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Sortiment 2010/2011: 
Professionella blå elverktyg för sten- och  
betongbearbetning från proffs till proffs

Proffs på sten och betong –  
   toppeffekt inom alla användningsområden



Företag

 Förnamn, efternamn

Postadress

Postnr, postort

Telefon  Fax

E-post

Från proffs till proffs

Datum / underskrift

Fax: 08-750 16 76

Befattning Ägare / vd Inköpsansvarig för elverktyg Annan befattning

Höghusbyggnad

Grundkonstruktioner

Övrigt bygg

Fordonsförsäljning / -reparationer

Fordonsindustri

Övrig fordonstillverkning

Maskinbyggnad

Låssmeder

Stål- / metallbearbetning

Övrigt

Takläggning / bygg  

Finsnickeri / snickerier  

Möbeltillverkning / -industri  

Övrig träbearbetning

Måleri / lackering  

Golvläggning / klinker

Golvläggning / trä

Elinstallation

Plåtslageri

VVS- / ventilationsteknik

I vilken bransch är företaget verksamt?

Hur många elverktyg finns det på företaget?

Ja, jag tar gärna emot mer information även via e-post från Bosch i framtiden.

SBR 07 / 10 S

Ja, jag tar gärna emot mer information från Bosch i framtiden!

Man

Kvinna

Jag är medveten om att de uppgifter som jag nu lämnar får sparas och användas av Bosch-gruppen för att informera mig om produkter och tjänster. Jag 
kan få information om vilka personuppgifter som sparats av Robert Bosch GmbH, Power Tools, DE-71518 Backnang, Tyskland. Begäran kan ställas  
närsomhelst till Bosch-gruppen på adressen ovan.
Ja, jag är medveten om att jag kan komma att få information från utvalda, lokala Bosch-återförsäljare om produkter och tjänster och att  
personuppgifterna därför kan skickas vidare. 

1 – 19 20 – 49 50 – 99 > 100

Bosch är en pålitlig partner för hantverkare och industri. Du betyder mycket för oss, och vi skulle gärna vilja hålla dig 
uppdaterad framöver med information om våra professionella, blå elverktygsnyheter och specialtjänster. Fyll helt
enkelt i ett kontaktblad och skicka det till angivet faxnummer. 
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*  gäller alla professionella blå elverktyg  
som registrerats inom fyra veckor från inköp på www.bosch-professional.com/warranty.

Nya kakelfräsen GTR 30 CE Professional:  

snabbast i allt slags kakel

Robert Bosch AB
Power Tools
Isafjordsgatan 15
164 26 Kista
Tel: 08-750 18 20
www.bosch-professional.se

 



Professionella lösningar  
för betong-, sten-  
och kakelbearbetning

Som proffs har du stora förväntningar på dig: pre-
station, mångsidighet och full kapacitet även under 
tuffa förhållanden. Då är det väl ganska självklart 
att du ställer samma krav på dina elverktyg?

Bosch-elverktyg för betong-, sten- och kakelbe-
arbetning står för toppeffekt, robusthet och tillför-
litlighet. Borra plugghål, göra ändringsbilningar, 
fräsa slitsar eller borra i hårt kakel: Bosch elverktyg 
ger dig suveräna förutsättningar för proffsresultat. 

När vi utvecklar nya, blå elverktyg på Bosch, så 
jobbar vi i nära samarbete med proffsen som testar 
maskinerna under extrema förhållanden t.ex. vid 
tunnelbyggen. Det gör att du som proffs alltid kan 
lita helt på kvalitetsteknik.

Professionella blå elverktyg för sten-, betong- och 
kakelbearbetning – imponerande lösningar från 
proffs till proffs.



Borr- och slaghammare med SDS-plus 4

 SDS-plusborrhammare 6f

 SDS-plusslaghammare 9f

Borr- och slaghammare med SDS-max,
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Alla vikter på de följande sidorna enligt EPTA-metod 01/2003.
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”När vi monterar en sprinkleranläggning, så 
kommer vi upp i ungefär 12 000 borrhål. 
Eftersom vi måste arbeta uteslutande över 
huvudhöjd, så måste hammaren vara lätt. 
Nya GBH 3-28 DFR Professional är kom-
pakt och har bra slageffekt. Jag kan borra 
hål för 10 x 90 mm-förankringar extremt 
snabbt. Det är helt perfekt.”

Christian Kaufmann, sprinklermontör

 f  SDS-plusborrhammare sid. 6

 f  SDS-plusslaghammare sid. 9

Borr- och -slaghammare 
med SDS-plus:  
bäst i klassen på  
borrning och bilning

De professionella Bosch-borrhammrna i 2 till 4 kg-klassen 

har satt standard i decennier när det gäller kapacitet. 

Det vill säga: du borrar och bilar snabbare, tillförlitligare 

och blir på så vis även kostnadseffektivare.



Borrhammare 
GBH 2-20 D 
Professional:

Toppeffekt i kompaktklassen

Stor borravverkning och 30 %  f

större bilningskapacitet än  

övriga borrhammare i instegs-

klassen

Lätt och kompakt, perfekt för  f

arbeten över huvudhöjd

Robust blockkonstruktion ger  f

lång livslängd

NYHET! GBH 2-20 D Professional GBH 2-23 REA Professional GBH 2-23 RE Professional

Märkeffekt (W) 650 710 650

Slageffekt per slag (J) 0–1,7 0–2,5 0–2,5

Vikt (kg) 2,3 3,5 2,3

Borrintervall: 
4–20 4–23 4–23Borr-Ø i betong med hammarborr (mm)

Vibrationsemissionsvärde (m/s²)/onoggrannhet
Hammarborrning i betong 14/1,5 18/1,5 18/1,5
Bilning 12/1,5 –/– –/–

Beställningsnummer 0 611 25A 400 0 611 250 500 0 611 250 400

Mer information om professionella, blå elverktyg och tillbehör hittar du på www.bosch-professional.se. 

Borrhammare 
GBH 2-26 DFR Professional:
Den snabba allkonstnären  
med utbyteschuck

Kraftig 800 W-motor och   f

3 J slageffekt ger snabb 

borravverkning

Blixtsnabba, verktygslösa  f

byten mellan SDS-plus- och 

snabbchuck

Rotationsstopp för bilning f

6 | SDS-plusborrhammare

NYHET!

