PROMOTIES
VOORJAAR
2020

BEZOEK ONS OP BATIBOUW
HALL 3 - STAND 3322

CDB RACER

10

10x

BRILLIANT

f zaagt extreem snel en zonder karteling in tegels en natuursteen
f beschikt over een steunflens voor stabiliteit

f dun segment: 1,4mm

-50 %

DIAMETER 125MM
PER STUK

OP DE 2DE ZAAG

35,00

€

660
€42

€

ART.NR. CDB1253000

PER 2

€

52,50
660

€

ART.NR. CDB1253SET

€ 26,25/stuk
bij aankoop
van 2st.

CEE PREMIUM

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

V-T U R BO

10

9x

PREMIUM

DIAMETER 350 EN 400MM
diameter
350 mm

400 mm

asgat

art.nr.

20,00 mm

CEE3502015

25,40 mm

CEE3504015

20,00 mm

CEE4002015

25,40 mm

CEE4004015

ACTIEPRIJS
PER STUK

prijs
€ 123

€ 99,

€ 145

€ 119,

€ 429,

75

95

= €85, /stuk
95

€ 495,

00

95

= €99,00/stuk

THUNDERLINE
PRIJS/KWALITEIT DE BESTE UNIVERSELE ZAAG
f extra coating op de diamantkorrels zodat ze langer blijven zitten om
een nog hogere snelheid te behalen.
f combinatie van sleuven in het stamblad: enerzijds met ronding voor
extra koeling waar het te zagen materiaal nog net iets harder is.
Anderzijds ook rechte sleuven voor meer stabiliteit.
f vernieuwd alternerend TT-segment, zodanig dat er onmiddellijk
snel gezaagd kan worden
L A SER

12

10x

BRILLIANT

VOOR DOORSLIJPER

DIAMETER 350 EN 400MM

diameter
350 mm

400 mm

asgat

art.nr.

20,00 mm

CEB35020TT

25,40 mm

CEB35040TT

20,00 mm

CEB40020TT

25,40 mm

CEB40040TT

prijs

ACTIEPRIJS
PER STUK

€ 178

€ 149,

€ 199

€ 165,

2

00

00

VOOR DOORSLIJPER

ACTIEPRIJS
PER 5

ACTIEPRIJS
PER 5

€ 625,

00

= €125,00/stuk

€ 697,

50

= €139, /stuk
50

CES STANDAARD
Semi-professionele zaag voor zij die het minder gebruiken maar toch
nog door de meeste materialen willen zagen met een respectabele kost
per zaagsnede.
10

8x

STANDARD

DIAMETER 230MM
PER STUK

€

29,95

660
€35

€

ART.NR. CES2303010

€

-50 %

OP DE 2DE ZAAG

PER 2

44,90

€ 22,45/stuk
bij aankoop
van 2st.

660

€

ART.NR. CES2303SET

CEE PREMIUM

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

V-T U R BO

10

9x

PREMIUM

-50 %

DIAMETER 230MM
PER STUK

OP DE 2DE ZAAG

€

45,00

660
€54

€
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ART.NR. CEE230301F

PER 2

€

67,50
660

€

€ 33,75/stuk
bij aankoop
van 2st.

ART.NR. CEE2303SET

THUNDERLINE
PRIJS/KWALITEIT DE BESTE UNIVERSELE ZAAG
f extra coating op de diamantkorrels zodat ze langer blijven zitten om
een nog hogere snelheid te behalen.
f combinatie van sleuven in het stamblad: enerzijds met ronding voor
extra koeling waar het te zagen materiaal nog net iets harder is.
Anderzijds ook rechte sleuven voor meer stabiliteit.
f vernieuwd alternerend TT-segment, zodanig dat er onmiddellijk snel
gezaagd kan worden
L A SER

12

10x

BRILLIANT

DIAMETER 230MM
PER STUK

€

79,95

660
€97

€

ART.NR. CEB23030TT

3

PER 2

€

119,90
660

€

ART.NR. CEB2303SET

-50 %

OP DE 2DE ZAAG
€ 59,95/stuk
bij aankoop
van 2st.

HANDMIXERS

NIEUW
ART.NR. BUI0020000

f voor het perfect en homogeen mengen van tegellijm,
cement, verf, vernis, epoxyhars, grindvloeren, ...

f zeer robuuste
1900W motor

f 2 mechanische versnellingen
+ elektronisch regelbaar toerental

f incl. mengstaaf Ø160 mm

f aansluiting M14

f hoger vermogen maakt
hem ook zeer geschikt
voor stukadoors

f geleverd in kunststof koffer

ACTIEPRIJS

ART.NR. BUI0010000

f robuuste 1600W motor

€

f incl. mengstaaf Ø140 mm

195

€

210

ACTIEPRIJS

149

€

€

156

TEGELZAAGMACHINE TC-1800
ART.NR. MZMB180REN

f handig alternatief op haakse slijper dat kan gebruikt worden met of zonder rail voor
precieze zaagsnede in tegels en natuursteen zowel droog als nat (aanbevolen bij
hardere materialen)



f PRCD schakelaar, soft-start en overbelastings-beveiliging
f inclusief transportkoffer, 1 rail van 140 cm, 2 railklemmen en tegelzaagblad
Ø180 mm (type CDTC180300 t.w.v. € 75,00)
geleiderail met klemmen

stofafzuiging

ACTIEPRIJS

€

499

€

590

TEGELSNIJPLANKEN SUPERPRO
Diagonaal snijden

f de snijwagen heeft 9 kogellagers,
waarvan 4 nastelbare
f verende plateaus en een
verplaatsbare breekbeugel
garanderen een perfect snijvlak,
zelfs bij grote harde tegels

