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Overzicht
Product

HANDS-FREE BEWEGEN
 Handige ophanghaak om schouderband te 

bevestigen

SNEL  EN CONSISTENTE 

WERKVOORUITGANG
 Trekker met variabele snelheid en 

vergrendelingschakelaar om lekken 

tijdens transport te voorkomen.

GECONTROLEERDE AFGIFTE
Met een drukkracht van 3,5 kN  kan op bijna 

alle viscositeitsniveaus worden gedoseerd

GEOPTIMALISEERDE 

MATERIAALSTROOM
Snelheidselectie met 9 snelheid instellingen.

▶ KORTER FRAME, KORTERE ZUIGERSTANG –ALLEEN KOKERS!!

SNEL HERVATTEN VAN WERK
 De zuigstang beweegt met maximale 

snelheid naar voren naar de pre-reverse 

positie wanneer de trekker binnen 10 

seconden opnieuw wordt ingedrukt

DRUIPT NIET EN LOOPT NIET 

OVER
 Autoreverse functie verlicht de druk van 

de zuigerstang wanneer de trekker 

wordt losgelaten.
SNELLERE WISSEL VAN 

KOKERS
 patroonhouder voor kokers tot 

310 ml
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Uitvoeringen - SKUs & EAN Codes
Logistiek

Naam & nummers Landen 

uitvoering

Verpakking Prijs Excl.

BTW

Solo in doos Solo in 

L-Boxx

Kit in L-Boxx
Naam SKU EAN

GCG 18V-310 06019C4100 3165140708968 UNI x 319,95
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LADDERKLEM
 Mogelijkheid om 

gereedschap aan ladders 

en steigers etc. te hangen.

BITURBO BRUSHLESS
 Hoge Prestatie brushless motor 

 Gemaximaliseerd for ProCORE 18V accu’s

Overzicht
Product: GDS 18V-1000

KRACHTIGE PRESTATIES
 Extreme kracht die u kunt voelen voor zware 

omstandigheden 

 Tot wel 1000/1050 Nm draaimomenten en 

1600/1700 Nm losdraaimoment

GECONTROLEERDE KRACHT
 Drie snelheidsinstellingen bieden 

uitstekende controleover uitgaande 

snelheid/Koppel voor grote veelzijdigheid

 Status indicator

 LED verlichting

STERK MAAR COMPACT
 221 mm Lang om krappe plekken te bereiken

 Weegt maar 2,9 kg (zonder accu)

221 mm

2,9 kg

GEREEDSCHAPHOUDER
 1/2“ Frictiering (GDS 18V-1000)

 3/4“ Frictiering plus door gat (GDS 18V-

1050)

Nieuw!
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Uitvoeringen - SKU's & EAN Codes
Logistiek

Regio Product Naam SKU EAN Leveromvang Verpakking Prijs excl. BTW

GDS 18V-1000 (1/2" Frictiering)

WEU GDS 18V-1000 0.601.9J8.300 4.059.952.564.562 Solo Doos 289,00

WEU GDS 18V-1000 0.601.9J8.301 4.059.952.564.579 Solo L-BOXX 299,00

WEU GDS 18V-1000 0.601.9J8.302 4.059.952.564.586 2 x 8.0 Ah ProCORE18V, GAL 1880 CV L-BOXX 619,95

WEU GDS 18V-1000 0.601.9J8.303 4.059.952.564.593 2 x 5.5 Ah ProCORE18V, GAL 1880 CV L-BOXX 549,95

GDS 18V-1050 H (3/4" Frictiering + pengat)