Borrhammare 
GBH 2-23 REA Professional:
Kompaktlösning för dammfri 
borrning

Inbyggd, avtagbar dammsugare  f

ger rent, dammfritt arbete

Jobba bekvämt över huvudhöjd  f

tack vare mycket kompakt  

konstruktion

Borrkronadaptersats för utsug  f

vid arbete med borrkronor 

(upp till 68 mm)



SDS-max

Mer än 75 års Bosch-hammarkompetens – från proffs till proffs 

EH 600 Professional  
lansering av första 
slaghammaren  
med torsionsslag-
generator

Bosch uppfinner 
SDS-maxfästet

GBH 24 VRE  
Professional  
världens första 
sladdlösa  
borrhammare

GBH 5-40 DE  
Professional  
Världsnyhet: första  
borrhammaren med  
Vibration Control

Bosch uppfinner 
SDS-plusfästet

1932 1977 1984 1990 2001

Mer än 75 års erfarenhet av hammare:  
obruten innovationsserie

SDS-utbyteschuck
Enhands verktygsbyten: 
sekundsnabba och  
smidiga byten mellan 
SDS-pluschuck och 
snabbchuck

Mer än 75 års erfarenhet av  
Bosch-borrhammare har lett  
till mängder av innovationer.  
Ett exempel: GBH 2-26 DFR  
Professional med kraftig  
800 W-motor för snabb borrav-
verkning. Den vridbara borst-
plattan ger dig samma kraft vid 
höger- och vänstergång. SDS-
utbyteschucken ger dig snabba, 
smidiga verktygsbyten med  
en hand. 

NYHET! GBH 2-20 D Professional GBH 2-23 REA Professional GBH 2-23 RE Professional

Märkeffekt (W) 650 710 650

Slageffekt per slag (J) 0–1,7 0–2,5 0–2,5

Vikt (kg) 2,3 3,5 2,3

Borrintervall: 
4–20 4–23 4–23Borr-Ø i betong med hammarborr (mm)

Vibrationsemissionsvärde (m/s²)/onoggrannhet
Hammarborrning i betong 14/1,5 18/1,5 18/1,5
Bilning 12/1,5 –/– –/–

Beställningsnummer 0 611 25A 400 0 611 250 500 0 611 250 400



GBH 36 V-LI Professional 
första sladdlösa borrham-
maren som är lika stark 
som en med sladd

GSH 16 Professional  
störst avverkningskapaci-
tet i 16 kg-klassen

GBH 2-20 D Professional 
toppeffekt i kompakt-
klassen

GSH 27 VC Professional 
världens kraftigaste elbil-
ningshammare

2005 2007 2010 2010

Borstplatta
Vridbar borstplatta  
ger samma kraft vid  
höger- och vänstergång

800 W-motor
Den kraftiga 800 W- 
motorn gör du kan  
jobba med borrkronor 
upp till 68 mm 

Kulhylsa
Kulhylsan ger dragav-
lastning och förhindrar 
sladdbrott

Rotationsstopp 
Rotationsstopp och  
slaggenerator med 3 J  
slageffekt per slag  
ger smidig bilning, t.ex.  
vid kakelborttagning



Bilningskapacitet jämfört med andra  
borrhammare i klassen

Bosch 100 %

Konkurrent A 80 %

Konkurrent B 65 %

Konkurrent C 60 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

SDS-plusborrhammare | 7

GBH 2-26 DFR Professional GBH 2-26 DRE Professional GBH 3-28 DFR Professional GBH 3-28 DRE Professional
med utbyteschuck utan utbyteschuck med utbyteschuck utan utbyteschuck

800 800 800 800

0–3 0–3 0–3,5 0–3,5

2,9 2,7 3,6 3,5

4–26 4–26 4–28 4–28

15/1,5 15/1,5 12/1,5 13/1,5
14/1,5 14/1,5 11/1,5 12/1,5

0 611 254 760 0 611 253 703 0 611 24A 000 0 611 23A 000

Borrhammare GBH 3-28 DFR Professional:
Toppeffekt med låg vibrationsnivå

Stor borravverkning och 20 % större bilnings- f

kapacitet än övriga borrhammare i klassen

Låg vibrationsnivå (bara 12 m/s²) tack vare Bosch  f

Vibration Control gör jobbet smidigare

Utbyteschuck för snabba byten mellan slagborr- f

ning i betong och borrning utan slaggenerator  

i trä och metall

Borrhammare 
GBH 3-28 DFR Professional 
20 % mer bilningskapacitet  
än jämförbara maskiner  
i klassen – ger bättre kost-
nadseffektivitet.
Upp till 20 % större borrav-
verk ning än övriga maskiner  
i klassen – ger snabbare  
slutresultat.

Mer information om professionella, blå elverktyg och tillbehör hittar du på www.bosch-professional.se. 

Bosch SDS-plusborrhammare ger större kapacitet och mindre vibra-
tioner. Ett exempel: borrhammaren GBH 3-28 DFR Professional fick bäst 
värden på alla kapacitetsegenskaper. Det ger dig 20 % mer bilningskapa-
citet än jämförbara maskiner, men även mycket låg vibrationsnivå.
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GBH 4-32 DFR Professional GBH 36 V-LI Professional GBH 36 VF-LI Professional

Märkeffekt (W) 900 – –

Batterispänning (V) – 36 36

Slageffekt per slag (J) 0–5 0–3 0–3

Vikt (kg) 4,7 4,3 (inkl. batteri) 4,5 (inkl. batteri)

Borrintervall:
6–32 4–26 4–26Borr-Ø i betong med hammarborr (mm)

Vibrationsemissionsvärde (m/s²)/onoggrannhet
Hammarborrning i betong 10/1,5 20/1,5 20/1,5
Bilning 9/1,5 13/1,5 13/1,5

Beställningsnummer 0 611 332 100 0 611 900 ROG –

Beställningsnummer sats 0 611 332 101 – 0 611 901 R0B
med snabbchuck

Borrhammare  
GBH 4-32 DFR Professional:
Snabbaste multihammaren i 4-kilosklassen

Sladdlösa borrhammarna  
GBH 36 VF-LI Professional och 
GBH 36 V-LI Professional:
Lika kraftig som en med sladd

Mångsidig användning vid bilning och borrning   f

samt när du jobbar med borrkronor

Borrar upp till 30 % snabbare (Ø 25 mm) än   f

jämförbara maskiner från andra tillverkare

Låga vibrationsvärden på bara 10 m/s² tack   f

vare Bosch Vibration Control gör arbetet  

mindre tröttande

Lika stark som en med sladd: upp till 195 borrhål   f

(6 x 40 mm i betong) på en enda laddning,  

optimal utomhus

Pneumatisk slaggenerator med mejselfunktion,   f

optimerad för bilningsfunktion, optimerad för  

borrning i 8–16 mm-betong (max. 26 mm)

Passar även för cylinderborrning i trä och metall   f

tack vare medföljande snabbchuck (gäller GBH  

36 VF-LI Professional)

Mer information om professionella, blå elverktyg och tillbehör hittar du på www.bosch-professional.se. 

Robusta SDS-plusborret X5L  
sätter ny standard
Det massiva hårdmetallhuvudet  
är extremt robust kraftigt – perfekt  
för borrning i metall och armerad  
betong. Borret har mycket lång  
livslängd tack vare specialgjorda  
skärkanter – det ger måttnoggrann-
het till sista borrhålet.



Mer information om professionella, blå elverktyg och tillbehör hittar du på www.bosch-professional.se. 

