2–8

2–8

0 602 492 445

2 – 10

2 – 10

0 602 492 446

2 – 10

2 – 10

0 602 492 435

2–9

2–9

0 602 492 436

2–9

2–9

0 602 492 441

2 – 12

2 – 12

0 602 492 442

2 – 12

2 – 12

SEC-EXACT
402
Muito precisa
na faixa de
torque mais
baixa

0 602 492 433

0.5 – 2

0.5 – 2

0 602 492 434

0.5 – 2

0.5 – 2

SEC-EXACT
212
Parafusadeira
lenta, ex.: para
braçadeiras de
mangueira

0 602 492 439

2 – 12

2 – 12

0 602 492 440

2 – 12

2 – 12

Parafusadeiras sem fio tipo
pistola SEC-EXACT
uu A mais alta repetitividade:
Cmk ≥ 2,0 Redução em
torques de reação
uu O mais baixo peso em sua
classe: o uso do conjunto
de bateria de 9,6 volts na
nova série permite uma
redução de peso de até
300 gramas!
uu Ampla faixa de velocidade
toda série
uu Ampla faixa de torque
uu Iluminação da área de
trabalho
uu Proteção contra
sobrecarga para eletrônica,

SEC-EXACT
610
Desempenho e
velocidade

motor e conjunto de
bateria
uu Melhor ergonomia:
compacta e bem
distribuída. As funções
liga/desliga e sentido de

SEC-EXACT
459
O modelo para
cada aplicação

rotação esquerda/direita
podem ser acionadas com
uma única mão
uu Parafusadeiras robustas e
duráveis com
componentes consagrados

SEC-EXACT
412
Alto torque e
baixo peso

da série EXACT
uu Tecnologia de bateria
comprovada e altamente
eficiente com a qualidade
industrial. A tecnologia de
carregamento, pacotes de
bateria e tampas de
proteção existentes podem
continuar a ser usadas.
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Velocidade
sem carga
(rpm)

PortaBit

Especificações da
bateria
(V)

Sentido de
rotação

Peso conforme
EPTA
(kg)

1,100

1/4"

9.6 V *

D/E

0.8

0.7 s proteção
de repetição

1,100

1/4"

9.6 V / 1.8 Ah

D/E

1.2

0.7 s proteção
de repetição

900

1/4"

9.6 V *

D/E

0.8

0.7 s proteção
de repetição

900

1/4"

9.6 V / 1.8 Ah

D/E

1.2

0.7 s proteção
de repetição

600

1/4"

9.6 V *

D/E

0.8

0.7 s proteção
de repetição

600

1/4"

9.6 V / 1.8 Ah

D/E

1.2

0.7 s proteção
de repetição

450

1/4"

9.6 V *

D/E

0.8

0.7 s proteção
de repetição

450

1/4"

9.6 V / 1.8 Ah

D/E

1.2

0.7 s proteção
de repetição

400

1/4"

9.6 V *

D/E

0.8

0.7 s proteção
de repetição

400

1/4"

9.6 V / 1.8 Ah

D/E

1.2

0.7 s proteção
de repetição

400

1/4"

9.6 V *

D/E

0.8

0.7 s proteção
de repetição

400

1/4"

9.6 V / 1.8 Ah

D/E

1.2

0.7 s proteção
de repetição

275

1/4"

9.6 V *

D/E

0.8

0.7 s proteção
de repetição

275

1/4"

9.6 V / 1.8 Ah

D/E

1.2

0.7 s proteção
de repetição

*B
 ateria não incluído
no escopo de
remessa

Características e
funções

Acessórios incluídos

Ferramenta de ajuste de
torque
Anel de cor preta

Ferramenta de ajuste de
torque
Anel de cor laranja

Ferramenta de ajuste de
torque
Anel de cor verde

Ferramenta de ajuste de
torque
Anel de cor azul claro

Ferramenta de ajuste de
torque
Anel de cor vermelha

Ferramenta de ajuste de
torque
Anel de cor verde claro

Ferramenta de ajuste de
torque
Anel de cor branca
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SEC-ANGLE EXACT
Parafusadeiras angulares a bateria
Código

Torque, junta rígida,
conforme ISO 5393
(Nm)

Torque, junta flexível,
conforme ISO 5393
(Nm)

0 602 492 611

2–7

2 – 6.5

0 602 492 612

2–7

2 – 6.5

0 602 492 609

2 – 10

2–9

0 602 492 610

2 – 10

2–9

0 602 492 607

2 – 14

2 – 14

0 602 492 608

2 – 14

2 – 14

0 602 492 605

10 – 25

10 – 20

0 602 492 606

10 – 25

10 – 20

0 602 492 615

10 – 25

10 – 25

0 602 492 616

10 – 25

10 – 25

0 602 492 603

10 – 30

10 – 25

0 602 492 604

10 – 30

10 – 25

SEC-ANGLE EXACT 30-300

0 602 492 621

10 – 30

10 – 30

SEC-ANGLE EXACT 40-280

0 602 492 601

10 – 40

10 – 35

0 602 492 602

10 – 40

10 – 35

0 602 492 613

10 – 50

10 – 45

0 602 492 614

10 – 50

10 – 45

0 602 492 617

15 – 60

15 – 60

Chaves angulares sem fio
SEC-ANGLE EXACT
uu A mais alta repetitividade:
Cmk ≥ 2.0

SEC-ANGLE EXACT 7-900

uu Redução em torques de
reação
uu O mais baixo peso em sua
classe: o uso do conjunto
de bateria de 9,6 volts na

SEC-ANGLE EXACT 10-650

classe de 25 Nm permite
uma redução de peso de
até 400 gramas!
uu Ampla faixa de velocidade

SEC-ANGLE EXACT 14-420

toda série
uu Ampla faixa de torque
uu Cabeçotes angulares e luz
de trabalho ajustável para
a melhor ergonomia

SEC-ANGLE EXACT 25-250

uu Iluminação da área de
trabalho
uu Proteção contra
sobrecarga para
eletrônica, motor e

SEC-ANGLE EXACT 25-200

conjunto de bateria
uu Melhor ergonomia:
compacta e bem
distribuída. As funções
liga/desliga e sentido

SEC-ANGLE EXACT 30-380

esquerda/direita podem
ser acionadas com uma
única mão
uu Parafusadeiras robustas e
duráveis com
componentes consagrados
da série ANGLE EXACT
uu Tecnologia de bateria
comprovada e altamente
eficiente com a qualidade
industrial. A tecnologia de
carregamento, pacotes de

SEC-ANGLE EXACT 50-210

bateria e tampas de
proteção existentes
podem continuar a ser
usadas

SEC-ANGLE EXACT 60-170
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Velocidade
sem carga
(rpm)

Cabeçote angular

Especificações da
bateria (V)

Sentido de
rotação

Peso conforme
EPTA
(kg)

900

Flange para
cabeçote
angular*

9.6 V **

D/E

1.0

0.7 s proteção
de repetição

900

Flange para
cabeçote
angular*

9.6 V / 1.8 Ah

D/E

1.4

0.7 s proteção
de repetição

650

Flange para
cabeçote
angular*

9.6 V **

D/E

1.0

0.7 s proteção
de repetição

9.6 V / 1.8 Ah

D/E

1.4

0.7 s proteção
de repetição

650

Características e
funções

Acessórios incluídos

Ferramenta de ajuste de
torque
Chave de boca
Gancho suspensor
Anel de cor azul claro

