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Ensimmäistä kertaa 12 voltin valikoimassa: 
Boschin akkureunajyrsin ja akkuhöylä 
Kätevä ja kompakti työkalun optimaaliseen hallintaan  
 

 Erinomainen käsiteltävyys: voimakkailla EC-moottoreilla varustetut kätevät laitteet 

 Monipuolisemmat käyttömahdollisuudet: entistäkin enemmän laitteita 

ammattilaisten 12 voltin akkujärjestelmässä 

 Täydellinen yhteensopivuus: 1,5–6,0 Ah:n litiumioniakut 

 Laitteet ovat nähtävissä Bosch Hotel -tilaisuudessa Helsingin Kattilahallissa 8.2.2018, 

jossa niitä voi myös kokeilla itse käytännössä. 

 

Bosch tarjoaa GKF 12V-8 Professional- ja GHO 12V-20 Professional -laitteidensa myötä 

ensimmäistä kertaa akkureunajyrsimen ja akkuhöylän 12 voltin ryhmässä. Molemmat 

laitteet on varustettu voimakkailla EC-moottoreilla ja niiden käyttövoimana toimivat 

tehokkaat litiumioniakut. Rakentamisen ammattilaisilla on nykyisin mahdollisuus käyttää 

seitsemää erilaista 12 voltin akkua – 1,5– 6,0 Ah:n virralla. Boschin "Flexible Power 

System" -järjestelmä takaa akkujen yhteensopivuuden kaikkien saman volttiluokan 

sähkötyökalujen ja latauslaitteiden kanssa. Tämä tarjoaa rakentamisen ammattilaisille 

entistä paremmat mahdollisuudet töiden suunnitteluun ja kustannusten säästämiseen. 

12 voltin järjestelmään kuuluu tällä hetkellä yli 30 laitetta, kuten Multi-Cutter-

monitoimityökalu, pisto-, käsipyörö- ja puukkosaha sekä erilaisia akkuruuvaimia. 

 

Akkureunajyrsin ja -höylä on suunniteltu sillä tavoin, että sisä-, keittiö-, ikkuna-, porras- 

tai huonekalurakentamisen alalla toimivat puuntyöstön ammattilaiset voivat työskennellä 

niillä mukavasti, hallitusti ja joustavasti jokaisessa asennossa. Laitteet on tasapainotettu, 

ne ovat ergonomisia ja rakenteeltaan kompakteja, mikä on mahdollista 12 voltin 

järjestelmän ja EC-teknologian avulla. Lisäksi EC-moottori tarjoaa erinomaisen tehon, eikä 

kaipaa huoltoa.  

 

Ensimmäinen 12 voltin akkureunajyrsin: GKF 12V-8 Professional 

GKF 12V-8 Professional -akkureunajyrsintä on helppo käsitellä ja se soveltuu 

erinomaisesti reunojen ja reunalistojen käsittelyyn. Sen kahva on erityisen kapea ja 

ergonomisesti muotoiltu, niin että akkureunajyrsintä on helppo ohjata yhdellä kädellä 

kuperien tai koverien profiilien ja viisteiden jyrsimiseksi. Vain 1,1 kiloa painava laite on 

kevyt ja sen rakenne tarjoaa erinomaisen tasapainon: laitteen painopiste sijoittuu 
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työkappaleen suuntaan, koska jyrsin on sijoitettu työkalun takaosaan. Jalkalevy on 

rakenteeltaan sellainen, että sen ja työkappaleen välille syntyy mahdollisimman laaja 

kosketus. Tämä yhdistelmä takaa horjumattoman käytön. Myös GKF 12V-8 Professional -

jyrsimen syvyydensäätö sujuu vaivattomasti: jalkalevyä voidaan säätää napista 

painamalla pikasäätötoiminnon ansiosta. Hienosäätö tehdään peukalopyörällä: täysi 

kierros vastaa säätöä yhdellä millimetrillä − haluttu asetus voidaan lukita kierretapin 

avulla. Tarvikkeiden vaihto onnistuu käden käänteessä.  

