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Een zware jongen maar rustig in de hand:
De Bosch boorhamer GBH 8-45 DV Professional in de praktijk 

“Krachtig maar lekker rustig in de 
hand,” zo typeert Piet-Hein van der 
Laan de nieuwe Bosch boorhamer 
GBH 8-45 DV Professional. Het open-
breken van vloeren, het maken van 
kabelgoten of het weghakken van 
uitstekende randen zijn allemaal 
taken waar van der Laan de GBH 8-45, 
werkzaam bij het aannemersbedrijf 
Triobouw uit Haarlem, voor gebruikt. 
“Wij doen van alles: keukens, badka-
mers, uitbouwen of het verbouwen 
van het hele huis dus een krachtige 
boorhamer wordt bij ons regelmatig 
uit de bus getrokken.”

Met zijn krachtige 1500 watt motor en een 
slagenergie van 12,5 joule is de boorhamer 
GBH 8-45 DV Professional van Bosch ideaal 
voor sloopwerkzaamheden. Dat het toestel 
ondanks zijn kracht bij het beitelen trillings-
arm is, heeft tester Piet-Hein van der Laan in 
de praktijk ondervonden. Met de breekbeitel 
functie is hij het gevecht met een betonnen 
vloer aangegaan. “Het is een zware jongen 
dus je moet de machine zelf het werk laten 
doen. Gelukkig zorgt het gewicht ervoor dat 
de machine niet gaat weglopen. De bijna 
negen kilo merk je wel wanneer je het toestel 
uit de gereedschapskoffer neemt.” Tegelijk 
is hij verheugd dat de koffer voldoende 

ruimte biedt om het knikken van de kabel 
en hiermee gepaard gaande kabelbreuken 
te vermijden. 

Ook zijn volgende testervaring was positief. 
Het openbreken van een 15 centimeter dikke 
betonnen vloer verliep probleemloos. “Het is 
een hele verbetering; de machine heeft veel 
power, maar is erg rustig. De techniek heeft 
de afgelopen jaren bij Bosch zeker niet stil 
gestaan. Je voelt de terugslag echt minder 
en het sloopwerk ging als vanzelf zeker met 
de Turbo Power functie.” Nog een aspect 
viel van der Laan meteen op: de geringe tril-
lingen die door de drievoudige trillingsdem-
ping bereikt worden. Zo zorgen een in een 
aluminiumdeksel geïntegreerde demper, een 
ontkoppelde hoofdhandgreep en het tril-
lingsgeoptimaliseerde slagwerk voor trillin-
gen van slechts 7 m/s² bij het beitelen en 8 m/
s² bij het boren. De toegestane gebruiksduur 
van de GBH 8-45 DV Professional bedraagt 
hierdoor meer dan drie uur per dag.

Op de vraag of de machine ook beperkin-
gen kent, antwoordt van der Laan: “Ik heb 
een poging gedaan om met deze machine 
ook iets hoger te werken. Je kunt de voorste 
handgreep daartoe verstellen en ondertussen 
de machine op je bovenbeen laten rusten. 
Maar als het mij vraagt is de machine daar 
eigenlijk te zwaar voor. Ik zou er zo min 
mogelijk mee tillen.” Toch blijft volgens van 
der Laan de oudere boorhamer de laatste tijd 
in de werkplaats liggen: “De Bosch gaat mee 
de bus in. Hij ligt lekker in de hand en heeft 
weinig last van trillingen. De GBH 8-45 DV 

van Bosch heet niet alleen professional, hij 
is het ook!”

Over de GBH 8-45 DV Professional
De GBH 8-45 Professional van Bosch wordt 
aangedreven door een motor van 1500 watt 
en werkt met een slagenergie van 12,5 Joule. 
De zogenaamde TurboPower functie stelt 
de energie die bij het boren voor de draai 
beweging nodig is, beschikbaar aan het 
hakvermogen. Dankzij zijn constructie met 
robuuste metalen componenten heeft de 
boorhamer een lange levensduur. Verder 
voorziet het gereedschap in een geïnte-
greerde overbelastingskoppeling, een zachte 
aanloop, een toerentalregelaar en een draai-
stop bij hakwerk. De GBH 8-45 DV Profes-
sional is vanaf nu voor 999,95 euro excl. btw 
verkrijgbaar bij de dealer. Hij wordt gele-
verd in de opbergkoffer die veel ruimte voor 
accessoires biedt.

Technische gegevens 
GBH 8-45 DV Professional
Nominaal opgenomen vermogen - 1500 W
Individuele slagenergie - 12,5 J
Trillingswaarde (boren/hakken) - 8/7 m/s2 
Gewicht - 8,9 kg


