
680 J A A R

ELEKTRISCH GEREEDSCHAP

0680_0681_Entree_Section.indd   680 4/09/18   16:25



14

681

682 712

J A A R

 1/2" slagmoersleutels  685
Compacte slagmoersleutel 1/2" 686
3/8" slagmoersleutels 686
 1/2" - 3/8" Slagmoersleutel onder hoek  687
3/4" slagmoersleutel 688
 1" slagmoersleutels  690
 Ratels  691
Schroefmachines   694
E xcentrische schuurmachine  696
R otary sanders  697
S atineren  698
 Bandschuurmachine  699
 Slijpmachines  699
 Afkortzaagmachines  702
 Haakse polijstmachine  704
 Beitelhamers  704
Schrobzaag 706
 Andere gereedschappen en accessoires  710
 Persluchtsysteem  710

PNEUMATISCH GEREEDSCHAP

 Cordless slagmorersleutels  712
K oolborstelloze slagmoersleutels  713
B oorschroefmachines op accu  714
A ccu ratels  715
Duopack 716
C ordless accessoires  717

 ELEKTRISCH GEREEDSCHAP - CORDLESS 

0680_0681_Entree_Section.indd   681 4/09/18   16:25



682

K1"K1/2" K3/4"K3/8"

NJ.1400F2

NJ.2000F2

NJ.3000F NS.3500G

NK.1000F2

NK.2000F2

NJ.1300F2 NS.1400F

NM.3000F
NK.3000F

NM.1010LF2

NS.3100G

J A A R

 SLAGMOERSLEUTELS 

E en compleet assortiment aangepast aan uw behoeften 
GEBRUIK

INTENSIEF GEBRUIK 

INCIDENTEEL GEBRUIK
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 DE SLAGMOERSLEUTEL 

H et beste gereedschap voor losschroeven 

 Een slagmoersleutel is gereedschap voorzien 
van een slagsysteem voor losschroeven
• Voordeel: tot 3000 Nm kunnen losschroeven zonder reactietijd.
•  Tot op heden bestaat er geen norm waarmee het controleproces voor dit type 

gereedschap bepaald kan worden, zodat wij ons eigen controlesysteem bepaald 
hebben en dit op het hele assortiment toepassen.

De kracht van een slagmoersleutel verandert aan de hand van:

• het type assemblage: de kracht kan tot 50% terugvallen bij een elastische assemblage.

Onbelast>+50%>Elastisch

•  het voedingssysteem: de druk, het luchtdebiet en de diameter van de voedingskabel 
kunnen de kracht met 50% laten afnemen.

Uitlaat: De kracht 
van het gereedschap 
De snelheid van het 
gereedschap

-  Luchtdruk: Min. 6,2 Bar => 
De draaisnelheid

-  Binnendiameter van de connector 
(bijv.: 6,5mm voor gereedschap ½”)

-  Luchtdebiet: Hoger dan het debiet van 
het gereedschap => De kracht 
van het gereedschap

•  de accessoires: de verlengsnoeren, cardangewrichten en andere accessoires 
kunnen de kracht met meer dan 50% doen afnemen. 

 PNEUMATISCH GEREEDSCHAP  

0682_0717_OUTILLAGE_ENERGISE_EN.indd   683 5/09/18   15:51



684

350

F 
GA.15B
GA.18B
GA.19B
GA.20B
GA.22B
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 Ontwikkeld voor aangedreven gereedschap! 

 IMPACT-DOPPEN EN ACCESSOIRES 

PRESTATIE
•  Ontwikkeld om bestand te zijn tegen 

de belastingen door slagmoersleutels. 
Het speciale staal en de thermische 
behandeling zorgen voor een zeer hoge 
elasticiteitsgrens en grote slijtvastheid.

VEILIGHEID
•  Elk gereedschap en elk hulpstuk heeft een 

gat en een groef zoals door ISO-norm 2725 vereist.
De vergrendeling bestaat uit een dwarsstift en 
elastische ring. (Kunnen apart worden besteld).
Gebruik nooit een verchroomde handdop op een 
slagmoersleutel.

 
2,5 x 14,8
2,5 x 17,8
2,5 x 19,0
3,0 x 20,0
3,0 x 22,0
3,0 x 25,0
4,0 x 31,0
4,0 x 35,0
5,0 x 45,0
5,0 x 77,0
6,0 x 75,0
6,0 x 84,0

 
3,5 x 15,0
3,5 x 18,0
3,5 x 19,0
4,0 x 20,0
4,0 x 22,0
4,0 x 25,0
5,0 x 30,0
5,0 x 36,0
7,0 x 45,0
7,0 x 76,0

10,0 x 74,0
10,0 x 84,0

Stiften ø x L (mm)

Ringen ø tore x ø in. (mm)
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 • De meest krachtige slagmoersleutels 1/2" van het assortiment.
•  Afneembare en oplaadbare led verlichting om donkere zones 

te kunnen verlichten.
• Trapsgewijs werkende trekker voor een betere controle van de snelheid.
•  Dubbele koud gesmede hamer voor een langere levensduur.
•  3 toerentallen voor vastschroeven en een voor losschroeven, 

met een hand te bedienen.
• Ergonomische en comfortabele handgreep. 

  
 • Kwaliteitsmateriaal voor een langere levensduur van het mechanisme.
•  Trapsgewijs werkende trekker: uitstekende controle en optimale regeling 

van de snelheid.
• Gegoten rubberen handgreep met isolatie tegen kou en trillingen.
•  Omkeerinrichting “een hand”. 

 1/2" SLAGMOERSLEUTELS 

  Slagmoersleutel 1/2" heavy duty 

  Slagmoersleutel 1/2" van aluminium 

 H 
[mm] 

 L 
[mm] 

 L1 
[mm] 

 Blaast 
[min] 

 Geluids-
niveau 
DB [A] 

 Trilniveau 
[M/S2] 

 Koppel 
[N.m] 

 Max. 
toerental 

[omw/min] 

 
 [kg] 

 212  162  75.3  1200  94 
(K=3) 

 6.4 
(K=2.2)  1898  6500  2.2 

 H 
[mm] 

 L 
[mm] 

 L1 
[mm] 

 Blaast 
[min] 

 Geluidsniveau 
DB [A] 

 Trilniveau 
[M/S2] 

 Koppel 
[N.m] 

 Max. 
toerental 

[omw/min] 

 
 [kg] 

 193  190  70  1120  90 (K=3)  5.2 
(K=1.5)  1490  6500  2.8 

  
 • Slagmoersleutels 1/2" heavy duty.
• Trapsgewijs werkende trekker voor een betere controle van de snelheid.
• Dubbele koud gesmede hamer voor een langere levensduur.
•  3 toerentallen voor vastschroeven en een voor losschroeven, 

met een hand te bedienen.
• Ergonomische en comfortabele handgreep. 

  Slagmoersleutel 1/2" 

 H 
[mm] 

 L 
[mm] 

 L1 
[mm] 

 Blaast 
[min] 

 Geluids- 
niveau 
DB [A] 

 Trilniveau 
[M/S2] 

 Koppel 
[N.m] 

 Max. 
toerental 

[omw/min] 

 
 [kg] 

 212  162  75.3  1300  93 (K=3)  6.2 
(K=2.5)  1600  7000  2 

 PNEUMATISCH GEREEDSCHAP  
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 •  Afneembare en oplaadbare led verlichting om donkere 

zones te kunnen verlichten.
• Licht gereedschap, waardoor de operator minder vermoeid raakt.
•  Compacte vormgeving voor een eenvoudigere toegang tot beperkte ruimtes.
•  Trapsgewijs werkende trekker voor een betere controle van de snelheid.
•  Dubbele koud gesmede hamer voor een langere levensduur.
•  Ergonomische en comfortabele handgreep. 

  
 • 3 vermogensafstellingen, omkeerinrichting “een  hand”.
•  Geleverd met een ophanghaak, vermindert de vermoeidheid 

van de gebruiker.
• Behuizing uit een stuk, voor een langere levensduur.
•  Ingebouwde schokdempers, beschermen het gereedschap tegen schokken.
•  Soepele, ergonomische handgreep, bestendig tegen koolwaterstoffen 

en oplosmiddelen.
• Compact en licht, voor klussen in beperkte ruimtes.
•  Dopbevestiging door een ring + pen. 

  
 •  Structuur van titanium voor meer stevigheid 

en een lager gewicht.
•  Trapsgewijs werkende trekker: uitstekende controle 

en optimale regeling van het toerental.
•  Keerplaat voor uitlaat van titanium: vermijdt de projectie 

van lucht richting de operator.
• Ergonomische gegoten handgreep.
•  Vermogensafstellingen en omkeerinrichting “een hand”.
•  De aan de motor aangebrachte innovaties verhogen de levensduur hiervan. 

  
 • Sterk mechanisme met dubbele hamer.
•  Omkeerinrichting met 3 vermogensafstellingen in de vastdraaistand.
•  Draaiend luchtkoppelstuk om het oprollen van de slang te vermijden.
•  Behuizing van robuust en licht composiet materiaal, 

bestendig tegen chemische producten.
• Trapsgewijs werkende trekker voor een betere controle over het toerental. 

SLAGMOERSLEUTELS 1/2"

  Compacte slagmoersleutel 1/2" compacte heavy duty 

  1/2" ultra compact slagmoersleutel 

 3/8" SLAGMOERSLEUTELS 

  3/8" Titanium impactsleutel 

 H 
[mm] 

 L 
[mm] 

 L1 
[mm] 

 Blaast 
[min] 

 Geluids-
niveau 
DB [A] 

 Trilniveau 
[M/S2] 

 Koppel 
[N.m] 

 Max. 
toerental 

[omw/min] 

 
 [kg] 

 197  144  62.5  1400  95 (K=3)  3.9 
(K=1.5)  950  10000  1.4 

 H 
[mm] 

 L 
[mm] 

 L1 
[mm] 

 Blaast 
[min] 

 Geluids-
niveau 
DB [A] 

 Trilniveau 
[M/S2] 

 Koppel 
[N.m] 

 Max. 
toerental 

[omw/min] 

 
 [kg] 

 173  111  61.5  1650  91.1 (K=3)  9.57 
(K=1.44)  860  10000  1.3 

 H 
[mm] 

 L 
[mm] 

 L1 
[mm] 

 Blaast 
[min] 

 Geluids-
niveau 
DB [A] 

 Trilniveau 
[M/S2] 

 Koppel 
[N.m] 

 Max. 
toerental 

[omw/min] 

 
 [kg] 

 180  152  66  1750  93.8 (K=3)  3.06 
(K=0.79)  710  10500  1,3 

  3/8" Composiet impactsleutel 

 H 
[mm] 

 L 
[mm] 

 L1 
[mm] 

 Blaast 
[min] 

 Geluids-
niveau 
DB [A] 

 Trilniveau 
[M/S2] 

 Koppel 
[N.m] 

 Max. 
toerental 

[omw/min] 

 
 [kg] 

 165  157  58  1290  92.7 (K=3)  4.3 
(K=0.92)  475  9600  1,3 
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 • Mechanisme met een hamer in een stevige behuizing van aluminium.
•  Bescherming van de neus van rubber, voor een langere levensduur.
•  Trapsgewijs werkende trekker voor een betere regeling van het toerental.
•  Draaiwieltje voor het instellen van het vermogen, voor een betere controle.
•  Omkeerinrichting “een hand". 

  
 • Omkeerschakelaar “een hand”.
•  Slagmechanisme met dubbele hamer, behuizing van aluminium.
•  Houdersysteem met kogelgroef.
•  Scharnierende luchtinlaat voor moeilijk toegankelijke ruimtes.
•  3 vermogensafstellingen voor een betere controle. 

  
 • Uniek krachtig en robuust hamermechanisme. 
•  Gegoten handgreep van tegen kou isolerend rubber.
•  In de behuizing van de machine ingebouwde beschermbumper. 
•  Omkeermechanisme in de buurt van de handgreep.
•  Trapsgewijs werkende trekker voor een betere controle 

over het toerental.
• Dopbevestiging door middel van een frictiering, veilig en snel. 

  
 • Uniek krachtig en robuust hamermechanisme. 
•  Gegoten handgreep van tegen kou isolerend rubber.
•  In de behuizing van de machine ingebouwde beschermbumper. 
•  Omkeermechanisme in de buurt van de handgreep.
•  Trapsgewijs werkende trekker voor een betere controle over 

het toerental.
• Dopbevestiging door middel van een frictiering, veilig en snel. 

