
Vakmensen testen de nieuwe  
gereedschappen van Bosch

Onder de slogan ‘1000 Tools – 1000 Testers’ biedt Bosch vakmensen uit Europa de 

kans om een aantal innovaties in de blauwe serie van het Duitse topmerk gratis te 

testen. De slogan mag letterlijk opgevat worden: er zijn in totaal 1.000 toestellen 

beschikbaar voor 1.000 vakmannen uit heel Europa. De reacties van de deelne-

mers worden, met foto’s en/of video’s, op een speciale website gepubliceerd.

W
e weten dat professio-

nals vooral op hun eigen 

oordeel of dat van een 

collega vertrouwen”, 

zegt Oliver Mössler, directeur Brand 

Management van Bosch Blauw Europa. 

“Met 1.000 Tools – 1.000 Testers facili-

teren we een platform waarop vakman-

nen zich kunnen aanmelden voor een 

onafhankelijke test en van hun eigen 

praktijkervaringen en die van andere 

vakmannen kunnen profiteren.”

Tot het testprogramma behoren pro-

ductnieuwigheden, zoals de Bosch 

GSR 14,4 V-LI en 18 V-LI Professional. 

De beide accuschroefboormachines 

van de “dynamicseries” van Bosch be-

schikken over de kortste bouwvorm in 

hun klasse en kunnen tot 500 schroe-

ven met slechts één acculading aan (18 

volt). Vaklui die voor zware schroef- en 

boortoepassingen bijzonder robuuste 

en compacte elektrische gereedschap-

pen nodig hebben, kunnen daarnaast 

voor toestellen van de “robustseries” 

van Bosch kiezen, bijvoorbeeld de ac-

cuklopboorschroevendraaiers GSB 14,4  

VE-2-LI en 18 VE-2-LI Professional. Later 

volgen toestellen zoals een Multicutter, 

kap- en verstekzagen, decoupeerzagen 

en andere nieuwigheden. De actie loopt 

tot het einde van dit jaar. Op deze pa-

gina de eerste testreviews.

Guus Morrien van Morrien Lasvast 

testte de GBH 2-28. “De boormachine 

zit ten eerste in een goede opbergkist, 

ten tweede is de verwisselbare kop 

perfect. Bij het boren in staal valt op 

dat de machine lekker stabiel in de 

hand ligt, zonder erge trillingen, en 

goed krachtig is. Het boren in beton 

is tevens een eitje met deze machine! 

Een goede machine met een goede 

naam, daar hou ik van!!” 

David Schmidt:
“Ik ben superpositief over de GSB14.4. 

Het is een licht, gebalanceerd en com-

pact model. Ik heb de accuklopboor-

schroevendraaier aan drie testen on-

derworpen: boren in steen, boren in 

hout en gaten zagen met verschillende 

groottes. Wat me opviel was de levens-

duur van de batterij en hoe moeiteloos 

de machine door het materiaal boorde. 

Pas bij de grootste gatenzaag (125mm) 

kreeg hij wat moeite. Dit apparaat ver-

vangt zeker mijn Bosch GSR 10.8 Li, 

hij is duidelijk sterker, veelzijdiger en 

heeft een veel langere batterijduur.”

Rick de Koning van Aannemersbedrijf Van der Worp over de boormachine GBH 

2-28 DFV: “Wij hebben de boormachine gebruikt om ankers van 25 mm te boren in 

beton en om gaten te hakken en te boren in steensmuren. Met het boren van de an-

kergaten had hij totaal geen moeite. Doordat de machine zichzelf bijna door het be-

ton slaat, hoef je nauwelijks druk uit te oefenen. Ook geeft hij weinig terugslag. Dat 

scheelt veel trillingen, daardoor kan je langer werken. Het boren in de steensmuren 

ging helemaal met gemak, net als het hakwerk. Doordat je de kop eenvoudig kan ver-

wisselen is het makkelijk te boren en te schroeven, dat bespaart veel tijd. Het scheelt 

ook een tweede machine en je hebt dus minder snoeren. Dat is veiliger werken.”

Aannemer Marco Olsthoorn test-

te de accuklopboorschroevendraaier 

GSB 14,4 VE-2-LI: “Deze machine 

bevalt prima. Zo heb ik laatst een 

badkamer in de dakopbouw afgemon-

teerd en daarvoor  hoefde ik maar een 

machine te gebruiken. Handig, alles 

in een, het scheelt me een paar keer 

lopen. Qua kracht valt hij zeker ook 

niet tegen. Al met al een maatje erbij 

in de bouw.”

De Klussenier Arno Pattynama:
De GSB 18 VE-2-LI is makkelijk hanteerbaar door zijn gewicht en ligging in de hand. 

Zeer goede accu, waardoor de kracht langdurig in de machine is. Hij glijdt door 

stenen muren heen. De snelspankoppeling is erg handig voor het verwisselen van 

diverse mogelijkheden, zoals boren en bithouder. Zeer handig is ook de laadtijd 

van de accu´s, voordat de machine leeg is de accu al lang opgeladen. Ik vind het een 

zeer handige, robuuste, degelijke en makkelijk bruikbare machine.”Rianne Rouwenhorst:
“De GSR 18 V-LI is een fijne machine, 

ligt goed in de hand en heeft behoorlijk 

wat power. Het lampje is zeer handig, 

met name in donkere stallen. Accu gaat 

lang mee, handige koffer, alleen mis ik 

op de machine een bithouder. Verder is 

het een prima apparaat!!”

Johan Post van Toolworks:

“Ik heb de Schroefboormachine GSR 14,4 V-LI Professional stevig aan de tand gevoeld. De machine ligt lekker in de hand. Over 

de accuduur ben ik zeer tevreden. Twee dagen intensief gebruikt bij plaatsen van een schutting. Veel boor- en schroefwerk, ruim 

500 stuks, waarbij slechts eenmaal van batterij gewisseld moest worden. Het traploos opvoeren van de snelheid werkt bij deze 

boormachine zeer prettig. Groot koppel. Zeker bij het verwijderen van oude vastgeroeste schroeven. Scheelt heel wat bitjes. Het 

koffersysteem is zeer praktisch, robuust en handig stapelbaar. Een klein puntje van kritiek. Het binnenwerk is van een te hard en te 

dun plastic. Wanneer er iets bovenop valt breekt het  makkelijk.”

Geïnteresseerde vakmensen kunnen zich voor een test aanmelden op http://www.bosch-professional.com/nl/nl/1000tools/.  
Op deze site worden tevens de bevindingen van de vakmensen gepubliceerd, compleet met foto’s en video's. 

Bosch geeft gratis gereedschap weg om te testen!
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