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CGM
METAAL

  

	f Galvanisch belegd alternatief voor de klassieke doorslijpschijf 
dat een aanzienlijk hoger rendement oplevert. 

	f Kan gebruikt worden in verschillende metalen zoals: staal, 
rvs, aluminium, betonijzer, …

	f Minder stof- en geurontwikkeling ten overstaan van een 
gebonden abrasieve schijf aangezien deze niet in omvang 
verslijt.

CA 
BAKSTEEN, ASFALT, JONGE BETON

	f Hoge kwaliteit baksteenzaag met schuingeplaatste  
segmenten voor een optimale bescherming tegen 
onderslijtage van het stamblad.

	f Uitermate geschikt voor silicaatsteen, zachte  
gevelsteen en asfalt.

	f Ook geschikt voor beton jonger dan 28 dagen.

ZAGENZAGEN

CES
UNIVERSEEL

Semi-professionele zaag voor zij die het minder gebruiken  
maar toch nog door de meeste materialen willen zagen met  
een respectabele kost per zaagsnede.

ART.NR. CES2303010

€ 32,-
Ø 230 MM

€38

ART.NR. CES1253010

€ 17,95
Ø 125 MM

€21

ART.NR. CA23030000

€ 58,95
Ø 230 MM

€71

1010

BATTERY POWER
UNIVERSEEL

  

	f Ontwikkeld voor het gebruik op accu-aangedreven 
doorslijpers en haakse slijpers. Vanwege het lage gewicht, 
balancering en het segmenttype van de bladen, zijn ze 
ontworpen om de meeste zaagsneden per acculading te 
leveren. 

	f Ø350mm wordt geleverd met asgat 25,4 + pasring 20 mm.

ART.NR. CGM2303000

€ 34,95
ART.NR. CGM1253000

€ 11,95
Ø 125 MM Ø 230 MM

€15 €44

10

diameter art.nr. prijs actieprijs

125 x 22,23 mm CBP1253000 € 38,- € 32,-

230 x 22,23 mm CBP2303000 € 69,- € 57,-

350 x 25,40/20,00 mm CBP3504200 € 136,- € 109,95
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ZAGEN

CEE
UNIVERSEEL

Budgetvriendelijke variant van de Thunderline voor het zagen 
van allerlei zachte tot harde steensoorten. V-Turbo segmenten 
om op elk moment snel te kunnen zagen.

THUNDERLINE
UNIVERSEEL

	f Extra coating op de diamantkorrels zodat ze langer blijven 
zitten om een nog hogere snelheid te behalen.

	f Combinatie van sleuven in het stamblad: ronde sleuven voor 
extra koeling wanneer het te zagen materiaal zeer hard is en 
rechte sleuven voor meer stabiliteit.

	f Alternerend TT-segment, zodanig dat er onmiddellijk snel 
gezaagd kan worden.

ART.NR. CEE230301F

€ 49,90
Ø 230 MM

€57

ART.NR. CEB23030TT

€ 79,95
Ø 230 MM

€99

10 12

CSB
BETON, HARDE STEENSOORTEN  
EN NATUURSTEEN

   

	f Geschikt voor het continu zagen in gewapend beton, 
betonsteen, klinkers en alle andere harde tot zeer harde 
natuursteensoorten.

	f Uitgevoerd met High Density segmenten waar elk segment 
2x individueel wordt gebakken en geperst onder hoge druk. 
Hierdoor bekomen we het beste segment, voor het hardste 
gesteente.

13

CSG
HARDE GEVELSTEEN

	f Speciaal ontwikkeld om harde gevelstenen droog te verzagen 
met een afkortzaag.

	f Uitgevoerd met High Density segmenten waar elk segment 2x 
individueel wordt gebakken en geperst onder hoge druk.  
Hierdoor bekomen we het beste segment, voor het hardste 
gesteente.

ART.NR. CSG3504000

€ 149,-
Ø 350 MM

€185

ART.NR. CSB2303000

€ 89,89
Ø 230 MM

€110

13

HIGH
DENSITY

13

HIGH
DENSITY
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TEGELZAGEN

RACER
TEGELS EN NATUURSTEEN

	f Zaagt extreem snel en zonder karteling.

	f Dun segment: Ø125: 1,4mm - Ø230: 2,0mm.

	f Ø125 beschikt over een steunflens voor extra stabiliteit.

CDCP
PORSELEIN, KERAMIEK, NATUURSTEEN

	f Geschikt voor het continu zagen in porselein, keramiek,  
natuursteen en Dekton.

	f Vlak en zeer dun segment voor de mooiste afwerking.

DIAMANT HANDSCHUURBLOKKEN

	f Flexibele diamant handschuurblokken voor droog of nat 
gebruik.

	f Bewerken van hoeken, randen, kleine oppervlakken en 
moeilijk bereikbare plekken.

	f Geschikt voor alle soorten tegels, graniet, marmer, beton, 
polyester en kunststoffen.

ART.NR. CDB2303000

€ 89,95
Ø 230 MM

€113

ART.NR. CDB1253000

€ 35,95
Ø 125 MM

€43

diameter dikte art.nr. prijs actieprijs

200 x 25,40 mm 1,4 mm CDCP200400 € 110,- € 95,-

250 x 25,40 mm 1,5 mm CDCP250400 € 135,- € 115,-

350 x 25,40 mm 1,8 mm CDCP350400 € 195,- € 165,-

korrel art.nr. prijs actieprijs

#60 EHP0600000

€ 15,10 € 13,95#120 EHP1200000

#200 EHP2000000

#400 EHP4000000

10

10

CGN
NATUURSTEEN EN COMPOSIET

 

	f Voor het makkelijk zagen en slijpen in  
natuursteen en composiet.

	f Uitgerust met M14 aansluiting  
(haakse slijper) om vlak te kunnen slijpen.

	f Zijkanten van de schijf langs beide zijden  
belegd om de meest uiteenlopende bewerking te kunnen  
uitvoeren.

€35

ART.NR. CGN125M000

€ 28,95
Ø 125 MM

€86

ART.NR. CGN230M000

€ 69,95
Ø 230 MM
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UNIVERSELE ZAGEN

	f Voor het eenvoudig boren in de 
hardste tegels en natuursteen met  
een (accu)boormachine bij minimum 
1500 t/min.

	f Set bestaat uit 4 boren (Ø6, 8, 10, 
12mm) en centreerhulp.

	f Boren uitgerust met Lubriwax in de 
kern voor een optimale boorsmering 
door gedoseerde uitvloeiing.

	f Met zeskantopname voor optimale 
grip in uw boormachine.

	f De centreerhulp met zuignap 
garandeert een exacte boring. 