 

Ainoa 12 voltin akkuhöylä: GHO 12V-20 Professional  

GHO 12V-20 Professional -akkuhöylän paino ja koko ovat verrattavissa perinteiseen 

käsihöylään, niin että sen käsittely on tuttua rakentamisen ammattilaisille.  Sen 

ergonominen kahva ja hyvä tasapaino mahdollistavat vaivattoman ohjauksen yhdellä 

kädellä. Akkuhöylän optimaalinen leikkausleveys yhden millimetrin leikkaussyvyydellä 

on 40 millimetriä, ja sen maksimaalinen leikkausleveys on 56 millimetriä. Syvyydensäätö 

tapahtuu 20 portaassa korkeintaan kahteen millimetriin saakka. Laitteen muita 

erityisominaisuuksia ovat alumiinisen höyläakselin tukeva kotelo sekä valinnainen 

pölynpoistotoiminto – joko pölynkeruupussia käyttäen tai imurilla, joka voidaan liittää 

laitteeseen adapterin avulla. Lisäksi akkuhöylässä on integroitu pidike ylimääräiselle 

terälle sekä käynnistymisenestotoiminto.  

 

Uusi L-Boxx-järjestelmä: parempi käyttömukavuus ja täysi yhteensopivuus 

Molemmat laitteet toimitetaan uudessa L-Boxx 136 -laukussa. Se tarjoaa rakentamisen 

ammattilaisille mahdollisuuden työkalujen ja tarvikkeiden helpompaan kuljettamiseen ja 

säilytykseen. Optimoidun kiinnitysjärjestelmän ansiosta L-Boxx-työkalupakit voidaan 

avata niiden ollessa päällekkäin pinottuna, ja ne voidaan kiinnittää toisiinsa tai irrottaa 

helposti yhdellä kädellä. Uudet mallit L-Boxx 102, 136, 238 ja 374 painavat lisäksi 

edeltäviä malleja vähemmän, mutta ovat kuitenkin aivan yhtä kestäviä ja tarjoavat 

entistäkin enemmän tilaa. Ne ovat yhteensopivia olemassa olevien L-Boxx-mallien sekä 

Sortimo-ajoneuvojärjestelmän kanssa.  

 

Akkureunajyrsin GKF 12V-8 Professional ja akkuhöylä GHO 12V-20 Professional ovat 

saatavana tammikuusta 2018 alkaen. Boschin laaja tarvikevalikoima tarjoaa GKF 12V-8 

Professional -reunajyrsimeen erilaisia jyrsinpäitä yleisillä kuuden ja kahdeksan 

millimetrin halkaisijoilla sekä ¼ tuumalla pyöristettyjen muotojen, viisteiden ja 

reunalistojen työstämiseen. Boschin tarvikevalikoima sisältää myös GHO 12V-20 

Professional -jyrsimeen sopivat jyrsinterät. Kaikki hinnat ovat suositusvähittäishintoja 

ilman arvonlisäveroa. Pidätämme oikeuden muutoksiin. 
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Koneen ominaisarvot GKF 12V-8 Professional 

Akkujännite 12 V 

Kierrosluku kuormittamatta 13 000 min-1 

Jyrsinpään varsi 6 mm, 8 mm ja ¼“ 

Jyrsintäteho 7 m / Ah 

Mitat  
(pituus x leveys x korkeus) 

144 x 80 x 252 mm 

Paino ilman akkua 1,1 kg 

Toimituksen laajuus / suositusvähittäishinta 
ilman arvonlisäveroa 

uudessa L-Boxx 136 -laukussa, sis. kaksi 
3,0 Ah:n akkua ja latauslaitteen: 269 € 

 

Koneen ominaisarvot GHO 12V-20 Professional 

Akkujännite 12 V 

Kierrosluku kuormittamatta 14 500 min-1 

Leikkaussyvyys optimaalinen/maksimaalinen 0−1/2 mm 

Jyrsintäleveys optimaalinen/maksimaalinen 40/56 mm 

Urasyvyys 17 mm 

Käyttö kovaan puuhun  
(suositeltu syvyys x leveys) 

1 x 30 mm 

Leikkausteho 
(kova puu 25 mm, leikkaussyvyys 1 mm) 

10 m / Ah 

Mitat (pituus x leveys x korkeus) 255 x 100 x 110 mm 

Paino ilman akkua 1,5 kg 

Toimituksen laajuus / suositusvähittäishinta 
ilman arvonlisäveroa 

uudessa L-Boxx 136 -laukussa, sis. kaksi 
3,0 Ah:n akkua, latauslaitteen, 
höyläysterän ja varaterän sekä 
ruuviavaimen: 329 € 

 

Lehdistökuvat: #1269006, #1269012, #1269013, #1269014 

 

Lisätietoja ja lehdistökuvapyynnöt:    

https://www.bosch-professional.com/fi/fi/ 

Inker-Maaria Ketonen, Miltton, inker-maaria.ketonen@miltton.fi, puh. 050 337 7848 
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