
Meer vermogen voor de vakman: Bosch accu
ProCore 18V 7.0Ah met hoog
prestatievermogen
Volledige compatibiliteit met het bestaande 18 voltprogramma

- Circa 90 procent meer vermogen dan de huidige 18-volt-accu met 6,0 Ah

- Circa 30 procent kleiner dan vergelijkbare accu's met hoog prestatievermogen

- Geoptimaliseerd vermogen en lange levensduur dankzij CoolPack-technologie



Meer vermogen dan ooit tevoren bij een zeer compact formaat: met de accu ProCore 18V 7.0Ah

met hoog prestatievermogen geeft Bosch een nieuwe dimensie aan het gebruik van

accugereedschappen voor de vakman. De ProCore 18V 7.0Ah biedt circa 90 procent meer

vermogen dan de huidige 18-volt-accu met 6,0 Ah en maakt zo een duidelijk hogere efficiëntie

mogelijk. Twee voorbeelden: bij boorgaten met een speedboor met een diameter van 32

millimeter in zacht hout, bereikt de accuklopboorschroevendraaier GSB 18V-85 C Professional

50 procent meer gaten per acculading wanneer hij met de ProCore 18V 7.0Ah is uitgerust in

plaats van met de huidige 18-volt-accu met 6,0 Ah. Bij de accuboorhamer GBH 18V-26 F

Professional laat de accu met hoog prestatievermogen zelfs een toename van 75 procent in

boordiepte bij een diameter van 25 millimeter in C30/37-beton zien. De duidelijke

prestatieverhoging is gebaseerd op een verbeterd ontwerp van de cellen en een verlaging van de

inwendige weerstanden. Tevens is de ProCore 18V 7.0Ah zeer compact en circa 30 procent

kleiner dan vergelijkbare accu's met hoog prestatievermogen. Door deze eigenschappen biedt

hij de hoogste energiedichtheid in zijn klasse.

Geoptimaliseerd vermogen en levensduur dankzij CoolPack-technologie

Om ervoor te zorgen dat de accu met hoog prestatievermogen gedurende een langere tijd hogere

stromen kan leveren, heeft Bosch de beproefde CoolPack-technologie verder geoptimaliseerd.

Door deze eigenschap onderscheidt de ProCore 18V 7.0Ah zich aanzienlijk van vergelijkbare

concurrerende modellen. De CoolPack-technologie draagt in zijn geheel ook bij aan een

aanzienlijk langere levensduur in vergelijking met een gebruikelijke accu zonder CoolPack-

technologie.

De warmte-afvoer van binnen naar buiten wordt bij deze technologie door het samenspel van

meerdere componenten gemaximaliseerd: de behuizing en de koelelementen binnenin, die elke

afzonderlijke cel helemaal omhullen, zijn gemaakt van polyethyleen met een hoge dichtheid.

Het materiaal en de speciale constructie voor vergroting van het oppervlak maken een betere

warmte-afvoer mogelijk. Daarnaast is de accu zonder allerlei tussenruimtes ontworpen; daarom

kan de warmte die ontstaat, niet worden opgeslagen. Verbeterde celverbinders van koper zorgen

voor geringere weerstanden en zodoende voor meer vermogen. Voor een warmte-afvoer tijdens

het opladen heeft de accupack speciale openingen. Deze koelfunctie maakt ook een snelle

oplaadtijd mogelijk. De oplaadtoestand van de accu heeft de vakman bij de ProCore 18V 7.0Ah

altijd onder controle door een LED-aanduiding met vijf standen.

Volledige compatibiliteit met het bestaande 18 voltprogramma



De ProCore 18V 7.0Ah-accu behoort tot het „Flexible Power System“ van Bosch. Het voordeel

van het systeem: professionals die een accu van Bosch kopen, kunnen deze direct gebruiken

zonder zich zorgen te hoeven maken of deze past. Het „Flexible Power System“ garandeert de

compatibiliteit met alle nieuwe en bestaande professionele elektrische gereedschappen en

oplaadapparaten van een voltklasse. Voor professionals betekent dit meer productiviteit tijdens

het dagelijks werk.

De accu ProCore 18V 7.0Ah met hoog prestatievermogen is vanaf oktober 2017 bij de dealer

verkrijgbaar. De prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen excl. btw. Onder voorbehoud van

wijzigingen.
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