  3/8" aluminium slagmoersleutel 

  3/8" butter� y slagmoersleutel 

  3/8" Slagmoersleutel onder hoek 

  1/2" Slagmoersleutel onder hoek 

 H 
[mm] 

 L 
[mm] 

 L1 
[mm] 

 Blaast 
[min] 

 Geluids-
niveau 
DB [A] 

 Trilniveau 
[M/S2] 

 Koppel 
[N.m] 

 Max. 
toerental 

[omw/min] 

 
 [kg] 

 167  137  49  705  94.7 (K=3)  4 
(K=0.89)  180  11200  1,2 

 H 
[mm] 

 L 
[mm] 

 L1 
[mm] 

 Blaast 
[min] 

 Geluids-
niveau 
DB [A] 

 Trilniveau 
[M/S2] 

 Koppel 
[N.m] 

 Max. 
toerental 

[omw/min] 

 
 [kg] 

 54  140  40  660  96 
(K=3) 

 3.06  
(K=1.19)  120  12000  0,53 

 H 
[mm] 

 L 
[mm] 

 L1 
[mm] 

 Blaast 
[min] 

 Geluids-
niveau 
DB [A] 

 Trilniveau 
[M/S2] 

 Koppel 
[N.m] 

 Max. 
toerental 

[omw/min] 

 
 [kg] 

 80  353  63  1700  98 
(K=3) 

 29.96 
(K=14.35)  271  7200  1,8 

 H 
[mm] 

 L 
[mm] 

 L1 
[mm] 

 Blaast 
[min] 

 Geluids-
niveau 
DB [A] 

 Trilniveau 
[M/S2] 

 Koppel 
[N.m] 

 Max. 
toerental 

[omw/min] 

 
 [kg] 

 80  353  63  1700  96 
(K=3) 

 46.52 
(K=14.61)  230  7200  1.8 

 3/8" SLAGMOERSLEUTELS 

 PNEUMATISCH GEREEDSCHAP  
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 • Lichte en duurzame structuur van titanium.
•  Trapsgewijs werkende trekker: uitstekende controle 

en optimale regeling van het toerental.
• Keerplaat voor uitlaat van titanium, geluiddemper.
•  Soepele en comfortabele gegoten handgreep.
•  Afstelling van het vermogen en omkeerinrichting “een hand”.
•  Motor met innoverend concept waardoor de levensduur verlengd wordt. 

  
 •  Sterk mechanisme met dubbele hamer in een stevige 

behuizing van aluminium.
• Omkeerinrichting met ingebouwde vermogensregelaar in de vastdraaistand.
•  Behuizing van een licht composiet materiaal, duurzaam en isolerend.
•  Trapsgewijs werkende trekker voor een betere controle over het toerental.
•  De juiste afmetingen voor toegang tot beperkte ruimtes.
•  Dopbevestiging door middel van een frictiering. 

  
 •  Sterk mechanisme met dubbele hamer in een stevige 

behuizing van aluminium.
•  Omkeerinrichting “een hand” met 6 ingebouwde krachtinstellingen 

in de vastdraaistand.
• Trapsgewijs werkende trekker voor een betere controle over het toerental.
•  Dopbevestiging door middel van een frictiering. 

 PNEUMATISCH GEREEDSCHAP - VW 

  3/4" titanium slagmoersleutel 

  3/4" composiet slagmoersleutel 

  3/4" aluminium slagmoersleutel 

 H 
[mm] 

 L 
[mm] 

 L1 
[mm] 

 Blaast 
[min] 

 Geluids-
niveau 
DB [A] 

 Trilniveau 
[M/S2] 

 Koppel 
[N.m] 

 Max. 
toerental 

[omw/min] 

 
 [kg] 

 227  227  97  950  97 
(K=3) 

 5.06 
(K=0.99)  2115  5300  3,8 

 H 
[mm] 

 L 
[mm] 

 L1 
[mm] 

 Blaast 
[min] 

 Geluids-
niveau 
DB [A] 

 Trilniveau 
[M/S2] 

 Koppel 
[N.m] 

 Max. 
toerental 

[omw/min] 

 
 [kg] 

 213  221  86  850  99.10 
(K=3) 

 10.7 
(K=1.55)  1700  6360  3,9 

 H 
[mm] 

 L 
[mm] 

 L1 
[mm] 

 Blaast 
[min] 

 Geluids-
niveau 
DB [A] 

 Trilniveau 
[M/S2] 

 Koppel 
[N.m] 

 Max. 
toerental 

[omw/min] 

 
 [kg] 

 233  222  93  790  98.4 
(K=3) 

 9.1 
(K=1.61)  1700  5700  5,6 
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 • Sterk mechanisme met dubbele hamer.
•  Tweetraps trekker voor een betere controle.
•  2 snelheden voor vastdraaien en 2 snelheden voor losdraaien.
•  Gegoten rubberen handgreep, isolerend tegen kou.
•  Rubberen bumper op de motorkap.
•  Handgreep 360° verstelbaar voor een beter comfort.
•  Dubbel dopbevestigingssysteem met frictiering en gat voor pen.
•  Uitlaat om de lucht uit het werkstation af te voeren. 

  
 • Sterk mechanisme met dubbele hamer.
•  Tweetraps trekker voor een betere controle.
•  Omkeerinrichting “een hand” met 2 snelheden 

voor vastdraaien en 2 snelheden voor losdraaien.
• Gegoten rubberen handgreep, isolerend tegen kou.
•  Rubberen bumper op de motorkap.
•  Handgreep 360° verstelbaar voor een beter comfort.
•  Dubbel dopbevestigingssysteem met frictiering en gat voor pen.
•  Uitlaat om de lucht uit het werkstation af te voeren. 

 NM SERIES - NIEUW ASSORTIMENT SLAGMOERSLEUTELS 1" 

 Kracht, robuustheid en ergonomie! 
verbeter uw productiviteit! 

Krachtig slagsysteem: 
• Een uitzonderlijk koppel van 3390 N.m.

Tweetraps trekker: 
•  Om het toerental met de vingertoppen onder 

controle te houden.

360° verstelbare zijhandgreep: 
• Stabiliseert en vergemakkelijkt de grip.

Comfortabele ’’soft grip’’ handgrepen: 
• Rubberen bekleding die de trillingen reduceert.

Omkeerinrichting “een hand”: 
•  2 vermogensniveaus voor vastklemmen en losdraaien. 

Vermindert de kracht die nodig is om de taak 
te volbrengen en verhoogt de productiviteit.

Veiligheid: 
•  Dubbel borgsysteem voor de bit met frictiering 

en gat om een pen te gebruiken.

Naar voren gedraaide luchtuitlaat op 45°: 
•  Voorkomt het blazen van lucht op de operator 

of het uit te voeren werk.

Schokbrekers van composiet: 
• Voor een grotere duurzaamheid.

 1'' rechte slagmoersleutel - lange spil - 
High perf

  1'' rechte slagmoersleutel - korte spil - 
High perf 

 H 
[mm] 

 L 
[mm] 

 L1 
[mm] 

 Blaast 
[min] 

 Geluids-
niveau 
DB [A] 

 Trilniveau 
[M/S2] 

 Koppel 
[N.m] 

 Max. 
toerental 

[omw/min] 

 
 [kg] 

 97  493  101  1000  105 
(K=3) 

 15.6 
(K=2.05)  3390  5000  9 

 H 
[mm] 

 L 
[mm] 

 L1 
[mm] 

 Blaast 
[min] 

 Geluids-
niveau 
DB [A] 

 Trilniveau 
[M/S2] 

 Koppel 
[N.m] 

 Max. 
toerental 

[omw/min] 

 
 [kg] 

 97  346  101  1000  104.4 
(K=3) 

 14.75 
(K=1.96)  3390  5000  8 

 PNEUMATISCH GEREEDSCHAP  

0682_0717_OUTILLAGE_ENERGISE_EN.indd   689 5/09/18   15:51



690

L1 L

H

L1 L

H

 NM.3000LF  NM.3000F 

 NM.1010LF2 

 NM.1000F2 

J A A R

  
 • Bijzonder betrouwbaar mechanisme met dubbele hamer.
•  Tweetraps trekker voor een betere controle.
•  Omkeerinrichting “een hand” met twee krachtniveaus in beide richtingen.
•  Gegoten handgreep van rubber tegen kou en trillingen.
•  Rubberen bescherming van de motorkast.
•  360° verstelbare handgreep voor meer comfort.
•  Veiligheid: dubbel dopbevestigingsysteem met frictiering 

en gat voor het gebruik van een pen.
•  Uitlaat via de handgreep, voor een beter gebruikscomfort 

en om de projectie van lucht op de operator te vermijden. 

  
 • Sterk mechanisme met dubbele hamer.
•  Tweetraps trekker voor een betere controle.
•  Omkeerinrichting “een hand” met 2 snelheden 

voor vastdraaien en 2 snelheden voor losdraaien.
• Gegoten rubberen handgreep, isolerend tegen kou.
•  Rubberen bumper op de motorkap.
•  Handgreep 360° verstelbaar voor een beter comfort.
•  Dubbel dopbevestigingssysteem met frictiering en gat voor pen.
•  Uitlaat om de lucht uit het werkstation af te voeren. 

  
 • Mechanisme met dubbele bestendige hamer.
•  Trapsgewijs werkende trekker voor een betere 

controle over het toerental
• Snelheidsregelaar met 3 standen voor vast- en losdraaien.
•  Haakse uitlaat die de lucht van het werkstation afvoert.
•  Dopbevestiging d.m.v. een frictiering en een dwarsstift voor maximale veiligheid. 

  
 • Mechanisme met dubbele bestendige hamer.
•  Trapsgewijs werkende trekker voor een betere 

controle over het toerental
• Snelheidsregelaar met 3 standen voor vast- en losdraaien.
•  Haakse uitlaat die de lucht van het werkstation afvoert.
•  Dopbevestiging d.m.v. een frictiering en een dwarsstift voor maximale veiligheid. 

  1'' Slagmoersleutel ' pistool' - korte spil - 
High perf 

  1'' Slagmoersleutel ' pistool' - lange spil - 
High perf 

 1" SLAGMOERSLEUTELS 

  1'' Slagmoersleutel - lange spil 

 H 
[mm] 

 L 
[mm] 

 L1 
[mm] 

 Blaast 
[min] 

 Geluids-
niveau 
DB [A] 

 Trilniveau 
[M/S2] 

 Koppel 
[N.m] 

 Max. 
toerental 

[omw/min] 

 
 [kg] 

 249  391  96  900  111.1 
(K=3) 

 11.7 
(K=1.65)  3390  5000  7,4 

 H 
[mm] 

 L 
[mm] 

 L1 
[mm] 

 Blaast 
[min] 

 Geluids-
niveau 
DB [A] 

 Trilniveau 
[M/S2] 

 Koppel 
[N.m] 

 Max. 
toerental 

[omw/min] 

 
 [kg] 

 239  279  102  900  111.9 
(K=3) 

 10.6 
(K=1.55)  3390  5000  6,9 

 H 
[mm] 

 L 
[mm] 

 L1 
[mm] 

 Blaast 
[min] 

 Geluids-
niveau 
DB [A] 

 Trilniveau 
[M/S2] 

 Koppel 
[N.m] 

 Max. 
toerental 

[omw/min] 

 
 [kg] 

 172  523  202  720  103 
(K=3) 

 16.7 
(K=2)  4068  4400  11 

 H 
[mm] 

 L 
[mm] 

 L1 
[mm] 

 Blaast 
[min] 

 Geluids-
niveau 
DB [A] 

 Trilniveau 
[M/S2] 

 Koppel 
[N.m] 

 Max. 
toerental 

[omw/min] 

 
 [kg] 

 290  300  205  720  102 
(K=3) 

 15.2 
(K=2.15)  4068  4500  10,3 

  1'' Slagmoersleutel - korte spil, pistool 
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K1/4" - 3/8" - 1/2"

 VR.SZ300F2 

J A A R

 Het onmisbare gereedschap 
voor een hogere productiviteit! 
Ga over op een hogere snelheid, met een koppel tussen 10 en 136 Nm 
en draaisnelheden tussen 240 en 280 tr/min, u kunt uw productiviteit 
verhogen en met meer gemak werken.

•  Kies de "Palm" versies voor schroefwerk in een beperkte 
ruimte en de mini of standaard versie wanneer er 
voldoende plaats is. Let op, hoe korter het gereedschap, 
hoe groter het reactiekoppel wordt.

• Reactiekoppel = Kracht / Afstand
• 27 Nm = 2.74 Kg op 1 meter afstand
• Reactiekoppel op 135 mm: 2.74 Kg/0.135 = 20.3 Kg
• Reactiekoppel op 205 mm: 2.74 Kg/0.205 = 13.4 Kg

13
5 

m
m

 o
f 2

05
 m

m

 RATELSLEUTEL 

  
 • Sterke motor 350 tr/min en met een koppel van 88 N.m.
•  Stofdichte kop van titanium voor een nog beter weerstandsvermogen.
•  Ergonomische kast van een composiet bimateriaal, bestendig tegen 

zuren en oplosmiddelen.
• Vergrendeling van de dop via de drukknop.
•  Keerring in de buurt van de handgreep.
•  Trapsgewijs werkende trekker voor een uitstekende controle 

over het toerental. 