Ferramenta de ajuste de
torque
Chave de boca
Gancho suspensor
Anel de cor verde claro

420

Flange para
cabeçote
angular*

9.6 V **

D/E

1.0

0.7 s proteção
de repetição

420

–

9.6 V / 1.8 Ah

D/E

1.4

0.7 s proteção
de repetição

245

3/8" quadrado

9.6 V **

D/E

1.57

0.7 s proteção
de repetição

245

3/8" quadrado

9.6 V / 1.8 Ah

D/E

2.0

0.7 s proteção
de repetição

200

Flange para
cabeçote
angular*

9.6 V **

D/E

1.5

0.7 s proteção
de repetição

200

Flange para
cabeçote
angular*

9.6 V / 1.8 Ah

D/E

1.9

0.7 s proteção
de repetição

380

3/8" quadrado

14.4 V **

D/E

1.58

0.7 s proteção
de repetição

380

3/8" quadrado

14.4 V / 2.4 Ah

D/E

2.3

0.7 s proteção
de repetição

300

Flange para
cabeçote
angular*

14.4 V **

D/E

1.5

0.7 s proteção
de repetição

Ferramenta de ajuste de
torque, Chave de boca,
Gancho suspensor, Anel de
cor verde

280

3/8" quadrado

14.4 V **

D/E

1.58

0.7 s proteção
de repetição

280

3/8" quadrado

14.4 V / 2.4 Ah

D/E

2.3

0.7 s proteção
de repetição

Ferramenta de ajuste de
torque
Chave de boca
Gancho suspensor
Anel de cor vermelha

210

3/8" quadrado

14.4 V **

D/E

1.58

0.7 s proteção
de repetição

210

3/8" quadrado

14.4 V / 2.4 Ah

D/E

2.3

0.7 s proteção
de repetição

170

3/8" quadrado

14.4 V **

D/E

1.58

0.7 s proteção
de repetição

* Cabeçote angular
não incluído no
escopo de
remessa

** Bateria não incluída no
escopo de remessa

Ferramenta de ajuste de
torque
Chave de boca
Gancho suspensor
Anel de cor branca

Erramenta de ajuste de
torque
Chave de boca
Gancho suspensor
Anel de cor verde

Ferramenta de ajuste de
torque
Chave de boca
Gancho suspensor
Anel de cor verde

Ferramenta de ajuste de
torque
Chave de boca
Gancho suspensor
Anel de cor laranja

Ferramenta de ajuste de
torque
Chave de boca
Gancho suspensor
Anel de cor preta

Ferramenta de ajuste de
torque, Chave de boca, Gancho
suspensor, Anel de cor preta

32 | EXACT | Parafusadeiras elétricas e sem fio para a indústria

4

EXACT
Parafusadeiras sem fio para a indústria
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Montagem sem fio com
precisão excepcional
As ferramentas EXACT e ANGLE EXACT da Bosch são parafusadeiras com shut-off para
indústrias – oferecendo a maior precisão, durabilidade e eficiência energética. Em
situações de montagem onde cabos ou mangueiras pneumáticas ficam no caminho,
a série EXACT permite que você otimize os processos, construa produtos melhores e
reduza os seus custos.
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A embreagem de desligamento
Bosch consagrada na 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 de melhor repetitividade no mundo. Nossa
repetitividade compete com algumas ferramentas controladas por EC que custam dez vezes mais que as nossas
ferramentas EXACT sem fio.
Desligamento exato e preciso

A embreagem é ajustada com o uso de uma ferramenta

A embreagem EXACT assegura repetitividade e exatidão

especial. Se a ferramenta de ajuste for guardada em um

de torques. Para uma aplicação de junta rígida de 30

local inacessível para o usuário, o torque não poderá se

graus ou junta flexível de 720 graus, a embreagem

ajustado de maneira não intencional. Anéis de

garante uma perda mínima e um torque consistente. O

marcação coloridos permitem uma rápida identificação

desligamento atende os requisitos da ISO 5393.

das diferentes parafusadeiras na linha de montagem.
Os testes da qualidade precisos e estáveis sob carga da
Bosch para a família EXACT são extremamente

Deslocamento médio

▶

Torque

Deslocamento médio

rigorosos. A embreagem de desligamento das
ferramentas EXACT deve resistir a 500.000 ciclos* sem
falha, antes de ser liberada para produção. Durante a

Junta rígida de até 30°

▶

operação contínua, ela deve manter um valor de Cmk
Torque
esperado

Junta flexível de até 720°

superior a 1,67 com uma tolerância de ± 10%,
conforme a norma ISO 5393.
Desempenho comprovado
A embreagem de desligamento usada na família de

▶

▶

Ângulo

parafusadeira sem fio EXACT é idêntica à embreagem
usada em nossa linha de ferramentas pneumáticas.

Características de facilidade de uso

Esta embreagem tem sido usada em muitas aplicações

A embreagem EXACT fornece um torque 15% maior

ao longo dos anos e seu desempenho tem sido

em sentido reverso para soltar parafusos, quando

comprovado em muitas instalações de nossos clientes.

necessário EXACT. O torque especificado sempre é
alcançado, qualquer que seja a tensão da bateria. A
eletrônica evita que a ferramenta continue a funcionar
se a tensão da bateria estiver abaixo de uma tensão
mínima.

Estudo de capabilidade da
ANGLE EXACT 15

* de acordo com os testes de resistência Bosch
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As parafusadeiras sem fio
EXACT e ANGLE EXACT da
Bosch são adequadas
virtualmente para qualquer
aplicação de parafusamento.
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EXACT
Parafusadeiras tipo pistola sem fio
Código

Torque, junta rígida,
conforme ISO 5393
(Nm)

Torque, junta flexível,
conforme ISO 5393
(Nm)

EXACT 2
Muito precisa na
faixa de torque
mais baixa

0 602 490433

0.6 – 2

0.6 – 2

EXACT 4
Alta velocidade
para tempos
curtos de ciclo

0 602 490 437

1–4

1–4

EXACT 6
Combinação de
velocidade e torque

0 602 490 431

1–6

1–6

0 602 490 432

1–6

1–6

EXACT 7
Parafusadeira
lenta, ex.: para
braçadeiras de
mangueira

0 602 490 439

1.5 – 7

1.5 – 7

EXACT 8
Desempenho
e velocidade

0 602 490 443

1.5 – 8

1.5 – 8

EXACT 9
Alto torque e
baixo peso

0 602 490 435

1.5 – 9

1.5 – 9

EXACT 12
Os torques
mais altos

0 602 490 441

1.5 – 12

1.5 – 12

0 602 490 442

1.5 – 12

1.5 – 12

EXACT 60
Velocidades
extremamente
baixas de 60 rpm

0 602 490 469

1.5 – 5.5

1.5 – 5.5

EXACT 700
Alta velocidade
e alto torque

0 602 490 447

1.5 – 8

1.5 – 8

EXACT 1100
A mais alta
velocidade

0 602 490 471

1–4

1–4

uu Embreagem de
desligamento de precisão
com Cmk > 1,67
uu Baixo peso
uu Ampla faixa de torque
uu Proteção de repetição
uu Sinais visuais e sonoros
informam o trabalhador
sobre o status da bateria
uu Um sinal visual e sonoro
informa o trabalhador
sobre o resultado do
parafusamento
uu Luz de LED brilhante
para iluminar a área de
trabalho
uu Mudança de rotação à
direita/esquerda com uma
mão
uu Design modular com
muitas peças comuns
uu Anéis de marcação
coloridos para fácil
identificação
uu Capa de proteção para
Porta Bit
uu Suporte de ferramenta
disponível
uu Gancho suspensor
disponível
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Velocidade sem
carga (rpm)

