PRODUCTFOLDER
Genoemde bruto adviesprijzen zijn geldig t/m 30/6/2022

ACTIE!

Steenzaagmachine

Industriestofzuiger

EST 350.2

DSS 35M iP

Tijdelijk voor
een scherpe
setprijs!

kijk op pagina 7

Accu-tegelboormachine
END 40A

NIEUW

art.nr. 10.093.12

Cordless Alliance System (CAS)

ele
De profession
ormachine
accu-tegelbo
k
erde watertan
met geïntegre
Accupack

18V / 5,2 Ah

Toerental belast

0-8.000 tr/min.

Boordiameter

6-40 mm

Spanhalsdiameter

43 mm

Aansluiting

M12x1,5 buitendraad

Gewicht

2,4 kg (incl. accu)

Verpakking

In kunststof koffer, incl. oplader,
1 accupack 5,2 Ah, adapter M12x1,5
buitendraad / 1/2 inch buitendraad,
montagegereedschap,
excl. boorkronen

Een accu voor alles

Nieuw in ons assortiment is de accutegelboormachine END 40A. Ideaal voor het
boren in kleine ruimtes of wanneer er geen
stroom voorhanden is. Altijd en overal is het
nu mogelijk om watergekoeld gaten te boren
in natuursteen, tegels, keramiek, porcelein,
porcellanato tegels, glas en beton.
Tip: Voor precisie boren
raden wij de aanboorhulp
met boorsjabloon aan,
art.nr. 12.517.30 u

KENMERKEN
• RVS hoofdas
• Watertoevoer - geïntegreerde tank met handige regelaar voor
de watertoevoer
• Onderhoud - afdichtingen zijn gemakkelijk te vervangen
• Hanteerbaarheid - Licht gewicht, ergonomisch ontwerp

Bruto adviesprijs

€538,00

Beschikbare diamantboorkronen
Boor nauwkeurig boorgaten van 6 tot 40 mm diameter met
de massieve of holle diamantboorkronen van Eibenstock.
Bekijk het assortiment op veeneman.nl
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Tegelboormachine
EFB 152 PX

art.nr. 10.098.52

Vermogen

1150 W

Voltage

230 V~

Toerental belast

250-1.000 tr/min.

Boordiameter

6-120 mm

Aansluiting

½" binnendraad

Gewicht

19,5 kg

Verpakking

in kartonnen doos, incl.
montagegereedschap,
excl. boorkronen

met
Secuur boren
htinspanning
minimale krac

Stabiele solide tegelboormachine voor het
natboren in tegels, plaat- en keramisch
materiaal, glas en natuursteen. Ideaal voor
armaturen, toiletinstallaties, inbouwspots
en schakelaars.
KENMERKEN
• Elektronisch - soft-start, temperatuurregeling en overstroombeveiliging,
snelheidsregeling en constante toerental
• Stabiel ontwerp - afneembare machine
en uitneembare waterbak met
waterafvoer maakt eenvoudig
reinigen/gemakkelijk vervoeren
mogelijk
• Geïntegreerde watertoevoer
• Zonder gebruik van de waterbak
is boren van grote tegels mogelijk
• Verzinkte steun - roestbestendig
• Drukring met spatwaterbescherming - in hoogte
verstelbaar voor verschillende materiaaldiktes
zonder gereedschap

Bruto adviesprijs

€948,00

Tegelboormachine
EFB 68

art.nr. 10.098.51

Vermogen

1400 W

Voltage

230 V~

Toerental belast

3.000-10.000 tr/min.

