
1Vraag steeds naar onze speciale voorwaarden voor PVC buizen en ISOLATIE

Bouwmarkt
P. Roefs - Delrue
Rouwbergskens 16
2340 Beerse

tel  014 61 43 19

mail  info@paulroefs.be
websites www.paulroefs.be
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Nemo Grabo Plus
• Een volledig draagbare elektrische vacuümzuiger, bedoeld 

om bijna alle materialen op te kunnen tillen, te verplaat-
sen en voor het monteren of plaatsen van bv. tegels en 
gipsplaten tot het verplaatsen van meubels en grote 
apparaten.

• Heeft een hefvermogen van maximaal 170 kg en kan 
op vrijwel elk oppervlak worden vastgezet, waardoor 
u lastige ladingen sneller en veiliger dan ooit tevoren 
kunt hanteren, terwijl het risico op schade aan dure 
materialen tot een minimum wordt beperkt.

• Hefvermogen tot 170 kg
• Voorzien van vacuümmeter
• Gewicht: 3 kg
• Geleverd met accu, lader, hijsriem, 

vervangrubber en afdichtingsring
• Met 1 accu - art.: 1205856
• Met 2 accu’s - art.: 1182972

Accu vlechtmachine + haakse slijper
Accu vlechtmachine:
• Binden met 2 of 3 slagen
• Draaddikte: 0,8 mm
• Bindcapaciteit: (D10xD10) tot (D13x2)

x(D13x2) mm
• Werkt op 14,4V en 18V accu’s
• Compatibel met MAX-binddraad

Haakse slijper 125 mm:
• Lichte maar krachtige en handige accuslijper
• Toerental: 8500 t.p.m.
• Gewicht: 2,4 kg

• 2 x 18V li-ion accu’s 5.0 Ah + 
acculader en 3 opbergkoffers

• art.: 1202088

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

++

++

++

SUPER
PROMO

Motordoorslijper K970 - 15,5 cm
• Revolutionaire doorslijper, het beste filtersysteem op de markt! 

Dé doorslijper voor ruwbouwaannemer, beton-
werken, ...

• Uniek Smart Tension Systeem
• DEX, stofverwijderingssysteem
• X-Torq motor met meer vermogen, 

minder uitstoot
• Antivibratiesysteem
• Motor: 94cc - 4800W 
• Blad: 400 mm
• Max. zaagdiepte: 155 mm
• Inclusief zaagblad tc 400 mm
• art.: 1162601

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

PROMO
O P  =  O P

Set zaagmachine + stofzuiger

art.: 1180709

ACTIE
ACTIEPRIJS
+ GRATIS

2de zaagblad

art.: 1158882

Zaagmachine
met stofafzuiging

Flex stofzuiger
VCE 44 L AC Set

++
Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs++

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

• Stofzuiger, met automatische filterreiniging
• Draaischakelaar met geïntegreerde 

uitstand van de filterreiniging
• Aparte volumestroomregeling
• Antistatische uitrusting

• Motor: 1200W
• Volumedebiet: 4500 l/min.
• Onderdruk: 25000 Pa
• Filteroppervlak: 5000 cm²
• Kuipinhoud: 42 liter
• Kabellengte: 7,5 m
• Gewicht: 16,7 kg

• Handige steenzaagmachine met aanloop-
stroombegrenzing voor facadesteen en/of 
klinkers, achteraan voorzien van aansluit-
mogelijkheid voor stofzuigers.

• Inclusief diamantzaagblad ø 350 mm
• Vermogen: 2400W - 230V
• Afkortcapaciteit - lengte: 250 mm
• Afkortcapaciteit - hoogte: 120 mm
• Diameter zaagblad: diam. 350 mm
• Verstelplaat voor 45° afkorten
• Compatibel met stofzuigers
• Gewicht: 19 kg
• Stofvrij werken
• Werkstukklem met snelspanfunctie
• Compact en licht voor comfortabel transport
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Topcon LS-100D mm ontvanger
• De nieuwste hoogwaardige 

ontvanger techniek
• H.I. alert functie van de laser 

wordt weergegeven op de ont-
vanger

• Zeer snelle detectie van de 
laserstraal

• Zeer robuust en waterdicht
• Groot ontvangst bereik en mm 

aanduiding in het display
• LS-100D mm ontvanger los - art.: 

1124500
• Pakket (RL-H5A) incl. LS-100D 

mm ontvanger - art.: 1124499

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Topcon RL-SV2
dubbelhellingslaser
• Horizontaal en verticaal te gebruiken
• Zichtbare laserstraal klasse 3R
• Hellingsgraad: +/- 15%
• Werkbereik 800 m
• Nauwkeurigheid: 1,5 mm / 30 m
• Waterdichtheid: IP 66
• art.: 1084162

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

KOFFERKOFFER +
laser RL-SV2

statief
laserlat

ontvanger + klem
lader + batterij

55 JAAR 
GARANTIE

Topcon RL-H5A
horizontaallaser
• Zelfnivellerende horizontaallaser
• Werkbereik 800 m
• Incl. ontvanger LS-80L
• Heroplaadbaar batterijpack
• Nauwkeurigheid: 5 mm / 100 m
• Waterdichtheid: IP 66
• art.: 1084027

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

KOFFERKOFFER +
laser RL-H5A

statief
laserlat

ontvanger + klem
lader + batterij

55 JAAR 
GARANTIE

Levelfix 550HV - bouwlaser
• Volautomatische bouwlaser met zichtbare straal
• Horizontaal, verticaal en haakse hoeken
• Tiltfunctie
• Met laserpunt naar boven
• Manuele afschotfunctie
• Werkbereik 600 m
• Nauwkeurigheid: 4,8 mm / 100 m
• Waterdichtheid: IP 66
• art.: 1157641

KOFFERKOFFER +
laser 550HV

statief
laserlat

ontvanger + klem
lader + batterij

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Digitale pasdarm NivComp
• De pasdarm is te hanteren door 1 persoon.
• Uitzetten van het ‘meterpeil’
• Hoogteverschillen uitmeten
• Vervalbepaling
• In combinatie met de optionele kit, 

geschikt voor het plaatsen van valse 
plafonds.

• Geschikt voor verbouwingswerken, 
ruwbouwwerken, elektriciens, chap-
pers, ...

• Nauwkeurigheid: +/- 2 mm
• Meetbereik horizontaal: 50 m
• Meetbereik verticaal: +2,5 m / -2,5 m
• Geleverd in koffer, waarin 

pasdarmspoel ronddraait.
• art.: 1000128

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

12V - Multilijnlaser
• Zelfnivellerende multilijnlaser met een nauw-

keurigheid van +/- 3 mm per 10 meter
• 3x 360° zelfnivelleerende groene lijnen
• Enorm hoge zichtbaarheid
• Werkbereik (binnen): 30 m
• 12V - 2.0 Ah XR accu
• Rubberen bekleding
• IP65 water- en stofdicht
• art.: 1118079

uw voordeel
met cashback

-20%

-

Contacteer ons voor
uw beste prijs

optioneel
• ontvanger: 

art. 1122346
• statief: 

art. 1162973

50 €
CASHBACK

-

Contacteer ons voor
uw beste prijs

uw voordeel

-12%

Afstandsmeter
• IP54: stof- en spatwaterdicht
• Functies: afstand, oppervlaktemeting, 

volumemeting, pythagorasfunctie, ...
• Metingen tot 50 m
• Meetnauwkeurigheid: +/- 1,5 mm
• Bluetooth connectiviteit
• Kleurenscherm
• Geheugen voor 10 metingen
• art.: 1094900

Levelfix CCL260G - multilijnlaser
• Zelfnivellerende 360° cone/kruislijnlaser 

met groene straal
• Lijnen apart inschakelbaar en 

vergrendelbaar
• Bereik: 20 m / ontvanger 50 m
• Nauwkeurigheid: 3 mm / 10 m
• Functies: 3x360° groene lijnen
• Laserklasse: 525nm / Class 

2m (groen)
• IP 54
• art.: 1183049

STEVIGE TASSTEVIGE TAS +
laser CCL260G
statief + klem
 + SmartBase
lader + accu’s

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Levelfix CCL210G - kruislijnlaser
• Projecteert 360° horizontale lijn
• 2 verticale lijnen onder 90°
• High power groene laserdiode
• Met ontvanger functie (optioneel)
• Bereik: 20 m / ontvanger 40 m
• Nauwkeurigheid: 3 mm / 10 m
• Functies: horizontaal 360°, 2x 

verticaal 90°
• Laserklasse: 525nm / Class 2m 

(groen)
• IP 54
• art.: 1183050

STEVIGE TASSTEVIGE TAS +
laser CCL210G

statief
 + klem

lader + accu’s
Contacteer ons 

voor uw 
beste prijs
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Leica Disto D1
• Bereik: tot 40 m
• Meetnauwkeurigheid: +/- 2 mm
• Functies:

• Afstandmetingen
• IP54: stof- en spatwaterdicht
• Afmetingen: 115 x 23,5 x 43,5 mm
• art.: 1131111

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Leica Disto D110
• Bereik: tot 60 m
• Meetnauwkeurigheid: +/- 1,5 mm
• Functies:

• Afstandmetingen
• Oppervlaktemetingen

• IP54: stof- en spatwaterdicht
• Afmetingen: 120 x 37 x 23 mm
• art.: 1107465

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Leica Disto D2
• Bereik: tot 100 m
• Meetnauwkeurigheid: +/- 1,5 mm
• Functies:

• Afstandmetingen
• Optellen / aftrekken
• Oppervlaktemetingen
• Volumemetingen
• Schildersfunctie
• Pythagoras meting
• Geheugen: 10 resultaten
• Automatisch eindstuk

• IP54: stof- en spatwaterdicht
• Afmetingen: 116 x 44 x 26 mm
• art.: 1028929

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Leica Disto X3
• Bereik: tot 150 m
• Meetnauwkeurigheid: +/- 1,0 mm
• Functies:

• Afstandmetingen
• Optellen / aftrekken
• Oppervlaktemetingen
• Volumemetingen
• Hoogtemetingen
• Schildersfunctie
• Pythagoras meting
• Slimme horizontale modus
• Geheugen: 30 resultaten
• Multifunctioneel eindstuk

• IP65: stof- en waterdicht
• Afmetingen: 132 x 56 x 26 mm
• art.: 1163344

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Leica Disto X4
• Bereik: tot 150 m
• Meetnauwkeurigheid: +/- 1,0 mm
• Functies:

• Afstandmetingen
• Optellen / aftrekken
• Oppervlaktemetingen
• Volumemetingen
• Hoogtemetingen
• Schildersfunctie
• Pythagoras meting
• Smart Horizontal Mode
• Inclinometer (digitale 

waterpas)
• Camera (4x zoom)
• Geheugen: 30 resultaten
• Multifunctioneel eindstuk

• IP65: stof- en waterdicht
• Afmetingen: 132 x 56 x 29 mm
• art.: 1163345

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Leica Disto D510
• Bereik: tot 200 m
• Meetnauwkeurigheid: +/- 1,0 mm
• Functies:

• Afstandmetingen
• Optellen / aftrekken
• Oppervlaktemetingen
• Volumemetingen
• Hoogtemetingen
• Schildersfunctie
• Pythagoras meting
• Smart Horizontal Mode
• Lengte hellend vlak
• Hoogte tracking
• Profielmetingen
• Geheugen: 30 resultaten
• Multifunctioneel eindstuk

• IP65: stof- en waterdicht
• Afmetingen: 143 x 58 x 29 mm
• art.: 1094636

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Leica Disto D810
• Bereik: tot 250 m
• Meetnauwkeurigheid: +/- 1,0 mm
• Functies:

• Afstandmetingen
• Optellen / aftrekken
• Oppervlaktemetingen
• Volumemetingen
• Hoogtemetingen
• Schildersfunctie
• Pythagoras meting
• Smart Horizontal Mode
• Lengte hellend vlak
• Profielmetingen
• Hellingmetingen
• Kompas
• Geheugen: 30 resultaten
• Multifunctioneel eindstuk

• IP54: stof- en spatwaterdicht
• Afmetingen: 164 x 61 x 31 mm
• art.: 1101324

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Leica Disto S910
• Bereik: tot 300 m
• Meetnauwkeurigheid: +/- 1,0 mm
• Functies:

• Dezelfde als D810
• Punt-tot-punt metingen
• Slimme hoekmeting
• Slimmer oppervlaktemeting
• Gegevensoverdracht in DXF
• WLAN gegevensoverdracht

• Touchscreen
• Geheugen voor CADbestanden
• Puntzoeker met 4x zoom
• Overzichtscamera
• IP54: stof- en spatwaterdicht
• Afmetingen: 164 x 61 x 32 mm
• art.: 1163342

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Leica Rugby 610
• Zelfnivellerende volautomatische horizontaallaser
• Eénknopsbediening
• Heldere zichtbare laserstraal
• Eenvoudig in gebruik
• Tilt functie
• Nauwkeurigheid: 0,5 mm / 10 m
• Werkbereik: 800 m
• Waterdichtheid: IP67
• art.: 1205885

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

KOFFERKOFFER +
laser Rugby 610

statief
laserlat

ontvanger + klem
lader + batterij

Leica Rugby 640
• Zelfnivellerende volautomatische horizontaal & verticaal 

laser
• Heldere zichtbare laserstraal
• Plumb down functie
• Uitzetten hoeken 90°
• Tiltfunctie
• Scanfunctie
• X & Y -as manuele hellingsfunctie
• Nauwkeurigheid: 0,5 mm / 10 m
• Werkbereik: 800 m
• Waterdichtheid: IP67
• art.: 1205886

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

KOFFERKOFFER +
laser Rugby 640

statief
laserlat

ontvanger + klem
lader + batterij

Leica Rugby CLX 200
• Zelfnivellerende volautomatische horizontaallaser
• Eénknopsbediening
• X & Y -as manuele hellingsfunctie van -8% tot +8%
• Smart Lock functie
• Smart Target functie: laser zoekt automa-

tisch naar de handontvanger en zet zo de 
gewenste helling uit

• Automatisch uitlijnbaar tot 100 m
• Temperatuurscorrectie
• Elektronische vensterafsluiting en per vlak
• Nauwkeurigheid: 0,5 mm / 10 m
• Werkbereik: 1350 m
• Waterdichtheid: IP68
• art.: 1205888

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

KOFFERKOFFER +
laser CLX 200

combo ontvanger + 
afstandsbediening

lader + batterij

Leica Rugby CLX 550
• Zelfnivellerende volautomatische horizontaallaser
• Zelfnivellerende volautomatische vertikaallaser
• Uitzetten hoeken van 90°
• X & Y -as manuele hellingsfunctie van -8% tot +8%
• Hellingsinstelling tot 600 m van het laserapparaat 

door middel van de afstandsbediening
• Smart Target functie, laser zoekt automatisch 

naar de handontvanger en zet zo de gewenste 
helling of verticale as uit

• Nauwkeurigheid: 0,5 mm / 10 m
• Werkbereik: 1350 m
• Waterdichtheid: IP68
• art.: 1205890

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

KOFFERKOFFER +
laser CLX 550

combo ontvanger + 
afstandsbediening

lader + batterij
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54V - XR - Doorslijper 230mm
• Max. schijfdiameter: 230 mm
• Asgat: 22,2 mm
• Max. zaagdiepte: 83 mm
• Toerental: 6600 t.p.m.
• Gewicht: 6,7 kg
• 2 x 54V XR li-ion accu 9.0 Ah + snellader
• art.: 1158678

-

Contacteer ons voor
uw beste prijs

uw voordeel

-12%

Afkort- & verstekzaag
vermogen 2000W
snelheid (t.p.m.) 4000
verstekhoek (l/r) 48° / 48°
kantelbaar (l/r) 48°(links)
max.capaciteit
90°/90°
90°/45° (gekanteld)
45°/90° (verstek)
45°/45° (gek & verst)

l x h
205 x 63 mm
205 x 50 mm
160 x 35 mm
60 x 110 mm

zaagblad ø 305 mm

art.: 1088586
-

Contacteer ons voor
uw beste prijs

uw voordeel

-12%

54V - XR - Combihamer SDS-MAX
• Elektronische anti-rotatietechnologie (UTC)
• Slagkracht 6,1 J
• Toerental: 540 t.p.m.
• Slagen: 3150 s.p.m.
• Cap. beton: 40 mm
• 2 x 54V XR li-ion accu 9.0 Ah
• + koffer, snellader en verstel-

bare zijhandgreep
• art.: 1131281

-

Contacteer ons voor
uw beste prijs

uw voordeel

-12%

54V - XR - Alligatorzaag
• Ideaal voor het zagen van Porotonblokken 

klasse 12
• Zaagslaglengte: 40 mm
• Zwaardlengte: 450 mm
• Slagen: 2400 s.p.m.
• 2 x 54V XR li-ion accu
• Gewicht: 6,5 kg
• + lader en Porotherm klasse 12 zaagblad
• art.: 1128210

uw voordeel

-12%

-

Contacteer ons voor
uw beste prijs

2x 54V - XR - Afkort- & verstekzaag

++
voltage 108V (2x 54V)
snelheid (t.p.m.) 3800
verstekhoek (l/r) 50° / 60°
kantelbaar (l/r) 49° / 49°
max.capaciteit
90°/90°
90°/45° (gekanteld)
45°/90° (verstek)
45°/45° (gek & verst)

l x h
303 x 110 mm
211 x 112 mm
268 x 63 mm
212 x 76 mm

zaagblad ø 305 mm

+ GRATIS
onderstel

-

Contacteer ons voor
uw beste prijs

art.: 1149416

54V - XR - Combihamer SDS-MAX
• Elektronische anti-rotatietechnologie (UTC)
• Slagkracht 13,3 J
• Toerental: 177-355 t.p.m.
• Slagen: 3150-2705 s.p.m.
• Cap. beton: 48 mm
• 2 x 54V XR li-ion accu 9.0 Ah
• + koffer, snellader 

en verstelbare 
zijhandgreep

• art.: 1194064

-

Contacteer ons voor
uw beste prijs

uw voordeel

-12%

54V - XR - Haakse slijper 125 mm
• Borstelloze motor
• 1500W - even sterk als een gesnoerde haakse slijper
• Motorrem: De schijf stopt in minder dan 2 sec
• Toerental: 9000 t.p.m.
• Max. schijf: 125 mm
• 2 x 54V XR li-ion accu
• Gewicht: 2,2 kg
• + koffer en lader
• art.: 1181789

uw voordeel
met cashback

-19%-

Contacteer ons voor
uw beste prijs

100 €
CASHBACK

54V - XR - Combihamer SDS+
• Elektronische anti-rotatietechnologie (UTC)
• Slagkracht 3,5 J  /  Toerental: 1000 t.p.m.
• Slagen: 4480 s.p.m.
• Cap. hout: 30 mm
• Cap. beton: 30 mm
• Cap. metaal: 13 mm
• 2 x 54V XR li-ion accu 9.0 Ah
• + koffer, snellader, riemhaak 

en verstelbare 
zijhandgreep

• art.: 1131278

uw voordeel
met cashback

-17%

-

Contacteer ons voor
uw beste prijs

100 €
CASHBACK

54V - XR - Cirkelzaag
• Borstelloze motor
• Toerental: 5200 t.p.m.
• Zaagblad: 190 mm
• Zaagdiepte 90°: 61 mm
• Zaagdiepte 45°: 49 mm
• Afschuincapaciteit: 57°
• 2 x 54V XR li-ion accu
• Gewicht: 3,6 kg
• + koffer en lader
• art.: 1181797 ++

uw voordeel
met cashback

-19%

-

Contacteer ons voor
uw beste prijs

100 €
CASHBACK

54V - XR - Reciprozaag
• Borstelloze motor
• Aantal zaagbewegingen: 0 - 3000 p.m.
• Slaglengte: 28,6 mm 
• Max. cap (hout): 300 mm
• Max. cap (staal buis): 130 mm
• Max. cap (pvc): 160 mm
• 2 x 54V XR li-ion accu
• Gewicht: 3,6 kg
• + koffer en lader
• art.: 1181793