Avverkningskapacitet –  
SDS-pluskakelmejsel

+ 30 %

Bosch Standard

GSH 3 E Professional

Märkeffekt (W) 650

Slageffekt per slag (J) 4,3

Vikt (kg) 3,5

Vibrationsemissionsvärde (m/s²)/onoggrannhet
Hammarborrning i betong –/–
Bilning 16/1,5

Beställningsnummer 0 611 320 703

SDS-plusslaghammare | 9

Bosch SDS-plusslaghammaren är specialist på saneringsarbeten. Här  
är det kapacitet och smidighet som gäller – och uthålligt arbete. GSH 3 E 
Professional är specialframtagen för tidsödande sanerings- och reno-
veringsarbeten. Optimal i kombination med Bosch SDS-pluskakelmejsel  
för maximal avverkning.

Slaghammare GSH 3 E Professional:
Specialisten för renoveringar och saneringar

Stor avverkningskapacitet tack vare kraftig 650 W-motor och specialkakelmejsel f

Lång livslängd tack vare extremt robust slaggenerator och verktygsfäste samt   f

oljesmörjning

Utmärkt hantering tack vare låg vikt på bara 3,5 kg, kompakt utformning,   f

låsbar strömbrytare och Softgrip

100 % längre livslängd och 30 % mer 
materialavverkning
Bosch SDS-pluskakelmejslar imponerar 
jämfört med standardmejslar när  
det gäller kapacitet och livslängd. Tack  
vare de plana skären kan du sätta an 
SDS-kakelmejseln även i smala fogar,  
så att du får bort kaklet helt utan brott.
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 f  SDS-maxborrhammare sid. 12

 f  SDS-maxslaghammare sid. 13

  f Bilningshammare sid. 14

Borr- och slaghammare 
med SDS-max,  
bilningshammare:  
koncentrerad kraft 
för extrema jobb

Tuffa rivningsjobb ställer stora krav på människa och 

material. De professionella Bosch-bilningshammarna 

samt borr- och slaghammarna med SDS-max är  

framtagna för extrema jobb. De är robusta och extremt 

kraftiga. Bosch Vibration Control gör att du arbetar  

smidigare och längre. Det innebär bättre arbetsskydd 

och lönsamhet även vid tuffa jobb.

”GSH 27 VC Professional skickar kraften 
rätt i betongen i stället för ut i armarna.”

Dietmar Hantsch, betongbyggare



Borrhammare GBH 7-46 DE Professional:
Det robusta kraftpaketet

12 | SDS-maxborrhammare

Bosch SDS-maxborrhammare är robusta, kraftiga och imponerar med stor 
borrkapacitet. GBH 5-40 DCE Professional borrar t.ex. upp till 30 % snabbare 
än övriga hammare i klassen tack vare sin kraftiga 1 150 W-motor. 

Borrhammare GBH 5-40 DCE Professional:
Snabbaste allkonstnären med Vibration Control

Snabbast borravverkning i klassen tack vare   f

1 150 W-motor och kraftig slaggenerator 

SDS-max comfort ger smidiga och snabba   f

verktygsbyten med en hand 

Vibrationsdämpning med Vibration Control ger   f

bättre arbetsmiljö även vid utdragen användning 

Den starkaste borrhammaren i sin klass med kraftig  f

1 350 W-motor

Stor avverkning vid bilning tack vare Turbo-Power  f

med upp till 15 J slageffekt per slag

Lång livslängd tack vare robusta metallkomponenter f

GBH 5-40 DCE Professional GBH 7-46 DE Professional GBH 11 DE Professional

Märkeffekt (W) 1 150 1 350 1 500

Slageffekt per slag (J) 2–11 2–15 5–18

Vikt (kg) 6,8 8,2 11,1

Borrintervall:
12–40 12–45 12–52Borr-Ø i betong med hammarborr (mm)

Vibrationsemissionsvärde (m/s²)/onoggrannhet
Hammarborrning i betong 10/1,5 21/1,5 21/1,5
Bilning 8/1,5 18/1,5 16/1,5

Beställningsnummer 0 611 264 000 0 611 263 703 0 611 245 703

Mer information om professionella, blå elverktyg och tillbehör hittar du på www.bosch-professional.se. 

Speed-X: snabbare än något annat borr

 f Optimal centrering  
tack vare borraktiv 
centreringsspets

 f Stor borravverkning tack  
vare snedställda sidoskär 

 f Otrolig demoleringskraft 
tack vare robusta S-skär helt i  
hårdmetall

 f Konstant lång livslängd  
Kort huvud med stora dammkanaler  
ger friktionsfri borttransport av borrkax 



Slaghammare GSH 11 E Professional: 
Specialisten för genombrytning och  
skrotningsarbeten

SDS-maxslaghammare | 13

Bosch SDS-maxslaghammare ger större kapacitet och mindre vibrationer. 
SDS-maxslaghammaren GSH 5 CE Professional har en slageffekt på 13 J,  
vilket ger störst avverkningskapacitet i klassen. Och det med upp till 40 % 
lägre vibrationer än jämförbara maskiner.

Slaghammare GSH 5 CE Professional:
Otroligt kraftig med upp till 40 % mindre  
vibrationer

13 J slageffekt ger störst avverkningskapacitet   f

i klassen

Vibrationsdämpning med Vibration Control ger   f

bättre arbetsmiljö även vid utdragen användning

Lång livslängd även vid tuff användning tack   f

vare det robusta metallhuset

Extrem slageffekt på 25 J ger stor avverk- f

ningskapacitet

Låg vibrationsnivå vid både drift och frigång f

Låg tryckkraft gör arbetet smidigare f

GSH 5 CE Professional GSH 11 E Professional

Märkeffekt (W) 1 150 1 500

Slageffekt per slag (J) 2–13 6–25

Vikt (kg) 6,2 10,1

Vibrationsemissionsvärde (m/s²)/onoggrannhet
Hammarborrning i betong –/– –/–
Bilning 8/1,5 16/1,5

Beställningsnummer 0 611 321 000 0 611 316 703

Mer information om professionella, blå elverktyg och tillbehör hittar du på www.bosch-professional.se. 

Konstant stor avverkningskapacitet tack vare självskärpande skär
SDS-maxflatmejseln RTec Sharp har dubbelt så långt skär som en  
standardmejsel, vilket ger dubbelt så stor avverkningskapacitet.  
SDS-maxspetsmejseln RTec Speed har optimerad skärgeometri som  
förhindrar att mejseln nyper vid betongarbeten. Det ger konstant  
stor avverkningskapacitet.  
Båda mejslarna har självskärpande skär – tidsödande efterskärpning  
tillhör med andra ord historien.



Bilningskapacitet i betong C 30 / 35

100 %
100 %

80 %

60 % 63 %

40 % 56 %

20 %

0 %

Bosch

Konkurrent A

Konkurrent B

GSH 16-28 Professional: bäst avverkning i sin klass  

tack vare 45 J slageffekt per slag och 1 750 W-motor.