Max. boordiameter

68 mm

Aansluiting

M14 buitendraad

Gewicht

3,7 kg

Verpakking

in kunststof koffer,
excl. boorkronen

n stofarme
De precieze e
hine
tegelboormac
Handzame tegelboormachine met instelbaar
regelbaar toerental voor het droog boren
in graniet, tegels, keramische platen en
natuursteen tot 68 mm.
KENMERKEN
• Stofafzuiging - uniek in zijn soort,
zeer stofarm boren
• Precisie boren - de boorkroon glijdt niet weg
door het antislip schuimrubber
• Schuimrubber ring op de stofkap maakt het oscilleren van
de boorkroon mogelijk - koelt beter en vermindert slijtage
• Geïntegreerde LED lamp - eenvoudig nauwkeurig
positioneren van de boor.
• De stofafzuiging beschermt de gebruiker tegen gevaarlijke
minerale stoffen in tegenstelling tot gebruikelijke
methoden met een haakse slijper

Bruto adviesprijs
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€254,60

Boormachine
EHB 32/2.2R R/L

art.nr. 10.045.01

Vermogen

1800 W

Voltage

230 V~

Toerental belast

60-140/200-470 tr/min.

Max. boordiameter

100 mm (hout) / 60 mm (aluminium)
32 mm (staal)

Spanhalsdiameter

65 mm

Aansluiting

MK3

Gewicht

6,4 kg

Verpakking

in kartonnen doos, incl. uitdrijf-spie
MK3, excl. boren

ak
Boor met gem
gaten in elk
materiaal
Krachtige 1800 Watt boormachine, rechtsen linksdraaiend met 2 versnellingen en
traploos regelbaar toerental geschikt voor
het boren in hout en staal; zowel uit de hand
als met magneetboorstandaard (art.nr. 10.036.11).
Volledig elektronisch met instelbaar draaimoment
en mechanische slipkoppeling.
KENMERKEN
• Soft-start, temperatuurregeling en overstroombeveiliging - bescherming van de machine
• Koppelregeling, snelheidsregeling en constante toerental - optimale instelling voor
materiaal en boordiameter
• Mechanische slipkoppeling - bescherming van de gebruiker
• Morseconus aansluiting - veelzijdige hoofdas aansluiting

Bruto adviesprijs

Diamantboormachine
EHD 2000

€592,00

n
uurzaam bore
Krachtig en d

art.nr. 10.092.08

Vermogen

1700 W

Voltage

230 V~

Toerental belast

0-1.000 / 0-2.000 tr/min.

Max. boordiameter

132 mm

Spanhalsdiameter

53 mm

Aansluiting

M18 buitendraad

Gewicht

5,5 kg

Verpakking

in metalen koffer,
excl. boorkronen

Krachtige 1700 Watt diamantboormachine met 2
versnellingen voor het maatvast en trillingsvrij droog
boren van gaten tot 132 mm in abrasieve materialen
zoals kalkzandsteen en overig metselwerk.
KENMERKEN
• Elektronisch - soft-start, temperatuurregeling en
overstroombeveiliging
• Krachtige aandrijving met 2 versnellingen
• Mechanische slipkoppeling
• Extra handgreep - variabel instellen op de spanhals

Bruto adviesprijs

€539,00
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Diamantboormachine
ETN 162/3

art.nr. 10.093.31

mplete en
Krachtige, co
ine
antboormach
m
ia
d
e
ig
ijd
lz
e
ve
Vermogen

2200 W

Voltage

230 V~

Toerental belast

0-510 / 0-1.150 / 0-2.500 tr/min.

Boordiameter

12 - 162 mm (nat) / 12 - 202 mm (droog)