MEEST GEKOZEN

 BOORMACHINE

	f Voor het eenvoudig boren in de hardste 
tegels en natuursteen met een haakse 
slijper, indien deze over een variabele 
toerentalregeling beschikt, best aan 
maximum toeren werken. 
	f Ø6, 8, 10 en 12mm uitgerust met 
Lubriwax in de kern voor een optimale 
boorsmering door gedoseerde 
uitvloeiing.
	f Boren vanaf Ø20mm voorzien van 
koelsleuven.

	f Aansluiting M14, passend op de meeste 
haakse slijpers.

set met boren: Ø6, 8, 10 en 12m € 136,-

art.nr. EHSSET0600 € 105,-

set met boren:  
Ø6, 8, 10, 12, 20, 27 en  35mm € 250,-

art.nr. EHSSET04NF € 189,-

set met boren:  
Ø20, 27, 35, 55 en 68mm € 299,-

art.nr. EHSSET02BE € 199,-

 HAAKSE SLIJPER

POLIJSTPAD STARTERSET
VOOR HET DROOG POLIJSTEN VAN GLADDE OPPERVLAKKEN UIT 
ARDUIN, MARMER, GRANIET, BETON OF ANDERE STEENSOORTEN 
	f Diamant polijstpads Ø125mm korrel #50 t.e.m. #3000 voorzien van klitteband.

	f Rubber polijstschijf-houder Ø125mm met M14 haakse slijper aansluiting.

	f Steeds met de grofste korrel beginnen en in stappen naar een fijnere korrel  
gaan tot het gewenste resultaat is bereikt.

	f Te gebruiken op een haakse slijper, beste resultaat wordt  
bekomen bij 3.000 tpm maar kan gebruikt worden tot max. 4.500 tpm.

#100 #200 #400 #800 #1500 #3000#50

      

€120
ART.NR.EGPSET0000

€  99,95

TC-1800

	f Motor 230V - 1.800W met 
aanloopbegrenzer.

	f Handig alternatief op een haakse 
slijper dat kan gebruikt worden met of 
zonder rail voor precieze zaagsnede 
in tegels en natuursteen zowel droog 
als nat (aanbevolen bij hardere 
materialen) tot 20mm.
	f In hoogte verstelbaar.

	f Stofzuiger aansluiting.

	f PRCD-schakelaar (verliesstroom 
schakelaar) om het werken met water 
mogelijk te maken. 

	f Overbelastings-beveiliging.

	f Geleverd met 1 rail van 140cm en  
2 railklemmen

	f Inclusief tegelzaagblad Ø180mm 
(type CDTC180300 t.w.v. € 75,00) en 
transportkoffer.

€720

ART.NR. MZMB180REN

€ 639,-

6 KANT
PANS

TEGELBOREN

€136

ART.NR. ETDSET0000

€ 105,-
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Gelagerd snijwiel Dubbele maataanduiding Aluminium breekbeugel 
met magneet

Verende plateaus Transport blokering 

	f Professionele tegelsnijplank voor enkel en dubbel gebakken keramische tegels en faïence tot maximum 15mm.

	f Gelagerd snijwiel van 22mm.

	f Snijwagen met 13 lagers om uiterst soepel en precies te werken met transportblokering.

	f Verende plateaus garanderen een perfect snijvlak zelfs bij grote harde tegels.

	f Professionele aluminium aanslag waarvan de hoek kan worden aangepast  
met maataanduiding op zowel 90° als 45°.

	f Breekbeugel uit aluminium met magneet om  
vlot op te bergen en nog een extra  
breekbeugel voor grotere tegels.

	f Inklapbare ondersteuning aan beide zijde.

Pro-Cut 300
	f Tegelsnijsysteem voor grote tegels tot 315cm lang en 
maximum 10mm dik.

	f Bestaat uit:

	f 2 aluminiumrails van 165cm met aluminium zuignappen 

	f Snijwagen die in de rail loopt op lagers met gelagerd 
snijwiel van 22mm.

	f Breektang om de tegel te breken.

	f Draagtas waar heel de set in past.

Pro-Cut 260 Auto
	f Profesioneel tegelsnijsysteem voor grote tegels tot 260cm lang 
en maximum 10mm dik.

	f Gelagerd snijwiel van 22mm met gasdrukveren om een 
perfect en constante druk uit te oefenen op de tegel tijdens het 
snijden.

	f Snijwagen met 20 lagers om uiterst soepel en precies te 
werken met breektang.

	f 6 vrij te plaatsen verende plateaus garanderen een perfect 
snijvlak zelfs bij grote harde tegels.

	f Laserliniaal.

TEGELSNIJPLANKEN

Pro-cut  
64

Pro-cut 
100

snijlengte art.nr. prijs actieprijs

64 cm BU10064000 € 350,- € 299,95

85 cm BU10085000 € 395,- € 349,95

100 cm BU10100000 € 450,- € 399,95

120 cm BU10120000 € 590,- € 499,95

15cm

XXL

€2960

ART.NR. BU10260AUT

€ 2498,-
€538

ART.NR. BU10300000

€ 475,-
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TEGELDRAGER ACCESSOIRES PRO-CUT AUTO 120, 160
XXL tegels
max.15mm dik

Poten
	f Werkhoogte  
80cm
	f Inklapbaar  
met  
gasdrukveer

Zijtafel
	f Afmetingen  
82 x 29cm 
	f Inklapbare  
poten met 
gasdrukveer

art.nr.  
BU20010000

art.nr.  
BU10LEGS4X

art.nr.  
BU10STABLE

€ 72 / stuk € 270 € 195

Gelagerd snijwiel Dubbele maataanduiding Aluminium breekbeugel 
met magneet

Verende plateaus Transport blokering 

Gasdrukveren voor de perfecte druk Hoogte regeling Transportwielen en handgreep 

Auto
	f Professionele tegelsnijplank voor enkel en dubbel gebakken keramische tegels en faïence tot maximum 15mm.

	f Gelagerd snijwiel van 22mm met gasdrukveren om een perfect en constante druk uit te oefenen op de tegel bij het snijden.

	f Snijwagen met 13 lagers om uiterst soepel en precies te werken met transportblokering.

	f Verende plateaus garanderen een perfect snijvlak zelfs bij grote harde tegels.

	f Professionele aluminium aanslag waarvan de hoek kan worden aangepast  
met maataanduiding op zowel 90° als 45°.

	f Breekbeugel uit aluminium en met magneet om vlot op te bergen.

	f Inklapbare ondersteuning aan beide zijde.

	f Transportwielen en handgreep.

	f Poten en zijtafel als accessoires  
verkrijgbaar.

TEGELSNIJPLANKEN

Pro-cut 
Auto 120

snijlengte art.nr. prijs actieprijs

120 cm BU10120AUT € 968,- € 849,-

160 cm BU10160AUT € 1440,- € 1269,-

15cm
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TEGELZAAGMACHINES

Caracoup 104 Caracoup Alu 100

CARACOUP 
VOOR TEGELS
	f Motor 230V - 1.300W.

	f Geschikt om alle tegels en natuursteen tot maximum 20mm 
dik te zagen.

	f Machine voor uiterst precies zaagwerk door geleiding in de 
bovenbrug met 6 lagers.

	f Gepoederlakte zaagtafel met inklapbare poten.

	f Zagen van rechthoekige gaten in tegels is mogelijk.

	f Professionele verstelbare materiaalaanslag met 
hoekverstelling.

	f Traploos verstekzagen van 45° tot 90° mogelijk.

	f Koelwatercircuit met dompelpomp.

	f Afneembare tafelverbreding van 10cm.

	f Transportwielen.

	f Inclusief tegel- en natuursteenzaagblad Ø200mm  
(type CDCP200400 t.w.v. €110).