WEU GDS 18V-1050 H 0.601.9J8.500 4.059.952.564.654 Solo Doos 289,00

WEU GDS 18V-1050 H 0.601.9J8.501 4.059.952.564.661 Solo L-BOXX 299,00

WEU GDS 18V-1050 H 0.601.9J8.502 4.059.952.564.678 2 x 8.0 Ah ProCORE18V, GAL 1880 CV L-BOXX 619,95

WEU GDS 18V-1050 H 0.601.9J8.503 4.059.952.582.337 2 x 5.5 Ah ProCORE18V, GAL 1880 CV L-BOXX 549,95

5



Verkoopargumenten…
… om te onthouden

BITURBO Brushless 

Krachtige prestaties

Gecontroleerd vermogen met 3 

snelheidsinstellingen
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Overzicht
Product: GSR / GSB 18V-150 C

USP – EXTREEM KRACHTIGE 

BORSTELLOZE MOTOR
 ongeëvenaard vermogen met 150 Nm en 

2.200 rpm voor maximale efficiëntie op de 

bouwplaats

USP – (IN/UIT) SCHAKELBARE 

KICKBACK CONTROL VIA DE 

GEBRUIKERS INTERFACE
die het risico van een plotselinge terugslag  

verkleint en daardoor op elk moment 

perfecte gereedschapscontrole biedt

NAUWKEURIG SCHROEVEN
 Snelle modusselectie, om te schakelen 

tussen de klopboren, boren en 

schroeven, middels een koppeling met 

20 nauwkeurige koppelinstellingen

GEPERSONALISEERDE 

MACHINE INSTELLINGEN
 dankzij connectiviteitsfunctie voor het 

eenvoudig wijzigen van 

gereedschapsparameters

USP - WORLD’S FIRST 

ELECTRONIC ANGLE 

DETECTION VIA DE 

GEBRUIKERS INTERFACE
 zorgt altijd voor de juiste hoek van 

lange schroeven in een hellend 

oppervlak, bijv. 45 °, 60 °. 

EXTREEM ROBUUST
 Metalen tandwielkast met twee 

snelheden voor snelle boor- en 

schroeftoepassingen

 13 mm Röhm metalen boorkop en 

metalen tandwielkast

 We beschermen onze motoren en 

accu’s elektronisch
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BELANGRIJKSTE PUNTEN
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USP Info: Ongeëvenaard vermogen: hoogste max & zacht koppel 
Product

• Het maximale koppel is een nieuw 

gedefinieerde meting van koppel waarmee 

we in staat zijn de maximale koppel van onze 

belangrijkste concurrenten kunnen 

repliceren.

• Max. Koppel is de plotselinge toename van het 

koppel tot aan de maximale belasting waarde

door blokkering op volle snelheid (= bij het 

indraaien van metalen schroeven)

• Zacht koppel is een geleidelijke toename van 

het koppel totdat de maximale belasting is 

bereikt (= het indraaien van houtschroeven) 

• Aangezien concurrenten het hoogste mogelijk 

koppel communiceren (max koppel) doen wij dat 

ook. 

• Opmerking: Bij 70% van alle toepassingen 

wordt het gereedschap gebruikt  voor 

schroeftoepassingen waarbij het zachte koppel 

de relevante waarde is.

• .

USP – ONGEËVENAARDE KRACHT VOOR VEELEISENDE TAKEN

84

Nm

Zacht Koppel

Max Koppel

150

Nm

Schroeven in metaal

Tijd

K
o
p
p
e
l

Progressie koppel

Zacht 

koppel

Max koppel

1 2 3

1 2 3

Schroeven in hout

Tijd

K
o
p
p
e
l

Progressie koppel

1 2 3

Zacht koppel

Max koppel

1 2 3
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USP Info: Gebruiksvriendelijke HMI voor innovatieve functies 
Product

BELANGRIJKSTE PUNTEN

• De gebruikersinterface wordt gebruikt om de 

hellingshoek in te stellen en te controleren als 

onderdeel van de Electronic Angle 

Detection, om snel de KickBack Control de 

deactiveren, en om snel de machinestatus te 

kunnen aflezen. 

