
Tussen ambacht en sport: Het team van
Kletterkultur schroeft zich met het Connectivity-
systeem van Bosch naar de finale

Het team van Kletterkultur GbR uit Blaubeuren combineert hun ambachtelijke bekwaamheid

met hun passie voor sport. Het team van Kletterkultur GbR is namelijk gespecialiseerd in de

bouw van klimroutes en alle daarmee verbonden services: van advies tot en met het

vastschroeven van klimwanden voor wedstrijden, terwijl het team zelf ook jarenlange klim- en

wedstrijdervaring heeft. Het plannen en monteren van klimwanden zien Johannes Kielmann,

Joseph Wetzel en Thomas Tauporn als echt teamwerk. Routes worden samen ontwikkeld, getest

en gemonteerd. Bij hun huidige project gaat het voor de drie om topprestaties: voor de

internationale boulderwedstrijd „Blocmasters“ in Studio Bloc in Pfungstadt hebben ze onder

andere de routebouw voor de wedstrijdfinale op zich genomen. Ook deze wand ontstaat door

teamwerk, waarbij ze gewapend zijn met de accuschroefboormachine GSR 18V-60 C

Professional en de accubouwlamp GLI 18V-1900C Professional. Beide tools vallen onder de

connected elektrische gereedschappen van Bosch voor de vakman. 



Wedstrijdmodus: schroeven tegen de zwaartekracht

In Studio Bloc is de positieve wedstrijdenergie al tijdens de voorbereidingen en

opbouwwerkzaamheden te voelen. Uit de geluidsinstallatie van de hal klinkt discomuziek , wat

zich mengt met het geroezemoes van de internationale klimwandspecialisten en schroefteams

die de opbouw van de wedstrijdboulders bespreken. Tussendoor is het geringe geluid te horen

van een groot aantal accuschroefboormachines. „Grof geschat maakt het team per dag

misschien 1000 schroefverbindingen“ legt Johannes Kielmann uit, terwijl hij de GSR 18V-60 C

Professional startklaar maakt voor gebruik. Door een integreerbare Bluetooth-module en de

„MyTools“-functie in de Bosch Toolbox-app kan hij de 18 volt accuschroefboormachine met zijn

smartphone verbinden, deze personaliseren en machine-instellingen configureren. Onder deze

instellingen vallen bijvoorbeeld de nabrandduur van de geïntegreerde LED, evenals de

precisiekoppeling die kan worden gekozen om doordraaien bij het schroeven te verhinderen en

zo de machine en bijbehorende accessoires te sparen. De gewenste instellingen kan Johannes

Kielmann vervolgens voor huidig gebruik en/of toekomstige werkzaamheden opslaan.

Bovendien krijgt hij  via de app informatie over de machinestatus, bijvoorbeeld wanneer de

machine bij oververhitting werd uitgeschakeld. 

Bij een krappe timing gaat het er altijd heet aan toe: om de vele schroefverbindingen van de

klimgrepen de baas te blijven, van onderaan tot bovenaan de klimwand, heeft ook de

accuschroefboormachine een sportieve conditie nodig. Die heeft de GSR 18V-60 C Professional

dankzij zijn borstelloze motortechniek met hoge rendement. Bij het werken in verschillende

posities en op uiteenlopende hoogtes zijn voor teamlid Joseph Wetzel bovendien het gewicht en

de machinebalans belangrijk: „De machine mag niet topzwaar zijn, omdat deze dan naar

beneden valt, maar ook niet te zwaar aan de onderkant. Hij moet in balans zijn, zodat er gewoon

goed mee kan worden gewerkt.“ Met zijn korte koplengte van slechts 173 millimeter en een

ergonomisch geoptimaliseerde handgreep, voldoet de GSR 18V-60 C Professional simpelweg

aan deze eisen.  

Licht in het donker brengen: met de smartphone als afstandsbediening



Terwijl Joseph Wetzel en Thomas Tauporn de eerste boulder al een keer testen, voert Johannes

Kielmann werkzaamheden achter de klimwand uit: „Voor dit werk hebben we altijd lampen bij

ons. Het is perfect wanneer ook deze op accu's werken, want dan hoeven er geen vervelende

kabels te worden getrokken. Dat bespaart veel tijd.“ Johannes Kielmann is ook zeer te spreken

over het feit dat hij de bouwlamp GLI 18V-1900C Professional via de smartphone op afstand

kan bedienen en met slechts één klik kan in- en uitschakelen, de dimmer kan instellen en

tegelijkertijd meerdere lampen kan regelen. „Het is perfect dat ik een accusysteem met

meerdere verlichtingspunten kan plaatsen en eenvoudig met een verlichtingsgroep kan

werken“, legt Johannes Kielmann uit. Dat hij met een connected bouwlamp nooit meer op

donkere plekken hoeft te komen, omdat hij het licht vooraf kan instellen, vindt hij zeer gunstig.

Voor de accuschroefboormachine en de Connectivity-functie heeft hij echter nog een voorstel

voor uitbreiding: „Wanneer men via de app ook te weten zou kunnen komen hoeveel

schroefverbindingen er op een dag zijn gemaakt, als ware het een stappenteller voor

accuschroefboormachines, zou dat erg interessant zijn.“ Het spreekt voor zich dat het team ook

deze mogelijke functie ziet als sportieve prikkel om topprestaties te kunnen leveren. Dus: ready,

set, go! 
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