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BYGGAREN PROVAR
Bosch vinkelslip GWX 18 V -10 PC

En vinkelslip med
nytänk
foto: bosch professional

Nya X-locksystemet gör det mycket lätt
att byta skivor, snabbt enkelt och utan
verktyg
Richard Drotte
Byggarens testchef

Fakta – Bosch vinkelslip GWX 18 V -10 PC
Batterispänning: 18 V
Oscillationsfrekvens obelastad 9 000 v/min.
Navrondell/kapskiva, Ø 125 mm
Pris exklusive moms:
2 295:– enskilt verktyg
2 995:– verktyg med laddare och 2 stk. 4,0 Ah ProCORE18V batterier
3 395:– verktyg med laddare och 2 stk. 8,0 Ah ProCORE18V batterier
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Innerpaneler
En superbra
maskin med
nytänk, inte en
dag för tidigt.
Borta är att stå med
hammare och
skruvmejsel för att byta
skiva.”

Richard Drotte, RCD
Bygg & Inredning,
Segeltorp

För en Livlig
sängkammare
Livlig heter en av våra träpaneler som ger verkligt liv åt
väggarna och gör skillnad i rummet. Hjälp dina kunder
att tänka nytt och inspirera med våra olika paneler.
Före

När du bygger med Moelvens
träpanel får du snabbt resultat.
Bräda för bräda försvinner den
anonyma väggen och den nya
växer fram med ett helt nytt liv.

foto: richard drotte

Jag har kapat diverse plåt, armering med mera.
Plus: En tämligen tyst maskin, suveränt med snabbfästet, man
slipper leta efter specialnyckel som aldrig finns där man ska ha
den. Smidigt och skönt att slippa sladd.
Minus: Specialskivor, lite mindre utbud på marknaden, men
förmodligen en tidsfråga innan de här tar över.

Läs den på www.byggaren.se
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Enkelt upp på väggen
Efter

>>

Missat någon
av Byggarens tester?

byggaren  7

Snabbt resultat

Moelvens innerpaneler är ändspontade för enkel och snygg
montering, de har garanti mot
kvistgulning och är klara att
sätta upp efter acklimatisering.
Kvalitetspaneler med bra finish
helt enkelt.

Finns i din bygghandel!

moelven.se/byggochbo
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Jättebra maskin att ha
med batteridrift, då man
kan gå iväg en bra bit
från arbetsplatser där
gnistbildning är känsligt.”

En riktigt
bra och
smidig
vinkelslip.
Superbra med
X-Lock.”
Henrik Sandberg,

foto: henrik sandberg

Bergsand Bygg &
Snickeri

David Bergström,
Bergströms Bygg AB,
Gnesta

Vi har kapat armering samt plåt.
Plus: En rktigt smidig maskin med bra grepp i
hantaget. Bra med snabbfästet X-lock, lätt att vrida
runt skyddet, bra kraft.
Minus: Inget att klaga på.

Marko Kreivi,

Allerskog & Krantz,
Gustavsberg

Jag har kapat och anpassat
olika material, mest stål och
rostfritt.
Plus: Ganska låg ljudnivå,
skönt smalt grepp, snabbt och
verktygslöst byte av kapskivor, bra kraft, stannar fort
efter att man släppt avtryckaren.
Minus: X-lock skivorna är
dyrare än de med vanlig
infästning.

Som vanligt levererar
Bosch Professional en
kvalitetsmaskin som
håller måttet.”
Jag har kapat armering, plåt,rör samt slipat.
Plus: Tyst,batteridrift,ergonomisk,bra med snabbfästet.
Minus: Måste använda speciella trissor med fyrkantigt hål.

Så här betygsatte våra testare Bosch vinkelslip GWX 18 V -10 PC
Henrik
Ergonomi
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5

David
5

Rickard
5

Marko
4

Styrka kraft

4

5

4

4

Ljudnivå

4

4

4

5

Kvalitetskänsla

5

5

5

4

Smidighet för att uppå resultat

5

5

5

4

Resultat mot vad jag önskade

5

5

5

4

Säkerhet mot personskador

5

5

5

4

Maskinvärde mot maskinkostnad

4

4

4

4

Kan tänka mig att köpa maskinen

Ja

Ja

Ja

Jaj
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