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Bosch GKM 18 V-LI 
metallsag imponerer
Bosch imponerer med sin første batteridrevne metallsirkelsag. Kompakt, smidig og sterk 
er stikkord for denne maskinen.

Det er effektiviteten som imponerer 
ved Bosch sin første batteridrev-
ne metallsirkelsag GKM 18 V-LI 

Professional. Som mange ganger tidligere 
lar jeg meg imponere av batteridrevne 
verktøy. I dette tilfellet hadde jeg ingen 
forventninger til metallsagens ytelse, og 
kanskje derfor ble jeg imponert over hvor 
lekende lett den sager selv i relativt tykt 
materiale.

TESTEN
For å begynne litt forsiktig valgte jeg 
tynnplategods. Jeg fant frem en defekt 
panelovn som var på vei til gjenvinnings-
stasjonen. Den ble rigget fast til et arbeids-
bord og direkte massakrert. Metallsagen 
hadde jeg knapt startet før den hadde 
skjært opp panelovnen på kryss og tvers. 
Da var det å se seg om etter noe grovere 
gods, og et stålrør var det neste som fikk 
unngjelde. Selv om godstykkelsen var tre 
millimeter hadde sagen ingen problemer 
med å skjære et pent snitt uten videre 
anstrengelse fra operatørens side.
Bosch reklamerer med at sagen skjærer i 
høy hastighet, nesten uten gnister, og det 
stemmer i følge min enkle test. Årsaken 
skal være at Bosch. GKM 18 V-LI er utstyrt 
med et ”Standard for Steel” sagblad som 
er spesielt designet for arbeid med stål. 
Sagbladet har et snitt som i motsetning 
til vinkelslipere ikke sliter på materialet.  I 
følge Bosch skal resultatet bli «et mer pre-
sist snitt siden mengden av gnister som for-
styrrer sikten blir betydelig mindre». 

TESTET:

Bosch GKM 18 V-LI Professional sager 
lekende lett gjennom tre millimeter 
gods.

Metallsagen er god å holde i høyre hånd. 
Jeg kunne ønske meg et bedre grep enn 

motordekselet til venstrehånden.

AV: JOPPE NÆSS CHRISTENSEN

I HÅNDEN
GKM 18 V-LI Professional har en kompakt 
design og veier 2,7 kilo. Det er ikke dår-
lig for et batteridrevet verktøy av denne 
typen. Selv om sagen i og for seg er god å 
holde kunne jeg ønske meg et bedre grep 
for venstre hånd. Slik sagen er konstruert 
holder man i «motordekselet» med venstre 
hånd. Her kunne man lett ha laget et mer 
ergonomisk grep.

FLEKSIBELT BATTERISYSTEM
Bosch’ ”Flexible Power System” kan batte-
rier brukes på tvers av batterimaskiner og 
ladere innenfor samme voltklasse. For bru-
kerne betyr det at de i prinsippet kan gjen-
nomføre et bredt spenn av oppgaver med 
kun ett batteri. 18 V-sortimentet består på 

nåværende tidspunkt av 40 maskiner og 
batterier med 2,0 Ah, 3,0 Ah, 4,0 Ah, 5,0 
Ah og 6,0 Ah. 
Veiledende pris på Bosch GKM 18 V-LI 
Professional er drøyt 2000 kroner + mva.

KONKLUSJON
Til å være batteridrevet er GKM 18 V-LI 
Professional et kompakt og effektivt hånd-
verktøy til en grei pris. Maskinen impone-
rer med sin styrke og lette vekt. Den passer 
godt til bruk i industrien så vel som «gjør-
det-selv-spesialisten».

For mer informasjon besøk: www.bosch-
professional.com/no/no/gkm-18-v-li-
35977-ocs-p/


