
 

 

 

 

    

 

   

Fler möjligheter med Boschs nya 
FlexiClick 12 V – Marknadens mest 
mångsidiga borrskruvdragarsystem 
 

 Ny borstlös motor för hög effektivitet och längre livslängd  

 Bredare användningsområde med större borr- och skruvdiameter 

 Hög flexibilitet tack vare fyra olika systemfästen med åtta konfigurationsmöjligheter 

 Borrchucktillsats möjliggör ännu mer exakt arbete i svåråtkomliga utrymmen 

Bosch utökar FlexiClick 12 V-serien och lanserar nu GSR 12V-35 FC Profess-

ional, marknadens mest mångsidiga borrskruvdragare. Verktyget är utrustat med 

en borstlös och underhållsfri motor som effektiviserar arbetet och förlänger verk-

tygets livslängd. Med fyra tillsatser erbjuder borrskruvdragningssystemet stor 

flexibilitet med ett brett användningsområde. Bosch är dessutom den enda till-

verkaren som erbjuder en vinkeltillsats som går att kombinera med resterande 

tillsatser och totalt finns åtta konfigurationsmöjligheter. Tack vare en magnetisk 

bithållare går det även bra att arbeta utan tillsats, och för ännu bättre komfort har 

verktyget även utrustats med en bältesklämma och generös softgripyta. 

 

Översikt över 5-i-1-systemet FlexiClick 12 V 

1. GSR 12V-35 FC är med sina 115 mm den kortaste batteridrivna borr-

skruvdragaren i sin klass. Den arbetar 35 % snabbare än sin föregångare 

och har en maximal skruvdiameter på åtta millimeter för ett brett använd-

ningsområde. Till verktyget finns fyra tillsatser som ansluts med hjälp av 

FlexiClick-fästet. Ett ljudligt ”klick” och en indikator på tillsatsen bekräftar 

när allt är korrekt sammankopplat.  

2. Bithållaren GFA 12-X har ett sexkantigt fäste med bitlås vilket gör att bits 

inte kan lossna oavsiktligt. Med denna tillsats blir verktyget endast 144 

mm lång och är därmed den kortaste modellen på marknaden. 

3. Borrchucktillsatsen GFA 12-B har en Auto-Lock-funktion och fungerar 

med en borr på upp till tio millimeter. Med borrchucken blir borrskruvdra-



 

 

 

   
    

garen inte mer än 162 mm lång och fungerar därmed bra vid arbete i 

trånga utrymmen.  

4. Excentertillsatsen GFA 12-E möjliggör kantnära skruvdragning med hög 

precision. Den har unika justeringsmöjligheter med 16 arbetspositioner 

som kan ställas in utan att tillsatsen behöver lossas från borrskruvdraga-

ren.  

5. Även vinkeltillsatsen GFA 12-W har samma justeringsmöjligheter och är 

även den kortaste vinkeltillsatsen i sin klass med ett mått på 61 mm. 

 

Skruvdragare med fast chuck för hög precision 

Bosch lanserar även en modell med fast chuck, GSR 12V-35 Professional, som 

är den kortaste och mest kraftfulla av sitt slag i 12 V-serien. Tack vare den kom-

pakta designen kan arbete utföras med hög precision även i svåråtkomliga ut-

rymmen. Likt FlexiClick-borrskruvdragaren har den fördelar som en borstlös mo-

tor, ett varvtal på upp till 1 750 v/min och vridmoment på 35 Nm vid hård skruv-

dragning, vilket lämpar sig extra bra för borrning i metall och trä. 

 

Tillgänglighet 

FlexiClick-borrskruvdragaren GSR 12V-35 FC Professional och GSR 12V-35 Pro-

fessional med fast chuck finns nu tillgängliga på marknaden. 

