
Uitbreiding van hetinductieve oplaadsysteem:

„Wireless Charging“-accu's van Bosch met 10,8
volt
Hogere productiviteit en flexibiliteit voor de vakman

2,5 Ah-accu voor professionele Boschaccugereedschappen van de 10,8 volt-klasse

Hogere productiviteit dankzij innovatieve„Wireless Charging“-technologie

Meer flexibiliteit door stationaire en mobieleoplossing

Het onderscheiden„Wireless Charging“-systeem van Bosch krijgt een compacte en tevens

krachtigeuitbreiding in de 10,8 volt-klasse: de 2,5 Ah-accu GBA 10,8 V 2,5 Ah OW-BProfessional.

De vakman kan zo voor de eerste keer profiteren van de voordelenvan inductief opladen in de

10,8 volt-klasse. Net als bij de18 volt-machines worden de gereedschappen bij elk contact met

het„Wireless Charging“-oplaadapparaat opgeladen en zijn zo altijd gereed voorgebruik. Tevens

zijn de oplaadstations robuuster dan gewone oplaadapparaten: zehebben geen contactpunten

meer en zijn daarom ongevoelig voor water, stof envuil. Naast de stationaire oplossing met

frame dat aan werkbanken, rekken of opwerkbladen gemonteerd kan worden, zijn er ook voor de

10,8 volt-klasse mobieleoplossingen zoals het oplaadstation „Wireless Charging L-BOXX Bay“.

Door eendienovereenkomstige inlay-set worden de 10,8 volt-accu's direct in de L-BOXX opweg

naar de inzetlocatie opgeladen.

 

Hogere productiviteit, minder planning nodig



Door het opladen vanaccu's tijdens het rijden kan de vakman zijn werkdag efficiënter benutten.

Hijhoeft er niet langer op te letten of alle accu's ook wel gereed zijn voorgebruik. Dat zorgt voor

minimale planning en bespaart tijd: met hetoplaadstation „Wireless Charging L-BOXX Bay“ is

de 2,5 Ah-accu in slechts 40tot 70 minuten voor 80 procent opgeladen, afhankelijk van

stroomvoorziening en voertuigtype. Het gelijktijdig opladen van twee accu'smaakt bovendien

zeer lang werken op locatie mogelijk. Daardoor kan de vakmanzonder onderbreking werken, ook

wanneer veeleisende klussen eens langer durendan gedacht. Met een volgeladen accu kunnen

met de schroefboormachine GSR 10,8V-EC Professional bijvoorbeeld tot wel 1000 schroeven

met 4 x 40 millimeter inzacht hout ingedraaid worden. De cirkelzaag GKS 10,8 V-LI

Professional zaagttot wel 25 meter MDF-platen met een dikte van 18 millimeter en de

decoupeerzaag GST 10,8 V-LI Professional tot wel 7,5 meter zacht hout meteen dikte van 24

millimeter. Het opladen gebeurt via de 12-volt-aansluiting inhet voertuig. Een bij het systeem

horende spanningsomvormer zorgt voor dejuiste energieoverdracht naar het oplaadstation. Als

alternatief kan hetmobiele oplaadstation ook direct op een aanwezig220-volt-

boordspanningsstopcontact worden aangesloten. Wie inductieve accu's inhet voertuig wil

opladen, maar zeer weinig ruimte ter beschikking heeft, kaneen beroep doen op het auto-

oplaadapparaat „Wireless Charging Car Charger“. Ditis even groot als het stationaire

oplaadstation, is dus maar circa 17 x 12centimeter groot, en beschikt eveneens over een 12-volt-

aansluiting. Het„Wireless Charging“-systeem heeft de vakwereld overtuigd: het werd al meerdere

keren onderscheiden, zoals bijvoorbeeld met de Plus X Award als „Beste product2015/2016“.

Bosch werd daarmee in de categorie „Gereedschap“ verkozen tot „MostInnovative Brand 2015“.

 

10,8 volt-accu's zijn compatibel met het huidige systeem

Wie al een oplaadapparaatGAL 1830 W Professional of een oplaadstation „Wireless Charging L-

BOXX Bay“heeft, kan de 10,8 volt-accu direct opladen: deze is compatibel met het huidige

systeem. Bovendien maakt deze deel uit van het „Flexible Power“-systeem vanBosch: hij is op

enkele constructie-afhankelijke uitzonderingen na compatibelmet alle accugereedschappen van

dezelfde voltklasse. Het 10,8 volt-programmaomvat momenteel 27 machines van de

schroefboormachine tot en met de stofzuiger.

 

De 10,8 volt „WirelessCharging“-accu's zijn vanaf mei 2016 in de volgende varianten bij de dealer

verkrijgbaar:

los voor 74,95 euro,



als starterset met accu en „WirelessCharging“-oplaadapparaat GAL 1830 W Professional voor

129,95 euro.

Alle genoemde prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen excl. btw. Ondervoorbehoud van

wijzigingen.

PI 9196_Wireless Charging 108 V_NEU_NL.doc

https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/17391/documents/30182-PI%209196_Wireless%20Charging%20108%20V_NEU_NL-4bad54.doc
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Als vakman wordt veel van u verwacht: snel werken, betrouwbaarheid, competentie, volle inzet – dat betekent
uitstekend werk. Is het dan niet vanzelfsprekend dat u van uw elektrisch gereedschap hetzelfde verlangt? Het
professionele blauwe elektrische gereedschap van Bosch wordt ontwikkeld om uitstekend werk te leveren. Het
gereedschap voldoet aan de hoogste eisen op het vlak van prestatie, precisie en robuustheid voor uitstekende
professionele werkresultaten.

Professioneel blauw elektrisch gereedschap van Bosch – voor professionals van professionals.
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