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NOVEMBER - DECEMBER 2022

KLINKERSCHIJF 
CSB 
• Geschikt voor het continu zagen in gewapend beton,  

betonsteen, klinkers en alle andere harde tot zeer harde 
natuursteensoorten

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

• Lasergelast,  
segmenthoogte 13 mm

Ø 125x22,23 mm CSB1253000 € 58,00 € 47,95

Ø 230x22,23 mm CSB2303000 € 110,00 € 89,95

Ø 350x20,00 mm CSB3502000 € 185,00 € 149,00

Ø 350x25,40 mm CSB3504000 € 185,00 € 149,00

Ø 400x20,00 mm CSB4002000 € 207,00 € 169,00

Ø 400x25,40 mm CSB4004000 € 207,00 € 169,00

10 ZAGEN + GRATIS HAAKSE SLIJPER 
• 10 universele zagen CEE Premium Ø 230 mm
• Budgetvriendelijke variant van de Thunderline voor het zagen 

van allerlei zachte tot harde steensoorten
• V-Turbo segmenten om op elk  

moment snel te kunnen zagen
  

10 ZAGEN + GRATIS HAAKSE SLIJPER 
• 10 universele zagen Thunderline Ø 230 mm 
• Alternerend TT-segment, zodanig dat er onmiddellijk snel 

gezaagd kan worden
• Combinatie van sleuven in het  

stamblad voor extra koeling en  
meer stabiliteit

  

CGU MULTIFUNCTIONEEL  
ZAAGBLAD T.B.V. CIRKELZAAG   CGU 
• Galvanisch belegd zaagblad waarmee je bijna alles kan zagen; 

hout, ijzer, pvc, steen, marmer, plaaster, …
• Makkelijk in gebruik doordat je niet van zaagblad moet 

wisselen tussen de verschillende te zagen materialen

CEE230AH00

€ 489,00

€ 570,00

CEB230AH00

€ 789,00

€ 990,00

CEE230AM00

€ 499,00

€ 570,00

CEB230AM00

€ 799,00

€ 990,00

+ GRATIS  
HAAKSE SLIJPER  
HIKOKI G23SC4UDZ

+ GRATIS  
HAAKSE SLIJPER  
HIKOKI G23SC4UDZ

+ GRATIS  
HAAKSE SLIJPER  
METABO WE 22-230 MVT

+ GRATIS  
HAAKSE SLIJPER  
METABO WE 22-230 MVT

NIEUW

 Ø160 x 20,00 mm  Ø216 x 30,00 mm 

10x

10x

CGU1602000

€ 23,95

€ 29,00
CGU2165000

€ 39,95

€ 48,00
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DUO PACK    SN8016 + MBF1857  
• De twee machines waarmee je bijna alle binnenwerk perfect kan uitvoeren
• Nietmachine SN8016: • Geschikt voor isolatie, stoffering, meubelindustrie, vloerbekleding,  

  schoenindustrie, … 
 • Voor nieten 80-reeks, 12,65 mm breed, tot 16 mm

• Minibradspistool MBF1857: • Geschikt voor het nagelen van sierlijsten, meubelindustrie,  
  deur- en raamlijsten, … 
 • Schiet minibrads F18 tot 57 mm

• Met 14.000 minibrads 30, 40mm en 15.000 nieten 12, 16 mm

NAGELPISTOOL  BT1664 
• Geschikt voor het nagelen van panelen, deuren, ramen, 

meubelindustrie, renovatie, bouw, …
• Schiet brads T16 tot 64 mm
• Multi/enkel schot; Regelbare diepte-instelling;  

Draaibare luchtkoppeling
• Met 18.500 brads  

25, 30, 40, 50  
en 64 mm

NIETMACHINE  LN16851 
• Geschikt voor stukanet, kisten, meubelindustrie, plaatmaterialen 

(gipsvezelplaat), pleistergaas, houten omheiningen, …
• Schiet L-nieten tot 50 mm
• Multi/enkel schot; Regelbare diepte-instelling;  

Draaibare luchtkoppeling
• Met 6.450 nieten 50 mm  

+ gratis hulpstuk om  
stukanet te nieten

AFWERKINGSPISTOOL  PT0850 
• Geschikt voor het nagelen van sierlijsten, meubelindustrie, 

glaszetters, deur- en raamlijsten, …
• Schiet pins P8 en microbrads F21 tot 50 mm 
• Automatische stop wanneer de nagels op zijn; Zeer fijne neus; 

Draaibare luchtkoppeling, …
• Met 11.000 pins 30 mm en  

28.000 microbrads  
21 en 30 mm

ISOLATIE NIETMACHINE  SN8016  
• Geschikt voor isolatie, stoffering, meubelindustrie,  

vloerbekleding, schoenindustrie, …
• Voor nieten tot 16 mm
• Met sensitive trigger; Compact; Sneller werken  

door veiligheid in schakelaar, …
• Met 30.000 nieten  

12, 14 en 16 mm

FASN8016PROM

€ 159,00

€ 177,00
FDPT0850PROM

€ 299,00

€ 346,00

NIETMACHINE  SN8025 
• Geschikt voor isolatie, stoffering, meubelindustrie,  

vloerbekleding, schoenindustrie, …
• Voor nieten tot 25 mm
• Multi/enkel schot; Regelbare diepte-instelling;  

