
 

 

 

 

 

Pressinformation 
    

 

   

Tre nya 18 volts-batterier och världens första upp-
kopplade laddare för professionella  

 

 Högre kapacitet tack vare ProCore18V-batterier med 4,0, 8,0 och 12,0 Ah 

 Den snabbaste laddningen med världens första uppkopplade laddare 

 Full kompatibilitet med det befintliga 18 volts-sortimentet 

 

 

Bosch har vidareutvecklat högeffektsbatterier på 18 volt för professionella hant-

verkare och lanserar nu serien ProCore 18V-batterier med 4,0, 8,0 och 12,0 Ah. 

Trots sin kompakta storlek ger ProCore 18V 8,0 Ah upp till 90 procent mer effekt 

jämfört med traditionella 18 volts-batterier. Den markanta prestationsökningen är 

ett resultat av förbättrad celldesign och CoolPack-teknologi. Bosch lanserar 

dessutom GAL 18V-160C Professional, världens första uppkopplade laddare för 

18-voltsbatterier.  

 

— Vårt primära mål är att alla nätanslutna verktyg på sikt ska kunna bytas ut mot 

sladdlösa varianter. Med de nya högeffektiva batterierna i ProCore18V-serien har 

vi kommit en bra bit närmare det målet, säger Stefan Rübenacke, ansvarig för 

batterier och laddare till elverktyg för professionella på Bosch Power Tools. 

 

ProCore18V-batterierna: Compact, Performance och Endurance 

De nya ProCore 18V-batterierna har högre prestanda och längre livslängd än ti-

digare generationers 18 volts-batterier och är samtidigt kompatibla med det be-

fintliga sortimentet.  Batterierna kommer dessutom i olika storlekar för att under-

lätta olika användningsområden.  

 

Compact-batteriet ProCore 18V 4,0 Ah är konstruerat i ett skikt vilket gör det 

mindre och lättare än standardbatterier i två skikt men erbjuder trots det samma 

effekt. Det underlättar vid serieanvändning eller arbeten ovanför huvudhöjd.  

 

Performance-batteriet ProCore 18V 8,0 Ah har en effekt som kan jämföras med 

aggregat på 1 600 watt vilket lämpar sig för bredare användningsområden och 

uppgifter som kräver en högre kapacitet.  
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Endurance-batteriet ProCore 18V 12,0 Ah används för krävande tillämpningar 

med sladdlösa borrhammare, vinkelslipar och cirkelsågar.  

 

Världens första uppkopplade laddare för 18-voltsbatterier  

GAL 18V-160 C Professional erbjuder en laddningsström på 16 ampere och är 

den snabbaste laddaren för 18-voltsbatterier. Den laddar ProCore 18V 12,0 Ah-

batteriet till 80% på ca 35 minuter vilket är dubbelt så snabbt som GAL 1880 Pro-

fessional. Det är samtidigt den första laddaren i världen som försetts med en 

”Connectivity”-funktion som gör att användaren enkelt kan ansluta laddaren till 

sin smarttelefon via Bosch Toolbox-appen och få information om laddningstid 

och allmän status på batteriet. Laddaren kommer med fyra laddningslägen bero-

ende på uppgift, från ett extra skonsamt till ”Power Boost” som laddar batteriet 

halvfullt på kortast möjliga tid för att underlätta vid tidspressade situationer. 

 

Tillgänglighet 

ProCore18V-batterierna 4,0 och 8,0 finns nu tillgängliga på marknaden, 

ProCore18V 12,0 senare i januari 2019 och laddaren GAL 18V-160 C Profess-

ional kommer finnas tillgänglig i slutet av oktober 2018. Samtliga prisuppgifter är 

ej bindande prisrekommendationer exklusive moms. Med reservation för änd-

ringar. 

 

Teknisk data* ProCore18V  
4,0 Ah 

ProCore18V  
8,0 Ah 
(ersätter ProCore18V 
7,0 Ah) 

ProCore18V  
12,0 Ah 

Batterispänning/-kapacitet 18 V/4,0 Ah 18 V/8,0 Ah 18 V/12,0 Ah 

Vikt 0,55 kg 1,01 kg 1,43 kg 

Mått  
(längd x bredd x höjd) 

117 x 77 x 47 mm 117 x 77 x 69 mm 117 x 77 x 91 mm 

Laddningstid med GAL 
18V-60 C Professional 
80/100 %  

ca 30/45 min ca 35/50 min ca 35/55 min 

Leveransomfattning/ej 
bindande prisrekommen-
dation exklusive moms 

995 SEK 1795 SEK 2595 SEK 

 

Tekniska data* GAL 18V-160 C Professional 

Batterispänning 18 V 

Laddningsström  16 A 

Mått (längd x bredd x höjd) 195 x 123 x 85 mm 

Connectivity Ja 

Vikt  0,75 kg 

Leveransomfattning/ej bindande prisrekom-
mendation exklusive moms 

1195 SEK 

*Alla data är preliminära baserat på interna mätningar 
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För mer information, kontakta: 

Pernilla Lundin, Geelmuyden Kiese 

073 672 63 23 

pernilla.lundin@gknordic.com 

 

 

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 framgångsfaktorer-
na är innovationskraft och innovationstakt. Boschs professionella elverktyg genererade cirka 
en tredjedel 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 trädgårds-
redskap. Boschkoncernen är en ledande global leverantör av teknik och tjänster som syssel-
sätter cirka 375 000 medarbetare i hela världen (den 31 december 2015). Företaget omsatte 
70,6 miljarder euro år 2015. Verksamheten är indelad i fyra affärsområden: Mobila lösningar, 
Industriell teknologi, Konsumtionsvaror och Energi- och byggnads-teknik. Boschkoncernen in-
nefattar Robert Bosch GmbH och dess cirka 440 dotterbolag och regionala 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 innova-
tiva 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 
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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