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Bosch – GBH 18V-26 D Professional º

Ny batteridriven
borrhammare från Bosch
Den här gången har Byggarens testpiloter testat den nya batteridrivna borrhammaren
med spadgrepp och KickBack Control från Bosch. Så här tyckte de.
rickard drotte :

david bergström :

– En bra maskin med bra kraft.

– Bra slagmaskin med bra kraft.

Jag har borrat i tegelväggar samt i betong.

Jag har borrat i betong.

Plus: En lätt maskin, smidigt med batteridrift och inte så tokigt med spadhandtag
som gör det lätt att hänga upp maskinen vid
Richard Drotte
Byggarens testchef jobb på stege.
RCD Bygg & Inred- Minus: Lite lång maskin.

Plus: Vikten, bra slag. Lite vibrationer.
David Bergström

Minus: Inget att klaga på.

Bergströms Bygg
AB, Gnesta

foto: david bergström

ning,
Segeltorp

Fakta – GBH 18V-26 D Professional
Batterispänning: 18 V, Enkelslagsenergi: 2,5 J, Slagfrekvens vid
nominellt varvtal: 4 350 v/min, Nominellt varvtal: 890 v/min,
Max. borrdiameter i murverk med ihålig borrkrona/betong/trä/
metall: 68/26/30/13 mm,
Vibrationsvärde, borrning/hammarborrning/bilning:
13/15,5/10 m/s²
Verktygsfäste: SDS plus, Mått (längd x höjd x bredd): 442 x 224
x 102 mm, Vikt utan batteri: 2,6 kg
Cirka priser: 3 490 ex moms utan batteri, 5 489:- ex moms
med batterier
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& krantz

Bosch – GBH 18V-26 D Professional º

Marko Kreivi,

foto: allerskog

marko kreivi :

– Tyvärr skulle jag inte
köpa denna, finns
mycket mer smidiga
borrhammare som
låter mindre på
marknaden.

Allerskog & Krantz,
Gustavsberg

Jag har Borrat i betong, borrat i osb med hålsåg,
med lite olika borrstorlekar i träreglar, bilat lite
i betong.
Plus: Lampa, rotering på bilmejsel så att
man har den i rätt läge .
Minus: Känns stor och klumpig, är väldigt
lång och låter mycket.

foto: henrik sandberg

henrik sandberg :

– Att den är lång
och smal utan
stödhandtag gör att
man kommer åt
i trånga utrymmen
och får lång
Henrik Sandberg,
räckvidd, men svår
Bygg &
att hålla vågrätt med Bergsand
Snickeri
en hand utan att
komma åt avtryckaren.
Jag har borrat i tak, golv och vägg och även
testat att bila lite runt en brunn.
Plus: Kraftfull, har bilningsfunktion, lampa, skön
att borra med i tak och golv, bra kontroll med
handen i linje med borren.
Minus: Blir framtung vid enhandsanvändande,
inte lika bekvämt att borra vågrätt med en hand,
avtryckarens utformning.

Så här betygsatte våra testare Bosch borrhammare GBH 18V-26 D Professional
Ergonomi
Styrka, kraft
Ljudnivå
Kvalitetskänsla
Smidighet för att uppnå resultat
Resultatet mot vad jag önskade
Säkerhet mot personskador
Maskinvärde mot maskinkostnad
Kan tänka mig att köpa maskinen
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