Spanhalsdiameter

60 mm

Aansluiting

Combi-hoofdas 11/4’’ buiten - 1/2’’ binnen

Gewicht

6,7 kg

Verpakking

in kunststof koffer, excl. boorkronen

Professionele diamantboormachine met sterke 2200 Watt motor,
3 versnellingen voor het nat en droog boren van installatie boorgaten
tot Ø 162 mm in beton. Voor zowel boren uit de hand als met
boorstandaard (type BST 182 V/S, art.nr. 10.094.38). De machine
is middels een snelkoppeling op de standaard te bevestigen
zonder gereedschap. Op zowel de machine als de handgreep zit
een geïntegreerde waterpas. De service indicator gaat branden
ca. 10 werkuren voordat de koolborstels vervangen moeten
worden. Voorzien van slijtvast en duurzaam PUR-aansluitsnoer.
KENMERKEN
•K
 rachtige motor met hoge vermogensreserves en een lange
levensduur
•E
 lektronisch - soft-start, temperatuurregeling en
overstroombeveiliging, overbelasting indicatie, constante
toerental
•3
 Versnellingen oliebadaandrijving - voor optimale smering in
alle werkhoudingen door de speciaal ontwikkelde oliepomp en
optimaal afgestelde koppeltoerental ratio voor alle diameters
•M
 echanische slipkoppeling
•C
 ombinatie hoofdas met geïntegreerde aansluiting voor
centreerstift - snel, nauwkeurig boren
•E
 rgonomische handgreep met grote schakelaar - een goede
controle en moeiteloos werken
• Wisselsysteem - snel wisselen tussen natte en droge toepassingen

Bruto adviesprijs

€920,00

OOK VERKRIJGBAAR IN EEN SET MET DIKWANDIGE OF DUNWANDIGE BOORKRONEN

Diamantboormachine ETN 162/3 SET A1
art.nr. 10.093.31A1

Bruto adviesprijs

met 4 dikwandige natboorkronen Ø 31, 61, 81, 131 mm
Speciale dikwandige boorset voor iedere vakspecialist die
ofwel met statief of met de hand gaten wil boren in hard
materiaal (beton, gewapend beton).

Dikwandig

€1.285,00

Diamantboormachine ETN 162/3 SET A2
art.nr. 10.093.31A2

Bruto adviesprijs

met 4 dunwandige natboorkronen Ø 41, 61, 81, 130 mm
Speciale dunwandige boorset voor de professional en zeer
ervaren boorspecialist, die snel met de hand gaten wil boren
in hard materiaal (beton, gewapend beton).
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Dunwandig

€1.210,00

Diamantboormachine
PLD 182.1 NT

art.nr. 10.094.82

Vermogen

2300 W

Voltage

230 V~

Toerental belast

0-520 / 0-1.200 / 0-2500 tr/min.

beton
(nat)
Boordiameter
metselwerk
(droog)

Professionele diamantboormachine met krachtige 2300 Watt
motor en 3 versnellingen voor zwaar gebruik, een echte
alleskunner. Voor nat en droog boren in gewapend beton,
natuursteen en asfalt. Voor
zowel boren uit de hand als
met boorstandaard (type BST
182 V/S, art.nr. 10.094.38).
Voorzien van slijtvast en
duurzaam PUR-aansluitsnoer.

1e versnelling 82-182 mm
2e versnelling 42-82 mm
3e versnelling 12-42 mm

KENMERKEN
•K
 rachtige 2300 Watt motor met
hoge vermogensreserves en een
lange levensduur geschikt voor
continu gebruik

1e versnelling 122-202 mm
2e versnelling 62-122 mm
3e versnelling 12-62 mm

Spanhalsdiameter

60 mm

Aansluiting

Combi-hoofdas 1
 ¼” buitendraad
½” binnendraad

Gewicht

7,5 kg

Verpakking

in kunststof koffer, incl. steeksleutels
SW 32/41 en koppelingen t.b.v.
watertoevoer+stofafzuiging,
excl. boorkronen

•E
 lektronisch - soft-start,
overstroombeveiliging, overbelasting
indicatie en thermisch beveiligd
•3
 Versnellingen oliebadaandrijving
- optimale smering in alle
werkhoudingen door de speciaal
ontwikkelde oliepomp
•M
 echanische slipkoppeling
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•E
 rgonomische handgreep met grote
schakelaar - een goede controle en
moeiteloos werken
• Wisselsysteem - snel wisselen tussen
natte en droge toepassingen

Bruto adviesprijs

Diamantboorset
PLE 182

€947,00

ine
et, mach
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art.nr. 10.094.74

Professionele diamantboorset met 3 versnellingen uit de nieuwe
generatie machines voor het nat en droog boren van gaten tot
182 mm in beton. Precisie boren dankzij schaalverdeling, boorgat
indicator en 2x geïntegreerde waterpas. Voorzien van slijtvast en
duurzaam PUR-aansluitsnoer.