LENGTE 60CM

€ 965,-
€1085

ART.NR. GK06000SET

LENGTE 104CM

€ 1095,-
€1240

ART.NR. GK10400SET

CARACOUP ALU 
VOOR TEGELS
	f Motor 230V - 1.300W.

	f Geschikt om alle tegels en natuursteen tot maximum 20mm 
dik te zagen.

	f Machine voor uiterst precies zaagwerk door geleiding in de 
bovenbrug met 6 lagers.

	f Aluminium onderstel met inklapbare poten.

	f Zagen van rechthoekige gaten in tegels is mogelijk.

	f Professionele verstelbare materiaalaanslag met 
hoekverstelling.

	f Traploos verstekzagen van 45° tot 90° mogelijk.

	f Koelwatercircuit met dompelpomp.

	f Laserliniaal.

	f Transportwielen.

	f Uitgebreid assortiment aan accessoires verkrijgbaar.

	f Inclusief tegel- en natuursteenzaagblad Ø200mm  
(type CDCP200400 t.w.v. €110).

LENGTE 100CM

€ 1559,-
€1780

ART.NR. GC1000LSET

LENGTE 120CM

€ 1659,-
€1885

ART.NR. GC1200LSET

ACCESSOIRES  
TEGEL-
ZAAGMACHINES

ZIJTAFEL ZIJTAFEL ROLLENBAAN MATERIAALAANSLAG TEGELKLEM

Caracoup 60, 104  - - - -

Caracoup Alu 100, 120 -    

GP-3510 staal -   - -

GP-3510, 3512 alu -    

GP-3515, 3520 alu -   - -

art.nr. GKT0000000 GPT0000000 GPR0000000 GPA0000000 GPK0000000

prijs € 185 € 125 € 299 € 82 € 70



9

Ca
ra

t v
oo

rj
aa

rs
fo

ld
er

 2
02

3 
| f

ot
o’

s 
te

r i
llu

st
ra

tie
 | 

al
le

 v
er

m
el

de
 p

ri
jz

en
 z

ijn
 e

xc
l. 

B
TW

, R
ec

up
el

 e
n 

Au
vi

be
l.

TEGEL- EN NATUURSTEENZAAGMACHINES

GP-3500  
VOOR TEGELS EN NATUURSTEEN
	f Motor 230V - 2.200W.

	f Geschikt om alle tegels, natuursteen, boordstenen en  
klinkers te zagen. 

	f Machine voor uiterst precies zaagwerk door geleiding  
in de bovenbrug met 10 lagers; 7 vertikaal en 3 horizontaal. 

	f Met inklapbare poten.

	f Professionele verstelbare materiaalaanslag met  
hoekverstelling.

	f Traploos verstekzagen van 45° tot 90° mogelijk.

	f Koelwatercircuit met dompelpomp.

	f Laserliniaal.

	f Transportwielen.

	f Inclusief natuursteenzaagblad Ø350mm  
(type CNTS3504D0 t.w.v. €230).

EXTRA BIJ ALUMINIUM VERSIES
	f Stijf en licht gewicht chassis

	f Handwiel voor een betere controle tijdens het zagen

	f Inclusief zijtafel (type GPT0000000 t.w.v. €125).
GP-3510 

staal

GP-3512 
alu

GP-3515

type chassis werkblad zaaglengte art.nr. prijs actieprijs

GP-3510LS staal
gereedschapsloos uitneembaar  
met rubbere stabilisatiemat

100 cm GP3510LSSET € 1950,- € 1790,-

GP-3510
alu 9 x 3 cm

gegalvaniseerd werkblad 
uitneembaar met moersleutel

100 cm GP3510L0SET € 2590,- € 2165,-

GP-3512 120 cm GP3512L0SET € 2740,- € 2325,-

GP-3515
alu 11 x 4 cm

gereedschapsloos uitneembaar  
met rubbere stabilisatiemat

150 cm GP3515L0SET € 2999,- € 2595,-

GP-3520 200 cm GP3520L0SET € 3410,- € 2995,-

€ 1790,-
vanaf
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HANDMIXERS
	f Voor het perfect en homogeen mengen van tegellijm, cement, 
verf, vernis, epoxyhars, grindvloeren, ...

	f 2 mechanische versnellingen  
+ elektronisch regelbaar toerental.

	f Aansluiting M14.

	f Geleverd in kunststof koffer.

1.600W
	f Robuuste 1.600W motor.

	f Incl. mengstaaf Ø140 mm.

1.900W
	f Zeer robuuste 1.900W 
motor, ook geschikt voor 
pleister

	f Incl. mengstaaf Ø160 mm.

PRO-MIXER
	f De mixer die mixt terwijl u verder kan werken en de perfecte 
en homogene menging maakt voor u van tegellijm, cement, 
verf, vernis, epoxyhars tot grindvloeren.

	f Zeer rubuuste 550W inductiemotor die de kuip van onderaan 
aandrijft.

	f Laag toerental en met timer voor de perfecte mix.

	f Mengarm met vernieuwd ontwerp dat mixt zonder klonters 
of luchtbellen, in hoogte instelbaar en gemakkelijk 
demonteerbaar om te reinigen.

	f Mixer is gemakkelijk te transporteren, zelfs wanneer de 
emmer gevuld is.

	f Deksel op de kuip tegen het fijnstof.

	f Geleverd met 2 emmers van 30 liter  
(art.nr. BUI004BUCK)

MIXERS

€1104

ART.NR. BUI0040000

€ 969,-
€185

ART.NR. BUI0010000

€ 169,95

€255

€ 239,95
ART.NR. BUI0020000

Verstelbare mengarm voor het 
beste resultaat.

Timer tot 15min. met 
automatische stop.

Gemakkelijk te transporteren 
door wielen en handgrepen.

BUI004
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EASYCOUP COMPACT
	f Motor 230V – 2.800W met aanloopbegrenzer - 3.900 t/min.

	f Zaagblad Ø350mm met asgat 25,4mm.

	f Stofzuigeraansluiting van 35mm met extra rubbere tule.

	f Verstelbare materiaalaanslag met hoekverstelling van 0 tot 
45°.

	f Met snel span-inrichting om het materiaal te klemmen.

	f Transportvergerendeling in scharnier om de machine 
makkelijk te dragen.

	f Inclusief universele diamantzaag Ø350mm  
(type CNE3504011 t.w.v. €187).

