Persbericht

Nog meer vermogen en controle voor de vakman:
vier nieuwe Bosch hamers in de twee-kilo-klasse
Voor de eerste keer boorhamers met „KickBack Control“
 Met 880 en 830 watt de sterkste boorhamers in hun klasse
 Intelligente „KickBack Control“ vermindert het risico van verwondingen

De krachtigste Bosch hamers uit de twee-kilo-klasse zijn nu nog beter: Bosch
vervangt de beproefde modellen GBH 2-28 DFV Professional en GBH 2-28 DV
Professional met een nieuwe generatie boorhamers: de GBH 2-28 F Professional
en de GBH 2-28 Professional. Deze nieuwe boorhamers bieden met 880 watt nog
meer vermogen. Ook de allrounder GBH 2-24 Professional wordt krachtiger: deze
biedt als GBH 2-26 F Professional en GBH 2-26 Professional voortaan een
vermogen van 830 watt en een grotere boordiameter van 26 millimeter in beton.
Er kan telkens gekozen worden uit het model met vaste boorhouder en het model
met wisselboorhouder (F), waarbij bovendien een snelspanboorhouder voor boren
met ronde schacht meegeleverd wordt.
Meer controle dankzij „KickBack Control“ en trillingsdemping
De GBH 2-28 F Professional en de GBH 2-28 Professional zijn als eerste
boorhamers in hun vermogensklasse uitgerust met „KickBack Control“. Deze
functie verhoogt bij de zwaarste boortoepassingen de controle. Wanneer het
elektrische gereedschap plotseling en onvoorspelbaar rond de booras begint te
draaien, bijvoorbeeld bij het kantelen van de boor in gewapend beton, schakelt de
geïntegreerde sensor de motor binnen een fractie van een seconde uit. Deze
procedure voorkomt een onverwachte terugslag van het gereedschap en kan
zodoende het risico van verwondingen verminderen. De vakman herkent aan het
logo op de metalen afdekking dat zijn machines zijn uitgerust met „KickBack
Control“. Bovendien zijn beide boorhamers uitgerust met een actieve
trillingsdemping: een in het drijfwerkhuis geplaatste contraslinger werkt permanent
tegen de lucht- en massakrachten uit het slagmechanisme en vermindert zo de
trillingswaarden naar 11 m/s2. Het resultaat is dat er nauwkeuriger kan worden
gewerkt, waarbij de gezondheid minder belast wordt en men minder snel
vermoeid raakt.
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De vier modellen beschikken allemaal over beproefde producteigenschappen,
zoals een traploze toerentalregeling voor zuiver aanboren, een draaibare
borstelplaat voor gelijke kracht bij rechts- en linksdraaien, een draaistop om te
beitelen, een SDS-plus-gereedschapopname evenals een kogelmof voor het
voorkomen van kabelbreuken.
De nieuwe boorhamers zijn vanaf de herfst van 2016 met een verschillende
leveromvang bij de dealer verkrijgbaar.
GBH 2-28 F
Professional

GBH 2-28
Professional

(vervangt GBH 228 DFV
Professional)

(vervangt GBH 228 DV
Professional)

880 W

GBH 2-26 F
Professional

GBH 2-26
Professional

(vervangt GBH 224 DF Professional)

(vervangt GBH 2-24
D Professional)

880 W

830 W

830 W

3,2 J

3,2 J

2,7 J

2,7 J

0 – 4.000
b.p.m.
0 – 900 o.p.m.

0 – 4.000
b.p.m.
0 – 900 o.p.m.

0 – 4.000
b.p.m.
0 – 900 o.p.m.

0 – 4.000
b.p.m.
0 – 900 o.p.m.

28 mm

28 mm

26 mm

26 mm

68 mm

68 mm

68 mm

68 mm

13 mm

13 mm

13 mm

13 mm

Max. boordiameter hout

30 mm

30 mm

30 mm

30 mm

Trillingswaarden
(boren/beitelen)

11,0/11,0 m/s²

11,0/11,0 m/s²

16,5/14,0 m/s²

17,5/14,0 m/s²

Afmetingen (lengte x
breedte x hoogte)

402 x 83 x 216
mm

379 x 83 x 216
mm

407 x 83 x 210
mm

377 x 83 x 210
mm

Gewicht

3,1 kg

2,9 kg

2,9 kg

2,7 kg

Prijs Doos

€ 269,95

€ 239,95

€ 219,95

€ 179,95

Prijs L-BOXX**

€ 289,95

€ 259,95

Technische gegevens*
Nominaal opgenomen
vermogen
Max. slagenergie
volgens EPTA-richtlijn
Aantal slagen bij
nominaal toerental
Nominaal toerental
Max. boordiameter in
beton met hamerboren
Max. boordiameter in
metselwerk met holle
boorkronen
Max. boordiameter
staal

*Alle gegevens voorlopig op basis van interne metingen
** Alle genoemde prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen exclusief btw.

