
Mobiel kluslicht
Een beetje extra licht op de klus kan in deze donkere dagen nooit kwaad. 
Aan kunstlicht op de werkplek geen gebrek. Want bouwlampen in vele 
soorten & maten en gereedschap met steeds beter presterende ledlampjes 
grijnzen vanaf het schap de vakman in groten getale toe. Toch zag 
Bosch een gaatje in de overvolle lichtmarkt. Met maar liefst drie slimme 
lichtoplossingen pakt de toolproducent stevig uit.

Variabele sfeerleds
Bosch biedt met de GLI VariLED sfeerlicht op de klus. 

De drie powerleds produceren opvallend warm licht. 

De 300 lux-lichtstaal kun je door een lensje te draaien 

naar keuze diffuus maken of bundelen. De prik haalt 

de lamp uit een 14,4 of 18 volt-accu die tevens als 

verstelbare voet dienstdoet. Stevig is de VariLEd 

ook, want hij gaf geen krimp na een paar stevige 

valbeurten van de werktafel. Handig is de rubberlus 

waarmee je de lamp kunt ophangen. Ook voor de 

VariLED geldt: de Bosch-loze vakman dient de accu 

en lader apart aan te schaffen.

Prijs: gezien vanaf 53 euro exclusief btw

Kofferleds
Een plakkaat van zestig lampjes op een gereed-

schapskoffer vastzetten mag een vondst heten. Deze 

constructie scheelt gesleep met een aparte lamp en 

snoer. Want die koffer met machine moet toch mee. 

De leds van de GLI PortaLed produceren een indruk-

wekkende bak licht, volgens opgave 1700 lux. De 

helderheid van de lichtbak is instelbaar. De PortaLed 

is afneembaar om de L-Boxx stapelbaar met andere 

koffers te houden. Om van al dit moois te kunnen ge-

nieten, moet je wel met Bosch-gereedschap werken. 

De L Boxx-lichtkoffer wordt zonder accu en oplader 

geleverd. De lamp geeft alleen licht met de prik van 

Bosch 14,4 en 18 volt-accu’s. 

Prijs: gezien vanaf 165 euro  exclusief btw

Magneet met leds
De opvallend robuust en compact uitgevoerde Bosch 

GLI DeciLED 10,8 volt biedt genoeg nuttige functies 

om het verschil te kunnen maken. Zo vergroot de 

opvallend sterke magneet de inzet van de lamp. 

Wij ‘plakten’ de nog geen pond wegende Bosch 

op de motor die in de werkplaats stond voor een 

onderhoudsbeurtje. De lamp liet zich dankzij de ver-

stelbare voet in combinatie met de uitklapbare voet 

in praktisch elke denkbare hoek kneden. Dankzij deze 

� exibiliteit biedt de lamp met tien 350 lux produce-

rende leds goed zicht op het werk. Het felle licht laat 

zich met een druk op knop 50 procent dimmen. De 

karabijnhaak maakt het 

mogelijk de lamp onder 

meer aan je werkbroek 

te hangen. De DeciLED 

past ook op een statief. 

De accu en de lader 

moet je apart aanschaf-

fen als je niet over Bosch 

10,8 volt-gereedschap 

beschikt.

Conclusie: puike lamp, 

de aanschaf waard. 

Prijs: gezien vanaf 

53 euro exclusief btw

Links het warme licht van de VariLED en rechts het felle ledlicht van DeciLED.
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