
Net zo krachtig als kabelgebonden machines:
nieuwe 18-volt-boorhamers van Bosch voor de
vakman
Geïntegreerde stofafzuiging en EC-motoren voor een hoge
efficiëntie en een lange levensduur

-  Eerste 18-volt-boorhamers van Bosch met actieve, geïntegreerde stofafzuiging

-  50 procent meer slagsterkte dan het tot nu toe krachtigste EC-model

-  Meer controle en bescherming van de gebruiker dankzij innovatieve Bosch-elektronica

-  Hogere ergonomie door trillingsdemping en evenwichtige constructie



Net zo krachtig als kabelgebonden machines: met de GBH 18V-26 Professional en de GBH 18V-

26 F Professional vult Bosch het assortiment boorhamers met EC-motor aan met twee zeer

krachtige machines. Beide bieden een slagsterkte van 2,6 joule en zodoende 50 procent meer

slagkracht dan de tot nu toe krachtigste 18-volt-boorhamer. Ze zijn derhalve vergelijkbaar met

een kabelgebonden machine als de GBH 2-26 Professional. Hier draagt hun EC-motor aan bij:

deze is dankzij een hoog rendement zeer efficiënt en geheel onderhoudsvrij. Er kan gekozen

worden uit het model met vaste boorhouder en het model met wisselboorhouder (F), waarbij

bovendien een snelspanboorhouder voor boren met ronde schacht meegeleverd wordt.

 

Gecontroleerd en nauwkeurig gebruik dankzij beproefde Bosch-elektronica

Om ervoor te zorgen dat installateurs ook bij zware toepassingen zoals boren in gewapend beton

gecontroleerd kunnen werken, heeft Bosch de GBH 18V-26 Professional en de GBH 18V-26 F

Professional uitgerust met KickBack Control. Wanneer de boorhamer plotseling en

onvoorspelbaar rond de booras begint te draaien, bijvoorbeeld bij het kantelen van de boor in

gewapend beton, schakelt de geïntegreerde sensor de motor binnen een fractie van een seconde

uit. Deze

procedure voorkomt een onverwachte terugslag van het gereedschap en kan zodoende het risico

van verwondingen verminderen. Als een vakman bijvoorbeeld in kwetsbare materialen als

tegels moet boren, wordt hij ondersteund door de geïntegreerde Electronic Precision Control

(EPC). Als de EPC-functie is geactiveerd, dan wordt het maximale vermogen van de boorhamer

beperkt tot 70 procent bij een langzame start. Zo kan de vakman vanaf het begin met de

klopfunctie werken en zich een werkstap besparen. Wegglijden als men begint te boren, wordt

verhinderd en er kunnen snel en eenvoudig precieze resultaten worden verkregen.

Ergonomisch en weinig trillingen

Bij de nieuwe generatie 18-volt-boorhamers heeft Bosch ook de constructie van de machines

opnieuw ontworpen en geoptimaliseerd voor ergonomisch werken. De handgreep ligt nu bij

beide machines op één lijn met de booras. Deze L-vorm zorgt voor krachtbesparend werken

zonder snel moe te worden. Daarnaast beschikken beide boorhamers over een efficiënte

trillingsdemping: een dempingselement ontkoppelt de hoofdhandgreep van de

hameraandrijving en vermindert zo actief trillingen.

 

Eerste boorhamer van Bosch met actieve, geïntegreerde stofafzuiging



Om de vakman in staat te stellen met weinig stof binnenin gebouwen te werken, bijvoorbeeld

wanneer achteraf verlichting moet worden aangebracht, biedt Bosch de nieuwe 18-volt-

boorhamers voor de eerste keer met een actieve en geïntegreerde stofafzuiging aan: de GDE

18V-16 Professional wordt indien nodig eenvoudig op de boorhamer gestoken*. Deze beschikt

over een eigen motor die eveneens door de accu van de boorhamer van energie voorzien wordt.

Om ervoor te zorgen dat boorwerkzaamheden met stofafzuiging eenvoudig uitgevoerd kunnen

worden, is de stofafzuiging uitgerust met een functie voor automatisch in- en uitschakelen

(Auto-Power-On/Off). Deze start automatisch met de boorhamer, maar loopt voor het zo goed

mogelijk verwijderen van het stof nog twee seconden na, zodra het boren gestopt werd. Een

betrouwbare stofbescherming biedt bovendien de geïntegreerde HEPA-filter, die net als het

stofreservoir met enkele handelingen schoon- en leeggemaakt kan worden.

 

Bij de verdere uitrusting van de 18-volt-boorhamers hoort een LED-licht op de behuizing dat het

werkbereik goed verlicht, evenals een krachtige 6,0 Ah-accu. Met bijbehorend snellaadapparaat

GAL 1880 CV Professional is de accu in 50 minuten en zo 30 procent sneller dan zijn

voorganger helemaal opgeladen. De nieuwe generatie 18-volt-boorhamers maakt deel uit van

het Flexible Power System en is zodoende compatibel met het complete professionele 18-volt-

systeem van Bosch.

 

De 18-volt-boorhamers GBH 18V-26 Professional en GBH 18V-26 F Professional zijn vanaf mei

2017 met verschillende leveromvang bij de dealer verkrijgbaar. De stofafzuiging GDE 18V-16

Professional is eveneens vanaf mei 2017 verkrijgbaar. Onder voorbehoud van wijzigingen.





Voetnoot

*De GBH 18V-26 (F) Professional accu boorhamer met geïntegreerde stofafzuiging GDE 18V-

16 Professional heeft de maximale score behaald bij de TNO certificering aangaande stofvrij

werken. Dit 8-uurs label houdt in dat de machine verantwoord gebruikt kan worden voor

2000 boorgaten per 8-urige werkdag in kalkzandsteen en 2000 boorgaten per 8-urige

werkdag in beton of baksteen. Meer informatie is te vinden via: www.stofvrijwerken.tno.nl

Nieuwe 18-volt-boorhamers van Bosch voor de vakman.doc
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