
Nova razsežnost 
moči.
Vse je v tvojih rokah. Bosch Professional.

ProCORE18V – naše najzmogljivejše AKU baterije!

ProCORE18V 4,0 Ah  
Polna zmogljivost 
običajne baterije      
v znatno manjši in 
lažji obliki.

ProCORE18V 8,0 Ah  
Najboljše razmerje 
med zmogljivostjo 
in težo – za moč, 
ekvivalentno 1600 W 
orodju na kabel.

ProCORE18V 12,0 Ah 
Največja vzdržljivost 
za najtežje naloge.

Svetovni prvak med 
18-voltnimi polnilniki7

Neverjetno hiter
Boschev polnilnik GAL 18V-160 C Professional lahko AKU 
baterijo ProCORE18V 8,0 Ah napolni do 80 % v samo 32 
minutah, AKU baterijo ProCORE18V 4,0 Ah pa napolni do 50 
% v samo 9 minutah s pomočjo načina delovanja „Power 
Boost“.

Izjemno pameten  
S pomočjo aplikacije na pametnem telefonu lahko dostopaš 
do informacij o stanju AKU baterije in preklapljaš med načini 
delovanja.

100% kompatibilen
Prilegajo se mu vse Boscheve 18 V litij-ionske AKU baterije za 
profesionalna orodja – obstoječe in nove.

ProCORE18V - vztraja, ko drugi omagajo.

+30%
več odstranjenega 
materiala 
v 2 minutah.3

+70%
več izvrtanih lukenj 
z enim polnjenjem.4 

+151%
več izvrtanih lukenj 
z enim polnjenjem.5

1 GBA 18V 6,0 Ah v primerjavi s ProCORE18V 8,0 Ah: njuni ekvivalentni moči sta 860 W proti 1620 W
2  v primerjavi z akumulatorjem brez tehnologije COOLPACK 2.0. 
3   ProCORE18V 8,0 Ah v primerjavi z GBA 18V 6,0 Ah pri 2-minutnem brušenju kovinske plošče z orodjem 

GWS 18V-125 SC in keramično brusilno ploščo (2608601502).
4  ProCORE18V 8,0 Ah v primerjavi z GBA 18V 6,0 Ah pri vrtanju lukenj v mehak les dimenzij 10x10 cm s 

svedrom dolžine 32 mm.
5  ProCORE18V 8,0 Ah v primerjavi z GBA 18V 6,0 Ah pri vrtanju lukenj v beton (25 mm) z uporabo svedra  

za beton SDS-plus C30/37.

7  V prodaji bo od maja 2019. Polnilnik lahko AKU baterijo ProCORE 18V 4,0 Ah v samo 9 minutah napolni      
do 50 % v načinu delovanja „Power Boost“ in jo s tem pripravi za uporabo. 

100 %  
kompatibilen

v 9 min
pripravljeni 

na delo7

+87 %
več moči1

Najnovejša tehnologija 
akumulatorskih celic in 

pametni nazdor.+135 %
daljša življ. doba2

Tehnologija 
COOLPACK 2.0: 
brez pregrevanja 

celic
100 %

kompatibilnost
z vsemi Boschevimi     
18 V profesionalnimi 
orodji in polnilniki

2019



Vedno hladno: 
COOLPACK 2.0.
Za daljšo življenjsko dobo.

Vrhunski nadzor nad odvajanjem toplote
Visoka delovna temperatura lahko poškoduje akumulatorske 
baterije. Zato skrbimo, da bo vaša akumulatorska baterija 
zdržala dlje. Po zaslugi najnovejše tehnologije COOLPACK 2.0 
je odvajanje toplote iz akumulatorske baterije ProCORE18V 
hitro in učinkovito.

COOLPACK 2.0 tehnologija
Posebej zasnovani hladilni elementi. Brez zračnih žepov med  
celicami. Lasersko varjeni spoji. Vse to se odseva v končnem 
izdelku - akumulatorski bateriji, ki toploto optimalno odvaja 
tako, da celice ostajajo hladne, toplota pa se enakomerno 
razprši ven iz ohišja. Vse za daljšo življenjsko dobo in čas   
delovanja baterije.

6 v primerjavi z AKU baterijami brez tehnologije COOLPACK 2.0

Inovativna notranjost 
Bakrene povezave poskrbijo za  
enakomernejšo razporeditev in 
učinkovitejše odvajanje toplote. 
Obenem pa ščitijo celice pred    
okvarami zaradi pregrevanja.

Premišljena zasnova 
Brez zračnih žepov, brez težav.       
Za optimalno odvajanje toplote:    
plast materiala TPE tesno zapre    
vse kotičke med celicami v ohišju.

Izdelana, da traja 
Hladilni element poskrbi za učinko-
vito odvajanje toplote iz celic skozi 
veliko zunanjo površino. Obenem  
zagotavlja temperaturno ravnovesje.

ProCORE18V – najnovejša tehnologija za tvoje orodje

Najnovejša tehnologja        
litij-ionskih celic 
21.700 celic za največjo zmogljivost.
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