-

Contacteer ons voor
uw beste prijs

100 €
CASHBACK

uw voordeel
met cashback

-19%

Afkort- & verstekzaag
vermogen 1400W
snelheid (t.p.m.) 4500
verstekhoek (l/r) 45° / 45°
kantelbaar (l/r) 48° (links)
max.capaciteit
90°/90°
90°/45° (gekanteld)
45°/90° (verstek)
45°/45° (gek & verst)

l x h
250 x 60 mm
173 x 62 mm
177 x 62 mm
190 x 48 mm

zaagblad ø 216 mm

-

Contacteer ons voor
uw beste prijs

art.: 1124541

optioneel
onderstel art.: 1060559

50 €
CASHBACK

Afkort- & verstekzaag
vermogen 1675W
snelheid (t.p.m.) 1900 - 3800
verstekhoek (l/r) 60° / 50°
kantelbaar (l/r) 49° / 49°
max.capaciteit
90°/90°
90°/45° (gekanteld)
45°/90° (verstek)
45°/45° (gek & verst)

l x h
303 x 110 mm
268 x 63 mm
211 x 112 mm
315 x 50 mm

zaagblad ø 305 mm art.: 1069799

-

Contacteer ons voor
uw beste prijs

optioneel
onderstel art.: 1060559

100 €
CASHBACK
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18V - Accu voordeelset
• DCD796 - 18V brushless klopboor- & schroefmachine
• DCF887 - 18V brushless slagschroevendraaier
• DCH273 - 18V brushless SDS+ combihamer
• DCG405 - 18V brushless haakse slijper
• DCS570 - 18V brushless cirkelzaag
• DCS334 - 18V brushless decoupeerzaag
• DCS355 - 18V brushless multitool
• 3x 18V li-ion batterijen - 5.0Ah en lader
• 3x TSTAK koffers
• art.: 1181536

-

Contacteer ons voor
uw beste prijs

uw voordeel
met cashback

-21%

Wandschuurmachine 225 mm
• Onbelast toerental: 700 - 1.200 tpm
• Schuurcirkel: 225 mm
• Ingebouwde draadloze bediening voor stofzuiger (i.c.m. de DCV586M)
• Telescopische steel, uitschuifbaar van 1,2 tot 1,6 m
• Compatibel met Airlock
• Gewicht: 1,8 kg
• 2 x 54V XR li-ion accu 6.0 Ah
• + draagtas en lader
• art.: 1181565

-

Contacteer ons voor
uw beste prijs

uw voordeel

-12%

18V - Accu voordeelset
• DCD796 - 18V brushless klopboor- & schroefmachine
• DCF887 - 18V brushless slagschroevendraaier
• DCH273 - 18V brushless SDS+ combihamer
• DCG405 - 18V brushless haakse slijper
• 3x 18V li-ion batterijen - 5.0Ah en lader
• 2x TSTAK koffers
• art.: 1181784

-

Contacteer ons voor
uw beste prijs

uw voordeel

-12%

18V - XR - Slagmoersleutel
• Slagmoersleutel met pin-aansluiting
• Max. koppel: 447 Nm
• Toerental: 0-900 / 2000 t.p.m.
• Slagen: 3100 s.p.m.
• 2 x XR li-ion 18V accu 5.0Ah
• + koffer, lader
• art.: 1156817

-

Contacteer ons voor
uw beste prijs

uw voordeel

-15%

18V - XR - Slagschroevendraaier
• Brushless slagschroevendraaier voor 

zware toepassingen
• Max. koppel: 205 Nm
• Toerental: 0-1000 / 2800 / 3250 t.p.m.
• Slagen: 0-3800 s.p.m.
• Gewicht: 0,94 kg
• + koffer
• art.: 1122328

-

Contacteer ons voor
uw beste prijs

uw voordeel

-12%

100 €
CASHBACK

18V - 2-delige voordeelset
• DCD796 - 18V XR Brushless klopboor- & schroefmachine
• DCF887 - 18V XR Brushless slagschroevendraaier
• 3 x XR li-ion 18V accu 5.0 Ah
• + koffer, lader
• art.: 1194057

-

Contacteer ons voor
uw beste prijs

uw voordeel
met cashback

-23%

50 €
CASHBACK

18V - 2-delige voordeelset
• DCD996 - 18V XRP Brushless klopboor- & schroefmachine
• DCF887 - 18V XR Brushless slagschroevendraaier
• 3 x XR li-ion 18V accu 5.0 Ah
• + koffer, lader
• art.: 1194058

-

Contacteer ons voor
uw beste prijs

50 €
CASHBACK

uw voordeel
met cashback

-22%

18V - XRP - Klopboor- & schroefmachine
• Krachtige motor, voor veeleisende toepassingen
• Aandraaimoment: 95 Nm
• Toerental: 0-450 / 1300 / 2000 t.p.m.
• Slagen: 0-8600 / 25500 / 38250 s.p.m.
• Cap. hout: 55 mm
• Cap. steen: 16 mm
• Cap. metaal: 15 mm
• Gewicht: 2,1 kg
• 2 x 18V XR li-ion accu 

5.0 Ah
• + koffer en lader
• art.: 1128190

-

Contacteer ons voor
uw beste prijs

uw voordeel

-15%

18V - XR - Boor- & schroefmachine
• Borstelloze schroefmachine voor alle boor- en 

schroefwerk
• 2 mechanische snelheden
• Toerental: 0-550 / 2000 t.p.m.
• 13 mm snelspanboorhouder
• Max. koppel: 70 Nm
• 2 x XR li-ion 18V accu 

5.0Ah
• + koffer, lader
• art.: 1122332

-

Contacteer ons voor
uw beste prijs

uw voordeel
met cashback

-28%

50 €
CASHBACK

18V - Klopboor- & schroefmachine
• Krachtige brushless motor levert 65 Nm koppel
• Licht en compact (lengte = 175mm)
• Volledig metalen transmissie met 2 snel-

heden
• LED-lamp en riemhaak
• Toerental: 0-450 / 1650 t.p.m.
• Slagen: 0-7650 / 28050 

s.p.m.
• Cap. hout: 30 mm
• Gewicht: 1,2 kg
• 2 x 18V XR li-ion accu 

5.0 Ah
• + TSTAK koffer en lader
• art.: 1181787

uw voordeel
met cashback

-29%

-

Contacteer ons voor
uw beste prijs

50 €
CASHBACK
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Haakse slijper 125 mm
• Vermogen: 1010W
• Toerental: 11000 t.p.m.
• Max. schijf: 125 mm
• Gewicht: 2,2 kg
• art.: 1116100

-

Contacteer ons voor
uw beste prijs

uw voordeel

-12%

18V - Bandschroefmachine
• Max. koppel: 5 - 30 Nm
• Toerental: 0 - 4400 tpm
• Bitaansluiting: (Hex) 6,35 mm
• Schroeven per acculading:
• hout: 2250
• metal stud: 1450
• Gewicht: 1,9 kg
• 2 x XR li-ion 18V accu 2.0Ah
• + koffer en lader
• art.: 1116083

-

Contacteer ons voor
uw beste prijs

uw voordeel

-12%

18V - Accu boor- & beitelhamer SDS+
• Vermogen: 400W
• Slagkracht 2,1 J
• Toerental: 1100 t.p.m.
• Slagen: 4600 s.p.m.
• Cap: hout (26 mm) / beton (24 mm) / 

metaal (13 mm)
• Voorzien van snelwisselboorhouder
• + koffer en verstelbare zijhand-

greep
• art.: 1118039

-

Contacteer ons voor
uw beste prijs

uw voordeel

-12%

18V - Accu boor- & beitelhamer SDS+
• Vermogen: 400W
• Slagkracht 2,1 J
• Toerental: 1100 t.p.m.
• Slagen: 4600 s.p.m.
• Cap: hout (26 mm) / beton 

(24 mm) / metaal (13 mm)
• Voorzien van snelwissel-

boorhouder
• 2 x 18V li-ion batte-

rijen - 5.0 Ah
• + koffer, 

lader en 
verstelbare 
zijhandgreep

• art.: 1116095

-

Contacteer ons voor
uw beste prijs

uw voordeel

-12%

Set haakse slijpers
• Geleverd in één koffer:
• Grote haakse slijper
• 2200W - 230 mm
• Kleine haakse slijper
• 1010W - 125 mm
• + 2 diamantzaag-

bladen
• art.: 1118064

-

Contacteer ons voor
uw beste prijs

uw voordeel

-15%

18V - accu nagelpistool
• Geen perslucht of gas nodig
• Schiet nagels van 50 tot 90 mm - slagkracht 100J
• Schiet 2 nagels per seconde dankzij de snelvuurinstelling
• Schiet > 600 nagels per accu-lading
• Compact: past makkelijk tussen dakspanten (35 cm)
• Gewicht: 4,2 kg
• + DS400 tough-system koffer, 

lader en 2 accu’s
• art.: 1106514

-

Contacteer ons voor
uw beste prijs

uw voordeel

-12%

Cirkelzaag
• Zaagdiepte 90°: 61 mm
• Zaagdiepte 45°: 43 mm
• Zaagblad: 190 mm
• Vermogen: 1600W
• Toerental: 5200 t.p.m.
• Gewicht: 4 kg
• + koffer
• art.: 1088569

-

Contacteer ons voor
uw beste prijs

++

uw voordeel

-12%

18V - accu afwerktacker
• Compact, lichtgewicht, maakt de machine comfortable in gebruik
• Geen perslucht of gas nodig
• Nageldiameter: 1,25 mm (18Ga)
• Nagellengte: 15 - 54 mm
• Capaciteit: 110 stuks
• Gewicht: 2,6 kg
• 2 x 18V XR li-ion accu 2.0 Ah
• + TSTAK koffer en lader
• art.: 1144675

-

Contacteer ons voor
uw beste prijs

uw voordeel

-12%

18V - 3-delige tuinset
• DCM565 - 18V compacte kettingzaag
• DCM563 - 18V heggenschaar
• DCM561 - 18V grastrimmer
• 3 x XR li-ion 18V accu 5.0 Ah
• + lader
• art.: 1181542

-

Contacteer ons voor
uw beste prijs

uw voordeel

-12%

Afwerktacker
• 18GA tacker voor minibrads 10 - 50 mm
• Precision Point
• Incl. 15.000 minibrads 18GA
• + koffer
• art.: 1128327

-

Contacteer ons voor
uw beste prijs

uw voordeel

-12%

18V - XR - Haakse slijper 125 mm
• Borstelloze motor
• Schuifschakelaar
• Toerental: 9000 t.p.m.
• Max. schijf: 125 mm
• 2 x XR li-ion 18V accu 5.0 Ah
• Gewicht: 2,5 kg
• + koffer en lader
• art.: 1149412

-

Contacteer ons voor
uw beste prijs

uw voordeel

-15%

18V - XR - Haakse slijper 125 mm
• Borstelloze motor
• Schuifschakelaar
• Toerental: 9000 t.p.m.
• Max. schijf: 125 mm
• Gewicht: 2,5 kg
• + koffer
• art.: 1149411

-

Contacteer ons voor
uw beste prijs

uw voordeel

-15%
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Mengmachine MX 1600/2 RE EF HS3R

• Voor taai en zwaar mengmateriaal met hoog draaimoment, 
2-gangs-aandrijving

• ErgoFix hoogte-instelling met geïntegreerde snelwissel-
functie

• Geen materiaalspatten bij de start door zachte aanloop met 
“gasgeefschakelaar”

• Geringe krachtsinspanning voor de bediening van de mengmachine 
door ergonomisch gunstige inrichting van de handgreep met grote 
hefboomarm

• Vermogen: 1500W
• Toerental: 150-300 / 320-650 t.p.m.
• Aansluiting: M14 / ErgoFix
• Gewicht: 6,4 kg

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

art.: 1183467

18V - Isolatiezaag ISC 240

• Slagen: 3000 s.p.m.
• Zaagdiepte: 240 mm
• Slaglengte: 26 mm
• + systainer, zaaguitrusting met kartelrand 

SG-240/W-ISC, adapterzool, geleide-
schoen van geleiderail

O
ptioneel: snijset SG

/G
-ISC

Uitrustingen:
art. type accu inclusief prijs

1183475 EB-Basic - - -
1183474 EBI-Plus 2x 18V li-ion 4.0 Ah snellader -

1183476 EBI-Plus-XL-FS 2x 18V li-ion 4.0 Ah snellader, hoekaanslag en
geleiderail FS 1400/2 -

Accessoires:
art. omschrijving

1154966 Hoekaanslag  voor gereedschapsloze montage op de geleiderail FS/2
1154967 Snijset SG/G-ISC 240 mm voor het zagen van PU- en polystyreenisolatieplaten
1154968 Snijset SG/G-ISC 350 mm voor het zagen van PU- en polystyreenisolatieplaten

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

18V - Haakse slijper AGC 18-125

• Dankzij de ingekapselde en borstelloze EC-TEC motor en 
de omhulde elektronica wordt de krachtige haakse ac-
cu-slijpmachine AGC 18 stofresistent en duurzaam.

• Aan het materiaal aangepast werken: toerental is 
van 4.500 tot 8.500 t.p.m. 
traploos regelbaar

• Ideale ergonomie: ligt 
door zijn constructie 
goed in de hand, 
loopt heel 
rustig en is 
trillings-
arm

art.: 1183471
Uitrustingen:

art. type accu inclusief prijs

1183470 EB-Basic -
beschermkap, handgreep 
Vibrastop, flens, sleutel, 

snelspanmoer en systainer
-

1183471 EB-Plus 2x 18V Li 5.2 AS

beschermkap, handgreep 
Vibrastop, flens, sleutel, 

snelspanmoer, snellader en 
systainer

-

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

18V - Oscillerende machine OSC 18

• Precieze afgetekende uitsnijdingen, exact geleide invalsnedes bij gevoelige oppervlakken 
en stofarm werken, ook bovenhands.

• Hierbij garandeert de gereedschapopname 
StarlockMax een gereedschaploze en snelle 
gereedschapwissel.

• En de borstelloze EC-TEC motor met trillings-
ontkoppeling zorgt voor maximaal werkcomfort 
en een tegelijk hoog comfort.

• Trillingen: 10.000 - 19.500 t.p.m.
• Trillingshoek: 2x 2,0°
• Compatibel: StarlockMax/StarlockPlus/Starlock

• Leveringsomvang OSC 18 E-Basic:
• OSC 18 machine
• Zaagblad USB 78/32/Bi/OSC
• in systainer
• art.: 1182711

• Leveringsomvang OSC 18 HPC 4,0 EI-Set:
• OSC 18 machine
• Zaagblad USB 78/32/Bi/OSC
• Zaagblad USB 50/35/Bi/OSC
• Zaagblad HSB 100/Bi/OSC
• Aanzethulp OSC-AH
• Diepte-aanslag OSC-TA
• Stofzuigvoorziening OSC-AV
• Adapter
• Sneloplaadapparaat TCL 6
• 1x accu-pack BP 18 Li 

4,0 HPC-ASI
• in systainer
• art.: 1182713

art.: 1182713

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

art.: 1176800

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Mengmachine MX 1200 RE EF HS3R

• De krachtige 1200 wattmotor met vermogenselektronica 
zorgt voor constante mengkracht bij veeleisende toepas-
singen tot 60 liter.

