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Actieperiode loopt van 
15/10/2021 t/m 31/12/2021

ACTIEFOLDER

BIJ AANKOOP VAN EEN ARTIKEL UIT DEZE ACTIEFOLDER!
*Zie actievoorwaarden op pagina 12

Diamantboorset

Vermogen 2300 W

Voltage 230 V~

Toerental belast 480/1.080/2.350 tr/min.

Max. boordiameter 12-202 mm  
(optimaal 182 mm)

Lengte zuil 995 mm

Nuttige slang 750 mm

Aansluiting Combi-hoofdas 
1¼" buiten - ½" binnen

Gewicht 20,7 kg

Verpakking in 2 kartonnen dozen

DBE 182 art.nr. 10.094.52

€1.645,00

winterpakketwinterpakket

Aluminium diamantboorstandaard met 3 versnellingen  
en brede doorlopende vertanding. 

Bijzonder licht, handzaam en eenvoudig te bedienen 
door schaalverdeling op de zuil. Krachtige 2300 W 
motor met hoge vermogensreserves en een lange 
levensduur.

Met stevige compacte voet,  
robuuste nivelleringsbouten,  
soft-start, temperatuurregeling, 
overstroombeveiliging, overbelasting 
indicatie, constante toerental, service 
indicator voor de koolborstels, 
mechanische slipkoppeling,  
PUR-aansluitsnoer, wisselsysteem, 
geïntegreerde waterpas op machine  
en handgreep en snelmontagesysteem.

GRATISGRATIS voor voor 
de koude de koude 

dagendagen
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Diamantboormachine

Vermogen 2300 W

Voltage 230 V~

Toerental belast 520 / 1.200 /  
2.500 tr/min.

Boordiameter 12 - 182 mm (nat) 
12 - 202 mm (droog)

Spanhalsdiameter 60 mm

Aansluiting Combi-hoofdas  
1¼’’ buiten - ½’’ binnen

Gewicht 7,5 kg

Verpakking in kunststof koffer

PLD 182.1 NT art.nr. 10.094.82

Professionele diamantboormachine met 
3 versnellingen (met oliebadaandrijving) 
voor zwaar gebruik, een echte alleskunner. 
Nat & droog boren in gewapend beton, 
natuursteen en asfalt. Dankzij de speciale 
aansluiting kan dit zonder losse stofadapter.

Met soft-start, overstroombeveiliging, 
overbelasting indicatie, thermische 
beveiliging, ergonomische handgreep 
met grote schakelaar, PUR-aansluitsnoer, 
mechanische slipkoppeling en 
geïntegreerde waterpassen.

Diamantboormachine

Vermogen 2200 W

Voltage 230 V~

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

Max. boordiameter 12 - 162 mm (nat) / 12 - 202 mm (droog)

Spanhalsdiameter 60 mm

Aansluiting Combi-hoofdas 1¼’’ buiten - ½’’ binnen

Gewicht 6,7 kg

Verpakking in kunststof koffer

ETN 162/3 art.nr. 10.093.31

Professionele diamantboormachine met 3 versnellingen 
uit de nieuwe generatie machines, voor zowel boren uit 
de hand als met boorstatief. 

Met oliebad gesmeerd tandwielhuis, combi-as 
en geïntegreerde stofafzuiging/watertoevoer, 
electronisch regelbare schakelaar, thermische- en 
overspanningsbeveiliging, mechanische slipkoppeling, 
PRCD schakelaar en extra verstelbare handgreep.

€930,00

€903,00
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Diamantboormachine

EHD 2000 S 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

Diamantboormachine

EHD 1500 set art.nr. 10.092.25

Diamantboormachine voor 
het droog boren van gaten tot 
82 mm voor installatiedozen, 
ook in harde materialen zoals 
kalkzandsteen en overig 
metselwerk. 

Met electronisch regelbare 
schakelaar, thermische- en 
overspanningsbeveiliging, 
mechanische slipkoppeling  
en extra verstelbare handgreep. 

De set bestaat uit:
• machine
•  dozenboor voor metselwerk 

(Ø 82 mm)
• stofafzuiging
• centreerstift

Vermogen 1500 W

Voltage 230 V~

Toerental belast 0-2.000 tr/min.