 RATELS 

  TITANIUM 1/2" ratel 

 d
 [mm] 

 L 
[mm] 

 L1 
[mm] 

 Geluids-
niveau 
DB [A] 

 Trilniveau 
[M/S2] 

 Koppel 
[N.m] 

 Max. 
toerental 

[omw/min] 

 
 [kg] 

  52  314  56  89.3 
(K=3) 

 5.57 
(K=1.04)  88  350  1,3 
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 VR.JZ300F2 

 VR.J254 

 VR.R227 

J A A R

  
 • Sterke motor 350 tr/min en met een koppel van 88 N.m.
•  Stofdichte kop van titanium voor een nog beter 

weerstandsvermogen.
•  Ergonomische kast van een composiet bimateriaal, 

bestendig tegen zuren en oplosmiddelen.
• Vergrendeling van de dop via de drukknop.
•  Keerring in de buurt van de handgreep.
•  Trapsgewijs werkende trekker voor een uitstekende controle over het toerental. 

  
 •  Ratel met gesloten kop: voorkomt beschadiging van het 

mechanisme door stof en deeltjes. Verhoogt de betrouwbaarheid.
•  Eenvoudig toegankelijk omkeermechanisme, 

zelfs met vette handen te gebruiken.
•  De kop en tandwielen zijn eenvoudig te smeren.
•  Isolerende huls van rubber, behuizing van licht aluminium.
•  Eenvoudig met een schroevendraaier af te stellen snelheid.
•  Achteruitlaat waarmee de lucht uit het werkstation afgevoerd wordt.
•  Trapsgewijs werkende trekker voor een betere controle over het toerental.
•  Vergrendeling van de dop door een veiligheidskogeltje.
•  Slanke kop, hoogte 30 mm. 

  
 •  Ratel met gesloten kop: voorkomt beschadiging van het 

mechanisme door stof en deeltjes. Verhoogt de betrouwbaarheid.
•  Eenvoudig toegankelijk omkeermechanisme, 

zelfs met vette handen te gebruiken.
•  De kop en tandwielen zijn eenvoudig te smeren.
•  Isolerende huls van rubber, behuizing van licht aluminium.
•  Eenvoudig met een schroevendraaier af te stellen snelheid.
•  Achteruitlaat waarmee de lucht uit het werkstation afgevoerd wordt.
•  Trapsgewijs werkende trekker voor een betere controle over het toerental.
•  Vergrendeling van de dop door een veiligheidskogeltje.
•  Slanke kop, hoogte 30 mm. 

 RATELS 

  TITANIUM 3/8" ratel 

  3/8" mini ratel 

  1/4" mini ratel 

 d 
[mm] 

 L 
[mm] 

 L1 
[mm] 

 Geluidsniveau 
DB [A] 

 Trilniveau 
[M/S2] 

 Koppel 
[N.m] 

 Max. toerental 
[omw/min] 

 
 [kg] 

 52  314  56  89.3 
(K=3) 

 5.57 
(K=1.04)  88  350  1.3 

 d 
[mm] 

 L 
[mm] 

 L1 
[mm] 

 Geluidsniveau 
DB [A] 

 Trilniveau 
[M/S2] 

 Koppel 
[N.m] 

 Max. toerental 
[omw/min] 

 
 [kg] 

 52  208  36  92 
(K=3) 

 3.5 
(K=0.92)  54  250  0,7 

 d 
[mm] 

 L 
[mm] 

 L1 
[mm] 

 Geluidsniveau 
DB [A] 

 Trilniveau 
[M/S2] 

 Koppel 
[N.m] 

 Max. toerental 
[omw/min] 

 
 [kg] 

 52  208  36  91 (K=0.3)  1.8 
(K=0.67)  27  250  1.45 
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 VR.S3136 

 VR.J3108 

 VR.J154  VR.R127 

J A A R

  
 •  Ratel met gesloten kop: voorkomt beschadiging van het mechanisme door 

stof en deeltjes. Verhoogt de betrouwbaarheid.
• Eenvoudig toegankelijk omkeermechanisme, zelfs met vette handen te gebruiken.
•  De kop en tandwielen zijn eenvoudig te smeren.
•  Isolerende huls van rubber, behuizing van licht aluminium.
•  Eenvoudig met een schroevendraaier af te stellen snelheid.
•  Achteruitlaat waarmee de lucht uit het werkstation afgevoerd wordt.
•  Trapsgewijs werkende trekker voor een betere controle over het toerental.
•  Vergrendeling van de dop door een veiligheidskogeltje.
•  Slanke kop, hoogte 51 mm. 

  
 •  Ratel met gesloten kop: voorkomt beschadiging van het 

mechanisme door stof en deeltjes.
• Eenvoudig toegankelijk omkeermechanisme, zelfs met vette handen te gebruiken.
•  De kop en tandwielen zijn eenvoudig te smeren.
•  Isolerende huls van rubber, behuizing van licht aluminium.
•  Eenvoudig met een schroevendraaier af te stellen snelheid.
•  Achteruitlaat waarmee de lucht uit het werkstation afgevoerd wordt.
•  Trapsgewijs werkende trekker voor een betere controle over het toerental.
•  Vergrendeling van de dop door een veiligheidskogeltje.
•  Slanke kop, hoogte 51 mm. 

  
 •  Ratel met gesloten kop: voorkomt beschadiging van het 

mechanisme door stof en deeltjes. Verhoogt de betrouwbaarheid.
• Eenvoudig toegankelijk omkeermechanisme, zelfs met vette handen te gebruiken.
•  De kop en tandwielen zijn eenvoudig te smeren.
•  Isolerende huls van rubber, behuizing van licht aluminium.
•  Eenvoudig met een schroevendraaier af te stellen snelheid.
•  Achteruitlaat waarmee de lucht uit het werkstation afgevoerd wordt.
•  Trapsgewijs werkende trekker voor een betere controle over het toerental.
•  Vergrendeling van de dop door een veiligheidskogeltje.
•  Slanke kop, hoogte 29 mm. 

  
 •  Ratel met gesloten kop: voorkomt beschadiging van het 

mechanisme door stof en deeltjes. Verhoogt de betrouwbaarheid.
• Eenvoudig toegankelijk omkeermechanisme, zelfs met vette handen te gebruiken.
•  De kop en tandwielen zijn eenvoudig te smeren.
•  Isolerende huls van rubber, behuizing van licht aluminium.
•  Eenvoudig met een schroevendraaier af te stellen snelheid.
•  Achteruitlaat waarmee de lucht uit het werkstation afgevoerd wordt.
•  Trapsgewijs werkende trekker voor een betere controle over het toerental.
•  Vergrendeling van de dop door een veiligheidskogeltje.
•  Slanke kop, hoogte 29 mm. 

  Standaard 1/2" ratel 

  Standaard 3/8" ratel 

  3/8" palm control ratel   1/4" palm control ratel 

 d 
[mm] 

 L 
[mm] 

 L1 
[mm] 

 Geluidsniveau 
DB [A] 

 Trilniveau 
[M/S2] 

 Koppel 
[N.m] 

 Max. toerental 
[omw/min] 

 
 [kg] 

 58  261  43  99 
(K=3) 

 9.1 
(K=1.4)  136  280  1,2 

 d 
[mm] 

 L 
[mm] 

 L1 
[mm] 

 Geluidsniveau 
DB [A] 

 Trilniveau 
[M/S2] 

 Koppel 
[N.m] 

 Max. toerental 
[omw/min] 

 
 [kg] 

 56  136  36  92 
(K=3) 

 3.9 
(K=0.89)  54  300  0,5 

 d 
[mm] 

 L 
[mm] 

 L1 
[mm] 

 Geluidsniveau 
DB [A] 

 Trilniveau 
[M/S2] 

 Koppel 
[N.m] 

 Max. toerental 
[omw/min] 

 
 [kg] 

 56  136  36  92 
(K=3) 

 3.8 
(K=0.88)  27  200  0,5 

 d 
[mm] 

 L 
[mm] 

 L1 
[mm] 

 Geluidsniveau 
DB [A] 

 Trilniveau 
[M/S2] 

 Koppel 
[N.m] 

 Max. toerental 
[omw/min]   [kg] 

 58  261  43  98.9 
(K=3) 

 4.64 
(K=0.95)  108  280  1,2 
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H
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H

 V.620RF 

 V.610RF 

 V.103MF 

 V.97F 

  

J A A R

  
 • D.m.v. een kartelwieltje verstelbare koppelcontrole.
•  Eenvoudige omkeerinrichting voor toegang in de buurt 

van de trekker.
• Mechanisme voor het snel vervangen van de bits.
•  Robuuste, duurzame behuizing.
•  Trapsgewijs werkende trekker voor een betere controle over het toerental. 

  
 • D.m.v. een kartelwieltje verstelbare koppelcontrole.
•  Eenvoudige omkeerinrichting voor toegang in de buurt 

van de trekker.
• Mechanisme voor het snel vervangen van de bits.
•  Haak voor bevestiging aan een stang.
•  Trapsgewijs werkende trekker voor een betere controle over het toerental. 

  
 •  Krachtige motor van 450 W. Geschikt voor de meeste 

toepassingen, voorkomt afslaan,
•  Ergonomische handgreep voor een maximaal comfort 

voor de operator.
• Zelfklemmende boorhouder van industriële kwaliteit.
•  Trapsgewijs werkende trekker voor een betere controle over het toerental.
•  De uitlaat via de handgreep houdt de lucht van het werkstation af.
•  Draaiend luchtkoppelstuk om oprollen van de slang te voorkomen. 

 SCHROEFMACHINES 

  1/4" 2-richtingsschroevendraaier "pistool" 

  1/4” 2-richtingsschroevendraaier 

 PNEUMATISCH GEREEDSCHAP - CARROSSERIE 

  Boormachine met zelfklemmende boorkop 10 mm 

 H 
[mm] 

 L 
[mm] 

 L1 
[mm] 

 Geluidsniveau 
DB [A] 

 Trilniveau 
[M/S2] 

 Vermogen 
[Watt] 

 Koppel 
[N.m] 

 Max. toerental 
[omw/min] 

 
 [kg] 

 163  216  44  95.3 
(K=3) 

 4.2 
(K=0.91)  300  13  1800  1,2 

 d 
[mm] 

 L 
[mm] 

 L1 
[mm] 

 Geluidsniveau 
DB [A] 

 Trilniveau 
[M/S2] 

 Vermogen 
[Watt] 

 Koppel 
[N.m] 

 Max. toerental 
[omw/min] 

 
 [kg] 

 44  270  70  93 
(K=3) 

 12.9 
(K=1.85)  250  13  1800  1,2 

 H 
[mm] 

 L 
[mm] 

 L1 
[mm] 

 Geluidsniveau 
DB [A] 

 Trilniveau 
[M/S2] 

 Vermogen 
[Watt] 

 Max. toerental 
[omw/min] 

 
 [kg] 

 145  234  44  87.4 
(K=3) 

 7.2
 (K=1.21)  450  2800  1,48 

  
 •  Krachtige motor van 450 W. Geschikt voor de meeste 

toepassingen, voorkomt afslaan,
•  Ergonomische handgreep voor een maximaal comfort 

voor de operator.
• Zelfklemmende boorhouder van industriële kwaliteit.
• Trapsgewijs werkende trekker voor een betere controle over het toerental.
• De uitlaat via de handgreep houdt de lucht van het werkstation af.
• Draaiend luchtkoppelstuk om oprollen van de slang te voorkomen. 

 H 
[mm] 

 L 
[mm] 

 L1 
[mm] 

 Geluidsniveau 
DB [A] 

 Trilniveau 
[M/S2] 

 Vermogen 
[Watt] 

 Max. toerental 
[omw/min] 

 
 [kg] 

 145  280  182  87 
(K=3) 

 6.9 
(K=0.8)  450  1300  1,65 

  Boormachine met zelfklemmende boorkop 13 mm
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 V.D100QR 

 V.DA100KR 

 V.D130KR 

LL1

H

 V.D600QR 

J A A R

  
 •  Voor werkzaamheden waarvoor een gemiddeld koppel nodig is: 

boren in lijsten of beschadigde bouten… 
• Technologie met weinig geluid.
•  Structuur: composiet.
•  Zelfklemmende boorhouder.
•  Omkeerinrichting “een hand".
•  Trapsgewijs werkende trekker.
•  Achteruitlaat. 

  
 • Voor boorwerkzaamheden op moeilijk toegankelijke plaatsen.
•  Haakse overbrenging van 90° voor een betere toegankelijkheid.
•  Omkeerbaar.
•  Licht.
•  Boorhouder met sleutel. 

  
 •  Voor moeilijke werkzaamheden of werkzaamheden waarvoor een hoog 

koppel nodig is: boren van tapeinden, uitlaatboute, …
• Structuur: composiet.
•  Omkeerbaar.
•  Trapsgewijs werkende trekker.
•  Boorhouder met sleutel. 