• ErgoFix hoogte-instelling met geïntegreerde snelwissel-
functie

• Geen materiaalspatten bij de start door zachte aanloop met “gas-
geefschakelaar”

• Geringe krachtsinspanning voor de bediening van de mengmachine 
door ergonomisch gunstige inrichting van de handgreep met grote 
hefboomarm

• Vermogen: 1200W
• Toerental: 360-630 t.p.m.
• Aansluiting: M14 / ErgoFix
• Gewicht: 4,6 kg

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

art.: 1183469
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TXS C 18 T 18+3

PS 300 PSB 300 PS 420 PSB 420

KS 60

PS 300 EQ-Plus PSB 300 EQ-Plus PS 420 EBQ-Plus PSB 420 EBQ-Plus
art. 1182659 1182660 1182661 1182663
vermogen 720W 720W 550W 550W
slagen 1000-2900 s.p.m. 1000-2900 s.p.m. 1500-3800 s.p.m. 1000-3800 s.p.m.
pendelinstelling 4 trappen 4 trappen 4 trappen 4 trappen
verstek 0-45° 0-45° - -
zaagdiepte hout 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm
zaagdiepte NE-metaal 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm
zaagdiepte staal (zacht) 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
gewicht 2,4 kg 2,4 kg 1,9 kg 1,9 kg
leveringsomvang 2x zaagblad, splinterbeveiliging en koffer 2x zaagblad, splinterbeveiliging en koffer 2x zaagblad, splinterbeveiliging en koffer 2x zaagblad, splinterbeveiliging en koffer

RO 90 DX RO 150 ETS EC 150/5

TXS Li 2,6-Plus C 18 HPC 4,0 I-Plus T 18+3 C 3,1-Plus
art. 1182656 1181076 1181081
accu 10,8V / 2.6Ah 18V / 4.0Ah 18V / 3.1Ah
t.p.m. 1e/2e versn. 0-430 / 0-1300 t.p.m. 0-450 / 0-1500 t.p.m. 0-450 / 0-1500 t.p.m.
t.p.m. 3e/4e versn. - - -
aandraai. hout/staal 10 / 16 Nm 27 / 45 Nm 35 / 50 Nm
boordia. hout/staal/steen 12 / 8 / - mm 40 / 13 / - mm 45 / 13 / - mm
spanbreedte boorhouder 1 - 10 mm 1,5 - 13 mm 1,5 - 13 mm
gereedsopname CENTROTEC CENTROTEC CENTROTEC
gewicht 0,9 kg 1,6 kg 1,5 kg

leveringsomvang 2x accu-pack, lader en koffer 2x accu-pack, lader en koffer 2x accu-pack, lader en koffer

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

KS 60 E-Set KS 120 REB-Set-UG CS 50 EBG CS 70 EBG
art. 1145155 1161075 1161066 1161069
vermogen 1200W 1600W 1200W 2200W
toerental 1300-3500 t.p.m. 1400-3400 t.p.m. 1600-4200 t.p.m. 2000-4200 t.p.m.
zaagblad 216 mm 260 mm 190 mm 225 mm
zaagdiepte 90°/90° 305 x 60 mm 305 x 88 - -
zaagdiepte 45°/90° - 215 x 88 mm - -
zaaghoogte 90° / 45 ° 215 x 60 mm - - -
zaagdiep. 0°,90°/45°/60° - - 0-52 / 0-37 mm 0-70 / 0-48 mm
gewicht 17,8 kg 21,5 kg 17,4 kg 34,5 kg

leveringsomvang zaagblad, zwaaihaak en verhoging zaagblad, zwaaihaak, werkstukklem en 
onderstel

zaagblad, 3x splinterbeveiliging, hoekaanslag, 
opklappoten en stofafzuigset

zaagblad, 3x splinterbeveiliging, hoekaanslag 
en stofafzuigset

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

RO 90 DX FEQ-Plus RO 150 FEQ-Plus ETS EC 150/5 EQ-Plus
art. 1192871 1181101 1179707
vermogen 400W 720W 400W
t.p.m. Rotex 260-520 t.p.m. 320-660 t.p.m. -
t.p.m. excenter 3500-7000 t.p.m. 3300-6800 t.p.m. 6000-10000 t.p.m.
schuuruitslag 3 mm 5 mm 5 mm
schuurzool 90 mm 150 mm 150 mm
gewicht 1,5 kg 2,3 kg 1,2 kg

leveringsomvang FastFix schuurzool ø 90 mm, StickFix schuurzool V93
en koffer FastFix schuurzool ø 150 mm en koffer M8 schuurzool ø 150 mm en koffer

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

CS 50

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

CS 70

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

KS 120
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BHC 18 DWC 18-2500 DWC 18-4500

RTS 400 RTSC 400 DTS 400

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

RTS 400 REQ-Plus RTSC 400 3,1 I-Plus DTS 400 REQ-Plus
art. 1181103 1192873 1181104
vermogen 250W - 250W
accu - 18V / 3.1Ah -
toerental 6000-12000 t.p.m. 6000-10000 t.p.m. 6000-12000 t.p.m.
schuuruitslag 2 mm 2 mm 2 mm
schuurzool 80 x 130 mm 80 x 130 mm 100 x 150 mm
gewicht 1,2 kg 1,4 kg 1,2 kg

leveringsomvang StickFix schuurzool 80 x 130 mm, Longlife-stofopvangzak en 
koffer

2x accu-pack, lader, StickFix schuurzool 80 x 130 mm, 
Longlife-stofopvangzak en koffer

StickFix schuurzool 100 x 150 mm, Longlife-stofopvangzak 
en koffer

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

BHC 18 HPC 4,0 I-Plus DWC 18-2500 4,0 I-Plus DWC 18-4500 4,0 I-Plus
art. 1183458 1183452 1183454
accu 18V / 4.0Ah 18V / 4.0Ah 18V / 4.0Ah
t.p.m. 1e/2e versn. 0-1100 / - t.p.m. 0-2500 t.p.m. 0-4500 t.p.m.
t.p.m. 3e/4e versn. - - -
aandraai. hout/staal 10 / 25 Nm 7 / 18 Nm 5 /14 Nm
boordia. hout/staal/steen 25 / 13 / 18 mm - -
spanbreedte boorhouder - - -
gereedsopname SDS-PLUS 1/4” 1/4”
gewicht 2,6 kg 2,3 kg 2,3 kg

leveringsomvang 2x accu-pack, lader en koffer 2x accu-pack, lader, magazijnadapter,
diepteaanslag, stellinghaak en koffer

2x accu-pack, lader, magazijnadapter,
diepteaanslag, stellinghaak en koffer

TKS 80 EBS
art. 1181099
vermogen 2200W
toerental 1700-3500 t.p.m.
zaagblad 254 mm
zaagdiepte 90°/90° -
zaagdiepte 45°/90° -
zaaghoogte 90° / 45 ° -
zaagdiep. 0°,90°/45°/60° 80 / 56 mm
gewicht 37 kg

leveringsomvang zaagblad, hoekaanslag, stofafzuigset, veilig-
heidsduwstok en steeksleutels

TS 55 F

TS 55 FEBQ-Plus-FS TSC 55 5,2 KEB-Plus/XL-FS
art. 1192857 1192863
vermogen / accu 1200W 18/36V / 5.2Ah
toerental 2000-5800 t.p.m. 2650-3800/5200 t.p.m.
zaagblad 160 mm 160 mm
zaagdiepte 0-55 mm 0-55 mm
zaagdiepte 45° 43 mm 43 mm
gewicht 4,5 kg 5,3 kg

leveringsomvang zaagblad, geleiderail 1,4 m en koffer 2x accu-pack, lader, zaagblad,
geleiderail 1,4 m en koffer

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

SSU 200 IS 330

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

SSU 200 EB-Plus IS 330 EB
art. 1176797 1176796
vermogen 1600W 1600W
toerental 4600 t.p.m. 4600 t.p.m.
zaagdiepte 0°;90° 200 mm 330 mm
zaagdiepte 45° 140 mm 230 mm
zaagdiepte 60° 100 mm 165 mm
gewicht 6,5 kg 7 kg
leveringsomvang zaagketting, kettingolie en koffer 2x zaagketting en kettingolie

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

TKS 80 EBS

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

TSC 55 K

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

SYS-PowerStation
• Het stopcontact om mee te nemen
• Onafhankelijk: u bent vrij van klassieke energiebronnen zoals 

generators of bouwstroomverdelers
• Planbaar: vanaf nu is elke job op de bouwplaats veilig planbaar. 

De beschikbaarheid van stroom is geen onzekerheidsfactor meer
• Hoog vermogen: met permanent 3.680W en kortstondig tot 11.000W bedient 

het alle snoergereedschappen constant zonder aan vermogen in te boeten - 
zelfs stofzuigers, grote zaagmachines of boorhamers

• Onvermoeibaar: 1500 wattuur opgeslagen energie; dit volstaat bij de meeste 
toepassingen voor een volledige werkdag

• Geleverd met veiligheidsadapter en 
laadkabel 2 m

• art.: 1182715

NIEUW
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40V - Haakse slijper 125 mm
• Lichte maar krachtige en handige accuslijper
• Toerental: 8500 t.p.m.
• Gewicht: 2,9 kg
• 2 x 40V li-ion accu’s 4.0 Ah
• + Makpac koffer, lader, nokkensleutel en 

handgreep
• art.: 1181612

Contacteer ons voor
uw beste prijs

gratis gratis 
laad-laad-

adapteradapter
++

• Slagkracht: 2,9 J
• Toerental: 0 - 980 t.p.m. 
• Slagen: 0 - 5000 s.p.m.
• Cap. beton: 28 mm
• Cap. staal: 13 mm
• 2 x 40V li-ion accu’s 4.0 Ah
• + Makpac koffer, lader, diepteaanslag en 

snelwisselboorkop

• art.: 1181618

40V - Boor- & beitelhamer SDS+

Contacteer ons voor
uw beste prijs

gratis gratis 
laad-laad-

adapteradapter
++

40V - Cirkelzaag 190 mm
• Toerental: 6000 t.p.m.
• Zaagdiepte 90°: 68,5 mm
• Zaagdiepte 45°: 47,5 mm
• Zaagblad: 190 mm
• Gewicht: 4,1 kg
• 2 x 40V li-ion accu’s 4.0 Ah
• + Makpac koffer, lader en 

adapter voor stofafzuiging
• art.: 1183006

Contacteer ons voor
uw beste prijs

gratis gratis 
laad-laad-

adapteradapter
++

40V - Reciprozaag
• Aantal zaagbewegingen: 0 - 3000 p.m.
• Slaglengte: 32 mm 
• Max. cap. hout: 255 mm
• Max. cap. staal buis: 130 mm
• Gewicht: 4,2 kg
• 2 x 40V li-ion accu’s 4.0 Ah
• + koffer, lader en zaagbladenset
• art.: 1181623

Contacteer ons voor
uw beste prijs

gratis gratis 
laad-laad-

adapteradapter
++

Reciprozaag
• Vermogen 1510W
• Aantal zaagbewegingen: 0 - 2800 p.m.
• Slaglengte: 32 mm 
• Max. cap. hout: 255 mm
• Max. cap. staal buis: 130 mm
• Pendelinstelling 3 stappen
• Gewicht: 4,4 kg
• + koffer, zaagbladenset
• art.: 1023621

Contacteer ons voor
uw beste prijs

Boor- & beitelhamer SDS+
• Vermogen: 800W
• Cap. beton: 26 mm
• Slagkracht: 2,4 J
• Toerental: 0 - 1200 t.p.m. 
• Slagen: 0 - 4600 s.p.m.
• + koffer, zijhandgreep, diepteaanslag en 

snelwisselboorkop
• art.: 1118152

+ GRATIS
boor- en
beitelset

Contacteer ons voor
uw beste prijs

18V - Boor- & beitelhamer SDS+
• Slagkracht: 2,0 J
• Toerental: 0 - 950 t.p.m. 
• Slagen: 0 - 4700 s.p.m.
• Cap. hout: 26 mm
• Cap. beton: 24 mm
• Cap. staal: 13 mm
• 2 x 18V li-ion accu’s 5.0 Ah
• + koffer, lader, diepteaanslag en snelwisselboorkop
• art.: 1115330

Contacteer ons voor
uw beste prijs

Boor- & breekhamer 6,8 kg - SDS-MAX
• Vermogen: 1100W
• Cap beton: 16 - 30 mm
• Slagkracht: 9,4 J
• Toerental: 250 - 500 t.p.m. 
• Slagen: 1450 - 2900 s.p.m.
• Rotatiestop voor breekwerk
• + koffer en zijhandgreep
• art.: 1102982

+ GRATIS
Boor- en

beitelhamer
HR2470FTP

Contacteer ons voor
uw beste prijs

Breekhamer 10,8 kg - SDS-MAX
• Vermogen: 1510W
• Slagkracht: 18,6 J
• Slagen: 950-1900 s.p.m.
• 12 instelbare beitelstanden
• 360° instelbaar zijhandvat
• + koffer, zijhandgreep en puntbeitel
• art.: 1045017

Contacteer ons voor
uw beste prijs

Werfradio
• Robuuste behuizing met schokdempers op de 

hoeken
• Spatwaterdicht (IP64)
• Uitgerust met DAB en DAB+
• Uitgerust met Bluetooth om muziek 

draadloos te streamen
• Werkt op netstroom of op alle makita 

accu’s, ongeacht samenstelling of 
voltage. (10,8V tot 18V)

• Gewicht: 6,6 kg
• art.: 1192187

NIEUW

Contacteer ons voor
uw beste prijs

Breekhamer 5,8 kg - SDS-MAX
• Vermogen: 1100W
• Slagkracht: 8,1 J
• Slagen: 1100-2650 s.p.m.
• 12 instelbare beitelstanden
• 360° instelbaar zijhandvat
• + koffer en zijhandgreep
• art.: 1055200

+ GRATIS
SDS-MAX
beitelset

Contacteer ons voor
uw beste prijs

Cirkelzaag 210 mm
• Vermogen: 1800W
• Toerental: 5200 t.p.m.
• Zaagdiepte 90°: 75,5 mm
• Zaagdiepte 45°: 57 mm
• Zaagblad: 210 mm
• Gewicht: 5,1 kg
• + Makpac koffer, breedtegeleider 

en adapter voor 
stofafzuiging

• art.: 1102991

Contacteer ons voor
uw beste prijs
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18V - Combopack
• DHP486 - Klopboor- en schroefmachine
• DTD153 - Slagschroevendraaier
• 3 x 18V li-ion accu’s 5.0 Ah
• + Makpac koffer en lader
• art.: 1202089

Contacteer ons voor
uw beste prijs

18V - Accu combopack
5 machines voor een actieprijs, geleverd met 
3 x 18V li-ion accu’s 5.0 Ah + acculader en 
3 opbergkoffers.
• DHP486 - Klopboor- en schroefmachine
• DTD153 - Slagschroevendraaier
• DHS660 - Cirkelzaag
• DHR243 - Boorhamer SDS+
• DGA506 - Haakse slijper
• art.: 1202094

Contacteer ons voor
uw beste prijs

18V - Accu combopack
4 machines voor een actieprijs, geleverd met 
3 x 18V li-ion accu’s 5.0 Ah + acculader en 
2 opbergkoffers.
• DHP486 - Klopboor- en schroefmachine
• DTD153 - Slagschroevendraaier
• DHR243 - Boorhamer SDS+
• DGA506 - Haakse slijper
• art.: 1202093

Contacteer ons voor
uw beste prijs

Actieset haakse slijpers
Actieset bestaande uit:
• Haakse slijper 230 mm 
• Vermogen: 2200W
• Type GA9060

• Haakse slijper 125 mm
• Vermogen: 840W 
• Type 9558HNRG

• + koffer, incl. 2 
diamantzaagbladen

• art.: 1122836

Contacteer ons voor
uw beste prijs

Haakse slijper 230 mm
• Robuuste allround slijper
• Vermogen 2200W
• Toerental: 6600 t.p.m.
• Gewicht: 5,6 kg
• + beschermkap en zijhandgreep
• art.: 1127748

Contacteer ons voor
uw beste prijs

18V - Haakse slijper 125 mm
• Lichte maar krachtige en handige accuslijper
• Toerental: 8500 t.p.m.
• Gewicht: 2,4 kg
• 2 x 18V li-ion accu’s 5.0 Ah
• + nokkensleutel en anti-vibratie handgreep
• art.: 1122823

Contacteer ons voor
uw beste prijs

18V - Accu kitpistool
• Maximale spuitdruk: 5000N
• Spuitsnelheid: 0-28mm/sec
• 18V li-ion batterij - 2 Ah
• Gewicht: 2,1 kg
• + koffer, lader, accu, veiligheidsbril, 

kokerhouder cpl 300 ml en 600 ml
• art.: 1115316

Contacteer ons voor
uw beste prijs

Invalcirkelzaag met geleiderail
• Vermogen: 1300W
• Toerental: 2000 - 5800 t.p.m.
• Zaagdiepte 90°: 57 mm
• Zaagdiepte 45°: 40 mm
• Zaagblad: 165 mm
• Gewicht: 4,4 kg
• + Makpac koffer, zaagblad en 

geleiderail 1,4 m
• art.: 1096275

+ GRATIS
2de

geleiderail 1,4 m
en

koppelstrips

Contacteer ons voor
uw beste prijs

18V - Boor- & schroefmachine
• Krachtige motor, voor veeleisende 

toepassingen
• Aandraaimoment: 54 Nm
• Toerental: 500 / 2000 t.p.m.
• Cap.: hout (38 mm) / metaal (13 mm)
• Gewicht: 1,5 kg
• 3 x 18V li-ion accu’s 5.0 Ah
• + Makpac koffer en lader
• art.: 1132727

Contacteer ons voor
uw beste prijs

gr
at

is
gr

at
is++

LED Bouwlamp LXT/XGT
• Bouwlamp die op LXT of XGT-accu’s werkt.
• 14,4V / 18V / 40Vmax
• Lumen: 450 - 1100 lm
• Autonomie: 12 u (high) / 24 u (low) met accu BL4040
• art.: 1205895

