BYGGAREN PROVAR

Bosch FlexiClick skruvdragare
Bosch FlexiClick är en skruvdragare med många
användbara tillbehör. Vi har låtit våra testare använda
maskinen i sitt arbete. Vad tyckte de om möjligheterna
som tillbehören ger?

Byggarens testchef
Ulf Ekström

Några data – Bosch FlexiClick GSR 18V-60 FC
Max vridmoment(hårt/mjukt): 60/13 Nm
Verktygsfäste: 1/4 tums insex.
Max borrdiameter i trä/stål: 38/13 mm
Tomgångsvarvtal (1:a växel/2:a växel): 0–6 000/0–1 900 v/min
Max skruvdiameter: 10 mm
Prisrekommendation exkl. moms .
Uppsättning i L-Boxx inklusive alla fyra tillsatser,
2 x 5,0 Ah-batterier och snabbladdare: 6 195 kr exl moms

Jag tycker den
känns lite
klumpig och
lång, vilket gör att det
blir lite vingligt.
Åke Krantz, Allerskog & Krantz, Gustavsberg
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Vi har skruvat OSB i förråd. Borrat i trä och betong. Vi har
använd skruvdragaren och dess tillbehör när vi arbetat i
trånga utrymmen.
Jag tycker de fyra tillbehören är mycket värdefulla och användbara. Väskan är bra då den har plats för alla tillbehören. Bitshållaren var inte riktigt bra då bitsen släppte flera
gånger. º

»»
byggaren  1

2019

Segeltorp

Jag har använd skruvdragaren för att sätta upp
reglar och montering av
kök.
Jag tycker att maskinen är välbalanserad och
är skön att jobba med. De
många tillbehören såsom
vinkelväxel, slagfunktion
och excenterchuck är
mycket användbara. Skruvdragaren är stark och har
känslig och bra avtryckare.
Den har en bra låda med
plats för alla tillbehör, se
bild. Också bra att lådan
har handtag på två ställen
vilket gör det lättare att bära den utan att få blåmärken på låret.

foton: richard drotte

Richard Drotte, RCD
Bygg & Inredning,

Jag tycker det är
en väldigt
genomtänkt och
komplett maskin som
känns rejäl och stark.
Den har bra kvalitet och
är hyfsat smidig.”

Det hade varit bra med en hållare för extra bits på maskinen.
Kanske att den borde vara lättare och lite billigare. º

Vi har använt maskinen på flera olika sätt. Vi har skruvat stommar,
gjort bjälklag, gjort olika byggvinklar, skruvat glespanel m.m. Vi har
också borrat för spikplugg..

David Bergström,
Bergströms Bygg AB,
Gnesta

Jag tycker det är en riktigt bra maskin med bra kraft. Det är lätt
att byta chuck. Tillbehören är smidiga att använda. Det är bra balans
i maskinen. Under arbetets gång kom vi till trånga ställen där det
borde vara problem att komma åt, men med tillbehören, excenter
och vinkelväxeln kom vi åt på alla dessa platser utan problem. º
foton: david bergström

Jag tycker att
Bosch
FlexiClick är en
riktigt bra maskin
med bra tillbehör och
kvalitet.
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Jag tycker: En väldigt komplett maskin som klarar
många situationer. Vinkeltillsatsen är ovärderlig i
många lägen. Skönt att slippa släpa på en extra maskin
när man vet att man bara ska borra enstaka hål i betong.”

foton: henrik sandberg

Henrik Sandberg, Bergsand Bygg & Snickeri

Jag har skruvat träskruv i olika dimensioner, även en del betongskruv. I trånga utrymmen har jag behövt använda vinkelchucken, se
bild, och när jag skruvade nära vägg använde jag centrumförflyttaren. Borrhammartillsatsen användes för infästningar i betong av
både reglar och uppsättning av tavlor. Jag har även gjort håltagning
i vägg av Lecablock.
Jag tycker att det är bra med långt handtag där det finns plats
för både hand och hand med handske. Skruvdragaren är stark. Det
märks både vid skruvning och borrning. Borrhammartillsats är förvånansvärt bra. Maskinen känns stadig och har mycket skyddande
gummering. Bra med Kick Back Controll och stor bälteskrok.
Det hade varit bra om vanliga borrchucken hade gått att sätta i
vinkeltillsatsen för att kunna borra i trånga utrymmen. º

Så här betygsatte våra testare Bosch FlexiClick GSR 18V-60 FC
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Kvalitetskänsla
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Smidighet för att uppå resultat
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Resultat mot vad jag önskade
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Säkerhet mot personskador
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Maskinvärde mot maskinkostnad
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