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‘Altijd klaar voor gebruik’
Ruben Wurms van Rubens Interieu-

ren in Purmerend is enthousiast

over het gebruik van de Wireless

Charging-holster: “De meeste meu-
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Nooit meer een lege accu

Onderweg laden
Op een klus komen en

dan ontdekken dat de

accu leeg is en de

tweede accu onvind-

baar. Met de Wireless

Charging-holster van

Bosch, een mobiel

laadpunt voor in de

bedrijfsbus, komt dat

niet meer voor.

De accuschroef-boormachine GSR 18 V-Li is één van de zeven machines van Bosch die in de holster past. 

De Wireless Charging-holster van

Bosch wordt in de auto bevestigd 

en met een spanningsomvormer

aangesloten op een 12 V-aansluiting.

Zeker voor wie veel onderweg is, 

Laden zonder contactpunten

De Wireless Charging-holster werkt met inductieve energieoverdracht. Dit is een techniek

die al langer gebruikt wordt bij bijvoorbeeld elektrische tandenborstels, maar door Bosch

in 2014 als eerste werd geïntroduceerd voor elektrisch gereedschap. Het laden gebeurt

doordat in de lader een spoeltje zit dat een magnetisch veld opwekt. Een spoeltje in de

accu vangt dit magnetische veld op en genereert hiermee door inductie een elektrische

stroom voor het laden. Het overgedragen vermogen hierbij is vijftig keer groter dan bij

gewone elektrische tandenborstels, om korte laadtijden te bereiken. Grote voordeel van

deze contactloze manier van laden is dat er geen contactpunten meer zijn die vies of be-

schadigd kunnen worden. De Lithium-ion-accu verliest niet aan capaciteit wanneer er tel-

kens kort wordt geladen. 

is de holster een uitkomst: na 30

minuten is de accu al weer voor

80% vol en na 45 minuten zelfs

 helemaal. Een extra accu is dus niet

langer nodig. 
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bels maken we in onze werkplaats

en vervolgens gaan we op locatie

om de meubels te plaatsen. Daarbij

moeten altijd nog zaken op maat

worden gemaakt. Het is handig dat

je accuschroevendraaier dan altijd

klaar is voor gebruik.” Wurms denkt

dat het mobiele laadpunt vooral

handig is voor vakmannen die veel

onderweg zijn: “Je hoeft nooit meer

na te denken of je je gereedschap

wel hebt geladen en of je de lader

en een extra accu bij je hebt. Je

pakt gewoon je gereedschap, klikt

het in de holster, rijdt naar je klus

en kunt aan de slag.”

Zeven accuschroefmachines
De vinding van Bosch is nu geschikt

voor zeven typen 18 V-accuschroe-

vendraaiers, waaronder een schroef-

boormachine, een klopboorschroe-

vendraaier, een draaislagmoeraan-

zetter en een slagschroevendraaier.

De holster biedt plaats aan één 

machine inclusief 18 V-Lithium-ion-

accu GBA 18 V 2,0 Ah MW-B Profes-

sional en het accu-laadapparaat

GAL 1830 W Professional. Indien ge-

wenst kan de lader ook uit de hol-

ster gehaald worden en in de

werkplaats op 230 V worden  aan -

gesloten. De holster kan eenvoudig

worden gemonteerd aan het voer-

tuiginrichtingssysteem van Sortimo,

maar kan ook aan uittrekrails of 

aan verticale of horizontale vlakken

worden bevestigd. 

De holster met montageset is ver-

krijgbaar voor een adviesprijs van

119,- euro. Wie er ook een span-

ningsomvormer bij wil, betaalt 139,-

euro. Holster, montageset, span-

ningsomvormer, acculaadapparaat

en accu kosten samen 249,- euro.

Alle adviesprijzen zijn zonder btw.

Meer informatie op onderstaande

website.

www.bosch-professional.nl. 
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Schilderen en het aanleggen

of onderhouden van de tuin

zijn klussen die het afgelo-

pen jaar het meest zijn uitbe-

steed op Werkspot. Dat blijkt

uit de ‘Klusmonitor’, een on-

derzoek dat de klusmarkt-

plaats elk kwartaal onder

haar gebruikers uitzet. 

Het aantal schilderklussen is

het tweede kwartaal van dit

jaar met een kwart toegeno-

men ten opzichte van het

eerste kwartaal. Het aantal

tuinklussen is met 42% het hardst toe-

genomen. Ook het verbouwen van de

badkamer  of het toilet is relatief vaak

uitbesteed, vooral aan het begin van dit

jaar.

In de provincie Utrecht zijn in het eer-

ste halfjaar de meeste klussen uitbe-

steed. Enkel naar het tweede kwartaal

gekeken, staat Overijssel bovenaan. In

Flevoland en Overijssel geeft men het

meeste geld uit aan het uitbesteden

van klussen. Het gaat daar gemiddeld

om een bedrag van tussen de 2000 en

5000 euro.

Schilderen meest uitbestede klus

Ruben Wurms: “Handig dat de accuschroevendraaier altijd klaar is voor gebruik.”
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