Contacteer ons voor
uw beste prijs

NIEUW
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Haakse slijper 125 mm - 1400W
• Lange levensduur
• Krachtige motor: 1400W
• Voor schijven tot ø 125 mm
• Toerental: 11500 t.p.m.
• Gewicht: 2,4 kg
• + koffer, sleutel en zijhandgreep
• art.: 1183096

uw voordeel

-10%

-

Contacteer ons voor
uw beste prijs

Actieset haakse slijpers
Actieset bestaande uit:
• Haakse slijper 230 mm

• Vermogen: 2200W
• Type: G23SW2W7Z

• Haakse slijper 125 mm
• Vermogen: 730W
• Type: G13SR4YGZ

• + koffer, incl. 2 diamantzaagbladen
• art.: 1158481

uw voordeel

-10%

-

Contacteer ons voor
uw beste prijs

Haakse slijper 230 mm - 2500W
• Aluminium huis voor extreem lange werktijden
• Aanloopstroombegrenzing
• Enorm hoog vermogen 2500W
• Voor schijven tot ø 230 mm
• Toerental: 6600 t.p.m.
• Gewicht: 5,5 kg
• + koffer, sleutel, onderlegmoer en zijhandgreep
• art.: 1158484

uw voordeel

-10%
-

Contacteer ons voor
uw beste prijs

18V - Accu Tacker
• Geen gebruik van gaspatroon en/of compressor 

met luchtslang
• Geschikt voor gangbare D-kop nagels
• Eén schots- of repeteerfunctie
• Type nagels: 34° D-kop
• Lengte nagels: 50 - 90 mm
• Dikte nagels: 2,9 - 3,3 mm
• Cap. magazijn: 47 stuks
• Snelheid: 1,5 - 2 sec
• + koffer
• art.: 1158377

-

Contacteer ons voor
uw beste prijs

uw voordeel

-10%

36V - Haakse slijper 230 mm
• Koolborstelloze motor
• Automatische snelheidsaanpassing
• Elektronische rem
• Toerental: 3200 - 5530 t.p.m.
• Gewicht: 4,9 kg
• + koffer en zijhandgreep
• art.: 1178310

-

Contacteer ons voor
uw beste prijs

uw voordeel

-10%

36V - Klopboor- & schroefmachine
• Krachtige koolborstelloze motor met lange 

levensduur
• Aandraaimoment: 138 Nm
• Toerental: 500 / 2100 t.p.m.
• Slagen: 7500 / 31500 s.p.m.
• Cap.: hout (102 mm)
• Cap.: steen (20 mm)
• Cap.: staal (16 mm)
• Gewicht: 2,7 kg

• + koffer en zijhandgreep
• art.: 1158278

-

Contacteer ons voor
uw beste prijs

uw voordeel

-10%

36V - Boorhamer 3,9 kg - SDS+
• Slagkracht: 3,3 J
• Toerental: 0 - 1100 t.p.m.
• Slagen: 0 - 4300 s.p.m.
• Cap. beton: 32 mm
• Cap. hout: 32 mm 
• Cap. staal: 13 mm
• + koffer, zijhandgreep en diepteaanslag
• art.: 1158280

-

Contacteer ons voor
uw beste prijs

uw voordeel

-10%

36V - Beton trilnaald
• Koolborstelloze motor
• 2 trilstanden
• Diameter trilnaald: 28 mm
• Lengte trilnaald 825 mm
• 3-voudige stof/cementbescherming
• Capaciteit beton normale modus: 18 m³
• Capaciteit beton power modus: 13 m³
• Gewicht: 4,2 kg
• Geleverd zonder accu en lader
• art.: 1183081

uw voordeel

-10%

-

Contacteer ons voor
uw beste prijs

36V - Zaagtafel 255 mm
• Koolborstelloze motor
• Zeer groot bereik
• Aanloopstroombegrenzing
• Geleverd zonder accu’s en oplader
• Zaagblad: ø 255 mm
• Zaagdiepte 90°: 79 mm
• Toerental: 5000 t.p.m.
• Met onderstel - art.: 1183080
• Zonder onderstel - art.: 1183079

-

Contacteer ons voor
uw beste prijs

-

Contacteer ons voor
uw beste prijs

Met onderstel Zonder onderstel

uw voordeel

-10%

art.: 1183080

art.: 1183079

art.: 1178375

• Optioneel verkrijgbaar
• Geschikt voor alle 

36V MULTI-VOLT 
machines voor continu 
gebruik zonder accu

• Vermogen: 
2000W

• Snoerlengte 
6 m

36V - Haakse slijper 125 mm
• Koolborstelloze motor
• Toerental: 3000 - 9500 t.p.m.
• Gewicht: 2,8 kg
• + koffer en zijhandgreep
• art.: 1158290

-

Contacteer ons voor
uw beste prijs

uw voordeel

-10%

Multi Volt Booster Packs
• art.: 1158608 - 18V - 5.0 Ah - 2 accu’s + lader
• art.: 1178366 - 18V - 8.0 Ah - 2 accu’s + lader

art.: 1158608

ar
t.:

 11
78

36
6

Contacteer ons voor
uw beste prijs

Contacteer ons voor
uw beste prijs
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Breekhamer 20,1 kg - Zeskant
• Vermogen 1340W
• Slagkracht: 45 J
• Slagen: 1400 s.p.m.
• 28 mm - zeskantopname
• + koffer en zijhandgreep
• art.: 1158457

uw voordeel

-10%
-

Contacteer ons voor
uw beste prijs

Breekhamer 7 kg - SDS-MAX
• Onderhoudsvrije koolborstelloze motor
• Vermogen: 1150W
• Slagkracht: 13,6 J
• Slagen: 1320 - 2850 s.p.m.
• Anti-vibratie handgreep
• + koffer en puntbeitel
• art.: 1158461

uw voordeel

-10%

-

Contacteer ons voor
uw beste prijs

Boor- & breekhamer 4,3 kg - SDS+
• Vermogen: 850W
• Cap beton: 30 mm
• Slagkracht: 5,4 J
• Toerental: 0 - 850 t.p.m.
• Slagen: 0 - 3700 s.p.m
• Cap.: hout (32 mm) / staal (13 mm)
• Variabel instelbare beitelstanden
• + koffer, zijhandgreep en diepteaanslag
• art.: 1158442

uw voordeel

-10%

-

Contacteer ons voor
uw beste prijs

Cirkelzaag 86 mm
• Zaagdiepte: 86 mm
• Zaagblad ø 235 mm
• Krachtige motor, uiterst stil - 2000W
• Toerental: 5200 t.p.m.
• Blaast zaagsel weg
• Stofzuigadapter
• Gewicht: 7,2 kg
• + koffer, zaagblad, langs-

geleider en zijhandvat
• art.: 1158507

+ GRATIS
2de zaagblad

235 mm
18 tands

uw voordeel

-10%

AANRADER
prijs / 

kwaliteit

-

Contacteer ons voor
uw beste prijs

Doorslijpmachine
• In verstek tot 45°
• Diameter: 355 mm
• Vermogen: 2000W
• Toerental: 3800 t.p.m.
• Asgat: 25,4 mm
• Gewicht: 16,5 kg
• art.: 1158528

-

Contacteer ons voor
uw beste prijs

uw voordeel

-10%

18V - Boor- & schroefmachine
• Krachtige koolborstelloze motor met lange levensduur
• Aandraaimoment: 70 Nm
• Toerental: 0-400 / 0-1800 t.p.m.
• Cap.: hout (50 mm)
• Cap.: staal (13 mm)
• + koffer
• art.: 1158300

-

Contacteer ons voor
uw beste prijs

uw voordeel

-10%

Boorhamer 2,8 kg - SDS+
• Vermogen 830W
• Cap. beton: 26 mm
• Slagkracht: 2,9 J
• Toerental: 0 - 1100 t.p.m. 
• Cap.: hout (32 mm) / staal (13 mm)
• + koffer, zijhandgreep en diepteaanslag
• art.: 1178348

-

Contacteer ons voor
uw beste prijs

uw voordeel

-10%

Boor- & breekhamer 3,4 kg - SDS+
• Vermogen: 720W
• Cap beton: 28 mm
• Slagkracht: 3,5 J
• Toerental: 0 - 800 t.p.m.
• Slagen: 0 - 4000 s.p.m
• Cap.: hout (32 mm) / staal (13 mm)
• Variabel instelbare beitelstanden
• + koffer, zijhandgreep en diepteaanslag
• art.: 1158444

-

Contacteer ons voor
uw beste prijs

uw voordeel

-10%

Boor- & breekhamer 7,5 kg - SDS-MAX
• Onderhoudsvrije koolborstelloze motor
• Vermogen 1150W
• Cap. beton: 40 mm
• Slagkracht: 11 J
• Toerental: 1430 - 2850 t.p.m.
• Slagen: 250 - 500 s.p.m.
• AHB aluminium behuizing
• UVP anti-vibratie systeem
• + koffer
• art.: 1158452

-

Contacteer ons voor
uw beste prijs

uw voordeel

-10%

Boor- & breekhamer 9,5 kg - SDS-MAX
• Onderhoudsvrije koolborstelloze motor
• Vermogen 1500W
• Cap. beton: 45 mm
• Slagkracht: 13,4 J
• Toerental: 1200 - 2950 t.p.m.
• Slagen: 120 - 310 s.p.m.
• AHB aluminium behuizing
• UVP anti-vibratie systeem
• + koffer
• art.: 1158451

-

Contacteer ons voor
uw beste prijs

uw voordeel

-10%

Breekhamer 5,2 kg - SDS-MAX
• Vermogen: 950W
• Slagkracht: 10 J
• Slagen: 3000 s.p.m.
• 12 instelbare beitelstanden
• Anti-vibratie soft grip handgreep
• + koffer, zijhandgreep en puntbeitel
• art.: 1158462

-

Contacteer ons voor
uw beste prijs

uw voordeel

-10%

Breekhamer 12,2 kg - SDS-MAX
• Onderhoudsvrije koolborstelloze motor
• Vermogen 1500 W
• Slagkracht: 26,5 J
• Slagen: 1500 - 2100 s.p.m.
• Anti-vibratie handgreep
• + koffer en puntbeitel
• art.: 1158459

-

Contacteer ons voor
uw beste prijs

uw voordeel

-10%
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Diamantboormachine DM200
• Een krachtige en stevige elektrische kernboor voor zowel droog 

als nat boren
• Geschikt voor lichte toepassingen zoals ventilatie, sanitaire leidin-

gen, elektrische contactdozen en kabels
• Voor het boren van gaten van ø 25 - ø 80 mm
• Max. boordiameter uit de hand: tot ø 100 mm
• Vermogen: 230V - 2000W
• 3 snelheden
• art.: 1205857

+ GRATIS 
boren

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

++

Diamantboor DM230 +
statief DS150
• Boren uit de hand of op statief / waterkoeling van tandwielkast / 

smartstart - reductie snelheid bij starten vermeid wegglijden bij 
aanmaak aanzetgat / Elgard (pulseren) verhindert oververhitting / 
machinee voorzien van aanloopbegrenzing

• Max. boordiameter: 162 mm - occasioneel groter
• DM230 - art.: 1010736
• DS150 - art.: 1023278

+ GRATIS
boren

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

++

Diamantboor DM400 +
statief DS500
• De DS 500 is een middelgroot boorstatief, geschikt voor een breed 

scala aan professionele kernboorwerkzaamheden. Combineert 
hoge stabiliteit en stevigheid met een verrassend laag gewicht. 
Dankzij de snelkoppelingsfuncties en het lage gewicht is hij een-
voudig en efficiënt te gebruiken.

• De DM 400 is een krachtige en robuuste elektrische kernboor voor 
middelzware tot zware kernboorwerkzaamheden wanneer betrouw-
baarheid en hoge productiviteit vereist zijn.

• Aanbevolen diameter 55 - 350 mm.
• Met aluminium motorbehuizing voor 

zwaar gebruik, een handgreep voor 
ergonomisch gebruik en extra schokbe-
scherming van de boormotor.

• Uitgerust met Embedded 
Connectivity, een verbeterde 
versie van Husqvarna Fleet 
Services™ voor gegevens-
analyse en inzichten in de staat van de 
machine.

• Geschikt voor waterafvoer, ventilatie, 
haaks boren, puntsgewijs boren en wan-
neer u dicht bij hoeken moet boren.

• DM400 - art.: 1183070
• DS500 - art.: 1183069

+ GRATIS
boren

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

++

RODIA boormotor 180 BG/MG + statief
• Robuuste aluminium behuizing
• Vermogen: 2400W
• Motor: 3-toeren - 780 / 1690 / 3520 t.p.m.
• Voor nat of droog gebruik, uit de hand of op statief
• Voor boordiameters tot ø 180 mm (nat) of ø 202 mm (droog)
• Gereedschapopname: 1 1/4” - 1/2”
• Gewicht: 6,8 kg
• Inclusief kunststof koffer, handgreep en gereedschapset

• Compact & Lichtgewicht boorstatief
• Max. boordiameter: ø 202 mm
• Max. boorlengte: 500 mm
• Voorzien van zwaluwstaartgeleiding, boorgataanwijzer, boordiepte 

indicatie.
• Geleverd met gereedschapset

• 180 BG - art.: 1180532
• OF 180 MG - art.: 1180533
• Compact statief - art.: 1180538
• Glijstuk - art.: 1180539

+ GRATIS 
2x HiSpeed boren

naar keuze
t/m max. ø 132 mm

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

++

++

RODIA boormotor 180 BG/MG
• Robuuste aluminium behuizing
• Vermogen: 2400W
• Motor: 3-toeren - 780 / 1690 / 3520 t.p.m.
• Voor nat of droog gebruik, uit de hand of op statief
• Voor boordiameters tot ø 180 mm (nat) of ø 202 mm (droog)
• Gereedschapopname: 1 1/4” - 1/2”
• Gewicht: 6,8 kg
• Inclusief kunststof koffer, handgreep en 

gereedschapset
• 180 BG - art.: 1180532
• 180 MG - art.: 1180533

+ GRATIS 
1x HiSpeed boor

naar keuze
t/m max. ø 132 mm

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

BG back grip

MG mid grip

CenterScanner Plus
• Professionele boorgeleider voor 

de veilige bepaling van de in- en 
uitgangspunten bij wand- en pla-
fondboringen

• Systeem van zender en ontvanger 
zorgt voor een eenvoudige uitlijning 
van het boorkanaal 
tot een wanddikte 
van 150 cm

• Bepaling van de 
vereiste boordiepte 
tot 200 cm met de 
geïntegreerde LCD-
weergave

• Exacte lokalisatie 
van de in- en 
uitgangsposities 
dankzij goed zicht-
bare ledindicatoren 
en akoestische 
signalen

• Optische en akoes-
tische waarschu-
wing bij de herken-
ning van vreemde 
voorwerpen

• Meetdiepte:
• Positieherkenning: 

2 - 150 cm wand-
dikte

• Diepte-indicatie: 2 - 
200 cm boordiepte

• Nauwkeurigheid: 
karakteristiek 3% van 
de meetdiepte

• + koffer, batterijen, 
lijmkit en 4 glijpads

• art.: 1144704

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

goed
zichtbare le-
dindicatoren

goed 
toegankelijke 
markerings-

functies

geïntegreerde 
lcd-weergave
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Droogboorpakket Plafond
• Eenvoudig en snel gaten boren in gewapend beton 

zonder water.
• Nauwkeurig en snel gaten boren in het plafond.

• Basic pakket bevat:
• Diamantboormachine 2000W 1/25/4
• Plafondboorstatief
• Droogboor Oscillator ø 71x300 1¼”
• Droogboor Oscillator ø 81x300 1¼”
• Droogboor Oscillator ø 91x300 1¼”
• Droogboor Oscillator ø 101x300 1¼”
• Droogboor Oscillator ø 111x300 1¼”
• art.: 1160852

• Complete pakket bevat:
• Basic pakket
• Stofzuiger
• art.: 1160853

1x ø711x ø71

1x ø811x ø81

1x ø911x ø91

1x ø1011x ø101

1x ø1111x ø111
Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

++

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

DROOGBOREN
IN GEWAPEND

BETON

Droogboorpakket Complete
• Eenvoudig en snel gaten boren in gewapend beton zonder water.
• Pakket bevat:

• Diamantboormachine 2000W 1/25/4
• Boorstatief
• Droogboor Oscillator ø 71x300 1¼”
• Droogboor Oscillator ø 81x300 1¼”
• Droogboor Oscillator ø 91x300 1¼”
• Droogboor Oscillator ø 101x300 1¼”
• Droogboor Oscillator ø 111x300 1¼”
• Verankeringsset
• Stofzuiger

• art.: 1160851

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

++

++

++

++

DROOGBOREN
IN GEWAPEND

BETON

Droogboorpakket Basic+
• Eenvoudig en snel gaten boren in gewapend beton zonder water.
• Pakket bevat:

• Baier Diamant droogboormachine 2150W ½ / 1¼
• Boorstatief
• Droogboor Oscillator ø 51x300 1¼”
• Droogboor Oscillator ø 81x300 1¼”
• Droogboor Oscillator ø 111x300 1¼”
• Droogboor Oscillator ø 131x300 1¼”
• Droogboor Oscillator ø 141x300 1¼”
• Droogboor Oscillator ø 151x300 1¼”
• Droogboor Oscillator ø 161x300 1¼”
• Droogboor Oscillator ø 201x300 1¼”
• Verankeringsset

• art.: 1160854

++

DROOGBOREN
IN GEWAPEND

BETON

++
8x

1x ø51 / 1x ø81 /
1x ø111 / 1x ø131 /
1x ø141 / 1x ø151 /
1x ø161 / 1x ø201

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Professionele stofzuiger S11

• Een compacte en draagbare industriële stofzuiger met 
H-classificatie voor nat en droog gebruik voor algemene 
reiniging en handgereedschap.

• Uitgerust met HEPA-filters en biedt automatische 
filterreiniging door het filter tijdens het stofzuigen te 
schudden voor een continue luchtstroom.

• Deze stofzuiger is zeer gemakkelijk te vervoeren 
en te hanteren dankzij het compacte ontwerp, 
het lage gewicht en de handige handgreep.

