
 

 

 

 

 

    

 

   

Ny batteridriven byggstrålkastare för profess-
ionella från Bosch 
 

 Effektiv: Ljusflöde på 10 000 lumen 

 Robust: Stötabsorberande ram, säkerhetsbyglar och kylflänsar 

 Smidig: Connectivity-funktion för styrning via Toolbox-appen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bosch lanserar marknadens mest effektiva batteridrivna byggstrålkastare i 18V-

klassen - GLI 18V-10000 C. Med ett ljusflöde på 10 000 lumen lyser LED-ljuset 

drygt fem gånger starkare än den hittills mest kraftfulla strålkastaren från Bosch.  

 

Effektiv och smidig styrning 

Ljusstyrkan överträffar en vanlig 500 W-halogenstrålkastaren och lyser effektivt 

upp stora arbetsområden, lokaler och rum. Tack vare ProCORE18V-batteriet 

med 12.0 Ah och med ljusstyrkan inställd på mellanläget så kan strålkastaren 

lysa i upp till sex timmar. Byggstrålkastaren är även mycket robust med en stöt-

absorberande ram som omger metallhuset med inbyggda kylflänsar. Dessutom 

skyddar säkerhetsbyglarna lampan från att skadas.  

 

Användaren kan smidigt para ihop den batteridrivna byggstrålkastaren med sin 

smarthpone via den inbyggda Bluetooth-modulen och fjärrstyra byggstrålkasta-

ren via Toolbox-appen. Med ett knapptryck kan användaren slå på och stänga 

av, dimra, sammankoppla med andra Connectivity-strålkastare från Bosch, akti-

vera timern, kolla batteriets laddningsläge och kontrollera åtkomsten via en PIN-

kod.  

 



 

 

 

   
    

Mångsidig och flexibel 

Med tre olika ljusstyrkelägen går det att anpassa GLI 18V-10000 C Professional 

till olika ljusförhållanden och med hjälp av laddningsdisplayen med fem olika ni-

våer är det enkelt att hålla koll på batteritiden. Dessutom kan byggstrålkastaren 

smidigt monteras på ett stativ tack vare 5/8-tumsgängan. 

 

För den som önskar ett lägre ljusflöde finns även nya GLI 18V-4000 C. Även den 

kommer med Connectivity-funktion och kan lysa upp arbetsområden med ett ljus-

flöde på upp till 4000 lumen.  

 

Full kompatibilitet  

Både GLI 18V-10000 C och GLI 18V-4000 C drivs med effektiva 18-volts litium-

jonbatterier. Med Professional 18V-systemet garanterar Bosch kompatibilitet 

med nya och befintliga elverktyg och laddare i denna voltklass. Högkapacitets-

batteriet ProCORE18V med 12,0 Ah har även den mest effektiva och längsta 

drifttiden.  

 

Tillgänglighet 

De batteridrivna byggstrålkastarna GLI 18V-10000 C och GLI 18V-4000 C finns 

nu tillgängliga i butik. Samtliga prisuppgifter är ej bindande utan är prisrekom-

mendationer exklusive moms.  

 

Tekniska data GLI 18V-10000 C Professional GLI 18V-4000 C Professional 

Batterispänning 18 V 18 V  

Ljusflöde  10 000 lm 4 000 lm 

Ljusströmsnivåer 3 (10 000/5 000/1 000 lm) 3 (4 000/2 000/1 000 lm) 

Drifttid för det 
högsta/mellersta/lägsta 
ljusstyrkeläget med 
ProCORE18V 12.0 Ah-
batteriet 

2,5/6/24 h 6/14/24 h 

Connectivity-funktion Ja Ja 

Mått  
(längd x bredd x höjd) 

291 x 216 x 305 mm 230 x 185 x 239 mm 

Vikt utan batteri 3,9 kg 2 kg 

Leveransomfattning / ej 
bindande - 
prisrekommendation ex-
klusive moms 

Endast verktyget  
(utan batteri): 3 145 SEK  

Endast verktyget  
(utan batteri): 2 295 SEK 

Med reservation för ändringar. 

 

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