Bilningshammare GSH 16-28 Professional: 
40 % större avverkning i 16-kilosklassen

14 | Bilningshammare

Kraftig avverkningskapacitet tack vare 45 J slageffekt  f

per slag och motoreffekt på 1 750 W

Lång livslängd tack vare robust konstruktion med   f

bra material

Upp till 60 % mindre vibrationer tack vare Vibration  f

Control, så du kan arbeta längre och bekvämare

Har fått utmärkelsen ”bästa produkt 2008” av   f

”Hire Association Europe”

Bosch bilningshammare är i en klass för sig. De kombinerar stor slageffekt 
per slag med låg vibrationsnivå – även vid tuff användning. Den robusta  
konstruktionen ger extremt lång livslängd och på så vis även bra lönsamhet. 
Perfekt för tunga bilnings- och rivningsjobb.

Slagkraftiga argument för 
bättre lönsamhet
Bilningshammare GSH 16-28 
Professional är ledande  
i 16 kg-klassen. 40 % större  
kapacitet ger den störst  
avverkning och livslängden  
är 100 % längre än jäm-
förbara maskiner. 



Bilningskapacitet i betong C30/ 35

Avverkning i ton* 

10
10

8

6

4

2
1,2

0

GSH 27 VC Professional

tidigare modell

* avverkningskapacitet per dag (ton) enligt ELV

8 gånger större avverkning jämfört med tidigare  

modell: nya GSH 27 VC Professional har en avverk-

ningskapacitet på 10 ton per dag.

Bilningshammare GSH 27 VC Professional: 
Världens kraftigaste elbilningshammare

Bilningshammare | 15

Stor avverkningskapacitet tack vare 69 J slageffekt f

Mycket låg vibrationsnivå (bara 8 m/s f 2) tack vare frigjorda handtag 

och vibrationsdämpad slaggenerator – ger mer effektiv arbetstid 

per dag

Mycket lång livslängd tack vare kvalitetskomponenter i aluminium  f

och stål

GSH 16-28 Professional GSH 16-30 Professional NYHET! GSH 27 VC Professional

Märkeffekt (W) 1.750 1.750 2 000

Slageffekt per slag (J) 45 45 69

Vikt (kg) 17,9 16,5 29,5

Verktygsfäste 28 mm-insex 30 mm-insex 28 mm-insex

Vibrationsemissionsvärde (m/s²)/onoggrannhet
Bilning 10/1,5 10/1,5 8,0/1,5

Beställningsnummer 0 611 335 000 Finns inte i Sverige 0 611 30A 000

Mer information om professionella, blå elverktyg och tillbehör hittar du på www.bosch-professional.se. 

GSH 27 VC Professional:  
världens kraftigaste elbilningshammare 
Nya GSH 27 VC Professional är hammaren för 
tuffa tag: den nyutvecklade slaggeneratorn 
ökar avverkningskapaciteten per timme med 
50 % jämfört med tidigare modell (enligt EPTA-
metod 03/2008). Mycket låg vibrationsnivå  
på bara 8 m/s2 ger hantverkare effektiv arbetstid 
på mer än 3 timmar per arbetsdag. Det vill 
säga: du får snabbare avverkning och jobbar 
smidigare. 

NYHET!
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 f  Slagborrmaskiner sid. 18

 f  Skruvdragare sid. 21

Slagborrmaskiner  
och skruvdragare:  
mångsidighet utan 
kompromisser

De professionella slagborrmaskinerna och skruvdra-

garna klarar tuffa krav på effekt, mångsidighet och  

noggrannhet. Slagborrning, borrning, skruvdragning  

eller omrörning: de professionella slagborrmaski-

nerna med högeffekmotorer på upp till 1 300 W  

lämnar inget övrigt att önska. Skruvdragarna från  

Bosch är experter på noggrann serieskruvdragning 

vid gipsning.
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Bosch slagborrmaskiner står för toppeffekt och mångsidighet. Aktuell 
världsnyhet: GSB 19-2 REA Professional är den första professionella slagborr-
maskinen med inbyggd dammsugare. Den kraftiga motorn, kompakta  
konstruktionen och extrema sugeffekten gör den till det perfekta verktyget 
för serieborrning inomhus.

Slagborrmaskin GSB 19-2 REA Professional:
Världsnyhet – första slagborrmaskinen med  
dammutsug för proffs

Extrem sugeffekt ger dammfri borrning i tegel och  f

kakel

Kraftig 900 W-motor och stor borravverkning f

Kompakt konstruktion – passar även för borrning  f

över huvudhöjd

Mer information om professionella, blå elverktyg och tillbehör hittar du på www.bosch-professional.se. 

GSB 19-2 RE Professional GSB 19-2 REA Professional

Märkeffekt (W) 850 900

Varvtal obelastad (v/min) 0–1 000/3 000 0–1 000/3 000

Vikt (kg) 2,7 3,2

Borrintervall: betongborr-Ø (mm) 18/13 18/13

Borrintervall: träborr-Ø (mm) 40/25 40/25

Beställningsnummer 0 601 17B 500 0 601 17C 500

Jobba dammfritt med GSB 19-2 REA  
Professional
GSB 19-2 REA Professional är världens  
första professionella slagborrmaskin med  
inbyggd dammsugare, vilket ger dammfri,  
ren borrning i tegel och kakel. Den kraftiga  
900 W-motorn ger snabb borravverkning.  
Den kompakta konstruktionen ger smidig  
borrning över huvudhöjd. 
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Mer information om professionella, blå elverktyg och tillbehör hittar du på www.bosch-professional.se. 

GSB 21-2 RE Professional GSB 21-2 RCT Professional

Märkeffekt (W) 1 100 1 300

Varvtal obelastad (v/min) 0 – 900/3 000 0 – 900/3 000

Vikt (kg) 2,8 2,8

Borrintervall: betongborr-Ø (mm) 22/13 22/13

Borrintervall: träborr-Ø (mm) 40/25 40/25

Beställningsnummer 0 601 19C 500 0 601 19C 700

Bosch-högeffektmotor (1 100 W) med stort   f

moment för tuff användning med grova diametrar: 

borrning, borrning med borrkronor och hålsågar 

samt skruvdragning och omrörning

Robust metallväxelhus ger lång livslängd f

Mekanisk överlastkoppling med antirotation ger   f

bra arbetsskydd även vid tuff användning

Slagborrmaskin 
GSB 21-2 RE Professional:
Kraftigast i klassen – för tuffa jobb

Bosch-högeffektmotor (1 300 W) med stort   f

moment för tuff användning med grova diametrar 

(borrning, borrning med borrkronor och hålsågar) 

samt skruvdragning och omrörning

Konstantelektroniken gör jobbet smidigare:  f

håller varvtalet konstant även vid belastning

Torque Control för stor noggrannhet: momentin- f

ställning för konstant skruvdragning

Slagborrmaskin 
GSB 21-2 RCT Professional:
Kraftigast i klassen med konstantelektronik  
och Torque Control för tuff användning

Power-Change-adapterteknik – 
ger snabba byten av centreringsborr  
och hålsåg
Tack vare det unika adaptersystemet  
från Bosch slipper du tidsödande på-  
och avskruvning av hålsågar. Din fördel:  
du kan arbeta snabbt och effektivt.
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Mer information om professionella, blå elverktyg och tillbehör hittar du på www.bosch-professional.se. 