Porta Bit

Especificações da
bateria
(V)

Sentido de
rotação

Peso conforme
EPTA
(kg)

600

1/4"

9.6 V *

D/E

0.8

0.7 s proteção
de repetição

Ferramenta de ajuste de
torque
Anel de cor verde claro

900

1/4"

9.6 V *

D/E

0.8

0.7 s proteção
de repetição

Ferramenta de ajuste de
torque
Anel de cor verde

600

1/4"

9.6 V *

D/E

0.8

0.7 s proteção
de repetição

Ferramenta de ajuste de
torque
Anel de cor preta

600

1/4"

9.6 V / 1.8 Ah

D/E

1.2

0.7 s proteção
de repetição

150

1/4"

9.6 V *

D/E

0.8

0.7 s proteção
de repetição

Ferramenta de ajuste de
torque
Anel de cor branca

650

1/4"

12 V *

D/E

0.9

0.7 s proteção
de repetição

Ferramenta de ajuste de
torque
Anel de cor laranja

350

1/4"

9.6 V *

D/E

0.8

0.7 s proteção
de repetição

Ferramenta de ajuste de
torque
Anel de cor azul claro

400

1/4"

12 V *

D/E

0.9

0.7 s proteção
de repetição

Ferramenta de ajuste de
torque
Anel de cor vermelha

400

1/4"

12 V / 2.4 Ah

D/E

1.6

0.7 s proteção
de repetição

60

1/4"

9.6 V *

D/E

0.8

0.7 s proteção
de repetição

Ferramenta de ajuste de
torque
Anel de cor branca

700

1/4"

12 V *

D/E

0.9

0.7 s proteção
de repetição

Ferramenta de ajuste de
torque
Anel de cor laranja

1,100

1/4"

9.6 V *

D/E

0.8

0.7 s proteção
de repetição

Ferramenta de ajuste de
torque
Anel de cor verde

*B
 ateria não incluída no
escopo de remessa

Características e
funções

Acessórios incluídos
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ANGLE EXACT
Chaves angulares sem fio
Código

Torque, junta rígida,
conforme ISO 5393
(Nm)

Torque, junta flexível,
conforme ISO 5393
(Nm)

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

0 602 490 647

0.7 – 2

0.7 – 2

ANGLE EXACT 3
Muito precisa na faixa de
torque mais baixa

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:
adequada para parafusos de
titânio

0 602 490 669

2–7

2–7

ANGLE EXACT 8
Combinação de velocidade e
torque

0 602 490 638

2–9

2–8

0 602 490 651

2–9

2–8

0 602 490 635

2 – 15

2 – 15

0 602 490 636

2 – 15

2 – 15

0 602 490 650

2 – 15

2 – 15

uu Embreagem de
desligamento de precisão
com Cmk > 1,67
uu Baixo peso
uu Ampla faixa de torque
uu Proteção de repetição
uu Sinais visuais e sonoros
para o status da bateria
como para o tipo pistola
uu Sinais visuais e
sonoros para o sinal de
desligamento como para o
tipo pistola
uu Luz de LED brilhante para
iluminar a área de trabalho
uu Todos os modelos com
mudança de rotação à
direita/esquerda com uma
mão
uu Design modular com muitas
peças comuns
uu Anéis de marcação
coloridos para fácil
identificação
uu Capas de proteção
disponíveis para cabeçotes
angulares
uu Uso das mesmas baterias/
carregadores dos modelos
tipo pistola
uu Todos os modelos com
gancho suspensor

ANGLE EXACT 15
Alto torque peso muito baixo

uu O peso da ferramenta
como cabeçote angular é
de 1,6 kg
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Velocidade sem
carga (rpm)

Cabeçote angular

Especificações da
bateria (V)

Sentido de
rotação

Peso conforme
EPTA
(kg)

110

–

9.6 V *

D/E

1.0

0.7 s proteção
de repetição

Ferramenta de ajuste de
torque
Chave de boca
Gancho suspensor
Anel de cor verde claro

420

–

9.6 V *

D/E

1.0

0.7 s proteção
de repetição

Ferramenta de ajuste de
torque
Chave de boca
Gancho suspensor
Anel de cor verde claro

650

–

9.6 V *

D/E

1.0

0.7 s proteção
de repetição

Ferramenta de ajuste de
torque
Chave de boca
Gancho suspensor
Anel de cor preta

110

–

9.6 V *

D/E

1.0

0.7 s proteção
de repetição

Ferramenta de ajuste de
torque
Chave de boca
Gancho suspensor
Anel de cor laranja

420

3/8" quadrado

9.6 V / 1.8 Ah

D/E

1.6

0.7 s proteção
de repetição

420

–

9.6 V *

D/E

1.0

Ferramenta de ajuste de
torque
Chave de boca
Gancho suspensor
Anel de cor laranja

250

3/8" quadrado

9.6 V *

D/E

1.2

0.7 s proteção
de repetição

250

3/8" quadrado

9.6 V / 1.8 Ah

D/E

1.6

Ferramenta de ajuste de
torque
Chave de boca
Gancho suspensor
Anel de cor vermelha

250

–

9.6 V *

D/E

1.0

*B
 ateria não incluída no
escopo de remessa

Características e
funções

Acessórios incluídos
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ANGLE EXACT e ANGLE EXACT CF
Chaves angulares sem fio
Código

Torque, junta rígida,
conforme ISO 5393
(Nm)

Torque, junta flexível,
conforme ISO 5393
(Nm)

ANGLE EXACT 17
Alta velocidade

0 602 490 675

6 – 17

6 – 13

ANGLE EXACT 23
Boa combinação de torque e
velocidade

0 602 490 673

7 – 23

7 – 20

ANGLE EXACT 30
Alto torque

0 602 490 671

8 – 30

8 – 28

0 602 490 672

8 – 30

8 – 28

Código

Torque, junta rígida,
conforme ISO 5393
(Nm)

Torque, junta flexível,
conforme ISO 5393
(Nm)

ANGLE EXACT 14 CF
Baixo peso e o mais alto
desempenho

0 602 490 690

1.4 – 10
(sem cabeçote)

1.4 – 10
(sem cabeçote)

ANGLE EXACT 22 CF
Boa combinação de torque e
velocidade

0 602 490 693

5 – 16
(sem cabeçote)

5 – 14.3
(sem cabeçote)

ANGLE EXACT 29 CF
Alto torque

0 602 490 691

5.7 – 21
(sem cabeçote)

5.7 – 20
(sem cabeçote)

uu Ver a página 38 para
características
uu O peso da ferramenta
com o cabeçote angular é
de 2,6 kg

Os modelos ANGLE EXACT
CF são adequados para tube
nut e onfoot, graças a sua
limitação de velocidade e
torque no sentido de rotação
esquerdo.
Esta tecnologia especial
evita danos no cabeçote de
parafusamento.
Os cabeçotes de
parafusamento não são
fabricados pela Bosch.
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Velocidade sem
carga (rpm)

Cabeçote angular

Especificações da
bateria
(V)

Sentido de
rotação

Peso conforme
EPTA
(kg)

Características e
funções

Acessórios incluídos

560

Flange para
cabeçote
angular
(cabeçote
angular não
incluído)