• Luchtstroom: 263 m³/u
• Capaciteit: 25 liter
• art.: 1182969

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
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Compacte lintzaagmachine voor cellenbeton
• Ideaal voor het verzagen van Ytong, cellenbeton, ...
• Precisiezagen: zowel haaks als schuin, diagonaal m.b.v. verstelbare aanslag 

met gradenverdeling
• Zaagblad voor droogzagen
• Maakt zeer weinig stof en lawaai vanwege de lage zaagsnelheid
• Voorzien van kraanogen

Technische gegevens:
• Vermogen: 1100W
• Monofase 230V
• Nuttige zaaghoogte: 30 cm
• Nuttige zaagbreedte: 34 cm
• Nuttige zaaglengte: 66 cm
• Widia zaagblad: 27 x 2950 mm

• art.: 1150988

16
0 

cm

Compacte
machine

Lintzaagmachine voor poroton
• Ideaal voor het verzagen van poroton, ...
• Precisiezagen: zowel haaks als schuin, diagonaal m.b.v. verstelbare aanslag 

met gradenverdeling
• Zaagblad voor droogzagen
• Maakt zeer weinig stof en lawaai vanwege de lage zaagsnelheid
• Voorzien van kraanoog en vorkliftsleuven

Technische gegevens:
• Vermogen: 1400W
• Monofase 230V
• Nuttige zaaghoogte: 50 cm
• Nuttige zaagbreedte: 42 cm
• Nuttige zaaglengte: 66 cm
• Afmeting slede: 71 x 106 cm
• Diameter vliegwiel: 44 cm
• Widia zaagblad: 41 x 3850 mm

• art.: 1152095

Snijhoogte
50 cm

Lintzaagmachine bouw
• Ideaal voor het verzagen van Ytong, poroton, cellenbeton, ...
• Precisie: zowel haaks, schuin, diagonaal m.b.v. verstelbare aanslag met gradenverdeling
• Zaagblad voor droogzagen
• Maakt zeer weinig stof en lawaai vanwege de lage zaagsnelheid
• Voorzien van kraanoog en vorkliftsleuven

Technische gegevens:
• Vermogen: 1850W
• Monofase 230V
• Nuttige zaagbreedte: 42 cm
• Nuttige zaaglengte: 66 cm
• Afmeting slede: 71 x 106 cm
• Diameter vliegwiel: 44 cm

zaag-
hoogte

zaag-
band 

Z1.7/2 
CT

zaag-
band 
Z2/3

47 cm 1183653 1147981
50 cm 1158901 1147982
65 cm 1201802 1201801

Cycloonstofzuigers
• De mobiele cycloonstofzuigers zijn ontworpen voor bronafzuiging en schoonmaken 

in zware omstandigheden. Tevens geschikt voor afzuiging van gezondheidsge-
vaarlijke stoffen. De stofafscheiding in de cycloon gebeurt in drie trappen. Door 
de cycloonwerking worden eerst de grofste stofdeeltjes afgescheiden. Vervolgens 
wordt het fijnere stof uitgefilterd door een conische prefilter.

• Universeel inzetbaar voor het verwijderen van een grote verscheidenheid aan 
bouwmaterialen en afval.

• Voorzien van een getest en gecertificeerd HEPA H13-filter.
• Functies zoals Jet Pulse voorfilterreiniging en vacuümmeter voor filterregeling.

DEMO
vraag 

demo op 
werf

S13 S26
art. 1153330 1153329
motor 1200W - 230V 2400W - 230V
luchtstroom 200 m³/u 400 m³/u
HEPA filters 1 2
max. vacuüm 220 mbar 220 mbar
gewicht 29 kg 47 kg
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Inox steenzaagmachine
• Dé zaagtafel voor de ruwbouwaannemer
• Zaagblad: 450 mm - zaagdiepte 150 

mm, ook met afgesleten segmenten
• Motor: 2200W - 230V - 3PK
• Geleverd met zaagblad 450 mm
• art.: 1118562

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Zaagtafel ID701
• Motor: 4000W - 400V
• Bladcapaciteit: 700 mm
• Max. zaagdiepte: 260 mm
• Max. zaaglengte: 52 cm
• Gewicht: 125 kg
• Geleverd inclusief zaagblad.
• art.: 1060138

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Bouwzaag (voorzien van hijsogen voor kraan)
• Robuuste en zeer stabiele werfzaag. 
• Volledig verzinkt, tafelblad uit staal met 

aluminium tafelinlage
• Krachtige elektro-

remmotor
• Voorzien van wettelijke 

beschermkap en noodstop
• Volledig gemonteerd geleverd
• Hardmetalen zaagblad van 450 mm, 

capaciteit 15 cm.

230V 400V
art. 1057098 1064725

motor 230V
3000W

400V
4400W

tafel 1000 x 660 mm
tafelverlenging 400 x 720 mm
tafelhoogte 85 cm
zaagblad 450 mm
zaagcapaciteit 15 cm
toerental 2800 t.p.m.
gewicht 90 kg

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Werfcirkelzaag IC450

AVOLA bouwzagen, voor zware belastingen op de werf. Zeer robuuste bouw-
zaag voor intensief werfgebruik.

Kenmerken IC450:
• Vermogen: 3200W
• Spanning: 400V
• Zaagblad: 450 mm
• Zaaghoogte: 153 mm
• Toerental: 2760 t.p.m.
• Gewicht: 121 kg

art.: 1095974

AANRADER
Topkwaliteit

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

RODIA steenzaagmachine 4060TS

• INOX zaagtafel
• Voor het zagen van beton, kalk-

zandsteen & porotherm blokken.
• 75% geluidsreductie
• Geleverd inclusief: blad, poten 

met wielen en dompelpomp

4060TS
motor 2200W
zaagblad ø 400 mm
zaaglengte 60 cm
zaaghoogte 14 cm
gewicht 84 kg

art.: 1058873

+ GRATIS
zaagblad 400 mm

voor beton
Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

RODIA steenzaagmachine 675TS

• INOX zaagtafel
• Voor het zagen van beton, kalkzandsteen & porotherm blokken.
• Geïntegreerd hefoog met optimale balans
• Inklapbare poten
• Twee wielen voor eenvoudig transport
• Geleverd inclusief: blad, poten met wielen en dompelpomp

675TS
motor 3000W - 230V
zaagblad ø 675 mm
zaaglengte 60 cm
zaaghoogte 25 cm
gewicht 112 kg

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

art.: 1182978

Steenzaagmachine TS400F
• Universele tafelzaag met uniek en 

uiterst stabiel mechanisme voor 
hoogteverstelling, in alle standen 
vergrendelbaar.

• Inklapbare poten, dus hanteerbaar 
door 1 persoon

• Smart pump, pomp creëert zelf een 
“properwaterzone”

• afneembare gruisopvangbak, waar-
mee levensduur pomp verlengd wordt

• 45° / 90° verstelbare kop
• Motor: 2200W / blad: 400 mm
• Max. zaagdiepte: 125 mm
• Max. zaaglengte: 70 cm
• Incl. zaagblad Elite-Cut GS50+ ø400 mm

zaagblad 400 mm
inbegrepen

 + GRATIS
2de zaagblad 

415 mm

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Zaagdiepte 14 cm
met

zaagblad 415 mm

art.: 1002803
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Handmortelpomp nr. 1
• Type recht: opening recht - breedte 18 mm
• Inhoud: 1,2 liter
• Totale lengte: 76 cm
• art.: 1106434

Originele Japanse   Originele Japanse   
premium kwaliteit !premium kwaliteit !

Handmortelpomp nr. 2
• Type 30° schuin: opening rond - diameter 24 mm
• Inhoud: 0,9 liter
• Totale lengte: 72 cm
• art.: 1106435

Originele Japanse   Originele Japanse   
premium kwaliteit !premium kwaliteit !

Handmortelpomp nr. 3
• Type 30° schuin: opening recht - breedte 18 mm
• Inhoud: 0,9 liter
• Totale lengte: 69 cm
• art.: 1106436

Originele Japanse   Originele Japanse   
premium kwaliteit !premium kwaliteit !

Handmortelpomp nr. 6
• Type 30° schuin: GEKA aansluiting 1” + slang
• Inhoud: 0,9 liter
• Totale lengte: 72 cm
• art.: 1106439

Originele Japanse   Originele Japanse   
premium kwaliteit !premium kwaliteit !

Handmortelpomp nr. 5
• Type recht: opening recht - breedte 18 mm
• Inhoud: 0,9 liter
• Totale lengte: 66 cm
• art.: 1106438

Originele Japanse   Originele Japanse   
premium kwaliteit !premium kwaliteit !

Handmortelpomp nr. 4
• Type recht: opening recht - breedte 10 mm
• Inhoud: 0,9 liter
• Totale lengte: 66 cm
• art.: 1106437

Originele Japanse   Originele Japanse   
premium kwaliteit !premium kwaliteit !

Handmortelpompen
• Handmortelpompen uit kunststof
• Toepassing: verlijming stenen, vullen van kieren en voegen, aanbrengen injectiemiddelen, ondervullen, ...
• Handig, lichtgewicht, makkelijk in gebruik, ook geschikt voor bovenhoofdse toepassingen
• Verschillende versies naargelang uw toepassing
• Snel vullen = in de lijm of mortel steken en opzuigen
• Eénvoudig aanbrengen = indrukken
• Geschikt voor lijmen, plaasters, mortels tot 

korrelgrootte 4 mm
• Eénvoudig te reinigen (in emmer water/

aanzuigen en leegduwen tot pomp 
proper is)

AANRADER

Originele Japanse   Originele Japanse   
premium kwaliteit !premium kwaliteit !

Dwangmenger Imer 120 liter
• Deze menger maakt het mogelijk om, behalve lijm & 

chapes, traditionele mortels of premix producten met 
een korrelgrootte van 8 mm te mengen, hetgeen een 
versterkt frame en stalen schoepen impliceert.

• Het rendement na mengeling wordt met 30% verhoogd, 
hetgeen mogelijk maakt 90 liter in plaats van 60 liter te 
produceren.

• Snelle & homogene menging
• Rooster met zakscheurder / Luik voor lediging
• Regelbare poten
• Eindloop-veiligheidssysteem die het mengmechanisme 

uitschakelt bij het openen van het rooster
• Kuipinhoud: 120 liter
• Kuipdiameter: 70 cm
• Motor: 1400W
• Toerental: 38 t.p.m.
• Gewicht: 124 kg
• art.: 1103380

RODIA automixer voor steenlijm
• Roestvrijstalen Automixer voor steenlijm, tegellijm, egalisatiemortel, 

pleister, ...
• Mixt terwijl u werkt
• Optimaal mixresultaat zonder klonten of luchtbellen
• Draaiende kuip / gefixeerde garde
• Geleverd inclusief: 2 kuipen van 45 liter & gardeset
• art.: 1058861

+ GRATIS
10 kuipen voor

automixer

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs
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Dwangmenger BARON E-line 120 liter
• Uitneembare mengers voor makkelijk reinigen
• Transportwielen met luchtbanden
• Kleine wieltjes bovenaan om laden door één persoon mogelijk te maken
• Zeer krachtige motor 2000W - 240V
• Toerental: 32 t.p.m.
• Capaciteit: 120 liter
• Diameter: ø 64 cm
• Diepte: 80 cm
• Hoogte: 116 cm
• Gewicht: 90 kg

art.: 1023383

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Lijm- en mortelpomp
• Lijm- en mortelpomp voor het handig verlijmen van gevelsteen, snelbouwsteen en cellenbe-

ton als alternatief op de traditionele spuitzakken.
• 5 verschillende spuitmonden
• Werkt in combinatie met accu schroefmachine
• Geleverd in tas
• art.: 1124978

* Accu schroefmachine niet inbegrepen.

Morteltapmenger
• Met de morteltapmenger mengt u probleemloos de 

mortel met de gevraagde mengtijd, waarna u de 
mortel snel in de uitneembare mortelkoker van de 
mortelspuit tapt om de mortel met de juiste dosering 
op de muur op te brengen, zodat u zonder morsver-
lies en smetvrij de volgende stenen-/blokkenlaag 
kunt aanbrengen.

• Krachtige 1800W motor met instelbaar koppel
• Traploos variabel toerental: 60 tot 140 t.p.m.
• Mengcapaciteit: tot 40 kg
• art.: 1160619

GRATISGRATIS
6x 500ml6x 500ml
gereedschapsoliegereedschapsolie

++

Dwangmenger BARON Futura 120 liter
• Kwaliteit, efficiëntie en duurzaamheid gecombineerd 

met een reeks unieke productdetails maken de 
F-serie de ultieme keuze voor de veeleisende, 
professionele gebruiker.

• Beveiligingsschakelaar bij het openen van de klep
• Positioneringsbout houdt de kap tijdens gebruik vast
• Motorafscherming beschermt tegen vuil
• Eenvoudig en efficiënt gebruik
• Verstelbare mengschoppen
• Zeer krachtige motor 2000W - 240V
• Toerental: 32 t.p.m.
• Capaciteit: 120 liter
• Diameter: ø 68 cm
• Diepte: 97 cm
• Hoogte: 108 cm
• Gewicht: 90 kg

art.: 1180469

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Mortelspuit
• Vrij werken, geen slangen en/of snoeren
• Uitneembare mortelkoker
• Snel vullen
• Makkelijk en snel wisselen van de rvs 

spuitmonden
• Sterke accuduwstangmachine
• Ruim 1 dag werken op 1 volle accu
• Variabele en instelbare spuitsnelheid
• Mortelspuithouder en draagbok in 

rvs uitgevoerd, dus snel en makkelijk 
schoon te maken

• Mortelkoker en drukschijf van speciaal 
PU kunststof, zeer sterk en makkelijk 
schoon te maken

• Mortelspuit 100 - art.: 1163014
• Mortelspuit 150S - art.: 1154920

GRATISGRATIS
transporttastransporttas

++
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Tritech T7 airless spuittoestel
• Topkwaliteit
• Eenvoudig in gebruik
• Eenvoudig in onderhoud
• Motor vermogen: 1190W
• Spanning: 230V / 50-60Hz
• Kabel: 3 m
• Capaciteit: 2,93 liter/min.
• Max. druk: 226 bar
• Max. slanglengte: 90 m
• Max. tipgrootte: 0,027” (0,68 mm)

Geleverd inclusief:
• Pistool
• 15 meter slang DN6
• Tipguard T93R + tip 517
• art.: 1158851

Injectiepomp
• Elektrische injectiepomp 230V ontworpen voor het injecteren van harsen.
• De harsen moeten gemixt worden en daarna kan de trechter hiermee gevuld worden.
• De pomp is handig in transport, gebruiksvriendelijk en gemakkelijk te onderhouden.
• Maximale druk van 300 bar
• Geschikt voor middelgrote injectiewerken
• Trechter 2 liter
• Inclusief 5 meter injectieslang + lans
• Voorzien van drukregelaar + bypass, manometer
• art. 1132223

POMPOPLOSSINGEN VOOR AL UW BOUWTECHNISCHE TOEPASSINGEN

art. 1-day afmeting dubbele 
rubber aansluiting verpak-

king afbeelding

1132225
nee D 13 x 

110 ja

standaard-
nippel

100 
stuks

1132226 schuif-
koppeling

1132227
ja D 13 x 

115 nee

standaard-
nippel

1132228 schuif-
koppeling

HA Safefoam NF 5 kg
art. nr.: 1111812

HA Cut CFL AF 5 kg
art. nr.: 1122900

HA Cut Cat AF 0,50 liter
art. nr.: 1122901

Washing Agent Eco 5 kg
art. nr.: 1061537

Toepassingen
• Primers
• Verven
• Voorstrijkmiddel
• Luchtdichtheidscoating

Injecteren van betonscheuren m.b.v. harsen Airless verspuiten van primers, coatings en verf

Inclusief:Inclusief:
• • PistoolPistool
• • SlangSlang
• • TipguardTipguard
• • TipTip



www.uniconstruct.be
www.uniconstruct.be

www.uniconstruct.be
www.uniconstruct.be

21prijzen excl. btw - geldig zolang voorraad strektwww.uniconstruct.be

POMPOPLOSSINGEN VOOR AL UW BOUWTECHNISCHE TOEPASSINGEN

Schroefpomp
• Elektrische schroefpomp voor het verpompen van minerale lijmen 

en mortels.
• Kan gebruikt worden voor vloeistoffen, mortels en mengsels met 

een maximum korrelgrootte van 2 mm.
• Kan ook gebruikt worden om te verspuiten in combinatie met 

compressor + sprayset
• Traploze pompsnelheid (tot 15 liter/min.)
• Niet geschikt voor harsen.
• Motor: 1150W - 230V/50Hz
• Capaciteit: 0,5 - 6 liter/min.
• Trechterinhoud: 30 liter
• Max. druk: 25 bar
• Max. slanglengte: 20 m
• Gewicht: 15 kg

Pompen en aanbrengen van pleisters en cementgebonden coatings

Pompen & vullen

• Set met 5 mondstuken - art.: 1160527
• Set met breed mondstuk - art.: 1160491

++ OFOF

Toepassingen
• Steenverlijming
• Aanbrengen van voegen tussen prefabelementen
• Opvullen van voegen rondom deurkaders
• Opnieuw vullen van uitgeslepen sleuven bij elektro- en 

sanitairwerken

Pompen & verspuiten

• art.: 1160490 Compressor niet 
inbegrepen in set

Toepassingen
• Coating en mortel voor de waterdichting van beton en metselwerk
• Flexibele 2-component coating voor waterdichting van beton en metselwerk
• Dunne spuitpleisters

Zak 25 kg - art.: 1094308 A+B = 32 kg - grijs - art.: 1061445

UNIVERSELE
BOUWPOMP

Po m p e n
&

ve r s p u i t e n
m e t

1  t o e s t e l

ar
t.:

 1
14

48
22
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Betonmolen Imer 250
• De Syntesi serie heeft geen kroon noch 

tandwiel en speciale traploze kuipblok-
kering. Dit resulteert in een langere en 
onderhoudsvrije levensduur.

• Robuuste kuip met vervangbare mengar-
men (eraan geschroefd ipv gelast)

• De kuip wordt gedemonteerd mits een 
simpele vleugelmoer.

• Bedieningswiel, voorzien van een inklapbare 
hendel.

• Elektrische motor in de beugel geïntegreerd 
voor een optimale bescherming.

• Geen tandkrans, dus geen lawaai.
• Helling heel precies en zonder moeite in 

te stellen dankzij draaiwiel met 
reductiekast.