GSB 16 RE Professional

Märkeffekt (W) 750

Varvtal obelastad (v/min) 0–2.800

Vikt (kg) 2,2

Borrintervall: betongborr-Ø (mm) 16

Borrintervall: träborr-Ø (mm) 30

Beställningsnummer 0 601 14E 500

Slagborrmaskin GSB 16 RE Professional:
Snabbast i klassen

750 W ger snabb borravverkning f

Kompakt konstruktion som ger perfekt hantering f

Robust metallväxelhus ger lång livslängd f

Multi Construction – det kraftiga  
universalborret för alla material 
Multi Construction-borrets skärkanter har  
fått upprepad diamantslipning och är  
extremt vassa, så de klarar till och med hårt  
kakel. De är noggranna och har mycket  
lång livslängd. Ständiga borrbyten tillhör med  
andra ord historien. Det kraftiga universal-
borret ger optimala resultat vid borrning och  
slagborrning i mängder av material. 
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Mer information om professionella, blå elverktyg och tillbehör hittar du på www.bosch-professional.se. 

Max Grip-bits: bra grepp och lång livslängd
De nya Max Grip-bitsen håller alltid proffsen i rätt  
spår. Det ser den unika ytan till. Den mikroråa ytan 
med titannitridbeläggning greppar tag i skruven.
Fördel 1: extremt grepp i alla skruvar.
Fördel 2: mycket lång livslängd.
Två fördelar som tidigare var oförenliga – i och  
med Max Grip-bitsen går de nu att kombinera. 

Belagd med titannitrid

Torsionszon

Max Grip-yta

Bosch skruvdragare ger noggrann serieskruvdragning. På professionella 
skruvdragare med djupanslag är varvtal och moment optimalt anpassade  
till användningsområdet. Det ger extremt snabb serieskruvdragning med 
konstant hög noggrannhet. 

Gipsskruvdragare 
GSR 6-45 TE Professional: 
Snabbt och smidigt gipsproffs

Snabba resultat vid gipssättning och regling   f

av mjukt trä eftersom 701 W-högeffektsmotorns  

varvtal och moment är optimalt avstämda

Exakt serieskruvdragning med konstant   f

skruvdjup tack vare smidigt enhands-djupanslag  

och noggrann momentfrånkoppling

701 W-högeffektsmotor gjord för stora moment  f

och kraftintensiv skruvdragning av träpanel,  

spån- och gipsskivor samt tätningsskruv i metall

Exakt serieskruvdragning med konstant   f

skruvdjup tack vare smidigt enhands-djupanslag 

och noggrann momentfrånkoppling

GSR 6-25 TE Professional GSR 6-45 TE Professional

Märkeffekt (W) 701 701

Vridmoment, max. (mjuk skruvdragning) (Nm) 20 12

Varvtal obelastad (v/min) 0–2 500 0–4 500

Vikt (kg) 1,5 1,4

Borrskruv-Ø (mm) 6 6

Beställningsnummer 0 601 441 300 0 601 440 300

Skruvdragare med djupanslag 
GSR 6-25 TE Professional: 
Universalkruvdragare med djupanslag  
och stort vridmoment



SDS-plusborrhammare
Vikt 
(kg) 

Betongborr-Ø (mm) Tegelborr-Ø (mm) Borrning med 
borrkronor (mm)

Stålborrning 
(mm)

Arbetsmaterial Övriga egenskaper

3 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 30 32 0–40 40–68 68–82 82–90 90–150 0–10 10–13 14–16 Armerad  
betong, 

granit, sten
Betong Tegel,  

lättbetong Hårt trä Mjukt trä Metall Bilning Arbetsriktning Specialegenskaper
I tegel

GBH 2-20 D  
Professional

2,3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Bilningsfunktion

GBH 2-23 REA  
Professional

3,5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ – Dammutsug

GBH 2-23 RE  
Professional

2,3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ – –

GBH 2-26 DFR  
Professional 
med utbyteschuck

2,9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ SDS- 
plusutbyteschuck

GBH 2-26 DRE  
Professional 
utan utbyteschuck

2,7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ –

GBH 3-28 DFR  
Professional 
med utbyteschuck

3,6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ SDS- 
plusutbyteschuck

GBH 3-28 DRE  
Professional 
utan utbyteschuck

3,5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

GBH 4-32 DFR  
Professional

4,7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ SDS- 
plusutbyteschuck

GBH 36 VF-LI  
Professional

4,5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ SDS- 
plusutbyteschuck

SDS-maxborrhammare
3 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 30 32 0–40 40–68 68–82 82–90 90–150 0–10 10–13 14–16 Armerad  

betong, 
granit, sten

Betong Tegel,  
lättbetong Hårt trä Mjukt trä Metall Bilning Arbetsriktning Specialegenskaper

I betong

GBH 5-40 DCE  
Professional

6,8 ■ ■ ■ – – – ■ Turbo-Power,  
enhands-SDS

GBH 7-46 DE  
Professional

8,2 ■ ■ ■ – – – ■ Turbo Power

GBH 11 DE  
Professional

11,1 ■ ■ ■ – – – ■ –

Slagborrmaskiner
3 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 30 32 0–40 40–68 68–82 82–90 90–150 0–10 10–13 14–16 Armerad  

betong, 
granit, sten

Betong Tegel,  
lättbetong Hårt trä Mjukt trä Metall Bilning Arbetsriktning Specialegenskaper

I tegel På 1:a växeln

GSB 16 RE  
Professional

2,2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ – –

GSB 19-2 RE  
Professional

2,7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ – 2-växlad,  
överlastkoppling

GSB 19-2 REA  
Professional

3,2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ – Dammutsug

GSB 21-2 RE  
Professional

2,8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ – 2-växlad,  
överlastkoppling

GSB 21-2 RCT  
Professional

2,8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ – Torque Control, 
konstantelektronik
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(Utan dammutsug) 

(Med dammutsug)

(Utan dammutsug) 

(Med dammutsug)

Optimalt användningsområde Möjliga användningsområden

Användningsområden för borrhammare och slagborr-
maskiner med SDS-plus och SDS-max i överblick



SDS-plusborrhammare
Vikt 
(kg) 

Betongborr-Ø (mm) Tegelborr-Ø (mm) Borrning med 
borrkronor (mm)

Stålborrning 
(mm)

Arbetsmaterial Övriga egenskaper

3 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 30 32 0–40 40–68 68–82 82–90 90–150 0–10 10–13 14–16 Armerad  
betong, 

granit, sten
Betong Tegel,  

lättbetong Hårt trä Mjukt trä Metall Bilning Arbetsriktning Specialegenskaper
I tegel

