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Pressmeddelande 

Bosch lanserar nya sladdlösa trädgårdsverktyg:  

Precision och perfektion – helt utan 

sladdar 
 

Våren är här och startskottet för årets gör-det-själv-säsong har gått. 

För att varje trädgård ska tas om hand med bästa möjliga precision 

lanserar Bosch nya sladdlösa trädgårdsverktyg med fokus på ergonomi 

och användarvänlighet.  

 

Den nya, sladdlösa grästrimmern ART 23–10,8 LI ger en fullständig 

rörelsefrihet och häcksaxen AHS 55-20 LI tar enkelt hand om upp till 

25 mm tjocka grenar med sin sågfunktion. Både trimmern och häcksaxen är 

utrustade med Bosch Syneon-chip som styr samspelet mellan verktygets 

batteri och motor, vilket ger optimal effekt och maximal uthållighet.  

 

Slipp sladdhärvor med häcksaxen AHS 55–20 LI  

AHS 55–20 LI är utrustad med ett svärd på 550 mm med 20 mm 

knivavstånd och en elektronisk antinypteknik klarar häcksaxen smidigt 

både små och stora jobb i trädgården. Tack vare att saxen är utrustad med 

ett 36 V-lithiumjonbatteri har den en drifttid på upp till 50 minuter och på 

bara 45 minuter är batteriet fulladdat igen (80 % på bara 25 minuter). För 

säker klippning längs staket, murar och längs marken följer ett svärdskydd 

med som enkelt och effektivt gör häcken snygg utan att skada varken 

markplattor eller andra utmanande hinder.  

 

Fullständig rörelsefrihet med grästrimmern ART 23–10,8 LI 

ART 23–10,8 LI är en riktig lättviktare och väger inte mer än 1,9 kg, vilket 

gör verktyget skonsamt mot muskler och leder. Tack vare ett unikt 

Durablade-system klarar bladet minst 12 gånger mer skärning innan bladet 

behöver bytas. Grästrimmern är också utrustad med ett justerbart soft 

grip-handtag, vilket gör det enkelt att byta handtagsvinkel för en bekväm 

trimning – oavsett typ av trimuppgift. Trimmern har även ett inbyggt 

skydd som skyddar växter och blommor under trimningen. ART 23–10,8 LI 

är en del av Bosch Power4All-system vilket innebär att batteriet passar alla 

10,8 V-verktyg från Bosch, därav finns det även en solovariant för den som 

vill köpa trimmern utan batteri.  

 

Förutom häcksaxen AHS 55–20 LI lanseras även de mindre varianterna AHS 

48–20 LI och AHS 50-20 LI. Gällande grästrimmers så lanseras, förutom 

ART 23–10,8 LI, även två större varianter med 18V-batteri: ART 26–18 LI 

och ART 23–18 LI. De nya trädgårdsverktygen kommer att säljas i 

byggvaruhandel över hela landet från och med april 2016.  
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Rekommenderade priser häcksaxar: 

AHS 55–20 LI: 2098 kr 

AHS 50–20 LI: 2450 kr 

AHS 48–20 LI: 1950 kr 

 

Rekommenderade priser grästrimmers: 

ART 23–10,8 LI: 1398 kr 

ART 23–18 LI: 1698 kr 

ART 26–18 LI: 1750 kr 

 

Alla priser är rekommenderade priser inklusive moms. 

 

För ytterligare information eller test av produkter, vänligen kontakta:  

Olov Hallberg, Geelmuyden Kiese 

Tel: 076 - 633 31 06, e-post: olov.hallberg@gknordic.com  

Bosch kundservice: 08 - 750 18 20, www.bosch-do-it.se  

 
Bosch-koncernen är en internationellt ledande leverantör av teknologi och tjänster. Enligt preliminära siffror 
för verksamhetsåret 2014 har företaget cirka 290,000 medarbetare och omsätter 48,9 miljarder euro. 
Företagets verksamhet är delat i fyra affärsområden: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer 
Goods og Energy and Building Technology. Bosch-koncernen består av företaget Robert Bosch GmbH 
samt dess över 360 dotterbolag och regionala bolag i omkring 50 länder. Medräknat försäljnings– och 
servicepartners finns Bosch representerat i cirka 150 länder. Det är detta världsomspännande nätverk för 
utveckling, tillverkning och försäljning som utgör grunden för framtida tillväxt. Under 2014 ansökte Bosch 
om cirka 4600 patent över hela världen. Bosch-koncernens produkter och tjänster är utformade för att 
fascinera och för att öka livskvaliteten genom att erbjuda tjänster som både är innovativa och fördelaktiga. 
På så vis erbjuder företaget teknik världen över som är ”Invented for life”. 
 
Företaget grundades i Stuttgart 1886 av Robert Bosch (1861-1942) som ”Verkstad för finmekanik och 
elektronik”. Den speciella ägarstrukturen i Robert Bosch GmbH säkerställer finansiellt oberoende och 
självständighet i verksamheten. Det är en förutsättning för företagets långsiktiga planeringshorisont samt 
de stora investeringar som görs inför framtiden. 92 % av aktiekapitalet i Robert Bosch GmbH ägs av den 
allmännyttiga stiftelsen Robert Bosch Stiftung GmbH. Majoriteten av rösterna har industrifonden Robert 
Bosch Industrietreuhand KG. Företagsfunktionerna utförs av stiftelsen. De övriga aktierna ägs av Robert 
Bosch GmbH. 
 
För ytterligare information se www.bosch.se och www.bosch-do-it.se. 
 


