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Bosch lanserar en ännu mindre FlexiClick-skruvdragare 
för professionella hantverkare 

 

 Precisionskoppling för ökad komfort och mindre slitage 

 KickBack Control för ökad säkerhet 

 Connectivity-funktion  

 

 

 

Nya FlexiClick GSR 18V-60 FC Professional är en sladdlös borrskruvdragare 

som går att använda för arbeten i både trä, metall och betong. Med sina 140 mm 

är borrskruvdragaren hela 7 mm kortare än föregångaren. 

 

Fokus på komfort och säkerhet 

FlexiClick är försedd med en precisionskoppling. Den elektriska styrningen för-

hindrar överåtdragning för skruvar och resulterar i mindre slitage, vilket ger verk-

tyget en längre livslängd. För att öka säkerheten är borrskruvdragaren även ut-

rustad med säkerhetsfunktionen KickBack Control. Om verktyget oförutsett skulle 

rotera runt borraxeln på grund av att borren fastnar, stänger den integrerade 

sensorn av motorn på en bråkdels sekund. Detta förebygger ett plötsligt bakslag 

hos verktyget och minskar därmed risken för att användaren skadar sig. 

 

Borrskruvdragaren har även en Connectivity-funktion vilket innebär att den går 

att koppla upp till Toolbox-appen i mobilen där information om verktygsstatus, 

batteriets laddningsstatus samt information om eventuell överhettning och lik-

nande problem visas. Toolbox-appen gör att verktyget kan anpassas efter indivi-



 

 

 

 

   
    

duella önskemål - både funktionerna KickBack Control och precisionskopplingen 

kan ställas in efter behov i appen.  

 

Tillsatsernas funktioner 

FlexiClick går att använda i materialen trä, metall och betong. Den nya chucktill-

satsen GFA 18-M Professional klarar borrstänger upp till 13 mm och är mycket 

robust tack vare konstruktionen i solid metall. Den nya vinkeltillsatsen GFA 18-W 

Professional kommer åt att skruva i hörn ännu bättre och excentertillsatsen GFA 

18-E Professional gör det möjligt att skruva exakt och nära kanten. Båda kan 

ställas in i 16 olika lägen. Systemet kompletteras av borrhammartillsatsen GFA 

18-H Professional. Det förvandlar den sladdlösa borrskruvdragaren till en kraftfull 

SDS-plus-borrhammare med en egen slagenergi på 1 joule.  

 

GSR 18V-60 FC Professional finns nu tillgänglig i butik. Samtliga prisuppgifter är 

ej bindande prisrekommendationer exklusive moms, med reservation för änd-

ringar.  

 

Tekniska data GSR 18V-60 FC Professional 
(ersätter GSR 18 V-EC FC2 Professional) 

Batterispänning/-kapacitet  18 V/5,0 Ah 

Dimensioner utan systemtillsats 
(längd x höjd)  

140 x 246 mm  

max. vridmoment (hårt/mjukt) 60/31 Nm 

Tomgångsvarvtal (1:a växel/2:a växel) 0–600/0–1 900 v/min 

Verktygsfäste  1/4 tums insex 

max. borrdiameter i trä/stål 38/13 mm 

max. skruvdiameter 10 mm 

Vikt inkl batteri  1,6 kg  

Leveransomfattning/ej bindande  
prisrekommendation exklusive moms 

• Uppsättning i L-Boxx inklusive alla 
fyra tillsatser, 2 x 5,0 Ah-batterier 
och snabbladdare: 6 195 SEK 

• Uppsättning i L-Boxx inklusive 
chucktillsats, 2 x 5,0 Ah-batterier 
och snabbladdare: 4 545 SEK 

• Clic & Go-varianter inklusive alla 
fyra tillsatser i L-Boxx: 3 145 SEK 

• Clic & Go-varianter inklusive 
chucktillsats i L-Boxx: 2 545 SEK 

Tekniska data Ny chucktillsats  
GFA 18-M Professional 

Mått (längd x bredd x höjd)  71 x 48 x 52 mm  

Borrchuckdiameter  13 mm  

Vikt 0,4 kg 

Icke bindande prisrekommendation  
exklusive moms 

695 SEK 

 

Tekniska data Ny vinkeltillsats 
GFA 18-W Professional  

Mått (längd x bredd x höjd)  92 x 48 x 75 mm  

Borrchuckdiameter  - 

Hållare  HEX 



 

 

 

 

   
    

Inställbara lägen 16 

Vikt 0,4 kg 

Icke bindande prisrekommendation  
exklusive moms 

695 SEK 

 

Tekniska data Excentertillsats 
GFA 18-E Professional  

Mått (längd x bredd x höjd)  91 x 48 x 61 mm  

Hörnmått  11 mm  

Hållare  HEX 

Vikt 0,4 kg  

Icke bindande prisrekommendation  
exklusive moms 

695 SEK 

 

Tekniska data Borrhammartillsats 
GFA 18-H Professional  

Mått (längd x bredd x höjd)  146 x 58 x 58 mm  

Max. slagenergi 1,0 J 

Max. slag per minut 5 400-1 

Max. borrdiameter i betong 10 mm 

Hållare SDS-plus 

Vikt 0,8 kg 

Icke bindande prisrekommendation  
exklusive moms 

1 095 SEK 

 

 
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 
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  
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