GBH 2-20 D  
Professional

2,3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Bilningsfunktion

GBH 2-23 REA  
Professional

3,5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ – Dammutsug

GBH 2-23 RE  
Professional

2,3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ – –

GBH 2-26 DFR  
Professional 
med utbyteschuck

2,9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ SDS- 
plusutbyteschuck

GBH 2-26 DRE  
Professional 
utan utbyteschuck

2,7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ –

GBH 3-28 DFR  
Professional 
med utbyteschuck

3,6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ SDS- 
plusutbyteschuck

GBH 3-28 DRE  
Professional 
utan utbyteschuck

3,5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

GBH 4-32 DFR  
Professional

4,7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ SDS- 
plusutbyteschuck

GBH 36 VF-LI  
Professional

4,5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ SDS- 
plusutbyteschuck

SDS-maxborrhammare
3 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 30 32 0–40 40–68 68–82 82–90 90–150 0–10 10–13 14–16 Armerad  

betong, 
granit, sten

Betong Tegel,  
lättbetong Hårt trä Mjukt trä Metall Bilning Arbetsriktning Specialegenskaper

I betong

GBH 5-40 DCE  
Professional

6,8 ■ ■ ■ – – – ■ Turbo-Power,  
enhands-SDS

GBH 7-46 DE  
Professional

8,2 ■ ■ ■ – – – ■ Turbo Power

GBH 11 DE  
Professional

11,1 ■ ■ ■ – – – ■ –

Slagborrmaskiner
3 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 30 32 0–40 40–68 68–82 82–90 90–150 0–10 10–13 14–16 Armerad  

betong, 
granit, sten

Betong Tegel,  
lättbetong Hårt trä Mjukt trä Metall Bilning Arbetsriktning Specialegenskaper

I tegel På 1:a växeln

GSB 16 RE  
Professional

2,2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ – –

GSB 19-2 RE  
Professional

2,7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ – 2-växlad,  
överlastkoppling

GSB 19-2 REA  
Professional

3,2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ – Dammutsug

GSB 21-2 RE  
Professional

2,8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ – 2-växlad,  
överlastkoppling

GSB 21-2 RCT  
Professional

2,8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ – Torque Control, 
konstantelektronik
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Användningsområden för slag- och bilningshammare  
med SDS-plus och SDS-max i överblick

SDS-plusslaghammare
Vikt 
(kg)

Märkeffekt (W) Slagef-
fekt per 
slag (J)

Verktygsfäste Arbets-
riktning

Kakelborttagning Klinkerborttagning
Fogreparationer  

(ta bort  
betongrester)

Putsborttagning  
(ta bort väggputs)

Uppruggning  
av betongväggar,  

pelare

Bila slitsar i tegel 
och betongväggar

Bättra  
betongväggar

Bättra bärlag  
och bjälkar (ta  

bort ojämnheter,  
frilägga armerings-

järn)

Gör urtag eller  
genombrytningar  

i tegel

Genombrytningar  
i betong 

(högkapacitet)

Bryta upp  
betongplattor

Bryta upp  
betonggolv

Gatuarbeten 
(underhåll av  
asfaltsdäck)

Gräva i hård jord Packa jord  
och grus

GSH 3 E  
Professional

3,5 650 4,3 SDS-plus ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ – – – – –

Slag- och bilningshammare med SDS-max

GSH 5 CE  
Professional

6,2 1 150 6,2 SDS-max ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ – – – – –

GSH 11 E  
Professional

10,1 1 500 6–25 SDS-max – ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

GSH 16-28  
Professional

17,9 1.750 45 28 mm-sexkant – – – – – – – – – – ■ ■ ■ ■ ■

GSH 16-30  
Professional

16,5 1.750 45 30 mm-sexkant – – – – – – – – – – ■ ■ ■ ■ ■

GSH 27 VC  
Professional

29,5 2.000 69 28 mm-sexkant – – – – – – – – – – ■ ■ ■ ■ ■

TI
LL

B
E

H
Ö

R Spetsmejsel ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ – –

Flatmejsel ■ ■ ■ ■ – ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ –

Kakelmejsel ■ ■ – – – – – – – – – – – – –

Spadmejsel ■ ■ ■ ■ – – – – – – – – – ■ –

Kanalmejsel – – – – – ■ – – – – – – – – –

Krysshammare – – – – ■ – – – – – – – – – –

Asfaltmejsel – – – – – – – – – – – – ■ – –

Stampplatta – – – – – – – – – – – – – – ■

Skovelmejsel – – – – – – – – – – – – – ■ –
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Möjliga användningsområden

Optimalt användningsområde



SDS-plusslaghammare
Vikt 
(kg)

Märkeffekt (W) Slagef-
fekt per 
slag (J)

Verktygsfäste Arbets-
riktning

Kakelborttagning Klinkerborttagning
Fogreparationer  

(ta bort  
betongrester)

Putsborttagning  
(ta bort väggputs)

Uppruggning  
av betongväggar,  

pelare

Bila slitsar i tegel 
och betongväggar

Bättra  
betongväggar

Bättra bärlag  
och bjälkar (ta  

bort ojämnheter,  
frilägga armerings-

järn)

Gör urtag eller  
genombrytningar  

i tegel

Genombrytningar  
i betong 

(högkapacitet)

Bryta upp  
betongplattor

Bryta upp  
betonggolv

Gatuarbeten 
(underhåll av  
asfaltsdäck)

Gräva i hård jord Packa jord  
och grus

GSH 3 E  
Professional

3,5 650 4,3 SDS-plus ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ – – – – –

Slag- och bilningshammare med SDS-max

GSH 5 CE  
Professional

6,2 1 150 6,2 SDS-max ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ – – – – –

GSH 11 E  
Professional

10,1 1 500 6–25 SDS-max – ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

GSH 16-28  
Professional

17,9 1.750 45 28 mm-sexkant – – – – – – – – – – ■ ■ ■ ■ ■

GSH 16-30  
Professional

16,5 1.750 45 30 mm-sexkant – – – – – – – – – – ■ ■ ■ ■ ■

GSH 27 VC  
Professional

29,5 2.000 69 28 mm-sexkant – – – – – – – – – – ■ ■ ■ ■ ■

TI
LL

B
E

H
Ö

R Spetsmejsel ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ – –

Flatmejsel ■ ■ ■ ■ – ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ –

Kakelmejsel ■ ■ – – – – – – – – – – – – –

Spadmejsel ■ ■ ■ ■ – – – – – – – – – ■ –

Kanalmejsel – – – – – ■ – – – – – – – – –

Krysshammare – – – – ■ – – – – – – – – – –

Asfaltmejsel – – – – – – – – – – – – ■ – –

Stampplatta – – – – – – – – – – – – – – ■

Skovelmejsel – – – – – – – – – – – – – ■ –
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 f Diamantteknik sid. 28

 f Betongslip sid. 30

 f Murspårsfräs sid. 30

 f Kapslip sid. 31

Bosch diamantteknik 
och kapslip:  
effekt i system

Bosch diamantborrsystem kombinerar stor effekt 

med bra arbetskomfort. Det vill säga: effektiv torr-  

och våtborrning – även i hård sten och betong. Den  

robusta tekniken gör att du jobbar stöt- och dammfritt. 

