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DE PARTNER  
VOOR DE BOUW EN RENOVATIE. 
Onze nauwe band met de professional maakt het verschil. Op basis van uw dagelijkse 

eisen in de praktijk hebben wij het beproefde verder verbeterd en extra probleemoplossers 

ontwikkeld. 

Of het nu gaat om slopen, voorbereiden of afwerken: professionals in bouw en renovatie 

vinden bij Metabo voor iedere toepassing en voor iedere werkstap het juiste gereedschap.  

U bereikt zo zonder moeite perfecte resultaten en heeft aan Metabo de partner voor bijna 

alles. 

Niet afhankelijk  
van het stopcontact. 
Maximale vrijheid bij volledige compatibili-
teit: wij bieden u elk belangrijk elektrisch 
gereedschap ook aan als accu-versie. 

Het beste voorbeeld: het nieuwe assortiment 
accu-schroevendraaiers voor de droogbouw. 
Daarnaast staat er u met het Metabo accu-
systeem een toekomstzekere technologie 
voor alle machines ter beschikking. 

Ongeëvenaard systeemaanbod. 
Of het nu gaat om plafonds schuren met 
de nieuwe langnek schuurmachine of 
mengmateriaal roeren met de nieuwe 
mengmachines: bij ons krijgt de professional 
naast elektrische gereedschappen ook een 
uitgebreid assortiment aan verbruiks- en 
systeemtoebehoren. Perfect afgestemd op 
de desbetreffende machine en voor optimale 
resultaten. Onze systeemoplossingen zorgen 
voor ondersteuning, zodat u schoon, veilig 
en zonder problemen voor de gezondheid 
kunt werken. Van gekeurde en door TNO 
gecertificeerde veiligheidszuigers voor de 
bouw via afzuigkappen voor haakse slijpers 
tot aan de accu-bouwlamp toe. 

Kortom: met Metabo bent u niet alleen 
optimaal, maar ook compleet voor alle 
toekomstige taken uitgerust!

Uitgebreid opgesteld:

Metabo heeft een compleet aanbod voor alle 
uitdagingen in bouw en renovatie.

Geachte lezers,

Saneren, renoveren en moderniseren zijn belangrijke werkzaamheden in de 
21e eeuw. In de bouw en renovatie groeien daardoor toepassingsgebieden 
naar elkaar toe en wordt er in toenemende mate om professionele complete 
oplossingen gevraagd. Daarom hebben wij goed geluisterd, en dat in heel 
Europa, naar de professionals ter plekke. Wij weten nu nog beter wat u nodig 
heeft: betrouwbare oplossingen voor tal van werkzaamheden, van één 
competente partner.

Wij noemen dat bouwen & renoveren met systeem, d.w.z. met perfect op elkaar 
afgestemde verbruiks- en systeemtoebehoren. En het beste aan ons assortiment: 
bijna alles is er ook in accu – want accu is de toekomst en wij streven vastberaden  
de visie van een snoerloze bouw na. Metabo is met zijn accu-ervaring en de 
accu-innovaties een zekere beslissing voor de toekomst. 

Daarnaast hechten wij bijzondere waarde aan maximale gebruiksbescherming – 
gericht op een stofvrije werkplek. Overtuig u zichzelf en test het uitgebreide 
assortiment voor bouwen en renoveren met systeem.  
Wij zijn nieuwsgierig naar uw mening.

Horst W. Garbrecht 
CEO Metabo 
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EISEN VAN PROFESSIONALS – 
UITDAGINGEN VOOR ONS. 
Voor ons geldt: toebehoren zijn het begin van elk goed idee. Want meningen en ervaringen 

uit de praktijk leiden ons van oudsher tot innovaties en optimaliseringen van onze 

oplossingen. 

Onze motiviatie: wij wilden weten wat  professionals in hun vak nodig hebben en hoe wij 

ze daarbij nog beter kunnen ondersteunen. Daarom waren wij ter plekke en hebben wij 

één van de meest uitgebreide enquêtes in bouw en renovatie in de geschiedenis van onze 

onderneming gehouden – met 1.500 interviews bij meer dan 500 bedrijven in bouw en 

renovatie in Europa.

8 LANDEN 
1.500 INTERVIEWS

Metabo in dialoog.
Onze toepassingsexpert G. Arnold in 
gesprek met professionals ter plekke.

Onze oplossingen – allemaal een kwestie van toepassing. 
Wij hebben verschillende bouwbranches, hun toepassingen en de daar gebruikte 
gereedschappen geanalyseerd. Daarbij hebben wij zes belangrijke toepassingsgebieden 
geïdentificeerd. Voor deze kerngebieden presenteren wij u op de volgende pagina's 
beproefde en nieuwe oplossingen van Metabo.

Droogbouw Vloer en tegels Dak- en houtbouw

Wand, gevel, raam Installatie Tuin- en landschapsarchitectuur

Duitsland

Oostenrijk

Zwitserland

Frankrijk

Spanje

Nederland
België

Polen



HET MAXIMUM AAN MOGELIJKHEDEN: 
BOUWEN & RENOVEREN MET SYSTEEM. 
Van het slopen via het voorbereiden tot aan het afwerken: voor iedere werkfase in ieder 

toepassingsgebied vindt u bij Metabo het benodigde gereedschap. Steeds ondersteund 

door intelligente systeemoplossingen voor een schone werkplek en maximale 

gebruikersbescherming. 

Slopen: elektrisch gereedschap 
voor doorslaggevende resultaten. 
Met ons brede assortiment aan boor-, combi-, 
beitel- en multihamers komt u zonder 
problemen door iedere wand heen.  
Ook oude wand- en vloerbedekkingen, tegels 
of de complete plavuizen vloer kunnen snel 
verwijderd worden.

Voorbereiden: professionele 
gereedschappen voor optimale 
basislagen. 
De verwijdering van pleisterwerk, 
betonresten, oude verflagen of hardnekkige 
lijmresten van tapijten of linoleum 
kost u vaak veel tijd. Met onze nieuwe 
renovatieslijpers en -frezen gaan deze 
werkzaamheden u heel makkelijk af.

Afwerken: systeemoplossingen 
voor de finishing touch.
Een perfect geschuurde wand of plafond  
is wat u en uw klanten wensen. Als het dus  
ook op de kleinste details aankomt, kunt  
u bv. vertrouwen op onze nieuwe langnek-
schuurmachines. Zelfs in zeer hoge of 
extreem nauwe ruimten bereikt u in zeer 
korte tijd voortreffelijke werkresultaten. 

Natuurlijk bieden wij u daarnaast 
ook alle andere systeemoplossingen 
die u nodig heeft voor professionele 
renovatiewerkzaamheden.

Duurzaam, robuust en krachtig van het begin 
tot het einde en ook in accu-vorm – dat zijn voor 
ons de hoofdcriteria bij alle verdere en nieuwe 
ontwikkelingen. Ergonomie en mobiliteit van onze 
producten spelen ook een belangrijke rol: alleen wat 
goed in de hand ligt, eenvoudig te bedienen is en 
zonder problemen vervoerd kan worden, wordt bij 
ons ook werkelijk geproduceerd. Zodat u snel en met 
zo min mogelijk moeite uw doelen kunt bereiken.
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HET ACCU-SYSTEEM VAN METABO:  
ZEER HOOG VERMOGEN ZONDER SNOER.
Hoe lastig snoeren bij het dagelijkse werk kunnen zijn, is bij u en ons bekend. Daarom 

produceren wij elke belangrijk en technisch zinvolle  elektrische machine ook als accu-variant 

om u onafhankelijk te maken van het stopcontact.

Onze visie:  
uw ultieme onafhankelijkheid. 
Het ambitieuze doel van onze inspanningen 
is een bouwplaats zonder snoeren. Dat 
betekent voor u maximale vrijheid bij het 
schroeven, zagen, schuren en doorslijpen. 

De toekomst is vooral weggelegd voor het 
18 Volt-platform, dat een groot vermogen en 
een enorme range van oplossingen mogelijk 
maakt. 

Het belangrijkste voordeel voor u:  
grenzeloze uitwisselbaarheid! Sinds 2009 
zijn alle Metabo accu-packs, machines  
en laders in een Volt klasse onderling met 
elkaar te combineren. 

Zo bent u met Metabo ook morgen klaar 
voor de toekomst.

Grenzeloze flexibiliteit. 

Het uitgebreide Metabo 
18 Volt assortiment

100% uitwisselbaar. 

Voor alle huidige en 
toekomstige Metabo 
accu-machines van de 
desbetreffende Volt klasse. 

Ultra-M-Technologie.  

Perfect samenspel van 
machine, accu-pack en 
lader. 

3 jaar accu-pack-
garantie. 

3 jaar op alle Li-Power 
accu-packs. 

Grenzeloze flexibiliteit.

Kies alleen precies uit wat 
u nodig heeft en bespaar 
geld! 
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EXTRA PRODUCTIVITEITS-TURBO: 
INTELLIGENTE SYSTEEMOPLOSSINGEN.
Met perfect op elkaar afgestemde verbruiks- en systeemtoebehoren, organisatietools en 

efficiënte afzuigsystemen zorgt u voor een extra verhoging van uw productiviteit.

Geoptimaliseerd vermogen – met de juiste toebehoren.

Tot de uitgebreide systeemtoebehoren behoren naast afzuigsystemen, 
accu-packs en laders bv. ook krachtige accu-bouwlampen en onderstellen 
voor zagen. 

Uiteraard hebben wij ook een compleet assortiment verbruikstoebehoren 
zoals doorslijp- en afbraamschijven, zaagbladen, beitels, schroeven, boren 
en nog veel meer in Metabo-kwaliteit. 