Max. boordiameter 82 mm

Spanhalsdiameter 46 mm

Aansluiting M18 buitendraad

Gewicht 3,9 kg

Verpakking in kunststof koffer

€492,00

€529,00

Krachtige diamantboormachine met 2 versnellingen, voor het 
maatvast en trillingsvrij droog boren van gaten tot 132 mm in 
harde materialen zoals kalkzandsteen en overig metselwerk. 

Met electronisch regelbare schakelaar, thermische- en 
overspanningsbeveiliging, mechanische slipkoppeling en 
extra verstelbare handgreep.
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Diamantboormachine

Boormachine

Vermogen 700 W

Voltage 230 V~

Toerental belast 0-8.000 tr/min.

Max. boordiameter 12 mm (in tegels tot 18 mm dikte)

Spanhalsdiameter 43 mm

Aansluiting M12x1,5 buitendraad

Gewicht 2,6 kg

Verpakking in metalen koffer

END 712 P art.nr. 10.093.51

EHB 16/2.4 S R/L art.nr. 10.014.02

€329,00

Compacte diamantboormachine voor het 
watergekoeld boren van gaten tot 12 mm in tegels, 
keramiek, glas, natuursteen en beton. 

Met roestvrijstalen hoofdas, electronisch regelbare 
schakelaar, geïntegreerde watertoevoer, PRCD 
schakelaar en extra verstelbare handgreep.

€327,00

Vermogen 1150 W

Voltage 230 V~

Toerental belast 0-430 / 0-760 tr/min.

Boorcap. in staal 20 mm

Spanhalsdiameter 43 mm

Aansluiting Uitw. draad 5/8''x16G

Gewicht 3,5 kg

Verpakking in kartonnen doos

Krachtige boormachine, rechts- en 
linksdraaiend, met 2 versnellingen, geschikt 
voor het boren in hout, aluminium en staal. 

Met traploos regelbaar toerental, soft-start 
toerentalregeling, aandrijving met hoog koppel 
en instelbaar handvat met aluminium klem.

Inclusief:  
boorhouder (16mm)  
met sleutel en handgreep
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Betonslijper

Vermogen 1400 W

Voltage 230 V~

Toerental belast 10.000 tr/min.

Max. schijfdiameter 125 mm

Aansluiting M14 buitendraad

Gewicht 2,9 kg

Verpakking in kunststof koffer

EBS 120.1 art.nr. 10.097.01

Betonslijper voor het gladfrezen van oneffenheden in beton en het verwijderen van 
bekistingsnaden, stuc- en pleisterlagen, lijmresten (tegellijm) etc. Uitgebalanceerd 
model met softgripbeugel. Het voorste deel van de stofkap is opklapbaar waardoor 
er ook vlak langs de wand gewerkt kan worden, ook onder lage objecten. 

Met langzaam-aanloopschakelaar,  
thermische- en overbelastingsbeveiliging  
en aansluiting voor industriestofzuiger. 

Betonslijper

Vermogen 1500 W

Voltage 230 V~

Toerental belast 6.000 - 10.000 tr/min.

Max. schijfdiameter 125 mm

Toerentalregeling instelbaar variabel

Aansluiting M14 buitendraad

Gewicht 4,7 kg

Verpakking in metalen koffer

EBS 125.4 RO art.nr. 10.097.25

Inclusief:  
diamantschijf Premium  
voor beton (Ø 125 mm)

Betonslijper voor het gladfrezen van oneffenheden in beton en het verwijderen van bekistingsnaden, 
stuc- en pleisterlagen, lijmresten (tegellijm) etc. Uitgebalanceerd model met softgripbeugel. 

Het voorste deel van de stofkap is opklapbaar waardoor er ook vlak lang de wand gewerkt kan 
worden, ook onder lage objecten. Optioneel is een vloergeleidingssysteem  
waardoor er staand gewerkt kan worden.

Met toerentalregeling, langzaam-aanloopschakelaar,  
thermische- en overbelastingsbeveiliging, aansluiting  
voor industriestofzuiger en trillingsdemper.

€392,00

€568,00

Inclusief:  
diamantschijf Premium  
voor beton (Ø 125 mm)

met toerentalregeling
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Betonslijper

Betonslijper

Vermogen 1800 W

Voltage 230 V~

Toerental belast 10.000 tr/min.

Max. schijfdiameter 125 mm

Aansluiting M14 buitendraad

Gewicht 5,9 kg

Verpakking in metalen koffer

Vermogen 2500 W

Voltage 230 V~

Toerental belast 8.500 tr/min.