BU3060

BESCHIKBAAR IN 3 LENGTES:
type

snijlengte

tegel diagonaal

art.nr.

prijs

Super Pro 600

max. 60 cm

max. 420 x 420 mm

BU30600000

€ 257

€

230

Super Pro 750

max. 75 cm

max. 520 x 520 mm

BU30750000

€ 312

€

280

Super Pro 900

max. 90 cm

max. 630 x 630 mm

BU30900000

€ 352

€ 317

4

ACTIEPRIJS

9 kogellagers

CARACOUP
VOOR TEGELS



f motor 230V - 1000W - 1,3 pk
f machine voor uiterst precies zaagwerk
f zagen van rechthoekige gaten in tegels is mogelijk

f sporadisch kan ook natuursteen tot 20mm dik gezaagd worden

BUK265

f verstelbare materiaalaanslag met hoekverstelling
f traploos verstekzagen van 45° tot 90° mogelijk
f inclusief inklapbaar onderstel

CARACOUP 265

f koelwatercircuit met dompelpomp
f inclusief tegelzaagblad Ø 200 mm (type CDC2004000)

€

795

€

CARACOUP 295

€

885

ART.NR. BUK2650000
Max. zaaglengte : 65cm

899

995

€

ART.NR. BUK2950000
Max. zaaglengte : 95cm

CARACOUP ALU

1400W
motor

VOOR TEGELS
f motor 230V - 1400W - 1,8 pk

f professionele zaagwagen met 8 gelagerde wielen voor uiterste precisie
f zagen van rechthoekige gaten in tegels is mogelijk
f sporadisch kan ook natuursteen tot 30mm dik gezaagd worden
f professionele verstelbare materiaalaanslag met hoekverstelling
f traploos verstekzagen van 45° tot 90° mogelijk
f laserliniaal
f inschuifbare poten en wielstel
f koelwatercircuit met dompelpomp

BUCC85

f inclusief tegelzaagblad Ø 200 mm (type CDC2004000)
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CARACOUP 85 ALU



€

1350

CARACOUP 105 ALU

1525

€

ART.NR. BUCC850000
Max. zaaglengte : 85cm

€

1475

1620

€

ART.NR. BUCC105000
Max. zaaglengte : 105cm

CARACOUP 130 ALU

€

1585

€1780
ART.NR. BUCC130000
Max. zaaglengte : 130cm

BP-3500

VOOR NATUURSTEEN



f motor 230V - 2200W - 3 pk
f zaagwagen met 8 gelagerde wielen voor
uiterste precisie en duurzaamheid
f traploos verstekzagen van 45° tot 90°
f inclusief zijtafel, handwiel, laserliniaal en
natuursteenzaagblad Ø350 mm (type CNTS350400)

BP3508

f inschuifbare poten en wielstel
BP-3508 LASER

€

1899

BP-3510 LASER

2165

€

ART.NR. BP35080000
Max. zaaglengte : 85cm

€

2020

BP-3512 LASER

€

2305

ART.NR. BP35100000
Max. zaaglengte : 100cm

€

2140

BP-3515 LASER

2440

€

ART.NR. BP35120000
Max. zaaglengte : 120cm

5

€

2320

BP-3520 LASER

€

2645

ART.NR. BP35150000
Max. zaaglengte : 150cm

€

2755

3215

€

ART.NR. BP35200000
Max. zaaglengte : 200cm

STUNTPRIJS

BETONTRILNAALD
MOTOR + SLANG 3M + NAALD Ø40 MM
ART. NR. RET2000SET

f motor 230V - 2300W
f groot trillingsgetal en een grote amplitude door excentrische trilfles
voor een perfecte verdichting van beton
f ergonomisch gevormd motorhuis van slagvast kunststof met rondom
handgrepen
f handzaam in gebruik en licht in gewicht
ACTIEPRIJS

€

499

f motor uitwisselbaar met andere lengtes van slangen en
naalddiameters
€

682

DHGARNEDEGPREEP
AARNE
PBH
E
A
R
AL
NBK
AIP

NIEUM
WE!T
NIUN
MKE
LT

TRILPLAAT TP-400
ART. NR. RTP4000SET

Het uitgekiende ontwerp vermindert de trillingen die naar de gebruiker
worden overgebracht, waardoor met minder rustpauzes gewerkt kan
worden
f motor Honda GX 160 - 5,5pk - benzine
f gewicht: 85kg
f plaatbreedte: 40cm
f grote verdichtingscapaciteit en hoge voorwaartse snelheid bevorderen
de productiviteit
f een compleet stalen frame om de motor te beschermen
f geïntegreerd hijspunt en extra handgrepen aan het frame
f inklapbare handgreep om compacte afmetingen te verkrijgen bij
transport en opslag

+GRATIS

ACTIEPRIJS

€

1299
€

POLYURETHAAN
PLAAT (t.w.v. €120)

1470

ICS KETTINGZAAG

+ 2de ketting
universeel

f voor het zagen van ramen, deuren en openingen in beton en
baksteen

GRATIS

f om een goede werking te garanderen is het gebruik van
stromend water verplicht
f 2-takt benzine motor
f geleverd met zwaard en universele ketting
f Type 680 : 80cc - 5,7pk
f Type 695 : 94cc - 6,4pk.
voordelen t.o.v. 680: minder trillingen, gewicht is gelijk en meer
kracht
TYPE 680