Allemaal perfect op elkaar afgestemd – en zodoende echte 
vermogensturbo's voor uw elektrische gereedschappen.

Optimaal georganiseerd en alles onder controle –  
met het Metaloc-koffersysteem.

De nieuwe systeemkoffers van Metabo zijn robuust en vormstabiel: vallen, 
schokken, wind en weer kunnen deze niet deren – ze zijn ontworpen voor 
de meest ruwe bouwplaatsen. 

In drie verschillende maten leverbaar en aan de binnenkant ingericht voor 
verschillende gereedschappen, zijn ze zo de perfecte oplossing voor ieder 
soort gebruik. 

De boxen kunnen bovendien stevig op elkaar gestapeld worden, met een 
praktische sluiting met één hand geopend of gesloten worden en aan één 
greep gedragen worden. Dat bespaart tijd en onnodige afstanden. 

Een schone zaak – afzuigsystemen voor stofvrij werken (gecertificeerd door TNO)

Uw klanten verwachten voortreffelijke werkresultaten. Als u bovendien 
een schone werkomgeving achterlaat, laat u ook een bijzonder positieve 
indruk achter, waardoor u duidelijk meer zult worden aanbevolen ! De 
bescherming van uw gezondheid is voor ons ook belangrijk: de stoffen 
die bij het schuren, zagen of frezen worden afgezogen, komen bij onze 
H-zuigers door een filterafscheidingsvermogen van max. 99,995 % in 
de filterzak terecht in plaats van in uw longen. En per slot van rekening 
behoort voor ons de ontwikkeling van stille en trillingsarme apparaten 
altijd tot het thema gebruikersbescherming – zodat u beter en langer kunt 
werken.
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KLAAR VOOR GEBRUIK:  
ONZE NIEUWE PRODUCT-HIGHLIGHTS.
Uit meer dan 90 jaar ervaring weten wij waar het om draait, als het erop aankomt.  

Niet zonder reden zijn wij marktleider in Europa bij afkortzagen, uitvinder van de eerste 

compacte haakse slijper met 1.700 Watt en verbeteren wij al jarenlang het prestatievermogen 

van onze accu-systemen. Beleef nu het uitgebreide assortiment voor bouwen en renoveren 

met systeem – met name de nieuwe accu-machines.

Beproefde kwaliteit –  
made in Nürtingen.
Metabo staat voor enorm prestatievermogen, 
absolute betrouwbaarheid en ongeëvenaarde 
levensduur van zijn producten. Kortom: 
innovatieve ingenieurskunst uit Nürtingen. 

Kijk uit naar noviteiten in de topklasse, bv. de 
schroevendraaier-serie voor de droogbouw 
op netvoeding en accu, de flexibele langnek-
schuurmachine, de unieke accu-afkortzaag, 
renovatiefrees en -slijper, de accu-multitool 
en nieuwe mixers en bouwcompressoren.

Voor iedere toepassing 

het maximum – neem 

meteen een kijkje! 



CLEVER UITGEBREID:  
NOVITEITEN VOOR DE DROOGBOUW.

Onmisbaar voor vele bewerkingen  
in de droogbouw – passend bij het  
18 Volt accu-systeem van Metabo.

Accu-multitool

Het breedste programma met 3 verschillende 
toerentalbereiken – naar keuze met accu of snoer.

 
Schroevendraaiers  
voor de droogbouw

Licht en handzaam met innovatieve stofafzuiging.  
Voor verschillende hoogtes en -afmetingen op 3 lengtes  
in te stellen.

 
Langnek-schuurmachine

7 uur briljant licht met slechts één 
accu-lading dankzij innovatieve en 
duurzame LED-techniek. 

 
Accu-bouwlamp

2 machines in 1 – door gepatenteerde 
Duo-schuurcirkel voor grof en fijn 
schuren.

Excenterschuurmachines

Of het nu gaat om zwaar materiaal of 
pasta-achtige plamuur – 4 machines 
voor vele toepassingen.

 
Mengmachines

Naar keuze met accu of snoer – voor het 
verwijderen van oude constructiematerialen 
of voor het bevestigen van het frame.

 
Combihamers

In de droogbouw wordt tegenwoordig aan de hoogste eisen van design, slagvastheid, warmte-, 

koude-, geluids- en brandisolatie voldaan. Daarvoor heeft de professional betrouwbare en 

krachtige gereedschappen nodig. Wij bieden u vanaf nu een uitgebreid assortiment aan voor alle 

voorkomende werkzaamheden in de droogbouw – van de opbouw van het frame tot aan  

het perfecte afwerken van wand- en plafondoppervlakken.
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Accu

SPECIALISTEN VOOR IEDER SOORT GEBRUIK: 
DE NIEUWE SCHROEVENDRAAIERS  
VOOR DE DROOGBOUW.

Ergonomische, 
softgrip handgreep 
voor goede 
hanteerbaarheid  
in het verlengde 
van de schroefas.

Precies schroeven door fijn instelbare diepteaanslag 
en geluidsarme klauwkoppeling.

Omschakelaar voor rechts- en 
linksdraaien en schakelvergrendeling 
snel en met één hand te bedienen.

§§  Hoog koppel voor snel schroeven en snel werken.

§§ Laag gewicht en compact model maken het werken 
 makkelijker – ook bij continu gebruik. 

§§  Geperfectioneerde ergonomie van de 
bedieningselementen voor zeer goede bediening. 

SE 2500/SE 18 LTX 2500: schroevendraaier met hoog koppel 
voor schroeven in gipskarton- en gipsvezelplaten op houten 
en metalen onderconstructies. 

SE 4000/SE 18 LTX 4000: schroevendraaier voor 
gipskartonplaten op hout en metaal; ook geschikt voor 
gipsvezelplaten op metalen onderconstructie.

SE 6000/SE 18 LTX 6000: de specialist voor 
gipskartonplaten op metalen onderconstructies met hoog 
toerental.

MEER OP BLZ. 80

Schroefmagazijn SM 5-55
Passend bij alle schroevendraaiers: voor snel, exact schroeven in 
serie met in de handel verkrijgbare schroefbanden. Heel eenvoudig 
zonder gereedschap te monteren.

Bij droogbouw worden bij continu gebruik duizenden schroeven per dag gebruikt.  
Daarom hebben wij handzame schroevendraaiers met hoog rendement ontwikkeld – van 2.500  
tot 6.200 t/min op 230 Volt en accu. Zo bent u voor iedere toepassing optimaal voorbereid. 

Diepteaanslag compleet afneembaar – voor snel uitdraaien 
van schroeven of wisselen tussen magazijn en enkele 
schroefkoppeling. 
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Maximale productiviteit  
met de juiste toebehoren.

6.200 t/min4.400 t/min2.500 t/min6.000 t/min4.000 t/min2.500 t/min

DE GROOTSTE RANGE 

SCHROEVENDRAAIERS  

VOOR DE DROOGBOUW  

VAN 2.500 TOT 6.200 T/MIN.



LICHTGEWICHT ONTMOET FLEXIBILITEIT: DE 
LANGNEK-SCHUUURMACHINE-INNOVATIE.
Sneller, comfortabeler, schoner: dat zijn de eisen van de professionals bij het schuren van wanden 
en plafonds. Of het nu gaat om schuren langs de rand of optimale afzuiging – onze nieuwe 
langnek-schuurmachines voldoen prima aan alle criteria. Daarmee bereikt u uw doel makkelijker: 
nauwkeurig schuren! 

Krachtige motor met traploze toerentalregeling vermindert 
krachtinspanning en maakt snelle aanpassing aan het te 
bewerken materiaal mogelijk. 

T-handgreep voorkomt knikken van de zuigslang 
en kabel bij het wegzetten van de machine. 

LSV 5-225 Comfort,  
flexibel in 3 lengtes te gebruiken.

Servicevriendelijke, flexibele as – 
eenvoudig, snel en zonder gereedschap 
verwisselbaar.

Innovatieve schuurkop  
voor werken langs de rand – bespaart tijd  
en onnodige nabewerking. 

MEER OP BLZ.94

De LSV 5-225 is 
met slechts 3,9 kg 
een lichtgewicht.

Innovatief afzuigconcept zonder slang  
M-Clean-Technologie – voor maximale flexibiliteit 
van de schuurkop en doeltreffende afzuiging.

LED-licht voor het snel signaleren  
van oneffenheden.

Optimale werkresultaten: 

§§  in combinatie met de 
alleszuiger ASR 35 L of M 
ACP met automatische 
filterreiniging. 

§§  en de passende 
schuurmiddelen voor 
de meest uiteenlopende 
toepassingsmogelijkheden.  

Meer info vindt u op blz. 77
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Maximale productiviteit  
met het juiste systeem.



BRENGT ALLES AAN HET LICHT:  
ACCU-BOUWLAMP VOOR HET CONTINUE 
GEBRUIK.

Maximale productiviteit  
met de juiste toebehoren

Statief voor accu-bouwlamp:
§§  Telescopische poten met snelvergrendeling 
en extra centrale telescopische geleider 
(werkhoogte van 85 cm tot 173 cm). 

§§  Stabiele positie door rubberen anti-
slipvoetjes. Statiefpoten, gezekerd door 
middel van kettingen. 

§§  Dankzij draagriem en -tas makkelijk te 
vervoeren.

§§  Met 5/8"-statiefschroefdraad.

Accu-handlamp ULA 14.4-18 LED  
en accu-staaflamp SLA 14.4-18 LED

§§  Robuuste behuizing van aluminium persgietwerk – 
optimaal voor het gebruik in de bouw. 

§§ Draaibare haak voor veilig ophangen van beide lampen.

§§  Compact en handig voor veelzijdig gebruik.

§§  Te gebruiken met alle 14.4 en 18 Volt Li-Power  
accu-packs.

