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Praktijktest Bosch Gereedschap 
Het team van ‘van Diessen Keukens’, fabrikant van maatkeukens uit 

eigen fabriek te Veldhoven, testte de laatste innovaties van Bosch 

Professioneel Gereedschap voor KlusPro. Het team nam natuurlijk het 

Bosch Wireless Charging syteem onder de loep, maar ook de nieuwe 

klopboorschroevendraaier GSB 18 V-EC Professional in combinatie 

met de 5,0Ah accu en de GBH 8-45 DV boorhamer.

Met de Bosch 
GAL W 1830 
Professional 
acculader kan 

je gereedschap met accu’s 
contactloos laden door ze een-
voudig op de lader te plaatsen 
als het gereedschap niet ge-
bruikt wordt. “Dit noem ik nou 
een innovatieve oplossing die 
vooral handig is in onze pro-
ductiehal. Met het gebruik van 
deze accu-oplader heb je maar 
een accu nodig en deze hoef 
je zelfs nooit uit de schroef-
machine te halen. Hierdoor 
kun je snel werken wanneer je 
veel verschillende handelingen 
moet doen aan de werkbank,” 
aldus Koen Senders. 

De klopboorschroevendraaier 
GSB 18 V-EC is uitgerust met 
een borstelloze EC-motor. 
Hiermee is hij niet alleen duur-
zamer, maar gaat ook dubbel 
zo lang mee. “In combinatie 
met de nieuwe 5,0 Ah-accu’s, 
die de looptijd nog eens met 
25 procent verlengen, is de 
machine ook geschikt voor het 
zwaardere hand- en spanwerk 
en ideaal voor montage bij de 
klant”, vervolgt Senders. 

Tot slot ging Jan van Diessen 
aan slag met de GBH 8-45 
DV Bosch boorhamer: “Wij 
gebruiken boorhamers minder 
vaak, maar moeten toch ook 
wel eens door een muur heen 

voor bijvoorbeeld ventilatie-
gaten. Dat is met deze machine 
een peulenschil. De machine 
zelf is niet overdreven zwaar 
en door het anti-trillinghandvat 
is hij ook te handelen voor 
langdurig gebruik. Dat is 
volgens ons echt de kracht van 
deze boorhamer.”  

Kijk voor meer informatie op: 
http://www.bosch-profes-
sional.com/nl/nl/ 
of scan de QR code:
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