Vermogen

2300 W

Voltage

230 V~

Toerental belast

520 / 1.250 / 2.700 tr/min.

Boordiameter

12-182 mm

Lengte zuil

995 mm

KENMERKEN

Nuttige slag

700 mm

Aansluiting

Combi-hoofdas
11/4’’ buiten - 1/2’’ binnen

• Elektronisch - soft-start, temperatuurregeling en
overstroombeveiliging, overbelastingsindicatie

Gewicht

21,5 kg

Verpakking

in 2 kartonnen dozen,
excl. boorkronen

• 3 Versnellingen oliebadaandrijving - voor optimale smering in
alle werkhoudingen door de speciaal ontwikkelde oliepomp en
optimaal afgestelde koppeltoerental ratio voor alle diameters
• Mechanische slipkoppeling
• Spanhals montage - variabele machinepositie op de standaard
• Zuil van de standaard kan ingesteld worden tot 45°
• Compacte combinatie basis - bevestiging met anker of vacuüm
(vacuüm set noodzakelijk)
• Aanvoerhendel te verwisselen zonder gereedschap eenvoudige selectie van werkzijde

Bruto adviesprijs

€1.837,00
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Steenzaagmachine
EST 350.2

art.nr. 10.098.89

Vermogen

2400 W

Voltage

230 V~

Toerental belast

2.400 tr/min.

Schijfdiameter

max. 350 mm

Max. zaagdiepte

120 mm

Max. zaaglengte

250 mm

Asgat

Ø 25,4 mm

Gewicht

19 kg

Verpakking

in kartonnen doos, incl.
diamantzaagblad Premium

OFVRIJ
7 UUR LANG ST
!
BETON ZAGEN
S 35M iP
BAKSTEEN EN
ustriestofzuiger DS
T 350.2 i.c.m. ind
ne ES

steenzaagmachi

n
Nauwkeurig e
zagen
stofarm droog

Dé handige en flexibele 2400 Watt machine voor stofarm droog zagen van allerlei
soorten steen zoals beton, natuursteen en baksteen. Met het diamantzaagblad
Speciaal zaagt u probleemloos door metaal, kunststof en hout. Sluit de machine aan
op een DSS 35M iP industriestofzuiger en u kunt 7 uur lang stofvrij zagen in baksteen
en beton. U heeft geen gereedschap nodig om de steen te klemmen. Verstekzagen
gaat eenvoudig en nauwkeurig dankzij de traploos regelbare hoekstop van 0 tot 45°.
KENMERKEN
• Robuuste gegoten aluminium voetplaat - stabiel werkoppervlak
• Verbeterd afzuigsysteem, monstuk (Ø 35 mm) voor directe verbinding met de
industriestofzuiger DSS 25/35/50 - langer stofvrij zagen
• Ergonomische handgreep - comfortabele werkhouding
• Hoofdasvergrendeling - eenvoudig wisselen van zaagblad
• Transportvergrendeling in gescharnierde positie - handig en veilig vervoer
• Aanloopstroombegrenzer - rustige aanloop van de machine

Diamantzaagblad Premium

Art.nr. 12.323.15

Diamantzaagblad voor steenzaagmachine
EST 350.2 en diamantslijpmachine ETR 400 P.

Bruto adviesprijs

Diamantzaagblad Speciaal

€514,00

Art.nr. 12.323.19

Diamantzaagblad voor steenzaagmachine
EST 350.2 en diamantslijpmachine ETR 400 P.
Inclusief aluminium afsluitdop; ter voorkoming
van brandschade en letsel. Verplicht gebruik bij
metaalverwerking. De afsluitdop is ook apart
verkrijgbaar (art.nr. 12.105.01).