MULTICOUP 
	f Motor 230V – 2.200W met aanloopbegrenzer - 2.900 t/min.

	f Zaagblad Ø350mm met asgat 25,4mm.

	f Zaagdiepte: 12cm.

	f Kantelbare zaagkop voor verstekzagen onder een hoek van 
45° (zonder stofafzuiging).

	f Aluminium zaagwagen met 6 gelagerde wielen en zijaanslag.

	f Stofzuigeraansluiting met zeer efficiënte afzuiging aan de 
zaagsnede, aansluiting 45mm.

	f Wateraansluiting met kraantje om ook nat te kunnen zagen.

	f Uitneembare waterbak.

	f Zaaglengte van 43cm bij invallen van de zaag, anders 26cm.

	f Onderstel verkrijgbaar als accessoire:

	f Onderstel met wielen, art. nr. BUC0T00000, €260

	f Dakonderstel, art. nr. BUCD0T0000, €295

	f Inclusief universele diamantzaag Ø350mm  
(type CNE3504011 t.w.v. €187).€445

ART.NR. BUC350CSET

€ 395,-

€ 1499,-
€1760

ART.NR. BUC350LSET

COMPACTE STEENZAAGMACHINES

Stofafzuiging aan de 
zaagsnede

Inklapbare onderstel met 
wielen. 
Werkhoogte 85cm.

BUC350C
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STEENZAAGMACHINES

X-COUP

	f Motor 230V - 2.200W.

	f Zaagblad Ø350mm met asgat 25,40mm.

	f Zaagdiepte: 11cm.

	f Kantelbare zaagkop voor verstekzagen onder een hoek  
van 45°.

	f Gepoederlakte zaagtafel met inklapbare poten.

	f Zaagwagen met 6 gelagerde wielen.

	f Koelwatercircuit met uitschakelbare waterpomp om ook 
droog te zagen. 

	f Zaaglengte van 76cm bij invallen van de zaag, anders 60cm. 

	f Transportwielen.

	f Inclusief universele diamantzaag  
Ø350mm (type CNEE350400 t.w.v. €149).

GT-3510

	f Motor 230V - 2.200W.

	f Zaagblad Ø350mm met asgat 25,40mm.

	f Zaagdiepte: 11cm.

	f Kantelbare zaagkop voor verstekzagen onder een hoek  
van 45°.

	f Aluminium onderstel met inklapbare poten.

	f Aluminium zaagwagen met 6 gelagerde metalen wielen.

	f Uitneembare waterbak om makkelijk te reinigen.

	f Koelwatercircuit met uitschakelbare waterpomp om ook 
droog te zagen.

	f Zaaglengte van 70cm bij invallen van de zaag, anders 54cm. 

	f Laserliniaal.

	f Transportwielen.

	f Inclusief universele diamantzaag  
Ø350mm (type CNE3504011 t.w.v. €187).

€970

ART.NR. BEX3500SET

€ 855,- € 1559,-
€1770

ART.NR. GT3510LSET

	f Uitneembare waterbak om makkelijk te 
reinigen.

TECHNISCHE 
KENMERKEN  
STEEN- 
ZAAGMACHINES

	f Metalen wielen om meer slijtvast te zijn  
bij droogzagen (m.u.v. X-Coup).

	f Zaagkap makkelijk openklapbaar en 
robuuste zaagflens.

	f Comfort handgrepen. 	f Uitschakelbare waterpomp om zowel nat 
als droog te zagen.
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STEENZAAGMACHINES

GT-5010   
IDEAAL OM GROTE LIJMSTENEN ZOALS 
DE WIENERBERGER PLS500 TE ZAGEN!
	f Motor 230V – 2.800W.

	f Zaagblad Ø500mm met asgat 25,40mm.

	f Max. zaagdiepte: 17cm of 23,5cm in 2 gangen.

	f Robuust aluminium onderstel met inklapbare poten.

	f Grote galvanische zaagwagen met 6 gelagerde metalen 
wielen.

	f Uitneembare waterbak om makkelijk te reinigen.

	f Koelwatercircuit met uitschakelbare waterpomp om ook 
droog te zagen.

	f Zaaglengte bij een dikte van 17cm in één gang is 52cm  
(PLS500 is 50cm lang en meestal 14cm dik).

	f Laserliniaal

	f Transportwielen.

	f Inclusief universele diamantzaag  
Ø500mm (type CNE5004DC0 t.w.v. €288).

GT-6010

	f Motor 230V - 2.800W.

	f Zaagblad Ø600mm met asgat 25,40mm.

	f Max. zaagdiepte: 22cm of 28,5cm in 2 gangen.

	f Robuust aluminium onderstel met inklapbare poten.

	f Grote galvanische zaagwagen met 6 gelagerde metalen 
wielen.

	f Uitneembare waterbak om makkelijk te reinigen.

	f Koelwatercircuit met uitschakelbare waterpomp om ook 
droog te zagen.

	f Zaaglengte bij een dikte van 22cm in één gang is 65cm.

	f Laserliniaal.

	f Transportwielen.

	f Inclusief universele diamantzaag  
Ø600mm (type CNE6004DC0 t.w.v. €399).

€ 2589,-
€2950

ART.NR. GT6010LSET

T-5010

€2700

€ 2369,-
ART.NR. GT5010LSET

MEEST GEKOZEN
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DOORSLIJPER  
DS-3500
	f Motor 230V – 2.800W.

	f Zaagblad Ø350 x 25,40mm,  
zaagdiepte 125mm.
	f Elektrische doorslijpers voor steen en 
beton waar je zowel nat als droog mee 
kan werken.

	f Magnesium zaagkap die zonder 
gereedschap kan gedraaid worden.

	f Stofzuigeraansluiting voor het 
beperken van stof en water.

	f Overbelastingsindicator met led.

	f PRCD-schakelaar (verliesstroom 
schakelaar) om het werken met water 
mogelijk te maken.

	f Geleverd met (demonteerbare) 
geleiderollen voor meer precisie en 
comfort tijdens het zagen.

	f Inclusief universele diamantzaag  
Ø350mm  
(type CEE3504015 t.w.v. €123).

BETONSLIJPER  
TWOGRIP DUSTEC
	f Motor 230V - 2.200W.

	f Elektronisch regelbaar toerental 
3.200-6.500 t/min.

	f 2 parallel geplaatste handgrepen met 
schokdempers voor optimale controle 
en gebruikscomfort.

	f Geïntegreerde stofzuigeraansluiting en 
borstelkrans om stofvrij te werken.

	f Softstart en 
overbelastingsbescherming.

	f Werken tot tegen de muur mogelijk 
door draaibaar stuk in de stofkap.

	f Inclusief beton slijpkop Ø180mm  
(type CUDG180300 t.w.v. €83)  
en transportkoffer.

SLEUVENZAAG  
SL1505
	f Motor 230V - 2.500W.

	f Voor het werken met 2 zaagbladen van 
Ø150 x 22,23mm, zaagdiepte 50mm.

	f Minimale stofontwikkeling door 
de speciale zaagafdekking en 
stofzuigeraansluiting.

	f Zaagbreedte instelbaar met flenzen 
van 1,3 tot 4,7 cm.

	f Overbelastingsindicator met led.

	f Geleidewielen en dubbele handgreep 
voor gemakkelijk zagen.

	f Inclusief 2 universele zaagbladen 
Ø150mm (type CEE150301F t.w.v. €86) 
en transportkoffer.