14.4 V *

D/E

1.5

0.7 s proteção
de repetição

Ferramenta de ajuste de
torque
Chave de boca
Gancho suspensor
Anel de cor branca

320

Flange para
cabeçote
angular
(cabeçote
angular não
incluído)

14.4 V *

D/E

1.5

0.7 s proteção
de repetição

Ferramenta de ajuste de
torque
Chave de boca
Gancho suspensor
Anel de cor laranja

220

Requer cabeçote
angular HD

14.4 V *

D/E

1.5

0.7 s proteção
de repetição

220

Requer cabeçote
angular HD

14.4 V / 2.4 Ah

D/E

2.4

0.7 s proteção
de repetição

Ferramenta de ajuste de
torque
Chave de boca
Gancho suspensor
Anel de cor vermelha

*B
 ateria não incluído no
escopo de remessa

Velocidade sem
carga (rpm)

Cabeçote angular

Especificações da
bateria
(V)

Sentido de
rotação

Peso conforme
EPTA
(kg)

Características e
funções

350
(sem cabeçote)

Cabeçote
customizado,
não fornecido
pela Bosch

9.6 V *

D/E

1.0

0.7 s proteção de
repetição
Mesmas especificações de ANGLE
EXACT 15 na
rotação à direita,
desempenho
reduzido na
rotação à
esquerda

Ferramenta de ajuste de
torque
Chave de boca
Gancho suspensor
Anel de cor vermelha

440
(sem cabeçote)

Cabeçote
customizado,
não fornecido
pela Bosch

14.4 V *

D/E

1.5

0.7 s proteção de
repetição
Mesmas especificações de ANGLE
EXACT 23 na
rotação à direita,
desempenho
reduzido na
rotação à
esquerda

Ferramenta de ajuste de
torque
Chave de boca
Gancho suspensor
Anel de cor laranja

300
(sem cabeçote)

Cabeçote
customizado,
não fornecido
pela Bosch

14.4 V *

D/E

1.5

0.7 s proteção de
repetição
Mesmas especificações de
ANGLE EXACT 30
na rotação à
direita, desempenho reduzido
na rotação à
esquerda

Ferramenta de ajuste de
torque
Chave de boca
Gancho suspensor
Anel de cor vermelha

*B
 ateria não incluído
no escopo de remessa

Acessórios incluídos
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BT-EXACT
Parafusadeiras sem fio Bluetooth
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Quem disse que não existem
parafusos frouxos aqui?
O sistema de parafusadeira sem fio Bluetooth EXACT pensa por si mesmo. As
parafusadeiras BT-EXACT recebem o comando do controlador EXAConnecT, que
armazena o progresso do trabalho em tempo real. O sistema pode “conversar” e
receber comandos de dispositivos externos como PLC, leitor de código de barra
ou servidor de rede, se desejado. Melhore seu processo de montagem e nunca se
esqueça de apertar um parafuso novamente.
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Maior qualidade da produção,
graças ao Bluetooth EXACT
Controle da qualidade com parafusadeiras sem fio:

comunicar com uma rede ou um computador.

Maior qualidade da produção, graças ao Bluetooth
EXACT

Todas as informações no controlador EXAConnecT são
acessadas através de um navegador de Internet. Todos

A parafusadeira BT-EXACT envia sinais (OK ou Não -

os softwares e firmwares são armazenados no

OK) para o controlador EXAConnecT, que também

controlador EXAConnecT.

envia comandos de volta para a parafusadeira BTEXACT. Um EXAConnecT pode controlar sete

O sistema Bosch Bluetooth:

parafusadeiras simultaneamente, garantindo a

Um novo conceito de controle da qualidade

eficiência do sistema. Um módulo Bluetooth classe 2
assegura a transferência de dados de 56 bits e nível

O EXAConnecT pode controlar uma parafusadeira BT-

de segurança 3, de acordo com o Padrão Bluetooth

EXACT por peça de trabalho, parafuso e número de

1.2. As parafusadeiras e os controladores só utilizam

aplicações de parafusamento. O monitoramento OK/

comunicação proprietária. O software pode ser

NOK pode ser melhorado, se desejado, utilizando o

configurado para evitar que o Bluetooth atrapalhe

tempo de execução e outros parâmetros, para

outros sistemas sem fio, garantindo uma comunicação

determinar parafusos cruzados ou parafusos faltantes

livre de interferência. Uma função ajustável de saída

com precisão e ele pode verificar o sentido de

de potência de antena permite que o sistema limite

rotação para detectar remoção de parafuso.

suas emissões eletromagnéticas a praticamente zero.
O sistema pode ser programado para contar e
Leitores de código de barra, PLCs, torres de luz e

informar apenas aplicações de parafusamento

sistemas de servidor de rede podem ser conectados

individuais ou toda a tarefa de parafusamento. As três

facilmente ao EXAConnecT através de portas I/O

luzes LED na parafusadeira informam ao usuário o

embutidas, interfaces RS 422 e conexão de rede. O

status da bateria e mostram se o parafuso foi

sistema também pode funcionar independentemente,

apertado corretamente e se a ferramenta está

sem hardware adicional. A parafusadeira não pode ser

bloqueada, desbloqueada ou fora do alcance do

operada fora do alcance do EXAConnecT.

EXAConnecT. O sistema coleta e informa todos os
dados, para garantir que o seu processo de montagem

O sistema é único, se comparado a outros produtos;
ele não requer um software adicional para se

sempre funcione perfeitamente.
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Sete parafusadeiras de uma só vez:
Software poderoso
O controle da qualidade deve ser fácil, não

O sistema é executado em um navegador da internet,

complicado. Nosso software combina controle

sem a necessidade de software de interface de

poderoso, flexibilidade e programação de fácil uso,

usuário adicional. Ele é protegido por senha, para

para permitir que você controle as parafusadeiras BT-

garantir a segurança dos dados do sistema.

EXACT, o controlador EXAConnecT e a sua linha de
montagem de qualquer lugar.

Clicando na aba “Overview” você
visualiza e controla até sete
parafusadeiras BT-EXACT funcionando
em um controlador EXAConnecT.
Cada parafusadeira BT-EXACT mostra a
força do sinal da antena, status da
bateria, progresso do trabalho e
condição da junta (OK/NOK mostrado
em verde ou vermelho).
O número de série e o nome de cada
parafusadeira BT-EXACT também são
exibidos. O nome de cada parafusadeira
BT-EXACT pode ser customizado para
aplicações ou local específicos, dentro
do processo de montagem.

Clicando na aba ‘EXAConnecT’ você
visualiza dados detalhados para até sete
parafusadeiras BT-EXACT em tempo
real. O sistema pode exibir dados
extensivos, como nome da parafusadeira
BT-EXACT, data, horário de evento,
sentido de rotação, mensagens de erro,
progresso de trabalho e dados de input
adicionais (tais como leitores de código
de barra ou números de sequência).
O sistema também exibe o status do
controlador EXAConnecT e lista as
parafusadeiras BT-EXACT que estão
conectadas. As mensagens de erro do
sistema são mostradas aqui, junto com
informações detalhadas sobre a
configuração.
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Afinação perfeita para sete instrumentos de
precisão: uma sinfonia de controle de dados
A configuração do sistema é fácil. Todas as funções do

programada para enviar dados para diferentes outputs

controlador EXAConnecT são programadas utilizando

simultaneamente.

apenas uma tela de configuração de fácil uso onde os

Cada parafusadeira BT-EXACT pode aceitar dados de

protocolos padrão, incluindo Profibus, Ethernet TCP/

uma variedade de inputs. Toda esta capabilidade é

IP, DeviceNet e FTP, interfaces seriais, torres de luz e

gerenciada por apenas uma tela de configuração para

portas RS 422 são gerenciados a partir dela. Cada

cada parafusadeira BT-EXACT.

parafusadeira BT-EXACT individual pode ser

O sistema tem janelas de configuração
separadas para o controlador EXAConnecT
e as parafusadeiras BT-EXACT. A tela de
configuração mostra uma parte do menu
de configuração do EXAConnecT. O
sistema pode ser protegido por senha para
evitar uso não autorizado.
Cada parafusadeira BT-EXACT deve ser
“encontrada” e “conectada” pelo
controlador apenas uma vez; ela
permanecerá “conectada” até que seja
removida por reprogramação.
Nosso software de sistema único pode ser
configurado para evitar efetivamente que o
sistema interfira com canais Wi-Fi
específicos.