Max. schijfdiameter 180 mm

Aansluiting M14 buitendraad

Gewicht 8,4 kg

Verpakking in metalen koffer

EBS 1802

EBS 180 H

art.nr. 10.097.41

art.nr. 10.097.49

€585,00

€868,00

Inclusief:  
diamantschijf Premium  
voor beton (Ø 125 mm)

Inclusief:  
diamantschijf Premium  
voor beton (Ø 180 mm)

Betonslijper voor het slijpen en gladmaken van oneffenheden in beton en het verwijderen van 
bekistingsnaden, stuc- en pleisterlagen, lijmresten (tegellijm) etc. Uitgevoerd met twee parallel 
geplaatste handgrepen met trillingsdemping. 

Het voorste deel van de stofkap is opklapbaar waardoor er ook vlak lang de wand gewerkt kan 
worden. Geschikt voor middelgrote oppervlaktes. Optioneel is een vloergeleidingssysteem  
waardoor er staand gewerkt kan worden.

Met langzaam-aanloopschakelaar,  
thermische- en overbelastingsbeveiliging  
en aansluiting voor industriestofzuiger.

Zeer krachtige 2500 Watt betonslijper voor het slijpen en gladmaken van oneffenheden in beton en 
het verwijderen van bekistingsnaden, stuc- en pleisterlagen, lijmresten (tegellijm) etc. Uitgevoerd 
met twee parallel geplaatste handgrepen met trillingsdemping. 

Het voorste deel van de stofkap is opklapbaar waardoor er ook vlak lang de wand gewerkt kan  
worden. Geschikt voor middelgrote en grote oppervlaktes.  

Met langzaam-aanloopschakelaar,  
thermische- en overbelastingsbeveiliging  
en aansluiting voor industriestofzuiger.

KRACHTPATSER
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Saneringsfreesmachine

Muurfreesmachine

Muurfreesmachine

Vermogen 1500 W

Voltage 230 V~

Toerental belast 4.000 tr/min.

Max. schijfdiameter 140 mm

Aansluiting M14 buitendraad

Gewicht 3,9 kg

Verpakking in metalen koffer

Vermogen 1700 W

Voltage 230 V~

Toerental belast 7.500 tr/min.

Asgat 22,2 mm

Max. schijfdiameter 125 mm

Max. sleufdiepte 30 mm

Max. sleufbreedte 30 mm

Gewicht 3,3 kg

Verpakking in kunststof koffer

Vermogen 2300 W

Voltage 230 V~

Toerental belast 4.300 tr/min.

Asgat 22,2 mm

Max. schijfdiameter 150 mm

Max. sleufdiepte 45 mm

Max. sleufbreedte 46 mm

Gewicht 6,1 kg

Verpakking in metalen koffer

EPF 1503

EMF 125.2

EMF 150.1

art.nr. 10.098.06

art.nr. 10.098.26

art.nr. 10.098.58

€504,00

€533,00

€637,00

Renovatiefreesmachine met softstartschakelaar voor het saneren van grotere 
oppervlaktes pleister, lijmresten of oude verflagen. Ook gladde oppervlaktes 
kunnen opgeruwd worden. De hardmetalen freeswielen zijn bij uitstek geschikt 
voor het saneren op metselwerk. 

Met nauwkeurige freesdiepte instelling, temperatuur- en overbelastingsbeveiliging 
en een aansluiting voor een industriestofzuiger.

Compacte 1700 Watt machine met 
uitgebalanceerde compacte vormgeving en 
paralelle handgreeppositie, voor het éénvoudig 
frezen van sleuven, speciaal in harde materialen. 

Met softstart schakelaar, thermische-  
en overbelastingsbeveiliging (optisch) en  
een 35 mm slangaansluiting met borgpal.

Inclusief:  
Borstelring en set 
gebogen freeswielen

Inclusief: 2 premium 
diamantzaagbladen 
(Ø 125 mm)

Inclusief: 2 premium 
diamantzaagbladen (Ø 150 mm)

Krachtige 2300 Watt machine 
met uitgebalanceerde compacte 
vormgeving en parallelle 
handgreeppositie, voor het 
éénvoudig frezen van sleuven, 
speciaal in harde materialen. 