SLIJP- EN ZAAGMACHINES

€990

ART.NR. MZDS350SET

€ 879,95

€740

ART.NR. MZBS1805SET

€ 649,95

€1090

ART.NR. MZSLB1505SET

€ 899,-

STOFKAPPEN

t.b.v. DS-3500

art.nr. MZDSSK3500 € 167,-
t.b.v. DS-4000

art.nr. MZDSSK4000 € 187,-

BLINDZAAGKAP VOOR DS-4000
art.nr. MZDSFS4100 € 53,-
BLINDZAAGFLENS VOOR DS-4000
art.nr. MZDSFS4200 € 88,-
ZAGEN VOOR BLINDZAAGFLENS 
Thunderline universeel Ø400

art.nr. CEB400BFTT € 207,-
CASS Premium asfalt Ø400

art.nr. CASS400BF0 € 175,-
CS Premium beton Ø400

art.nr. CS400BF00P € 242,-
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DOORSLIJPER  
DS-4000
	f Motor 230V – 3.200W.

	f Zaagblad Ø400 x 25,40mm,  
zaagdiepte 150mm.
	f Elektrische doorslijpers voor steen en 
beton waar je zowel nat als droog mee 
kan werken.

	f Magnesium zaagkap die zonder 
gereedschap kan gedraaid worden 
en waarmee je tot tegen de muur 
kan zagen mits gebruik van een 
blindzaagflens.

	f Stofzuigeraansluiting voor het 
beperken van stof en water.

	f Overbelastingsindicator met led.

	f PRCD-schakelaar (verliesstroom 
schakelaar) om het werken met water 
mogelijk te maken.

	f Geleverd met (demonteerbare) 
geleiderollen voor meer precisie en 
comfort tijdens het zagen.

	f Inclusief universele diamantzaag  
Ø400mm  
(type CEE4004015 t.w.v. €145).

KETTINGZAAG- 
MACHINE CD35
	f Motor 230V - 3.420 W.

	f Zaagdiepte van max. 350 of 400mm 
naargelang het gebruikte zwaard en 
ketting.

	f Elektrische kettingzaag om 
gemakkelijk, snel en draagbaar te 
zagen doorheen gewapend beton, 
baksteen en nog veel meer.

	f De unieke veelzijdigheid van een 
kettingzaag omvat het vermogen om 
diepe insnijdingen, perfecte hoeken, 
een enkel insnijding aan één kant en 
een eindeloze reeks onregelmatige 
vormen te maken.

	f Om een goede werking te garanderen 
is het gebruik van stromend water 
verplicht (1,4bar - 8lpm).

	f PRCD-schakelaar (verliesstroom 
schakelaar) om het werken met water 
mogelijk te maken.

	f Inclusief universele ketting en  
zwaard 35cm.

DOORSLIJPER  
PE350
	f Motor 230V – 3.000W .

	f Zaagblad Ø350 x 25,40mm,  
zaagdiepte 140mm.
	f Elektrische doorslijper voor steen en 
beton om nat te zagen.

	f Overbelastingsindicator met led.

	f PRCD-schakelaar (verliesstroom 
schakelaar) om het werken met water 
mogelijk te maken.

	f Diepte regeling.

	f Geleverd met (demonteerbare) 
geleiderollen voor meer precisie en 
comfort tijdens het zagen.

	f 90° draaibare handgreep.

	f Inclusief universele diamantzaag  
Ø350mm  
(type CEE3504015 t.w.v. €123).

ZAAGMACHINES

€1255

ART.NR. MZDS400SET

€ 1095,-
€1635

ART.NR. MZDS350CAS

€ 1435,-
ART.NR. ICCD350SET

€ 2090,-
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NATBOREN IN BETON

PLAFOND BOORSTATIEF S-1805
	f Voor snelle en professionele plafondboringen.

	f Geïntegreerde stempelpaal voor snel en duurzaam fixeren 
tussen vloer en plafond met een drukkracht van 1.000kg.

	f Max. werkhoogte 3,38m.

	f Max. boordiameter 171mm.

	f Inclusief wateropvangring voor gebruik met bouwstofzuiger en 
laser centreerhulp.

	f Snelkoppeling tussen boormachine en statief.

NATBOREN VOOR  BETON EN HARDE STEENSOORTEN 
IN ELKE PRIJSKLASSE EEN BOOR VERKRIJGBAAR
	f Ontwikkeld voor het boren in Belgische beton en alle andere harde tot zeer harde  
(natuur)steensoorten. 

	f Aansluiting 1/2’’G of 5/4’’UNC om onmiddellijk op de meest gangbare diamantboormachines  
te passen. 

	f Leverbaar in 3 kwaliteiten/prijzen die zich onderscheiden in zowel snelheid als rendement.

€1695

ART.NR. ASB18050170

€ 1489,-
 LASER
GRATIS

WATERDRUKVAT
VOOR WATERGEKOELDE MACHINES ZOALS DIAMANTBOORMACHINE

	f Trechtervormige opening om makkelijk te vullen.

	f Snelkoppeling met automatisch waterstop.

	f Brede voet voor stabiliteit.

	f Slang tegen doorbuigen beschermd.

	f Afblaas- / veiligheidsventiel.

	f Werkbare inhoud 9,5l.

	f Maximale werkdruk 4bar.

	f Lichte maar stevige kunststof tank.

€90

ART.NR. KDDW100000

€ 79,50

Ømm aansluiting art.nr. prijs actieprijs art.nr. prijs actieprijs art.nr. prijs actieprijs

31 1/2’G ER03140010 € 80,- € 66,- EP03142010 € 111,- € 91,- EB03142010 € 129,- € 106,-

41 1/2’G ER04140010 € 85,- € 69,- EP04142010 € 125,- € 103,- EB04142010 € 146,- € 120,-

51 1/2’G ER05140010 € 91,- € 75,- EP05142010 € 147,- € 121,- EB05142010 € 172,- € 142,-

61 1/2’G ER06140010 € 99,- € 82,- EP06142010 € 161,- € 133,- EB06142010 € 188,- € 155,-

71 1/2’G ER07140010 € 112,- € 93,- EP07142010 € 172,- € 142,- EB07142010 € 201,- € 166,-

81 1/2’G ER08140010 € 129,- € 107,- EP08142010 € 200,- € 165,- EB08142010 € 234,- € 194,-

91 5/4’’UNC ER09140020 € 145,- € 120,- EP09142020 € 226,- € 187,- EB09142020 € 265,- € 219,-

101 5/4’’UNC ER10140020 € 159,- € 132,- EP10142020 € 242,- € 199,- EB10142020 € 290,- € 239,-

111 5/4’’UNC ER11140020 € 175,- € 145,- EP11142020 € 252,- € 208,- EB11142020 € 299,- € 247,-

131 5/4’’UNC ER13140020 € 205,- € 170,- EP13142020 € 299,- € 247,- EB13142020 € 350,- € 289,-

161 5/4’’UNC ER16140020 € 251,- € 208,- EP16142020 € 385,- € 318,- EB16142020 € 450,- € 372,-

boorsnelheid
rendement

8x
STANDARD

9x
PREMIUM

10x
BRILLIANT
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NATBOREN IN BETON

