
Nog veelzijdiger: nieuwe FlexiClick-
schroevendraaier van Bosch voor de vakman
Hoge gebruikersbescherming en meerwaarde door Connectivity-
functie

  Precisiekoppeling voor meer comfort en minder slijtage

  KickBack Control voor een nog hogere gebruikersbescherming

  Boorhouder- en haaks opzetstuk voor een nog breder toepassingsspectrum

  Connectivity-functies voor geïndividualiseerde machine-instellingen

Een krachtige accuschroefboormachine die met verschillende opzetstukken bijna elke klus

aankan: dat is de FlexiClick van Bosch. Het beproefde systeem met 18 volt biedt professionals

nu nog meer comfort en flexibiliteit bij het gebruik op moeilijk toegankelijke plaatsen: de

GSR 18V-60 FC Professional is met een



lengte van 140 millimeter zeven millimeter korter dan zijn voorganger en heeft een

precisiekoppeling. Deze verhindert door een elektronische regeling dat de machine bij het

indraaien van schroeven doordraait. Het resultaat is een geringere slijtage van materiaal en

koppeling en zo een langere levensduur van machine en accessoire. De nieuwe FlexiClick-

schroevendraaier is bovendien uitgerust met KickBack Control: herkent de geïntegreerde sensor

tijdens het werken een plotseling blokkeren, bijvoorbeeld bij het kantelen van de boor, dan

schakelt de motor zich binnen een fractie van een seconde uit en vermindert zo het risico op

letsel door een terugslag.

 

Professionals zoals keukenbouwers, meubelmakers en interieurbouwers kunnen met de

GSR 18V-60 FC Professional nog dichter om de hoek schroeven en krijgen een robuustere

boorhouder: deze biedt naast het bestaande excenter- en boorhameropzetstuk het nog kortere

haakse opzetstuk GFA 18-W Professional met zeskantopname en de massief metalen

boorhouder GFA 18-M Professional. Het huidige boorhouderopzetstuk GFA 18-B Professional

met kunststof boorhouder voor materiaal besparend werken blijft echter verkrijgbaar, evenals

het haakse opzetstuk GFA 18-WB Professional voor boren met een ronde schacht. De machine

is bovendien voorzien van de Connectivity-functie van Bosch: via de Toolbox-app kunnen

functies als KickBack Control of de precisiekoppeling individueel worden ingesteld en zo aan de

eigen behoeften worden aangepast.

 

Een overzicht van het FlexiClick-systeem

Het toepassingsspectrum reikt van klassieke schroefklussen tot en met het boren in hout,

metaal en zelfs beton  en dat bij zeer compacte afmetingen van de machine met het

desbetreffende opzetstuk. Het nieuwe boorhouderopzetstuk GFA 18-M Professional neemt

boren tot 13 millimeter op en is dankzij massief metaal nog robuuster. Het nieuwe haakse

opzetstuk GFA 18-W Professional schroeft nog dichter om de hoek en het excenteropzetstuk

GFA 18-E Professional zorgt voor exact schroeven dichtbij de rand. Beide kunnen elk in 16

posities worden ingesteld. Het systeem wordt gecompleteerd door het boorhameropzetstuk GFA

18-H Professional. Dit verandert de accuschroefboormachine in een krachtige SDS-plus-

boorhamer met een slagenergie van één joule. Bovendien is Bosch de enige die een systeem

biedt waarbij de opzetstukken tijdens het afstellen gewoon op de machine kunnen blijven zitten.

 

Met enkele handelingen betrouwbaar gekoppeld



Draaien, klikken en het zit vast: het koppelen van de vier FlexiClick-opzetstukken aan de

accuschroefboormachines gebeurt op dezelfde manier als de vakman gewend is van

snelspanboorhouders: simpelweg het opzetstuk op de FlexiClick-interface zetten en dit tegen de

klok in (naar links) draaien. Daarna geven meerdere klikken aan dat de beide componenten

betrouwbaar aan elkaar zijn gekoppeld en het systeem is klaar voor gebruik.

 

Het nieuwe FlexiClick-systeem GSR 18V-60 FC Professional is vanaf mei 2018 verkrijgbaar. De

prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen excl. btw. Onder voorbehoud van wijzigingen.

 

Het huidige boorhouderopzetstuk GFA 18-B Professional met kunststof boorhouder voor

materiaalbesparend werken blijft verkrijgbaar.



Het huidige haakse opzetstuk GFA 18-WB Professional voor boren met ronde schacht blijft

verkrijgbaar.
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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.

Bosch Powertoolsnewsroom

http://bosch-pt.grayling.nl/
http://bosch-pt.grayling.nl/