MEER OP BLZ. 120

Accu-handlamp  
ULA 14.4-18 LED 

Lampkop in 12 posities 
zwenk- en vergrendelbaar.

De snoerloze LED-bouwlampen van Metabo zorgen met max. 7 uur licht (18 V, 5.2 Ah) steeds voor 
optimaal zicht. Dankzij de gelijkmatige verlichting van grote oppervlakken zijn de bouwlampen ook 
geschikt voor de oppervlaktebeoordeling van plamuurwerkzaamheden.  
Zo komen zelfs zeer fijne onregelmatigheden aan het licht en kunnen  
deze bij zeer hoge kwaliteitseisen (Q4) optimaal geschuurd worden.  
En waar geen snoeren zijn, kan men ook niet struikelen. 

Accu-bouwlamp BSA 14.4-18 LED: 

§§  Met 18 LED's voor groot en gelijkmatig werklicht.

§§  2 lichtniveaus instelbaar: zeer helder en net zo aangenaam als daglicht. 

§§  Robuust en duurzaam voor het veeleisende gebruik in de bouw –  
glas en behuizing geschikt voor vochtige reiniging.

§§Minimale warmteontwikkeling: voor een veilig permanent gebruik.

§§ Te gebruiken met alle 14.4 en 18 Volt Li-Power accu-packs.

MEER OP BLZ. 120

Accu-staaflamp SLA 14.4-18 LED

Lampkop 180° draai- en zwenkbaar – voor bijna 
onbegrensde lichtposities. 
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DE PROBLEEMOPLOSSER VOOR DE DROOGBOUW.  
DE NIEUWE ACCU-MULTITOOL MT 18 LTX.

Of het nu gaat om uitzagen voor schakelaars en stopcontacten of 
aanpassingen in frames: een multitool is onmisbaar in de droogbouw.  
De nieuwe MT 18 LTX kan worden gecombineerd met onze beproefde 
18 Volt accu-packs en laders en is een belangrijke aanvulling voor ons 
Pick+Mix-systeem. 

§§  Duurzame Metabo accu-packs en krachtige aandrijving voor snel 
werken.

§§  Door de compatibiliteit met toebehoren van producenten  
van andere merken nog flexibeler te combineren.

§§ Toebehoren eenvoudig, snel en zonder gereedschap  
 verwisselbaar. 

ROBUUSTE EN ERGONOMISCHE MENGMACHINES:
VAN 1.020 TOT 1.600 WATT.

Met 4 modellen bieden wij u mengmachines aan voor alle werkzaamheden. 
Van het compacte 1-toerige 1.020 Watt-model tot de mengmachine met 
hoog rendement, 1.600 Watt en 2-toerige aandrijving. 

§§  Flexibele rubberen kap op Aan/Uit-schakelaar beschermt tegen 
verontreiniging en verhoogt de functionaliteit.

§§  Stevige rubberen hoeken tegen beschadigingen door slagen en stoten  
en voor veilig neerleggen en tegen de wand zetten zonder wegglijden.

§§  Verkrijgbaar in 4 varianten: met 1-toerige aandrijving  
(RWE 1010 en RWEV 1200) of met 2-toerige  
aandrijving (RWEV 1200-2 en RWEV 1600-2).

MEER OP BLZ. 106

Alle mengmachines worden standaard  
met een universele mengstaaf uitgerust.  
Het complete assortiment voor mengstaven vindt u op blz. 93.

Stofafzuigadapter: voor het afzuigen van boorstof 
direct aan het boorgat. Door het 2-kamer-systeem en 
de flexibele sponsrubberpakking blijft de adapter 
gegarandeerd op wanden en plafonds vastzitten – zelfs 
op oneffen ondergronden zoals pleister, natuursteen of 
tapijten van ruwe vezels (uiteraard TNO-gecertificeerd).

MEER OP BLZ. 88
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Dat vindt u alleen bij Metabo: de gepatenteerde Duo-schuurcirkelinstelling. 
Afhankelijk van de toepassing kan er tussen hoge afname (grof schuren) 
en optimale oppervlaktekwaliteit (fijn schuren) gekozen worden.

§§  Brede inzetbaarheid door 2 schuurcirkels (6,2 en 2,8 mm)  
in één machine.

§§  Stofbeschermd kogellager voor lange levensduur van de machine.

§§  Doeltreffende en door TNO gecertificeerde verwijdering  
van schuurstof door aansluiting van een alleszuiger.

§§  TurboBoost: inschakelen van extra vermogensreserve  
voor maximale afname.

VOOR EXACT EN FIJN AFWERKEN OP LASTIGE PLAATSEN:
EXCENTERSCHUURMACHINES MET DUO-SCHUURCIRKEL.

VERWIJDEREN VAN OUDE MATERIALEN OF BEVESTIGEN VAN 
FRAMES: COMBIHAMER MET SNOER OF ACCU.

Onze combihamers overtuigen bij het hamerboren, beitelen en boren 
in beton, steen, hout of metaal. De volle-golf-elektronica laat u efficiënt 
werken met voor het materiaal geschikte toerentallen, die constant 
blijven onder belasting.  

§§  Snel en eenvoudig wisselen tussen SDS-plus-
boorhouder en snelspanboorhouder voor 
cilindrische boren dankzij Metabo Quick.

§§  Metabo S-automatic veiligheidskoppeling voor maximale 
gebruikersbescherming – automatisch loskoppelen van de  
aandrijving bij het blokkeren van de boor.

MEER OP BLZ. 92

MEER OP BLZ. 99

Maximale productiviteit  
met de juiste toebehoren

Maximale productiviteit  
met de juiste toebehoren

Set voor binnenafwerking MT, 4-delig: ideaal voor uitzagen, 
snijden, schuren en inpassen op droogbouwplaten – zie blz. 106

Maximale productiviteit  
met de juiste toebehoren.

Zeer goed resultaat door optimaal op elkaar afgestemd systeem: 
machine, schuurschijf, schuurpapier en passende afzuigoplossingen 
van Metabo.

Maximale productiviteit  
met de juiste toebehoren.

 SDS-plus-hamers met hoog vermogen, krachtige 
SDS-max-hamers en compacte accu-hamers voor 
iedere toepassing op blz. 88

 Kabeluitgang aan de zijkant vermindert het gevaar van een kabelbreuk.



Ideaal voor zagen van rondingen. 
Extreem krachtig en snel.

Accu-decoupeerzaag 
STA 18 LTX 140

Precies afkorten van vloerpanelen of vloerplinten –  
max. 400 zaagsneden in laminaat met één accu-lading.

Accu-afkortzaag KGS 18 LTX 216
De verreweg lichtste tafelcirkelzaag met trolleyfuncie  
en geïntegreerd onderstel – ideaal voor zaagsneden  
in de lengte.

Tafelzaag TS 216
Voor nietapparaten/tackers – bijzonder mobiel  
en robuust bij gebruik in de bouw.

Compressor voor de bouw 
Power 400-20 W OF

VEREENVOUDIGT HET WERK, VERBETERT 
HET RESULTAAT: HET ASSORTIMENT VOOR 
DE PARKETTEUR.
Bij het leggen van vloeren is onze visie van de snoerloze bouwplaats al bijna werkelijkheid

geworden: naast het bekende accu-assortiment voor boren en schroeven zijn er al heel lang

krachtige cirkel- en decoupeerzagen. Speciaal voor het leggen van vloeren hebben wij nu onze  

18 Volt range uitgebreid met een veelzijdige multitool en een krachtige afkortzaag.

Voor het flexibel bevestigen van 
vloerplinten – passend bij het 18 Volt 
accu-systeem van Metabo.

Accu-combihamer 
KHA 18 LTX

De probleemoplosser bij het 
verwerken en inpassen in vloeren – 
passend bij het 18 Volt accu-systeem 
van Metabo.

Voor krachtig verwijderen van taaie lijmresten 
of harde vloerlagen – optimaal in combinatie 
met een alleszuiger (details zie blz. 34–35). 

Renovatie-diamantslijper 
RS 17-125

Accu-multitool

Bouwen &

renoveren 

met systeem

SLOPEN

VOORBEREIDEN

AFWERKEN

Bouwen &

renoveren 

met systeem

Bouwen &

renoveren 

met systeem

Accu
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400 ZAAGSNEDEN MET ÉÉN ACCULADING: 
SNOERLOZE AFKORTZAAG KGS 18 LTX 216. 
Dat zelfs krachtige machines zoals afkortzagen op accu kunnen werken, bewijst de unieke accu-
KGS 18 LTX 216: de Ultra-M-Technologie zorgt in combinatie met een accu-pack van 5.2 Ah steeds 
voor langdurig werken bij het op maat zagen van uw vloerpanelen of vloerplinten.

Veilige werkstuksteun 
door traploos uittrekbare 
tafelverbreding, links/
rechts, afneembaar voor 
het ondersteunen van lange 
panelen, lijsten etc.

Laser en LED-werklicht 
met energiebesparende 
uitschakelautomaat.

Geïntegreerde stofopvangtrechter 
met spaanderopvangzak voor 
doeltreffende opvang van houtstof.

De Metabo-motor met 
hoog koppel en bestand 
tegen overbelasting  
levert hoge toerentallen tot 
4.200 t/min – en daarmee 
een hoge, met afkortzagen 
op 230 Volt vergelijkbare 
zaagsnelheid (47,5 m/s). 

Alleen van Metabo: 
De energiebesparende uitschakelautomaat voor laser 
en LED treedt 2 minuten na de laatste zaagsnede in 
werking. Daarna kunnen ze beide binnen 30 minuten 
door een aanraking van de zaag (trillingssensor) zeer 
eenvoudig opnieuw geactiveerd worden. Zodoende is 
de maximale benuttting van de accu-lading voor het 
zagen gegarandeerd.