PROMOKIT
KOOP NU STAP 1 + STAP 2 + S-1803 EN KRIJG  
GRATIS KOFFER MET WIELEN VOOR STATIEF  
+ ANKERSET M12 incl. 50 ankers

STAP  

1

STAP  

2

STAP 

3

KIES JE BOORMACHINE

KIES JE BRILLIANT BOREN IN KOFFER

A-2212
ART. NR. AMB2212000

A-2211
ART. NR. AMB2211000

VOOR BETON EN ALLE HARDE STEENSOORTEN

borenkoffer boormachine art.nr. pakket prijs

SET 1
met Ø 31, 41, 61, 81 en 111 mm

t.w.v. €1010,- nu € 654,-*
met A-2211 AMB2211S10

€ 1699,-
met A-2212 AMB2212S10

SET 2 
met Ø 41, 61, 81, 111 en 131 mm

t.w.v. €1247,- nu € 754,-*
met A-2211 AMB2211S20

€ 1799,-
met A-2212 AMB2212S20

*enkel bij aankoop van boormachine A-2211 of A-2212

S-1803
zie eigenschappen S-1801 +

	f Traploos schuinstelbaar  
voor het boren tot 45°.
	f Voetplaat ook geschikt voor 
gebruik met vacuümset.
	f Telescopische achterschoor  
voor meer stabiliteit tijdens  
boren onder hoek.
	f Max. boordiameter 202 mm.

S-1801
	f Aluminium statief met waterpas.
	f Bedieningshendel aan beide zijden te plaatsen  
en voor het exact afstellen van stelbouten.
	f Boorkolom is geschikt voor gebruik met Carat  
stempelpaal met klemblokken.
	f Voetplaat is geschikt voor gebruik met snelspanner.
	f Max. boordiameter 131 mm.

KIES JE BOORSTATIEF

€1229

PER BOORMACHINE

€ 1089,-

€495

ART.NR.ASB1801000

€ 434,- €775

ART.NR.ASB1803001

€ 679,-

borenkoffer boormachine  statief art.nr. pakket prijs

SET 1 met Ø 31, 41, 61, 81 en 111 mm
met A-2211

+ S-1803
AMB2211S1S

€ 2439,-
met A-2212 AMB2212S1S

SET 2 met Ø 41, 61, 81, 111 en 131 mm
met A-2211

+ S-1803
AMB2211S2S

€ 2549,-
met A-2212 AMB2212S2S

	f Sterke 2200W motor om te boren tot 161 mm 
in beton en 202 mm in baksteen.
	f Voor gebruik met waterkoeling in beton of met 
de geïntegreerde stofafzuiging om droog te 
boren in baksteen of zachte materialen. 

	f Combi-as: 1/2”G binnendraad en 5/4”UNC 
buitendraad.
	f 3de versnelling die het mogelijk maakt om 
grotere gaten comfortabel te boren op statief.
	f Comfort handgreep. 

	f Controtec en slipkoppeling.
	f Overbelastings indicator met LED.
	f PRCD-schakelaar (verliesstroom schakelaar).
	f Geleverd in koffer. 

11 ,5

LASER
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NATBOREN IN BETON

BOORSYSTEEM A-2600
	f 2.570W motor om te boren tot Ø250mm  
(max. Ø220mm zonder vulblok BSVB260020).

	f Geïntegreerde waterkoeling om in (gewapend) beton te boren.

	f 2-voudige bescherming tegen overbelasting: Controtec en slipkoppeling.

	f 3 versnellingen (1ste 520tpm / 2de 880tpm / 3de 1230tpm).

	f PRCD-schakelaar (verliesstroomschakelaar).

	f Aluminium statief met telescopische achterschoor voor optimale stabiliteit.

	f Voetplaat geschikt voor gebruik van snelspanner, stempelpaal of vacuümpomp.

	f Traploos schuinstelbaar.

BOORSYSTEMEN 3420 W
	f Zeer sterke 3.420W motor op 230V.

	f Geïntegreerde waterkoeling om in (gewapend) beton te boren.

	f 2-voudige bescherming tegen overbelasting: Controtec en slipkoppeling.

	f PRCD-schakelaar (verliesstroomschakelaar).

	f Aluminium statief met telescopische achterschoor voor optimale stabiliteit.

	f Voetplaat geschikt voor gebruik van snelspanner of stempelpaal.

	f Vertragingskast op statief voor verhoogde controle bij boren van grote  
diameters.

	f Traploos schuinstelbaar.

SNELSPANNER
	f Boor een gat van 15mm  plug erin  vastslagen  bout erin 
 statief erover  sluitring ter bescherming van het statief  
vleugelmoer om alles vast te zetten.

	f Navulset met 50 ankers:  
art.nr. ZBA03B01200 = €36

STEMPELPAAL
	f Voor het eenvoudig klemmen van uw statief tussen vloer en 
plafond (tot max. 250mm boordiameter).

	f Kan doormiddel van de meegeleverde klemblokken bevestigd 
worden aan statieven S-1801, 1803, 1809 en 2300.

€2845

ART.NR. AMB260000S

€ 2499,-

STATIEF PLAATSEN
Daarvoor zijn er verschillende systemen:

SPANKRACHT VAN 500KG 
makkelijk te hanteren

geperforeerd met rondsel

art.nr. BSS0000000 BSS0300000

prijs € 259  € 285 € 269  € 295

SPANKRACHT VAN 1000KG 
voor grote diameters

geperforeerd met rondsel

art.nr. BSS02KB000 BSS01KB000

prijs € 392  € 430 € 329  € 360

A-3400 A-3500

max. boorbereik zonder vulblok 250 mm 300 mm

max. boorbereik boormotor 375mm 500 mm

toerental 
1ste versnelling 
2de versnelling 
3de versnelling 
4de versnelling

 
350 tpm 
800 tpm 
1475 tpm 

-

 
300 tpm 
560 tpm 
920 tpm 
1540 tpm

achterschoor statief enkel dubbel

art.nr. AMB340000S AMB350000S

prijs € 3675 € 4325

ACTIEPRIJS € 3150 € 3649

A-3400

ART.NR. BA03AKB000

€ 77,-
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A-2225
IDEAAL VOOR HET BOREN 
IN SILICAATSTEEN EN VOOR 
DE HVAC SECTOR

	f 2.200W motor om droog in beton  
te boren tot Ø162 mm.

	f Geïntegreerde stofzuigeraansluiting.

	f Schakelbare micro-klopfunctie van 
28.800n/min.

	f Toerental: 1.200 tpm.

	f Overbelastingsbeveiliging en 
slipkoppeling.

	f Geleverd in koffer.