De omfattande tillbehören för våt- och torrborrning  

är lättanvända för precisionsjobb även vid tuff använd-

ning. Murspårsfräs och kapslip är effektiva i sten  

och betong – ger snabb avverkning även vid krävande 

arbeten.



Bosch diamanttekniksystem arbetar sig igenom även tuffa material med 
kraft och noggrannhet – och låg vibrationsnivå. Passande tillbehör som  
utsugshuv till kapslip eller dammsugare till murspårsfräs och diamantborr-
maskin ger dammfritt arbete. 
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Diamantborrmaskin GDB 1600 WE Professional: 
Den smidiga för våtborrning

Litet hörnmått (40 mm) för arbete nära väggar och hörn f

Handhållen eller för användning med stativ f

Går att utrusta för torrborrning (med sughuvud) f

GDB 1600 WE Professional GDB 1600 DE Professional GDB 2500 WE Professional S 500 A Professional

Märkeffekt (W) 1.600 1.600 2 500 –

Betong, möjligt intervall (mm) 10–102 – 32–212 –

Betong, optimalt intervall (mm) 30–82 – 82–132 –

Tegel, optimalt intervall (mm) 52–132 52–132 – –

Borrslaglängd (mm) – – – 500

Pelarlängd (mm) – – – 1 000

Beställningsnummer 0 601 189 603 Finns inte i Sverige 0 601 18P 703 0 601 190 025

Diamantborra med system
Bosch-systemet för våt- och torrborrning innehåller 
förutom diamantborrmaskiner även ett omfattande  
tillbehörssortiment som gör dig rustad för alla slags 
uppgifter. Verktygen ger dig stor noggrannhet –  
såväl i armerad betong som i tegel. Borrstativ S 500 A 
Professional fixerar diamantborrmaskinen perfekt på 
väggen för precisionsborrning med grova diametrar – 
så du jobbar tillförlitligt och kostnadseffektivt. 

Mer information om professionella, blå elverktyg och tillbehör hittar du på www.bosch-professional.se. 



Precisionsborra grova dimensioner –  
med Bosch diamantborrkronor
Kvalitetsborrkronor med lång livslängd för  
våt- och torrborrning ger snabb centrering  
och anborrning. Det vill säga: absolut  
noggrannhet även vid grova dimensioner.
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Diamantborrmaskin 
GDB 2500 WE Professional: 
Den kraftigaste i sin klass

Kraftigare, överlasttåligare 2 500 W-motor   f

med startströmsbegränsning ger vibrationsfri  

precisionsborrning i armerad betong

Robust 2-växlad växellåda för hög kraftöverföring  f

och optimala varvtal

Går att montera verktygslöst på borrstativet   f

och väggfästa med plugg

Noggrann vinkelinställning i steg om 15° för   f

skråborrning

Väggfäste med vanliga fästelement  f

Maskinfäste, vattenuppfångarring (tillbehör),   f

vinkelinställning och transporthjul har verktygslös  

inställning

Borrstativ S 500 A Professional: 
Det stabila för diamantborrmaskiner

Mer information om professionella, blå elverktyg och tillbehör hittar du på www.bosch-professional.se. 



Bosch betongslip och murspårsfräs är oumbärliga medhjälpare på  
byggplatsen. Betongslipen tar bort ojämnheter och preparerar ytor för  
kakling. Murspårsfräsen gör spår för dragning av elledningar och rör.
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Betongslip GBR 14 CA Professional: 
Den uthålliga med patenterat  
dammskyddssystem

Patenterat dammskyddssystem ger lång   f

livslängd

Servicedisplayen indikerar 8 timmar i förväg  f

när det är dags för kolbyte

Ren slipyta tack vare mycket goda styregen- f

skaper

Bosch patenterade dammskyddssystem garanterar  f

maximal livslängd

Med konstantelektronik för bibehållet varvtal även  f

vid belastning

Optimal hantering tack vare ergonomisk grepput- f

formning och flexibla gripmöjligheter

Murspårsfräs 
GNF 35 CA Professional: 
Den uthålliga med konstantelektronik

GBR 14 CA  
Professional

GNF 20 CA  
Professional

GNF 35 CA  
Professional

GNF 65 A  
Professional

Märkeffekt (W) 1 400 900 1 400 2 400

Skiv-Ø (mm) 125 115 150 230

Varvtal obelastad (v/min) 11 000 9 300 9 300 5 000

Spårdjup (mm) – 0–20 0–35 20–65

Beställningsnummer 0 601 773 703 0 601 612 603 0 601 621 703 0 601 368 703

Mer information om professionella, blå elverktyg och tillbehör hittar du på www.bosch-professional.se. 

Den perfekta dammsugaren för sten och betong
Jobba dammfritt med betongbearbetningsverktyg 
från Bosch: GAS 50 Professional är den perfekta 
dammsugaren för sten- och betongtillämpningar.  
Den tar smidigt upp damm och passar nästan alla 
maskiner tack vare den flexibla gummimuffen.  
Den elektromagnetiska Plus-Clean-filterrengöringen 
ger konstant, maximal sugkraft.



Bosch kapslip GWS 24-300 J Professional är specialutvecklad för extrema 
kapdjup på upp till 95 mm. Också perfekt för kapning i betong och sten:  
vinkelslipen GWS 24-230 LVI Professional med utsugshuv.
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Kapslip 
GWS 24-300 J + SDS Professional: 
Specialisten på extrema kapdjup

Ned till 95 mm kapdjup – för arbeten i   f

stål och sten

Stabil styrsläde för exakt seriekapning f

Bygelhandtag i maskinens tyngdpunkt   f

ger jämn viktfördelning

Kraftig 2 400 W-Champion-motor och vridbart   f

bygelhandtag

Lägst vikt i klassen f

Huvud- och stödhandtag har upp till 50 % mindre   f

vibrationer tack vare Vibration Control, så att  

arbetet blir mindre tröttande

Vinkelslip 
GWS 24-230 LVI Professional med utsugshuv: 
Den kraftiga med låg vikt

GWS 24-300 J + SDS Professional
GWS 24-230 LVI Professional 
med utsugshuv

Märkeffekt (W) 2 400 2 400

Skiv-Ø (mm) 300 230

Varvtal obelastad (v/min) 5 000 6 500

Beställningsnummer 0 601 364 800 0 601 893 H01
Utsugshuv (tillbehör): 2 602 025 285

Mer information om professionella, blå elverktyg och tillbehör hittar du på www.bosch-professional.se. 

