
 

 

 

 

 

    

 

   

Bosch Power Tools firar 50 år med batteriinnovation  
Det första batteridrivna elverktyget introducerades 1969 
 
 Utvecklat och förbättrat batterier i 50 år 

 En stark pionjär som format batteriets historia 

 Kontinuerligt utökat det batteridrivna sortimentet både för professionella och gör-det-

självare 

 

 

 
Batteridrivet elverktyg från 1969. FOTO: Bosch. 

 

1969 

För 50 år sedan lanserade Bosch Power Tools marknadens första batteridrivna elverktyg: 

en häcksax och en borrmaskin med batteri som man hängde över axeln. Batteriet var ett 

bly-gelbatteri på 12 volt som påminner om dagens bilbatteri som vägde hela 5,5 kg. Med 

detta batteri kunde man använda häcksaxen i en timme och klippa en häck på upp till 20 

meter, sedan behövde batteriet laddas i sex till åtta timmar. Med detta genomslag ba-

nade Bosch väg för en mängd batteridrivna elverktyg.  

 

— Vår batterikompetens har varit utgångspunkten för innovationer under de senaste 

årtiondena. Vi har format branschens tekniska utveckling och fortsätter att vara pionjä-

rer. Vi tillhandahåller de minsta och mest effektiva batterierna som på sikt ska ersätta 

kabeldrivna elverktyg helt. Sladdlösa elverktyg underlättar arbetet för våra användare – 

i hem och trädgård, i verkstäder och på byggarbetsplatser, säger Henk Becker, VD för 

Robert Bosch Power Tools GmbH. 

 

1974 

Knappt fem år efter sin första lansering av batteridrivna verktyg lanserade Bosch det 

första verktyget med ett inbyggt batteri – en grässax för gör-det-självare. Verktyget 

hade en klippbredd på 80 mm och kunde användas för att klippa mindre gräsytor och 

buskar i cirka 45 minuter på en enda laddning.  



 

 

 

   
    

 

Unikt för verktyget var en ny battericell-teknik då grässaxen drevs av ett torrbatteri som 

bestod av nickel-kadmiumceller. De viktigaste fördelarna var att batteriet hade hög 

energitäthet och lång livslängd. Batteriet kunde laddas om hundratals gånger, något 

som uppskattades av Boschs användare.  

 

Den sladdlösa grässaxen öppnade upp för en marknad av batteridrivna elverktyg och 

trädgårdsredskap i Tyskland 1974 och batterisortiment hos Bosch utökades snabbt.  

 

1984 

Under 1984 nådde Bosch nästa milstolpe och introducerade världens första batteri-

drivna borrhammare för professionella - GBH 24 V. Denna milstolpe stärkte Boschs po-

sition som batteripionjär ytterligare då professionella hantverkare nu kunde utföra vissa 

typer av arbete långt ifrån ett eluttag – inklusive montering av färdiga hus, byggnads-

ställningar och för att fästa antenner eller åskledare.  

Med GBH 24 V kunde professionella hantverkare arbeta mer flexibelt, med bättre effekt 

och högre kapacitet. Verktyget drevs av ett torrbatteri med 20 nickel-kadmiumceller 

som genererade en hög avverkning, på en laddning gick det att borra över 60 hål.  

 

 

GBH 24 V från Bosch är världens första batteridrivna borrhammare. FOTO: Bosch.  

 

1998 

År 1998 presenterade Bosch två innovativa batteridrivna borrskruvdragare för profess-

ionella, en på 14,4V och en på 12V som drevs med en ny kadmiumfri battericellteknik. 

Batterierna av nickelmetallhybrid var betydligt lättare och mer kompakta än de vanliga 

nickel-kadmiumbatterierna, samtidigt som de hade högre kapacitet. Till exempel hade 

ett 2,0 Ah-batteri med nickel-metallhybridteknik samma lagringskapacitet som ett 2,0 

Ah-batteri med nickel-kadmiumteknik, men var även 20 procent lättare och en tredjedel 

mindre. 

 



 

 

 

   
    

2003 

Bosch revolutionerade marknaden år 2003 med det första elverktyget med ett litium-

jonbatteri – den batteridrivna skruvdragaren Ixo. Verktyget är än idag en favorit världen 

över och har sålts i mer än 18 miljoner exemplar.  

 

Tack vare litiumjontekniken, som tidigare endast använts i mobiltelefoner, var Ixo alltid 

redo att användas - utan självurladdning och minneseffekt. Den största delen av batteri-

energin kunde vara tillgänglig upp till ett helt år utan att verktyget användes. Battericel-

lerna var dessutom upp till 40 procent lättare än vanliga nickel-kadmiumceller. Ixo 

vägde endast 300 g. 

 

 

Bosch IXO – världens mest populära elverktyg. FOTO: Bosch.  

 

Idag 

Batterierna utvecklas ständigt och blir mer kompakta och effektiva. ProCore 18V-

batteriserien är ett exempel på Bosch senaste och mest kraftfulla batterier tack vare 

förbättrad celldesign och överlägsen värmehantering. Trots en kompakt storlek och låg 

vikt ger ProCore 18V upp till 90% mer effekt jämför med traditionella 18-volts-batterier.  

 



 

 

 

   
    

 
I dag är batteridrivna verktyg kraftigare och mer kompakta än någonsin. FOTO: Bosch. 

 

— Innovationer som ProCore 18V kommer att föra vår verksamhet framåt. Med 50 års 

batterikunskap utökar vi ständigt våra batterisystem för att kunna erbjuda våra använ-

dare flera nya innovationer som ska uppfylla deras behov, understryker Henk Becker.  

 

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 
omkring 410 000 medarbetare globalt (per 31 december 2018). Enligt preliminära siffror 
omsatte företaget 77,9 miljarder Euro under 2018. Verksamheten är indelad i fyra af-
färsområden: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods, och Energy 
and Building Technology. Som ett ledande företag inom IoT erbjuder Bosch innovativa 
lösningar 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 upp-
kopplad livsstil. Bosch höjer människors livskvalité över hela världen, med produkter och 
lösningar som är både innovativa och intresseväckande. Kort sagt, Bosch skapar tek-
nologi 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 för-
säljningsnätverk i stort sett alla världens länder. Grunden för företagets fortsatta tillväxt 
är dess innovativa styrka. Bosch har runt 69 500 medarbetare inom forskning och ut-
veckling på 125 platser runt om i världen.  
 
Företaget grundades 1886 i Stuttgart av Robert Bosch (1861–1942) som “Verkstad för 
finmekanik och elektroteknik”. Den speciella ägarstrukturen i Robert Bosch GmbH sä-
kerställer den entreprenöriella friheten i Bosch-koncernen och gör det möjligt för före-
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taget att planera långsiktigt samt att göra tunga investeringar med sikte på framtiden. 
92 procent av aktiekapitalet i Robert Bosch GmbH ägs av Robert Bosch Stiftung GmbH, 
en välgörenhetsstiftelse. Majoriteten 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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