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Характеристики
GTS 254 Professional

Основні переваги: 

Ідеальне поєднання потужності та більшої

глибини пропилу. 

 Створений для роботи в жорстких умовах: Висока потужність

та відмінна здатність до перевантажень забезпечують стабільні

різи навіть при роботі з твердими матеріалами.

 Стійкість та точні різи: Сталевий стіл товщиною 35мм з гладкою

поверхнею, що забезпечує професійний зовнішній вигляд,

стійкість та точні різи.

 Широкий стіл для роботи: Ідеально пласка поверхня з

можливістю додаткового розширення столу на 265мм забезпечує

комфортну роботу навіть з широкими заготовками.

 Доступність: На ~ 60% дешевше в порівнянні з існуючим

асортиментом Bosch в даній категорії. Кращий вибір по

співвідношенню ціни і якості.

Технічні характеристики GTS 254

Висота різу 0°/ 45° [мм] 80 / 55

Довжина поздовжнього пропилу [мм] 545

Потужність [Вт] 1,800

Діаметр пильного диску [мм] 254

Частота обертання (об/хв) 4,300

Вага [Kг] 24

Металева опора входить до комплекту поставки 
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Металева підставка

Поставчається в комплекті

Дозволяє обробляти широкі заготовки 

Подовження робочої поверхні

Міцність

Сталевий стіл товщиною 35 

мм, що забезпечує стабільність

в роботі і точність різу

SPДодаткова опора 

Забезпечують стійкість столу під час 

роботи і запобігають перекиданню

інструмента. При необхідності їх

можна зняти. 

Важіль має можливість

калібрування в межах 2-х мм 

Важіль кріплення

Характеристики

BOSCHtools.c
om.ua



Технічні характеристики
Техничні характеристики GTS 254

Висота різу 0°/ 45° [мм] 80 / 55

Довжина поздовжнього пропилу  [мм] 545

Потужність [Вт] 1,800 / 15A

Діаметр пильного диска [мм] 254

Захист від перенавантажень Так

Площина столу [мм] <1.001

Довжина збільшення столу [мм] 265

Вага з опорою [Кг] 24.4

Вага без опори [Кг] 19.6

Металева опора Так

Матеріал столу Сталь з покриттям

Размір столу (мм) 555 x 555

Частота обертання без навантаження 4,300

Точність різу [º] +/- 0.5BOSCHtools.c
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Стандартна комплектація

Артикул 0.601.B45.000

Розмір отвору 30 мм

+

Диск
2 608 838 412

Optiline for Wood

254D x 30B x 24T

+

Стандартні аксесуари Металева опора
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Рекомендована комплектація

➔ Стандартна комплектація

⚫ Диск по дереву (використовується в ~ 90% випадків застосування

інструменту )

⚫ Металева опора (зручно для споживача при використанні на

будівництві )

➔ Рекомендовані комплектуючі для специфічних задач

⚫ Диск для різних матеріалів (для пластику та кольорових металів)

⚫ Пилосос (рекомендується для усунення пилу - не можна

використовувати для роботи з металом )
⚫ Адаптер для пилососа Ø 35mm (для під'єднання і використання

пилососа)
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FAQ
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FAQ

Питання Відповідь

Чому швидкість обертів GTS 

254 менша, ніж у 

конкурентів? 

Для збільшення крутного моменту необхідне зниження швидкості. Це дозволяє зробити розріз якіснішим, що 
особливо актуально для роботи з твердими матеріалами. 

Чи сумісна металева опора 

з іншими пилками Bosch? 
Ні. Металева опора була розроблена лише для GTS 254. Опора не постачається окремо. 

Чи можна прибрати 
додаткову опору? 

Так, її можна прибрати за допомогою ручних інструментів.
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