€

1799

TYPE 695

€

1905

ART.NR. KIBM680000
zaagdiepte: 30cm

6

€

2799

TYPE 695

€

2942

ART.NR. KIBM695GP0
zaagdiepte 35 cm

€

2899

€

3036

ART.NR. KIBM695GP1
zaagdiepte 40 cm
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f inklapbare transportwielen

NIEUW

X-COUP



ART. NR. BEX3500000

f motor 230V - 2200W - 3 pk
f zaagblad Ø 350 mm met asgat 25,40 mm
f max. zaagdiepte: 11 cm
f kantelbare zaagkop voor verstekzagen onder hoek van 45°
f grote robuuste zaagtafel met poederlakcoating
f zaagwagen met 6 gelagerde wielen
f koelwatercircuit met uitschakelbare waterpomp
f inklapbare poten en wielstel
ACTIEPRIJS

€

699

f inclusief diamantzaag Ø 350 mm
(type CNEE350400 t.w.v. €149)
€

797

T-3510



ART. NR. BT3510L000

f motor 230V - 2200W - 3 pk - slechts 68 kg
f zaagblad Ø 350 mm met asgat 25,40 mm
f met laserliniaal
f max. zaagdiepte: 11 cm
f kantelbare zaagkop voor verstekzagen onder hoek van 45°
f grote robuuste zaagwagen met 6 gelagerde wielen
f koelwatercircuit met dompelpomp
f aluminium constructie met inschuifbare poten en wielstel
voor makkelijk transport
f inclusief diamantzaag Ø 350 mm (type CNE3504000 t.w.v. €187)

ACTIEPRIJS

€

1450

€

1595

zaaglengte 76 cm

T-6010 XL
ART. NR. BT601023XL



Speciaal ontworpen om de nieuwe grotere
snelbouw te zagen zoals Wienerberger PLS500, ...
f motor 230V* - 3500W - 4,5 pk

XL

f zaagblad Ø 600 mm met asgat 25,40 mm

ACTIEPRIJS

€

2279

€

f max. materiaaldikte: 22 cm of 28,5 cm in 2 gangen
2600

f enorme gewichtsbesparing ten opzichte van conventionele machines,
gewicht 85 kg
f koelwatercircuit met dompelpomp

* machine ook beschikbaar op 400V

f inclusief universele diamantzaag Ø 600 mm
(type CNE6004000 t.w.v. €399 )
7

23

f zaaglengte bij een dikte van 22 cm in 1 gang 76 cm

0V

f inclusief wielen en variabele materiaalaanslag
TIP Gaat u enkel zachte en abrasieve steensoorten zagen?
Vraag dan een omruiling van type zaag. Met type CNA zal u
een hoger rendement halen en dat slechts voor € 39 meer.

STEL JE NATBOOR PAKKET ZELF SAMEN...
STAP

1

KIES JE BOORMACHINE
ACTIEPRIJS PER BOORMACHINE

€

985

1085

€

A-2211

A-2212

ART. NR. AMB2211000

f sterke 2200W motor om te boren tot

f combi-as: 1/2”G binnendraad en 5/4”UNC

161 mm in beton en 202 mm in baksteen
f voor gebruik met waterkoeling in beton
of met de geïntegreerde stofafzuiging
om droog te boren in baksteen of zachte
materialen

STAP

		

2

ART. NR. AMB2212000

buitendraad
f 3de versnelling die het mogelijk maakt om
grotere gaten comfortabel te boren op
statief
f comfort handgreep

KIES JE BOREN

f Controtec en slipkoppeling
f overbelastingsindicator met LED
f PRCD-schakelaar (verliesstroom
schakelaar)

f inclusief koffer

VOOR BETON EN ALLE
HARDE STEENSOORTEN

BRILLIANT BOREN IN LUXE KOFFER MET TROLLEY
L A SER

11,5

KOFFER 1

10x

BRILLIANT

Mogelijkheden:
f KOFFER 1 met Ø 31, 41, 61, 81 en 111 mm
f KOFFER 2 met Ø 41, 61, 81, 111 en 131 mm

€

f
f
f
f

€

3

714*

ART. NR. ASB1801000

1212

*enkel bij aankoop van boormachine

ACTIEPRIJS

€

395

S-1803

445

€

ART. NR. ASB1803000

zie eigenschappen S-1801 +

f aluminium statief met waterpas
f bedieningshendel aan beide zijden te plaatsen

f
f
f

€

KIES JE BOORSTATIEF

S-1801
f

986

€

KOFFER 2

A-2211 + koffer 1: art. nr. AMB2211S10 = € 1599
A-2212 + koffer 1: art. nr. AMB2212S10 = € 1599
A-2211 + koffer 2: art. nr. AMB2211S20 = € 1699
A-2212 + koffer 2: art. nr. AMB2212S20 = € 1699

STAP

614*

f traploos schuinstelbaar voor het
boren tot 45°

en voor het exact afstellen van stelbouten
boorkolom is geschikt voor gebruik met Carat
stempelpaal met klemblokken
voetplaat is geschikt voor gebruik met snelspanner
centreerpijl geeft het centrum van het boorgat aan
max. boordiameter 131 mm

f voetplaat ook geschikt voor

gebruik met vacuümset
f telescopische achterschoor voor
meer stabiliteit tijdens boren
onder hoek
f max. boordiameter 161 mm

PROMOKIT

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

A-2211 + koffer 1 + S-1803: art. nr. AMB2211S1S = € 2198
A-2212 + koffer 1 + S-1803: art. nr. AMB2212S1S = € 2198
A-2211 + koffer 2 + S-1803: art. nr. AMB2211S2S = € 2298
A-2212 + koffer 2 + S-1803: art. nr. AMB2212S2S = € 2298