A-3025
	f 3.000W motor om droog of nat in beton 
te boren tot Ø202 mm.

	f Voor gebruik met waterkoeling in beton 
of met stofafzuiging om droog te boren 
in beton of baksteen.

	f Schakelbare micro-klopfunctie van 
30.000n/min.

	f Toerental: 1.250 tpm (niet geschikt om 
grote diameters nat te boren).

	f Overbelastingsbeveiliging, slipkoppeling 
en PRCD-schakelaar (verliesstroom 
schakelaar).

	f Geleverd in koffer.

BOORSYSTEEM  
A-3425
	f 3.420W motor om tot max. Ø250 mm 
droog in beton te boren of tot Ø350 mm 
met waterkoeling.

	f Schakelbare microklop functie van 
16.034 tot 43.828n/min, afhankelijk van 
versnelling.

	f Voor gebruik met waterkoeling in beton 
of met stofafzuiging om droog te boren 
in beton of baksteen.

	f 3 versnellingen (1ste 670tpm / 2de 
1100tpm / 3de 1825tpm).

	f Overbelastingsbeveiliging, slipkoppeling 
en PRCD-schakelaar (verliesstroom 
schakelaar).

	f Aluminium statief met dubbele 
telescopische achterschoor voor 
optimale stabiliteit.

	f Voetplaat geschikt voor gebruik met 
snelspanner of stempelpaal.

	f Bedieningshendel met vibratiedemper.

	f Langere glijblokken voor meer stabiliteit.

MEEST GEKOZEN


GRATIS

Ø62


GRATIS

Ø62

DROOGBOREN IN BETON

€1395

€ 1249,-
ART.NR. AMB2225062

€1780

ART.NR. AMB3025062

€ 1590,-

€4265

ART.NR. AMB342500S

€ 3599,-

DROOGBOREN VOOR  BETON EN HARDE 
STEENSOORTEN
	f Voor het droog boren in (gewapende) beton en alle andere harde steensoorten.

	f Gebruik van stofafzuiging via de diamantboormachine is hierdoor wel verplicht. 

	f Om het beste resultaat te bereiken is ook het gebruik van microklop functie en  
een statief aanbevolen.

	f Uit voorraad leverbaar van Ø32 tem 250mm.

Ømm art.nr. prijs actieprijs

52 HC05230020 € 124,- € 102,-

62 HC06230020 € 137,- € 113,-

72 HC07230020 € 155,- € 128,-

82 HC08230020 € 175,- € 144,-

92 HC09230020 € 195,- € 161,-

102 HC10230020 € 220,- € 182,-

112 HC11230020 € 240,- € 198,-

132 HC13230020 € 295,- € 243,-
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STOFBESCHERMING

DPZ230

Ø125
	f Reduceert de 
stofontwikkeling tot een 
absoluut minimum bij 
diamantzagen Ø125.

	f Met diepteregeling.

	f Past op de meeste 
professionele haakse 
slijpers van: Hitachi/
Hikoki, Metabo, Bosch, 
Makita, Milwaukee, 
Dewalt en Flex dankzij 
montageringen.  

	f Reduceert de stofontwikkeling bij het slijpen met slijpkoppen 
Ø125mm op haakse slijpers, vooral als men werkt met de 
Dustec slijpkoppen. 

	f Aansluiting stofzuiger: Ø35mm

	f Een handig ingebouwde systeem laat toe om tot tegen de 
muren te slijpen

	f Past op de meeste professionele haakse slijpers van: Hitachi/
Hikoki, Metabo, Bosch, Makita, Milwaukee, Dewalt en Flex 
dankzij montageringen.

STOFDEUR
	f Ritssluiting aan 2 zijden.

	f Houdt stof en geur tegen.

	f Herbruikbaar.

	f Geschikt voor deuren met 
een breedte tot 1 meter.

Pakket bevat:

	f Stofdeur (112 x 260cm).

	f Bevestigingstape.

Ø230
	f Reduceert de 
stofontwikkeling tot een 
absoluut minimum bij 
diamantzagen Ø230.

	f Met diepteregeling.

	f Gemakkelijke montage 
op alle gangbare haakse 
slijpers van: Hitachi/
Hikoki, Metabo, Bosch, 
Makita, Milwaukee, 
Dewalt en Flex dankzij 
de gepatenteerde 
montagering.

DUSTCATCH ZAGEN

DUSTCATCH SLIJPEN 

ART.NR. DPD0100000

€ 23,-
ART.NR. DPSK010000

€ 89,-

€92

ART.NR. DPZ0100000

€ 87,-
€199

ART.NR. DPZ230NK00

€ 188,-
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NIETMACHINES

€319

ART.NR. FALN9040PROM

€ 279,-
€510

ART.NR. FALN16851PROM

€ 395,-

NIETMACHINE SN8016
MET 30.000 NIETEN 12, 14 EN 16 MM
	f Geschikt voor isolatie, stoffering, meubelindustrie,  
vloerbekleding, schoenindustrie, ...

	f Voor nieten tot 16 mm.

	f Draaibare luchtkoppeling.

	f Met sensitive trigger.

	f Compact.

	f Sneller werken door veiligheid  
in schakelaar.

	f Geleverd in Tayg koffer.

NIETMACHINE LN9040
MET 22.000 NIETEN: 15, 20, 25, 30  
EN 40 MM
	f Geschikt voor meubels, keukens, deuren, kozijnen,  
paneelwerk, schrijnwerkerij, lijstwerk, ...

	f Schiet nieten 90-reeks tot 40 mm.

	f Draaibare luchtkoppeling.

	f Multi/enkel schot.

	f Regelbare diepte-instelling.

	f Snelkoppeling aan neus.

	f Ophangbeugel.

	f Geleverd in Systainer.

NIETMACHINE LN16851
MET 6.450 NIETEN 50 MM  
+ GRATIS HULPSTUK OM  
STUKANET TE NIETEN
	f Geschikt voor stukanet, kisten, meubel industrie,  
plaatmaterialen (gipsvezel plaat), pleistergaas,  
houten, omheiningen...

	f Schiet L-nieten tot 50 mm.

	f Draaibare luchtkoppeling.

	f Multi/enkel schot.

	f Regelbare diepte-instelling.

	f Snelkoppeling aan de neus.

	f Ophangbeugel.

	f Geleverd in kunststofkoffer.

NIETMACHINE SN8025
MET 30.000 NIETEN 16, 20 EN 25 MM
	f Geschikt voor isolatie, stoffering, meubelindustrie,  
vloerbekleding, schoenindustrie, ...

	f Voor nieten tot 25 mm.

	f Draaibare luchtkoppeling.

	f Multi/enkel schot.

	f Regelbare diepte-instelling.

	f Geleverd in Tayg koffer.

