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Spelingvrij en strak monteren 
van windverbanden

De wyli tension disc is een uniek 
gepatenteerd stelsysteem. De 
oorsprong ligt in de staalbouw 
waar het gebruikt wordt voor het 
spelingvrij monteren van windver-
banden in gevels en daken. 

Andere spansystemen hebben als 
kenmerk de grote verstelbaarheid en 
dat het duidelijk zichtbaar in het wind-
verband is opgenomen. Echter heden 
ten dage hoeft, door de nauwkeurigheid 
waarmee staalconstructies getekend en 
gefabriceerd worden en het veel nauw-
keuriger plaatsen van de ankers mbv 

bijvoorbeeld Total Station, deze verstel-
baarheid over het algemeen niet groter te 
zijn dan zo’n ±4mm. 
Een ander voordeel is dat de Wyli na 
montage optisch gezien een geheel vormt 
met de windverbandplaat en dus niet 
opvalt.
Behalve in de staalbouw is het systeem 
ook toe te passen in onder andere de 
machinebouw, stellingbouw en andere 
industriële toepassingen.

Wyli Tension Disc.
Telefoon: 0527 699 976
www.wyli.nl

Praktijktest: “Bosch 
accuklopboor en 
accuschroevendraaier: 
de perfecte combinatie”
Bosch introduceert in hoog tempo 
accutools met nieuwe technieken. 
Zo breidt de fabrikant het assorti-
ment accuschroevendraaiers met 
borsteloze EC-techniek snel uit. Dat 
betekent dat deze machines een 
langere looptijd en een hoger rende-
ment hebben dan machines met een 
traditionele DC-elektro-motor. De 
nieuwe EC-motor haalt een rende-
ment van ruim 80% tegenover 60% 
tot 70% van een DC-motor. 

Daarnaast maakt de EC-technologie een 
heel compacte en lichte constructie van 
de gereedschappen mogelijk. Bovendien 
zijn Bosch accuklopboren tegenwoordig 
voorzien met Electronic Rotation Control 
(ERC). Hierdoor herkent een geïnte-
greerde sensor het plots blokkeren van de 
machine bij het vastraken in harde mate-
rialen. Het verder draaien van het gereed-
schap wordt zo geminimaliseerd. Thomas 
Raaijmakers, projectleider bij van Diessen 
Keukens uit Veldhoven, ging aan de slag 
met twee nieuwe accutools van Bosch; de 
accuklopboor GSR 36 VE-2-LI  en de GSR 
10,8 V-EC.

“Bij het monteren van keukens en badka-
mermeubels wordt vaak de stroom uitge-
schakeld. Wanneer je dan grote gaten voor 
afvoer of een extra latje voor steun van het 
blad op de muur moet monteren, is het 
nu niet meer nodig om een haspel uit te 
rollen voor de boorhamer. Met een sterke 
accuklopboor werk je veel efficiënter. 
Voorheen werden krachtige schroefma-
chines ook nog wel eens gebruikt voor het 

boren van gaten, maar dat is funest voor 
de levensduur van je gereedschap,”aldus 
Raaijmakers. Ook het licht op de accu dat 
aangeeft hoe vol de accu is, bevalt Raaijma-
kers uistekend. “Voor je begint weet je 
waar je aan toe bent. Het enige nadeel van 
de machine zou het gewicht kunnen zijn. 
“Voor een accu van 36 volt valt het mij 
nog mee! Maar voor een hele dag intensief 
gebruiken is het wel behoorlijk zwaar.”

De GSR 10,8 V-EC is de lichtste en kortste 
schroevendraaier in de 10,8 voltklasse en 
ligt volgens Raaijmakers onwijs lekker in 
de hand. “Door het gewicht en het design 
kun je de horizontale kracht tijdens het 
schroeven goed bepalen, dus je schroeft 
niet schuin.” Raaijmakers heeft de machine 
gebruikt voor het schroeven in kastjes en 
door de compacte vorm was het lekker 
werken in kleine ruimtes en hoeken. “Wij 
waren hier allemaal wel verbaasd hoeveel 
kracht zo’n klein machientje kan hebben.  
Je ziet dan meteen dat de accu’s de afgelo-
pen jaren sterk verbeterd zijn. De grootste 
schroef die ik vaak gebruik is 5 bij 50 mm 
en dat is geen enkel probleem. Tot slot 
denk ik dat we met deze twee accumachi-
nes de perfecte combinatie in handen heb 
voor het werk wat wij hier doen.” 

De GSR 36 VE-2-LI Professional is verkrijg-
baar voor de verkoopadviesprijs van € 
699,96.- excl. BTW

De GSR 10,8 V-EC Professional is verkrijg-
baar voor de verkoopadviesprijs van € 
205,95. - excl. BTW

Paneelzaag 
GCM 8 SJL 
Professional; 
biedt maximale horizontale 
zaagcapaciteit

Met de paneelzaag GCM 8 SJL Professio-
nal lanceert Bosch een zaag waarmee brede 
werkstukken zoals parket, platen en laminaat 
eenvoudig op maat te maken zijn. De GCM 8 
SJL biedt een horizontale zaagcapaciteit van 
312 mm en een vermogen van 1600 W. Daar-
naast weegt de zaag slecht 17 kg, is compact 
en heeft een ergonomische draaggreep. De 
GCM 8 SJL Professional heeft een tweepunts 
stofafzuiging; een eerste afzuigstuk is beves-
tigd aan het toestellichaam achter het zaag-
blad, een twee afzuigstuk zit aan de zaagarm 
zelf.
De GCM 8 SJL Professional is verkrijgbaar 
voor de verkoopadviesprijs van 519.95 euro 
excl. BTW
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