
 

 

 

 

 

    

 

   

Världens första batteridrivna 18 V-
borrhammare med spadgrepp och 
KickBack Control för professionella 
 

 Världens första batteridrivna modell med spadgrepp och KickBack Control 

 Hög effektivitet: Samma slagkraft som motsvarande sladdmaskiner från Bosch 

 Hög flexibilitet tack vare ProCore18V med utbytbara batterier 

 Hög komfort: Optimerad för vertikal borrning och bilning 
 

 
 

Bosch utökar 18 V-serien med en extra kraftfull, batteridriven borrhammare unik i 

sitt slag – GBH 18V-26 D Professional, utrustad med KickBack Control och 

spadgrepp för hög säkerhet och komfort.  

 

Säker användning och hög komfort  

Säkerhetsfunktionen KickBack Control minskar skaderisken genom att stänga av 

motorn på en bråkdels sekund om verktyget oförutsett skulle rotera runt borrax-

eln på grund av att borren fastnar. Spadgreppet ger dessutom användaren god 

precision och hög bekvämlighet som är optimerat för arbete i golv eller vertikalt 

över huvudhöjd. Den slimmade formen och låga vikten på 2,6 kg minskar risken 

för uttröttning och borrhammaren har samtidigt utrustats med en LED-lampa på 

höljet som belyser arbetsområdet för säker och smidig användning. 

 

 



 

 

 

   
    

En styrka jämförbar med motsvarande sladdmaskin 

GBH 18V-26 D har en slagkraft på 2,5 Joule vid en slagfrekvens på 4 350 per 

minut, vilket gör den lika kraftfull som motsvarande sladdmaskiner från Bosch. 

Med bara ett 5,0 Ah-batteri klarar den batteridrivna borrhammaren av att borra 

110 hål på 8 x 40 millimeter i betong, tack vare den borstlösa motorn med hög 

verkningsgrad som dessutom är underhållsfri. Genom 18 V-systemet säkerställs 

samtidigt kompatibiliteten med nya och befintliga elverktyg och laddare i samma 

spänningsklass och för extra avancerad borrning och bilning kan hantverkare an-

vända sig av batteriet ProCore18V. 

 

Många användningsområden 

GBH 18V-26 D lämpar sig för arbete i många olika material som betong, armerad 

betong, murverk, tegel, trä och metall. Med hjälp av en SDS plus-adapter går det 

även att sätta in en borr med runt skaft eller bithållare för att borra och skruvdra i 

trä och murverk.  

 

Tillgänglighet 

Den batteridrivna borrhammaren GBH 18V-26 D finns nu tillgänglig i butik.  

 

Tekniska data GBH 18V-26 D Professional 

Batterispänning 18 V 

Enkelslagsenergi 2,5 J 

Slagfrekvens vid nominellt varvtal 4 350 v/min 

Nominellt varvtal 890 v/min 

Max. borrdiameter i murverk med  
ihålig borrkrona/betong/trä/metall 

68/26/30/13 mm 

Vibrationsvärde 
borrning/hammarborrning/bilning 

13/15,5/10 m/s² 

Verktygsfäste  SDS plus  

Mått  
(längd x höjd x bredd) 

442 x 224 x 102 mm 

Vikt utan batteri 2,6 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-
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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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