SN8016

€213

ART.NR. FASN8025PROM

€ 179,-

€188

ART.NR. FASN8016PROM

€ 169,-

MEEST GEKOZEN
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NAGELPISTOLEN

PINPISTOOL PT0850
MET 11.000 PINS 30 MM EN  
28.000 MICROBRADS 21 EN 30 MM

	f Geschikt voor sierlijsten, meubelindustrie,  
glaszetters, deur- en raamlijsten, ...

	f Schiet pins P8 en microbrads F21 tot 50 mm.

	f Sneller werken door veiligheid in schakelaar.

	f Zeer fijne neus.

	f Automatische stop wanneer de  
nagels op zijn.

	f Reserve rubber neusstuk voor  
bescherming van het hout.

	f Draaibare luchtkoppeling.

	f Ophangbeugel.

	f Geleverd in Systainer.

PINPISTOOL PT0635
MET 40.000 PINS 22 EN 30 MM

	f Geschikt voor sierlijsten, meubelindustrie,  
glaszetters, deur- en raamlijsten, ...

	f Schiet pins P6 tot 35 mm.

	f Sneller werken door veiligheid in schakelaar.

	f Zeer fijne neus.

	f Automatische stop wanneer de  
nagels op zijn.

	f Reserve rubber neusstuk voor  
bescherming van het hout.

	f Draaibare luchtkoppeling.

	f Ophangbeugel.

	f Geleverd in Systainer.

€327

ART.NR. FDPT0635PROM

€ 279,-
€346

ART.NR. FDPT0850PROM

€ 299,-
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DA NAGELPISTOOL DA1564
MET 8.000 NAGELS GALVA  
50 EN 64 MM

	f Geschikt voor hardhout, timmerwerk, bouw,  
renovatie, ....

	f Schiet DA-nagels 34° Ø1,8 mm tot 64 mm.

	f Fijne kop maar toch sterke nagel.

	f Snelkoppeling aan neus.

	f Regelbare diepte-instelling.

	f Multi/enkel schot.

	f Draaibare luchtkoppeling en  
ophangbeugel.

	f Magnesium behuizing voor  
minder gewicht.

	f Schuine lader voor het nagelen  
op moeilijke plaatsen. 

	f Geleverd in Systainer.

BRADPISTOOL BT1664
MET 18.500 BRADS  
25, 30, 40, 50 EN 64 MM
	f Afwerkingspistool voor panelen, deuren,  
ramen, meubelindustrie, renovatie, bouw, …

	f Schiet brads T16 tot 64 mm.

	f Snelkoppeling aan neus.

	f Regelbare diepte-instelling.

	f Multi/enkel schot.

	f Draaibare luchtkoppeling.

	f Ophangbeugel.

	f Geleverd in Systainer.

€418

ART.NR. FDBT1664PROM

€ 365,-
€494

ART.NR. FDDA1564PROM

€ 398,- 
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NAGELPISTOLEN

€230

ART.NR. FDMBF1832PROM

€ 199,-
€302

ART.NR. FDMBF1857PROM

€ 269,-

MINIBRADPISTOOL MBF1832
MET 21.000 MINIBRADS  
20, 25 EN 30 MM

	f Afwerkingspistool voor het nagelen van sierlijsten,  
meubelindustrie, deur- en raamlijsten, ...

	f Schiet minibrads F18 tot 32 mm.

	f Snelkoppeling aan neus.

	f Regelbare diepte-instelling.

	f Multi/enkel schot.

	f Draaibare luchtkoppeling.

	f Ophangbeugel.

	f Geleverd in Systainer.

MINIBRADPISTOOL MBF1857
MET 35.000 MINIBRADS  
15, 20, 25, 30 EN 40 MM

	f Afwerkingspistool voor het nagelen van sierlijsten,  
meubelindustrie, deur- en raamlijsten, ...

	f Schiet minibrads F18 tot 57 mm.

	f Snelkoppeling aan neus.

	f Regelbare diepte-instelling.

	f Automatische stop wanneer de  
nagels op zijn.

	f Zeer smalle neus.

	f Multi/enkel schot.

	f Draaibare luchtkoppeling.

	f Ophangbeugel.

	f Geleverd in Systainer.

MEEST GEKOZEN

€667

ART.NR. FHFNN34100PROM

€ 499,- 

 2x2x
5xdozen van 65 mm  

(6.000 nagels, t.w.v. €77,40) gas
dozen van 65 mm  
(6.000 nagels, t.w.v. €77,40)

€590

ART.NR. FHGFN3490PROM

€ 539,-

GASNAGELAAR GFN3490  
MET 6.000 NAGELS 65 MM  
EN 5 GASFLESSEN
	f Schiet nagels 34° Ø 2,8-3,1mm tot 90mm.

	f Geleverd met 2 Li-Ion batterijen.

	f Regelbare diepte-instelling.

	f Uitstekende balans door goede gewichtsverdeling.

	f Soft grip: anti-slip handgreep.

	f Verstelbare ophanghaak: geen hinder wanneer deze  
niet gebruikt wordt.

	f 1.200 nagels per gasfles.

	f Geleverd in koffer.

STRIPNAGELPISTOOL FNN34100
MET 6.000 NAGELS 65 MM 

	f Schiet nagels 34° tot 100mm.

	f Regelbare diepte-instelling.

	f Multi/enkel schot.

	f Draaibare luchtkoppeling

	f Ophangbeugel.

	f Magnesium behuizing.

	f Geleverd in koffer.

PNEUMATISCH GAS
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Actie geldig van 01/03/2023 t.e.m. 31/08/2023 of zolang de voorraad strekt. 
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NAGELPISTOLEN

€332

ART.NR. FACOMBI-3IN1PROM

€ 299,-
€418

ART.NR. FADUOPACK0

€ 369,-

COMBIPISTOOL 3 IN 1
MET 14.000 MINIBRADS 30, 40 MM 
EN 7.000 NIETEN 30, 40 MM
	f Geschikt voor isolatie, stoffering, meubelmakerij, 
schrijnwerkerij, houten vloeren, kistenindustrie, …

	f Combitoestel, mogelijkheid tot gebruik van:

-  minibrads F18-reeks: max. diepte 50 mm.

-  nieten FO90-reeks, 5,65mm breed: max. diepte 40 mm.

-  nieten FOG44-reeks, 10mm breed: max. diepte 40 mm.

	f Snelkoppeling aan neus.

	f Regelbare diepte-instelling.

	f Multi/enkel schot.

	f Draaibare luchtkoppeling. 

	f Ophangbeugel.

	f Geleverd in Systainer.

DUO PACK
MET 14.000 MINIBRADS 30, 40 MM  
EN 15.000 NIETEN 12, 16 MM
De twee machines waarmee je bijna alle  
binnenwerk perfect kan uitvoeren
NIETMACHINE SN8016

	f Geschikt voor isolatie, stoffering, meubelindustrie,  
vloerbekleding, schoenindustrie, ...

	f Voor nieten 80-reeks, 12,65mm breed, tot 16 mm.

MINIBRADSPISTOOL MBF1857

	f Afwerkingspistool voor het nagelen  
van sierlijsten, meubelindustrie, 
deur- en raamlijsten, ...

	f Schiet minibrads F18 tot 57 mm.

	f Geleverd in Systainer.

Levering via uw technische vakhandel