 

Tekniska data 

GSR 12V-35 FC  
Professional  
(ersätter GSR 12V-15 FC  
Professional) 

GSR 12V-35  
Professional 
(ersätter GSR 12V-20  
Professional) 

Max. batterispänning 12 V 12 V 

Batterikapacitet 3,0 Ah 3,0 Ah 

Huvudlängd (längd x höjd) 
115 x 181 mm utan 
systemtillsats  

154 x 181 mm 

Max. vridmoment (hårt/mjukt) 35/20 Nm 35/20 Nm 

Tomgångsvarvtal (1:a växel/2:a 
växel) 

0–460/0–1 750 v/min 0–460/0–1 750 v/min 

FlexiClick-fäste  
för systemtillsatser 

Ja Nej 

Max. borrdiameter i trä/stål 32/10 mm 32/10 mm 

Max. skruvdiameter 8 mm 8 mm 

Vikt inkl. batteri  0,77 kg  0,93 kg 

 

 

Tekniska data Bitfäste GFA 12-B Professional  

Längd  27 mm 

Verktygsfäste HEX 

Vikt 0,1 kg 

 

Tekniska data Chucktillsats GFA 12-B Professional 

Längd  46 mm  

Borrchuckdiameter  1 ‒ 10 mm  

Vikt 0,2 kg 



 

 

 

   
    

 

Tekniska data Excentertillsats GFA 12-E Professional  

Hörnmått  12 mm  

inställbara positioner 16 

Vikt 0,3 kg  

 

Tekniska data Vinkeltillsats GFA 12-W Professional 

Längd  61 mm 

inställbara positioner  16 

Vikt 0,3 kg  

Med reservation för ändringar. 

 
För mer information, kontakta:  
Pernilla Lundin, Geelmuyden Kiese  
073 672 63 23   
pernilla.lundin@gknordic.com  
 

Om Bosch  
Bosch-koncernen är en ledande internationell leverantör av teknologi och tjänster, med om-
kring 410 000 medarbetare globalt (per 31 december 2018). Enligt preliminära siffror omsatte 
företaget 77,9 miljarder Euro under 2018. Verksamheten är indelad i fyra affärsområ-
den: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods, och Energy 
and Building Technology. Som ett ledande företag inom IoT erbjuder Bosch innovativa lös-
ningar för smarta hem, smarta städer, uppkopplad mobilitet och uppkopplad industri. Företaget 
drar nytta av sin expertis inom sensorteknologi, mjukvara och tjänster, såväl som sitt eget IoT-
moln, för att erbjuda kunder uppkopplade lösningar från en och samma källa. Bosch-
koncernens strategiska mål är att leverera innovationer för en uppkopplad livsstil. Bosch höjer 
människors livskvalité över hela världen, med produkter och lösningar som är både innovativa 
och intresseväckande. Kort sagt, Bosch skapar teknologi som är ”Invented for life”. Bosch-
koncernen består av Robert Bosch GmbH med dess cirka 440 dotterbolag och lokala företag i 
omkring 60 länder. Medräknat partners för service och försäljning omfattar Boschs globala 
produktions-, utvecklings- och försäljningsnätverk i stort sett alla världens länder. Grunden för 
företagets fortsatta tillväxt är dess innovativa styrka. Bosch har runt 69 500 medarbetare inom 
forskning och utveckling på 125 platser runt om i världen.  
  
Företaget grundades 1886 i Stuttgart av Robert Bosch (1861–1942) som “Verkstad för finme-
kanik och elektroteknik”. Den speciella ägarstrukturen i Robert Bosch GmbH säkerställer 
den entreprenöriella friheten i Bosch-koncernen och gör det möjligt för företaget att planera 
långsiktigt samt att göra tunga investeringar med sikte på framtiden. 92 procent av aktiekapi-
talet i Robert Bosch GmbH ägs av Robert Bosch Stiftung GmbH, en välgörenhetsstiftelse. Ma-
joriteten av rösterna har Robert Bosch Industrietreuhand KG, en industristiftelse. 
De entreprenöriella ägarfunktionerna tillvaratas av stiftelsen. De resterande aktierna ägs av 
familjen Bosch och av Robert Bosch GmbH.  
  
Ytterligare information finns online på www.bosch.se, www.iot.bosch.com,   
www.bosch-press.com och http://twitter.com/BoschPresse  
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