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Ergonomisk batteridriven tigersåg för professionella 
från Bosch 

 

 Förbättrad ergonomi för bekvämt grepp i varje position 

 Minst vibrationer i sin klass för uttröttningsfritt arbete 

 Bästa förhållandet mellan prestanda och vikt i sin klass 

 

 

 

Mycket kraftfull och med unik ergonomi ‒ detta definierar den kabellösa tigerså-

gen GSA 18V-32 Professional. Tigersågen är kompaktare än de tidigare beprö-

vade tigersågarna från Bosch och är även utrustad med ett nytt handtag som gör 

att användaren kan styra sågen i olika positioner på ett bekvämt sätt under en 

längre tids arbete. En förlängd brytare gör att sågen är lättmanövrerad även i ex-

trema greppositioner och bidrar till den höga användarkomforten tillsammans 

med en aktiv vibrationsdämpning.  

 

Enkelt och snabbt arbete med precision 

Den batteridrivna tigersågen har ett tillkopplingsbart pendelslag för att sågningen 

ska gå fortare. Antalet slag kan ställas in och anpassas till materialet. Därutöver 

är tigersågen utrustad med en mjukstart som möjliggör extra precision i varje 

sågning. Sågen kan dessutom enkelt hängas upp i en stege eller byggnadsställ-

ning mellan arbetstillfällen med en metallkrok vilket kan spara tid. GSA 18V-32 

Professional är utrustad med ett 5,0 Ah-batteri och erbjuder klassens bästa pre-

standa-viktförhållande. Den är ett kraftfullt alternativ till nätdrivna sågar och kan 

enkelt och kabellöst utföra arbeten över huvudhöjd. 

 

GSA 18V-32 Professional finns tillgänglig i fackhandeln. Det angivna priset är en 

ej bindande prisrekommendation exklusive moms. Med reservation för ändringar. 

 



 

 

 

       

Tekniska data* GSA 18V-32 Professional 

Batterispänning/-kapacitet 18 V/5,0 Ah 

Max. sågdjup i trä 230 mm 

Sågdjup i metallprofiler och metallrör 175 mm 

Slaglängd 32 mm 

Antal slag vid tomgång 0 ‒ 2.500 varvmin 

Mått (längd x bredd x höjd) 482 x 101 x 218 mm (inkl. batteri) 

Vikt 3,5 kg (exkl. batteri) 

Leveransomfattning/ej bindande prisre-
kommendation exklusive moms 

I L-BOXX inkl. högklassig inlägg-
ning med två sågblad och två 5,0 
Ah batteripaket och laddare: 5 
495,00 SEK 

 

För ytterligare information, kontakta: 

Julia Järegård, Geelmuyden Kiese, 070-218 81 90, julia.jaregard@gknordic.com  

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

 

Om Bosch  

I Boschkoncernens elverktygsområde finns några av världens mest sålda elverktyg, 

mätverk-tyg 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 elverktygsområdet för kundfokus och ingenjörsframsteg. 

De viktigaste framgångsfaktorerna är innovationskraft och innovationstakt. Boschs 

professionella elverktyg genererade cirka en tred-jedel av sin försäljning under 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 affärssegment: elverktyg, tillbehör, mätverktyg och trädgårdsredskap. 

Boschkoncernen är en ledande global leverantör av teknik och tjänster som sysselsät-

ter cirka 375 000 medarbetare i hela världen (den 31 december 2015). Företaget om-

satte 70,6 miljarder euro år 2015. Verksamheten är indelad i fyra affärsområden: Mo-

bila lösningar, Industriell tek-nologi, Konsumtionsvaror och Energi- och byggnads-

teknik. Boschkoncernen innefattar Robert Bosch GmbH och dess cirka 440 dotterbo-

lag och regionala företag i ett 60-tal länder. Inkluderar man säljavdelningen och ser-

vicepartners täcker Boschs globala tillverkning och försälj-ningsnätverk cirka 150 län-

der. Grunden för företagets framtida tillväxt är den innovativa styr-kan. Bosch syssel-

sätter 55 800 medarbetare inom forskning och utveckling på 118 platser över hela 

världen. Boschkoncernens strategiska mål är att erbjuda innovationer för ett upp-

kopplat liv. Bosch förbättrar livskvaliteten i hela världen med produkter och tjänster 

som är innovativa 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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