
De belangrijkste plus van de GSR 18 

V-EC FC2 Professional accuschroefboor-

machine van Bosch is voor Mark van Dijk 

het boorhamer opzetstuk. “Je hoeft maar 

één koffer mee naar boven te nemen.  

Als je met standaardmachines werkt heb 

je een schroefboormachine én een 

slagboormachine bij je, en nou maar één 

die het allebei kan.” 

En dat kan nog snel ook: letterlijk in een 

handomdraai wordt gewisseld van 

boorhouder naar slagbooropzetstuk met 

SDS-Plus opname. 

Goed zicht

Verder pluspunten vindt Van Dijk het 

ledlampje dat vanzelf aangaat: “Je hebt 

zonder er bij na te hoeven denken goed 

zicht op je werk. Het gaat alleen wel snel 

weer uit”, en de kracht van de machine. 

Daarover valt overigens wel wat op te 

merken: “Hij is bijna meteen op volle 

toeren, daar moet je bij fijn werk wel mee 

oppassen.“ 

Dat maakt de machine volgens Van Dijk 

vooral geschikt voor het grovere werk, 

dus Bosch heeft niet voor niks de lichtere 

14,4 V meteen ook gelanceerd.  

Een andere opmerking van Van Dijk gaat 

over de twee beschikbare snelheden,  

“ik had er graag ook nog een paar 

tussenin gehad.” 

Systeem

De FlexiClick GSR 18 V-EC FC2 en GSR 

14,4 V-EC FC2 zijn krachtige accuschroef-

boormachines die door vier verschillende 

opzetstukken bijna elke klus aankunnen. 

Het systeem bevat naast de accuschroef-

boormachine het passende boorhouder-, 

excenter- en haaks opzetstuk en een 

boorhameropzetstuk. 

De toepassingsmogelijkheden bestaan 

uit klassieke schroefklussen tot en met 

het boren in hout, metaal en zelfs beton 

en dat terwijl de machine zeer compacte 

afmetingen heeft inclusief het desbe-

treffende opzetstuk. De vakman kan 

daardoor zeer flexibel en ook op moeilijk 

bereikbare plekken nauwkeurig werken, 

schroeven in randzones van kasten en 

muren losdraaien of vastdraaien of zelfs 

boorgaten in krappe nissen maken. 
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  Met de Hex-opname kunnen 

standaardbits worden gebruikt.  

De machines hebben een bit-

vergrendeling en een universele 

interface met kleurcodering, 

 waarop de verschillende opzet-

stukken worden aangebracht. 

  Het boorhouderopzetstuk heeft 

een Auto-Lock-functie en neemt 

boren tot 13 millimeter op. 

Inclusief boorhouderopzetstuk 

zijn de accuschroefboormachines 

toch maar 205 millimeter lang.

  Met het excenteropzetstuk GEA 

FC2 Professional kan exact en tot 

11 millimeter van de rand worden 

geschroefd. 

  Met het haaks opzetstuk kan 

waar weinig ruimte is om de hoek 

worden geschroefd en het 

 opzetstuk is met een lengte van 

95 millimeter zeer compact.

 

  Het boorhameropzetstuk 

 verandert de accuschroef-

boormachines in krachtige  

SDS-plus-boorhamers die 

 moeiteloos in beton boren. 

  Het koppelen van de vier 

FlexiClick-opzetstukken aan de 

accuschroefboormachines 

 gebeurt door gewoon het 

 opzetstuk op de FlexiClick-

interface zetten en dit tegen  

de klok in te draaien. 

Van alle 

markten thuis

Mark van Dijk is als allround installateur bij Hanbank 

Installatietechniek van alle markten thuis.  

Van nieuwbouw woningcomplexen tot 

particuliere verbouwingen en van cv-installaties 

tot rioollekkages. Daarom is het ideaal een 

accuschroefboormachine bij je te hebben die 

ook allround is. En dat ís het 5-in-1 accuschroef-

boormachine-systeem van Bosch: de GSR 18 V-EC 

FC2 Professional met vier FlexiClick opzetstukken, is het 

eerst wat Van Dijk opmerkt over de machine die hij getest heeft. 
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