
 
 

 

 

Bosch tuo markkinoille uuden ergonomisen jiirisahan BITURBO-

tuotesarjaan 

  

• Samanlainen suorituskyky kuin verkkovirtakäyttöisillä laitteilla 

• Asettaa uuden standardin akkukäyttöisille työkaluille 

• Ergonominen muotoilu ja kevyt paino 

 

Bosch tuo markkinoille GCM 18V-216 Professionalin BITURBO-sarjaan - ergonomisen 

katkaisu- ja jiirisahan ammattikäyttöön. Uutta jiirisahaa voidaan hyödyntää tehokkaalla 8,0 

Ah:n ProCORE18V-akulla maksimaalisen voiman saavuttamiseksi. 

Bosch tuo markkinoille ensimmäisen 18V-segmentin jiirisahan, mikä laajentaa suositun tuotesarjan 

valikoimaa entisestään uudella tuoteryhmällä. GCM 18V-216 Professional: n sahaussyvyys on 70 mm 

ja se soveltuu mm. parkettilattioiden ja jalkalistojen leikkaamiseen. 

Leikkaussyvyys tekee työkalusta sopivan suurempien lankkujen, parkettilattioiden ja paneelien 

leikkaamiseen, ja sitä voidaan käyttää monipuolisesti leikkaus- ja viimeistelytyöhön.  

Markkinoiden voimakkain malli 

Dekra Testingin Bosch Power Toolsin toimesta teettämän testin perusteella GCM 18V-216 

Professional on markkinoiden voimakkain kilpaileviin malleihin verrattuna, kun mitataan leikkausten 

lukumäärää / lataaminen. 162 leikkauksellaan yhdellä latauksella GCM 18V-216 Professional toimi 

paremmin kuin muut vastaavat mallit. 89, 117, 125 ja 141 leikkausta / lataus (raportin numero: 

3414140.02).  

Käytännöllinen ja ergonominen muotoilu 

Jiirisaha on kevyt ja käyttäjäystävällinen, ja siinä on ergonominen kahva, joka tekee siitä helpon 

käsitellä ja kuljettaa mukana. Lasertoiminto osoittaa leikkausviivan, ja käytännön yksityiskohtana 

jiirisahassa on kiinnitysruuvi, joka helpottaa terän vaihtamista. Siinä on myös sisäänrakennettu 

työvalaisin ja pölypussi, mikä tekee koneen kanssa työskentelystä entistä käyttäjäystävällisempää. 

Pölypussin sijaan sahaan voidaan liittää myös imuri, joka tekee työskentelystä entistä 

pölyttömämpää. 

  

Uusien kytkentätoimintojen ansiosta sahan akun varausta on mahdollista seurata.  

 

Vuosi 2021 on BITURBO-laitteiden vuosi 

Vuonna 2021 Bosch tuo markkinoille useita uusia työkaluja BITURBO-sarjaan, jotka kaikki ovat 

tehokkaampia kuin valmistajan jo markkinoilla olevat akkukäyttöiset laitteet. Ammattikäyttäjät saavat 

näin ollen yhtä paljon tai enemmän virtaa käyttöön kuin käytettäessä 1 000–1 800 watin johdollisia 

laitteita. 

  



 
 

Bosch Professional BITURBO Brushless 18 V -järjestelmä 

BITURBO on sarja tehokkaita akkukäyttöisiä pienikokoisia työkaluja ammattilaisille. 18 V:n koneilla on 

poikkeuksellinen suorituskyky yhdistettynä tehokkaaseen 8,0 tai 12,0 Ah:n ProCORE18V-akkuun. 

Hiiliharjattoman, suuritehoisen moottorin ja jopa 1 800 watin johdollista konetta vastaavan tehon 

ansiosta laitteet toimivat samalla tavalla kuin kilpailevat kaksi akkua sisältävät mallit tai laitteet 

korkeammassa jänniteluokassa. Laitteet ovat yhteensopiva olemassa olevien 18 V:n sähkötyökalujen 

ja laturien kanssa. 

  

Saatavuus 

GCM 18V-216 Professional on jo saatavissa Suomessa. Oikeudet muutoksiin pidätetään. 

 

Lehdistökuvat 

Lataa lehdistökuvat tästä.  

  

Tekniset tiedot GCM 18V-216 Professional 

Akun jännite  18V 

Tyhjäkäyntikierrosluku  4.600 r/min 

Sahanterän halkaisija  216 mm 

Sahaussyvyys 0 °/ 45 °/ ohjainkiskolla 70/45 mm 

Vaakasuora leikkauskapasiteetti 0°/45° 270/190 mm 

Kulman säätö (V / O) 47°/47° 

Kallistuksen säätö (vasen / oikea) 45°/ ‒ 

Mitat (pituus x leveys x korkeus)  493 x 796 x 430 mm 

Paino 8,0 Ah: n paristolla / ilman 14,7/15,7 kg 
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Tiina Parkkinen 
Miltton Oy 
tiina.parkkinen@miltton.fi 
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