8

ACTIEPRIJS

€

599

680

€

NIEUW

BOREN
OP
STATIEF
VS UIT DE HAND
VAN Ø 101 TOT 161MM MAKEN WE EEN VERSCHIL IN BUIS- EN SEGMENTDIKTE
VOLGENS AANSLUITING BIJ ONZE PREMIUM EN BRILLIANT BOREN

5/4’’UNC behouden de traditionele dikte om op
een statief te gebruiken. Daar kan je makkelijk
300 - 400kg druk zetten en is het hierdoor beter
om een segment van 3,5mm te gebruiken i.p.v.
2,6mm bij 1/2’’G.
1/2’’G met het dunnere
segment en boorbuis van de
kleinere diameters creëer je
minder weerstand. Zo kan
je makkelijker met een 20%
lichtere boor uit de hand
boren.

NIEUW

BOORSYSTEEM A-2600
ART. NR. AMB260000S

f 2570W motor om te boren tot Ø250mm (max. Ø220mm zonder vulblok BSVB260020)
f geïntegreerde waterkoeling om in (gewapende) beton te boren
f 2-voudige bescherming tegen overbelasting: Controtec en slipkoppeling
f 3 versnellingen (1ste 520tpm / 2de 880tpm / 3de 1230tpm)
f PRCD-schakelaar (verliesstroom schakelaar)
f aluminiumstatief met telescopische achterschoor voor optimale stabiliteit
f voetplaat geschikt voor gebruik van snelspanner, stempelpaal of vacuümpomp
f traploos schuinstelbaar
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ACTIEPRIJS

€

2195

€

2425

NIEUW

BOORSYSTEEM A-3400
ART. NR. AMB340000S

f 3420W motor om te boren tot Ø375mm (max. Ø250mm zonder
vulblok BSVB340060)
f geïntegreerde waterkoeling om in (gewapende) beton te boren
f 2-voudige bescherming tegen overbelasting: Controtec en slipkoppeling
f 3 versnellingen (1ste 350tpm / 2de 800tpm / 3de 1475tpm)
f PRCD-schakelaar (verliesstroom schakelaar)
f aluminiumstatief met telescopische achterschoor voor optimale stabiliteit
f voetplaat geschikt voor gebruik van snelspanner of stempelpaal
f vertragingskast op statief voor verhoogde controle bij boren van grote
diameters

ACTIEPRIJS

f traploos schuinstelbaar

€
9

2769

€

3155

BETON DROOGBOREN

GEBRUIK VAN WATER IS NIET IN ELKE BOUWSITUATIE IDEAAL EN
DAAR BIEDEN DEZE BOREN DE OPLOSSING. VRAAG ADVIES AAN EEN
MEDEWERKER VOOR HET GEBRUIK MET OF ZONDER WATER
Waarom Carat turbo Dry Beton het wel kan:
f door alternatieve grondstoffen te gebruiken in het segment die meer hittebestendig zijn
f laserlas i.p.v. braseren om segmenten te monteren: 100% garantie op lasbreuk
f Diatex segment waarbij elke diamant optimaal wordt geplaatst
f turbo segment voor een verhoogde boorsnelheid
f door gebruik te maken van stofafzuiging

Boren beschikbaar van Ø32 tot 250 mm
Met welk boormachine?
Voor een vlot gebruik raden wij aan om een diamantboormachine te gebruiken met
stofzuigeraansluiting en microklop functie zoals A-1825, A-2225, A-3025 of A-3425.
Daarnaast adviseren wij om dit alles op een statief te monteren ongeacht de diameter.

L A SER

TURBO

D I AT E X

10

10x

BRILLIANT

DOZENBOREN
f ideaal voor plaatsing van wandcontactdozen, boor met nuttige boorlengte 60mm
f lasergelast: de segmenten worden met laser op de boor bevestigd en hebben 100% garantie tegen
lasbreuk
f voor het boren in beton, harde steensoorten en silicaatsteen
L A SER

T U R BO

Ø 68 MM

DI ATE X

9,5

99

10x

BRILLIANT

€

Ø 102 MM

€€660

120

ART.NR. HC06806020

ANTI-VIBRATIE HENDEL

BOORSYSTEEM
A-3425 HYBRID
ART. NR. AMB342500S

MET KLOP FUNCTIE

f 3420W motor om tot max. Ø250 mm droog in beton te boren
of tot Ø350 mm met waterkoeling
f schakelbare microklop functie van 16.034 tot 43.828n/min,
afhankelijk van versnelling
f voor gebruik met waterkoeling in beton of met stofafzuiging
om droog te boren in beton of baksteen
f 3 versnellingen (1ste 670tpm / 2de 1100tpm / 3de 1825tpm)

ZONDER KLOP FUNCTIE

f overbelastingsbeveiliging, slipkoppeling en PRCD-schakelaar
(verliesstroom schakelaar)
f aluminium statief met dubbele telescopische achterschoor
voor optimale stabiliteit
f voetplaat geschikt voor gebruik met snelspanner of stempelpaal
f bedieningshendel met vibratiedemper
f langere glijblokken voor meer stabiliteit

10

Ø 112 MM

139

€

149

€

€€660

175

ART.NR. HC10206020

ACTIEPRIJS

€

660
190

€€

ART.NR. HC11206020

3325

€

3790

A-1825
ECONOMY
DE BUDGETVRIENDELIJKE VARIANT VAN DE A-2225
ART. NR. AMB1825062

f 1800W motor om droog in beton te boren tot Ø132 mm
f monteerbare stofzuigeraansluiting
f schakelbare microklop functie van 28.000n/min
f overbelastingsbeveiliging en slipkoppeling



