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En annen stor nyhet fra Bosch er 
to sterke batteridrevne høvler med 
førsteklasses komfort og presisjon. 
Begge høvlene har et ultra skarpt 
Woodrazor-knivsystem som gir høy 
overflateglatthet på treverket. Den 
effektive motorbremsen gjør avslut-
ningen av hver høvling ekstra sikker. 
De har god ergonomi og lav vekt som 
gir topp arbeidskomfort.

Høvlene benytter den nyeste 
Lithium-ion batteriteknologien og 
leveres i to modeller med navn  GHO 
14,4 V-LI Professional og GHO 18 V-LI 
Professional. Maskinene veier kun 
henholdsvis 2,5 og 2,6 kg. Dette gjør 
dem til de letteste høvlene i deres 
klasse og er derfor enkle å bruke på 
byggeplassen, for eksempel i forbin-
delse med klassisk justeringsarbeid 
som avhøvling av dører. 

For oss modellbyggere som bygger 
toganlegg er en slik høvel helt uunn-
værlig. Til justering av materialer mens 
man bygger opp rammeverket kom-

mer oppgavene på løpende bånd for 
en slik lett håndterbar batterihøvel. 
GHO 18 V-LI Professional er en del av 
Click & Go 18 Volt-sortimentet, der 
alle maskinene kan dele batteri 
med hverandre. 

Både GHO 14,4 og 18 V-LI 
Profes s ional er utstyrt 
med en lett utskift-
bar og holdbar 
W o o d r a z o r-
vendekniv, som 
er ultra skarp og 
slitesterk da 
eggen er 
av kar-
bidstål. 
D e n 
vend-
b a r e 
kniven 
er enkel å bytte 
ut hvis den blir slitt eller ødelagt av en 
skrue eller en søm. Høvlenes robuste 

aluminiumbunnplate gjør maskinene 
lette å styre og fremmer derfor pre-
sisjonen. Bunnplaten er 82 mm bred 
og har tre V-noter for lett og fleksi-
bel fasing. Begge høvlene har også 
en lettleselig skala som kan brukes 
til å justere høveldybden opp til 1,6 
mm. Sponutkastet kan valgfritt set-
tes til høyre eller venstre avhengig 
av arbeidssituasjonen, hvilket er unikt 
i forhold til konkurrerende batteri-
drevne maskiner. 

Høvlene har forbedret ergonomiske 
håndtak, og maskinene ligger veldig 
godt i hånden – selv når de brukes 
til vertikalt arbeide. Det gir presise 
resultater og start-stopp-kontakten 
sikrer forbedret sikkerhet og komfort. 

De to høvlene har høytytende 
Lithium-ion batterier på 14,4 Volt 
eller 18 Volt, og batteriene har en 

indikator som viser hvor mye energi 
som gjenstår. På bare en halv time 
er de helt gjenoppladet ved hjelp av 
den medfølgende hurtigladeren. Den 
elektroniske cellebeskyttelsen (ECP) 
på maskinen gir batteriene en lang 
levetid og forhindrer overbelastning, 
overopphetning og utlading av bat-
teriet.

 De to batterihøvlene er fra i som-
mer å finne hos ledende byggevare-
utsalg og forhandlere av profesjonelt 
verktøy. Begge versjoner kan bl.a. 
leveres i den smarte transportkassen 
L-Boxx. Veiledende pris for GHO 14,4 
V-LI Professional, i kasse med 2 stk 3 
Ah Lithium-ion batterier og en hur-
tiglader er ca kr. 4310,-. Tilsvarende 
for GHO 18 V-LI Professional er ca. 
kr. 4685,-.

For ytterligere informasjon, kon-
takt: Bosch kundeservice: 64 87 89 50, 
www.bosch.no. 