Schijfdiameter

350 mm

Asgat

Ø 25,4 mm

Toepassing

Diverse soorten
steen zoals beton,
natuursteen en
baksteen

Bruto adviesprijs

€125,70

Bekijk alle toetsresultaten op stofvrijwerken.tno.nl
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Schijfdiameter

350 mm

Asgat

Ø 25,4 mm

Toepassing

Staal, kunststof, glas,
aluminium, hout

Bruto adviesprijs

€162,70

TNO heeft in opdracht van Veeneman bv een prestatietoets STOFVRIJ WERKEN uitgevoerd
op steenzaagmachine EST 350.2 in combinatie met industriestofzuiger DSS 35M iP.
Wanneer u de werkzaamheden uitvoert met de maatregelen, zoals vermeld op de website
van TNO (stofvrijwerken.tno.nl), wordt de blootstelling als doeltreffend beheerst beschouwd.

Industriestofzuiger
DSS 35M iP

art.nr. 12.924.00

is
niet gewenst
Wanneer stof
Vermogen

1600 W

Voltage

230 V~

Aansluitkabel

8 meter

Aanzuigvolume

64 l/s

Max. vacuüm

259 mbar

Tankinhoud

35 liter (bruto)

Gewicht

15 kg

Verpakking

in kartonnen doos,
incl. accessoires*

* Accessoires: 5m zuigslang (Ø 35mm), handgreep
met ventiel, 2 kunststof buizen, Universeel adapter,
kierenzuiger, grofvuil zuigmond, 1x opvangzak PE
en accessoirehouder.

De “M” industriestofzuiger voor nat en droog zuigen, met “Permanent Clean” filterreiniging.
Door optimaal gebruik te maken van motor, filter en ketel kan de stofzuiger grote hoeveelheden
stof en water opnemen. De automatische elektromagnetische klopfunctie reinigt het filter zonder
vaste tijdsinterval gedurende het zuigproces, zonder onderbreking van de luchtstroom. Stofretentie
capaciteit 99,99% volgens BGIA stofklasse M. Contactdoos met automatische inschakelfunctie.
KENMERKEN
• Elektronisch - soft-start met vertraagde start en naloop
• Contactdoos met automatische inschakelfunctie voor aangesloten machines
• Slanguiteinden passen in elkaar - slang eenvoudig te verlengen, stofvrij transport
• Speciale kunststof tank - laag zwaartepunt, eenvoudig te legen
• Afsluitdop voor stofvrij vervoer tijdens transport

Bruto adviesprijs

• Groot legvak voor accessoires en machines

ACTIE!

*

€656,00

SCHERPE SETPRIJS
Steenzaagmachine

EST 350.2
Industriestofzuiger

DSS 35M iP
VAN
VOOR

€1.170,00

€1.050,00

*Kijk voor de actievoorwaarden op eibenstock.nl/actievoorwaarden.
Actieperiode 01/03/2022 t/m 30/06/2022.
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Muurfreesmachine
EMF 180.2

e machine
Zeer krachtig
ntwerp
in een slank o

art.nr. 10.098.35

Vermogen

2300 W

Voltage

230 V~

Toerental belast

2.200 tr/min.

Schijfdiameter

180 mm

Sleufdiepte

Variabel tot 60 mm

Sleufbreedte

Variabel tot 60 mm

Asgat

Ø 22,2 mm

Gewicht

7,5 kg

Verpakking

in metalen koffer,
incl. 2 premium diamantschijven Ø 180 mm

Krachtige 2300 Watt machine
met een uitgebalanceerde
compacte vormgeving en een
parallelle handgreeppositie voor het
vakkundig frezen van sleuven speciaal
in harde materialen. De machine werkt
in de snijrichting voor comfortabel
gebruik.
KENMERKEN
• Elektronisch - soft-start, temperatuur-regeling
en overstroombeveiliging, overbelastingsindicatie
• Instelbare freesdiepte - geen gereedschap nodig
• Hoofdasvergrendeling - eenvoudig wisselen van schijven
• Slank ontwerp voor werken tot 15 mm van de rand
• Gesloten beschermkap met inklapbare stofkap - optimale luchtstroom, eenvoudig
verwijderen van fragmenten
• Mondstuk diameter 35 mm met borgpal - directe verbinding met M-klasse stofzuiger voor
stofarm werken

Bruto adviesprijs

Diamantzaagmachine
ETR 400.1

art.nr. 10.098.97

gen door
Met gemak za
en beton
steen, tegels

€860,00

Diamantzaagmachine met een zeer
krachtige 2850 Watt motor geschikt voor
het stofvrij nat of droog zagen van de
hardste steensoorten en beton. Door de
zaagdiepte van 152 mm ook geschikt voor
het maken van uitsparingen in metselwerk.