• Groen is OK

• Geel/Oranje is kritieke temperatuur, of 

accu is bijna leeg of KickBack Control is 

uitgeschakeld

• Rood betekend of machine is oververhit 

of accu is leeg

• Knipperend rood machine is 

uitgeschakeld (door bijvoorbeeld 

KickBack)

• Knipperend blauw machine is verbonden 

met een mobiele apparaat of er worden 

instellingen overgedragen

USP – HMI TBV GEREEDSCHAPSTATUS, KICKBACK & ELEKTRONISCHE HOEKDETECTIE
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USP Info: world’s first Electronic Angle Detection
Product

BELANGRIJKSTE PUNTEN

• Met de elektronische hoekdetectie kan een 

hellingshoek vooraf worden geselecteerd die de 

machine tijdens het werk detecteert en aan de 

gebruiker weergeeft. 

• Selecteer een hoek (45 °, 60 °, gebruiker 

specifiek) op de gebruikersinterface. Opmerking: 

de door de gebruiker gedefinieerde hoek is in de 

fabrieksinstellingen 90 °. Deze hoek kan worden 

aangepast via de Bosch Toolbox-app.

• Plaats de machine op het gewenste oppervlak. De 

machine start het proces zodra deze is 

gepositioneerd. Het opstartproces is voltooid 

wanneer de LED van de elektronische hoekdetectie 

groen oplicht en vervolgens uitgaat, en de LED van 

de hellingshoek continu brandt

• Verwijder de machine van het oppervlak. Lijn het 

apparaat uit met het ingestelde oppervlak in de 

gewenste hellingshoek. Als een hellingshoek 

binnen +/- 3 ° van de vooraf ingestelde hellingshoek 

wordt bereikt, licht de LED groen op

USP – ONGEËVENAARDE CONTROLE VIA GEBRUIKERSINTERFACE
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USP Info: world’s first Electronic Angle Detection (EAD)
Product

BELANGRIJKSTE PUNTEN

• De Bosch Toolbox-app biedt ook andere 

mogelijkheden voor de individualisering van de 

machinefunctionaliteiten

• Als er een connectie is gemaakt kan de gebruiker 

iedere gewenste hoek instellen voor de Electronic 

Angle Detection

• Om dit te doen, druk op het EAD drop down 

menu. Druk nogmaals op de hoek. “Draai” 

aan het wieltje om tot de gewenste hoek te 

komen.

• Als de gebruikersinterface op de machine 

niet meer blauw oplicht is de hoek ingesteld

• Druk nu op de knop op de HMI van de 

machine tot het pictogram van de telefoon 

gaat branden. De machine is klaar voor 

gebruik

• Een andere mogelijkheid is om de werklamp en de 

gebruikersinterface aan te passen als het gaat om 

helderheid en nagloeien

USP – ONGEËVENAARDE CONTROLE VIA DE BOSCH TOOLBOX-APP 
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USP Info: KickBack Control kan nu uitgeschakeld worden
Product

BELANGRIJKSTE PUNTEN

• De noodstopfunctie (KickBack Control) geeft de 

gebruiker meer controle over het vermogen en 

biedt hem een betere bescherming dan 

gereedschappen die geen KickBack Control 

hebben. De machine wordt uitgeschakeld als het 

plotseling en onvoorzien rond de booras draait.

• De KickBack Control kan met de knop op de 

gebruikersinterface worden gedeactiveerd. Als het 

gereedschap langer dan vijf minuten niet wordt 

gebruikt of als de batterij wordt verwijderd, 

schakelt de KickBack Control automatisch weer 

in. De huidige status wordt weergegeven via de 

LED voor KickBack Control op de 

gebruikersinterface.

• Een snelle uitschakeling door de KickBack Control 

wordt aangegeven door een rood knipperende 

LED, een knipperende werklamp en de rood 

oplichtende LED van de KickBack Control op de 

machine.