O menu de configuração da parafusadeira
à esquerda controla tudo, de contagem
de parafuso para estratégia de retrabalho
a escolhas de saída de dados. A
parafusadeira BT-EXACT e o controlador
EXAConnecT podem ser configurados
para enviar e receber dados de uma
variedade de sistemas, incluindo um
sistema host Ethernet, sistemas PLC,
leitores de código de barra ou modulo I/O
digital.
O sistema também pode monitorar o
tempo de execução do parafuso, para
determinar parafusamento cruzado ou
parafusos faltantes com precisão.
Estratégias de retrabalho para avaliar o
processo de montagem podem ser
definidas em detalhe, incluindo uma
programação específica de cliente, que é
desenvolvida pela Bosch.
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EXAConnecT – o controlador
O coração do sistema de controle da qualidade
O controlador EXAConnecT Bluetooth concentra
muito poder de fogo em uma embalagem pequena e
de fácil instalação. A carcaça está em conformidade
com a norma IP54 (NEMA 12)de resistência à poeira e
à umidade.
O controlador tem o seu próprio processador,
memória flash e sistema operacional, podendo
funcionar como uma unidade independente ou ser
conectado a uma variedade de controles.
Vários LEDs de status e um display de dois dígitos
que podem ser visualizados através da cobertura
transparente informam você sobre o status da
conexão ou notificações do sistema.

O controlador EXAConnecT forma a ponte entre sua

O controlador EXAConnecT pode transmitir

rede de controle do processo e a parafusadeira sem

informações de até sete parafusadeiras BT-EXACT

fio BT-EXACT equipada com Bluetooth, as informações

através da conexão Ethernet (até quatro

sobre o processo de parafusamento podem ser

parafusadeiras BT-EXACT para um PLC através de

trocadas bidirecionalmente em tempo real, para

entradas e saídas de 24 volts). Ao controlar sete

grantir que cada parafusadeira BT-EXACT saiba

parafusadeiras BT-EXACT através de um PLC, é

exatamente o que ela deve fazer e quando deve fazê-

necessário um modulo I/O adicional. Consulte a

lo. Um controlador EXAConnecT pode controlar sete

página 49 para detalhes.

parafusadeiras BT-EXACT simultaneamente, fazendo
com ele seja muito econômico, comparado a outros

Uma fonte de alimentação de amplo espectro garante

sistemas.

que o sistema funcione em qualquer lugar no mundo,
se a necessidade de transformadores adicionais. Uma
memória de segurança interna e um relógio em tempo
real garantem que os dados críticos sejam sempre
armazenados, mesmo que falte energia elétrica.

EXAConnecT
Controlador de parafusadeira
Bluetooth

Código

Alimentação de tensão

Alimentação de
tensão 24-V (output)

0 602 491 003

100 – 240 V, 50/60 Hz

max. 4.8 W

Requisitos de software:
Sistema operacional: Microsoft Windows XP, Windows 7
Navegador: Internet Explorer, Netscape Navigator, Mozilla Firefox
Plug-in requerido (freeware): Java Runtime Environment 1.4.2 ou superior

Interfaces padrão
Ethernet (TCP/IP)
1 x RS-232
2 x RS-422
4 x entradas de 24 volts
4 x saídas de 24 volts
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Módulo I/O Digital Módulo de expansão
para até 7 parafusadeiras BT-EXACT
O módulo I/O digital é usado como controlador
EXAConnecT. Ele permite que os sinais de 24 volts
de até sete parafusadeiras BT-EXACT sejam enviados
a um PLC. A carcaça está em conformidade com
IP54 (NEMA 12) de resistência à poeira e à umidade.

O módulo I/O digital recebe a energia do controlador

O controlador EXAConnecT tem a capacidade de

EXAConnecT e recebe seus dados de parafusamento

conexão simultânea com até quatro parafusadeiras BT-

da interface RS 422 do controlador. O módulo tem 16

EXACT (através de um PLC) com transmissão limitada

entradas e saídas para troca de dados com um PLC. A

de dados. O modulo I/O digital é necessário quando 2

configuração é feita através do software EXAConnecT

a 7 parafusadeiras BT-EXACT precisam trocar

software (dentro de um navegador da internet).

informações detalhadas com um PLC.
O módulo I/O não é necessário quando for usada uma
conexão Ethernet connection para um sistema de
servidor de rede. Existem diferentes configurações
PLC possíveis para qualquer situação.
Contate o seu distribuidor para mais detalhes.

Módulo I/O digital Bluetooth

Código

Entrada de energia

0 602 491 004

24 V

Interfaces padrão
Ethernet (TCP/IP)
2 x RS-422
16 x entradas de 24 volts
16 x saídas de 24 volts
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BT-EXACT
Parafusadeiras tipo pistola sem fio
Código

Torque, junta rígida,
conforme ISO 5393
(Nm)

Torque, junta flexível,
conforme ISO 5393
(Nm)

BT-EXACT 2
Compatibilidade
Bluetooth

0 602 491 433

0.6 – 2

0.6 – 2

BT-EXACT 4
Compatibilidade
Bluetooth

0 602 491 437

1–4

1–4

BT-EXACT 6
Compatibilidade
Bluetooth

0 602 491 431

1–6

1–6

BT-EXACT 7
Compatibilidade
Bluetooth

0 602 491 439

1.5 – 7

1.5 – 7

BT-EXACT 8
Compatibilidade
Bluetooth

0 602 491 443

1.5 – 8

1.5 – 8

BT-EXACT 9
Compatibilidade
Bluetooth

0 602 491 435

1.5 – 9

1.5 – 9

BT-EXACT 12
Compatibilidade
Bluetooth

0 602 491 441

1.5 – 12

1.5 – 12

uu Embreagem de
desligamento de precisão
com Cmk > 1,67
uu Baixo peso
uu Ampla faixa de torque
uu Proteção de repetição
uu Sinais visuais e sonoros
informam o trabalhador
sobre o status da bateria
uu Um sinal visual e sonoro
informa o trabalhador
sobre o resultado do
parafusamento
uu Luz de LED brilhante para
iluminar a área de trabalho
uu Mudança de rotação à
direita/esquerda com uma
mão
uu Design modular com muitas
peças comuns
uu Anéis de marcação
coloridos para fácil
identificação
uu Tampa de proteção para
meril de rápida liberação
uu Suporte de ferramenta
disponível
uu Gancho suspensor
disponível
uu Todos os modelos
requerem o controlador
sem fio EXAConnecT
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Velocidade
sem carga
(rpm)

Suporte de broca

Especificações da
bateria
(V)