Met softstart schakelaar, thermische-  
en overbelastingsbeveiliging 
(optisch) en een 35 mm 
slangaansluiting met borgpal.
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Droogbouwschuurmachine

Isolatieschuurmachine

Vermogen 700 W

Voltage 230 V~

Toerental belast 0 - 1.450 tr/min.

Max. schijfdiameter 225 mm

Aansluiting M14 buitendraad

Gewicht 2,9 kg

Verpakking in kunststof koffer

Vermogen 800 W

Voltage 230 V~

Toerental belast 0 - 85 tr/min.

Max. schijfdiameter 370 mm

Toerentalregeling vast

Aansluiting Steek/klittenband

Gewicht 3,9 kg

Verpakking in kartonnen doos

ETS 225

EWS 400

art.nr. 10.098.60

art.nr. 10.095.25

€266,00

€440,00

Roterende schuurmachine met softstartschakelaar met regelbaar toerental. 
Met de grote schuurschijf kunnen oneffenheden in gipsplaatnaden in wand 
en plafond eenvoudig glad gemaakt worden. 

Een telescoopstatief voor werken aan het plafond is optioneel verkrijgbaar.

Schuurmachine voor het uitvlakken van isolatieplaten en opgeschuimd 
polystyreen voor warmte-isolatie. 

Met traploze snelheidsregeling, 3 versnellingen speciale aandrijving, 
stofafzuiging via kap met borstelring en geperforeerde schuurschijf en 
flexibele kap.

Inclusief: 
set schuurpapier K80, K100  
en schuurgaas K80

Inclusief:  
1 vel schuurpapier  
(korrel 24)
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Diamantzaagmachine

Tegelboormachine

Vermogen 1250 W

Voltage 230 V~

Toerental belast 7.500 tr/min.

Asgat 22,2 mm

Max. schijfdiameter 125 mm

Gewicht 2,9 kg

Verpakking in metalen koffer

Vermogen 1400 W

Voltage 230 V~

Toerental belast 3.000 - 10.000 tr/min.

Max. boordiameter 68 mm

Toerentalregeling instelbaar variabel

Aansluiting M14 buitendraad

Gewicht 3,7 kg

Verpakking in kunststof koffer

EDS 125

EFB 68

art.nr. 10.098.20

art.nr. 10.098.51

€255,00

€249,00

Handzame tegelboormachine met 
instelbaar regelbaar toerental voor het 
droogboren in graniet, tegels, keramisch 
plaatmateriaal en natuursteen tot 68 
mm. De machine is uitgerust met een 
speciaal ontwikkelde verende stofkap 
met LED verlichting en een schuimrubber 
ring waardoor er zeer precies en zonder 
wegglijden geboord kan worden.

Met stofafzuiging, geïntegreerde LED-
lamp, antislip schuimrubber 
ring op de stofkap, maakt het 
oscilleren van de boorkroon 
mogelijk en koelt daardoor beter 
en vermindert slijtage. Exclusief 
boorkronen.

Compacte diamant tegelzaagmachine voor het nat of droogzagen in (natuur) steen en 
tegels. Verstek instelling (traploos tot 45 °) en zaagdiepte instelling (traploos tot 36 mm) 
zonder gereedschap.

Met geïntegreerde watertoevoer,  
rollergeleide plaat en stofafzuiging.

Inclusief:  
diamantschijf  
(Ø 125 mm)
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Dubbelbladzaag

Zaagmachine

Vermogen 1800 W

Voltage 230 V~

Toerental belast 2.200 tr/min.

Zaaglengte 480 mm

Gewicht 6,1 kg

Verpakking in kartonnen doos

Vermogen 2700 W

Voltage 230 V~

Toerental belast 2.200 tr/min.

Asgat 25,4 mm

Max. schijfdiameter 350 mm

Zaagdiepte 130 mm

Gewicht 12,5 kg

Verpakking in kartonnen doos

EDB 480.1

ETR 350.1 P

art.nr. 10.098.79

art.nr. 10.098.91

€554,00

Steenzaagmachine met een zeer krachtige 2700 Watt 
motor, geschikt voor het stofvrij nat of droog zagen van 
de hardste steensoorten en beton. Door de zaagdiepte 
van 130 mm ook geschikt voor het maken van 
uitsparingen in metselwerk. 

Met stofkap met aansluiting voor 
industriestofzuiger en invalfunctie.