ACTIEPRIJS

f inclusief koffer

€

849

€

GRATIS
Ø62

875

A-2225
IDEAAL VOOR SILICAATSTEEN EN HVAC
ART. NR. AMB2225062
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f 2200W motor om droog in beton te boren tot Ø162 mm
f geïntegreerde stofzuigeraansluiting
f schakelbare micro-klopfunctie van 28.800n/min
f overbelastingsbeveiliging en slipkoppeling



€

1049

€

f inclusief koffer

GRATIS
Ø62

ACTIEPRIJS

1195

A-3025
HYBRID
DE MEEST VEELZIJDIGE
ART. NR. AMB3025132

f 3000W motor om droog of nat in beton te boren tot Ø202 mm
f geïntegreerde stofzuiger- en wateraansluiting
f schakelbare microklop functie van 30.000n/min
f overbelastingsbeveiliging, slipkoppeling
en PRCD-schakelaar (verliesstroom schakelaar)



ACTIEPRIJS

f inclusief koffer

€

1399

€

GRATIS
Ø132
1595

PROMOKIT DRY BETON
BOORMACHINE A-2225* OF A-3025 HYBRID*
+ STATIEF S-1809 (ART. NR. ASB1809000 twv €780)
f aluminium statief met telescopische achterschoor voor optimale stabiliteit, max. Ø162mm
f bedieningshendel met vibratiedemper
f langere glijblokken voor meer stabiliteit
f voetplaat geschikt voor gebruik snelspanner, stempelpaal en vacuümset
MET A-2225

f traploos schuinstelbaar

+ 4 BOREN DRY BETON (Ø62, 82, 112, 132mm twv €699)
* boormachine zonder extra boor

11

€

2099

€2674
ART.NR.AMB2225S9S

MET A-3025

€

2499

€3074
ART.NR.AMB3025S9S

WATERDRUKVATEN

VOOR WATERGEKOELDE MACHINES ZOALS B.V. DIAMANTBOORMACHINE
f trechtervormige opening om makkelijk te vullen

ART.NR. KDDW300000

f snelkoppeling met automatisch waterstop

f vernevelaar met Viton (Fluorinated
Hydrocarbon) dichtingen die goed bestand
zijn tegen oliën om b.v. bekistingspanelen
met ontkistingsolie in te spuiten

f brede voet voor stabiliteit
f slang tegen doorbuigen beschermd
f afblaas- / veiligheidsventiel

VITON
VERNEVELAAR

ART.NR. KDDW220000

f werkbare inhoud 10l

f robuuste tank van chemisch bestand
materiaal

ART.NR. KDDW100000

f maximale werkdruk 6bar

f slang van 2m

f werkbare inhoud 9,5l

f manometer

f maximale werkdruk 4bar

f tank van plaatstaal
met hoogwaardige
kunststof
binnencoating

f gebogen lans met verstelbaar
en waaiervormig mondstuk

f lichte maar stevige
kunststof tank
ACTIEPRIJS

74

€

f werkbare inhoud van 8,4l
f veiligheidsventiel
(max. 3 bar)

ACTIEPRIJS

€

179,95

87

€

€

190
ACTIEPRIJS

84

€

€

96

PLAFOND BOORSTATIEF
f voor snelle en professionele plafondboringen
f geïntegreerde stempelpaal voor snel en duurzaam fixeren tussen vloer en plafond met een
drukkracht van 1.000 kg
f max. werkhoogte 3,38 m

S-1825 DRY BETON

f koppeling voor handboormachine met bouten om extra
stabiliteit te geven bij gebruik van machine met
micro-klopfunctie

S-1825

1050

€

f kan niet gebruikt worden met wateropvangring
f max. boordiameter 161 mm

S-1805

f inclusief wateropvangring
voor gebruik met
bouwstofzuiger

S-1805-150

S-1805-150

1299

€

€

1485

max. boordiameter 141mm

1369

€

€

ART. NR. ASB1805HOR

f toebehoren om veilig en gecontroleerd horizontaal te boren op
het statief S-1805

1559

ART.NR. ASB1805018

max. boordiameter 181mm

OPTIE
BOORSTATIEF
HORIZONTAAL

12

1190

S-1805-180

ART.NR. ASB1805000

f snelkoppeling tussen
boormachine en statief

€

ART.NR. ASB1825000

ACTIEPRIJS

649

€

710

€

DROOGBOREN

VOOR TEGELS EN NATUURSTEEN
VOOR BOORMACHINE
ART. NR. ETDSET0000

f voor het eenvoudig boren in de hardste tegels en
natuursteen met een (accu)boormachine
bij minimum 1500 t/min.
f set bestaat uit 4 boren (Ø 6, 8, 10, 12 mm) en centreerhulp
f boren uitgerust met Lubriwax in de kern, gedoseerde
uitvloeiing voor een optimale boorsmering
f met zeskantopname voor optimale grip

ACTIEPRIJS

€

105

f de centreerhulp met zuignap garandeert een exacte boring
€

136

VOOR HAAKSE SLIJPERS

BOREN

f voor het eenvoudig boren in de hardste tegels en
natuursteen met een haakse slijper

OOK LOS

VERKRIJGBAAR

f Ø 6, 8, 10 en 12 mm uitgerust met Lubriwax in de kern,
gedoseerde uitvloeiing voor een optimale boorsmering