USP – ONGEËVENAARDE CONTROLE WANNER JE HET NODIG HEBT 

1. 2.
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Sales Argumenten… 
…om te Onthouden

Extreem krachtige borstelloze motor :

die een ongeëvenaard vermogen levert met 150 Nm en 

2.200 tpm, waardoor je efficiëntie wordt gemaximaliseerd 

World’s first Electronic Angle Detection via gebruikers 

interface: zorgt altijd voor de juiste hoek bij het schroeven 

van lange schroeven in een hellend oppervlak, bijv. 45 °, 

60 

In/Uit schakelbare KickBack Control via gebruikers 

interface: 

die het risico op een plotselinge terugslag verkleint en 

daardoor altijd perfecte gereedschapscontrole biedt 
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Overzicht: GEX 18V-125

14

AAN-/UIT SCHAKKELAAR
 Eenvoudig te bereiken

 Drukknop

SP – EENVOUD
 Intuïtieve bediening

STOFAFZUIGING
 Stofaansluiting aan de achterzijde van 

de machine

 Compatible met stofzak

 Compatible met Click & Clean Systeem 

USP – ERGONOMIE 
 Unieke ergonomie & compact ontwerp

 Uitgebalanceerd

 Voor minder vermoeidheid tijdens het werk 

 Afgeleid van pneumatische schuurmachine 

SNELHEIDSSELECTIE
 Snelheidswiel met 6 snelheidsniveaus 

SP – EC BORSTELLOZE
 Krachtige borstelloze EC motor

ROBUUST
 Robuuste metalen behuizing

 Verhoogde stabiliteit tijdens het werken
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Product
Overzicht: GEX 12V-125
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AAN-/UIT SCHAKKELAAR
 Eenvoudig te bereiken

 Drukknop

SP – EENVOUD
 Intuïtieve bediening

STOFAFZUIGING
 Stofaansluiting aan de achterzijde van 

de machine

 Compatible met stofzak

 Compatible met Click & Clean Systeem

USP – ERGONOMIE 
 Unieke ergonomie & compact ontwerp

 Uitgebalanceerd

 Voor minder vermoeidheid tijdens het werk 

 Afgeleid van pneumatische schuurmachine 

ACCU STATUS INDICATOR
 LED op de machine geeft accu status 

weer

SNELHEIDSSELECTIE
 Snelheidswiel met 6 snelheidsniveaus 

SP – EC BORSTELLOZE
 Krachtige borstelloze EC motor
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USP Informatie: De reis van het ergonomische ontwerp
Product

VAN NAAR NAAR

PNEUMATISCH

+ Zeer gewaardeerde 

ergonomie 

+ Perfecte machinecontrole

- Risico op 

oppervlaktebeschadiging 

door luchtslang 

- Perslucht machines zijn 

kostenintensief 

ACCU

+ Zeer gewaardeerde  

ergonomische vormgeving 

op accu die is afgeleid van 

de pneumatische vorm

+ Minimaal risico op 

oppervlakteschade

+ De vrijheid van accu ideaal 

voor gebruik op locatie

+ Minder kostenintensief dan 

de perslucht variant

- Gewicht van de accu

verleden toekomst

GESNOERD

+ Zeer gewaardeerde 

gesnoerde ergonomische 

vormgeving die is afgeleid 

van de pneumatische vorm

+ Minder kostenintensief dan 

de perslucht variant

- Risico op 

oppervlaktebeschadiging 

door snoer 
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Uitvoeringen
Logistiek

Machine naam en nummer Landen

uitvoering

Schuur Pad 

[∅]

Kenmerken Verpakking Prijs 

excl

btw

Naam SKU nummer EAN-code w/ HMI w/ CoMo Bul

k

Solo in 

doos

Solo in 

L-Boxx

Kit in 

L-Boxx

GEX 18V-125 0.601.372.201 4.059.952.539.652 UNI 125 - - X 129,95

GEX 18V-125 0.601.372.200 4.059.952.539.645 UNI 125 - - x 139,95

GEX 12V-125 0.601.372.101 4.059.952.539.478 UNI 125 - - x 169,95

GEX 12V-125 0.601.372.100 4.059.952.539.461 UNI 125 - - x 179,95
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GLM 50-27 CG + BA 3.7V 1.0Ah A
In kartonnen doos

Laserafstandsmeter met 50 m meetbereik, groene laserdiode en duurzaam ontwerp + Li-Ion Accu

Leveromvang SKU

Losse machine 3601K72U00

Opbergetui n.a.