Vermogen

2850 W

KENMERKEN

Voltage

230 V~

• Speciale tandwielkast met optimaal
afgesteld toerental voor snel werken

Toerental belast

2.200 tr/min.

Schijfdiameter

max. 400 mm

• Elektronisch - soft-start, temperatuurregeling en overstroombeveiliging,
overbelastingsindicatie

Zaagdiepte

152 mm

• Invalzaag functie

Asgat

Ø 25,4 mm

• Brede steunrollen - exacte geleiding

Gewicht

13,4 kg

• Spilvergrendeling - eenvoudig wisselen
van zaagbladen

Verpakking

in kartonnen doos,
incl. diamantzaagblad
Ø 400 mm

• Robuuste metalen beschermkap
• Handgreep en kap verstelbaar ergonomische bediening in verschillende
werkposities
• Mondstuk diameter 35 mm - directe
aansluiting met M-klasse stofzuiger

R 350.1
rvangt de ET
Dit product ve
ee
m
ar
da
e
di
.91)
(art.nr. 10.098
allen
komt te verv

Bruto adviesprijs
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• Afgeschermde koolborstels bescherming van de motor

€1.310,00

Betonslijper
EBS 125.4 O

art.nr. 10.097.20

Vermogen

1500 W

Voltage

230 V~

Toerental belast

10.000 tr/min.

Toerentalregeling

Vast

Schijfdiameter

max. 125 mm

Aansluiting

M14 buitendraad

Gewicht

4,7 kg

Verpakking

in metalen koffer, incl.
premium diamantschijf
Ø 125 mm

, handzaam
Ergonomisch
ceerd model
en uitgebalan
Betonslijper voor het gladfrezen
van oneffenheden in beton en het
verwijderen van bekistingsnaden,
stuc- en pleisterlagen en lijmresten
(tegellijm) etc. Uitgebalanceerd model
met softgripbeugel en trillingsdemper.
Optioneel is een vloergeleidingssysteem
waardoor er staand gewerkt kan worden (art.nr. 10.097.90).
KENMERKEN
• Elektronisch - soft-start, constante toerental, snelheidsverlaging bij
overbelasting, temperatuurregeling en overstroombeveiliging
• Opklapbaar segment van beschermkap - werk vlak langs de rand en
onder lage objecten (geen moeizame nabewerking. U bespaart dus tijd
en kosten)
• Borstelring - hoog zuigvermogen voor stofvrij werken door aansluiten van
een industrie stofzuiger (accessoire) op het mondstuk (Ø 35 mm)
• Parallel gepositioneerde handgrepen - ergonomische hanteerbaarheid
maakt het mogelijk de machine precies en uitgebalanceerd
te geleiden voor een beter resultaat

Bruto adviesprijs

Betonslijper
EBS 235.1

€551,00

houding
De juiste werk
bruiker
voor iedere ge

art.nr. 10.097.51

Vermogen

2200 W

Voltage

230 V~

Toerental belast

1.380 tr/min.

Toerentalregeling

Vast

Zeer krachtige 2200 Watt betonslijper voor het gladfrezen of
opruwen van middelgrote oppervlaktes zoals kelder, garage
of balkon vloeren. Door het afneembare voorste deel van de
stopkap en de verplaatsbare handgreep kan ook vlak langs
de wand gewerkt worden. Eenvoudig in hoogte verstelbaar
onderstel met 4 stabiele wielen, geïntegreerde stofafzuiging
en trillingsdemping. Dankzij de extra handgreep op de motor en
het geringe gewicht van slechts 38 kg eenvoudig te vervoeren.