Stor avverkningshastighet och lång livslängd 
Bosch-diamantkapskivor ger dig avsevärt högre  
avverkningshastighet och längre livslängd – allt 
tack vare den patenterade lasersmältmetoden.  
Det breda sortimentet har optimala diamantkap-
skivor för alla användningsområden.
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Kakelbearbetning har 
aldrig varit smidigare:  
snabbt, noggrant  
och rent

Kakelbearbetning är ett precisionsarbete. Men då  

behöver du verktyg som du kan jobba snabbt och rent 

med. Bosch har utvecklat sitt produktsortiment i  

nära samarbete med kakelsättare, så att det exakt  

motsvarar de tuffa kraven. Exempel: kakelfräs  

GTR 30 CE Professional. Högt varvtal på 30 000 v/min. 

gör att den borrar även hårt stengods och natursten 

snabbt, noggrant och torrt – med optimalt slutresultat.

”Renovering kräver borrning av mängder  
av urtag för vattenanslutningar. Då gäller 
det att jobba snabbt och rent. GTR 30 CE 
Professional är perfekt för uppgiften  
med snabb avverkning. Dessutom ligger 
den bra i handen.”

Bernard Rajkovic, kakelsättare

 f  Kakelfräs sid. 34

 f  Kaklingsbord sid. 34

  f Vinkelslip sid. 35

  f Sladdlösa Multi-Cutter sid. 35



Mer information om professionella, blå elverktyg och tillbehör hittar du på www.bosch-professional.se. 
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Bosch kakelfräs och kaklingsbord. Kakelfräs GTR 30 CE Professional 
med diamantborrkrona klarar 30 000 v/min – perfekt för hål och formurtag  
i allt slags kakel. Kaklingsbord GTD 1 Professional är den perfekta Bosch- 
lösningen för snabb och säker kakelfixering.

Kaklingsbord 
GTD 1 Professional: 

Den smarta lösningen för kakelfixering

Säkra kakelplattor i alla storlekar med 1 enda klick f

Passar för all slags kakelbearbetning f

Smidig transport tack vare låg vikt f

NYHET!

Kakelfräs 
GTR 30 CE Professional: 

Snabbast i allt slags kakel

30 000 v/min ger smidig borrning i allt slags kakel  f

(6–35 mm med diamantborrkrona)

Innovativa diamantborrkronor ger snabb avverkning  f

och lång livslängd

Jobba rent tack vare torrborrning och dammutsug f

NYHET! GTR 30 CE Professional NYHET! GTD 1 Professional

Märkeffekt (W) 700 –

Oscillationsfrekvens obelastad (osc./min) 15 000–30 000 –

Mått (mm) – 531 x 85

Belastning (kg) – 136

Vikt (kg) 1,5 3,5

Beställningsnummer 0 601 60C 001 0 601 60C Z00

Beställningsnummer med L-BOXX 0 601 60C 000

NYHET!

Äntligen rena slutresultat – kakelborrning med  
diamantborrkronor
De nya diamantborrkronorna för kakelbearbetning  
har ett urtag i borrkronan. Det kyler vid borrning och  
gör det lättare att få ur borrkärnan – allt för rena och  
noggranna slutresultat. Tack vare den vakuumlödda  
diamantbeläggningen klarar du upp till 40 hål per borr – 
även i hårda material.



Mer information om professionella, blå elverktyg och tillbehör hittar du på www.bosch-professional.se. 
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Kaklingsbord GTD 1 Professional:  
fixera, markera, bearbeta
Det mobila kaklingsbordet fixerar allt slags  
kakel i en handvändning. Inget vippande,  
inget vickande, bara professionellt arbete.  
De medföljande schablonerna ger noggrann  
markering – och rena slutsresultat. 

Vinkelslip 
GWS 7 Professional: 

Smalt handtag, kraftig 720 W-effekt

Smalt handtag (176 mm) jämfört med andra   f

vinkelslipar i samma W-klass gör arbetet smidigare

Kraftig 720 W-motor, låg vikt om 1,9 kg för   f

kontinuerlig användning

NYHET! GWS 7 Professional GOP 10,8 V-LI Professional

Märkeffekt (W) 720 –

Batterispänning (V) – 10,8 

Batterikapacitet (Ah) – 1,3

Oscillationsfrekvens obelastad (osc./min) 11 000 –

Oscillationer (osc./min) – 5 000–20 000

Vikt (kg) 1,9 1,0 (inkl. batteri)

Beställningsnummer 0 601 388 102 0 601 858 00B

NYHET!

Många användningsområden som instickssågning,   f

kantnära sågning och slipning tack vare omfattande  

sortiment av Bosch-tillbehör

Suverän hantering tack vare kompakt konstruktion   f

och vikt på bara 1 kg

Sladdlösa Multi-Cutter  
GOP 10,8 V-LI Professional: 
Perfekt för att passa in, anpassa, reparera

Professionell kakelbearbetning – oavsett kravprofil. Vinkelslipen GWS 7 
Professional från Bosch är ett kompakt och kompetent elverktyg för att skära 
och kapa. Finliret klarar GOP 10,8 V-LI Professional sladdlöst – perfekt för 
inpassning, anpassnin och reparation. 
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Bosch Vibration Control: mindre vibrationer,  
bättre arbetsskydd, ökad produktivitet

Bosch har lösningar på temat vibrationer: 
Sedan 2002 gäller EU-direktiv 2002/44/EG för förebyggande  
skydd av hantverkare mot hälsoeffekterna av vibrationspåverkan  
i hela Europa. Arbetsgivarna är skyldiga att uppskatta medar-
betarnas dagliga vibrationsbelastning och sänka den, om det  
behövs. Direktivet ska skydda arbetstagaren och definierar två  
vibrationsbelastningsvärden.

1. Triggervärde: vid vibrationsnivå för elverktyget över 2,5 m/s² 
måste det finns åtgärder för att minska vibrationerna. 

2. Gränsvärde: överskrider elverktyget vibrationsnivån 5 m/s²,  
måste arbetstagarens effektiva arbetstid med elverktyget minska  
i motsvarande mån från 8 timmar per dag.

Beräkna vibrationsbelastningen med Bosch-elverktyg  
på www.bosch-professional.se

Vad gör Bosch för att skydda mig?

Bosch är en pionjär inom området vibrationsreducering 
för elverktyg och införde redan 2001, som första tillver-
kare, vibrationsdämpning på borrhammare: Bosch Vi-
bration Control. Det gör t.ex. att GSH 5 CE Professional 
har upp till 40 % mindre vibrationer än övriga borrham-
mare i klassen. Det innebär både ett förbättrat hälsos-
kydd och ett betydligt bekvämare och trevligare arbete. 

Bättre arbetsskydd f

Inga störande och obehagliga upplevelser i jobbet f

Mindre trötthetssymptom f

Längre arbetsinsatser f

Vilka fördelar ger Bosch Vibration Control?

GSH 5 CE Professional – minst vibrationer i klassen

Bosch GSH 5 CE Professional 8

Konkurrent A 13,9

Konkurrent B 10,1

Konkurrent C 14,4

Konkurrent D 10,3

0 5 10 15

Vibrationsvärden (3 led) enligt EN 60745, vibrationer i m/s2