Handlus n.a.

Li-Ion Accu BA 3.7V 1.0Ah A 1607A350N8

USB-A naar USB-C Kabel 1 m 1600A016A8

Bedieningshandleiding n.a.

Quick Start Gids n.a.

Product informatie

Artikelnumber 0601072U01

EAN code 4.059.952.562.964

RRP ex BTW EUR 219,95

1

2

3

4

Betere zichtbaarheid voor nog sneller richten op je doel

Groene laser die beter kan worden gezien dan rode laser

Robuust Ontwerp om op de zwaarste bouwplaatsen te gebruiken

Versterkte behuizing voor groffe toepassingen + IP 65 bescherming

Verhoogde looptijd van batterijen (vs. GLM 50 C)

dankzij 2 x AA batterij + geoptimaliseerde Hardware & Software

Li-Ion Accu Pack BA 3.7V 1.0Ah A
voor nog meer looptijd op accu (vergeleken met 2 x AA batterij 

gebruik), zelfs bij lage temperaturen. USB-C-Laden. Opladen & 

Gebruiken

Technische informatie

Meetbereik 0.05 – 50.00 m

Meetnauwkeurigheid ± 1.5 mm

Hoekmeting bereik 360°

Hoekmeting nauwkeurigheid ± 0.2°

Laser Diode 515 nm, < 1 mW

Laser Klasse 2

Stof- & Waterbescherming IP 65

Krachtbron 2 x AA Batterijen & Li-Ion 3.7 V

Verpakkingsafmeting 164 x 85 x 183 mm
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2. Product Informatie: Groene Laserstraal (GLM 50-27 CG)
Launch Package GLM 50-27 C & CG
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Zichtbaarheid

 Groene laserstralen zijn beter zichtbaar voor het 

menselijk oog dan rode laserstralen

 Precieze laserpunt en eenvoudig richten, ook in fel 

verlichte omgevingen binnen

Afstand

 Groene laserstralen kunnen op langere afstanden 

worden gezien dan rood (afhankelijk van de 

oppervlakte van het doel en de omgeving)

VOOR SUPERIEURE ZICHTBAARHEID BINNEN

WIST JE DAT?

► Normaal gezien kan het menselijk oog golflengtes 

van 380 tot 700 waarnemen.

► Rode en groene laserstralen domineren de markt 

van afstandsmeters door hun zichtbaarheid voor 

het menselijk oog.

► Op het centrum van het spectrum, is groen het 

gemakkelijkst te zien voor het menselijk oog. 

Groen
(515 nm) 

Rood

(635 nm)
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GLM 50-27 C Professional
In kartonnen doos

Laserafstandsmeter met 50 m meetbereik en duurzaam ontwerp

Robuust Ontwerp om op de zwaarste bouwplaatsen te gebruiken

Versterkte behuizing voor groffe toepassingen + IP 65 bescherming

Verhoogde looptijd van batterijen (vs. GLM 50 C)
dankzij 2 x AA batterij + geoptimaliseerde Hardware & Software

Tril feedback

voor geslaagde en mislukte metingen. Perfect wanneer het 

scherm niet in zicht is, of op luidruchtige bouwplaatsen

Bluetooth® 4.2 laag energieverbruik (Smart)
Meet op afstand, zet gegevens over, maak plattegronden met 

behulp van de Bosch MeasureOn app

Technische informatie

Meetbereik 0.05 – 50.00 m

Meetnauwkeurigheid ± 1.5 mm

Hoekmeting bereik 360°

Hoekmeting nauwkeurigheid ± 0.2°

Laser Diode 635 nm, < 1 mW

Laser Klasse 2

Stof- & Waterbescherming IP 65

Krachtbron 2 x AA Batterijen

Verpakkingsafmeting 133 x 86 x 163 mm

Leveromvang SKU

Losse machine 3601K72T00

Opbergetui n.a.

