
 

 

 

 

Robert Bosch GmbH 

Postfach 10 60 50 

D-70049 Stuttgart 

E-mail Martin.Steinlehner@de.bosch.com 

Phone +49 711 758-3132 

Fax +49 711 811 5188012 

Corporate Communications, 

Brand Management, and Sustainability 

Senior Vice President: Dr. Christoph Zemelka 

www.bosch-press.com 

 

19. huhtikuuta 2018 

Lehdistötiedote 
Sähkötyökalut 

 

       

Täydellinen akkutyökalusarja kevään puutöihin:  
Uutuudet Bosch Professional FlexiClick -ruuvinväännin ja 
ProCore18V-akku 
 

Kevät on parasta aikaa työstää terassia, laittaa laituria kuntoon tai tehdä pieniä 

korjaustöitä mökillä. Kun työkaluihin haluaa panostaa kuin ammattilainen, Boschin 

ammattilaissarjan työkalut ovat hyvä valinta myös kodin korjaus- ja rakennustöihin. 

 
Bosch Professional akkupistosaha, akkupyöräsaha ja uusi FlexiClick-ruuvinväännin 

varmistavat laadukkaan lopputuloksen kaikissa puutöissä. Uusi ProCore 18V 7.0 Ah -

akku takaa pitkäkestoisuudellaan sen, ettei työntekoa joudu turhaan keskeyttämään. 

Lisäksi akku on täysin yhteensopiva nykyisten 18 voltin sähkötyökalujen kanssa. 

 

FlexiClick: Työkalu, joka taipuu eri kulmiin työmukavuudesta tinkimättä 

Bosch Professional-sarjan FlexiClick on entistä tehokkaampi 

akkuporakone/ruuvinväännin, jonka erilaisilla vaihtopäillä voi tehdä monenlaisia töitä 

erilaisissa kulmissa ja työasennoissa. Neljän FlexiClick-vaihtopään ansiosta, työkalulla 

onnistuu perinteisten ruuvaustöiden lisäksi puun, metallin ja jopa betonin poraaminen.  

 
Uusi malli, GSR 18V-60 FC Professional, on myös 140 millimetrin mittaisena seitsemän 

millimetriä edeltäjämallia lyhyempi ja Precision-tarkkuuskytkimen avulla se estää 

elektronisen ohjauksen avulla ruuvin liiallisen kiertämisen. FlexiClick-ruuvinvääntimen 

KickBack Control tunnistaa työkalun äkillisen jumittumisen, jolloin järjestelmä kytkee 

moottorin pois päältä sekunnin murto-osassa minimoiden työkalun takaiskun 

aiheuttaman loukkaantumisvaaran. 

 

GST 18V-LIS -akkupistosaha tarkkaa sahaamista varten 

Bosch Professional GST 18V-LIS -akkupistosaha on täydellinen työkalu tarkkoihin 

puutöihin myös ahtaissa tiloissa työskentelyyn. Akkupistosahan kompakti ja kevyt 

rakenne sekä kapea kahva ja sahan sauvamainen muoto mahdollistavat optimaalisen 

hallittavuuden sahatessa. Sahan akkujärjestelmän ansiosta myös paksujen ja kovien 

materiaalien sahaaminen onnistuu vaivattomasti. Pistosahan iskunopeus on 2700 min-1 

ja iskukorkeus on 23 millimetriä. 

 

Kevyt akkupyöräsaha: Bosch Professional GKS 18V-LI 

Bosch Professional GKS 18V-LI on helposti käsiteltävä akkupyöräsaha pienen kokonsa, 

kevyen rakenteen ja ergonomisen kahvan takia, mitkä takaavat väsymättömän 

työskentelyn. Ammattimaisen lopputuloksen saa aikaan tehokkaalla sahaterällä, joka on 

läpimitaltaan 165 millimetriä ja jonka leikkuusyvyys on jopa 51 millimetriä. 
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Akkupyöräsahan moottori on suojattu ylikuormitukselta Electronic Motor Protection eli 

EMP-järjestelmällä, joka pitää huolen sahan pitkästä käyttöiästä.  

 

ProCore18V 7.0 Ah -akku väsymättömään työskentelyyn 

 

Bosch on kehittänyt ammattilaiskäytön ProCore18V-akkua entisestään: uusi ProCore 18V 7.0 

Ah tarjoaa noin 90 prosenttia enemmän tehoa kuin aiempi 18 voltin 6,0 Ah -akku 

mahdollistaen näin huomattavasti tehokkaamman työskentelyn. ProCore 18V 7.0 Ah on lisäksi 

kooltaan kompakti, jopa noin 30 prosenttia pienempi kuin verrattavissa olevat suurtehoakut, 

mikä tekee työskentelystä selkeästi sujuvampaa.  

 

CoolPack-teknologialla varustettu akku kestää selvästi perinteisiä akkuja pidempään 

paljon tehoa vaativissa työtehtävissä. Akun kotelo sekä sen sisällä olevat jäähdytysosat, 

jotka ympäröivät jokaista kennoa, on valmistettu erittäin tiiviistä polyetyleenistä. 

Polyetyleeni ja pinta-aloja suurentava erikoisrakenne mahdollistavat lämmön 

tehokkaamman poistumisen. Akun rakenteessa ei myöskään ole välitiloja, joihin akussa 

syntyvä lämpö voisi varastoitua. Lisäksi entistä paremmat, kuparista valmistetut 

kennoliittimet pienentävät vastuksia ja lisäävät siten tehoa. 

 

ProCore 18V -akkumalli on yhteensopiva kaikkien saman volttiluokan sähkötyökalujen ja 

latureiden kanssa Bosch Flexible Power -järjestelmän ansioista.  
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