Ø 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20,
27, 32, 35, 40, 50, 55, 60,
68, 72, 82, 92, 102, 112
EN 132 MM

f boren vanaf Ø 20 voorzien van koelsleuven
f aansluiting M14, passend op alle professionele haakse slijpers

set met boren:
Ø6, 8, 10 en 12mm

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

ACTIEPRIJS

€

105

ACTIEPRIJS

ACTIEPRIJS

€

136

ART.NR. EHSSET0600
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set met boren:
Ø20, 27, 35, 55
en 68mm

€

189

€

250

ART.NR. EHSSET04NF

€

199

€

299

ART.NR. EHSSET02BE

HOE GEBRUIKT U BEST EEN TEGELBOOR?
machine volledig op toeren
laten komen (minimum
1.500 t/min en liefst zo hoog
mogelijk)

boor schuin aanzetten
op het materiaal

TEGELFREZEN

CONISCH
Ø 2 - 38 MM

€

32

Ø 20 - 48 MM

660
38

€€

ART.NR. EHM0380406

€

37

f rechte en conische diamantfrezen voor het
bewerken van natuursteen en kunststoffen.

660
44

€€

ART.NR. EHM0480406

f M14 aansluiting voor op haakse slijper.

CILINDERVORMIG
Ø 5 MM

€

25

NIEUW

660
30

€€

ART.NR. EHM0050656

Ø 10 MM

€

25

Ø 20 MM

660
30

€€

ART.NR. EHM0100656

€

29

660
35

€€

ART.NR. EHM0200656

13

pendelende bewegingen
maken tijden het boren om
de stof optimaal af te voeren

ACTIEPRIJS

SLEUVENZAAGMACHINE
SL-1505 DUSTEC

€

845

€

895

ART. NR. MZSLB15050

f motor 230V - 2500W - 3,4 pk



f zaagbladen Ø150 x 22,23 mm
f minimale stofontwikkeling door de speciale
zaagafdekking



f max. diepte: 5 cm - breedte: van 1,3 tot 4,7 cm
f geleidewielen voor gemakkelijk zagen
f inclusief transportkoffer en 2 universele zaagbladen Ø150
(type CEE150301F)

CEE PREMIUM

THUNDERLINE

CA PREMIUM

2x Ø150

2x Ø150

2x Ø150

VOOR UNIVERSEEL GEBRUIK

VOOR UNIVERSEEL GEBRUIK

2 x CEE150301F

€

69

VOOR BAKSTEEN EN KALKZANDSTEEN

2 x CEB15090TT

€

660
86

€€

115

NIEUW

2 x CA15090000

€

660
142

€€

89

660
110

€
€

BETONSLIJPER
TWOGRIP DUSTEC



f zeer sterke betonslijper van 2.200W met elektronisch regelbaar toerental
f 2 parrallel geplaatste handgrepen met schokdempers voor optimale controle
en gebruikscomfort

BS-1255

f geïntegreerde stofzuigeraansluiting en borstelkrans om stofvrij te werken
ACTIEPRIJS Ø125

€

495

€

595

ART. NR. MZBS125500

€

539

VOOR HET SLIJPEN VAN BETON EN
HARDE STEENSOORTEN

Ø 180 MM

Ø 125 MM

€

45

660
55

€€

€

f werken tot tegen de muur mogelijk door afneembaar of draaibaar stuk
in de stofkap
f geleverd met slijpkop, type CUDG en transportkoffer

655

ART. NR. MZBS180500

CUDG STANDAARD

ART.NR. CUDG125300

f softstart en overbelastingsbescherming

ACTIEPRIJS Ø180

€

69

CUDF PREMIUM

VOOR HET SLIJPEN VAN BETON EN
HARDE STEENSOORTEN

€

83

ART.NR. CUDG180300

Ø 180 MM

Ø 125 MM

660

€

€

69

€

660
83

€€

ART.NR. CUDF125300

99

VOOR HET SLIJPEN VAN ZACHTE,
ZANDERIGE STEENSOORTEN

€

120

Ø 180 MM

Ø 125 MM

660

€

ART.NR. CUDF180300

14

DUSTEC PREMIUM

€

88

660
107

€€

ART.NR. CUBD1253A0

€

146

660

€

177

€

ART.NR. CUBD1803A0

NIEUW

DOORSLIJPERS
f nieuwe generatie elektrische doorslijpers voor steen en
beton waar je zowel nat als droog mee kan werken
f magnesium zaagkap die zonder gereedschap kan gedraaid
worden
f stofzuigeraansluiting voor het beperken van stof en water
DS-4000

f overbelastingsindicator met led
f PRCD-schakelaar (verliesstroom schakelaar)
f geleverd met (demonteerbare) geleiderollen voor
meer precisie en comfort tijdens het zagen

DS-3500

DS-3500

ART. NR. MZDS350000

€

f motor 230V – 2800W

699

f inclusief 2 diamantzaagbladen,
type CEE Premium
940

€



f zaagblad 350 x 25,40mm, zaagdiepte 125mm

DS-4000

DS-4000

ART. NR. MZDS400000

€

f motor 230V – 3200W

899

€

1200

f zaagblad 400 x 25,40mm, zaagdiepte 150mm
f zijkant van de zaagkop is demonteerbaar en kan er
mits gebruik van een blindzaag flens tot tegen de muur
gezaagd worden

DS-3500

NIEUW
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ACTIEPRIJS

€

2599

RINGZAAG RS-3300

OPSTART
2850

€

OP DE WERF

ART. NR. MZRS330000

BIJ EERSTE

f revolutionaire elektrische ringzaag van 3.200W waarmee je
uit de hand een zaagdiepte van 220mm kan halen in steen en
beton.
f zaagblad wordt in positie gehouden door 2 dubbele
geleidingsrollen die je zonder gereedschap kan aanspannen.
f de motorkracht wordt doormiddel van een aandrijfwiel
naar het zaagblad overgebracht en moet samen met het
zaagblad vervangen worden. Het aandrijfwiel wordt standaard
meegeleverd bij onze zaagbladen en kan ook tijdens het
gebruiken zonder gereedschap aangespannen worden.
f overbelastingsindicator met led.