Schijfdiameter

max. 235 mm

KENMERKEN

Gewicht

38 kg

Verpakking

in kartonnen doos, incl. basisschijf
voor diamantsegmenten (Segmenten separaat bij te bestellen)

• 2200 Watt eenfase AC-motor - duurzaam,
hoge belastingscapaciteit, eenvoudig te onderhouden
• Segment op de beschermkap afneembaar en
verstelbare handgreep - om in de hoeken van
de werkplek te kunnen slijpen (geen moeizame
nabewerking, bespaart tijd en kosten)
• Borstelring - hoog zuigvermogen voor stofvrij werken
door aansluiten van een industrie stofzuiger (accessoire)
op het mondstuk (Ø 35 mm)
• Vloergeleider instelbaar in hoogte - beter slijpresultaat
• Kantelbare vloergeleiding - optimale aanpassing aan
de lichaamslengte van de gebruiker voor een goede
werkhouding en comfortabele geleiding

Bruto adviesprijs

€1.388,00
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Polijstmachine
WPN 180

art.nr. 10.095.07

Vermogen

1200 W

Voltage

230 V~

Toerental belast

1.500-2.800 tr/min.

Schijfdiameter

180 mm

Aansluiting

M14 buitendraad

Gewicht

4,4 kg

Verpakking

in kartonnen doos,
excl. schijf en acc.

e
eilig voor dez
Geen kras is v
lijstmachine
duurzame po

1200 Watt polijstmachine met een 60° overbrenging, voor het verwijderen van krassen,
natpolijsten en schuren van verschillende oppervlakken, hoeken en rondingen waaronder
diverse steensoorten.
KENMERKEN
• Elektronisch - soft-start, traploze snelheidsregeling, temperatuurregeling en
overstroombeveiliging
• 60° Aandrijving - beter zicht op het te bewerken oppervlak, moeilijk bereikbare plaatsen en
krappe hoeken zijn eenvoudig te bereiken
• Door labyrint tegen stof beschermde tandwiellagers - weinig slijtage
• Externe watertoevoer onder de motor
• PRCD-schakelaar geïntegreerd in de kabel

Bruto adviesprijs

€360,90

Satineermachine
ESM 1310

art.nr. 10.095.10

Vermogen

1300 W

Voltage

230 V~

Toerental belast

1.300-3.050 tr/min.

Schijfdiameter

120 mm

Aansluiting

Ø 19 mm

Gewicht

2,8 kg

Verpakking

in kartonnen doos,
excl. borstels

,
neermachine
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Ve
rialen
bijna alle mate
geschikt voor
1300 Watt satineermachine met hoog koppel, voor
het borstelen, matteren, satineren, ontroesten of
droogpolijsten van verschillende oppervlakken.
Geschikt voor hout, metaal en kunststof, van grof
schuren naar fijn schuren naar hoogglans.
KENMERKEN
• Elektronisch - soft-start, traploze snelheidsregeling en constante toerental, temperatuurregeling
en overstroombeveiliging
• Motor kan hoge belasting aan - duurzaam, maximaal vermogen voor het hele bereik
• 2-Traps gereduceerde overbrenging - hogere koppel op de as - volledig vermogen, ook bij
lagere snelheden - minimale motorbelasting, lange levensduur
• Door labyrint tegen stof beschermde tandwiellagers - weinig slijtage

Bruto adviesprijs
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€363,90

Pleisterbewerkingsmachine
EPG 400 A

art.nr. 10.095.40

id
oerloze vrijhe
Ontdek de sn
Cordless Alliance System (CAS)
Een accu voor alles

Vermogen

Li-Ion accu 5,2 Ah

Voltage

18 V~

Toerental belast

80 tr/min.

