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Lehdistötiedote 
Sähkötyökalut 
 

 

       

Uusilla ProCore18V-suurtehoakuilla käyttäjä voi valita  
juuri omiin tarpeisiinsa sopivan tehon ja energian 
Entistä joustavampaa ja tehokkaampaa työntekoa 
 

 Uusien ProCore18V-akkumallien vahva teho, pitkä käyttöikä ja yhteensopivuus jo 

olemassa olevien työkalujen kanssa helpottavat työntekoa. 

 Akkuja on kolme erilaista: Compact-, Performance- ja Endurance-mallit. 

 

 

”Bosch Power Toolsin tavoite on korvata johdolliset laitteet akkukäyttöisillä”, kertoo 

Bosch Power Toolsin asiantuntija Teppo Oksanen. ”ProCore18V-sarjan suurtehoakkujen 

kehittäminen on merkittävä harppaus kohti tätä tavoitetta”. 

 

Uusia ProCore18V-akkuja on kolme erilaista: kevyempään käyttöön suunniteltu 

Compact-akku sekä suuritehoisempaan työhön tarkoitetut Performance- ja Endurance-

akut. 

 

Compact-akku on uuden, suuremman kapasiteetin mahdollistavan kennotekniikan 

ansiosta yksikerroksinen, mikä tekee siitä huomattavasti perinteistä akkua kevyemmän. 

Kaksikerroksisten akkujen korvaaminen yksikerroksisilla on Oksasen mukaan todellinen 

innovaatio, sillä nyt yksikerroksisilla akuilla voidaan saavuttaa teho, joka aiemmin oli 

mahdollinen vain kaksikerroksisilla akuilla. 

 

ProCore18V-akkujen CoolPack-tekniikka parantaa akkujen lämmönhallintaa pidentäen 

niiden elinikää. Akun kennojen jäähdytysosat ovat erittäin tiivistä polyetyleeniä, joka 

johtaa kennoissa syntyvän lämmön tehokkaasti pois. Akun rakenteessa ei ole välitiloja, 

joihin lämpö voisi varastoitua. Bosch on kehittänyt uuden kennoliitintekniikan, jossa 

kennot yhdistävät kupariliittimet hitsataan laserilla.  

 

”Valmistusmenetelmä on alalla ainoa laatuaan ja tekee lämmönhallintaprosessista 

erittäin automatisoidun ja tarkan”, Oksanen kuvailee.  

 

ProCore18V-akut ovat yhteensopivia muiden Bosch Power Tools -työkalujen kanssa 

älyteknologian ansiosta. Laitteet säätävät sallitun virran, lämpötilan ja latausjännitteen 

automaattisesti kommunikaatioyhteydellä.  

 

”Kommunikaatioyhteyden avulla esimerkiksi laturi ja akkutyökalu tietävät onko akku 

yksi-, kaksi- vai kolmikerroksinen ja mitä sukupolvea se on” Oksanen opastaa.  



 

 

 

   
 

 

 

Tuotetiedot ProCore18V  
4,0 Ah 

ProCore18V  
8,0 Ah 
(korvaa mallin 
ProCore18V 7,0 Ah) 

ProCore18V  
12,0 Ah* 

Akun jännite/kapasiteetti 18 V / 4,0 Ah 18 V / 8,0 Ah 18 V / 12,0 Ah 

Paino 515 g 955 g 1,43 kg 

Mitat  
(pituus x leveys x korkeus) 

117 x 77 x 47 mm 177 x 77 x 69 mm 117 x 77 x 91 mm 

Latausaika laturilla GAL 18V-
60 C Professional 80/100 
%:iin  

n. 30/45 min n. 35/50 min n. 35/55 min 

OVH ilman arvonlisäveroa 129 € 219 € 299 € 

* Aarvot sisäisiin mittauksiin perustuvia ennakkotietoja 

 

Yhteystiedot lehdistölle: 

Liisa Myllymäki     

+358 40 630 9779    

liisa.myllymaki@miltton.fi 
 
 
Bosch-konserniin kuuluva Robert Bosch Power Tools GmbH on maailman johtava sähkötyökalujen, 
sähkötyökalujen tarvikkeiden ja mittaustekniikan ratkaisujen toimittaja. Vuonna 2017 yhtiö saavutti 4,7 
miljardin euron liikevaihdon, josta noin 85 prosenttia tuli ulkomailta. Tuotemerkit Bosch ja Dremel 
edustavat asiakasläheisyyttä ja teknistä edistystä. Tärkeimmät menestystekijät ovat innovaation voima 
sekä nopeus. Bosch Power Toolsin neljä liiketoimialaa, sähkötyökalut, tarvikkeet, mittaustekniikka ja 
puutarhatyökalut, tuovat myös vuoden 2018 aikana markkinoille yli 100 uutuutta Saksassa. 
 
Bosch-konserni on johtava teknologia- ja palveluyritys, jonka palveluksessa oli maailmanlaajuisesti noin 
402 000 työntekijää vuoden 2017 lopussa. Tilikautena 2017 sen liikevaihto oli 78,1 miljardia euroa. 
Liiketoiminta jakautuu neljään toimialaan: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods 
sekä Energy and Building Technology. IoT-alan johtavana toimijana Bosch tarjoaa innovatiivisia 
ratkaisuja Smart Home-, Smart City-, Connected Mobility- ja Industrie 4.0 -järjestelmiä varten. 
Anturitekniikan, ohjelmistojen ja palveluiden alojen asiantuntemuksen sekä oman IoT-pilvipalvelunsa 
ansiosta yritys pystyy tarjoamaan asiakkailleen verkotettuja ja verkkoalueiden rajat ylittäviä ratkaisuja. 
Bosch-konsernin strategisen tavoitteen muodostavat verkotetun elämän ratkaisut. Boschin 
innovatiiviset ja innostavat tuotteet ja palvelut parantavat ihmisten elämänlaatua maailmanlaajuisesti 
– Bosch tarjoaa "tekniikkaa elämää varten". Bosch-konserniin kuuluu Robert Bosch GmbH ja sen noin 
440 tytäryhtiötä ja alueellista yritystä 60 maassa. Kauppa- ja palvelukumppanit mukaan lukien Boschin 
maailmanlaajuinen tuotanto-, kehitys- ja myyntiverkosto kattaa lähes kaikki maailman maat. Boschin 
palveluksessa on maailmanlaajuisesti noin 64 500 työntekijää tutkimus- ja kehitystehtävissä 125 
toimipaikassa. 
 
Lisätietoa: www.bosch.fi, www.bosch-professional.com/fi/fi 
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