  Omkeerbare pneumatische boormachine 10 mm - 3/8'' 

  Omkeerbare pneumatische boormachine onder hoek 10 mm - 3/8'' 

  Omkeerbare pneumatische boormachine 13 mm - 1/2'' 

 H 
[mm] 

 L 
[mm] 

 L1 
[mm] 

 Geluidsniveau 
DB [A] 

 Trilniveau 
[M/S2] 

 Vermogen 
[Watt] 

 Max. toerental 
[omw/min] 

 
 [kg] 

 151  195  42  90 
(K=3) 

 0.4 
(K=0.24)  500  1800  1 

 H 
[mm] 

 L 
[mm] 

 L1 
[mm] 

 Geluidsniveau 
DB [A] 

 Trilniveau 
[M/S2] 

 Vermogen 
[Watt] 

 Max. toerental 
[omw/min] 

 
 [kg] 

 119  200  44  84 
(K=3) 

 0.5 
(K=0.3)  350  1200  1,08 

 H 
[mm] 

 L 
[mm] 

 L1 
[mm] 

 Geluidsniveau 
DB [A] 

 Trilniveau 
[M/S2] 

 Vermogen 
[Watt] 

 Max. toerental 
[omw/min] 

 
 [kg] 

 151  195  42  87 
(K=3) 

 4.5 
(K=0.94)  360  400  1,3 

  
• Voor lichte werkzaamheden of snel boren: dashboard, luchtvaarttoepassingen, ...
• Structuur: composiet.
• Trekker: 2 snelheden
• Omkeerinrichting “een hand".
• Boorhouder met sleutel
• Achteruitlaat.

    Omkeerbare pneumatische boormachine 6 mm 

 H 
[mm] 

 L 
[mm] 

 L1 
[mm] 

 Geluidsniveau 
DB [A] 

 Trilniveau 
[M/S2] 

 Vermogen 
[Watt] 

 Max. toerental 
[omw/min] 

 
 [kg] 

 136  144  39  84 (K=3)  0.4 (K=0.24)  300  2600  0,57 
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 V.258F  V.254F 

 V.252F  V.256F 

 V.260F 

J A A R

  
 •  Centrale uitgang diameter 29 mm om 

het stof gemakkelijker af te voeren via aansluiting op een afzuigcentrale.
• Behuizing van licht en tegen kou isolerend composiet materiaal.
•  Baan van 10 mm voor snel schuurwerk.
•  Blok met klittenband voor schuurpapier met 6 gaten. 

  
 • Stofuitlaat, aan te sluiten op een afzuigcentrale.
•  Eenvoudig toegankelijke toerentalregelaar, 

vlak onder de trekker.
• Ergonomische trekker voor een perfecte controle.
•  Verbeterde productiviteit dankzij het lage trillingsniveau.
•  Behuizing van een licht, tegen kou isolerend 

composiet materiaal. 

  
 •  Greep voor twee handen, geschikt voor werkzaamheden 

op grote of verticale oppervlakken.
• Uitgang diameter 29 mm om de afvoer van het stof te vergemakkelijken.
•  Eenvoudig toegankelijke snelheidsregelaar.
•  Behuizing van licht en tegen kou isolerend composiet materiaal.
•  Eenvoudig te hanteren klemmen waarmee standaard schuurpapier 

gebruikt kan worden.
• Geleverd met blok met klittenband voor schuurpapier met 8 gaten 95 x 170 mm.
•  Geleverd met blok en perforator voor schuurpapier met 8 gaten. 

  
 •  Greep voor twee handen, geschikt voor werkzaamheden 

op grote of verticale oppervlakken.
• Centrale uitgang diameter 29 mm om de afvoer van het stof te vergemakkelijken.
•  Eenvoudig toegankelijke snelheidsregelaar.
•  Behuizing van licht en tegen kou isolerend composiet materiaal.
•  Baan van 5 mm voor de meest gangbare schuurtoepassingen.
•  Blok met klittenband voor schuurpapier met 6 gaten. 

  
 • Centrale uitgang om de afvoer van het stof te vergemakkelijken.
•  Snelheidsregelaar vlak onder de trekker.
•  Ergonomische trekker voor een perfecte controle.
•  Verbeterde productiviteit dankzij een laag trillingsniveau.
•  Behuizing van licht en tegen kou isolerend composiet materiaal.
•  Baan van 2.5 mm voor � jn schuren.
•  Blok met klittenband voor schuurpapier met 6 gaten. 

  Excentrische schuurmachine 152 mm 
twee handen - baan 10 mm 

 EXCENTRISCHE SCHUURMACHINE 

  Excentrische schuurmachine 152 mm - baan 5 mm 

  Vlakschuurmachine met schuurblok - 95 x 170 mm - 8 gaten 

  Excentrische schuurmachine 152 mm 
twee handen - baan 5 mm 

  Excentrische schuurmachine 152 mm één hand - baan 
2,5 mm 

 d 
[mm] 

 H 
[mm] 

 L 
[mm] 

 Geluidsniveau 
DB [A] 

 Trilniveau 
[M/S2] 

 Luchtverbruik 
[l/min] 

 Pad-
afmetingen 

[mm] 

 Max. 
toerental 

[omw/min] 

 
 [kg] 

 150  215  272  92.7 
(K=3) 

 14.9 
(K=2.12)  115  150  9000  2,3 

 d 
[mm] 

 H 
[mm] 

 L 
[mm] 

 Geluidsniveau 
DB [A] 

 Trilniveau 
[M/S2] 

 Luchtverbruik 
[l/min] 

 Pad-
afmetingen 

[mm] 

 Max. 
toerental 

[omw/min] 

 
 [kg] 

 150  110  275  91.5 
(K=3) 

 9.1 
(K=1.39)  115  150  9000  2,3 

 L 
[mm] 

 d 
[mm] 

 H 
[mm] 

 Geluidsniveau 
DB [A] 

 Trilniveau 
[M/S2] 

 Luchtverbruik 
[l/min] 

 Pad-
afmetingen 

[mm] 

 Max. 
toerental 

[omw/min] 

 
 [kg] 

 225  152  115  79.9 
(K=3) 

 11.86 
(K=1.67)  212  150  10000  0,84 

 d 
[mm] 

 H 
[mm] 

 L 
[mm] 

 Geluidsniveau 
DB [A] 

 Trilniveau 
[M/S2] 

 Luchtverbruik 
[l/min] 

 Pad-
afmetingen 

[mm] 

 Max. 
toerental 

[omw/min] 
  [kg] 

 152    221  84 
(K=3) 

 8.9 
(K=2.13)  105  152  10000  0,84 

 H 
[mm] 

 L 
[mm] 

 L1 
[mm] 

 L2 
[mm] 

 Geluidsniveau 
DB [A] 

 Trilniveau 
[M/S2] 

 Luchtverbruik 
[l/min] 

 Pad-
afmetingen 

[mm] 

 Max. 
toerental 

[omw/min] 

 
 [kg] 

 120  288  170   95  95.2 
(K=3) 

 53.8 
(K=5.82)  115  95x170  8500  2,1 
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 V.401F 

 V.410F 

 V.411F 
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 • Met door de operator af te stellen luchtuitlaat.
•  Trapsgewijs werkende trekker voor een betere controle over het toerental.
•  Compact gereedschap, ideaal voor kleine klussen en moeilijk 

toegankelijke ruimtes.
• Draaiende luchtinlaat voor een grotere bewegingsvrijheid. 

  
 • Uitlaat in de handgreep om de lucht van het werkoppervlak af te houden.
•  Met een schroef verstelbaar toerental naargelang de toepassing.
•  Bekleding van rubber, “dodemans” handgreep, voor een groot 

gebruikscomfort.
• Trapsgewijs werkende trekker voor een optimale controle over het toerental.
•  Draaiende luchtinlaat voor meer bewegingsvrijheid.
•  Geleverd met een plaat van 178 mm, ideaal voor het schuren 

van grote oppervlakken. 

  
 •  Trapsgewijs werkende trekker voor een betere controle 

over het toerental.
•  Toerental verstelbaar d.m.v. een schroef aan de hand 

van de toepassing.
• Tweede handgreep voor een betere grip.
•  Haakse overbrenging met versterkte conische, 

spiraalvormige tandwielen voor een langere levensduur.
•  Geleverd met een plaat van 178 mm, ideaal voor 

het schuren van grote oppervlakken. 

 ROTARY SANDERS 

  Roterende hoekslijpmachine met revolverhandgreep 127 mm 

  Roterende hoekslijpmachine met verticale as, diam. 178 mm 

  Schuurmachine hoekplaat diameter 178 mm 

 d 
[mm] 

 H 
[mm] 

 L 
[mm] 

 Geluidsniveau 
DB [A] 

 Trilniveau 
[M/S2] 

 Luchtverbruik 
[l/min] 

 Pad-
afmetingen 

[mm] 

 Max. 
toerental 

[omw/min] 

 
 [kg] 

 112  126  198  90.2 
(K=3) 

 <2.5 
(K=0.61)  120  127  16000  1,2 

 H 
[mm] 

 L 
[mm] 

 L1 
[mm] 

 Geluidsniveau 
DB [A] 

 Trilniveau 
[M/S2] 

 Luchtverbruik 
[l/min] 

 Pad-
afmetingen 

[mm] 

 Max. 
toerental 

[omw/min] 

 
 [kg] 

 190  260  250  87.4 
(K=3) 

 <2.5 
(K=0.69)  130  178  4200  2,6 

 d 
[mm] 

 H 
[mm] 

 L 
[mm] 

 L1 
[mm] 

 Geluidsniveau 
DB [A] 

 Trilniveau 
[M/S2] 

 Luchtverbruik 
[l/min] 

 Pad-
afmetingen 

[mm] 

 Max. 
toerental 

[omw/min] 

 
 [kg] 

 178  101  373  229  95 
(K=3) 

 9.2 
(K=1.78)  110  178  4500  2,6 
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V.500FWBC11
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 V.500F 
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 MULTIFUNCTIONELE SATINEERMACHINE 

 Zeer krachtig, 
voor het onmiddellijk 
verwijderen van 
stickers, roest, 
verf, enz.   

 • Draaisnelheid: 3500 tr/min
• Gewicht: 1,2 Kg
• Geluidsniveau: 81 db
•  Geleverd in een koffer met:

- 1 � jne borstel 11 mm
- 1 � jne borstel 22 mm
- 1 harde borstel 11 mm
- 1 harde borstel 22 mm
- 1 � jne composiet borstel
- 1 harde composiet borstel
- 2 verloopstukken voor het bevestigen van de borstels.   

  
 •  Stille uitlaat en met een rubber isolatiemateriaal 

bekleed voor een groot gebruikscomfort.
• Extra zijhandgreep die veilig in de hand ligt.
•  Ergonomische, trapsgewijs werkende trekker voor een perfecte controle.
•  Geleverd met twee verloopstukken voor het eenvoudig plaatsen van 

de borstels en het schuurpapier.
•  Multifunctioneel gereedschap: voor afbikken, verwijderen van stickers, 

schuren, agressief borstelen. 

 SATINEREN 

  Multifunctionele satineermachine
 

 H 
[mm] 

 L 
[mm] 

 Geluidsniveau 
DB [A] 

 Trilniveau 
[M/S2] 

 Luchtverbruik 
[l/min] 

 Max. toerental 
[omw/min] 

 
 [kg] 

 203  297  81 
(K=3) 

 2.82 
(k=0.77)  113  3500  1.2 
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 • Betrouwbare motor van 0.5 PK voor een grote productiviteit.
•  Gegoten handgreep van duurzaam rubber "soft grip", isolerend tegen kou en tegen trillingen.
•  Luchtuitlaat waarmee projecties tegen de operator vermeden worden.
•  Ingebouwde geluiddemper en mogelijkheid voor aansluiting van een luchtuitlaat om het 

geluidsniveau te verminderen.
•  Uitstekende controle met de trapsgewijs werkende trekker waarmee van snelheid 

veranderd kan worden. 

  
 • Verlenging van de as voor toegang tot beperkte ruimtes.
•  Duurzame en krachtige motor van 0.3 PK voor een grote productiviteit.
•  Gegoten handgreep van rubber "soft grip", isolerend tegen kou 

en tegen trillingen.
• Luchtuitlaat waarmee projecties tegen de operator vermeden worden.
•  Ingebouwde geluiddemper en mogelijkheid voor aansluiting van een luchtuitlaat 

om het geluidsniveau te verminderen.
•  Uitstekende controle met de trapsgewijs werkende trekker waarmee van snelheid 

veranderd kan worden. 

  
•  Draaibare handgreep die daardoor optimaal in de hand van de gebruiker ligt.
•  Systeem voor het eenvoudig en snel vervangen van de banden.
•  Trapsgewijs werkende trekker voor een betere controle over het toerental.
•  Geleverd met 3 banden: 2 banden met een korrelgrootte van 120 en een met 

een korrelgrootte van 80
• Lange, smalle arm, 10 mm breed, voor toegang tot beperkte ruimtes. 

  
 • Draaibare handgreep die daardoor optimaal in de hand van de gebruiker ligt.
•  Systeem voor het eenvoudig en snel vervangen van de banden.
•  Trapsgewijs werkende trekker voor een betere controle over het toerental.
•  Geleverd met 3 banden: 2 banden met een korrelgrootte van 120 en een met 

een korrelgrootte van 80
• Lange, smalle arm, 20 mm breed, voor toegang tot beperkte ruimtes. 

