Accu-tegelboormachine

END 40A
Cordless Alliance System (CAS)
Een accu voor alles

NIEUW
DE PROFESSIONELE ACCU-TEGELBOORMACHINE MET GEÏNTEGREERDE WATERTANK

Accu-tegelboormachine

De vakman aan het woord:
“Leuk om deze machine te testen in de
praktijk. Ik werk vaak in kleine ruimtes
waar geen standaard stroomaansluiting
aanwezig is. Een accu tegelboormachine
is een uitkomst voor mij. Met de END 40A
ging ik probleemloos door elk materiaal,
ook de accu capaciteit was prima. Het
waterreservoir gaf voldoende capaciteit
om te koelen tijdens het boren.”

END 40A

Nieuw in ons assortiment is de accu-tegelboormachine
END 40A. Ideaal voor het boren in kleine ruimtes of
wanneer er geen stroom voorhanden is. Altijd en overal
is het nu mogelijk om watergekoeld gaten te boren in
natuursteen, tegels, keramiek, porcelein, porcellanato
tegels, glas en beton.

Kenmerken en functies
•E
 lektronische schakelaar - instelbaar regelbaar toerental
•R
 VS hoofdas
•D
 e machine is uitgerust met een geïntegreerde tank met
handige regelaar voor watertoevoer

Accu tegelboormachine END 40A

Aanboorhulp
met boorsjabloon

Artikelnr. 10.093.12

Artikelnr. 12.517.30

•E
 envoudig te onderhouden - afdichtingen zijn
gemakkelijk te vervangen

Diamantboorkronen
M12x1,5 binnendraad:

•L
 icht gewicht, ergonomisch ontwerp - eenvoudig te
hanteren
•T
 ip: Voor precisie boren raden wij de aanboorhulp met
boorsjabloon aan, artikelnummer 12.517.30

Specificaties
EAN code

4026851018168

Accupack

18V / 5,2 Ah

Toerental

0 - 8.000 tr/min.
lll (veilige spanning)

Boordiameter

6 - 40 mm

Aansluiting

M12x1,5 buitendraad

Spanhalsdiameter

43 mm

Gewicht

2,4 kg (incl. accu)

Verpakking

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

Specificaties

12.512.06

Ø 6,0 x 60 mm

12.512.08

Ø 8,0 x 60 mm

12.512.09

Ø 10,0 x 60 mm

12.512.10

Ø 12,0 x 60 mm

12.513.06

Ø 6,0 x 60 mm

12.513.08

Ø 8,0 x 60 mm

12.513.10

Ø 10,0 x 60 mm

12.513.12

Ø 12,0 x 60 mm

12.513.14

Ø 14,0 x 60 mm

12.513.16

Ø 16,0 x 60 mm

12.513.18

Ø 18,0 x 60 mm

12.514.06

Ø 6,0 x 150 mm

12.514.08

Ø 8,0 x 150 mm

12.514.10

Ø 10,0 x 150 mm

12.514.12

Ø 12,0 x 150 mm

Toepassing

Beton en tegels

Porcellanato,
tegels en
natuursteen

Beton en tegels

00.006.68 03/22

Beschermingsklasse

Artikelnr.
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