Krachtig voor metselwerk en beton: het diamantboorsysteem
van Bosch voor de vakman
Hoge boorsnelheid, ook bij grote diameters

Met zijn diamantboorsysteem brengt Bosch een krachtige encomplete oplossing voor
kernboorgaten op de markt. Installateurs in desanitair-, cv- en aircosector en
diamantboorspecialisten kunnen met dit nieuwesysteem nu zelfs bij grote diameters in
metselwerk en beton een hogeboorsnelheid bereiken. Het systeem omvat de
diamantboormachines GDB 180 WEProfessional en GDB 350 WE Professional evenals de
boorstandaards GCR 180Professional en GCR 350 Professional. Het onderscheidt zich door
een hoogvermogen bij een lange levensduur en een hoge flexibiliteit door uitgebreide
systeemaccessoires. Bovendien brengt Bosch tegelijkertijd ook nieuwediamantboorkronen
voor droog en nat boren op de markt en biedt op deze maniereen compleet op elkaar
afgestemd systeem aan.

GDB 180 WEProfessional voor boordiameters tot 180 millimeter
De GDB 180 WE Professional is met een gewicht van 5,2kilogram en een motor van 2000 watt
met aandrijving met twee standen zeer licht enkrachtig. Met 180 millimeter biedt deze
bovendien de grootste boordiameter indeze vermogensklasse. De machine kan niet-stationair
en stationair met deboorstandaard GCR 180 Professional worden gebruikt. Daarbij is het
dankzij degeringe hoekmaat van de machine mogelijk om dicht bij de muur te werken.
Bovendien is de GDB 180 WE Professional zeer robuust: de aandrijving heeft geenvetsmering
maar een oliebadsmering. De optimale smering van de aandrijvingzorgt voor een hoog
rendement en een lange levensduur. Ook de behuizing vanpersgietaluminium en een flexibele,
zeer breukvaste kabel dragen bij aan eenlange levensduur van de machine.
De GDB 180 WE Professional heeft een breedtoepassingsspectrum en is geschikt voor droog
en nat boren. Typischetoepassingen zijn kernboorgaten voor elektrische installatiedozen en
wapeningen, kabel- en leidingdoorvoeren voor sanitair-, cv- enventilatie-installaties. Twee in de
behuizing geïntegreerde libellen maken deexacte machine-uitlijning bij elk boorgat
gemakkelijker.
GDB 350 WEProfessional voor boordiameters tot 350 millimeter
De GDB 350 WE Professional kan grote boordiameters tot350 millimeter aan. Deze machine
biedt 3200 watt en is zeer krachtig. Eenaandrijving met oliebadsmering, een behuizing van
persgietaluminium en eenflexibele, zeer breukvaste kabel zorgen, net zoals bij het kleinere
model, vooreen lange levensduur. Om ervoor te zorgen dat de aandrijving ook bij verticale
boorgaten helemaal van olie wordt voorzien, beschikt de GDB 350 WE Professionalbovendien
over een geïntegreerde oliepomp.
De diamantboormachine wordt gecompleteerd door deboorstandaard GCR 350 Professional.
De via de verdeelschaal van de GCR 350Professional instelbare werkhoek zorgt ervoor dat de
machine bij het borenexact kan worden uitgelijnd. Snelheid en draaimoment kunnen dankzij de
aandrijving met drie standen flexibel aan de desbetreffende boorklus wordenaangepast. De
GDB 350 WE Professional is voorzien voor nat boren ingewapend en niet-gewapend beton
evenals metselwerk. Hier maakt dezebijvoorbeeld doorvoeren voor verdeel- en
afvoerleidingen, voorontluchtingsopeningen of waterleidingen.
De uitrusting van beide machines wordt gecompleteerd dooreen zachte aanloop, een
elektronische overbelastingsindicatie, eenPRCD-veiligheidsschakelaar en een
overbelastingskoppeling voor bescherming vangebruiker en machine.

De boorstandaards in detail
De boorstandaards GCR 180 Professional en GCR 350Professional stellen de vakman in staat
om de werkhoek voor het boren eenvoudigin te stellen en de diamantboormachines precies uit
te lijnen. Beideboorstandaards zijn geschikt voor een vacuüm- en plugbevestiging evenals voor
boorgaten met een hellingshoek tot 45 graden. Ze worden telkens via een handwielbediend,
dat over drie toevoerhendels beschikt en aan beide zijden kan wordenbevestigd zonder
gebruik van gereedschap.
Completeoplossing: alles van één fabrikant
De uitgebreide systeemaccessoires maken hetdiamantboorsysteem compleet: daartoe
behoren bijvoorbeeld bevestigings- envacuümsets voor de boorstandaards, een
waterdrukreservoir, wateropvangringenmet passende afdichtingsdeksels voor werken zonder
veel vervuiling evenals eenafstandsplaat voor boorgaten van 300 tot 350 millimeter met de
GDB 350 WEProfessional. Bovendien heeft Bosch ook de passende diamantboorkronen voor
naten droog boren in het programma. Het systeem omvat de productseries "Bestfor Concrete"
(nat), "Best for Universal" (droog) en"Standard for Universal" (droog). Bosch brengt op deze
manier eencompleet op elkaar afgestemd systeem op de markt.
Het diamantboorsysteem en de diamantboorkronen zijn sinds mei 2015 bij de dealer
verkrijgbaar.
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