SLIJPMACHINES  

  Rechte precisie slijpmachine 0.5 CV met klem 6 mm  

  Rechte precisie slijpmachine 0.3 CV met klem 6 mm en verlengde as 

 PNEUMATISCH GEREEDSCHAP - VOORBEREIDING VOOR HET SPUITEN 

  Bandschuurmachine - 10 x 330 mm 

  Bandschuurmachine groot vermogen 20 x 520 mm 

 H 
[mm] 

 L 
[mm] 

 Geluidsniveau 
DB [A] 

 Trilniveau 
[M/S2] 

 Luchtverbruik 
[l/min] 

 Max. 
toerental 

[omw/min] 

 
 [kg] 

 83  283  86.1 
(K=3) 

 <2.5 
(K=0.63)  110  16000  0,8 

 H 
[mm] 

 L 
[mm] 

 Geluidsniveau 
DB [A] 

 Trilniveau 
[M/S2] 

 Luchtverbruik 
[l/min] 

 Max. 
toerental 

[omw/min] 

 
 [kg] 

 93  350  86.2 
(K=3) 

 <2.5 
(K=0.57)  113  16000  1,2 

 H 
[mm] 

 L 
[mm] 

 L1 
[mm] 

 Geluidsniveau 
DB [A] 

 Trilniveau 
[M/S2] 

 Luchtverbruik 
[l/min] 

 Max. 
toerental 

[omw/min] 

 
 [kg] 

 77  177  48  85.4 
(K=3) 

 1.86 
(K=0.76)  113  25000  0.675 

 H 
[mm] 

 L 
[mm] 

 L1 
[mm] 

 Geluidsniveau 
DB [A] 

 Trilniveau 
[M/S2] 

 Luchtverbruik 
[l/min] 

 Max. 
toerental 

[omw/min] 

 
 [kg] 

 70  255  39  83.3 
(K=3) 

 2.86 
(K=0.78)  76  28000  0.664 
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 • Verlenging van de as voor toegang tot beperkte ruimtes.
•  Gegoten handgreep van rubber "soft grip", isolerend tegen 

kou en tegen trillingen.
• Luchtuitlaat waarmee projecties tegen de operator vermeden worden.
•  Ingebouwde geluiddemper en mogelijkheid voor aansluiting van een luchtuitlaat 

om het geluidsniveau te verminderen.
•  Uitstekende controle met de trapsgewijs werkende trekker waarmee 

van snelheid veranderd kan worden. 

  
 •  Gegoten rubberen handgreep "soft grip", stevig en isolerend 

tegen kou en trillingen.
•  Eenvoudig te verstellen toerentalregelaar, waarmee, indien nodig, 

het toerental beperkt kan worden.
• Luchtuitlaat achter om projecties op de operator te vermijden.
•  Ingebouwde geluiddemper en mogelijkheid om een luchtuitlaat aan te sluiten 

om het geluidsniveau te verminderen.
• Trapsgewijs werkende trekker voor een betere controle over het toerental. 

  
 • Krachtige motor van 1 PK, uitstekende productiviteit.
•  Handgreep van isolerend en licht composiet materiaal.
•  Uitlaat voor die lucht op het werkstation blaast voor reiniging.
•  Tang van industriële kwaliteit 6 mm.
•  Geleidelijke trekker voor een betere controle van de snelheid. 

  
 •  Ingebouwde luchtregelaar die van tevoren kan worden 

afgesteld met een schroevendraaier.
• Trapsgewijs werkende trekker voor een betere controle over het toerental.
•  Compact en licht gereedschap, eenvoudig te hanteren. 

  Rechte precisie slijpmachine 0.5 CV met klem 6 mm en verlengde as 

  Rechte precisie slijpmachine 0,3 cv met klem 6 mm 

 SLIJPMACHINES 

  Rechte slijpmachine met klem 6 mm en uitlaat aan de voorzijde 

  Rechte slijpmachine met klem 6 mm 

 H 
[mm] 

 L 
[mm] 

 L1 
[mm] 

 Geluidsniveau 
DB [A] 

 Trilniveau 
[M/S2] 

 Luchtverbruik 
[l/min] 

 Max. 
toerental 

[omw/min] 

 
 [kg] 

 80  207  43  89 
(K=3) 

 0.99 
(K=0.59)  180  20000  0.96 

 H 
[mm] 

 H1 
[mm] 

 L 
[mm] 

 Geluidsniveau 
DB [A] 

 Trilniveau 
[M/S2] 

 Luchtverbruik 
[l/min] 

 Max. 
toerental 

[omw/min] 

 
 [kg] 

 48  77  267  86.1 
(K=3) 

 2.21 
(K=0.71)  113  23000  1 

 H 
[mm] 

 L 
[mm] 

 L1 
[mm] 

 Geluidsniveau 
DB [A] 

 Trilniveau 
[M/S2] 

 Luchtverbruik 
[l/min] 

 Max. 
toerental 

[omw/min] 

 
 [kg] 

 70  160  39  84.8 
(K=3) 

 2.42 
(K=0.74)  76  30000  440 

 H 
[mm] 

 L 
[mm] 

 L1 
[mm] 

 Geluidsniveau 
DB [A] 

 Trilniveau 
[M/S2] 

 Luchtverbruik 
[l/min] 

 Max. 
toerental 

[omw/min] 

 
 [kg] 

 62  142  40  90.9 
(K=3) 

 1.52 
(K=0.76)  113  20000  0.56 
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 • Haakse overbrenging van 90° voor het werken op verticale oppervlakken.
•  Gegoten handgreep van rubber "soft grip", isolerend tegen kou 

en tegen trillingen.
• Luchtuitlaat waarmee projecties tegen de operator vermeden worden.
•  Ingebouwde geluiddemper en mogelijkheid voor aansluiting van een 

luchtuitlaat om het geluidsniveau te verminderen.
•  Uitstekende controle met de trapsgewijs werkende trekker waarmee 

van snelheid veranderd kan worden. 

  
 • Haakse overbrenging van 90° voor veilig werken op verticale oppervlakken.
•  Gegoten rubberen handgreep "soft grip", stevig en isolerend tegen kou 

en trillingen.
•  Eenvoudig te verstellen toerentalregelaar, waarmee, indien nodig, 

het toerental beperkt kan worden.
• Luchtuitlaat achter om projecties op de operator te vermijden.
•  Ingebouwde geluiddemper en mogelijkheid om een luchtuitlaat aan te sluiten 

om het geluidsniveau te verminderen.
• Trapsgewijs werkende trekker voor een betere controle over het toerental. 

  
 •  Haakse overbrenging van 120° voor een betere ergonomie tijdens het werken 

bij bepaalde toepassingen.
•  Gegoten rubberen handgreep "soft grip", stevig en isolerend tegen kou en 

trillingen.
•  Eenvoudig te verstellen toerentalregelaar, waarmee, indien nodig, 

het toerental beperkt kan worden.
• Luchtuitlaat achter om projecties op de operator te vermijden.
•  Ingebouwde geluiddemper en mogelijkheid om een luchtuitlaat aan te sluiten 

om het geluidsniveau te verminderen.
• Trapsgewijs werkende trekker voor een betere controle over het toerental. 

  Precisie slijpmachine 0,3 cv met klem 6 mm - met hoek 90° 

  Precisie slijpmachine 0,5 cv met klem 6 mm - met hoek 90° 

  Precisie slijpmachine 0,3 cv met klem 6 mm - met hoek 120° 

 H 
[mm] 

 L 
[mm] 

 L1 
[mm] 

 Geluidsniveau 
DB [A] 

 Trilniveau 
[M/S2] 

 Luchtverbruik 
[l/min] 

 Max. 
toerental 

[omw/min] 

 
 [kg] 

 75  175  27  84.8 
(K=3) 

 5.19 
(K=1.14)  113  18500  780 

 H 
[mm] 

 L 
[mm] 

 L1 
[mm] 

 Geluidsniveau 
DB [A] 

 Trilniveau 
[M/S2] 

 Luchtverbruik 
[l/min] 

 Max. 
toerental 

[omw/min] 

 
 [kg] 

 75  165  27  85.9 
(K=3) 

 4.54 
(K=0.94)  76  23000  555 

 H 
[mm] 

 L 
[mm] 

 L1 
[mm] 

 Geluidsniveau 
DB [A] 

 Trilniveau 
[M/S2] 

 Luchtverbruik 
[l/min] 

 Max. 
toerental 

[omw/min] 

 
 [kg] 

 68  189  27  84.8 
(K=3) 

 5.22 
(K=1.07)  76  24000  0.56 
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 • Omschrijving en vorm volgens ISO 2933. 

  
 • Krachtige en duurzame motor van 1 PK.
•  De beschermkast beschermt de operator.
•  Ergonomische en comfortabele zijhandgreep.
•  Lichte en tegen kou isolerende behuizing.
•  Haakse overbrenging met conische, spiraalvormige tandwielen 

van industriële kwaliteit.
• Schroefdraad M14x2 voor schijven van 125 mm.
•  Achteruitlaat die de lucht buiten het werkstation blaast. 

  
 •  Ingebouwde luchtregelaar die met een schroevendraaier 

kan worden afgesteld.
• Haakse kop om in kleine ruimtes te kunnen werken.
•  Geleidelijke trekker voor een betere controle van de snelheid.
•  Achteruitlaat die de lucht naar buiten het werkstation blaast en het 

geluidsniveau vermindert
• Geleverd met 1 tang 6 mm + 2 steeksleutels. 

  Slijpschijven op een as van 6 mm 

AFKORTZAAGMACHINES  

  Haakse slijpmachine - Afkortzaagmachine diam. 125 mm composiet 

  Haakse slijpmachine met klem 6 mm 

 H 
[mm] 

 L 
[mm] 

 L1 
[mm] 

 Geluidsniveau 
DB [A] 

 Trilniveau 
[M/S2] 

 Luchtverbruik 
[l/min] 

 Max. 
toerental 

[omw/min] 

 
 [kg] 

 347  160  27  90.9 
(K=3) 

 1.52 
(K=0.53)  110  18000  0,66 

 d [mm]  d1 [mm]  H [mm]  Max. toerental [omw/
min] 

 30  6  32  17000 
 28  6  45  18000 
 20  6  30  30000 
    25  6  25  25000 
  17  6  17  54000 
 32  6  21  30000 

 H 
[mm] 

 L 
[mm] 

 L1 
[mm] 

 Geluidsniveau 
DB [A] 

 Trilniveau 
[M/S2] 

 Luchtverbruik 
[l/min] 

 Max. 
toerental 

[omw/min] 

 
 [kg] 

 110  230  130  90 
(K=3) 

 11.8 
(K=3.9)  113  11000  2 

 PNEUMATISCH GEREEDSCHAP - CARROSSERIE 
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 • De beschermkap beschermt de operator.
•  Ergonomische zijhandgreep.
•  Robuuste en lichte behuizing voor een grotere duurzaamheid.
•  Haakse overbrenging met versterkte conische, spiraalvormige tandwielen 

voor een grote duurzaamheid.
• Schroefdraad van 3/8" voor schijven van 125 mm. 

  
 • Krachtige en duurzame motor van 12000 tr/min.
•  De beschermkap beschermt de operator.
•  Ergonomische zijhandgreep.
•  Robuuste en lichte behuizing voor een grotere duurzaamheid.
•  Haakse overbrenging met versterkte conische, spiraalvormige tandwielen 

voor een grote duurzaamheid.
• Schroefdraad van 3/8" voor schijven van 100 mm. 

  
 •  Voor licht slijpwerk: verwijdering van roest, voorbereiding op soldeerwerk, 

carrosserie.
• Comfortabele handgreep.
•  Veiligheidshendel.
•  Zijuitlaat.
•  Afbraammachine diam. 50 mm. 

  
 • Voor lichte zaagwerkzaamheden in moeilijk toegankelijke ruimtes.
•  Klein formaat voor een betere toegankelijkheid.
•  Technologie met weinig geluid.
•  Trillingen absorberende handgreep.
•  Beveiliging.
•  Draaiende zijuitlaat.
•  Veiligheidshendel.
•  Afbraammachine diam. 50 mm. 

  Haakse slijpmachine - Afkortzaagmachine diam. 125 mm 

  Haakse slijpmachine - Afkortzaagmachine diam. 100 mm 

  Haakse pneumatische slijpmachine - 
Afkortzaagmachine diam. 50 mm - 2" 

  Haakse pneumatische slijpmachine - 
Afkortzaagmachine diam. 50 mm - 2" 

 d 
[mm] 

 d1 
[mm] 

 H 
[mm] 

 L 
[mm] 

 Geluidsniveau 
DB [A] 

 Trilniveau 
[M/S2] 

 Luchtverbruik 
[l/min] 

 Max. 
toerental 

[omw/min] 

 
 [kg] 

 138  125  85  220  87 
(K=3) 

 7.9 
(K=1.16)  120  12000  2 

 d 
[mm] 

 d1 
[mm] 

 H 
[mm] 

 L 
[mm] 

 Geluidsniveau 
DB [A] 

 Trilniveau 
[M/S2] 

 Luchtverbruik 
[l/min] 

 Max. 
toerental 

[omw/min] 

 
 [kg] 

 120  100  85  220  84 
(K=3) 

 6.4 
(K=2.11)  120  12000  1.7 

 H 
[mm] 

 L 
[mm] 

 L1 
[mm] 

 Geluidsniveau 
DB [A] 

 Trilniveau 
[M/S2] 

 Luchtverbruik 
[l/min] 

 Max. 
toerental 

[omw/min] 

 
 [kg] 

 85  138  59  81 
(K=3) 

 1.7 
(K=1.02)  113  20000  0.55 

 H 
[mm] 

 L 
[mm] 

 L1 
[mm] 

 Geluidsniveau 
DB [A] 

 Trilniveau 
[M/S2] 

 Luchtverbruik 
[l/min] 

 Max. 
toerental 

[omw/min] 

 
 [kg] 

 85  138  59  81 
(K=3) 

 1.7 
(K=1.02)  113  20000  0.54 
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 • Krachtige motor voor ef� ciënt polijsten.
•  Ingebouwde luchtregelaar waarmee de operator aan de 

hand van de toepassing een betere controle kan uitoefenen.
• Achteruitlaat om de lucht van het werkoppervlak af te houden.
•  Lichte, sterke behuizing.
•  Geleverd met 1 plaat met klittenband, 1 van schuimrubber, 1 polijstschijf van wol. 

