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Bosch lanserar sladdlös kantfräs och hyvel för  
professionella hantverkare 

 

• Både lätthanterliga och kraftfulla apparater  

• Fokus på ergonomi och flexibilitet 

 

 

För första gången inkluderas en sladdlös kantfräs och en sladdlös hyvel till 

Boschs 12V-segment. Det är kantfräsen GKF 12V-8 Professional och hyveln GHO 

12V-20 Professional, två apparater som är kompakta, kraftfulla och framförallt er-

gonomiska. Hantverkare kan arbeta flexibelt och med en god kontroll över verkty-

get vid inredningsarbeten som inkluderar kök- och fönsterbyggen samt trappor 

och möbler.  

 

Den första sladdlösa kantfräsen med 12 Volt 

GKF 12V-8 Professional erbjuder bekväm hantering vid bearbetning av kanter 

och pålimmade delar. Handtaget är smalt och ergonomiskt utformat så att kant-

fräsen kan styras bekvämt med en hand vid fräsning av både konvexa och kon-

kava underlag. Apparaten är med sin vikt på 1,1 kg mycket lätt och har en design 

som ger optimerad balans. Det är mycket enkelt att justera kantfräsens höjd-

inställning samt byta tillbehör.  

  

Den första sladdlösa hyveln med 12 Volt 

GHO 12V-20 Professional kan med sin vikt och storlek jämföras med en klassisk 

handhyvel, vilket gör att hantverkare kan hantera verktyget på det sätt som de är 

vana vid. Den goda balansen och det ergonomiska handtaget möjliggör bekväm 

styrning med en hand. Egenskaper som är utmärkande för hyveln är den robusta 

hyvelaxeln i aluminium samt dammbortsugningen som finns som tillval. Den 

sladdlösa hyveln har även en integrerad hållare för ytterligare en kniv och ett 

återstartsskydd.  
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Båda apparater levereras i den nya L-BOXX 136 som ger hantverkare en enklare 

hantering vid transport och förvaring. Med hjälp av ett klicksystem kan boxarna 

öppnas även när de är staplade och de går enkelt att kopplas ihop och separeras 

med bara en hand. De nya modellerna L-BOXX 102, 136, 238 och 374 är dessu-

tom lättare, har mer utrymme och är robustare än tidigare modeller.  

 

GKF 12V-8 Professional och GHO 12V-20 Professional finns tillgängliga på 

marknaden från januari 2018.  

 

Tekniska data GKF 12V-8 Professional 

Batterispänning 12 V 

Tomgångsvarvtal 13.000 varvmin 

Fräshuvud-skaft 6 mm, 8 mm och ¼“ 

Fräseffekt 7 m per Ah 

Mått  
(längd x bredd x höjd) 

144 x 80 x 252 mm 

Vikt utan batteri 1,1 kg 

Leveransomfattning/ej bindande prisre-
kommendation exklusive moms 

i den nya L-BOXXEN 136 med två 
3,0 Ah-batterier och laddare: 1 645 
SEK. 

 

Tekniska data GHO 12V-20 Professional 

Batterispänning 12 V 

Tomgångsvarvtal 14.500 varvmin 

Skärdjup optimalt/maximalt 0 − 1/2 mm 

Hyvelbredd optimalt/maximalt 40/56 mm 

Falsdjup 17 mm 

Användning hårda träslag  
(rekommenderat djup x bredd) 

1 x 30 mm 

Materialnedtagning 
(25 mm hårda träslag, 1 mm skärdjup) 

10 m pro Ah 

Mått (längd x bredd x höjd) 255 x 100 x 110 mm 

Vikt utan batteri 1,5 kg 

Leveransomfattning/ej bindande prisre-
kommendation exklusive moms 

i den nya L-BOXXEN 136 med två 
3,0 Ah-batterier, laddare, hyvelkniv, 
reservkniv och skruvnyckel: 3 395 
SEK. 

 
Samtliga prisuppgifter är ej bindande prisrekommendationer exklusive moms. Med reservation 
för ändringar. 

 
För mer information, kontakta: 
Julia Järegård, Geelmuyden Kiese      
070 218 81 90     
julia.jaregard@gknordic.com  
 
 
Om Bosch  
I Boschkoncernens elverktygsområde finns några av världens mest sålda elverktyg, mätverktyg och 
tillbehör. Under 2015 genererade de drygt 20 000 medarbetarna 4,8 miljarder euro i in-täkter varav 
ca 85 procent utanför Tyskland. Med varumärken som Bosch, Skil och Dremel står elverktygsområ-
det för kundfokus och ingenjörsframsteg. De viktigaste framgångsfaktorerna är innovationskraft och 
innovationstakt. Boschs professionella elverktyg genererade cirka en tredjedel av sin försäljning un-
der 2015 från produkter som funnits på marknaden i mindre än två år. Under 2016 kommer Bosch 
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elverktyg återigen lansera fler än 100 nya produkter på den tyska marknaden i sina fyra affärsseg-
ment: elverktyg, tillbehör, mätverktyg och trädgårdsredskap. Boschkoncernen är en ledande global 
leverantör av teknik och tjänster som sysselsätter cirka 375 000 medarbetare i hela världen (den 31 
december 2015). Företaget omsatte 70,6 miljarder euro år 2015. Verksamheten är indelad i fyra af-
färsområden: Mobila lösningar, Industriell teknologi, Konsumtionsvaror och Energi- och byggnads-
teknik. Boschkoncernen innefattar Robert Bosch GmbH och dess cirka 440 dotterbolag och region-
ala företag i ett 60-tal länder. Inkluderar man säljavdelningen och servicepartners täcker Boschs 
globala tillverkning och försäljningsnätverk cirka 150 länder. Grunden för företagets framtida tillväxt 
är den innovativa styr-kan. Bosch sysselsätter 55 800 medarbetare inom forskning och utveckling på 
118 platser över hela världen. Boschkoncernens strategiska mål är att erbjuda innovationer för ett 
uppkopplat liv. Bosch förbättrar livskvaliteten i hela världen med produkter och tjänster som är inno-
vativa och skapar entusiasm. Kort och gott, Bosch erbjuder teknik som är "Invented for life."  
 
Ytterligare information finns på www.bosch.se och www.bosch-press.com  
 

http://www.bosch.se/
http://www.bosch-press.com/