Draaibare luchtkoppeling, …
• Met 30.000 nieten  

16, 20 en 25 mm

FASN8025PROM

€ 169,00

€ 201,00

MINIBRADPISTOOL  MBF1857 
• Geschikt voor het nagelen van sierlijsten, meubelindustrie, 

deur- en raamlijsten, …
• Schiet minibrads F18 tot 57 mm
• Automatische stop wanneer de nagels op zijn;  

Zeer smalle neus; Multi/enkel schot, …
• Met 35.000 minibrads  

15, 20, 25, 30  
en 40 mm

FDMBF1857PROM

€ 259,00

€ 290,00

FALN16851PROM

€ 379,00

€ 479,00
FDBT1664PROM

€ 355,00

€ 408,00

FADUOPACK0

€ 359,00

€ 405,00
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TEGELZAAGMACHINE  
CARACOUP ALU 
• Motor 230V - 1300W - met laserliniaal
• Geschikt om alle tegels en natuursteen tot maximum 20mm dik te zagen
• Machine voor uiterst precies zaagwerk door geleiding in de bovenbrug met 7 lagers
• Aluminium onderstel met inklapbare poten
• Professionele verstelbare materiaalaanslag met hoekverstelling
• Zagen van rechthoekige gaten in tegels en verstekzagen van 45° tot 90° mogelijk
• Koelwatercircuit met dompelpomp
• Inclusief tegel- en natuursteenzaagblad Ø200 mm

TEGELZAAGMACHINE   CARACOUP 
• Motor 230V - 1300W
• Geschikt om alle tegels en natuursteen tot maximum 20 mm dik te zagen
• Machine voor uiterst precies zaagwerk door geleiding in de bovenbrug met 7 lagers
• Gepoederlakte zaagtafel met inklapbare poten
• Professionele verstelbare materiaalaanslag met hoekverstelling
• Zagen van rechthoekige gaten in tegels en verstekzagen van 45° tot 90° mogelijk
• Koelwatercircuit met dompelpomp
• Inclusief tegel- en natuursteenzaagblad Ø200 mm

TEGEL- EN NATUURSTEENZAAGMACHINE   GP-3500 
• Motor 230V - 2200W
• Geschikt voor alle tegels, natuursteen, boordstenen en klinkers te zagen
• Machine voor uiterst precies zaagwerk door geleiding in de bovenbrug met 10 lagers
• Aluminium onderstel met inklapbare poten
• Handwiel voor een betere controle tijdens het zagen
• Professionele verstelbare materiaalaanslag met hoekverstelling
• Traploos verstekzagen van 45° tot 90° mogelijk
• Koelwatercircuit met dompelpomp / Laserliniaal / Met transportwielen en zijtafel
• Inclusief natuursteenzaagblad Ø350 mm

GK06000SET

€ 915,00

€ 1035,00

GC1000LSET

€ 1495,00

€ 1690,00

GP3510L0SET

€ 2165,00

€ 2460,00

GK10400SET

€ 1055,00

€ 1195,00

GC1200LSET

€ 1595,00

€ 1789,00

GP3512L0SET

€ 2325,00

€ 2630,00
GP3515L0SET

€ 2530,00

€ 2885,00
GP3520L0SET

€ 2950,00

€ 3360,00

L: 60 cm

L: 100 cm

L: 100 cm

L: 104 cm

L:120 cm

L: 120 cm L: 150 cm L: 200 cm
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STEENZAAGMACHINE 
X-COUP 
• Motor 230V - 2200W met zaagblad Ø350 met asgat 25,40 mm
• Zaagdiepte 11 cm
• Kantelbare zaagkop voor verstekzagen onder een hoek van 45°
• Gepoederlakte zaagtafel met inklapbare poten
• Zaagwagen met 6 gelagerde wielen
• Koelwatercircuit met uitschakelbare waterpomp om ook droog 

te kunnen zagen
• Zaaglengte van 76 cm bij invallen van de zaag, anders 60 cm
• Inclusief universeel zaagblad Ø350 mm

STEENZAAGMACHINE 
GT-5010 
• Motor 230V - 2800W met zaagblad Ø500 met asgat 25,40 mm
• Zaagdiepte 17 cm of 25 cm in 2 gangen
• Robuust aluminium onderstel met inklapbare poten
• Uitneembare waterbak om makkelijk te reinigen
• Grote galvanische zaagwagen met 6 gelagerde metalen wielen
• Koelwatercircuit met uitschakelbare waterpomp om ook droog 

te kunnen zagen
• Zaaglengte bij een dikte van 17 cm in één gang is 52 cm
• Inclusief universeel zaagblad Ø500 mm

BEX3500SET

€ 799,99

€ 911,00
GT5010LSET

€ 2299,00

€ 2600,00

NIEUW


