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TJEPs populære 
sømpistol er kommet 
i ny og mere slag-
kraftig udgave
TJEPs kendte GRF 34/100 
sømpistol lanceres nu i en 
opgraderet version med 
navnet GRF 34/105. 

- Den største nyhed er, 
at pistolen har fået større 
slagkraft, siger salgschef 
Jesper Tordrup Andersen 

fra Kyocera Unimerco Fa-
stening.

– Med den større slag-
kraft er den nye sømpistol 
den kraftigste 4” trykluft-
pistol på markedet. Det 
betyder, at håndværkeren 
kan slå 4” søm helt i bund 
hver gang, siger Jesper Tor-
drup Andersen.

Pistolen lades hurtigt 
bagfra med en ny baglade-
funktion. Vægten er redu-

ceret til kun 3,8 kg, og en-
delig kan håndværkeren 
justere slagdybden uden at 
bruge værktøj.

- Da der er tale om en 
forbedret udgave af en po-
pulær pistol, har vi allere-
de mærket stor interesse 
for den nye generation, si-
ger Jesper Tordrup Ander-
sen.
tøtte

TJEP-sømpistol med 
meget mere slagkraft

Pistolen lades hurtigt bagfra med en ny bagladefunktion.

En patenteret dob-
beltrulle giver 
Bosch stiksaven 
GST 160 CE Profes-
sional en helt unik 
præcisionskontrol

MesterTest

Af Klaus Tøttrup

- Lækker. Dejlig kompakt, 
let og med et godt, smalt 
greb, som er rart at holde 
på, siger Mester Tidendes 
testhåndværkere, da de får 
Bosch stiksaven GST 160 
CE Professional mellem 
hænderne,

Og de rosende ord hol-
der også en times tid efter, 
da testhåndværkerne har 
arbejdet med maskinen i 
flere forskellige materialer.

- Det er generelt en fin 
sav, det her. Præcisionen er 
i top og man føler, at man 
har kontrol gennem hele 
savningen, forklarer hånd-
værkerne.

Den gode præcision 
skyldes kombinationen 
af en lav vægt på kun 2,2 
kg, et kompakt design, et 
smalt greb og meget præ-
cis savklingeføring via en 
patenteret dobbeltrulle 
som forhindrer, at savklin-
gen bøjer eller ryger ud af 
kurs. 

Unbraco-nøglen        
er død!
GST 160 CE Professional, 
som erstatter  GST 140 CE, 
er udstyret med en stærk 
800 watt-motor med kon-
stantelektronik, som sør-
ger for en ekstra krafttil-
førsel ved belastning og 
sikrer et konstant omdrej-
ningstal, selv når der arbej-
des i hårde materialer. 

Stiksaven har en ro-
bust fodplade lavet af støbt 

magnesium. Fodpladen gli-
der over arbejdsmateria-
let uden modstand takket 
være en særlig plastiksål 
og ridser derfor heller ik-
ke sarte overflader. LED-lys 
sikrer, at der er godt lys i 
skæreområdet, så man ik-
ke “mister” stregen.

For at udføre geringssnit 
kan stiksavens fodplade ju-
steres til en vinkel på 90 
grader uden brug af eks-
tra værktøj. Når spændear-

men på siden trækkes op, 
sættes fodpladen i position 
og låses derefter fast ved at 
trykke spændearmen ind 
igen. 

- Det er et smart system, 
som øger anvendeligheden 
af stiksaven. Det er rig-
tig set, at tilpasningen af 
sålen til geringssnit skal 
foregå uden værktøj. Un-
braco-nøglen er og bliver 
død!. mener testhåndvær-
kerne,

Fuld kontrol
Også skift af savklinge fore-
går nemt og uden brug af 
værktøj. Savklingen kan 
sættes direkte i klingehol-
deren uden at løfte spæn-
dearmen på fronten. Når 
spændearmen trækkes til-
bage, skubbes savklingen 
automatisk ud. Det betyder, 
at du kan undgå brandsår 
fra den varme klinge.

Stiksaven er også for-
synet med spånblæsean-

ordning, der sikrer et godt 
overblik over skærelinjen, 
elektronisk forvalg af ha-
stigheden, så den kan til-
passes til arbejdsmaterialet, 
beskyttelse mod genstart, 
som sikrer, at maskinen ik-
ke starter af sig selv efter en 
eventuel strømafbrydelse, 
og en roterende støvopsug-
ning, der giver håndværke-
ren fri bevægelighed, når 
den er koblet til en af Bosch’ 
tør/våd-støvsugere fra Click 
& Clean-systemet.

- Stiksaven er gennem-
tænkt og er rigtig god at 
arbejde med. Man føler sig 
hurtig dus med saven som 
er til at stole på fordi der 
hele tiden er er fuld kontrol 
over maskinen, fremhæver 
testhåndværkerne.  

Mester Test
Mester Tidende 
har testet Bosch 
stiksav GST 160 CE 
Professional
Håndværkerne me-
ner:
• rigtig god præci-
sion
• god kontrol
• let og kompakt
Pris: 1.948,- kr. 
eks moms leveret 
i L-BOXX med tre 
savklinger, splint-
beskyttelse og et 
udsugningsæt

Kompakt stiksav med mange finesser
Stiksaven er let at arbejde med og kan føres meget præcist. Præcisionen er i top. Her ligger snittene meget tæt! Sålen kan vinkles uden brug af værktøj.

Savklingen 
kan sæt-
tes direkte i 
klingeholde-
ren uden at 
løfte spæn-
dearmen på 
fronten. Når 
spændear-
men træk-
kes tilbage, 
skubbes 
savklingen 
automatisk 
ud.


