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Muskelmaskine
med anti-kickback
Alt er stort på de
nye stærke 36 V
boremaskiner fra
Bosch – og med den
nye anti-kickback er
sikkerheden også øget
36 volts maskinerne. Vi er i det øverste
luftlag for akku’er. Hvor kræfterne er i
bodybuilder-klassen. Bosch’ nyeste store bore- og kombimaskiner hedder GSR
og GSB med efternavnet 36 VE-2-LI
Professional. GSR er boremaskinen til
træ, stål og tegl, og GSB er kombimaskinen udstyret med slag, som du også
kan arbejde effektivt i beton med.
Begge maskiner er velvoksne størrelser
på 3,2 kilo, når batteri og håndtag vejes
med. Et håndtag som i princippet altid
skal være monteret, så du kan holde
maskinerne i ørerne, hvis boret sætter.
Bare så du ikke får en arm-lammer, hvis
maskinen går i selvsving og roterer rundt.

Anti-kickback
Eller rettere: Sådan var det i gamle dage,
men ikke med disse sværvægtere. For
Bosch har indbygget en genial funktion
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i denne type maskine. Den har anti-kickback, hvor en sensor registrerer, hvis
maskinen pludseligt vrider rundt. Sker
det, lukkes lynhurtigt ned for krafttilførslen, og dermed stoppes enhver tendens til rotation.
Vi testede skrue/boremaskinen GSR 36
VE-2-LI. Det virker, og det virker godt.
Får man et hurtigt udsving på maskinen,
stopper den øjeblikkeligt. Dermed har

Derudover er det værd at notere, at
Bosch har nyudviklet et effektivt håndtag, der er supernemt at indstille i små
klik hele vejen rundt om maskinhuset.
Håndtaget sidder derfor helt skridsikkert
på maskinhuset, når det er spændt til.
Her når vi så til et enkelt kritikpunkt
ved maskinen. Når man rigtigt tager ved
i grebene, kan man mærke, at den vrider
sig ned gennem håndtaget. Det virker for
spinkelt konstrueret. Det behøver ikke
betyde det store i brug, men det er et svagt
punkt ved maskinen.

Batteri med køleribber

Bosch med denne maskine endnu engang
løftet niveauet for et bedre arbejdsmiljø
med maskinerne. Og selv om ’godt
arbejdsmiljø’ måske ikke sælger ligeså
mange billetter som nyheden om større
og kraftigere batterier, så er højere sikkerhed, færre vibrationer og mindre støv
utroligt vigtigt. Både for den daglige
produktivitet og din udløbsdato som
håndværker.
FEIN MultiMaster er universalsystemet
til ombygning og renovering.
Fås til kampagnepris i en begrænset periode.
Kampagnen er gældende fra 1/11-2013 til 20/12-2013
MultiMaster QuickStart Edition med originalt
FEIN tilbehør til alle grundlæggende opgaver,
sælges til en attraktiv pris og leveres i en robust
sportstaske i hele kampagneperioden.
Find din FEIN forhandler på www.fein.dk

Store dimensioner
Og det er anti-kickback funktionen, der
for alvor giver maskinen dens store fordel. For det er, når du skal op i de ekstreme størrelser, at du for alvor værdsætter
funktionen – selv om det selvfølgelig
ikke er så ofte, at man jonglerer med et
XXX-large sneglebor eller kopbor med
Ø 100 mm. For det kan 36’eren.

Selvfølgelig er de store 36 V maskiner
udstyret med lige så store 4,0 Ah batterier. De er med den nye coolpack-teknologi, der giver 50 % længere driftstid
og 100 % længere levetid i forhold til
tidligere generation Bosch-batterier. Det
er nemlig overophedning af battericellerne, der er den store udfordring for
moderne batteriers holdbarhed.
For at holde batterierne ’cool’ er coolpack-batterierne udstyret med store
køleribber.
-mir

Fakta

GSR 36 VE-2-LI
Professional
Batteri/kapacitet
Omdr./minut

36 V/4,0 Ah
1. gear 0-420
2. gear 0-1800
Moment
100/60 Nm
Træ/metal
102/16 mm
Vægt
3,3 kg
Set til (inkl. to batterier
og L-Boxx, ekskl. moms) kr. 4998