Praktisch: vervoer met 1 hand
Mobiliteit op de bouw is vandaag de dag 
één van de belangrijkste thema's. Daarom 
bent u met de accu-KGS 18 LTX 216 niet 
alleen zonder snoer, maar ook comfortabel 
onderweg. De centraal aangebrachte 
draaggreep maakt het vervoer met 1 hand 
van de zaag mogelijk.

Het speciale cirkelzaagblad voor 
de accu-afkortzaag voor hoog 
zaagvermogen en -kwaliteit:

Aantal zaagsneden per accu-pack 5.2 Ah:

»precision cut classic«  
HW/CT 216 x 30, 40 WZ 
Art.nr. 628065000

Zacht hout
60 x 60 mm
Laminaat
195 x 8 mm
Plankenvloer, hard hout
140 x 22 mm
Terrasplanken, composiet
145 x 22 mm

Max. 400 zaagsneden  
per accu-lading dankzij de 
5.2 Ah accu-pack.

MEER OP BLZ. 107

Maximale productiviteit  
met de juiste toebehoren.

TS 216: DE LICHTSTE TAFELCIRKELZAAG 
MET ONDERSTEL EN TROLLEYFUNCTIE.
Het lage gewicht (28,8 kg), de compacte afmetingen en het 
vervoer met 1 hand maken van de TS 216 de perfecte zaag voor 
bouw en renovatie. De torsiestijve buisframeconstructie maakt 
bijzonder precieze zaagsneden mogelijk. Daarnaast verlaagt 
de geoptimaliseerde 2-punts spaanafzuiging de 
stofbelasting op uw werkplek.

Precisie ontmoet veiligheid:
Het extra grote oplegvlak met de uittrekbare tafelverbreding 
en -verlenging zorgt voor stevig houvast van werkstukken 
met een groot oppervlak. Een motorrem stopt het zaagblad 
binnen 3 seconden. Een duidelijk voordeel wat veiligheid 
en comfort betreft: de herstartbeveiliging voorkomt het per 
ongeluk starten na een stroomonderbreking.

MEER OP BLZ. 109
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IDEAAL VOOR ZAGEN VAN RONDINGEN:  
ONZE ACCU-DECOUPEERZAGEN.

NET ZO KRACHTIG ALS MET SNOER:  
ACCU-COMBIHAMER KHA 18 LTX.

Ideaal voor plugboringen ter bevestiging van vloerplinten:  
de accu-combihamer KHA 18 LTX verenigt 
kracht en lichtheid. Met de beste verhouding 
van slagenergie en gewicht in de 18 Volt-
klasse werkt hij net zo sterk en snel als een 
machine op 230 Volt – maar zonder storend snoer. 

§§  Vario (V)-elektronica voor het werken met toerentallen aangepast  
aan het materiaal.

§§  Geïntegreerd werklicht voor het verlichten van de werkplek.

§§  Ultra-M-Technologie voor zeer hoog vermogen, milieuvriendelijk 
laden, optimaal energiegebruik en lange levensduur.

§§  Accu-packs met capaciteitsindicatie voor controle van de laadtoestand.

MEER OP BLZ. 88

IDEAAL VOOR DE ZWARE INZET IN DE BOUW:  
HET INNOVATIEVE COMPRESSOREN ASSORTIMENT.

Maximale productiviteit  
met de juiste toebehoren.

Optimaal voor zuivere en snelle zaagsneden in laminaat:  
Bi-metalen decoupeerzaagbladen, art.nr. 623695, 623948, 623975, 
623686.

Platkopspijkerapparaat DSN 50,  
ideaal voor de correcte bevestiging 
van vloerplinten. Daarbij past de slang 
„Super-Air“ als perfecte verbinding 
tussen compressor en gereedschap. 

VOOR ALLE WERKZAAMHEDEN AAN VLOEREN EN PLINTEN:  
DE NIEUWE ACCU-MULTITOOL MT 18 LTX.

Of het nu gaat om het inkorten van een deurpaneel of het uitsnijdingen 
in laminaat en parket: een multi-tool is onmisbaar bij het leggen  
van vloeren. De nieuwe MT 18 LTX kan worden gecombineerd met de 
beproefde 18 Volt accu-packs en laders en is een belangrijke aanvulling 
voor ons Pick+Mix-systeem.

§§  Maximale werksnelheid door duurzame Metabo accu-packs en 
efficiënte aandrijving.

§§  Nog flexibeler combineren dankzij compatibiliteit met toebehoren  
van producenten van andere merken.

§§  Eenvoudige, snelle gereedschapswissel.
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Voor de mobiele aandrijving van uw persluchtgereedschappen biedt 
Metabo een uitgebreide range olievrije compressoren. Dit maakt  
een veilige start mogelijk, ook bij koude temperaturen (< 5°C).  
Grote, rubberen wielen en een trek- of draaggreep vereenvoudigen  
het vervoer naar de bouwplaats. 

§§  Optimaal met iedere auto te vervoeren – dankzij de handzame en 
compacte constructie.

§§  Goed beschermd door stevig buisframe. 

§§  Compressoren Power 280-20 W OF en Power 400-20 W OF met elk 
één bevestiging voor MetaLoc en andere op de markt gangbare 
koffers en boxen.

De snoerloze decoupeerzagen zijn perfect op de hoge belastingen 
bij het bewerken van de meest uiteenlopende soorten hout of 
vloerpanelen ontworpen en behouden hun zaagsnelheid ook bij 
extreem hoge belasting. De stabiele constructie en de volle  
accu-power met Ultra-M-Technologie garanderen precieze zaagsneden 
en eindeloos werken. 

§§  Precieze zaagsneden en optimale hanteerbaarheid dankzij ultraslanke 
staaf-handgreep en veerondersteunde zaagbladgeleiding.

§§  Beter zicht op de getrokken lijn door geïntegreerde LED's.

§§ Snel en zonder gereedschap wisselen van decoupeerzaagbladen  
 door Metabo Quick-systeem.

MEER OP BLZ. 106

Set voor binnenafwerking MT, 4-delig: voor meer info zie blz. 107.

 Verkrijgbaar in 4 varianten 
(van Power 180-5 W OF tot 
Power 400-20 W OF).

 Metabo-combihamers naar  
keuze met accu of snoer.  
Meer info daarover op blz. 89.

 Metabo-decoupeerzaag naar 
keuze met accu of snoer. Meer 
info daarover op blz. 112.

MEER OP BLZ. 112

SDS-plus „Pro4 Premium“ boor
Voor precieze boorgaten, bij veeleisende 
toepassingen zoals gewapend beton en harde 
natuursteen – met bijzonder lange levensduur. 

Het complete assortiment vindt u op blz. 89.

Maximale productiviteit  
met de juiste toebehoren.

Maximale productiviteit  
met de juiste toebehoren.

MEER OP BLZ. 115

Maximale productiviteit  
met de juiste toebehoren.
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TEGEL VOOR TEGEL:  
GOED GELEGD MET HET NIEUWE 
PROFESSIONELE ASSORTIMENT.
Wand- en vloertegels van groot formaat zijn de trend – voor het leggen zijn een geoefende vakman 

en speciale gereedschappen nodig, zoals bv. ons nieuwe diamant-doorslijpsysteem.  

Bovendien bieden wij met de nieuwe renovatieslijpers en -frezen robuuste en handzame machines 

voor het verwijderen van oude lijmresten en voor het egaliseren van oneffenheden.

Het robuuste doorslijpsysteem voor vloerrenovatie en het 
op maat zagen van tegels – doeltreffende stofafzuiging in 
combinatie met de zuiger ASR 35 ACP  
(TNO-gecertificeerd).

Diamant-doorslijpsysteem

Voor het verwijderen van bestaande 
vloerresten of het voorbereiden van 
ondergronden – extreem effectief met 
een Metabo-alleszuiger. 

Renovatieslijpers  

Met inschakelautomaat en automatische filterreiniging 
om zonder onderbrekingen te werken of gewoon voor het 
reinigen van de bouwplaats (TNO-gecertificeerd).

Afzuigsystemen
Van het verwijderen van oude tegels 
tot het bevestigen van diverse 
armaturen in badkamer of keuken – 
met of zonder snoer. 

Combihamer  
KHE 3251

Lijmresten op vloeren of pleister 
c.q. oude verflagen op wand, 
plafond en vloer snel, eenvoudig 
en zonder stof afnemen. 

Renovatie 
diamantfrees

Krachtig en door de accu extreem 
flexibel: perfect voor inpassen en 
aanpassen van tegels.

Haakse accu-slijper  
W 18 LTX 125 Quick

Of het nu gaat om taai of zwaar 
menggoed zoals tegellijm of vloeibare 
nivelleringspasta's – er kan gekozen 
worden uit 4 varianten. 

Mengmachines

Nieuw: compacte haakse slijper 
W 9-125 Quick

Ultieme, krachtige haakse 
slijper met zeer geringe 
greepomvang. 

Accu-kitpistool Silicoonvoegen 
snel, schoon en door 
accu-aandrijving makkelijk 
aanbrengen. 

Nieuw: accu-multitool  
MT 18 LTX De ideale metgezel 
voor reparatiewerkzaamheden 
bij tegelbekleding of bij de 
voegensanering.
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e
Met geleiderail voor 
zorgvuldig werken op 
kwetsbare oppervlakken.

Zonder tafel voor individuele 
sneden uit de vrije hand, bv. bij 
de scheur- en voegensanering.

