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HANDIG
Maar hoe bevalt verder het werken met 
de GWS 12-125 CIEX? Mathijs: 
“Praktisch is dat hij zowel links- als 
rechtshandig is te bedienen. Dat kwam 
meteen van pas omdat ik ook een van 
onze tegelzetters heb laten testen.  
Die gebruikte hem net andersom gebruikt 
dan ik.” De collega tegelzetter gebruikte 
de GWS 12-125 bij ‘gewoon’ 
seriematig tegelwerk, en was volgens 
Mathijs ook zeer te spreken over de 
hanteerbaarheid. “Net als ik vindt hij de 
machine prettig in de hand 
liggen, je zou er best 
een 

tijdje mee door kunnen werken als dat 
nodig zou zijn. Dat hij makkelijk met één 
hand te hanteren is, kan ook heel handig 
zijn, bijvoorbeeld juist bij tegelwerk.” 

VEILIG EN EFFICIËNT 
Alle acht modellen van de nieuwe serie 
kleine haakse slijpmachines voor 
professionals van Bosch zijn met het 
‘Intelligent Brake System’ uitgerust.  
Dit magnetische remsysteem functioneert 
in tegenstelling tot mechanische of 
elektronische remsystemen ook bij 

stroomuitval en zorgt ervoor dat 
de haakse slijpmachines  
70 procent sneller tot stilstand 

komen dan een haakse slijpmachine 
zonder remsysteem. 
Wordt de haakse slijpmachine uitge-
schakeld of is er stroomuitval, dan 
worden twee parallelle magneten in het 
drijfwerk zo afgesteld dat hun noord- en 
zuidpolen tegenover elkaar liggen. 
Daartussen ligt een koperen schijf 

waarin door 
de ontstane 
magnetische 
stroom een remmoment 
gecreëerd wordt (wervelstroomprincipe). 
Daardoor komt de schijf van de haakse 
slijpmachine binnen de kortste tijd tot 
stilstand. 
Vier van de acht modellen beschikken 
bijkomend over de gerenommeerde 
‘Protection Switch’. Dit is een dodeman-
schakelaar, die over de volledige lengte 
van de greep gebruikt kan worden, 
waarbij de haakse slijpmachine 
vooraan, achteraan of in het midden 
vastgehouden kan worden. Zo hebben 
professionals ook in moeilijke werkposities 
altijd de volledige controle over de 
machine. 
De kleine haakse slijpmachines met 
‘Intelligent Brake System’ bieden een 
vermogen van 1200 resp. 1500 watt, 
maken 11.500 t/min en wegen 2300 
respectievelijk 2500 gram.

Staat stil 
 voordat je 
hem hebt 
neergelegd
Voor Mathijs Raijmakers, timmerman bij 
het middelgrote Bouwbedrijf Gebrs. van 
Herpen BV in Heesch, Noord-Brabant, is 
een slijpschijf niet zijn voornaamste gereed-
schap, maar wel degelijk onmisbaar. “Hij ligt toch bijna 
altijd binnen handbereik. Even een sleufje slijpen, even 
wat tegeltjes doorslijpen.” Juist door dat aspect van 
‘even dit, even dat’ is Mathijs zeer te spreken over het 
 magnetische remsysteem waarmee de nieuwe haakse 
slijpers GWS 12/15-125 van Bosch Professional zijn 
 uitgerust. “De schijf staat echt al stil voordat je hem hebt 
neergelegd. Met andere machines moet je er voortdurend op 
letten dat de schijf blijft nalopen, met alle ellende van dien als je in de 
haast per ongeluk een kabel meetrekt die dan in de schijf terecht komt.” 
Kortom, een veilige oplossing in elk geval.
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