Sentido de
rotação

Peso conforme
EPTA
(kg)

600

1/4"

9.6 V *

D/E

0.8

Módulo
Bluetooth
Classe 2

Ferramenta de ajuste de
torque
Anel de cor verde claro

900

1/4"

9.6 V *

D/E

0.8

Módulo
Bluetooth
Classe 2

Ferramenta de ajuste de
torque
Anel de cor verde

600

1/4"

9.6 V *

D/E

0.8

Módulo
Bluetooth
Classe 2

Ferramenta de ajuste de
torque
Anel de cor preta

150

1/4"

9.6 V *

D/E

0.8

Módulo
Bluetooth
Classe 2

Ferramenta de ajuste de
torque
Anel de cor branca

650

1/4"

12 V *

D/E

0.9

Módulo
Bluetooth
Classe 2

Ferramenta de ajuste de
torque
Anel de cor laranja

350

1/4"

9.6 V *

D/E

0.8

Módulo
Bluetooth
Classe 2

Ferramenta de ajuste de
torque
Anel de cor azul claro

400

1/4"

12 V *

D/E

0.9

Módulo
Bluetooth
Classe 2

Ferramenta de ajuste de
torque
Anel de cor vermelha

*B
 ateria não incluída no
escopo de remessa

Características e
funções

Acessórios incluídos
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BT-ANGLE EXACT
Chaves angulares sem fio
Código

Torque, junta rígida,
conforme ISO 5393
(Nm)

Torque, junta flexível,
conforme ISO 5393
(Nm)

BT-ANGLE EXACT 2
Com Compatibilidade Bluetooth

0 602 491 647

0.7 – 2

0.7 – 2

BT-ANGLE EXACT 3
Com Compatibilidade Bluetooth

0 602 491 656

0.7 – 3

0.7 – 3

BT-ANGLE EXACT 6
Com Compatibilidade Bluetooth

0 602 491 652

1.5 – 6

1.5 – 6

BT-ANGLE EXACT 7
Com Compatibilidade Bluetooth

0 602 491 669

2–7

2–7

BT-ANGLE EXACT 8
Com Compatibilidade Bluetooth

0 602 491 651

2–9

2–8

BT-ANGLE EXACT 15
Com Compatibilidade Bluetooth

0 602 491 650

2 – 15

2 – 15

BT-ANGLE EXACT 17
Com Compatibilidade Bluetooth

0 602 491 675

6 – 17

6 – 13

BT-ANGLE EXACT 23
Com Compatibilidade Bluetooth

0 602 491 673

7 – 23

7 – 20

BT-ANGLE EXACT 30
Com Compatibilidade Bluetooth

0 602 491 671

8 – 30

8 – 28

uu Embreagem de
desligamento de precisão
com Cmk > 1,67
uu Baixo peso
uu Ampla faixa de torque
uu Proteção de repetição
uu Sinais visuais e sonoros
fornecem informações
sobre o estado do
carregamento
uu Sinais visuais e sonoros
para o desligamento
uu Luz de LED brilhante para
iluminar a área de trabalho
uu Mudança de rotação à
direita/esquerda com uma
mão
uu Design modular com
muitas peças comuns
uu Anéis de marcação
coloridos para fácil
identificação
uu Tampa de proteção
disponível para cabeçotes
angulares
uu Os cabeçotes angulares
e as baterias não estão
incluídos no escopo de
remessa
uu Uso das mesmas baterias/
carregadores dos modelos
tipo pistola
uu Gancho suspensor
disponível
uu Todos os modelos
Bluetooth requerem
o controlador sem fio
EXAConnecT
uu O peso da ferramenta com
cabeçote angular e bateria
é de 1,6 kg (BT-ANGLE
EXACT 17, 23, 30: 2,6 kg)
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Velocidade
sem carga
(rpm)

Cabeçote angular

Especificações da
bateria
(V)

Sentido de
rotação

Peso conforme
EPTA
(kg)

110

Flange
para cabeçote
angular *

9.6 V **

D/E

1.0

Módulo
Bluetooth
Classe 2

Ferramenta de ajuste de
torque
Chave de boca
Gancho suspensor
Anel de cor verde claro

420

Flange
para cabeçote
angular *

9.6 V **

D/E

1.0

Módulo
Bluetooth
Classe 2

Ferramenta de ajuste de
torque
Chave de boca
Gancho suspensor
Anel de cor verde claro

650

Flange
para cabeçote
angular *

9.6 V **

D/E

1.0

Módulo
Bluetooth
Classe 2

Ferramenta de ajuste de
torque
Chave de boca
Gancho suspensor
Anel de cor preta

110

Flange
para cabeçote
angular *

9.6 V **

D/E

1.0

Módulo
Bluetooth
Classe 2

Ferramenta de ajuste de
torque
Chave de boca
Gancho suspensor
Anel de cor laranja

420

Flange
para cabeçote
angular *

9.6 V **

D/E

1.0

Módulo
Bluetooth
Classe 2

Ferramenta de ajuste de
torque
Chave de boca
Gancho suspensor
Anel de cor laranja

250

Flange
para cabeçote
angular *

9.6 V **

D/E

1.0

Módulo
Bluetooth
Classe 2

Ferramenta de ajuste de
torque
Chave de boca
Gancho suspensor
Anel de cor vermelha

560

Flange
para cabeçote
angular *

14.4 V **

D/E

1.5

Módulo
Bluetooth
Classe 2

Ferramenta de ajuste de
torque
Chave de boca
Gancho suspensor
Anel de cor branca

320

Flange
para cabeçote
angular *

14.4 V **

D/E

1.5

Módulo
Bluetooth
Classe 2

Ferramenta de ajuste de
torque
Chave de boca
Gancho suspensor
Anel de cor laranja

220

Requer cabeçote
angular HD
Flange para
cabeçote angular
HD (cabeçote
angular HD não
incluído)

14.4 V **

D/E

1.5

Módulo
Bluetooth
Classe 2

Ferramenta de ajuste de
torque
Chave de boca
Gancho suspensor
Anel de cor vermelha

*Cabeçote angular** Bateria não incluída no
não incluído no
escopo de remessa
escopo de
remessa

Características e
funções

Acessórios incluídos
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6

Acessórios
Acessórios originais EXACT
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Função assegurada:
Acessórios originais EXACT
O novo Sistema de Carregamento Sem Fio, carregadores de bateria
inteligentes, conjuntos de bateria originais Bosch, fonte de alimentação de
energia 4-EXACT, acessórios gerais e desenhos dimensionais.
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Tecnologia sem fio Bosch
Máxima eficiência conectada

Energia sempre
disponível

CoolPack Bosch para
uma vida útil até
100% mais longa

PRIMEIRO NO MUNDO! Sistema de Carregamento Sem Fio
Maior facilidade de uso e
produtividade:
uu As baterias podem
permanecer na ferramenta
uu O carregamento é feito
automaticamente quando
a ferramenta é colocada
no carregador, assim
nenhum esforço se faz
necessário
uu A estrutura de montagem
flexível no carregador
permite uma ampla gama
de posições – fácil
montagem no local de
trabalho

100% de compatibilidade
dentro da faixa de 18 volts
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Tecnologia sem fio Bosch
Máxima eficiência conectada
Tempo de funcionamento e vida útil excepcionais graças a CoolPack
Compartimento de CoolPack red fabricado com material condutivo de
calor, para 100% mais vida útil, comparada a uma bateria Bosch sem
CoolPack. Bosch CoolPack assegura um aquecimento equilibrado e
reduz o acúmulo de calor!