• Kuipinhoud: 235 liter
• Elektrische motor: 1000W
• Gewicht: 119 kg

art.: 1103482

Betonmolen karweien ATIKA 185 l. met voetrem
• Grote betonmolen voor karweiwerken - profes-

sionele uitvoering.
• Kuipinhoud 185 l.
• Voetrem voor traploze positionering 

van de mengkuip.
• Sterke wisselstroommotor 900W, 

met zeer kleine overbrenging.
• Volledig gelast frame

• Lengte: 136 cm
• Breedte: 92 cm
• Hoogte: 136 cm
• Gewicht: 96 kg

art.: 1000044

Betonmolen karweien ATIKA 145 l. met voetrem
• Kleine betonmolen voor karweiwerken - professionele 

uitvoering.
• Kuipinhoud 145 l.
• Voetrem voor traploze positionering van de 

mengkuip.
• Sterke wisselstroommotor 700W, met zeer 

kleine overbrenging.
• Volledig gelast frame

• Lengte: 120 cm
• Breedte: 68 cm
• Hoogte: 128 cm
• Gewicht: 60 kg

art.: 1000040

Voetrem

Betonmolen 350 liter - compleet
• De meest complete molen op de markt, voorzien van lichtplaat, wielenset geschikt voor 

sneltransport (80 km/u)
• Voorzien van dissel (zowel geschikt voor vrachtwagenkoppeling als voor bolkoppeling), 

vorklifthaken, kraanhaak
• Traploos kantelbare mengkuip, zware afwerking, extra stevige mengstaven, kantelbaar door 

wiel met zeer klein verloop en met voetvergrendeling.
• Volledig beschermde tandkrans
• art.: 1000003

inclusief
bolkoppeling

inclusief
verlichtingsplaat

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Voetrem

Betonpoliermachine - 90 cm B436

• Machine wordt 
geleverd met 4 
afwerkbladen.

• Voorwerkbladen kan je over 
de finishbladen schuiven en 
zijn afzonderlijk te bestellen.

Betonpoliermachine B436
• Motor: Honda 5.5 PK benzine
• Omwentelingen: 60 - 126 t.p.m.
• Diameter: 90 cm
• Gewicht: 75 kg
• art.: 1011315

4x4x  
gemonteerd op machine

4x4x  
afzonderlijk te bestellen*

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Betonmolen Imer 350R 
• De Syntesi serie heeft geen kroon 

noch tandwiel en speciale traploze 
kuipblokkering. Dit resulteert in 
een langere en onderhoudsvrije 
levensduur.

• De kuip wordt gedemonteerd mits 
een simpele vleugelmoer.

• Bedieningswiel, voorzien van een 
inklapbare hendel.

• Elektrische motor in de beugel 
geïntegreerd voor een optimale 
bescherming.

• Voorzien van reductiekast.
• Kuipinhoud: 345 liter
• Elektrische motor: 1400W
• Gewicht: 175 kg

art.: 1003817

Betonpoliermachine - kantenafwerker - 60 cm B424

• De vrij ronddraaiende tweede ring, met 
rubberen protectie staat toe 
de machine te gebruiken 
langsheen wanden zonder 
beschadiging van de machine of de wand.

• De bladen of schijf bevinden zich vlak onder de 
beschermring zodat men kan afwerken tot 2 mm 
tegen de wand.

• Het voorwerken kan gebeuren met een onder te 
brengen vlakke schijf.

• Machine wordt geleverd met knikstuur, om transport te 
vergemakkelijken. Kantenafwerker met 4 afwerkbladen 
(finish) + 1x voorwerkplaat

4x4x  
gemonteerd op machine

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Kantenafwerker B424
• Motor: Honda 5.5 PK benzine
• Omwentelingen: 120 t.p.m.
• Diameter: 60 cm
• Gewicht: 50 kg
• Geleverd met 4 gemonteerde 

finish bladen + 1x voorwerkplaat
• art.: 1022706

++

++

++

++



www.uniconstruct.be
www.uniconstruct.be

www.uniconstruct.be
www.uniconstruct.be

23prijzen excl. btw - geldig zolang voorraad strektwww.uniconstruct.be

Mechanische trilnaald
• Exclusief ATS (anti-twist-systeem) zorgt voor een langere levenduur van de slang.
• Zeer stevige connectie tussen motor en slang.
• Dubbel versterkte rubber slang.
• Koolborstels eenvoudig bereikbaar.

Motor:
• Vermogen: 2300W
• Gewicht: 6,5 kg

Slangen:
• Lengte: standaard 3 m
• (op aanvraag 1, 2, 4, 5 m)

Naalden:
• Rotatiesnelheid: 12000 tpm
• Diameter: standaard ø35mm
• (op aanvraag : ø 28 / ø 42 / 

ø 50 / ø 57 mm)

• art.: 1083955

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Hoogfrequent trilnaalden - Runner Plus
• Trilnaald met geïntegreerde elektronische omvormer
• Lengte slang: 7 m
• Lengte stroomkabel: 15 m
• Deze combinatie naald, elektronische omvormer, zorgt ervoor 

dat u de naald gewoon kan gebruiken op 
220V - CE-stekker, zonder een ex-
terne omvormer te gebruiken.

• Eenvoudig, schokvast, 
licht in gewicht en 
toch voor zware 
werkzaamheden

art. omschrijving actieprijs
1091516 Runner Plus - ø 38 -
1091517 Runner Plus - ø 52 -

Betonafwerkspaan Zeus
• Aluminium trilbalk 2 m breedte (op aanvraag 1,5 m en 2,5 m verkrijgbaar)
• Lightgewicht voorzien van transportgreep
• Rubber trillingsdempers
• Motor: elektrische motor 230V / 50-60Hz
• Totale controle door dubbele handgreep
• Afgerond profiel laat zowel trekken en 

duwen toe
• Gewicht: 19 kg
• art.: 1091525

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Betonafwerkspaan
• Trilbalk 2 m breedte (op aanvraag 1,5 m en 2,5 m 

verkrijgbaar)
• Transportgreep
• Makkelijk te onderhouden en de steel is makkelijk 

demonteerbaar.
• Honda benzinemotor GX25
• Verstelbare aluminiumboom die kantelt dankzij 

draaihandgreep.
• Trilas, gemonteerd op dubbel kussenblok
• Hoogwaardige en flexibele koppelingen tus-

sen motor en trilunit.
• Afgerond profiel laat zowel trekken en 

duwen toe.
• Lichtgewicht: 19 kg
• art.: 1000375

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Omvormer VS Combi - 1,2 kVA
Omvormer:
• Aansluiting voor 1 hoogfrequent-

naald
• Krachtige machine van hoge kwa-

liteit voor de zware betonwerken
• Omkasting volledig in ABS.
• Input: 5A - 50Hz - 220V - 1,2 kVA
• Output: 13A - 200Hz - 42V
• art.: 1028347 + 1022761

Omvormer VS Euro - 2,4 kVA
Omvormer:
• 2 aansluitingen voor trilnaalden
• Krachtige machine van hoge kwa-

liteit voor de zware betonwerken
• Omkasting volledig in gepoeder-

coat staal
• Input: 9A - 50Hz - 220V - 2,4 kVA
• Output: 26A - 200Hz - 42V
• Je kan twee naalden aansluiten op 

deze omvormer.
• art.: 1022763 + 1022761

Hoogfrequenttrilnaalden VS
Naalden:
• Lengte slang: 5 m
• Lengte stroomkabel: 10 m
• Hoogfrequentnaald diameter 35 / 40 / 50 / 60 / 65 mm 
• Met thermische beveiliging
• Geschikt voor omvormer VS Euro of VS Combi

art. omschrijving prijs korting
1121160 slang + naald ø 38

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

1022761 slang + naald ø 50
1055007 slang + naald ø 60
1055008 slang + naald ø 65
1028347 omvormer combi
1022763 omvormer euro

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

++

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

++ Trilnaald - rugzakmodel
• Draaibaar, geïsoleerd frame
• Totale mobiliteit zonder afhankelijk te zijn van elektriciteit
• Ergonomische rugzak

Motor:
• Honda benzinemotor GX35
• Gewicht: 7 kg

Slang:
• Lengte: 2 m

Naald:
• Rotatiesnelheid: 10000 tpm
• Diameter: ø 38 mm

• art.: 1130404

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Trilbalk
• Trilbalk 2 m breedte
• Balk en frame kunnen van elkaar 

gehaald worden voor gemakkelijk 
transport

• Opvouwbare handgreep, verminderd 
het transportvolume met 50%

• Honda benzinemotor GX35
• Motor op hoogte, voorkomt spatten 

en verminderd het risico op vuil
• Afgerond profiel laat zowel trekken 

en duwen toe
• Lichtgewicht: 20,5 kg
• art.: 1023205

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
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BG trilplaat PCX60A

• Geschikt voor stabilisé, zand, asfalt ... Grotere werksnelheden 
voor een nog grotere productiviteit

• Beperkte mate van hand-armtrilling, voor de gezondheid en 
veiligheid van de bediener.

• Motorbeschermingsframe, voorzien van hijsoog, 
motorbeschermingskap uit kunststof.

• Geleverd met wielen en 12 l. waterkit
• Optioneel: klinkermat

PCX60A
art. 1160523
motor Honda GX120 - 4 takt
afm. plaat (b x l) 35 x 40 cm
trilkracht 11 kN
loopsnelheid 25 m/min.
gewicht 74 kg

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

BG trilstamper RTX 68

• Extra krachtig voor gebruik op samen-
hangende materialen en hellingen

• Extra sterk, duurzaam ontwerp
• Onderhoudsvrije voet met oliepeil
• Lage hand-arm vibratie
• Gemakkelijk transporteerbaar
• Optioneel: onderhoudskit

GRATISGRATIS
trolleytrolley++

RTX 68
art. 1160525
motor Honda GX100 - 4 takt
afm. voet (b x l) 28 x 33,5 cm
hoogte 104 cm
trilkracht 16 kN
max. helling 20°
gewicht 70 kg

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Mikasa trilplaat MVC-T90H

• Trilplaat hoge kwaliteit Mikasa
• Hoge loopsnelheid en trilkracht
• Volledig gesloten protectie V-riem als bescherming tegen zand en vuil.
• Bij gebruik van een hijshaak hangt de machine helemaal vlak.
• Voorzien van vast wielenstel (voorkomt verlies en diefstal).
• Voorzien van tachometer (urenteller en toerenteller).
• Watertank optioneel leverbaar.

MVC-T90H
art. 1106424
motor Honda benzine GX160
vermogen 5,5 PK
afm. plaat (l x b) 53 x 50 cm
trilkracht 1800 kg
gewicht 86 kg

AANRADER
TOP

kwaliteit

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Mikasa trilstamper MTX-60

De “extra large” trillingsdempers voorkomen overmatige 
trillingen op de armen van de bediener. De benzinek-
raan en de stopknop bevinden zich direct aan de 
bedieningshendel zodat men in een noodgeval 
de machine zéér eenvoudig tot stilstand kan 
brengen. Een standaard hijsoog op de machine 
en een optionele transportkar voor de machine 
vergemakkelijken het opheffen en transport van de 
trilstamper.
• Minder uitlaatgassen en lawaai
• Dubbel ingebouwd gepatenteerd luchtfilter
• Gemakkelijk starten van motor door automatische 

decompressie
• Nieuw ontworpen hexagonale stampvoet voor een hogere 

stabiliteit.

MTX-60
motor Honda 4-takt
vermogen 3,0 PK
afm. plaat (l x b) 340 x 285 mm
trilkracht 1480 kg
gewicht 63 kg art.: 1022694

Mikasa trilplaat (vooruit/achteruit) MVH-120GH

• Trilplaat hoge kwaliteit Mikasa
• Uitermate geschikt voor de zwaar-

dere werken.
• Hoge loopsnelheid en trilkracht
• Betere werking tegen hellende opper-

vlaktes tot 35%
• Bij gebruik hijshaak hangt machine 

volledig vlak
MVH-120GH

art. 1022692
motor Honda benzine
vermogen 5,5 PK
afm. plaat (b x l) 59 x 40 cm
trilkracht 2500 kg
gewicht 118 kg

AANRADER
TOP

kwaliteit

Ook verkrijgbaar 
in diesel

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Mikasa trilplaat MVC-F70H

• Trilplaat hoge kwaliteit Mikasa
• Hoge loopsnelheid en trilkracht
• Volledig gesloten protectie V-riem als bescherming tegen zand en 

vuil.
• Bij gebruik van een hijshaak hangt de machine helemaal vlak.
• Watertank en rubbermat optioneel leverbaar.

MVC-F70H 
art. 1000393
motor Honda benzine GX160
vermogen 5,5 PK
afm. plaat (l x b) 51 x 42 cm
trilkracht 1500 kg
gewicht 73 kg

AANRADER
TOP

kwaliteit

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

BG trilplaat PCX13/40

• Geschikt voor stabilisé, zand, asfalt ... 
Grotere werksnelheden voor een nog 
grotere productiviteit

• Beperkte mate van hand-armtrilling, voor de 
gezondheid en veiligheid van de bediener.

• Motorbeschermingsframe, voorzien van hijs-
oog, motorbeschermingskap uit kunststof.

• Optioneel: waterkit en klinkermat

GRATISGRATIS
wielensetwielenset++

PCX13/40
art. 1129316
motor Honda GX160 - 4 takt
afm. plaat (b x l) 40 x 60,6 cm
trilkracht 13 kN
loopsnelheid 20 m/min.
gewicht 83,5 kg

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

BG trilplaat PCX17-50A

• Geschikt voor stabilisé, zand, asfalt ... Grotere werksnelheden voor een 
nog grotere productiviteit

• Beperkte mate van hand-armtrilling, voor de gezondheid en veiligheid van 
de bediener.

• Motorbeschermingsframe, voorzien van hijsoog, motorbescher-
mingskap uit kunststof.

• Geleverd met wielen en 12 l. waterkit

PCX17-50A
art. 1160524
motor Honda GX160 - 4 takt
afm. plaat (b x l) 50 x 54 cm
trilkracht 15 kN
loopsnelheid 24 m/min.
gewicht 91 kg

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
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Waterdichte schokvaste bouwlaser BMI - Nautilus
Deze horizontaallaser wordt in Duitsland geproduceerd met als uitgangspunt het gebruik op 
de werf onder zware omstandigheden. Hij is gebouwd om te voldoen aan 
de belangrijkste eisen van de aannemer.

Wat zijn die “werfeisen” ? Een laser moet ...
1. Bestand zijn tegen stof
2. Bestand zijn tegen water
3. Tegen een stoot kunnen.
4. Nauwkeurig meten 
5. Door elke werknemer zeer een-
voudig te bedienen zijn.
De BMI Nautilus verenigt al deze 
eigenschappen! Unieke laser. 
Bekijk de productfilm op 
www.uniconstruct.be bij “product 
in de kijker.”

Schokvast
• Een zwaar aluminium laserhuis, 

volledig omgeven door een rub-
beren rolkooi. De omkasting van 
de laser zal bijgevolg nauwelijks 
beschadiging kunnen oplopen. 
Geen risico op gebroken omkas-
tingen bij een toevallige val.

• Ook het binnenwerk van de laser (motor en elektronica) is extreem zwaar uitgevoerd om 
een stoot te kunnen opvangen.

Waterdicht (IP67)
• Deze laser voldoet aan IP67. Het binnenwerk is beschermd in een volledig waterdicht 

aluminium huis.
• De laser is bestand tegen WATER (regen, 

doorslijpers, zaagtafels, etc.) : IPx7 => klasse 7 
= geen waterindringing, zelfs bij volledige onder-
dompeling. Kan eenvoudig afgespoeld worden 
met de tuinslang.

Stofdicht
• De laser is bestand tegen STOF (slijpers, 

boorhamers, zaagtafels etc.) :  IP6x => klasse 6 
= hoogst mogelijke klasse van stofdichtheid

Eenvoudig te bedienen
• Volledig automatisch nivellerend
• Slechts één schakelaar op de laser (aan/uit)

Automatische tilt-functie (ESP)
• De laser stopt automatisch met draaien 

wanneer deze per ongeluk uit zijn “pasvlak” 
wordt gebracht

Eigenschappen laser:
• Werkbereik: diameter 300 m
• Nauwkeurigheid: +/- 2,6 mm / 30 m
• Werkbereik: -10°C - 50°C
• Nivelleertijd: < 30 sec.
• Autonomie: +/- 50 uren

Het PAKKET:
• Laser Nautilus IP67
• Batterijlader
• Ontvanger met dubbel display en 

latklem
• Batterijen vr ontvanger
• Statief
• Stevige opbergtas

Kortom de ideale laser voor de aan-
nemer ruwbouwwerken, betonbouw, 
wegenwerken, klinkerwerken, etc. 

Een no-nonsense laser, makkelijk te 
hanteren door elke werknemer.

AANRADER
TOP

kwaliteit

KOOP-KOOP-
TIPTIP

Dé laser voor de 

aannemer!