  
 •  Korte cilinder, ideaal voor het zagen van panelen 

en het afbikken van verf en soldeersporen.
• Voorziening voor het snel en eenvoudig van accessoire wisselen
•  Schokdempers voor en achter van urethaan voor minder trillingen 

en een beter gebruikscomfort.
• Trapsgewijs werkende trekker voor een optimale controle over het toerental.
•  Zwaartepunt op de trekker en de handgreep voor het comfort van de gebruiker.
•  De set omvat 5 beitels. 

  
 •  Lange cilinder, ideaal voor het zagen van panelen 

en het afbikken van verf en soldeersporen.
• Voorziening voor het snel en eenvoudig van accessoire wisselen
•  Schokdempers voor en achter van urethaan voor minder trillingen en een beter 

gebruikscomfort.
• Trapsgewijs werkende trekker voor een optimale controle over het toerental.
•  Zwaartepunt op de trekker en de handgreep voor het comfort van de gebruiker.
•  De set omvat 5 beitels. 

 HAAKSE POLIJSTMACHINE 

  Haakse polijstmachine diam. 178 mm 

 BEITELHAMERS 

  Pneumatische hamer snelle installatie van de accessoires - korte cilinder 

  Pneumatische hamer snelle installatie van de accessoires - lange cilinder 

 d 
[mm] 

 H 
[mm] 

 L 
[mm] 

 L1 
[mm] 

 Geluidsniveau 
DB [A] 

 Trilniveau 
[M/S2] 

 Luchtverbruik 
[l/min] 

 Max. 
toerental 

[omw/min] 

 
 [kg] 

 178  229  373  101  95.3 
(K=3) 

 9 
(K=2.81)  100  2500  2.3 

 H 
[mm] 

 L 
[mm] 

 L1 
[mm] 

 Blaast 
[min] 

 Geluidsniveau 
DB [A] 

 Trilniveau 
[M/S2] 

 Luchtverbruik 
[l/min] 

 
 [kg] 

 196,6  237,7  61,7  3100  95 
(K=3)  7.4 (K=1.5)  90,6  2,4 

 H 
[mm] 

 L 
[mm] 

 L1 
[mm] 

 Blaast 
[min] 

 Geluidsniveau 
DB [A] 

 Trilniveau [M/
S2] 

 Luchtverbruik 
[l/min] 

 
 [kg] 

 196,6  285,2  61,7  2400  93 
(K=3)  10.4 (K=1.5)  73,6  2,8 
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 H 
[mm] 

 L 
[mm] 

 L1 
[mm] 

 Blaast 
[min] 

 Geluids-
niveau 
DB [A] 

 Trilniveau 
[M/S2] 

 Luchtverbruik 
[l/min] 

 
 [kg] 

 160  171  50  3000  102.62 
(K=3) 

 8.01 
(K=1.5)  90  1,6 

 H 
[mm] 

 L 
[mm] 

 Blaast 
[min] 

 Geluids-
niveau 
DB [A] 

 Trilniveau 
[M/S2] 

 Luchtverbruik 
[l/min] 

 D 
[mm] 

 
 [kg] 

 100  320  3000  102.62 
(K=3) 

 8.01 
(K=1.5)  90  245  6,3 

  
 •  Beschikbare beitels:

- Rechte beitel: V.320HA1.
- Zeskante pons: V.320HA2.
- Zeskante laspuntsnijder: V.320HA3.
- Zeskante staalplaatsnijder: V.320HA4.
- Zeskante staalplaatsnijder met 2 snijkanten: V.320HA5.

• Eveneens verkrijgbaar als set met de 5 beitels V.321AH. 

  
 •  Bevat:

- V.320FH : 1 beitelhamer.
- 1 beitel voor het snijden van staalplaat.
- 1 beitel voor het snijden van staalplaat met 2 snijkanten.
- 1 laspuntsnijder.
- 1 rechte beitel.
- 1 pons. 

  Beitelhamer met zeskantig aanzetstuk 

  Koffer voor beitelhamer 
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 •  Beweging: 5.000 trillingen/min
•  De kracht en snelheid staan de 

operator toe om het materiaal 
gemakkelijk te kunnen snijden 

•  Model geschikt voor intensief gebruik.
• Rubberen antitril handgreep
•  Progressieve trekker voor een betere 

snelheidscontrole
•  Luchtuitlaat in de huls vermindert het 

geluidsniveau en vermijdt de uitstoot 
van lucht richting de operator

•  Geleverd met 3 bladen met 10 
tanden/cm en 3 bladen met 12 
tanden/cm.

• Werkdruk 6,2 bar.
• Gemiddeld luchtverbruik: 32 l/min.
• Aansluiting: 1/4".
• Binnendiameter slang: 10 mm.- 3/8".
• Trillingen 5,70 m/s²/a.
• Trillingen 1,22 m/s²/K.
• Geluidsdruk 81,80 dB(A).
• Geluidsvermogen 92,80 dB(A).
• Reserve bladen :
•  Set van 6 bladen met 12 tanden/cm: 

V.770F1.
•  Set van 6 bladen met 10 tanden/cm: 

V.770F2 

 •  Bediening met een hendel voor een 
nauwkeurige controle en start op een 
laag toerental.

•  Makkelijk te vervangen ponsset: 
V.850FKR2.

•  Maximale dikte: 1,2 mm - snelheid: 
1,8 m/min.

•  Robuuste motor, aluminium 
behuizing

• Trillingen per minuut 4300 cpm.
• Werkdruk 6,2 bar.
• Gemiddeld luchtverbruik 280 l/min.
• Gemiddeld luchtverbruik 9,6 cfm.

• Aansluiting: 1/4".
• Binnendiameter slang: 10 mm.- 3/8".
• Trillingen 6 m/s²/a.
• Trillingen 1,09 m/s²/K.
• Geluidsdruk 95,90 dB(A).
• Geluidsvermogen 106,90 dB(A).
•  Accessoires:

- Ponsset: V.850FKR2. 

 •  Beweging: 10.000 trillingen/min zor-
gen voor een zuivere en snelle snede

• Afstelbare zaagbladgeleider.
• Rubberen antitril handgreep
•  Progressieve trekker voor een betere 

snelheidscontrole
•  Roterende luchtaansluiting om te 

vermijden dat de slang oprolt
•  Geleverd met 3 bladen met 10 tanden/

cm en 3 bladen met 12 tanden/cm.
• Werkdruk 6,2 bar.
• Gemiddeld luchtverbruik: 32 l/min.
• Aansluiting: 1/4".
• Binnendiameter slang: 10 mm.- 3/8".

• Trillingen 17,10 m/s²/a.
• Trillingen 2,19 m/s²/K.
• Geluidsdruk 83,50 dB(A).
• Geluidsvermogen 94,50 dB(A).
• Reserve bladen :
•  Set van 6 bladen met 12 tanden/cm: 

V.770F1.
•  Set van 6 bladen met 10 tanden/cm: 

V.770F2.
 

  Schrobzaag productie 

 H [mm]  L [mm]  L1 [mm]   [g] 

 70  880  40  960 

 PNEUMATISCH GEREEDSCHAP - CARROSSERIE 

  Knabbelschaar 

 H [mm]  L [mm]  L1 [mm]   [kg] 

 118  179  40,5  1.0 

 PNEUMATISCH GEREEDSCHAP - CARROSSERIE 

  Schrobzaag 

 H [mm]  L [mm]  L1 [mm]   [g] 

 75  270  36  800 
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CAD.P300F9
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 RUITENSNIJDERS 

  
 •  Beweging: 20.000 trillingen/min 

zorgen voor een sneller vervangen 
van voorruiten.

•  Stille luchtuitlaat vermijdt de 
uitstoot van lucht richting de 
operator en werkplek

• Veiligheidstrekker.
• Robuste aluminium behuizing
• Werkdruk 6,2 bar.
• Gemiddeld luchtverbruik 100 l/min.
• Gemiddeld luchtverbruik 3,4 cfm.
• Aansluiting: 1/4".

•  Binnendiameter slang: 
10 mm.- 3/8".

• Trillingen 7,30 m/s²/a.
• Trillingen 1,22 m/s²/K.
• Geluidsdruk 82 dB(A).
• Geluidsvermogen 93 dB(A).
•  Geleverd zonder blad, met 

technische handleiding.
 

 Omschrijving
U-vormig blad 63 mm
Gebogen blad 30 mm
U-vormig blad 36 mm

Plat blad 57 mm
U-vormig blad 18 mm

Recht blad 35 mm
Recht blad met hoek 35 mm

U-vormig blad 90 mm
Lang plat blad 90 mm
U-vormig blad 25 mm
Fijn recht blad 35 mm

Schraapblad 45 mm

Eigenschappen
Beweging per min 20000
Gewicht (kg) 1,21
Lengte (mm) 208
Luchtverbruik (l/min) 120
Aansluiting (") 1/4
Ø binnenkant slang (mm) 10
Werkdruk (bar) 6,2 

  Mes voor voorruiten 

 H [mm]  L [mm]  L1 [mm]   [kg] 

 85  209  45  1.2 

  Bladen voor mes voor de voorruit CAD.P300F 

 L [mm]  Nr. 

 63  F1 
 30  72 
 36  F3 
 57  F4 
 18  F5 
 35  F6 
 35  F7 
 90  F8 
 90  F9 
 25  F10 
 35  F11 
 45  F12 
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 H [mm]  L [mm]  L1 [mm]   [kg] 

 168  305  62  1.1 

 H [mm]  L [mm]  L1 [mm]   [kg] 

 198  270  53  2.1 

  
 • Voor het aanbrengen van siliconen, kit, lijm.
• Afstelbaar debiet.
• Automatische drukafname om de producttoevoer te stoppen.
• Gereduceerd geluidsniveau 70 dB(A).
• Robuste aluminium behuizing
• Werkdruk 6,2 bar.
• Gemiddeld luchtverbruik 85 l/min.
• Gemiddeld luchtverbruik 2,9 cfm.
• Aansluiting: 1/4".
• Binnendiameter slang: 10 mm.- 3/8".
• Trillingen  <2,50 m/s²/a.
• Trillingen 0,51 m/s²/K.
• Geluidsdruk 97,60 dB(A).
• Geluidsvermogen 108,60 dB(A). 

   • Onbelast toerental 1800 tr/min., om laspunten snel te doorboren 
• Speciale aanslag om het werkstuk tijdens het werken op zijn plaats te houden.
• Freesdiepte eenvoudig instelbaar volgens het gewenste gebruik 
• Progressieve trekker voor een betere snelheidscontrole
• Robuste en duurzame aluminium behuizing
• Geleverd met 1 frees van 8 mm : V.781A1.
• Diameter frees 8 mm.
• Werkdruk 6,2 bar.
• Gemiddeld luchtverbruik 110 l/min.
• Gemiddeld luchtverbruik 3,9 cfm.
• Aansluiting: 1/4".
• Binnendiameter slang: 10 mm.- 3/8".
• Trillingen  <250 m/s²/a.
• Trillingen  0,54 m/s²/K.
• Geluidsdruk 90,70 dB(A).
• Geluidsvermogen 101,70 dB(A).
 

 PNEUMATISCH GEREEDSCHAP - RUITEN 

  Pistool met patroon 50 x 215 mm 

  Freesmachine voor puntlassen met aanslag 

  ELEKTRISCH GEREEDSCHAP     PNEUMATISCH GEREEDSCHAP  
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   •  Penvormige graveur maakt 
het gereedschap gemakkelijk 
hanteerbaar.

•  Met het wolfraampunt kunt u snel 
op het hardste graveren
van materialen: staal, steen, glas, 
keramiek
bij 600 slagen per seconde.

•  Ringvormige regelaar stelt de 
bestuurder in staat om de snelheid 
in te stellen
om zijn toepassingen aan te passen.

•  Minder dan 80 dB (A) geluid verhoogt 
het comfort voor de machinist.

•  Robuuste behuizing van gegoten 
aluminium voor hoge duur-
zaamheid.