MEER OP BLZ. 101

SCHONE ZAAK:  
ALLESZUIGER ASR 35 M ACP.
Met de automatische filterreiniging garandeert onze alleszuiger het werken zonder onderbrekingen 
– en is hij door de inschakelautomaat perfect op onze elektrische gereedschappen afgestemd. 
Als veiligheidszuiger met TNO-testcertificaat is de ASR 35 M ACP goedgekeurd voor stoffen die 
schadelijk zijn voor de gezondheid van de klassen L, M en H. En hij is niet op de laatste plaats ook 
uitermate geschikt voor het reinigen van de bouwplaats. 

HET NIEUWE DIAMANT-DOORSLIJPSYSTEEM: 
PRECIES EN SNEL NAAR HET DOEL.
Met zijn geïntegreerde afzuigbeschermkap is het diamant-doorslijpsysteem de ideale oplossing 
voor het op maat slijpen van tegels of voor de scheur- en voegensanering. Met een slijpdiepte tot 
27 mm kunt u alle gangbare tegels eenvoudig, snel en precies doorslijpen – ook grote formaten.

§§  Constant hoog zuigvermogen door automatische 
filterreiniging bij het afzuigapparaat ASR 35 M ACP.  
Om te werken zonder gedwongen pauzes. 
 

§§  Lasergelaste diamant-doorslijpschijf met 12 mm 
segmenthoogte voor hoge standtijd en snelle sneden.

Kantelveilig en zorgvuldig werken 
door robuuste metalen tafel incl. 
geleiderollen (geleidingstafel 
zonder gereedschap afneembaar).

Gestroomlijnd  
stromingskanaal voor bijzonder 
doeltreffende afzuiging.

Snel werken dankzij Marathon-
motor met max. 50% meer 
koppel en 20% hoger 
overbelastingsvermogen.

Stopcontact 
voor elektrisch 
gereedschap met in-/
uitschakelautomaat.

Automatische filterreiniging 
„AutoCleanPlus“ voor  
permanent hoog zuigvermogen. 

Stromingsgunstig vormgegeven 
afzuigkap van anti-statisch 
kunststof met invalfunctie.

MEER OP BLZ. 77

§§  Afgestemd Metabo-systeem van elektrisch gereedschap 
en afzuigapparaat garandeert hogere efficiëntie en 
betrouwbaarheid. 

§§  Stofafzuiging ontziet de longen en vermindert het 
gevaar van infecties aan de luchtwegen.

§§  Minder noodzakelijke reiniging voor minder stof op de 
bouwplaats en voor tevreden klanten – u wordt vast en 
zeker meer aanbevolen.

Stabiel en makkelijk te bewegen 
door zwenkwielen en blokkeerrem 
en grote wielen.

Praktisch toebehorendepot en 
aflegvlak voor gereedschappen.

Met robuuste tafelplaat voor 
de geleiding met precieze 
hoek op het materiaal.

MEER OP BLZ. 77

MEER OP BLZ. 103

Toebehoren voor onze 
alleszuigers vindt u op 
blz. 79.
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VOORBEREIDEN MET SYSTEEM: DE 
ROBUUSTE RENOVATIE-DIAMANTSLIJPERS.
De renovatie-diamantslijper RS 17-125 is met zijn 1.700 Watt sterke motor en een enorm  
koppel uitermate geschikt voor het schuren van oude lagen – ook en juist bij randen.  
Dat betekent voor u: geen kostbare nabewerking meer. 

1700 Watt-motor – extreem bestand  
tegen overbelasting, geschikt voor zwaar  
en permanent gebruik op de bouw.

Robuuste aluminium 
beschermkap.

Geveerde borstelkrans voor optimale afzuiging  
bij iedere segmenthoogte.

Opklapbaar, niet te verliezen segment  
voor het schuren langs de rand.

Ergonomische handgreep in 5 posities 
verstelbaar – voor de ideale werkpositie. 

MEER OP BLZ. 96

De renovatiediamantslijpers, diamant- komstenen en alleszuigers 
van Metabo zijn perfect op elkaar afgestemd en maken zo optimale 
werkresultaten met doeltreffende afzuiging mogelijk (TNO).

Diamant-komsteen 
(ø 125 mm)

„Beton professional“ 
voor bijzonder harde 

ondergronden  
bv. beton.

Diamant-komsteen 
(ø 125 mm) 

„Abrasiv professional“ 
voor harde  

bedekkingen bv. 
tegellijm/vloerresten.

Komsteen 
(ø 125 mm) 

„PKD professional“ 
voor zachte bedek-

kingen bv. parketlijm/
bitumen.

Renovatie-diamantslijper RS 14-125

Bijzonder handzaam 
en compact. Met 
regelbaar toerental 
– met name gunstig 
bij warmtegevoelige 
coatings en lijmresten. 

MEER OP BLZ. 96

Maximale productiviteit  
met de juiste toebehoren.

V
lo

er
en

 e
n

 t
eg

el
s

V
lo

er
en

 e
n

 t
eg

el
s



BESPAART TIJD EN KRACHT:  
DE NIEUWE RENOVATIE-DIAMANTFREES RF 14-115.

Met zijn 3-traps gereduceerde tandwieloverbrenging met hoog 
vermogen garandeert de RF 14-115 een snelle afname bij pleister, 
lijmresten op de vloer of oude verflagen. De optimale aanvulling:  
de alleszuiger ASR 35 M ACP en als set TNO gecertificeerd.

ZODAT ALLES GLADJES VERLOOPT: 
MENGMACHINES MET GROOT VERMOGEN.
Bij het mengen van nivelleringspasta of tegellijm kan door de juiste keuze van het mengsysteem 
veel tijd bespaard worden. Met onze mengmachines en de daarop afgestemde mengstaven 
kunnen alle mengwerkzaamheden naar behoefte en eenvoudig worden uitgevoerd.

Ergonomisch aangebrachte 
grepen voor minder 
krachtsinspanning bij het 
mengen van zeer visceus 
materiaal.

Mengstaafopname met 
schroefdraad M14.

Afdekking over de 
motorbehuizing beschermt 
tegen water en vuil.

Rubberen stootbeveiliging aan 
alle zijden ter bescherming van de 
mengmachine bij het omvallen – 
voorkomt beschadigingen in het 
werkgebied. 

Flexibele rubberen 
kap beschermt Aan/
Uit-schakelaar tegen 
verontreiniging. 

MEER OP BLZ. 92

ONVERSLAANBAAR:  
DE BESTE VAN DE KLAS ONDER DE 3 KG COMBIHAMERS.

Krachtig, robuust en veelzijdig: de combihamer KHE 3251 garandeert 
een prima boor- en beitelprestatie in de 3 kg-klasse. Zijn universele 
gebruiksmogelijkheden heeft hij te danken aan functies als de slagstop 
(om te boren zonder slag), de draaistop (om te beitelen) of het rechts-  
en linksdraaien. De allrounder voor de tegellegger! 

§§  Geïntegreerd dempingssysteem Metabo VibraTech (MVT)  
met extra handgreep voor minder trillingen.

§§  Metabo Quick-systeem voor snel wisselen tussen SDS-plus-
boorhouder en snelspanboorhouder.

§§ Vario (V)-elektronica voor het werken met toerentallen  
 aangepast aan het materiaal.

MEER OP BLZ. 88

Kabeluitgang aan de zijkant vermindert  
het gevaar van een kabelbreuk. 

§§ Tegelbeitel.

§§ Pro-4-Premium-boor.

Andere beitels en SDS-boor zie blz. 89-91.

Freeskop (ø 115 mm) 
„punttand“, geschikt voor 

harder materiaal – de 
puntige tandvorm creëert 
een opgeruwd oppervlak. 

(art.nr. 628211000)

Freeskop (ø 115 mm) 
„vlaktand“, geschikt voor 

zachter materiaal – de vlakke 
tandvorm zorgt voor een 

glad oppervlak.  
(art.nr. 628213000)

Maximale productiviteit  
met de juiste toebehoren.

Maximale productiviteit  
met het juiste toebehoren.

Alle mengmachines zijn standaard met een universele mengstaaf 
uitgerust. Het assortimentsoverzicht mengstaven vindt u op blz. 93. 

De geveerde borstelkrans aan de 
beschermkap past zich aan ieder 
oppervlak aan en zorgt zo voor 
optimale afzuigresultaten. Door 
de vering behouden de borstels 
hun vorm. Het gevolg: een langere 
levensduur van de borstelkrans.

Maximale productiviteit  
met de juiste toebehoren.

MEER OP BLZ. 96
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COMFORTABEL EN EENVOUDIG KITTEN:  
HET VEELZIJDIGE ACCU-KITPISTOOL KPA 10.8.

HANDZAAM EN KRACHTIG:  
DE COMPACTE HAAKSE SLIJPER W 9-125 QUICK.

Het accu-kitpistool vereenvoudigt door de stevige constructie en 
traploos instelbare snelheid het eruit drukken van bijzonder dik vloeibare 
materialen. 

§§  Snel en eenvoudig wisselen tussen foliezakken en patronen mogelijk.

§§  Geen nadruppelen dankzij teruglopen van de tandheugel.

§§ 100% metalen aandrijving voor lange levensduur.

§§  Naar keuze voor patronen of foliezakken  
(400 of 600 ml).

Ideaal voor veelzijdig gebruik bij het leggen 
van tegels: de nieuwe W 9-125 Quick 
overtuigt met ergonomische perfectie 
door zeer geringe greepomvang. 
Hij is optimaal geschikt voor 
het inpassen met diamant-
doorslijpschijven, voor het 
doorslijpen van hoek- en 
aanslagrails en niet ten 
laatste voor het gebruik 
met de diamant-
boorkronen voor tegels.  

§§  Maximale levensduur 
door Metabo Marathon-motor 
met zeer hoog rendement.

