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GBH 8-45 DV 
De acht kilogram wegende boorhamer 
GBH 8-45 DV Professional is trillingsarm. 
De machine wordt aangedreven door een 
motor van 1500 watt en werkt met een 
slagenergie van 12,5 Joule. Door zijn drie-
voudige trillingsdemping ligt de toegesta-
ne gebruiksduur bij meer dan drie uur per 
dag. De trillingsdemping bestaat uit een 
in het aluminium deksel geïntegreerd ab-
sorptie-element, een ontkoppelde hoofd-
handgreep en een slagmechanisme met 
optimale trillingsdemping. Dankzij deze 
uitrusting bereikt de boorhamer gerin-
ge trillingen van 7 m/s² bij het hakken en 
8 m/s² bij het boren. De boorhamer heeft 
dankzij zijn constructie met robuuste me-
talen componenten een lange levensduur. 
Bij de verdere kenmerken horen een zach-
te aanloop voor zuiver aanboren, een toe-
rentalregelaar en een draaistop voor hak-
werkzaamheden.

Korte beschrijving 
geteste machines

GBH 2-24  
Professional
De allrounder GBH 2-24 Professional 
biedt circa 25 procent meer vermogen, 
slagenergie en levensduur dan de voor-
ganger. Deze boorhamer behoort met 
een gemiddelde van circa 75.000 boor-
gaten tot de boorhamers met de lang-
ste looptijd in de twee-kilo-klasse. De 
machine heeft een draaistop voor bei-
telwerkzaamheden. Voor het boren van 
pluggaten of uitsparingen voor stopcon-
tacten is een vermogen van 790 watt en 
een slagenergie van 2,7 joule beschik-
baar.
Het toestel beschikt over een traploze 
toerentalregeling voor zuiver aanboren, 
een draaibare borstelplaat voor gelij-
ke kracht bij het rechts en links draai-
en, een overbelastingskoppeling ter be-
scherming van gebruiker en machine, 
een kogelmof voor het voorkomen van 
kabelbreuken en een SDS-plus-gereed-
schapopname. Er kan gekozen worden 
tussen het model met wisselhouder (DF) 
en het model met vaste houder (D).

BouwTotaal lezers testen Bosch boorhamers

Zoeken naar nadelen
Geen onvertogen woord krijgen we over de lippen van allrounder Peter 
Neelen van Bouwonderneming Hoendervangers B.V. uit Oud Gastel. Hij 
testte de Bosch boorhamer GBH 2-24 Professional: ook al een allrounder. 
‘Hij is super bevallen. Echt super!’, aldus de duidelijk woorden van Wilco 
Clarijs uit Etten-Leur, aangesloten bij De Klussenier. Hij ging aan de slag 
met de boorhamer GBH 8-45 DV Professional. Kortom; twee zeer tevre-
den gebruikers.

Ook deze beide heren lieten de kans op 
het gratis testen van professioneel gereed-
schap niet aan zich voorbij gaan en meld-
de zich direct aan na de oproep in BouwTo-
taal. Peter Neelen was wel aan een nieuwe 
boorhamer toe. Hij is allround inzetbaar 
bij Bouwonderneming Hoendervangers. 
Dit bouwbedrijf is vooral sterk in onder-
houd en renovatie, maar is ook actief in de 
woningnieuwbouw, projectontwikkeling 
en utiliteitsbouw. ‘Ik kan geen nadelen op-
noemen van de boorhamer GBH 2-24’. Echt 
niet? Nee, hij weet ze niet te verzinnen. Een 
enthousiaste gebruiker dus.
Ook De Klussenier Wilco Clarijs moet echt 
moeite doen om beperkingen te noemen: 
‘Nou ja, het enige dat ik vreemd vindt is 
dat er een boor wordt bijgeleverd Ø 68 mm. 
Voor het boren van een elektradoos heb je 
een Ø 80 mm nodig, dus wat moet je dan 
met Ø 68 mm? Wellicht leidingdoorvoeren? 
Maar verder is het een supermachine.’