•  Blaast per minuut 600 cpm.
•  Werkdruk 6,2 bar.
•  Gemiddeld luchtverbruik 30 l / min.
•  Gemiddeld luchtverbruik 1,1 l / min.
•  Luchtinlaat 1/4 "".
•  Minimale slangdiameter 10 mm 

- 3/8 ".
•  Trilling 3,80 m / s² / a.
•  Trilling 0,88 m / s² / K.
•  Geluidsdruk 69,60 dB (A).
•  Geluidsvermogen 80,60 dB (A).
•  Geleverd met:

- toevoerslang 1,5 m.
- Een standaardtip.

•  Verkrijgbaar als accessoires:
- Standaardtip: V.820A1.
- Fijne tip: V.820A2. 

   •  Recht en compact ontwerp voor eenvou-
dige bediening zelfs op moeilijk bereikbare 
plaatsen.

•  Krachtige motor levert 4200 slagen per 
minuut voor ef� ciënt werken.

•  Gereedschap voor agressieve materiaal-
verwijdering om bijvoorbeeld roest te 
verwijderen.

•  Naaldactie geweldig om te werken op onre-
gelmatige oppervlakken die toegang bieden
scheuren of sleuven.

•  3 mm naalden beschikbaar als accessoire 
voor een ruwere verwijdering wanneer nodig.

•  Geleverd met 27 naalden met een diameter 
van 2 mm met bijpassende naaldplaat.

•  Blaast per minuut 4200 cpm.
•  Werkdruk 6,2 bar.

•  Gemiddeld luchtverbruik 24 l / min.
•  Gemiddeld luchtverbruik 0,9 cfm.
•  Luchtinlaat 1/4 ".
•  Minimale slangdiameter 10 mm - 3/8 ".
•  Trilling 11,7 m / s² / a.
•  Trillingen 1,66 m / s² / K.
•  Geluidsdruk 94 dB (A).
•  Geluidsvermogen 105 dB (A).
•  Verkrijgbaar als accessoires:

(als u naalden verwisselt, vergeet dan niet om de 
naaldplaat dienovereenkomstig te bestellen)
- Set van 27 naalden met een diameter van 2 mm: 
V.352FA1.
- Naaldplaat voor naalden van 2 mm: V.352FSAV16A.
- Set van 12 naalden met een diameter van 3 mm: 
V.352FA1D3.
- Naaldplaat voor naalden van 3 mm: V.352FSAV16B. 

  
 • Voor het voorbereiden van panelen op het lassen met overlap van carrosserieën of mechanisch lassen.
•  Gereedschap met dubbele functie: ponsen en kantzetten.
•  Conform de speci� caties van de carrosserie.
•  Draaibare kop.
•  Perforatiediameter: 8 mm.
•  Perforatievermogen: 1 kW.
•  Geluidsniveau: 81 dB(A).
•  Trilling 2,1 m/s²/a.
•  Trilling 0,7 m/s²/K.
•  Min. diameter slang 10 mm - 3/8".
•  Aansluiting gereedschap 1/4" NPT.
•  Gemiddeld luchtverbruik: 113 l/min.
•  Uitdeukvermogen 1,2 mm.
•  Werkdruk 6,2 bar. 

  Graveerpen 

  Pneumatische naaldbikhamer 

  Pneumatische pons- en kantzettang 

 H [mm]  L [mm]   [g] 

 17  160  220 

 H [mm]  L [mm]  L1 [mm]   [kg] 

 36  360  75  1.7 

 H [mm]  L [mm]  L1 [mm]   [kg] 

 150  165  55  1.1 
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 • Model met luchtscherm om terugblazen van stof te voorkomen.
•  Geleverd met gebogen mondstuk V.999A10.
•  Voeding: schroefdraad 1/4".
•  Diameter van de slang: 8 mm.
•  Verbruik: 0,53 m³/min.
•  Druk van de straal: 2 bar.
•  Gebogen mondstuk 100 mm: V.999A10.
•  Gebogen mondstuk 200 mm: V.999A20.
•  Recht mondstuk 300 mm: V.999A30. 

  
 • Lengte 15 m.
• Houder tot 15 bar.
• Geschikt voor gereedschap dat veel lucht verbruikt.
• Binnendiameter 10 mm.
• Metalen terugstelveer.
• Slang van polyurethaan.
• Uitgang 3/8" NPT. 

  
 • Set van 2 stuks. 
•  vochtafscheider-olievernevelaar met wandbevestiging en manometer. 

  
 •  Voor het koppelen van elementen met een verschillende 

schroefdraad.
•  Bevat: 

- 1 element met schroefdraad 1/4" x 3/8".
- 1 element met schroefdraad 3/8" x 3/8". 
- 1 element met schroefdraad 3/8" x 1/2".
- 1 element met schroefdraad 1/2" x 1/2". 

  
 • Max. lengte: 8 m.
•  Diameter slang: 8 x 12 mm.
•  Draaiende aansluiting gereedschapszijde: 3/8" gas.
•  Vaste aansluiting voedingszijde: 3/8" gas.
•  Doorvoerdop 6 mm met binnenschroefdraad 3/8" gas. 

 ANDERE GEREEDSCHAPPEN EN ACCESSOIRES 

  Blaaspistool 

 H [mm]  L [mm]  L1 [mm]   [g] 

 27  150  42  170 

  Luchtslanghaspel 

  [kg] 

 7.8 

 PERSLUCHTSYSTEEM 

  Vochtafscheider - olievernevelaar Gas BSP 

 A ["]  d [mm]  H [mm]  L [mm]  D [mm]   [g] 

 1/4  40  172  92  86  485 
 3/8  40  218  123  102  880 
 1/2  40  275  156  118  1830 

  Set van 4 nippels 

  [g] 

 130 

  Spiraalvormig verlengstuk van polyurethaan 

  [g] 

 980 

  ELEKTRISCH GEREEDSCHAP     PNEUMATISCH GEREEDSCHAP  
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 • Lengte 12,5 m.
•  Kleur: Rood.
•   Uitgerust met:
-  1 dop met uitwendige schroefdraad met een doorvoerdiameter van 6 mm voor 

slangen met een diameter van 8 mm.
- 1 verbinding met schroefdraad 3/8" voor slangen met een diameter van 8 mm.
- 2 oor-slangklemmen met een diameter van 13-15 mm. 

  
 • Lengte 12,5 m.
•  Kleur: Rood.
•  Uitgerust met:
-  1 dop met uitwendige schroefdraad met een doorvoerdiameter van 8 mm voor 

slangen met een diameter van 10 mm.
- 1 verbinding met schroefdraad 1/2" voor slangen met een diameter van 10 mm.
- 2 oor-slangklemmen met een diameter van 15-18 mm. 

  
 • Lengte 12,5 m.
•  Kleur: Rood.
•  Uitgerust met:
-  1 dop met uitwendige schroefdraad met een doorvoerdiameter van 6 mm voor 

slangen met een diameter van 10 mm.
- 1 verbinding met schroefdraad 3/8" voor slangen met een diameter van 10 mm.
- 2 oor-slangklemmen met een diameter van 15-18 mm. 

  
 • Lengte 12,5 m.
•  Kleur: Rood.
•  Uitgerust met:
-  1 dop met uitwendige schroefdraad met een doorvoerdiameter van 8 mm voor 

slangen met een diameter van 16 mm.
- 1 verbinding met schroefdraad 1/2" voor slangen met een diameter van 16 mm.
- 2 oor-slangklemmen met een diameter van 22-25 mm. 

  
 • Aansluiting voor slang
•  8, 10mm 

  
 • Snelaansluiting met binnenschroefdraad gas BSP.
•  1/2", 3/8" 

  Uitwendige conische aansluiting met schroefdraad bekleed met te� on gas BSP 

  Aansluiting voor slang 

  PVC-slang met een diameter 
van 8 x 14 mm + doppen 

  Di� ex PVC-slang met een diameter 
van 10 x 16 mm + doppen 

  PVC-slang met een diameter 
van 10 x 16 mm + doppen 

  PVC-slang met een diameter 
van 16 x 22 mm + doppen 

  Snelaansluiting met binnenschroefdraad gas BSP 

  
 • Uitwendige conische aansluiting met schroefdraad bekleed met te� on gas BSP.
•  1/4", 3/8", 1/2" 

 L [mm]   [g] 

 39.5  19 
 44.5  37 
 55  69 

 A ["]  d [mm]  max. d [mm]  L [mm]   [g] 

 1/4  6  8  50  19 
 3/8  6  10  50  19 

  [g] 

 1.285 

  [g] 

 1.571 

  [g] 

 1.513 

  [g] 

 2.788 

 A ["]  d [mm]  max. d [mm]  L [mm]   [g] 

 1/4  6  30  71  37 
 3/8  8  35  85  69 
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  ELEKTRISCH GEREEDSCHAP     ELEKTRISCH GEREEDSCHAP  - CORDLESS  

  
 •  Levert een koppel van 1625 N.m voor de meest 

veeleisende toepassingen.
•  Motor zonder koolborstels met een lange levensduur 

en uitzonderlijke betrouwbaarheid.
•  3 toerentallen en een trekker met regelaar voor een optimale controle.
•  Zeer sterke led om de werkruimte te verlichten
•  Composiet behuizing, bestendig tegen zuren en oplosmiddelen. 

  
 • Levert een koppel van 1625 N.m voor de moeilijkste toepassingen.
•  Motor zonder koolborstels met een uitzonderlijke levensduur.
•  3 posities voor het afstellen van het toerental en een trapsgewijs 

werkende trekker voor een optimale controle.
•  Ingebouwde led om de werkruimte te verlichten.
•  Behuizing van composiet materiaal, bestendig tegen chemische middelen.
•  Omvat 2 accu’s 5.0 Ah, een oplader en een opbergkoffer ToughSystem 

CORDLESS SLAGMORERSLEUTELS

  Kit High Perf Slagmoersleutel 1/2" 18V 5.0 Ah  

 KOOLBORSTELLOZE SLAGMOERSLEUTELS 

  High Perf Slagmoersleutel 1/2" 18V (zonder accu) 

 H 
[mm] 

 L 
[mm] 

 L1 
[mm] 

 Blaast 
[min] 

 Geluidsniveau 
DB [A]  Trilniveau [M/S2]  Koppel 

[N.m] 
 Max. toerental 

[omw/min] 
 

 [kg] 

 229  224  85  2400  101 
(K=3) 

 13 
(K=5.9)  1625  1900  2,5 

 H 
[mm] 

 L 
[mm] 

 L1 
[mm] 

 Blaast 
[min] 

 Geluidsniveau 
DB [A]  Trilniveau [M/S2]  Koppel 

[N.m] 
 Max. toerental 

[omw/min] 
 

 [kg] 

 280  224  85  2400  101 
(K=3) 

 13 
(K=5.9)  1625  1900  8.7 

 Nieuw krachtig 
batterijen

• Zichtbaar oplaadniveau.
• 1 enkele oplader voor 3 soorten batterijen.
• DEWALT-technologie.
•  Lange levensduur: 

10,8 V - 2 AH / 18 V - 2 voor 5 AH.

Nieuw 1/2" hoog 
vermogen slagmoersleutel

Nieuwe high strenght 
dozen

• Ultrasterk materiaal.
• IM65-afdichting.
• 4 intrekkende handgrepen.
• Paglock-vergrendeling.
• Metalen sluitingen. 

• Hoog vermogen: 1625 Nm. 
• Borstelloze motor. 
• 3 snelheden. 
•  Behuizing en batterij bestand tegen 

koolwaterstoffen en workshop-oplosmiddelen.
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 ELEKTRISCH GEREEDSCHAP  - CORDLESS  

  
 • Krachtige slagmoersleutel met een koppel van 750 N.m.
•  Motor zonder koolborstels voor veel kracht en met een 

zeer compacte vormgeving.
•  Trekker met toerentalregelaar voor een betere controle van het toerental.
•  Behuizing uit composiet, bestand tegen zuren en oplosmiddelen. 

  
 • Krachtige slagmoersleutel met een koppel van 750 N.m.
•  Motor zonder koolborstels voor veel kracht en met een 

zeer compacte vormgeving.
•  Trekker met toerentalregelaar voor een betere controle van het toerental.
•  Behuizing uit composiet, bestand tegen zuren en oplosmiddelen.
•  Omvat 2 accu’s van 5.0 Ah, een oplader en een opbergkoffer ToughSystem®. 

  
 • Slagmoersleutel met een koppel van 270 N.m.
•  Compact en licht ontwerp, voor klussen in beperkte ruimtes.
•  Trekker met variabel toerental voor een uitstekende controle 

over het toerental.
•  Compatibel met de accu’s FACOM® en DEWALT® 10.8V. 

  
 • Compacte slagmoersleutel met een koppel van 270 N.m.
•  Met zijn kleine formaat en lichte gewicht is het mogelijk 

in beperkte ruimtes te werken.
•  Trekker met toerentalregelaar voor een optimale controle 

over het toerental.
•  Bevat 2 accu’s 2.0 Ah, een oplader en een transporttas ProBag. 

