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MESTER/VÆRKTØJ Bosch 
har udvidet borehammer-
sortimentet med EC-mo-
tor med to kraftfulde ma-
skiner: GBH 18V-26 Pro-
fessional og GBH 18V-26 
F Professional. Begge ma-
skiner har en slagenergi 
på 2,6 J og dermed 50 pct. 
mere slagkraft end den 
hidtil mest effektive 18 V-
borehammer. De kan der-
for sammenlignes med en 
ledningsdrevet maskine 
som f.eks. GBH 2-26 Pro-
fessional - ikke mindst på 
grund af deres EC-motor. 

For første gang tilbyder 
Bosch de nye 18 V-bore-
hamre med en aktiv og in-
tegreret støvudsugning, 
for at reducere støv under 
arbejdet.

 Udsugningsenheden 
GDE 18V-16 Professional 
kan efter behov ganske 
enkelt sættes på boreham-
meren. Enheden har sin 
egen motor, som også for-
synes med akku-energi fra 
borehammeren. Udsug-

ningen er udstyret med en 
Auto-Power-On/Off-funk-
tion der starter automa-
tisk sammen med bore-
hammeren, men har to se-
kunders efterløb for bedst 
mulig at fjerne støvet, ef-
ter at boreprocessen er 
stoppet. 

KickBack control
GBH 18V-26 Professional 
og GBH 18V-26 F Professi-
onal er forsynet med en 
KickBack Control-funk-
tion. Opstår der en plud-
selig rotation af boreham-
meren omkring boreak-
sen - eksempelvis ved fast-
klemning af boret, når der 
bores i armeret beton - slår 
den integrerede sensor 
motoren fra på brøkdele 
af et sekund. Denne pro-
ces forebygger et uventet 
tilbageslag af værktøjet og 
kan reducere risikoen for 
skader. 

Og der er mere avance-
ret elektronik i maskiner-
ne: Når der skal bores i 

skrøbelige materialer som 
f.eks. fliser er der hjælp at 
hente fra den  integrerede 
funktion Electronic Preci-
sion Control (EPC). Når 
EPC-funktionen er aktive-
ret, begrænses boreham-
merens maksimale ydelse 
til 70 pct. ved langsomme-
re acceleration. Det bety-
der, at man lige fra starten 
kan arbejde med slag-
funktion og derved spare 
et arbejdstrin - boret gli-
der ikke ved forboring.

Færre vibrationer
Den nye generation af 18 
V-borehamre fra Bosch 
har også fået en ny ud-
formning. Håndgrebet 
ligger nu på linje med bo-
reaksen på begge maski-
ner, og denne L-form sik-
rer, at arbejdet bliver min-
dre trættende. Desuden 
har begge borehamre et 
dæmpningselement, der 
afkobler hovedgrebet fra 
hammerens drev og der-
med reducerer vibrations-

belastningen. 18 V-bore-
hamrene er desuden ud-
styret med LED-lys på hu-
set, så arbejdsområdet 
bliver godt oplyst, samt en 

effektiv 6,0 Ah-akku. 
Der kan vælges mellem 

en model med fast patron 
og en model med skiftepa-
tron (F), hvor der også 

medfølger en selvspæn-
dende borepatron til 
rundskaftbor.

tøtte

Borehamre med støv-udsugning
Slagkraftige 18V akku-borehamre med integreret støvudsugning

Støv er sundhedsskadeligt og skal opsamles.