Codificação eletrônica
para ferramenta e
carregador

Botão de pressão grande e
ergonômico para remoção da
bateria

Contatos de alto
desempenho revestidos
com prata

Interface robusta para
inserção

Compartimento robusto

Células de íon de lítio da
mais alta qualidade e
capacidade

Indicador de nível de
carga através de três
LEDs

Sensor de temperatura
embutido

Número de aplicações de parafusamento por carga de bateria
Compact Pack 2.0 (Ah)

Compact Pack 4.0 (Ah)

3000

2664

2500
2000

1752

1500
1000

1351
786

500
0

ANGLE EXACT
ION 15-500

ANGLE EXACT
ION 30-300

963

ANGLE EXACT
ION 50-200

1726

1686

1494
816

EXACT ION
6-1500

867

EXACT ION
12-700

Resultados de teste de resistência 02/2013, com torque máximo e aplicação de parafusamento média e uma aplicação de parafusamento média em um
ângulo de rotação de 80°, medidos a partir de um torque de patamar de 50%, com tamanho de parafuso M8
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Conjuntos de bateria e carregadores
para EXACT ION e ANGLE EXACT ION
Conjuntos de bateria e carregadores para Carregamento Sem Fio

Código

Descrição

Tensão (V)

Capacidade (Ah

Peso conforme
EPTA (kg)

0 602 494 021

Pacote de 5
baterias

18

2.0

5 x 0.5

Lithium-ion
GBA 18 V 2,0 Ah
MW-B Professional

Carregador rápido Wireless
GAL 1830 W + estrutura de montagem
Carrega em 100% a bateria de Carregamento
Sem Fio, 18 V/2.0 Ah em 30 min.!

Código

Descrição

Tensão (V)

Peso conforme EPTA
(kg)

0 602 494 024

Pacote de 5
carregadores

230

5 x 0.55

Conjuntos de bateria de íon de lítio e carregadores

Código

Descrição

Tensão (V)

Capacidade (Ah

Peso conforme
EPTA (kg)

18 V/2.0 Ah

0 602 494 002

Pacote de 12
baterias

18

2.0

12 x 0.35

18 V/4.0 Ah

0 602 494 004

Pacote de 12
baterias

18

4.0

12 x 0.6

18 V/5.0 Ah

0 602 494 003

Pacote de 12
baterias

18

5.0

12 x 0.6

Lithium-ion

Carregador rápido de íon de lítio
AL 1860 CV
Carrega em100% as
baterias de Íon de
Lítio Bosch, 18 V/2.0 Ah
em 30 min., 18 V/4.0 Ah
em 45 min. e 18 V/5.0 Ah
em 65 min.!

Código

Descrição

Tensão (V)

Peso conforme EPTA
(kg)

0 602 494 006

Pacote de 8
carregadores

230

8 x 0.8
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Conjunto de baterias e carregadores
para EXACT, SEC-EXACT e BT-EXACT
Níquel cádmio
Baterias de 9,6 V

Baterias de 12 V

Baterias de 14.4 V

Níquel metal hidreto
Baterias de 9,6 V

Baterias de 12 V

Baterias de 14.4 V

Código

Descrição

Tensão (V)

Capacidade (Ah

Peso conforme
EPTA (kg)

2607335877

Bateria unitária

9.6

1.8

0.4

0602490022

Pacote de 10 baterias

9.6

1.8

4

2607335659

Bateria unitária

9.6

2.4

0.5

0602490009

Pacote de 10 baterias

9.6

2.4

5

2607335879

Bateria unitária

12

1.8

0.6

0602490023

Pacote de 10 baterias

12

1.8

6

2607335375

Bateria unitária

12

2.4

0.7

0602490004

Pacote de 10 baterias

12

2.4

7

2607335881

Bateria unitária

14.4

1.8

0.7

0602490024

Pacote de 10 baterias

14.4

1.8

7

2607335655

Bateria unitária

14.4

2.4

0.8

0602490007

Pacote de 10 baterias

14.4

2.4

8

Código

Descrição

Tensão (V)

Capacidade (Ah

Peso conforme
EPTA (kg)

2607335681

Bateria unitária

9.6

2.6

0.55

0602490025

Pacote de 10
baterias

9.6

2.6

5.5

2607335683

Bateria unitária

12

2.6

0.7

0602490026

Pacote de 10
baterias

12

2.6

7

2607335685

Bateria unitária

14.4

2.6

0.8

0602490027

Pacote de 10
baterias

14.4

2.6

8

Carregador rápido
AL 2450 DV
Carregador multitensão. Carrega todos os
pacotes de bateria NTC Bosch, de 7,2 a 14,4 volts
com extremidade de inserção APT.

Código

Tensão (V)

2 607 225 027

230

2 607 225 029
(UK Plug)

Peso conforme
EPTA (kg)
1.0
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A fonte de alimentação 4-EXACT –
energia constante para estações de trabalho
Fonte de alimentação de energia constante para ferramentas EXACT e ANGLE EXACT.
Não pode ser usada para ferramentas SEC-EXACT e SEC-ANGLE EXACT.
Não pode ser usada para ferramentas EXACT ION e ANGLE EXACT ION.
A fonte de alimentação de energia 4-EXACT é
projetada para ser uma fonte de tensão constante

uu Detecta automaticamente a tensão correta para a
parafusadeira conectada

para todas as parafusadeiras das séries EXACT e

uu Limita o movimento do trabalhador em 5 metros

ANGLE EXACT. A 4-EXACT é ideal para situações de

uu O peso da unidade de alimentação é de 13,6 kg

montagem onde a mobilidade de ferramentas sem fio
não é necessária (ou não é desejada). Ela usa um
compartimento de bateria “vazio” como um adaptador
para um cabo com 5 metros de comprimento, que é
plugado diretamente na ferramenta.
Agora, você pode usar as mesmas parafusadeiras para
aplicações móveis e estacionárias e reduzir
simultaneamente seus custos de manutenção e peças
de reposição. O sistema também pode ser usado junto
com nossas EXACT Bluetooth.
Código
Alimentação de energia 4-EXACT
Bosch
230 V

Um cabo com 5 metros de comprimento
conecta qualquer parafusadeira EXACT
ou ANGLE EXACT à alimentação de
energia. O cabo e o adaptador permitem
uma rápida conversão de uma ferramenta
sem fio em uma “parafusadeira elétrica”.