§§  Slanke behuizing voor optimale ediening. 

§§ Doorslijpen zonder snoer: de haakse  
 accu-slijper van Metabo.

§§ Gereedschapsloze schijfwissel door Metabo M-Quick-systeem. 

§§ Beschermkap zonder gereedschap verstelbaar.

DOORSLIJPEN ZONDER KABEL:  
DE HAAKSE ACCU-SLIJPER VAN METABO.

De W 18 LTX 125 Quick is een krachtige en robuuste haakse accu-slijper 
voor alle werkzaamheden bij tegelwerk – met perfecte bediening dankzij 
slanke bouwvorm en uitstekende ergonomie. De bijzondere clou: door 
de draaibare accu-pack zijn ook moeilijk toegankelijke plaatsen makkelijk 
te bereiken. 

§§  Gereedschapsloze schijfwissel door asstop en snelspanmoer.

§§  Elektronische overbelastingsbeveiliging, zachtaanloop en 
herstartbeveiliging zorgen voor absolute veiligheid.

Maximale productiviteit  
met de juiste toebehoren.

MEER OP BLZ. 101

MOBIEL MULTITALENT VOOR ALLE WERKZAAMHEDEN: 
DE NIEUWE ACCU-MULTITOOL MT 18 LTX.

Voor reparatiewerkzaamheden in vloeren of voor de voegensanering 
de ideale metgezel: een multitool is voor de tegellegger onmisbaar. 
De nieuwe MT 18 LTX kan worden gecombineerd met onze beproefde 
18 Volt accu-packs en laders en is een belangrijke aanvulling voor ons 
Pick+Mix-systeem.  

§§  Duurzame Metabo accu-packs en krachtige aandrijving voor snel 
werken. 

§§  Door de compatibiliteit met toebehoren van producenten van andere 
merken nog flexibeler te combineren. 

§§  Eenvoudige en snelle gereedschapswissel. 

Multitool en toebehorenset 
MT, 4-delig, voor tegelleggers. 
De universele oplossing voor 
reparaties aan vloeren: 
voegen verwijderen, 
tegellijm verwijderen, 
bedekkingen inpassen.

Praktische toebehoren voor de tegellegger:

§§  Diamant-doorslijpschijf TP 125 professional  
met gesloten rand voor tegels,  
art.nr. 628152000.

§§  Diamant-boorkronen Dry M14 voor tegels,  
3-delige set (D 35/50/68 mm), – D 35 mm voor 
wateraansluitingen, – D 50 mm voor  
afvalwateraansluitingen, – D 68 mm voor  
schakelaars en stopcontacten, art.nr. 628322000.

Toebehoren zijn ook geschikt voor de haakse accu-slijper  
W 18 LTX 125 Quick.

400 ml patroonbuis voor KPA 10.8 incl. tandheugel en uitdrukschijf 
voor foliezakken en patronen.

MEER OP BLZ. 107

MEER OP BLZ. 101
Maximale productiviteit  
met de juiste toebehoren.

Maximale productiviteit  
met de juiste toebehoren.

MEER OP BLZ. 119
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Accu

DESKUNDIGHEID OP HET DAK EN IN  
DE HOUTBOUW: COMPLETE OPLOSSINGEN 
VOOR PROFESSIONALS.
De voorbereiding en productie van balken en houten delen verplaatst zich in toenemende mate naar 

stationaire bewerkingscentra. Op hetzelfde moment wordt de montage ter plekke belangrijker en 

worden hoge eisen gesteld aan iedere vakman – juist wat betreft de warmte-isolatie van constructies, 

de isolatietechniek en de luchtdichtheid. Daarvoor heeft u machines nodig die mobiel, robuust en 

precies zijn. 

Voor het op maat zagen van alle 
soorten balken, platen en hout. Uiterst 
flexibel en mobiel dankzij onderstel 
met trolleyfunctie. 

Tafelcirkelzaag TS 254
Compacte cirkelzaag met zaagdiepte 
tot 55 mm en voor schuine sneden 
tot 47° met verdekte zaagsnede. 

Cirkelzaag KS 55 FS

NIEUW: schroevendraaiers voor 
de droogbouw Het breedste 
programma met 3 verschillende 
toerentalbereiken, naar keuze met 
snoer of accu. 

Accu-slagmoersleutel SSW 18 LTX 
400 BL Met extreem hoog koppel en 
minimale terugslag. 

Bijzonder mobiele en 
robuuste compressoren voor 
persluchtgereedschap. Te combineren 
met koffersysteem MetaLoc. 

Bouw-compressor 
Power 400-20 W OF 

Met name bij de renovatie een 
onmisbaar gereedschap – zonder 
begrenzing door snoeren.

Accu-reciprozaag  
ASE 18 LTX 

Een must-have in de houtbouw: 
perfect ontworpen voor hoge 
belastingen bij het zagen van de 
meest uiteenlopende soorten hout.

Accu-decoupeerzaag 
STA 18 LTX 140

Zeer hoog koppel bij zeer zware 
schroefwerkzaamheden in de 
houtbouw of bij de dakmontage.

Accu-boorschroef-
machine BS 18 LTX Quick

Boormachines met hoog koppel en 
1- of 2-toerige aandrijving en Metabo 
Quick-systeem. 

Boormachines 
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Enorm zaagvermogen en trekfunctie 
voor brede werkstukken. 

Afkort- en verstekzaag 
KGS 315 Plus



DE NORM VOOR MOBILITEIT: 
TAFELCIRKELZAAG TS 254.

In de professionele houtbouw en binnenafwerking de perfecte metgezel: de tafelcirkelzaag
TS 254 is extreem licht en door de trolleyfunctie mobiel tegelijkertijd. Met ingeklapt onderstel is hij 
bijzonder compact – ideaal voor een ruimtebesparende opslag. Tijdens het vervoer kunt u snoeren 
en alle toebehoren gewoon op de behuizing opbergen.

§§  Motor met hoge treksterkte en elektronische 
overbelastingsbeveiliging.

§§  Veilige herstartbeveiliging: voorkomt per ongeluk  
starten van de machine na stroomonderbreking. 

§§  Zachtaanloop voor lange levensduur van motor en 
aandrijving. 

§§  Exacte zaagbladhelling via tandkransgeleiding en 
automatische reset op 0–45° na verdekte zaagsnede  
van –1,5 tot 46,5°. 

§§  Eenvoudige zaagbladwissel door asvergrendeling, 
spouwmes gereedschapsloos neerlaatbaar voor 
verdekte zaagsneden en transport. 

§§ 2-punts spaanafzuiging voor schoon werken. 

STERK IN GEBRUIK:  
COMPRESSOREN EN NIETAPPARAAT.
Voor de mobiele aandrijving van uw persluchtgereedschappen biedt Metabo compressoren 
in 4 vermogensklassen – allemaal met olievrij werkende compressor. Dit maakt een zekere 
start mogelijk, ook bij koude temperaturen (< 5°C). Perfect daarop afgestemd is er een breed 
assortiment van persluchtgereedschappen.

§§  Handzaam, compact en met iedere auto naar de plaats 
van gebruik te vervoeren.

§§  Voor het comfortabel meenemen van andere machines: 
compressoren Power 280-20 W OF en Power 400-20 W OF 
met bevestiging voor MetaLoc en andere gangbare koffers 
en boxen.

Rondom beschermd: kwetsbare delen zoals 
armaturen of koppelingen zijn binnen het 
stabiele frame gemonteerd.

Uitgebalanceerde greeppositie, 
daarom eenvoudig met 1 hand  
te dragen.

Met stevige ogen voor het vervoer 
met een bouwkraan uitgerust.

De grote, rubberen banden 
zijn ideaal voor vervoer.

Uniek: door variabele trek- en draaggreep 
comfortabel te vervoeren.

MEER OP BLZ. 115

Extra groot oplegvlak dankzij 
uittrekbare tafelverbreding en 
-verlenging.

MEER OP BLZ. 109Geïntegreerd onderstel uit stabiel 
aluminium persgietwerk voor een 
stabiele stand of tweede werkhoogte 
voor dichtbij de vloer zagen met 
ingeklapte voetjes. 

Snelstop van het  
zaagblad in slechts  
3 seconden door 
motorrem.

Precieze parallelgeleder 
met dubbele klemming en 
snelfixering maakt het werken 
makkelijker.
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Zaagbladen voor iedere toepassing 
Of het nu zacht hout, hard hout of 
plaatmateriaal is: bij Metabo krijgt u 
hoogwaardige zaagbladen voor langs- of 
dwarssneden, voor snelle zaagsneden en 
zeer hoge zaagkwaliteit. 

Toebehoren voor alle compressoren  
en persluchtgereedschappen vindt u in de 
Metabo-hoofdcatalogus.

Perslucht-nietapparaat DKG 114/65

§§  Invoerdiepteregeling via stelwieltje voor zuivere 
werkresultaten. 

§§ Contactbeveiliging voorkomt het per ongeluk activeren. 

§§  Beschermslof van rubber tegen beschadiging van 
kwetsbare oppervlakken. 

Maximale productiviteit  
met de juiste toebehoren.

Maximale productiviteit  
met de juiste toebehoren.



KRACHTIG, PRECIES, SNEL:  
DE RANGE ACCU-DECOUPEERZAGEN 
Onze krachtige accu-decoupeerzagen zijn perfect voor het zagen van de meest uiteenlopende 
soorten hout en behouden dankzij VTC-elektronica de zaagsnelheid ook bij extreem hoge 
belasting. Daardoor zijn snelle zaagsneden in balken tot 140 mm dikte mogelijk.  
Twee geïntegreerde LED's verlichten de getrokken lijn en maken het werken makkelijker. 