Bekijk productfilm op 

www.uniconstruct.be

art.: 1021712

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Vacuümunit universeel 230V - 150 kg
• Geschikt voor vastzuigen en verplaatsen van poreuze en niet-poreuze tegels
• Met de vacuümklem is het eenvoudig om zware tegels te verplaatsen. De unit maakt ge-

bruik van blowervacuüm zodat ook het opnemen van poreuze tegels geen probleem is.
• Voorzien van 2 handgrepen voor manuele opname en van een hijsoog voor de kraan
• Standaard geleverd met een zuignap 400 x 600 mm.
• Optioneel: zuignap 400 x 300 mm - met een draagkracht van 80 kg.
• Motor: 1400W - 230V
• Max. hefvermogen: 150 kg
• Eigen gewicht: 21 kg

handgrepen

centraal 
hijsoog

DEMO
vraag 

demo op 
werf

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

ar
t.:

 1
07

00
77

Vacuümunit accu - 250 kg
• Geschikt voor gebruik met de hand of aan 

de machine.
• De unit is uitgerust met een accu, zodat u 

geen externe aandrijving nodig hebt.
• Max. hefvermogen: 250 kg
• Eigen gewicht: 15 kg
• Standaard geleverd met een zuignap 

275x460 mm
• Optioneel: zuignap 150x260 mm - met 

een draagkracht van 100 kg

• art.: 1059646

Topcon AT-B4 werfniveau
• Automatisch waterpasinstru-

ment
• Kijkervergroting 24x
• Lensgrootte: 32 mm
• Nauwkeurigheid: 2 mm / 1 km
• Waterbestendig: IPX6
• art.: 1084033

KOFFERKOFFER +
werfniveau AT-B4

+ driepoot
+ baaklat 4 m

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Grondboor benzinemotor 50cc
• Ideaal voor het aanplanten en installatie van schuttingen
• Standaard geleverd met 3 boren: diam. 100 mm, 150 mm en 200 mm
• Motor: benzine 2 takt - 51,7 cm³
• Inhoud reservoir: 1,2 L
• Hoogte: 1060 mm
• Lengte boor: 800 mm
• Geluidsniveau: 113 dB
• Gewicht: 12,2 kg
• Centrifugaalkoppeling
• Aanzuigpomp, eenvoudige start
• art.: 1160629

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Inclusief 3 boren
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BG Promix 1600W
• Mixer is geschikt voor materialen met een hoge viscositeit, zoals 

pleister, cement, mortel, tegellijmen en kalkspecie.
• Variabele snelheidsregeling / 2 mechanische snelheden
• Uitgerust met faalveilig palslot
• Trage start, weining spatten
• Zware motor en versnellingsbak met een lange levensduur
• Gemakkelijke onderhoudsprocedure
• Groot vermogen en koppel

1600W
art. 1058740
motor 1600W
aansluiting M14
gewicht 5,5 kg
versnelling 1 153 - 310 tpm
versnelling 2 309 - 670 tpm

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Polystyreensnijder alu Profi
• De praktische helper voor het snel snijden van polystyreen
• Snijhoogte: 135 cm
• Snijdiepte: 33 cm
• Lengte snede: 100 cm
• Ingangsspanning: 230V - 50/60Hz
• Uitgangsspanning: 40V - 200W
• Beschermingsklasse: IP68
• Gewicht: 14 kg
• art.: 1115482

Snijmogelijkheden:

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Polystyreensnijder SC150
• Handgereedschap voor het snijden van harde PS isolatie
• Vermogen: 250W
• Spanning: 230V - 50Hz
• Snijtemperatuur: max. 500°C
• Meslengte: 15 cm, ook andere types verkrijgbaar
• Kabel: 3 m
• Gewicht: 1 kg
• art.: 1115480

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Polystyreensnijder
• De praktische helper voor het snel snijden van polystyreen.

PS cutter EC2
art. 1115475
snijhoogte 130 cm
snijdiepte 31 cm
lengte snede 100 cm
ingangs-
spanning 230V - 50/60Hz

uitgangs-
spanning 40V / 200W

bescher-
mingsklasse IP 68

gewicht 11,8 kg

Optioneel:
• Staander (1)
• art.: 1115478

• Steigerklem (2)
• art.: 1115477

(1)

(2)

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Filterbox
Naast de gebruikelijke Dryfast stofzakken is er nu ook een unieke filterbox FB300 beschik-
baar, die niet alleen aangesloten kan worden op de Dryfast DAF en TTV serie, maar ook op 
andere merken hogedruk axiaal ventilatoren met een slangaansluiting van Ø 300 mm en een 
luchtverplaatsing tussen 2000 en 4000 m³/u.

Indien er geen ruimte of de mogelijkheid is om de stoffilterzak te gebruiken, is er nu wel de 
mogelijkheid de filterbox te plaatsen.Het unieke van deze sterke kunststof Dryfast filterbox is 
dat de filtercombinatie zelf samengesteld kan worden voor diverse toepassingen.

• Voor stofbeheersing in de bouw- en renovatiemarkt zal een filterbox samengesteld kunnen 
worden met een G4 grofstof cassettefilter en een F9 fijnstof cassettefilter.

• Voor renovatiewerken in verzorgingshuizen, ziekenhuizen, scholen en de voedingsmid-
delenindustrie, kan de filterbox samengesteld worden met een G4 grofstof cassettefilter, F9 
fijnstof cassettefilter en een HEPA-filter. 

• Daarnaast kan de filterbox uitgerust worden met een koolstof cassettefilter voor allerlei 
vormen van geurbestrijding in de renovatiemarkt, bouw- en schildersmarkt en de industrie.

• Verschillende filters beschikbaar; G4, F9, HEPA en koolstof
• De DAF3000 is met een koolstoffilter te gebruiken voor geurbeheersing
• Kan eenvoudig met een hogedrukreiniger schoongemaakt 

worden
• Te gebruiken voor overdruk- en onderdruk toepas-

singen
• Geschikt voor binnen- en buitenopstelling (buiten 

alleen uitblazend)
• Compleet geleverd met 30 cm aansluitslang Ø 300 

mm en 2 slangklemmen

art.: 1180588

Ventilator
• Draagbare, stapelbare axiaal ventilator speciaal ontwikkeld 

voor het afvoeren van kwalijke gassen en stof in de bouw 
en industrie.

• Door de druk van 295 Pa is deze axiaal 
venitlator uitermate geschikt voor toe-
passing met grotere slanglengtes 
en stofzakken.

• Luchtverplaatsing: 3000 m³/uur
• Luchtdruk max.: 295 Pa
• Slangaansluiting: 2 x 300 mm
• Luchtstroom: vrij uitblazend
• Mobiliteit: draagbaar
• Afmetingen: 520 x 400 x 

500 mm
• Gewicht: 13 kg
• art.: 1103481

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
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Flex stofzuiger VCE 33 L AC Set

• Stofzuiger, met automatische filterreiniging
• Draaischakelaar met geïntegreerde uitstand van de filterreiniging
• Aparte volumestroomregeling
• Antistatische uitrusting

• Motor: 1200W
• Volumedebiet: 4500 l/min.
• Onderdruk: 25000 Pa
• Filteroppervlak: 5000 cm²
• Kuipinhoud: 30 liter
• Kabellengte: 7,5 m
• Gewicht: 15,2 kg

• art.: 1158880

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Flex mixers

MXE 1202 MXE 1602
art. 1180485 1180486
vermogen 1200W 1600W
toeren stand 1 0-210/325/530 tpm 0-210/325/530 tpm
toeren stand 2 0-320/490/780 tpm 0-320/490/780 tpm
aansluiting M14 M14
gewicht 4,6 kg 5,0 kg
mengstaaf inclusief mengstaaf WR2

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

FLEX handcirkelzaag voor natuursteen en tegels CS 60 wet

• Diamantzaagmachine voor het nat zagen van natuursteen tot 60 mm diep
• Motor: 1400W
• Traploze instelling verstek 0-45°
• Watertoevoer ter koeling van het zaagblad
• Snelkoppeling ½”
• Met PRCD schakelaar
• Traploze instelling snijdiepte 0-60 mm
• Set bevat:

• Machine CS 60 Wet
• Diamantzaag met segmenten
• Diamantzaag met Turbo-seg-

menten
• In L-BOXX koffer

• art.: 1157566

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs ++

Flex haakse slijper 230 mm - 2600W
• Robuuste motor- en aandrijvingbehuizing. De stabiele en duurzame stalen aandrijving, 

alsook de door een metalen kap beschermde lagers, verhogen de betrouwbaarheid en de 
levensduur.

• Microprocessor met zachte aanloop, heropstartbeveiliging na stroomonderbreking, 
overbelastingsbeveiliging en CDC-electronic voor het constant houden van het toerental bij 
belasting

• Anti-Kickback: stopt de motor bij schijfblokkering
• Toerental: 6500 t.p.m.
• Gereedschapsopname: M14
• Spanhals: ø 64 mm
• Kabel: 4 m
• Gewicht: 6,35 kg
• + diamantschijf beton, 

sleutel, snelspanmoer 
en SoftVib-handgreep 
in koffer

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

art.: 1157563

Flex Giraffe langehalsschuurderset GE 7

• Krachtige motor 710W
• Traploze toerentalkeuze (1000 - 1650 t.p.m.)
• Lengte machine: 1520 mm
• Gewicht machine: 4,20 kg 

+ perfecte uitbalancering
• Hoge muren of plafonds 

afschuren zonder ladder 
of stelling

• Set bevat:
• Giraffe GE 7
• Segmentschuurkop
• Excentrische schuurkop
• Anti-statische zuigslang
• Transporttas

• art.: 1158874

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

++

25 stuks (K100)25 stuks (K100)++

Flex Giraffe voor beton GDE 10 Turbo-Jet

• Krachtige motor 1010W
• Toerental DGH-R: 5800 - 8700 t.p.m.
• Toerental DSH-R: 1700 - 2500 t.p.m.
• Lengte machine: 1490 mm
• Gewicht machine zonder kop: 3,60 kg
• Set bevat:

• Giraffe GDE 10
• Schuurkop DGH-R D150
• Schuurkop DSH-R D150
• Anti-statische zuigslang
• Transporttas

• art.: 1205896

NIEUW

++

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
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RUBI tegelzagen DC-250 1200

• Waterkoeling van het zaagblad m.b.v. water-
pomp met ingebouwde regelkraan.

• Dubbel handvat, kort en lang, voor moeite-
loos zagen van grote formaten.

• Op kogellagers rollende en kantelbare 
motorunit voor verstekzagen.

• Kan makkelijk door 1 persoon gehan-
teerd en in-en uitgeladen worden.

• Motor: 1100W
• Diameter blad: 250 mm
• Zaaglengte: 120,5 cm
• Diagonaal: 85 x 85 cm
• Zaaghoogte: 61/90 mm
• Afmetingen: 160 x 82 x 131 cm
• Gewicht: 60 kg

• art.: 1096474

ACTIEPRIJS
+ geleverd met
tegelzaagblad

 + GRATIS
laser en level

system
+ zijtafel

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

RUBI elektrische voegenkrabber RUBISCRAPER

• Met deze elektrische krabber wordt de voeg perfect 
verwijderd zonder dat de tegel breekt.

• Gemakkelijk in gebruik met 3 verschillende 
snelheden.

• Ergonomisch
• Uitwisselbare messen, die bovendien te 

slijpen zijn, van 1,5 mm, 2 mm, 3 mm 
en 4 mm dikte

• Geleverd in koffer, inclusief twee 
messen (1,5 mm en 3 mm)

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

art.: 1125572

RUBI professionele tegelsnijder TZ-1300

• Dubbele geleiding met 6 kogellagers en een breeksysteem met 2 standen
• Verstelbare en instelbare afstelhaak voor 

het maken van repeterende snedes
• Met extra grote zĳ steunen 

voor het verwerken van 
grootformaat tegels

• Snĳwieltjes van Ø 8 tot 
22 mm.

• Lengte: 1300 mm
• Diagonaal: 900 x 900 mm
• Inclusief een snĳwieltje 

van Ø 8 en 18 mm
• art.: 1132587

 + GRATIS
Professionale

gereedschapskist 
90 liter

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

RUBI TC-125 KIT

• Nauwkeurig zagen dankzij het Slim System geleidingssysteem op verstelbare roestvrijsta-
len radiale lagers.

• Zaagkop met snel verstelsysteem zowel in hoogte verstelbaar als van 0° tot 45° voor 
verstek zagen.

• Dubbel stofreductiesysteem door afzuiging of door water.
• Kantelbare zijbeschermer voor verstek zagen. Vermindert waterspatten en verbetert de 

stofafzuiging.

• De kit bestaat uit:
• 1x TC-125 cirkelzaag 1250W
• 1x TCR superpro zaagblad
• 1x universele stofzuigeraansluiting
• 3x SLIM geleiderails van 110 cm elk
• 2x klemmen
• 2x zuignappen

• art.: 1178505

 + GRATIS
diamant-
zaagblad
ø 125 mm
(zagen en
schuren)

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

RUBI draagsysteem Slim Easy Trans

• Het Slim Easy Trans draagsysteem is speciaal ontworpen voor de verwerking van grootfor-
maat, dunne keramische platen tot 320 cm lengte.

• Het Slim Easy Trans draagsysteem kan naast de Slim Cutter en TC-125 zaag- en snijsyste-
men voor keramische platen worden gebruikt.

• Dankzij de 10 zuignappen kan de tegelzetter de bevesti-
gingspunten afstellen, zodat de keramische platen op de 
juiste manier worden vervoerd.

• Het bestaat uit een set van twee aluminium geleiders, intrek-
baar en verstelbaar van 160 tot 320 cm.

• Maximaal draagvermogen: 60 kg (standaarduitvoering), kan 
verhoogd worden tot maximaal 110 kg, waarbij voor elke 10 kg extra, 
2 extra zuignappen worden gebruikt.

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

art.: 1100522

RUBI ergonomische vloerderstoel
• Vernieuwd chassis in aluminium voor 

een betere stabiliteit. Voorzien van 
7 wielen.

• Laat een een ergonomische positie 
toe en ontlast zowel de rug als de 
knieën

• Hellingshoek en hoogte van het 
zadel is instelbaar om elke mogelijke 
werkpositie toe te laten.

• Ideaal voor vloer- en tegelwerken, 
parketwerk, schoonmaakwerken, 
etc...

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

art.: 1045405

RUBI professionele tegelsnijder TZ-850

• Dubbele geleiding met 6 kogellagers en een breeksysteem met 2 standen
• Verstelbare en instelbare afstelhaak voor het 

maken van repeterende snedes
• Met extra grote zĳ steunen 

voor het verwerken van groot-
formaat tegels

• Snĳwieltjes van Ø 8 tot 22 mm.
• Lengte: 850 mm
• Diagonaal: 60 x 60 mm
• Inclusief een snĳwieltje van 

Ø 8 en 18 mm
• art.: 1132586

 + GRATIS
Professionale

gereedschapskist 
55 liter

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
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RODIA professionele tegelsnijder Viper 95

• Voor het droog snijden van keramische en porcellenato tegels. Inox uitvoering 
voor eenvoudig onderhoud en lange levensduur. Voorzien van liniaal, brede 
aanslag, verstelbare zijaanslag en geïntegreerde tegelsteunen

• Eénhands snij- en breekmechanisme
• 2 tegelsteunen

• Capaciteit: 95 cm
• Diagonaal snijden: tegels tot 67 x 67 cm
• Tegeldikte: 6 - 20 mm
• Breekmechanisme: 

1500 kg
• Geleverd in koffer, met 

Rodia snijwieltje premium 
ø 10 mm

• art.: 1116324

+ GRATIS
snijwieltjes

titanium ø 10 mm
titanium ø 18 mm

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

RODIA professionele tegelsnijder Viper 75

• Voor het droog snijden van keramische en porcellenato tegels. Inox uitvoering 
voor eenvoudig onderhoud en lange levensduur. Voorzien van liniaal, brede 
aanslag, verstelbare zijaanslag en geïntegreerde tegelsteunen

• Eénhands snij- en breekmechanisme
• 2 tegelsteunen

• Capaciteit: 75 cm
• Diagonaal snijden: 

tegels tot 53 x 53 cm
• Tegeldikte: 6 - 20 mm
• Breekmechanisme: 1500 kg
• Geleverd in koffer, met Rodia 

snijwieltje premium ø 10 mm
• art.: 1116323

+ GRATIS
snijwieltjes

titanium ø 10 mm
titanium ø 18 mm

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

RODIA tegelzaagmachine 90 cm 259RS HiPower

• RVS roestvrij stalen tegelzaagmachine.
• In hoogte verstelbare zaagkop voor het inzagen 

van harde tegels.
• Geïntegreerde verstekzaagmogelijkheid.
• Soepele zaagbeweging voor precieze snedes.
• Geleverd met natzaagblad, poten, dompelpomp, 

aanslag.

art.: 1116120

259RS HiPower
motor 2200W
toerental 2800 t.p.m.
zaagblad ø 250 mm
zaaglengte 90 cm
diagonaal tegels tot 63 x 63 cm
zaaghoogte 50 mm
afmetingen 123 x 52 x 60 cm
gewicht 55 kg

KOOPTIP
top-

kwaliteit

+ GRATIS
zijtafel

400 x 400 mm
Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

RODIA tegelzaagmachine 120 cm 2512RS HiPower

• RVS roestvrij stalen tegelzaagmachine voor eenvoudig onderhoud en lange levensduur.
• In hoogte verstelbare zaagkop voor het 

inzagen van harde tegels.
• Geïntegreerde verstekzaagmogelijkheid.
• Soepele zaagbeweging voor precieze snedes.
• Geleverd met natzaagblad, poten, dompel-

pomp, aanslag.

art.: 1116121

2512RS HiPower
motor 2200W
toerental 2800 t.p.m.
zaagblad ø 250 mm
zaaglengte 120 cm
diagonaal tegels tot 84 x 84 cm
zaaghoogte 50 mm
afmetingen 155 x 52 x 60 cm
gewicht 65 kg

KOOPTIP
top-

kwaliteit

+ GRATIS
zijtafel

400 x 400 mm
Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

RODIA automixer voor tegellijm
• Roestvrijstalen Automixer voor tegellijm
• Mixt terwijl u werkt
• Optimaal mixresultaat zonder klonten 

of luchtbellen
• Draaiende kuip / gefixeerde garde
• Geleverd inclusief: 2 kuipen van 45 liter 

& gardeset
• art.: 1058859

+ GRATIS
10 kuipen voor

automixer
Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

RODIA Spider tegelsnijder Spider Ultra 130

• Professionele tegelsnijplank voor grootformaat XL en XXL keramische tegels.
• Robuust design
• Grote breekkracht
• Volledig uitklapbaar systeem
• Eenvoudig transport
• Capaciteit: 130 cm
• Diagonaal snijden: 90x90 cm
• Snijhoogte pos. 1: 

3 - 15 mm
• Snijhoogte pos. 2: 

16 - 21 mm
• Breekmechanisme: 2250 kg
• Geleverd met Rodia snijwieltje 

titanium ø 10 mm, in be-
schermhoes

• art.: 1164707

+ GRATIS
snijwieltjes

titanium ø 10 mm
titanium ø 18 mm

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Sponsmachine Berta
• Elektrische sponskuismachine voor het verwijderen van ce-

mentsluier op vloertegels na het invoegen
• Sponsrol gemonteerd op de machine
• Kuist tot 5 cm van de wand
• Werkt met een opvangbak voor het vuil
• Makkelijk hanteerbaar en wendbaar in kleine ruimtes
• Reinig tot 1.000 vierkante meter met één sponsrol
• Opplooibaar en licht: 

vlot transporteerbaar
• Sponsmachine - art.: 1021749
• Vervangspons - art.: 1021750

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

RODIA Spider tegelsnijder Spider Ultra 155

• Professionele tegelsnijplank voor grootformaat XL en XXL keramische tegels.
• Robuust design
• Grote breekkracht
• Volledig uitklapbaar systeem
• Eenvoudig transport
• Capaciteit: 155 cm
• Diagonaal snijden: 110x110 cm
• Snijhoogte pos. 1: 

3 - 15 mm
• Snijhoogte pos. 2: 

16 - 21 mm
• Breekmechanisme: 2250 kg
• Geleverd met Rodia snijwieltje 

titanium ø 10 mm, in bescherm-
hoes

• art.: 1164708

+ GRATIS
snijwieltjes

titanium ø 10 mm
titanium ø 18 mm

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
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DiBO waterzuiger/dompelpomp P50 WP

• Waterzuigers worden gebruikt voor bv. vijver, 
zwembad en industriële werkzaamheden. De 
krachtige waterpomp is direct geïmplementeerd 
in het vacuüm gedeelte van de stofwaterzuiger.