0 602 490 507

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
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C-EXACT e PUC-EXACT
Acessórios e desenhos dimensionais
Acessórios

Código

Quantidade

3 605 500 210

5

preto

3 600 106 010

5

vermelho

3 600 106 011

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

misto (1 de cada:
preto, vermelho,
azul, verde,
laranja)

3 600 106 015

5

Capa de proteção
Para todos os bits de liberação rápida de 1/4”
Evita dano na peça de trabalho
Anéis coloridos
Para rápida identificação da faixa de torque
Adequados pata todas as parafusadeiras retas
C-EXACT e todas as parafusadeiras sem fio tipo
pistola EXACT

C-EXACT Acionamento por alavanca
Dimensões em mm

191

300
284

45

38

PUC-EXACT 3
Dimensões em mm

C-EXACT Acionamento por contato
Dimensões em mm
208

100

240

319
38

50

301

150

233
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EXACT e SEC-EXACT
Acessórios e desenhos dimensionais
Acessórios

Código

Quantidade

3 605 500 210

5

preto

3 600 106 010

5

vermelho

3 600 106 011

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

misto (1 de cada:
preto, vermelho,
azul, verde, laranja)

3 600 106 015

5

0 602 490 001

10

transparente

0 602 490 011

10

vermelho

0 602 490 012

10

azul

0 602 490 013

10

verde

0 602 490 014

10

Capa de proteção
Pra todos os bits de liberação rápida de ¼”
Evita dano na peça de trabalho
Anéis coloridos
Para rápida identificação da faixa de torque
Adequados para todas as parafusadeiras retas
C-EXACT e todas as parafusadeiras sem fio tipo
pistola EXACT

Suporte de ferramenta
(para todas as ferramentas tipo pistola)
Protetores
Evitam dano na peça de trabalho
Adequados para todas as parafusadeiras sem fio tipo
pistola EXACT
Não bloquearão as ventilações do motor
Disponíveis como um pacote de 10

Modelos EXACT, BT-EXACT e SEC-EXACT de 9,6 volts
Dimensões em mm

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

219

219

193
242

193

233

Ø 39

61

Ø 39

61
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ANGLE EXACT e ANGLE EXACT CF
Acessórios
Código

Quantidade

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

transparente

0 602 490 015

10

azul

0 602 490 017

10

verde

0 602 490 018

10

vermelho

0 602 490 019

10

Acessórios
Anéis coloridos
Para rápida identificação da faixa de torque
Adequados para todas as ferramentas ANGLE EXACT

Protetores
Evitam dano na peça de trabalho
Adequados para todas as ferramentas ANGLE EXACT
Não bloquearão as ventilações do motor
Disponíveis como um pacote de 10

Código

Torque máximo
(Nm)

Extremidade
de acionamento

Peso
(kg)

Quantidade

Cabeçote reto

0 607 453 631

6

1/4" QRC

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 1,4 : 1

0 607 453 617

27

1/4"
quadrado

0.2

1

0 607 453 618

27

1/4"
sextavado
interno

0.2

1

0 607 453 620

27

3/8"
quadrado

0.2

1

0 607 453 630

27

1/4" QRC

0.2

1

0 607 451 618

35

3/8"
quadrado

0.22

1

HD Cabeçote angular
Requerido para ANGLE
EXACT 30 (relação de
transmissão 1,4 : 1)
Tampa de
proteção para
cabeçotes
angulares

Adequada para
0 607 453 617,
-618, -620, -630

3 605 500 171

–

–

1

Adequada para
0 607 451 618

3 605 500 175

–

–

1

–

–

1

Capa de proteção
Evita dano na peça de trabalho
Adequada para SEC-ANGLE EXACT 25-250, 30-380,
40-280, 50-210, 60-170

3 609 202 A29

–
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ANGLE EXACT, - CF e BT-ANGLE EXACT
Desenhos dimensionais
Modelos ANGLE EXACT 2, 3, 6, 7, 8, 15, 14 CF
Dimensões em mm

101

45

52

26

448

Ø 25

Modelos ANGLE EXACT 17, 23, 30, 22 CF, 29 CF
Dimensões em mm

128

64

77

35

521

Ø 30

0 607 453 631

0 607 453 617

Dimensões em mm

Dimensões em mm

0 607 453 618

83

Dimensões em mm

83

Ø 16

1/4" Hex Drive

1/4" hex

1/4" hex
43.5

37

Ø 31

Ø 27.5

1/4" QRC

20
75

1/4" hex

1/4" quadrado
Ø 25

0 607 453 620

Dimensões em mm

Ø 25

0 607 453 630

83

Dimensões em mm

1/4“hex
1/4"
HEX
SKT
1/4"

1/4" hex
52

43.5

37

Dimensões em mm

88

83

1/4" hex

3/8" quadrado
Ø 25

0 607 451 618

1/4" QRC

Ø 25

3/8" quadrado

Ø 30
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SEC-ANGLE EXACT
Desenhos dimensionais
Modelos SEC-ANGLE EXACT 60-170, 50-210, 40-280, 30-380

Dimensões em mm

121

52

63

26

559

Ø 37

Modelo SEC-ANGLE EXACT 25-250 

Dimensões em mm

101

63

52

26

558

Ø 37

Modelo SEC-ANGLE EXACT 25-200 

Dimensões em mm

101

68
56

26

522

Ø 30

Modelo SEC-ANGLE EXACT 30-300 

Dimensões em mm

121

56

68

26

526

Ø 30

Modelos SEC-ANGLE EXACT 7-900, 10-650, 14-420 

Dimensões em mm

101

45

52

26

450

Ø 25
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EXACT ION e ANGLE EXACT ION
Acessórios
Acessórios EXACT ION
Anéis coloridos
Anéis coloridos
Para rápida identificação da faixa de torque
Adequados para todas as parafusadeiras tipo
pistola EXACT ION

Protetores
Evitam dano na peça de trabalho
Adequados para todas as parafusadeiras tipo pistola
EXACT ION
Não bloquearão as ventilações do motor
Disponíveis como um pacote de 10

Conjunto de protetores de bateria
Evitam dano na bateria
Não bloquearão o compartimento CoolPack
Adequados para pacotes de bateria Íon-Li de 18 volts
Disponíveis como um pacote de 10

Código

Quantidade

preto

3 600 106 010

5

vermelho

3 600 106 011

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

transparente

0 602 494 016

10

vermelho

0 602 494 018

10

azul

0 602 494 017

10

verde

0 602 494 019

10

transparente – para
bateria 2.0 Ah
compacta

0 602 494 014

10

transparente – Para
bateria 4.0 Ah

0 602 494 015

10

Código

Quantidade

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

transparente

0 602 494 010

10

vermelho

0 602 494 012

10

azul

0 602 494 011

10

verde

0 602 494 013

10

transparente – para
bateria 2.0 Ah
Compacta

0 602 494 014

10

transparente – para
bateria 4.0 Ah
Premium

0 602 494 015

10

Acessórios ANGLE EXACT ION
Anéis coloridos
Para rápida identificação da faixa de torque
Adequados para todas as parafusadeiras tipo
pistola ANGLE EXACT IONs

Protetores
Evitam dano na peça de trabalho
Adequados para todas as parafusadeiras tipo pistola
ANGLE EXACT ION
Não bloquearão as ventilações do motor
Disponíveis como um pacote de 10

Conjunto de protetores de bateria
Evitam dano na bateria
Não bloquearão o compartimento CoolPack
Adequados para pacotes de bateria Íon-Li de 18 volts
Disponíveis como um pacote de 10
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EXACT ION, -WK e ANGLE EXACT ION
Acessórios e desenhos dimensionais
EXACT ION
Dimensões em mm

EXACT ION WK
Dimensões em mm
59

59

40

286

45

187

41.2

42

Ø 31

157

56

216

9.52quad3/8"
Ø 25

236

236

rado

77

77

Modelo ANGLE EXACT ION: 15-500 e 8-1100 

Dimensões em mm
468

47

114

58

Ø 31
41.2

70

77
59

397

3/8" quadrado

Ø 25

Modelo ANGLE EXACT ION: 23-380 e 30-290 

Dimensões em mm
543
77

472

57
70

Ø 35

114

55

70

59

413

3/8" quadrado
Ø 29.8

Modelo ANGLE EXACT ION: 30-300, 40-220, 50-210 e 60-120 

Dimensões em mm

77
59

114

65

413

53

54.4

70

Ø 35

577

3/8" quadrado

Ø 36.8

