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Bosch

GST 90 BE Professional

· De betrouwbare partner voor het dagelijkse gebruik
· Hoog comfort met Bosch-"SDS", de eenvoudige zaagbladwissel zonder gereedschap
· Krachtige motor voor snel resultaat
· Verbeterd zaagbladspansysteem voor hoge zaagprecisie
· Buigvaste stalen voetplaat
· Bijzonder rustige loop bij het zagen voor uitstekende resultaten en werken zonder moe te worden
· 4-traps-pendeling voor splintervrije snedes
· Regelelektronica om aangepast aan het materiaal te kunnen werken
· Blaasfunctie voor vrij zicht, uitschakelbaar voor effectieve stofafzuiging

Nom. opgenomen vermogen 650 W

Aantal zaagbewegingen (onbelast) 500-3100 /min

Slaghoogte 26 mm

Snijdiepte 

- hout 90 mm

- aluminium 20 mm

- ongelegeerd staal 10 mm

Kabellengte 2,5 m

Gewicht (zonder kabel) 2,6 kg

Bestelnr. 62.30.40.09

Standaarduitrusting: Zaagblad, Inbusstiftsleutel SW 5, Antisplinterplaatje, Afzuigset, Opbergkoffer

GST 140 CE Professional

· Uiterst precieze zaagbladgeleiding door dubbele roller vermindert de zaagbladbuiging – voor 
uitstekende zaagprecisie

· Gereedschaploos, spelingvrij zaagbladwisselsysteem (SDS) vermijdt het klapperen van het zaagblad 
voor een hoogste kwaliteit van het oppervlak

· Compacte, lichte constructie met kleine greepomtrek maakt optimale controle bij het zagen 
mogelijk

· Erg lage trillingen door massacompensatie voor uitstekende rustige loop
· Krachtige LED zorgt voor bijzonder heldere verlichting van het zaagbereik
· Sterke motor met Constant Electronic biedt vermogensreserves voor diepe zaagsnedes, ook in de 

hardste materialen
· Precisie in het systeem: compatibel met nieuwe geleiderail en onze zaagbladen "Extra Clean for 

Wood" voor splintervrije zaagsnedes
· Robuuste magnesiumvoetplaat met gereedschaploze verstelmogelijkheid
· Zaagbladpendeling: verstelbaar 3- resp. 4-traps pendeling van het zaagblad

Nom. opgenomen vermogen 720 W

Aantal zaagbewegingen (onbelast) 800-3100 /min

Slaghoogte 26 mm

Snijdiepte 

- hout 140 mm

- aluminium 20 mm

- ongelegeerd staal 10 mm

Kabellengte 4,0 m

Gewicht (zonder kabel) 2,2 kg

Bestelnr. 60.88.60.88

Standaarduitrusting: Opbergkoffer, 1x zaagblad T 308 B, 1x zaagblad T 244 D, 2x zaagblad T 144 DP , 
Antisplinterplaatje, Glijvoet, Afzuigset
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