Inclusief:  
diamantschijf (Ø 350 mm)

€1.145,00

Multifunctionele zaagmachine met een krachtige 
1.800 Watt motor, geschikt voor het zagen van 
Porotonblokken tot klasse 20, kunststof, hout en 
isolatiematerialen. Door het starre zwaard en twee 
duurzame tegensnijdende zaagbladen kan zeer 
nauwkeurig gezaagd worden. 

Met ergonomische aan twee kanten monteerbare 
handgreep.

Inclusief:  
set zaagbladen 
en zaagbladhoes
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Industriestofzuiger

Industriestofzuiger

Vermogen 1600 W

Voltage 230 V~

Aansluitkabel 8 meter

Zuigslang 5 meter

Aanzuigvolume 64 l/s

Max. vacuüm 259 mbar

Tankinhoud 35 liter (bruto)

Gewicht 15,0 kg

Verpakking in kartonnen doos

Vermogen 1250 W

Voltage 230 V~

Aansluitkabel 10 meter

Zuigslang 3,5 meter

Aanzuigvolume 60 l/s

Max. vacuüm 210 mbar

Tankinhoud 25 liter (bruto)

Gewicht 7,7 kg

Verpakking in kartonnen doos

DSS 35M iP

DSS 1401 L

art.nr. 12.924.00

art.nr. 12.923.02

€642,75

€215,20

Industriestofzuiger klasse M voor zowel nat 
als droogzuigen met grote wateropname 
en een "Permanent Clean" filterreiniging. 
De automatische elektromagnetische 
klopfunctie reinigt het filter zonder vaste 
tijdsinterval gedurende het zuigproces, 
zonder onderbreking van de luchtstroom.

Met stopcontact met inschakel automaat, 
volumestroom indicatie, soft start en 
naloop electronica, waterherkenning 
en sensoruitschakeling, ketel met 
gladde binnenwand en twee polyester 
filtercassettes.

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

Industriestofzuiger voor zowel nat als droogzuigen, 
met cycloon zuigtechniek. Met waterherkenning 
met automatische uitschakelfunctie, contactdoos 
met inschakelfunctie.

Inclusief accessoire set:  
3,5m zuigslang (Ø 32 mm), handgreep met 
ventiel, 2 aluminium buizen, oniverseel 
adapter, kierenzuiger, borstelmondstuk, 
standaard zuigmond, 1x stofzuigerzak vlies 
en 1x opvangzak PE.
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Uw dealer:

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

Pompzuiger

EPS 50 art.nr. 12.925.03

Vermogen 1300 W

Verbruik pomp 900 W

Voltage 230 V~

Aansluitkabel 10 meter

Zuigslang 7 meter

Afvoerslang 10 meter

Pompcapaciteit 14.000 l/u

Max. vacuüm 230 mbar

Tankinhoud 50 liter (bruto)

Gewicht 15,0 kg

Verpakking in kartonnen doos

Actie voorwaarden
Tijdens de actieperiode van 15 oktober 2021 tot en met 31 december 2021 levert Veeneman met elke 
product uit deze actiefolder gratis een winterpakket mee. 

Dit pakket bestaat uit o.a.: een ijskrabber, een muts, een col, erwtensoep, koekjes, chocolademelk, thee en 
chocola. De actie is alleen van toepassing op de producten zoals vermeld in deze Eibenstock actiefolder 
(ref. 00.006.66). De uiterste besteldatum is 31 december 2021. De volledige actievoorwaarden vindt u terug 
op onze website: www.eibenstock.nl/actievoorwaarden.

Alle genoemde prijzen zijn bruto adviesprijzen exclusief BTW en geldig t/m 31 december 2021.  
Technische veranderingen, drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken.

€823,00

De probleemoplosser voor tijd- en kostenbesparend drogen van 
overstroomde gebieden, door een extreem hoog transportvermogen 
(14.000 liter/u). 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 maximaal 5 lengtes.

Inzetbaarheid: op bouwplaatsen, tijdens overstromingen,  
brandherstel, leidingbeschadiging, restauratie van platte  
daken, schoonmaken en/of droogleggen van vijvers of  
zwembaden en andere schoonmaakwerkzaamheden.

Met PRCD stroomonderbreker, bijzonder robuuste  
container van slagvast kunststof en afzonderlijk  
filternet voor grove deeltjes.

De krachtige natzuiger  
met pompfunctie

Functieschema �

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