Test GBH 8-45 DV
Wilco Clarijs deelt een fraaie werkplaats 
met drie andere ‘Klusseniers’. ‘Die zijn ook 
heel enthousiast over de boorhamer. Zo 
heeft een collega al een meterput vergroot 
met de boorhamer. We hebben hier ook 
nog een dieselcompressor met luchtha-
mer staan, maar die is meer voor het zwa-
re sloopwerk. Voor het lichte sloopwerk bak 
je een kleine boorhamer. De GBH 8-45 DV 
is juist heel geschikt voor al het sloopwerk 
dat daartussen valt.’
Clarijs is allround inzetbaar en realiseert 
onder meer badkamers, keukens, dakkapel-

len en dakramen, maar is onlangs zelfs be-
gonnen aan de renovatie van een complete 
woning. Een mooie test voor de boorha-
mer dus: ‘De betonnen begane grondvloer 
was op zand gestort en moest volledig wor-
den verwijderd. Het ging om een vloer van 
115 m2. Met de luchthamer hebben 
we het grove werk gedaan 
en vervolgens hebben we 
met de boorhamer 
de betonrestan-

ten langs de wanden weggehakt. Dat ging 
prima.’
Ook enkele dragende, gemetselde wanden 
moesten er aan geloven: ‘Dan merk je dat je 
deze boorhamer ook goed kunt tillen voor 
horizontaal werk. Met een kleine boorha-
mer sloop je dan laag voor laag, maar met 
deze boorhamer pak je drie tot vier lagen 
in één keer. Dat werkt dus lekker snel.’ De 
trillingen blijven volgens Clarijs binnen de 
perken, ‘vooral vergeleken met een lucht-
hamer’, en het wisselen van boorgereed-
schap is een fluitje van een cent. Het snoer 
van 4 meter is net lang genoeg om ook pla-
fonds te kunnen bereiken. ‘Verder is het 
een prachtige machine. Als ik hem zelf niet 
zou hebben, dan had ik hem aangeschaft.’

Test GBH 2-24 DF
Peter Neelen heeft de allround boorhamer 
GBH 2-24 uitgebreid getest bij de verbouw 
van een dijkwoning. Voor de uitbreiding 
moest de nieuwe fundering aan de oude 
worden gekoppeld en was het noodzake-
lijk draadeinden in de oude fundering te 
boren. Binnen werd de oude houten vloer 
vervangen door een combinatievloer. Daar 
moesten dus inkassingen worden gemaakt 
voor de betonnen balken van de combina-
tievloer.
‘Vooral in beton was het fijn werken. Dan 
merk je pas echt dat je niet hard hoeft te 
drukken om gaten te boren. Dat scheelt dus 
weer zere polsen. En van trillingen heb je 
ook nauwelijks last’, merkt Neelen op. Hij 
vindt de machine fijn in de hand liggen en 
het gewicht is ook goed. ‘Het is heel han-
dig dat je boor- en sloopgereedschap een-
voudig kunt wisselen, zodat je na het bo-
ren eenvoudig verder kunt gaan met het 
maken van de inkassingen in de oude mu-
ren voor de nieuwe vloer. Voordeel daarbij 
is ook de redelijk lange kabel van 4 meter 
(Peter: even nameten), waardoor je overal 
goed bij kunt.’
Heel prettig vindt Neelen verder de ver-
wisselbare kop: er is keuze uit een SDS-
plus-adapter en een boorhouder met ronde 
schacht. ‘Je kunt er dan snel even een ande-
re kop opzetten voor bijvoorbeeld de mix-
staaf. Kop en mixstaaf blijven goed vastzit-
ten, zodat de mixstaaf niet na verloop van 
tijd gaat slingeren.’ Volgens Neelen werd 
de boorhamer geleverd met een koffer en 
handleiding: ‘De handleiding was duide-
lijk. Die had ik vooral nodig om te lezen hoe 
je de kop kunt verwisselen. Nee, ik ben heel 
tevreden over deze machine. Ik zou geen 
nadelen kunnen noemen.’

Wilco Clarijs aan de slag met de Bosch GBH 8-45 DV boothamer.

Peter Neelen heeft de allround boorhamer GBH 
2-24 uitgebreid getest bij de verbouw van een 
dijkwoning.


