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Wel merkt Thomas daar bij op dat voor 
het fijne werk van de keukenmonteur, 
bijvoorbeeld bij het integreren van 
apparatuur in bladen, wat hem betreft 
de 14,4 accu van zijn testmachine 
groot, lees zwaar, genoeg is. “Dit ligt 
lekker in de hand en beweegt goed, 
een 18 voltaccu lijkt me te zwaar om 
goed te kunnen manoeuvreren.”  
In hetzelfde licht kan de opmerking van 
Thomas worden gezien dat de staafversie 
voor de keukenmonteur waarschijnlijk net 
iets handiger is dan de beugelversie die 
hij testte. 

TRAPLOOS
Heeft een keukeninbouwblad rondingen, 
in zijn vrije tijd maakt Thomas wijnkastjes 
waarbij voor de rondingen van de fles 
cq flessenhals kleine radiussen moeten 
worden gezaagd. “Dat gaat perfect zonder 
noemenswaardige kracht en zonder 
torsie. Zelfs met een redelijk grove zaag, 
die ik kies voor en robuust uiterlijk.”
Als andere pluspunten van de GST 18 
V-LI B noemt Thomas de met de bedien-
knop traploos regelbare snelheid, het 
lage trillingsniveau en de uiterst stabiele 
zool. “En natuurlijk wat Bosch kenmerkt: 
de hoeveelheid bergruimte in de koffer. 
Kortom, een heel handige machine.”

LAADINDICATIE
De GST 18 V-LI S Professional is de 
eerste draadloze 18 volt decoupeerzaag 
van Bosch met staafgreep en de 
beugelgreepdecoupeerzaag GST 18 
V-LI B Professional is een geoptimaliseerde 
versie van de vorige uitvoering. 

Met slechts 282 millimeter lengte en 2,4 
kilogram gewicht is de GST 18 V-LI S 
Professional een zeer compacte 
accudecoupeerzaag in de 18 voltklasse. 
Een handgreep aan de staafgreep 
maakt het mogelijk om bijzonder dicht 
bij het werkstuk te werken. Als het toestel 
wordt uitgeschakeld stopt het zaagblad 

dankzij de autostopfunctie onmiddellijk.
Zoals de staafversie is de beugelvariant 
GST 18 V-LI B Professional bijzonder 
compact en heel licht (2,4 kg).  
De batterij laadindicatie geeft altijd 
informatie over de nog ter beschikking 
staande energie.

Geen kabel meer die  
om de machine 
draait

Technische 
 gegevens

GST 18 V-LI S 
Professional

GST 18 V-LI B 
Professional (vervangt 
GST 18 V-LI Professional)

Accuspanning 18 V 18 V 

Accucapaciteit 4,0 Ah 4,0 Ah

Aantal zaagbewegingen 0 - 2.700 min-1 0 - 2.700 min-1

Zaagdiepte in hout 120 mm 120 mm

Zaagdiepte in metaal 8 mm 8 mm

Gewicht 2,4 kg 2,4 kg

Voor Thomas Raaijmakers, werkzaam bij Van Diessen Keukens in 
Veldhoven, was de belangrijkste troef van de door hem geteste 
 beugelgreepdecoupeerzaag GST 18 V-LI B Professional van Bosch de 
accuvoeding. “Ik heb in de loop der jaren met diverse decoupeerzagen 
gewerkt, maar dit is voor mij het eerste accumodel. Met name bij 
grote keukenbladen werkt dat super. Bij een kabelmachine moet je 
voortdurend opletten omdat je kabel om de machine heen draait en zo 
in het bereik van de zaag kan komen.” 