Schijfdiameter

370 mm

Aansluiting

Steekverbinding klittenband

Gewicht

4,5 kg

Verpakking

in kunststof koffer, incl. basis- en
sponsschijf Ø 400 mm, standaard
acculader en 2 accupacks

De EPG 400 A is een handzame
en krachtige accumachine,
speciaal voor het opruwen
(rabotteren) en gladmaken
(filzen) van gips, kalk-cement en
leempleisters. Met extra accessoires
is dit uit te breiden naar onder
andere het schuren van isolatieplaten en
het afvlakken en reinigen van verschillende oppervlakken. Het snoerloos werken zorgt
voor veel flexibiliteit op de werkplaats. Kortom de EPG 400 A is een uitstekende keuze!
KENMERKEN
• Ergonomische handgreep voor ontspannen hanteren van de machine
• Grote schijfdiameter - snel en glad werken
• Ca. 30 minuten met één acculading (ca. 65 m²)
• Grote verscheidenheid aan accessoires voor uiteenlopende werkzaamheden

Bruto adviesprijs

Pompzuiger
EPS 50

€1.044,00
Functieschema u

art.nr. 12.925.03

pfunctie
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Vermogen

1300 W

Vermogen pomp

900 W

Voltage

230 V~

Aansluitkabel

10 meter

Pompcapaciteit

14.000 l/u

De probleemoplosser voor tijd- en kostenbesparend drogen van overstroomde
gebieden door een extreem hoge pompcapaciteit. Sneller en efficiënter in
vergelijking met conventionele methoden. Grondige afzuiging en gelijktijdig
pompen van water tot een hoogte van 9 meter. De afvoerslang is
verlengbaar tot 50 meter. Inzetbaarheid: op bouwplaatsen,
tijdens overstromingen, brandherstel, leidingbeschadiging, restauratie
van platte daken, schoonmaken en/of droogleggen van vijvers of
zwembaden en andere schoonmaakwerkzaamheden.

Max. vacuüm

230 mbar

KENMERKEN

Tankinhoud

50 liter (bruto)

• PRCD stroomonderbreker

Gewicht

15,0 kg

Verpakking

in kartonnen doos,
incl. accessoires*

• Bijzonder robuuste container van slagvast kunststof
• Afzonderlijk filternet voor grove deeltjes

* Accessoires: 4x0,5m kunststof zuigbuizen Ø 38mm, vijvermondstuk, 7m
zuigslang, 10m afvoerslang, geïntegreerde vuilwaterpomp, filternet met rits,
spleetmondstuk, borstelmondstuk, natvloermondstuk 360mm breed.

Bruto adviesprijs

€839,00
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Dubbelbladzaag
EDB 480.1

art.nr. 10.098.79

Vermogen

1800 W

Voltage

230 V~

Toerental belast

2.200 sl/min.

Zaaglengte

480 mm

Gewicht

6,1 kg

Verpakking

in kartonnen doos,
incl. set zaagbladen
en zaagbladhoes

multitalent
Het krachtige
n,
ouwmateriale
voor diverse b
het isoleren
onmisbaar bij
Multifunctionele zaagmachine met een krachtige 1800 Watt
motor geschikt voor het zagen van Porotonblokken tot
klasse 20, kunststof, hout en drukvaste isolatiematerialen.
Door het starre zwaard en twee duurzame tegensnijdende
zaagbladen kan zeer nauwkeurig gezaagd worden.

KENMERKEN
• Robuust ontwerp met duurzame, krachtige 1800 Watt motor voor de
zwaarste toepassingen - hoge zaagsnelheid, diagonale zaagsneden
in geperforeerde baksteen mogelijk zonder problemen
• Robuust buigbestendig zwaard voor nauwkeurig zagen
• Twee contra-zaagbladen - zonder terugslag zagen
• Eenvoudig wisselen van zaagbladen
• Compact en slank ontwerp - makkelijk te hanteren, in de buurt van
randen werken

• Blaasfunctie - bescherming tegen stof
voor de machine en de gebruiker

Bruto adviesprijs

€564,00

• Met ergonomische handgreep die aan
beide kanten monteerbaar is.

Ref. 00.006.70

Uw dealer:

12

Importeur voor Nederland: Veeneman bv | Telefoon: 055 366 23 00 | E-mail: sales@veeneman.nl | Internet: www.eibenstock.nl