GEBRUIK

Met water te gebruiken via geïntegreerde watertoevoer

REGELBOUT VOOR AANDRIJFWIEL

15

GROEVEN VOOR STABILITEIT ZAAG

SUPER PROMO
METAL CONNECTOR

ACTIEPRIJS

ART. NR. FHMC3438PROM

€

f voor metalen verbindingen: dwarsbalkhouders, bandstaal,
ondersteunende beugels voor hout

195

f schiet gladde en schroef nagels 38mm t.b.v. metalen houtverbindingen
f draaibare luchtkoppeling en ophangbeugel
f nagel is zichtbaar en dus makkelijk te plaatsen
f snellader
f automatische stop wanneer de nagels op zijn
f geleverd in kunststofkoffer

+ GRATIS

1 doos nagels 38mm screw

STRIPNAGELPISTOLEN XXL

VOOR HOUTSKELETBOUW, DAKCONSTRUCTIE, VLOER- EN
WANDCONSTRUCTIE EN HOUTEN EMBALLAGE, ...

8,1

8,1

f regelbare diepte-instelling

21°

f zijhandgreep, zowel links als rechts monteerbaar voor extra balans en controle
f ingebouwde geluidsdemper

Ø 3,8/4,2

f werkdruk van 6 tot 8 bar

STRIPNAGELAAR
TOT 130MM

+ GRATIS

ART. NR. FHFNN21130PROM

2 dozen nagels: 100 mm en 130 mm

f schiet nagels 21° van 90 tot 130mm
f lichtgewicht in zijn klasse: 6,1kg

90

f luchtverbruik van 3,3l/nagel bij 6 bar

100

FNN21130

€

110

890

120
130
140
150

STRIPNAGELAAR
TOT 160MM

160

ART. NR. FHFNN21160PROM

f schiet nagels 21° van 100 tot 160mm

+ GRATIS

f lichtgewicht in zijn klasse: 6,9kg

FNN21160

f luchtverbruik van 5l/nagel bij 6 bar

€

2 dozen nagels: 110 mm en 160 mm
16

935

STRIPNAGELPISTOLEN 34°

7,2

5,5

34°

VOOR ZWAARDERE CONSTRUCTIES: DAKTIMMERWERK,
HOUTBOUW, SYSTEEMBOUW, PALLETTEN, KISTEN,
HOUTEN BALKEN.

Ø 2,9/3,1
7,2

50
55
60
65
70
75
80
83
90

PNEUMATISCH
ART. NR. FHFNN3490PROM

f schiet nagels 34° tot 90mm
f regelbare diepte-instelling



ART. NR. FHFNN34100PROM

f multi/enkel schot

VOORDELEN T.O.V. FNN3490

f draaibare luchtkoppeling en
ophangbeugel

f schiet nagels 34° tot 100 mm
f 2 cm korter

f magnesium behuizing

f 2 gr lichter

f geleverd in kunststofkoffer

f geen terugslag

2x

FNN3490

dozen van 65 mm
(6.000 nagels, t.w.v. €107,40)

€

499

FNN34100

656

€

€

549

€

590

ACCU
ART. NR. FHBFN3490S08

f schiet nagels 34° tot 90mm
f regelbare diepte-instelling
f multi/enkel schot
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f geleverd met 2 x Li-Ion batterijen van 18V
met 5.0Ah en lader



8x
dozen van 65 mm
(24.000 nagels, t.w.v. €429,60)

f 3 - 4 uur continu werken per volledige
acculading
f geleverd in koffer

RENOVATOR
De Renovator kan je voor het verzagen van allerlei
materialen gebruiken. Waar een klassieke diamantschijf
gaat frezen, gaat deze eerder snijden waardoor het
mogelijk wordt om roofing, hout en zelfs spijkers en
schroeven door te zagen. Deze zaag met TCT (Tungsten
Carbide Tips) is kortom de zaag die iedere renovatie
specialist moet hebben.
Ook beschikbaar in Ø300, 350 en 400mm
Ø 125 MM

€

81

Ø 230 MM

660
98

€€

ART.NR. CREN125300

129

€

660

€

€

159

ART.NR. CREN230300

17

ACTIEPRIJS

€

999

1178

€

COMBIPISTOOL 3 IN 1
MET 14.000 MINIBRADS 30, 40 MM
EN 14.800 NIETEN 25, 30, 40 MM
ART. NR. FACOMBI-3IN1PROM

f geschikt voor isolatie, stoffering, meubelmakerij, schrijnwerkerij,
houten vloeren, kistenindustrie, …
f combitoestel, mogelijkheid tot gebruik van:

1,9

- minibrads F18-reeks: max. diepte 50 mm
- nieten FO90-reeks: max. diepte 40 mm

1,25 x 1

1,25 x 1

- nieten FOG44-reeks: max. diepte 40 mm

10,0

5,65

1,25 x 1

15

15

f snelkoppeling aan neus

20

20

f regelbare diepte-instelling

25

25

30
35

30
32
35

40

40

f multi/enkel schot
f draaibare luchtkoppeling en ophangbeugel

50

348

€

FESTOOL
SYSTAINER

30
32
35
38
40

ACTIEPRIJS

7,7

3,35

€

ACTIEPRIJS

€

GRATIS

12
16
19
22
25

299

€

371

DUO
PACK
MET 14.000 MINIBRADS 30, 40 MM

405

EN 15.000 NIETEN 12, 16 MM
ART. NR. FADUOPACK0

DE TWEE MACHINES WAARMEE
JE BIJNA ALLE BINNENWERK
PERFECT KAN UITVOEREN

GRATIS
FESTOOL
SYSTAINER

MINIBRADSPISTOOL MBF1857

f afwerkingspistool voor het nagelen van parket, sierlijsten,
meubelindustrie, deur- en raamlijsten, ...
1,9
f schiet minibrads F18 tot 57 mm

NIETMACHINE SN8016

f snelkoppeling aan neus

f geschikt voor isolatie, stoffering, meubelindustrie,
vloerbekleding, schoenindustrie, ...
f voor nieten tot 16 mm

f regelbare diepte-instelling

12,85

f draaibare luchtkoppeling
f met sensitive trigger
f compact

0,7 x 0,9

04
06
08
10
12
14
16

1,25 x 1
10
15

f automatische stop wanneer de nagels op zijn

20

f smalle neus

30
32
35

f multi/enkel schot

40

f draaibare luchtkoppeling en ophangbeugel

50

25

45

57

NIETMACHINE LN9040

5,65

MET 22.000 NIETEN: 15, 20, 25, 30 EN 40 MM

10
15

ART. NR. FALN9040PROM

1,25 x 1

f geschikt voor meubels, keukens, deuren, kozijnen,
paneelwerk, schrijnwerkerij, lijstwerk, ...

20
25
30
35

f schiet nieten tot 40 mm

40

3,35

f multi/enkel schot
f draaibare luchtkoppeling
f met ophangbeugel
f regelbare diepte-instelling
f snelkoppeling aan neus

GRATIS

ACTIEPRIJS

€

249

€

18

302

FESTOOL
SYSTAINER

NIEUW

GRATIS

PINPISTOOL PT0635

FESTOOL
SYSTAINER

MET 60.000 PINS 22, 25 EN 30 MM
ART. NR. FDPT0635PROM

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

0,64

f schiet pins P6 tot 35 mm

10
12
15
18
22
25

f sneller door veiligheid in schakelaar
f zeer fijne neus

30

f automatische stop wanneer de nagels op zijn

35

f met rubber neusstuk voor bescherming
van het hout

ACTIEPRIJS

f draaibare luchtkoppeling

€

279

€

ACTIEPRIJS

€

299

€

374

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

376

ART. NR. FDPT0850PROM

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

1,4

f schiet pins P8 en microbrads F21 tot 50 mm
f zeer fijne neus

0,84

f automatische stop wanneer de nagels op zijn
f 2x rubber neusstuk voor bescherming
van het hout

GRATIS

f draaibare luchtkoppeling
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FESTOOL
SYSTAINER

NIETMACHINES 80 REEKS

GESCHIKT VOOR ISOLATIE, STOFFERING, MEUBELINDUSTRIE,
VLOERBEKLEDING, SCHOENINDUSTRIE, ...
SN8025

SN8016

MET 30.000 NIETEN
12, 14 EN 16 MM

€

159

€

ART. NR. FASN8016PROM

f voor nieten tot 16 mm
f draaibare luchtkoppeling
f met sensitive trigger
f zonder indrukbeveiliging

f voor nieten tot 25 mm
f draaibare luchtkoppeling

SN8016

149

MET 30.000 NIETEN
16, 20 EN 25 MM
ART. NR. FASN8025PROM

f compact

€

SN8025

f multi/enkel schot
€

176

f regelbare diepte-instelling
19

194

12,85
0,7 x 0,9

04
06
08
10
12
14
16
18
20
22
25

0,84

15
18
21
25

15
18
21
25

30

30

35

35

40

40

45

45

50

50

GRATIS

BRADPISTOOL
BT1664

FESTOOL
SYSTAINER

2,7
1,4 x 1,6
15
20

MET 18.500 BRADS
25, 30, 40, 50 EN 64 MM

25
30
35
38
40

ART. NR. FDBT1664PROM

45

f afwerkingspistool voor panelen, deuren,
ramen, meubelindustrie, renovatie, bouw, …

50

f schiet brads T16 tot 64 mm

64

55

f snelkoppeling aan neus
f regelbare diepte-instelling
f multi/enkel schot
f draaibare luchtkoppeling
f ophangbeugel
ACTIEPRIJS

€

345

MINIBRADPISTOOL
MBF1857

1,9

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

1,25 x 1
10
15

ART. NR. FDMBF1857PROM

20

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

30
32
35

f schiet minibrads F18 tot 57 mm

45

25

40
50

f snelkoppeling aan neus

57

f regelbare diepte-instelling
f automatische stop wanneer de nagels op zijn
f zeer smalle neus
f multi/enkel schot

ACTIEPRIJS

f draaibare luchtkoppeling
f ophangbeugel

€

249

€

GRATIS

290

FESTOOL
SYSTAINER

Levering via uw technische vakhandel:

CARAT NV | Ambachtenstraat 7 | 2260 Westerlo | België
tel. +32 (0)14 540 898 | info@carat-tools.com | www.carat-tools.com

Alle prijzen exclusief BTW, Recupel en Auvibel. Actie geldig t.e.m. 30/06/2020 of zolang de voorraad strekt. Technische wijzigingen voorbehouden. V.U. Christophe Jacobs, Ambachtenstraat 7, 2260 Westerlo.

408

€