MEER OP BLZ. 112

§§  Zagen aangepast aan het materiaal, door variabel aantal 
slagen, pendelslag en diepliggende, veerondersteunde 
zaagbladgeleiding. 

§§  Eenvoudige verstekzaagsneden door gereedschapsloos 
verstelbare voetplaat met vergrendelpunten. 

§§  Metabo Ultra-M-Technologie voor zeer hoog vermogen, 
milieuvriendelijk laden, optimaal energiegebruik en 
lange levensduur. 

§§  Accu-packs met capaciteitsindicatie voor controle van de 
laadtoestand.

VOOR SNELLE DEMONTAGE:  
ACCU-RECIPROZAAG ASE 18 LTX.
Bij renovatiewerkzaamheden is onze accu-reciprozaag voor vele professionals de beste keuze:  
voor het afkorten of verwijderen van balken, kanthout, bouwplaten en buizen.  
De slanke lichtgewicht heeft een softgrip-handgreep voor comfortabel werken in iedere positie. 
Bovendien is het het veilige alternatief voor de kettingzaag op het dak. 

Ultra-M-Technologie voor zeer hoog  
vermogen, milieuvriendelijk laden, optimaal 
energiegebruik en lange levensduur. 

§§  Vario (V)-elektronica voor comfortabel werken met 
aantal slagen aangepast aan het materiaal. 

§§  Zaagblad 180° draaibaar voor het makkelijk werken 
boven het hoofd. 

§§  Accu-packs met capaciteitsindicatie voor controle  
van de laadtoestand.
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Andere decoupeerzaagbladen van Metabo voor hout (zacht 
hout, hard hout, spaan-, meubelplaten etc.), metalen (staal, 
aluminium, non-ferro metalen, etc.), kunststoffen, GVC, bouwplaten, 
gipskartonplaten en nog veel meer vindt u op blz. 113.

Uiterst handig door kleine 
greepomvang en softgrip-oppervlak.  

Max. 50 m in een 19 mm-spaanplaat 
met slechts één 5.2 Ah acculading

Verstelbare diepteaanslag voor optimaal 
gebruik van het totale zaagblad en 
veelzijdig gebruik zoals bv. invalzagen. 

Metabo Quick voor gereedschapsloze 
zaagbladwissel. 

Maximale productiviteit  
met de juiste toebehoren.

Reciprozaagbladen van Metabo zijn er voor alle toepassingsgebieden:
§§  voor buizen, platen, profielen …

§§  voor metalen, houtsoorten, spaanplaten, bouwplaten, gipskarton …

§§  voor muurstenen, gasbeton, vezelversterkte materialen, 
kunststoffen, composietmaterialen ...  

Andere zaagbladen vindt u op blz. 114.

Metabo Quick voor 
gereedschapsloze 
zaagbladwissel met 
automatische  
afvoer.

 Metabo-decoupeerzagen naar 
keuze met accu of snoer.  
Meer info daarover op blz. 113.

Maximale productiviteit  
met de juiste toebehoren.

 Metabo-reciprozagen naar keuze 
met accu of snoer.  
Meer info daarover op blz. 114.

MEER OP BLZ. 113



EXTREEM SNEL, EXTREEM STERK: ACCU-
BOORSCHROEFMACHINE BS 18 LTX QUICK.

§§  Metabo Ultra-M-Technologie voor zeer hoog vermogen, 
milieuvriendelijk laden, optimaal energiegebruik en 
lange levensduur. 

§§  Accu-packs met capaciteitsindicatie voor controle  
van de laadtoestand.

§§  Koppelvoorzetstuk PowerX3 voor zware 
schroefwerkzaamheden: houtbouwschroeven  
tot max. 14 x 800 mm. 

BOREN EN SCHROEVEN NAAR KEUZE:  
MACHINES MET 1- OF 2-TOERIGE OVERBRENGING. 

De BE 75 Quick met 1-toerige overbrenging overtuigt door 
een bijzonder hoog koppel voor zware boor- en 
schroefwerkzaamheden in hout. 

De BE 1300 Quick met 2-toerige overbrenging 
biedt door een breed toerentalspectrum 
universele gebruiksmogelijkheden. Beide zijn 
standaard uitgerust met het Metabo Quick-systeem – 
voor snelle gereedschapswissel. 

§§  Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen 
van de aandrijving bij het blokkeren van de boor. 

§§  Optimale warmteafvoer en lange levensduur dankzij robuust 
tandwielhuis van aluminium persgietwerk.

§§  Draaibare koolborstelomschakeling 
voor maximale prestaties, ook 
linksdraaiend – bv. 
bij het uitdraaien 
van vastzittende 
schroeven. 

MEER OP BLZ. 84
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Gereedschapsloze snelwissel 
voor flexibel werken dankzij 
Metabo Quick-systeem. 

Robuust en duurzaam 
tandwielhuis van aluminium 
persgietwerk voor optimale 
warmteafvoer.

Extreem krachtig door krachtige 
4-polige motor met Metabo Ultra-M- 
Technologie.
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Snel wisselen:  
het unieke Metabo Quick-systeem. 

Het gereedschapsloze Quick-systeem van 
Metabo biedt u een ongelooflijke flexibiliteit 
– met slechts twee handelingen kunt u 
tussen de verschillende toepassingen 
wisselen. 

§§  ¼ ”-binnenzeskant in de as voor  
de opname van schroefbits.

§§  Snelwisselboorhouder voor cilindrische 
boren, spanwijdte 1,5–13 mm, 
en snelwisselbithouder voor ¼ “ 
binnenzeskant-schroefbits. 

§§  Speciale snelwisselhoekadapter  
voor nauwe tussenruimtes.

§§  Koppelvoorzetstuk PowerX3 
verdrievoudigt de kracht voor extreme 
toepassingen. 

Volle mobiliteit bij dakmontage of houtbouw: als het op snel boren en krachtig schroeven 
aankomt, is onze accu-boorschroefmachine met 4-polige Metabo motor de juiste keuze.  
De bijschakelbare Impuls-functie helpt bij het uitdraaien van vastzittende schroeven.  
De geïntegreerde werklamp zorgt voor meer licht op iedere werkplek.

MEER OP BLZ. 83



DE NIEUWE SCHROEVENDRAAIERS VOOR 
DE DROOGBOUW: SPECIALISTEN.

Exact en snel schroeven is in de dak- en houtbouw bijzonder belangrijk. 
Met onze nieuwe schroevendraaiers voor de droogbouw stellen wij u 
daarvoor compacte machines ter beschikking – naar keuze met of zonder 
snoer.

§§  Precies schroeven door fijn instelbare diepteaanslag en geluidsarme 
klauwkoppeling. 

§§  Diepteaanslag compleet afneembaar voor het snel uitdraaien 
van schroeven en voor het wisselen tussen gebruik van het 
schroefmagazijn en enkele schroefkoppelingen. 

§§  Hoog koppel of hoog toerental – u kunt kiezen uit 6 machines met 
snoer of accu. 

MEER OP BLZ. 80

DE ALLROUNDER IN DE HOUTBOUW: 
AFKORT- EN VERSTEKZAAG KGS 315 PLUS. 

Deze zaag maakt precieze zaagsneden direct op de  
bouwplaats met een enorm zaagvermogen mogelijk  
en is door de trekfunctie ook geschikt voor bijzonder  
brede werkstukken. Een tweede afzuigpunt direct  
op het zaagbereik zorgt daarnaast voor een optimale  
spaanafzuiging.

§§  Volle-golf elektronica voor hoge doorvoerkracht en toerentalregeling,  
bv. voor het zagen van aluminium profielen en kunststoffen.

§§ Metabo Quick-systeem voor gereedschapsloze zaagbladwissel. 

§§ Snelle en precieze instelling van gangbare hoeken via vergrendelpunten. 

§§ Diepteaanslag voor het eenvoudig maken van groeven.

§§  Eenvoudig transport door ergonomische draaggrepen en 
zaagkopbeveiliging. 

§§  Materiaalklem ter fixering van het werkstuk van boven of van voren  
en hoge, zijdelings verschuifbare aanslagen voor beschermd zagen. 

§§ Uittrekbare tafelverbredingen van aluminium persgietwerk.

PAST OP ELKE GELEIDERAIL:  
CIRKELZAAG KS 55 FS.

De KS 55 FS zorgt op ieder willekeurig moment voor precieze 
zaagsneden door zijn universele gebruik op Metabo-geleiderails en 
alle andere gangbare systemen zonder adapter. De stabiele tafelplaat 
uit aluminium persgietwerk garandeert een stevig houvast tijdens het 
werken en ondersteunt een schone en precieze geleiding.

§§ Ergonomische en veilige bediening door softgrip-oppervlakken. 

§§  Zaagdiepte tot 55 mm, verstekzaagsneden tot 47°, met 
hoekvergrendeling bij 45°.

§§ Aansluiting voor stofafzuiging aanwezig. 

MEER OP BLZ. 108
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SCHROEVENKONING IN DE HOUTMONTAGE:  
DE ACCU-SLAGMOERSLEUTEL SSW 18 LTX 400 BL. 

Terugslagarm werken met extreem hoog koppel:  
de accu-slagschroevendraaier SSW 18 LTX 400 BL. De unieke Metabo 
brushless-motor zorgt daarbij voor snel werken. En met twaalf toerental- 
c.q. koppelniveaus kan hij voor iedere toepassing optimaal ingesteld 
worden. 

§§  Praktische gereedschapopname met ½ ”-buitenvierkant  
voor zeskant-dop.

§§ Slechts 1,9 kg licht, 400 Nm sterk.

§§  Metabo Ultra-M-Technologie voor zeer hoog vermogen, 
milieuvriendelijk laden, optimaal energiegebruik en lange levensduur. 

