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Noul debitator profesional pentru țevi și profile metalice

GCO 20-14 Professional
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Explicații denumire produs

G C O  20 – 14  Professional

Gama Bosch Albastru,  
profesională 

Cut Off = Debitator

Putere nominală                  
2000 W

Diametrul discului de debitare      
14” (355 mm)
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Pe scurt

Date tehnice GCO 20-14
Putere nominală 2000 W

Turație în gol 3800 rot/min

Diametru disc 355 mm (14”)

Pornire lentă DA

Greutate 17 kg

Capacitatea de taiere 119 x 119

129

 Beneficiul 1: 
Productivitate crescută datorită 
motorului de 2000W.

 Beneficiul 2: 
Suport de fixare optimizat pentru 
materialele taiate, datorita bazei 
robuste şi mari.

 Beneficiul 3: 
Apărătoare de protecție a discului 
modernă și robustă, cu nivel redus de 
vibrații la funcționare.

Mesaj cheie:

O investiţie excelentă în 
productivitate!
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GCO 20-14. Prezentare de ansamblu.
Mesaj cheie: O investiţie excelentă în productivitate!

Protecţie crescută şi nivel de 
vibrații scăzut
Datorită sistemului de protecţie 

Tăiere fără oboseală
Datorită arcului de compresie de 
înaltă calitate, cu grad mare de 
finisare

Stabilă pe suprafeţe neuniforme
Baza mărită si picioarele de cauciuc 
oferă stabilitatea optimă

Utilizare confortabilă
Datorită utilizării usoare 
pornirii lente şi formei 
ergonomice.

Tăiere eficientă
Datorită motorului de 2000W

Dispozitiv rapid si versatil de 
prindere și fixare a pieselor
de debitat
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Accesorii
 Accesoriile standard includ:

Disc de tăiere pentru metal

 2 608 600 223

Cheie imbus pentru inlocuirea discului

 1 609 B03 622
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Cerințe Caracteristici produs Beneficii

1 Eficiență Motor nou, de 2000 W

2 Ușurință în utilizare Arc spiralat de compresie de 
înaltă calitate

3 Stabilitate în timpul 
lucrului

Bază mare, cu cauciuc la 
picioare

4 Mai puține vibrații în 
timpul lucrului

Sistem robust de apărătoare a 
discului de debitare

5 Transportare ușoară Design și geometrie echilibrată

Cerințele și beneficiile utilizatorilor

Tăieri rapide, lucru eficient

Stabilitate chiar și pe suprafețe 
neregulate

Mai puțin obositor în cazul 
operațiilor grele de debitare

Ușor de cărat și transportat la 
zonele de lucru

Manevrare ușoară, fără oboseală
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Fișă tehnică detaliată
Date tehnice GCO 20-14
Putere nominală [w] 2000
Turație în gol [rot/min] 3800
Diametru disc [mm] 355
Diametru gaură montaj disc [mm] 25.4
Pornire lină Yes
Buton blocare pornire accidentală Normal blocat
Capacitate tăiere la 0° [mm] 119 x 119

129
100 x 196
130 x 130

Capacitate tăiere la 45° [mm] 110 x 110
128

107 x 115
115 x 115
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Aplicații

Țevi Bare rotunde

Țevi 
rectangulare

Diverse profile

Profile și chesoane 
din oțel

Tije filetate și prezoane
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