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Bosch lanserar två mindre batteridrivna mutterdragare 
för professionella hantverkare 

 

 Två modeller för varierande användningsområden  

 Connectivity-funktioner för individuellt anpassningsbara verktygsinställningar  

 Tre förinställda hastighetsnivåer  

 

 

Bosch lanserar de två nya mutterdragarna GDR 18V-200 C Professional och 

GDX 18V-200 C Professional. De nya 18-volts batteridrivna mutterdragarna är 

effektivare och mer flexibla än liknande modeller tack vare ett maximalt vridmo-

ment på 200 Nm och ett extra kort huvud på 126mm respektive 147mm. Det gör 

samtidigt verktygen mer kompakta vilket lämpar sig för arbete i svåråtkomliga ut-

rymmen i både trä- och metallkonstruktioner. 

 

Connectivity-funktioner  

GDR 18V-200 C Professional och GDX 18V-200 C Professional går att koppla 

med Bluetooth så att verktygen kan anpassas efter behov via Toolbox-appen. 

Bland annat finns funktionen mjukstart som gör det möjligt att arbeta mycket kon-

trollerat och exakt vid exempelvis sammanfogningar i trä. Skötsel och underhåll 

underlättas då användaren får information om verktygets status till sin 

smartphone, dessutom går det snabbt att skicka en reparationsorder via appen.  

 

Förinställda hastighetsnivåer 

Båda modellerna är utrustade med förinställda hastighetsnivåer för ökad snabb-

het och effektivitet. Vanliga skruvar från 6 x 60 mm dras åt snabbare och arbetet 

sker rekylfritt och med hjälp av det förvalda varvtalet minimeras risken för att 

skruvarna dras åt för hårt och slirar i underlaget. Det första steget är utformat för 

små skruvar, det andra för mellanstora och det tredje för stora skruvar. Det mots-

varar till exempel skruvning i plåt, träskivor och metall. Avtryckaren med hastig-

hetsreglering ger förbättrad kontroll och möjlighet att reglera effekten efter behov. 

Mutterdragarna är dessutom försedda en med borstlös motor som ger längre 
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livslängd och drivs med ett kraftfullt ProCore18V 4.0 Ah-batteri som ger hög ef-

fekt i kombination med en låg vikt.  

 

Tillgänglighet 

GDR 18V-200 C Professional och GDX 18V-200 C Professional finns nu tillgäng-

liga i butik. Samtliga prisuppgifter är ej bindande prisrekommendationer exklusive 

moms, med reservation för ändringar. 

 

Tekniska data GDR 18V-200 C 
Professional  

GDX 18V-200 C 
Professional  
(ersätter GDX 18V-EC Professional) 

Batterispänning 18 V 18 V  

Max. vridmoment  200 Nm 200 Nm 

Tomgångsvarvtal 
steg 1 / steg 2 / steg 3 

0–1 100/2 300/3 400 min-1 0–1 100/2 300/3 400 min-1 

Nominell slagfrekvens  
steg 1 / steg 2 / steg 3 

0–2 300/3 400/4 000 min-1 0–2 300/3 400/4 200 min-1 

Huvudlängd  126 mm 147 mm 

Verktygsfäste   1/4" insex 1/4" insex  
1/2" utvändig fyrkant  

Motor  EC EC 

Vikt utan batteri 1,1 kg 1,17 kg 

Connectivity-funktion Ja Ja 

LED-belysning  Ja  Ja  

Leveransomfattning / ej bin-
dande prisrekommendation 
exklusive moms 

• Click & Go-variant i L-
Boxx: 2195 SEK  

• Click & Go-variant i L-
Boxx: 2195 SEK 

 

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 styrkan. 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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