• Het afvoeren van het afvalwater wordt continu 
uit de vacuümtank verpompt. Het filternet voor-
komt verstoppingen in de pomp. De stroomvoorziening van 
de vuilwaterpomp zit direct aangesloten op de P50 WP.

P50 WP
art. 1088730
luchtverpl. 252 m³/u
vacuüm 230 mbar
inhoud (liter) 50 l
pompcap. 14000 liter/u
vermogen 1300W
gewicht 15 kg

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Toebehoren ø 38 mm:
• 7 m flexibele zuigslang 

/ 10 m afvoerslang / 
gaasfilterzak

• 4-delige drijvende 
kunststof zuigbuis

• vloer-, kieren-, bor-
stel- en zwembadzuigmond

DiBO hogedrukreiniger PW-C25+ 150/9

• Koudwaterhogedrukreiniger voor semi-profes-
sioneel gebruik, occasioneel gebruik voor het 
reinigen van uw wagen, materieel, ...

• Axiaalpomp met stalen plunjers
• Geleverd met hogedrukpistool, lans met in 

hoek regelbare hogedruksproeier, extra lans 
met vuilfrees, automatisch start- en stopsy-
steem, reinigingsmiddeleninjector met tank, 
12 m hogedrukslang.

PW-C25+ 
art. 1092052
type koudwater
max. werkdruk 150 bar
debiet 540 l/u
vermogen 3000W
gewicht 30 kg

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

DiBO koudwaterhogedrukreiniger PW-C21 150/9

De koudwaterhogedrukreiniger is een handige en compacte machine die dankzij zijn veelzij-
digheid geschikt is voor zowel schoonmaakklussen in huis als professioneel gebruik.

• Standaard uitgerust met hogedrukpistool, versterkte 
hogedrukslang (8 m) en lans met instelbare sproeikop

• Total Stop System (TSS): schakelt de machine automa-
tisch uit bij niet-gebruik

• Krukaspomp met 3 keramische plunjers
• Messing pompkop
• Automatisch by-pass ventiel
• Elektrische motor met thermische beveiliging
• Drukregeling en manometer
• Chemicaliënaanzuigsysteem
• Inspecteerbare waterfilter
• Elektrokabel (5 m)

Optioneel verkrijgbaar:
• Transportwagen - art.: 1124496
• Haspel met 15 m hogedrukslang - art.: 1124497
• Muurbevestigingsframe met haspel en 15 m hogedrukslang - art.: 1124498

PW-C21
art. 1132506
type koudwater
max. werkdruk 150 bar
debiet 540 l/u 
vermogen 2500W
gewicht 16,8kg

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

ar
t. 

11
24

49
6

art. 1124497 art. 1124498

art. 1132506

DiBO machinestof- & waterzuiger P30 WDS

• De P30 WDS is speciaal ontwikkeld om stofvrij te 
werken met elektrische handgereedschappen.

• Geschikt voor stof en water.
• Standaard voorzien van stopcontact.
• Schakelt automatisch in bij aanzetten van de 

machine.
• 5 m elektrokabel / nylon cartridge filter
• Toebehorenset ø 38 mm

P30 WDS
art. 1096212
luchtverpl. 252 m³/u
vacuüm 260 mbar
inhoud (liter) 30 l
vermogen 1300W
gewicht 7 kg
afmetingen 34 x 41 x 59

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

DiBO stof- & waterzuiger P80/2 WD

• Professionele stof- & waterzuiger. Dankzij de 
efficiënte en praktische kwaliteiten uitermate 
geschikt voor vele toepassingen.

• 5 m elektrokabel / doekfilter / filterkorf
• Toebehorenset ø 38 mm: flexibele zuig-

slang met draaibare bevestiging, 2-delige 
telescopische zuigbuis, vloerzuigmond, vloerzuigmond t.b.v. 
waterzuigen, kierenzuigmond, borstelzuigmond rond.

 P80/2 WD
art. 1102476
luchtverpl. 288 m³/u
vacuüm 200 mbar
inhoud (liter) 80 l
vermogen 2400W
gewicht 27,5 kg
afmetingen 64 x 50 x 97

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

++

DiBO stof- & waterzuiger P30 WD

• Professionele stof- & waterzuiger. Dankzij de 
efficiënte en praktische kwaliteiten uitermate 
geschikt voor vele toepassingen.

• 5 m elektrokabel / nylon cartridge filter
• Toebehorenset ø 38 mm: flexibele zuigslang 

inclusief handvat, 2-delige telescopische zuig-
buis, vloerzuigmond, vloerzuigmond t.b.v. waterzuigen, 
kierenzuigmond, borstelzuigmond rond.

P30 WD
art. 1088729
luchtverpl. 252 m³/u
vacuüm 260 mbar
inhoud (liter) 30 l
vermogen 1300W
gewicht 7 kg
afmetingen 34 x 41 x 59

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

++ ++

DiBO stofzuiger P13 D

• Professionele stofzuiger. Dankzij de efficiënte 
en praktische kwaliteiten uitermate geschikt 
voor vele toepassingen.

• 5 m elektrokabel / nylon filterkorf
• Toebehorenset ø 32 mm: flexibele zuigslang 

inclusief handvat, telescopische zuigbuis, vloerzuigmond, 
kierenzuigmond, bekledings- en meubelzuigmond.

P13 D
art. 1088728
luchtverpl. 216 m³/u
vacuüm 290 mbar
inhoud (liter) 13 l
vermogen 1250W
gewicht 4,8 kg
afmetingen 29 x 40 x 40,5

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

++

DiBO warmwaterhogedrukreiniger PW-H28 130/9

• Ideaal voor het reinigen van uw wagens, vrachtwagens, betonmolens, 
materieel.

• Radiale krukaspomp.
• ECO-mode: milieuvriendelijk en 

minder brandstofverbruik
• 230V - 2800W / 40 - 130 bar en 

550 liter/uur
• Watertemperatuur: 30 - 140 °C
• Geleverd met spuitlans, hoge-

drukpistool, 10 m hogedrukslang, 
manometer, bypass-ventiel, grof-
vuilfilter, autom. start-stopsysteem 
30 sec.

art.: 1128011

DEMO
vraag 

demo op 
werf

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

+ GRATIS
pet
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Laspost - Invert 160 P
• Instapreeks voor laswerkzaamheden op verplaat-

sing.
• Gemakkelijk te transporteren in slagvaste ABS 

werkzaamheden
• Geleverd inclusief lasset
• Elektrodelassen wordt gemakkelijk dankzij de 

gelijkstroombron en de “hotstart”

• Instelbereik: 5 - 160 A
• Hotstart: ja
• Zekeringen: T 16 A
• Ingangsvermogen: 4,7 kW
• Afmetingen: 260 x 120 x 

170 mm
• Gewicht: 4,20 kg

art.: 1002411

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Laspost - Invert 200 P
• Professioneel MMA lastoestel met de laatste inverter-

technologie voor het lassen van electroden tot max. 5 
mm of 4 mm electroden met reserve

• Elektrodelassen wordt eenvoudig dankzij de gelijk-
stroombron (DC) en warme start (hotstart)

• Leveringsomvang: massakabel, elektrodekabel, draag-
riem en koffer

• Instelbereik: 10 - 200 A
• Hotstart: ja
• Zekeringen: 16 A
• Ingangsvermogen: 7 kW
• Afmetingen: 120 x 210 x 

270 mm
• Gewicht: 5 kg

art.: 1000448

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Dompelpompset voor vuil water
• Dompelpomp Ranger + 25 m platte afvoerslang + aansluitstukken
• Ideaal voor gebruik in de bouw, landbouw en industrie 
• Dompelpomp voor vuil water (korrelgrootte 35 mm) met vlotter
• Dubbele dichting uit silicon/carbide, wat de levensduur van de pomp verhoogt
• Pomp volledig uit RVS/inox
• Vermogen: 550 W
• Debiet: 325 liter / 

minuut
• Opvoerhoogte 

(max.): 7,5 m
• Uitgang: 1 1/2“

Contimac compacte compressor 10 bar - 5 l. tank
• Geluidsarme 70 dB(A) en olievrije compressor
• Zeer laag zwaartepunt, uiterst geschikt voor werkzaamheden op verplaatsing
• 2 gietijzeren cilinders in V-formatie, grote nakoeler, 

oliekijkglas, lage aanloopstroom
• Zeer laag toerental: 1370 t.p.m. (trillingsarm en stil)

• Air input: 240 liter / minuut
• Max. druk: 10 bar
• Ketel: 5 liter  /  Vermogen: 1,5 PK
• Afmeting: 340 x 380 x 550 mm

art.: 1000422

+ GRATIS
persluchtslang

10 m
Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contimac compressor 10 bar - 100 l. tank
• Riemaangedreven compressor
• Traagdraaiend: ideaal voor lange levensduur en 

stille werking.
• Gietijzeren 1-traps compressorpomp met hoge 

efficiënte luchtopbrengst, voorzien van grote 
nakoeler.

• Overgedimentioneerde motor met thermische 
beveiliging.

• Toerental: 1000 t.p.m.

• Air input: 400 liter / min
• Max. druk: 10 bar
• Ketel: 100 liter
• Vermogen: 3 PK
• Cilinders: 2
• Afm.: 1240 x 500 x 880 mm

art.: 1096545

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Oliegekoelde dweilpomp Simer 5
• Dompelpomp / dweilpomp Simer voor zuiver water - zuigt aan 

vanaf 5 mm en zuigt dweildroog tot 2 mm
• Motorhuis watergekoeld
• Oliegekoelde motor met ingebouwde thermische beveiliging
• Keramische dichting
• Inclusief 10 m elektrokabel

• Vermogen: 190W
• Debiet: 72 liter / minuut
• Opvoerhoogte (max.): 6 m
• Uitgang: 3-traps adapter 1” - 1/2” - 3/4”

art.: 1000401

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

art.: 1147788

Contimac compressor - 10 bar - 20 l. tank
• Traagdraaiende, oliegesmeerde zuigercompressor met 2 

cilinders in V-formatie.
• Ideaal voor werkzaamheden op verplaatsing
• Zeer laag toerental: 1400 t.p.m. (trillingsarm en stil)

• Air input: 380 liter / minuut
• Max. druk: 10 bar
• Ketel: 20 liter  /  Vermogen: 3 PK
• Afmeting: 520 x 430 x 790 mm

+ GRATIS
persluchtslang

10 m
Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

art.: 1144822

Contimac compressor 8 bar - 24 l. tank
• Deze compressor is de ideale partner voor lichte 

werkzaamheden op verplaatsing
• De compressor wordt aangedreven door een 

2-polige inductiemotor met een toerental van 
2850 t.p.m. (50Hz)

• Air input: 250 liter / minuut
• Max. druk: 8 bar
• Ketel: 24 liter
• Vermogen: 2 PK
• Afmeting: 590 x 310 x 650 mm

art.: 1163012

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Magneetboormachine MD 350
• Professionele magneetboormachine met max. boorcapa-

citeit tot 35 mm
• Machine wordt volledig geleverd in kunststofkoffer voor-

zien van de nodige sleutels en veiligheidsketting
• Voorzien van handig koelsysteem werkende op zwaar-

tekracht
• Door middel van de centreerstift wordt het koelsysteem 

automatisch geactiveerd tijdens het boren met kernboren
• Standaard geleverd met boorkopbeveiliging

Kenmerken:
• Vermogen: 1100W
• Magneetkracht: 15.00 N/ 1500 kg
• Afmeting magneetvoet: 165x80 mm
• Kerboren dia.: 12 - 35 mm
• Spiraalboren / max. diepte dia.: 13 mm / 110 mm
• Opname: Weldon 19 mm
• Toerental onbelast: 550 t.p.m.
• Toerental belast: 330 t.p.m.
• Max. dia x max. diepte: 35 x 50 mm
• Gewicht: 12,6 kg

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

art.: 1009723
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V.U.: Walter Six  - Ringlaan 49 - 8480 Ichtegem

Motordoorslijper K770 - 12,5 cm
• De ideale doorslijper voor de wegenbouw, klinkerwerken, ...
• DEX, stofverwijderingssysteem,
• X-Torq motor met meer vermogen, minder uitstoot
• Active air filtration, speciale luchtfiltering in 4 

stappen
• Antivibratiesysteem, reduceert aanzien-

lijk trillingen.
• Motor: 74cc - 3700W 
• Blad: 350 mm
• Max. zaagdiepte: 125 mm
• Inclusief zaagblad tc 350 mm
• art.: 1162600

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Motordoorslijper K4000 Wet
• Zowel nat- als droogzagen
• Sterke en veelzijdige elektrische 

doorslijpmachine.
• De geavanceerde elektronische 

overbelastingsbeveiliging, vari-
eert de hoogte van het toerental 
om de gebruiker te waarschuwen 
bij een dreigende overbelasting.

• De snelvergrendeling van de 
spilas en een grote opening in de 
beschermkap vereenvoudigen 
het wisselen van zaagblad.

• Motor: 230V - 2700W 
• Blad: 350 mm
• Max. zaagdiepte: 125mm
• Gewicht: 8,5 kg

art.: 1082878

• Snel (de)monteerbaar• Machine zowel te gebruiken voor droogzagen (met stofzuiger + unit) als nat zagen (met water aansluiting)

incl. zaagblad
Elite-Cut 350 mm

+ GRATIS
adapter voor 
stofafzuiging

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Doorslijper K4000 Cut & Break - 40 cm
• Unieke doorslijpma-

chine om te zagen tot 
40 cm diep, d.m.v. 
‘stepcutting’.

• Ideale machine 
in verbouwings-
werken, beton-
werken, zagen 
van gleuven, 
uitzagen deur- en 
raamopeningen...

• Motor: elektrisch 230V - 2700W
• Geen uitlaatgassen, dus ideaal bij verbouwingswerken.
• Blad: 2 x 230 mm
• Max. zaagdiepte: 40 cm

art.: 1156526

zaagbladenset
2x 230 mm
inbegrepen

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Warmeluchtblazer MASTER INDUSTRIE B150CED
• Direct gestookte heater voor bouwplaatsen. 
• Brandstof: petroleum / diesel
• Afmetingen: 102 x 46 x 48 cm
• Gewicht: 25 kg
• 230V - 2A
• Luchtverplaatsing: 

900 m³ / uur
• 38000 Kcal/h / 

44kW
• Tank: 43 liter
• art.: 1023225

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Infraroodstraler MASTER XL61
• Brandstof: diesel
• Gewicht: 19 kg
• 230 V - 50 Hz
• 14600 Kcal/u / 17kW
• Tank: 11 liter
• Autonomie: 7u
• art.: 1149458

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Accu doorslijper K 535i
• De K 535i is een lichtgewicht accugevoede doorslijper met 

een laag trillingsniveau en gebruiksvriendelijke ergonomie.
• Dankzij de uitstekende vermogen-gewichtsverhouding is het 

een veelzijdige tool voor zowel hoveniers als stratenmakers 
om taken snel en efficiënt uit te voeren.

• Max. snijdiepte: 76 mm
• incl. zaagblad Tacti-Cut S35S - 230 mm

++

BLi300 accu
• art.: 1178528

*actieset = 
machine + 
zaagblad + 
accu +
lader

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

QC500 lader
• art.: 1178530

++

art.: 1164022

24V - Afkortslijper / betonijzer-snijder RC20

• Krachtige snijmachine voor het 
vonkvrij afkorten van betonijzer.

• Snijdt het betonijzer dicht bij het 
betonoppervlak.

• Ook geschikt voor het -zonder 
braam- afkorten van 
buizen, draadeinden en 
ankerstangen.

• Snijden tot ø 20 mm
• Verwijderbare handgreep
• 2 accu’s en lader
• 1 zaagblad 110 mm
• art.: 1178504

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

DEMO
vraag 

demo op 
werf

Bindmachine voor betonijzer
• Het geoptimaliseerde ontwerp van de vlechtmachine 

garandeert een gemakkelijke toegang tot het 
kruispunt dat moet worden vastgebonden.

• De borstelloze motoren zorgen voor snel-
ler en efficiënter vlechten: slechts 0,6 tot 
0,8 seconden per binding.

• Sneller en strakker vlechten
• ca. 4000 - 5000 vlechten per laadbeurt
• Geleverd met twee 18V 4.0 Ah Li-ion 

accu’s, lader en twee spoelen draad in een 
robuuste kunststof koffer

• art.: 1183071

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs


