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Tema:  Værktøj

Bosch’s nye multi-
cutter - GOP 18 V-EC 
Professional -  er den 
første akku-model, 
som er udstyret med 
en EC-motor uden 
kulbørster. EC-moto-
rer har en effektivi-
tetsgrad på mere end 
80 pct. 

Mester Test
Af Klaus Tøttrup

Bosch præsenterede sin nye 
akku-multicutter i efteråret 
sidste år og nu har Mester 
Tidendes testhåndværke-
re haft mulighed for at te-
ste multicutteren GOP 18 V-
EC Professional, der er den 
første akku-model, som er 
udstyret med en EC-motor 
uden kulbørster

EC-motorer har en effek-
tivitetsgrad på mere end 80 
pct., mens almindelige elek-
triske DC-motorer kun op-
når en effektivitetsgrad på 
60-70 pct. Multicutteren le-
veres med det kraftfulde 4,0 
Ah CoolPack-batteri, som 
bl.a. sikrer lang levetid til 
batteriet og til selve værktø-
jet.

Nemt klingeskift 
Mester Tidendes testhånd-
værkere er umiddelbart 
godt tilfredse med, at det er 
lykkedes at holde maskinens 
vægt inkl. batteri ned på un-
der 2 kg.

Ved præci-
sionsarbejde, 
hvor man skal 
holde maski-
nen stille el-
ler ved arbejde 
over skulde-

højde og fokusere helt præ-
cist er det en god hjælp, at 
maskinen ikke vejer mere 
og er i god balance, forklarer 
testhåndværkerne.

Også skiftet af klinger får 
ros med på vejen:

- Det er nemt og klingen 
griber straks fat i griber-
ne. Der er godt overblik ved 
klingeskiftet og låsemeka-
nismen fungere fint, påpe-
ger testhåndværkerne.

GOP 18 V-EC Professional 
er udstyret med et SDS-sy-
stem, som betyder, at man 
nemt og hurtigt kan skifte 
mellem mange typer tilbe-
hør med 12-punkts-holder-
systemet OIS (Oscillating 
Interface System): Man skal 
blot løsne låsen, indsætte til-
behøret og lukke låsen igen.

Bosch vil i fremtiden gø-
re det lettere for håndvær-
kerne at vælge det rigtige til-
behør. Derfor er alt tilbehør 
nu udstyret med OIS, så det 
passer til alle almindelige 
multifunktionsværktøjer. 
Derudover gør det nye farve-
kode-system på værktøjshol-
deren det nemt at vælge den 
rigtige klinge afhængig det 
materiale, du skal arbejde i.

Lave vibrationer
Multicutteren er som nævnt 
en meget alsidig maskine 
som kan bruges til løser op-
gaver, hvor andre maskiner 
har svært ved at komme til. 
Og med akku-modellen øges 
fleksi-

biliteten på den område ge-
valdigt.

- Vibrationsmæssigt lig-
ger Bosch-maskine på linje 
med så mange andre multi-
cuttere på markedet. Man 
skal under alle omstændig-
heder være opmærksom på, 
at sådanne maskiner vibre-
rer meget og at man også 
skal huske høreværnet, un-
derstreger testhåndværker-
ne.,

- Alt i alt er akku-model-
len en maskine med med høj 
kapacitet. Den er let at betje-
ne og tilbehørsprogrammet 
er nærmest uendeligt, fast-
slår Mester Tidendes test-
håndværkere.

MesterTest
Mester Tidende har 
testet Bosch akku-mul-
ticutteren GOP 18 V-EC 
Professional.
Håndværkerne mener:
• høj ydelse
• nemt klingeskift
• god balance  i maski-
nen

Vejl. udsalgspris:  
3.398 kr. ved levering 
i L-BOXX med to 4,0 
Ah-batterier, mens 
soloversionen uden 
batterier koster 1.998 
kr. inkl. moms

Akku-multicutter med høj ydelse
Akku-multicutteren vejer under 2 kg.Også med slibesål arbejder multicutteren effektivt.

Mester Tidendes testhåndværkere testede multicutteren i flere forskellige materialer

Akku-modellen er en maskine 
med høj kapacitet og stor flek-
sibilitet.


