BYGGAREN PROVAR

Bosch fogpistol
GCG 18V-600 Professional
I det här numret testar Byggaren den första sladdlösa
tätningspistolen från Bosch: 100 % kompatibel med
alla Bosch Professional 18 V-batterier. Så här tyckte vi. »»

Byggarens testchef

Richard Drotte

Fakta – Bosch fogpistol GCG 18V-600 Professional
Batterispänning: 18 V
Tryckkraft: 3,5 kN
Kapacitet patroner: 310 ml, 400 ml
Kapacitet portionspåsar: 400 ml, 600 ml
Matningshastighet: 9 mm/sek
Vikt exkl. batteri: 2,2 kg
Förpackningsmått (bredd x längd x höjd): 355 x 730 x 90 mm
Rekommenderat cirkapris: Fogpistol 3195:–, batteripack 2 batterier och laddare 1995:–

Jag tycker att den är bra när man ska limma
upp typ: gipsskivor, stora hål där man
använder mycket fog eller lim. ”
Har använt den för silikonfogar, för att limma gipsskivor, latexfoga med olika storlekar på tuber,
korvar.

Marko Kreivi,

Allerskog & Krantz,
Gustavsberg
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Plus: Man kan använda 300 ml fog- eller 600 ml-fogkorvar. Bra om man ska limma mycket,man
slipper få kramp i handen.
Minus: Den är stor, tung och klumpig. Tar stort utrymme. Det är svårt att göra fina fogar, man får
ingen känsla när man trycker på en knapp.

»»
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BYGGAREN PROVAR Bosch fogpistol GCG 18V-600 Professional
Den är riktigt
skön vid limning
med tröga
patroner”
Henrik Sandberg,
Bergsand Bygg &
Snickeri

Jag har använt Bosch spruta till att dra tätningsfogar i olika
miljöer där det gått åt flera patroner långa silikonfogar, genomföringar med sikaflex, limning av skivor m.m.
Plus: Lätt att använda och att ladda om, går tillbaka lite när man
släpper avtryckaren så att trycket släpper, justering av hastighet.
Minus: Blir väldigt lång när den är nyladdad, knepigt där det är
trångt. Lite väl dyr för en relativt enkel maskin.

foto: david bergström

Jag tycker att den är riktigt skön vid limning med tröga
patroner och där det går åt mycket material. Jämna och
fina silikonfogar.

Bra om man
fogar mycket,
justerbar
i nio olika lägen.”
David Bergström,
Bergströms Bygg AB,
Gnesta

Vi har använt limpistolen till att limma silikon,tätmassa, mjukfogat badrum, limmat lister samt snickerier
Plus: Bra om man fogar mycket, justerbar i nio olika lägen,
droppspärr.
Minus: Vikten, storleken.
Jag tycker att pistolen säkert är bra om man fogar
mycket. Den känns lite klumpig och stor. Jag föredrar
en bra traditionell handpistol, tycker man får mer känsla
med en sådan.

Missat någon av Byggarens tester? Läs den på byggaren.se
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Ett klart bra val om
man fogar och
limmar väldigt
mycket”

Har använt den för limning, fogning, mjukfogat
i badrum
Plus: Den går tillbaka när man släpper avtryckaren för att slippa dropp, justerbar i flera lägen, passar olika format på tuber.
Minus: Lite tung och klumpig.
Richard Drotte, RCD
Bygg & Inredning,
Segeltorp

Jag tycker att den är en robust maskin, ett klart bra val
om man fogar och limmar väldigt mycket samt att den
spar handlederna en hel del.

Så här betygsatte våra testare Bosch fogpistol GCG 18V-600 Professional
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Smidighet för att uppå resultat
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Resultat mot vad jag önskade

5

3
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Säkerhet mot personskador

5

4
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Maskinvärde mot maskinkostnad

3

3

3
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Kan tänka mig att köpa maskinen

Ja

Nej

?

Nej

Trärådhuset är verktyget
för dig som bygger och
konstruerar med trä...
Här finns konstruktionslösningar,
kvaliteter och dimensioner, bygglovsinformation och mycket mer.
Dessutom konstruktionsdetaljer
i 2D och 3D.
– och allt är fritt att använda!

HÄR FINNS ALL INFORMATION DU BEHÖVER:

traradhuset.se
WWW.SVENSKTTRA.SE
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