 KOOLBORSTELLOZE SLAGMOERSLEUTELS 

  Slagmoersleutel 1/2" 18V (zonder accu) 

  Slagmoersleutel 1/2" 18V 

  10,8V Slagmoersleutel 1/2" (zonder accu) 

  Kit Slagmoersleutel 1/2" 10.8V 2.0 Ah  

 H 
[mm] 

 L 
[mm] 

 L1 
[mm] 

 Blaast 
[min] 

 Geluidsniveau 
DB [A]  Trilniveau [M/S2]  Koppel 

[N.m] 
 Max. toerental 

[omw/min] 
 

 [kg] 

 212  175  71  3100  94 
(K=3) 

 13.5 
(K=4.4)  750  2000  2 

 H 
[mm] 

 L 
[mm] 

 L1 
[mm] 

 Blaast 
[min] 

 Geluidsniveau 
DB [A]  Trilniveau [M/S2]  Koppel 

[N.m] 
 Max. toerental 

[omw/min] 
 

 [kg] 

 265  175  71  3100  94 
(K=3) 

 13.5 
(K=4.4)  750  2000  8.2 

 H 
[mm] 

 L 
[mm] 

 L1 
[mm] 

 Blaast 
[min] 

 Geluidsniveau 
DB [A]  Trilniveau [M/S2]  Koppel 

[N.m] 
 Max. toerental 

[omw/min] 
 

 [kg] 

 181  171  70  1900  88 
(K=3) 

 11.1 
(K=3)  270  1700  1,3 

 H 
[mm] 

 L 
[mm] 

 L1 
[mm] 

 Blaast 
[min] 

 Geluidsniveau 
DB [A]  Trilniveau [M/S2]  Koppel 

[N.m] 
 Max. toerental 

[omw/min] 
 

 [kg] 

 181  171  70  1900  88 
(K=3) 

 11.1 
(K=3)  270  1700  1,3 
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 • Compact en licht voor klussen in beperkte ruimtes.
•  15 koppelafstellingen om het vastdraaien aan te passen 

aan verschillende materialen en verschillende maten schroeven.
•  2 toerentallen en een trekker met variabel toerental voor een 

uitstekende controle over het toerental.
•  Beschermende bumpers op de behuizing van de machine.
•  Compatibel met de accu’s FACOM® en DEWALT® 10.8V. 

  
 • Compact en licht en een groot gebruikscomfort.
•  15 koppelafstellingen voor een gebruik met verschillende 

materialen en schroefmaten.
•  Twee toerentalafstellingen en een trekker met toerentalregelaar 

voor een optimaal comfort.
•  Ingebouwde beschermende bumper op de behuizing van de machine. 
•  Omvat 2 accu’s 2.0 Ah, een oplader en een transporttas ProBag. 

  
 •  Aangepast vermogen voor intensieve klussen 

in een compacte vormgeving.
•  14 koppelafstellingen om het vastdraaien aan te passen 

aan verschillende materialen en verschillende maten schroeven.
•  2 toerentallen en een trekker met variabel toerental voor een uitstekende 

controle over het toerental en een langere levensduur van het gereedschap.
•  Beschermende bumpers op de behuizing van de machine.
•  Compatibel met de accu’s FACOM® en DEWALT® 10.8V. 

  
 •  Aangepast vermogen voor een hoog rendement 

in een compacte vormgeving.
•  14 koppelafstellingen om het vastdraaien 

aan verschillende materialen aan te passen.
•  Twee toerentalafstellingen en een metalen toerenregelaar 

voor een langere levensduur.
•  Ingebouwde beschermende bumper op de behuizing van de machine. 
•  Omvat 2 accu’s 2.0 Ah, een oplader en een opbergkist ToughSystem®. 

 BOORSCHROEFMACHINES OP ACCU 

  10.8V Boorschroefmachines 10 mm (zonder accu) 

  10.8V Kit boorschroefmachines 10 mm 2.0Ah 

  18V Boorschroefmachines 13 mm (zonder accu) 

  18V Kit boorschroefmachines 13 mm 2.0Ah 

 H 
[mm] 

 L 
[mm] 

 L1 
[mm] 

 Geluidsniveau 
DB [A] 

 Trilniveau 
[M/S2] 

 Koppel 
[N.m] 

 Max. toerental 
[omw/min] 

 
 [kg] 

 218  190  80  74 
(K=3) 

 3 
(K=1.5)  60  2000  7.4 

 H 
[mm] 

 L 
[mm] 

 L1 
[mm] 

 Geluidsniveau 
DB [A] 

 Trilniveau 
[M/S2] 

 Koppel 
[N.m] 

 Max. toerental 
[omw/min] 

 
 [kg] 

 175  195  50  65 
(K=3) 

 <2.5 
(K=1.5)  24  1500  0.9 

 H 
[mm] 

 L 
[mm] 

 L1 
[mm] 

 Geluidsniveau 
DB [A] 

 Trilniveau 
[M/S2] 

 Koppel 
[N.m] 

 Max. toerental 
[omw/min] 

 
 [kg] 

 200  195  50  65 
(K=3) 

 <2.5 
(K=1.5)  24  1500  3.3 

 H 
[mm] 

 L 
[mm] 

 L1 
[mm] 

 Geluidsniveau 
DB [A] 

 Trilniveau 
[M/S2] 

 Koppel 
[N.m] 

 Max. toerental 
[omw/min] 

 
 [kg] 

 188  190  80  74 
(K=3) 

 3 
(K=1.5)  60  2000  1.2 
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 •  Gesloten ratelkop: voorkomt beschadigingen aan het mechanisme 

door stof en deeltjes.
•  Behuizing van gegoten aluminium voor een lager gewicht 

en een beter comfort.
•  Ingebouwde led om de werkruimte in donkere zones te verlichten.
•  Behuizing van tegen zuren en oplosmiddelen bestendig composiet materiaal.
•  Trekker met toerentalregelaar en elektronische rem voor een 

optimale controle.
•  Compatibel met de accu’s van FACOM of DEWALT® 10.8V. 

  
 •  Gesloten ratelkop: voorkomt beschadigingen aan het mechanisme 

door stof en deeltjes.
•  Behuizing van gegoten aluminium voor een lager gewicht 

en een beter comfort.
•  Ingebouwde led om de werkruimte in donkere zones te verlichten.
•  Behuizing van tegen zuren en oplosmiddelen bestendig composiet materiaal.
•  Trekker met toerentalregelaar en elektronische rem voor een optimale controle.
•  Accu 10.8V, 2.0Ah technologie DEWALT® voor een grotere autonomie.
•  Bevat 2 accu’s 2.0 Ah, een oplader en een transporttas ProBag. 

  
 •  Gesloten ratelkop: voorkomt beschadigingen aan het mechanisme 

door stof en deeltjes.
•  Behuizing van gegoten aluminium voor een lager gewicht 

en een beter comfort.
•  Ingebouwde led om de werkruimte in donkere zones te verlichten.
•  Behuizing van tegen zuren en oplosmiddelen bestendig composiet materiaal.
•  Trekker met toerentalregelaar en elektronische rem voor een optimale 

controle.
•  Compatibel met de accu’s van FACOM of DEWALT® 10.8V. 

  
 •  Gesloten ratelkop: voorkomt beschadigingen aan het mechanisme 

door stof en deeltjes.
•  Behuizing van gegoten aluminium voor een lager gewicht 

en een beter comfort.
•  Ingebouwde led om de werkruimte in donkere zones te verlichten.
•  Behuizing van tegen zuren en oplosmiddelen bestendig composiet materiaal.
•  Trekker met toerentalregelaar en elektronische rem voor een optimale controle.
•  Compatibel met de accu’s van FACOM of DEWALT® 10.8V.
•  Bevat 2 accu’s 2.0 Ah, een oplader en een transporttas ProBag. 

 ACCU RATELS 

  10.8V 3/8" Ratel (zonder accu) 

  10.8V 3/8" Ratel 2.0 Ah kit 

  10.8V 1/4" Ratel (zonder accu) 

  10.8V 1/4" Ratel 2.0 Ah kit 

 d 
[mm] 

 L 
[mm] 

 L1 
[mm] 

 Geluidsniveau 
DB [A] 

 Trilniveau 
[M/S2] 

 Koppel 
[N.m] 

 Max. toerental 
[omw/min] 

 
 [kg] 

 320  93  68  78 
(K=3) 

 1.1 
(K=1.5)  54  200  0,9 

 d 
[mm] 

 L 
[mm] 

 L1 
[mm] 

 Geluidsniveau 
DB [A] 

 Trilniveau 
[M/S2] 

 Koppel 
[N.m] 

 Max. toerental 
[omw/min] 

 
 [kg] 

 350  93  68  78 
(K=3) 

 1.1 
(K=1.5)  54  200  3.3 

 d 
[mm] 

 L 
[mm] 

 L1 
[mm] 

 Geluidsniveau 
DB [A]  Trilniveau [M/S2]  Koppel 

[N.m] 
 Max. toerental 

[omw/min] 
 

 [kg] 

 320  93  68  74 
(K=3)  0.8 (K=1.5)  47  200  0.9 

 d 
[mm] 

 L 
[mm] 

 L1 
[mm] 

 Geluidsniveau 
DB [A] 

 Trilniveau 
[M/S2] 

 Koppel 
[N.m] 

 Max. toerental 
[omw/min] 

 
 [kg] 

 350  93  68  74 
(K=3)  0.8 (K=1.5)  47  200  3.3 
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 •  Geleverd in een transporttas ProBag, met daarin:

- Een slagmoersleutel 1/2” CL3.C10SD.
- Een boor-/schroefmachine 10 mm CL3.P10JD.
- Twee accu’s 2.0Ah 10,8 V CL3.BA1020.
- Een multispanningsoplader CL3.CH115. 

  
 •  Geleverd in een stijve koffer ToughSystem®, met daarin:

- Een slagmoersleutel 1/2” CL3.CH18SD.
- Een boor-/schroefmachine 13 mm CL3.P18SD.
- Twee accu’s 5.0Ah 18 V CL3.BA1850.
- Een multispanningsoplader CL3.CH115. 

 DUOPACK 

  10.8 V 2.0 Ah DUOPACK 1/2" compacte slagmoersleutel + 10mm boorschroefmachine  

  [kg] 

 6.14 

  18 V 5.0 Ah DUOPACK 1/2" High Perf slagmoersleutel + 13mm boorschroefmachine  

  [kg] 

 8.71 
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 •  De nieuwe Li-Ion accu 5.0Ah biedt een autonomie van 66 % meer 

dan het pack 3.0Ah.
•  Led indicator van de laadtoestand, voor een betere controle hiervan.
•  Plastic bestaande uit door glasvezel versterkt nylon, bestendig tegen 

chemische stoffen en vetten.
•  Rubberen bescherming voor weerstand tegen schuren.
•  Compatibel met het gereedschap van FACOM® en DeWALT® 18V . 

  
 •  De nieuwe Li-Ion accu 2.0Ah is kleiner en lichter dan het pack 3.0Ah 

of 5.0Ah. Deze is geschikt voor een gebruik waarbij toegankelijkheid 
belangrijker is dan autonomie.

•  Led indicator van de laadtoestand, voor een betere controle hiervan.
•  Plastic bestaande uit door glasvezel versterkt nylon, bestendig tegen 

chemische stoffen en vetten.
•  Rubberen bescherming voor weerstand tegen schuren.
•  Compatibel met het gereedschap van FACOM® en DeWALT® 18V . 

  
 •  De nieuwe Li-Ion accu 2.0Ah biedt een autonomie van 33 % meer 

dan het pack 1.5Ah.
•  Het compacte en lichte ontwerp van dit accu-assortiment biedt 

de gebruiker een optimale ergonomie. Het gewicht is gelijk aan 
het gewicht van het pack 1.5Ah.

•  Plastic bestaande uit door glasvezel versterkt nylon, bestendig 
tegen chemische stoffen en vetten.

•  Rubberen bescherming voor weerstand tegen schuren.
•  Compatibel met het gereedschap van FACOM® en DeWALT® 10.8V . 

  
 • Laadt Lithium-ion accu’s van 10,8V - 14,4V - 18V op.
•  Laadt 2.0Ah op in 30 minuten.
•  Led indicator voor diagnose, geeft de laadtoestand van de accu aan.
•  Montage aan de wand.
•  Compatibel met de accu’s van FACOM® en DEWALT®. 

 CORDLESS ACCESSOIRES 

  18V 5.0Ah Li-Ion accu 

  18V 2.0Ah Li-Ion accu 

  10.8V 2.0Ah Li-Ion accu 

 H [mm]  H1 [mm]  L [mm]  Spanning\Volt   [kg] 

 50  90  66  10.8  0.24 

  10.8V - 18V multispanningsoplader 

 H [mm]  L [mm]  L1 [mm]  Spanning\Volt   [kg] 

 80  150  114  10.818  0.46 

 H [mm]  H1 [mm]  L [mm]  Capaciteit  [Ah]  Spanning\Volt   [kg] 

 68  79  124  5.0  18  0.65 

 H [mm]  H1 [mm]  L [mm]  Capaciteit  [Ah]  Spanning\Volt   [kg] 

 47  78  119  2.0  18  0.4 
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