Handlus n.a.

2 x AA Batterijen n.a.

Bedieningshandleiding n.a.

Quick Start Gids n.a.

Product informatie

Artikelnumber 0601072T00

EAN code 4.059.952.518.824

RRP ex BTW EUR 179,95

1

2

3

4
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Launch Package GLM 50-27 C & CG

21

2. Product Informatie: Stof- en Waterbescherming IP 65

 De IP klasse geeft het niveau van bescherming aan dat 

een product heeft tegen vaste stoffen zoals stof, en 

ook water, met een schadelijk effect.

 GLM 50-27 C & CG hebben een update van IP 54

naar IP 65

 GLM 50-27 C & CG zullen de hoogste haalbare 

bescherming hebben tegen stof (stofdicht!)

 GLM 50-27 C & CG kunnen nu tegen waterstralen 

vanuit elke richting vergeleken met 

spatwaterbescherming van de GLM 50 C

5

nieuw
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2. Product Informatie: IP 65 Stoftesten
Launch Package GLM 50-27 C & CG
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Getest en gevalideerd in 

veeleisende 

stoftestkamer tot 8 uur 

lang terwijl een vacuum 

werd toegepast. Er is 

aan de binnezijde geen 

stof gevonden, wat leidt 

tot een IP classificatie 

van 6X.

vs. voorganger:

Dat is een verhoging 

met één IP-klasse 

vergeleken met de GLM 

50 C (IP 5X).
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2. Product Informatie: Robuust Ontwerp – Valtesten
Launch Package GLM 50-27 C & CG

23

Verhoogde val weerstand

Getest en gevalideerd op 1.5 m hoogte op 

het hardste beton in verschillende 

richtingen.

vs. voorganger:

Dat is een verhoging van 50 % valhoogte

vergeleken met de testparameters van de 

GLM 50 C.
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2. Product Information: Overzicht
Launch Package GLM 50-27 C & CG
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Betere zichtbaarheid 

bij heldere omstandigheden 

binnen: Groene laserstralen 

kunnen beter worden 

waargenomen (GLM 50-27 CG).

Versterkte robuustheid:

Stevigere behuizingsstructuur, 

volledig bedekt met rubberen 

frame en onderdelen die lang 

meegaan IP 65 bescherming

Maximaal gebruiksgemak:

Verlengde batterij looptijd, innovatieve 

trilfeedback, helderder scherm, 

nieuwe meetfuncties en diverse HMI 

verbeteringen.

Rode laserstraal voor 

redelijke zichtbaarheid. 

Voldoende voor de 

meeste omgevingen en 

toepassingen binnenshuis.

Zwakkere behuizing en minder 

rubber bescherming.

IP 54 bescherming.

Kleurenscherm en prima HMI.

nieuw nieuw
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2. Product Informatie: Voorkant
Launch Package GLM 50-27 C & CG
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Meetknop (Rood/Groen)

Basis toolinstellingen

Aan/Uit [Terug]

Bluetooth Aan/Uit

Plus [Rechts] en Min [Links]

Meetfuncties

Helder Kleurenscherm (draait mee)

Meetstand

Inclinometer

Referentie afstandsmeter

Batterij Indicatie

Bluetooth Connectie Indicatie

Meetresultaat

Resultaat + Drie Voorgaande Resultaten
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2. Product Informatie: Connectiviteit
Launch Package GLM 50-27 C & CG

26

Bluetooth® 4.2 low 

energy + gloednieuwe 

MeasureOn App:

• Zet meetdata over

• Meet op afstand

• Maak plattegronden

• Beheer projecten

• Cloud en ondersteuning 

op meerdere apparaten

• MeasureOn 

lancering 08.02.2021

Autom. Opnieuw verbinden (pairing) met  

MeasureOn nadat het apparaat wordt aangezet.
nieuw