§§ Accu-packs met capaciteitsindicatie  
 voor controle van de laadtoestand. MEER OP BLZ. 87

Maximale productiviteit  
met de juiste toebehoren.

Zaagbladen voor iedere toepassing 
Of het nu zacht hout, hard hout of 
plaatmateriaal is: bij Metabo krijgt u 
hoogwaardige zaagbladen voor snelle 
zaagsneden en zeer hoge zaagkwaliteit.

Maximale productiviteit  
met de juiste toebehoren.

Schroefmagazijn SM 5-55
Alle schroevendraaers 
kunnen met het eenvoudig 
opsteekbare, flexibele 
schroefmagazijn worden 
aangevuld. 
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Voor zeer hoge eisen aan schroeven raden  
wij de accu-slagmoersleutel SSW 18 LTX 600 
met een nog hoger koppel aan.

De passende doppe, verlengingen, 
adapters, binnenzeskant-steeksleutels 
en bits vindt u op blz. 87.

Geleiderails, cirkelzaagbladen en 
alleszuigers van Metabo vindt u op  
blz. 110 /111 en blz. 77.

Metabo-cirkelzagen naar keuze met accu of snoer. 
Meer info daarover op blz. 110. 

Metabo-schroevendraaiers naar keuze met accu 
of snoer. Meer info daarover op blz. 80. 
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Accu

Voor het snel verwijderen van 
pleister, lijmresten en oude 
verflagen. Met precieze diepte-
instelling en doeltreffende 
stofafzuiging.

Van het verwijderen van oude 
bedekkingen tot aan het precies boren 
van een pluggat – naar keuze met of 
zonder snoer. 

Renovatie-diamant- 
frees RF 14-115 Combihamers

Snel en precies of ultiem sterk. 
Perfect voor nauwe tussenruimtes. 

Optimaal voor 
gevelschroefverbindingen: 
slechts 1,6 kg licht en daarbij 150 
Nm sterk.

Verwijdert snel en schoon 
bedekkingen, harde cementpleister, 
beton en lijmresten. 

Accu-boorschroeven-
draaier BS 18 LTX BL 

Accu-slagmoersleutel 
SSD 18 LTX 200 

Renovatie-diamant-
slijper RS 14-125 

Het robuuste doorslijpsysteem 
voor de sanering van scheuren 
en voegen en voor het zagen van 
platen.

Diamant-
doorslijpsysteem 

Exclusief van Metabo: voor het 
verwijderen van verf en lak van 
effen houten vlakken. 

Met inschakelautomaat en 
automatische filterreiniging 
om zonder onderbrekingen te 
werken of gewoon voor het 
reinigen van de bouwplaats.

 
Lakfrees LF 724 SAfzuigsystemen

HELEMAAL COMPLEET:  
ALLES VOOR WAND, GEVEL EN RAAM.
Gevels op bestaande gebouwen hebben niet alleen een verse kleur nodig als bescherming tegen 

weersinvloeden, maar ook energiebesparende warmteisolatie. Daarvoor wordt op gevels van 

pleisterwerk, beton of bakstenen een meercomponenten warmteisolatiesysteem aangebracht. 

Voor deze werkzaamheden biedt Metabo u krachtige machines – met en zonder snoer.
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Accu-reciprozaag ASE 18 LTX 
Universeel bruikbaar – bijvoorbeeld 
voor het eruit zagen van oude 
raamkozijnen.

NIEUW: Mengmachines Voor het 
mengen/roeren van pleisterwerk, 
lijm voor gewapend beton en 
gevelverf.

Klopboormachine Zeer goede 
prestatie dankzij hoog aantal slagen 
van 58.000 t/min. en hoog koppel 
van max. 46 Nm.

Accu-kitpistool KPA 10.8 Geschikt 
voor afdichtings- en lijmmateriaal. 



BESPAART TIJD EN KRACHT:  
DE NIEUWE RENOVATIE-DIAMANTFREES.

FLEXIBEL OP DE STEIGER EN AAN DE 
GEVEL: ACCU-COMBIHAMER KHA 18 LTX.

Gereedschapsloos verstelbare 
beugelgreep voor ideaal werken 
op verticale vlakken.

Extreem lange looptijd per accu-lading 
dankzij 5.2 Ah accu-pack.

Universele 
gebruiksmogelijkheden door 
slagstop voor het boren zonder 
slag en draaistop voor het 
beitelen.

Afgevlakte beschermkap met 
beschermende metalen plaat 
voor werken langs de rand.

Metabo S-automatic 
veiligheidskoppeling voor 
mechanisch ontkoppelen 
van de aandrijving bij het 
blokkeren van de boor. 

§§  Snel werken door 115 mm grote freeskopdiameter  
en 15 hardmetalen freesringen.

§§  Eenvoudige geleiding van de frees dankzij robuuste 
metalen ring als geleidingsplaat.

§§  Traploos instelbare freesdiepte van 0–6 mm voor exact 
affrezen van coatings, verf en pleisterwerk.

§§  Robuust en duurzaam door aluminium flens, afgedicht 
flenslager en speciale stofgeleiding.

§§  Vario (V)-elektronica voor comfortabel werken met 
aantal slagen aangepast aan het materiaal.

§§  Geïntegreerd werklicht voor het verlichten van  
de werkplek.

§§  Erin verwerkt oog voor draagriem voor comfortabel 
vervoer en als valbeveiliging.

§§  Ultra-M-Technologie voor zeer hoog vermogen, 
milieuvriendelijk laden, optimaal energiegebruik  
en lange levensduur.

§§  Accu-packs met capaciteitsindicatie voor controle  
van de laadtoestand.

MEER OP BLZ. 96

De probleemoplosser voor de eenvoudige gevelsanering met doeltreffende afzuiging: onze nieuwe 
renovatie-diamantfrees RF 14-115 zorgt met 3-traps gereduceerd drijfwerk met hoog vermogen voor 
maximale afname bij pleister, lijmresten op plavuizen of oude verflagen. Het toerental is regelbaar – 
ideaal voor warmtegevoelige coatings. 

Combineert kracht en lichtgewicht in één: met de beste verhouding van slagenergie en gewicht 
in de 18 Volt klasse werkt hij met net zoveel kracht als een boorhamer met snoer. Optimaal voor 
werkzaamheden aan gevels, bij de bevestiging van meercomponenten warmteisolatiesystemen  
of steigerankers en voor beitelwerkzaamheden bij de vervanging van oude ramen.  

Freesringen „punt“  
voor harder materiaal –  
de puntige tandvorm 

zorgt voor een opgeruwd 
oppervlak.

Freesringen „vlak“  
voor zachter materiaal –  

de vlakke tandvorm zorgt 
voor een glad oppervlak.

Welke tandvorm is geschikt voor welke toepassing?
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Maximale productiviteit  
met de juiste toebehoren.

Maximale productiviteit  
met het juiste systeem.

Stofafzuiging Metabo biedt robuuste 
afzuigsystemen met inschakelautomaaat 
voor de bouw. De automatische 
filterreiniging zorgt voor permanent en 
optimaal zuigvermogen. 

Verkrijgbaar als veiligheidszuiger met 
testcertificaat voor stoffen die gevaarlijk 
zijn voor de gezondheid, beschikbaar 
voor de stofklassen L, M en H en 
voorzien van TNO-certificaat.

De geveerde borstelkrans aan de beschermkap past 
zich aan ieder oppervlak aan en zorgt zo voor 

optimale afzuigresultaten. Door de vering 
behouden de borstels hun vorm.

 Metabo-combihamers naar keuze 
met accu of snoer. Meer info 
daarover op blz. 88.

Maximale productiviteit  
met de juiste toebehoren.

SDS-plus „Pro4 Premium“-boor Voor precieze 
boorgaten, bij veeleisende toepassingen zoals 
gewapend beton en harde natuursteen – met 
bijzonder lange levensduur. 

Het complete assortiment vindt u op blz. 89.



OPGEWASSEN TEGEN IEDER GEVEL-
PLUGSYSTEEM: DE BS 18 LTX BL QUICK.

GEVELBEKLEDING WORDT EENVOUDIG:  
DE SSD 18 LTX 200.

Bijschakelbare "Impuls"-
functie voor het uitdraaien 
van vastzittende schroeven 
en het aanboren op gladde 
oppervlakken.

Optimale warmteafvoer en 
lange levensduur dankzij 
robuust tandwielhuis van 
aluminium persgietwerk.

Geïntegreerd 
werklicht voor het 
verlichten van de 
werkplek.

§§  Elektronische draaimomentkoppeling 
met verhoogde precisie voor nauwkeurig 
werken dankzij „Precision Stop“.

§§  Ultra-M-Technologie voor zeer hoog 
vermogen, milieuvriendelijk laden, 
optimaal energiegebruik en lange 
levensduur.

§§  Accu-packs met capaciteitsindicatie voor 
controle van de laadtoestand.

§§  Optimale warmteafvoer en lange duur dankzij robuust 
tandwielhuis van aluminium persgietwerk.

§§  Ultra-M-Technologie voor zeer hoog vermogen, 
milieuvriendelijk laden, optimaal energiegebruik en 
lange levensduur.

§§  Accu-packs met capaciteitsindicatie voor 
controle van de  laadtoestand.

Geïntegreerd 
werklicht voor het 
verlichten van de 
werkplek.

Drie toerental-/
koppelniveaus 
voor een breed 
gebruiksspectrum.

Praktische riemhaak en 
bitdepot, naar keuze rechts 
of links te bevestigen.
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Deze accu-boorschroefmachine zet nieuwe maatstaven in de topklasse: met de unieke Metabo 
brushless-motor bereikt u bij het boren en schroeven niet alleen topwaarden, maar komt  
u ook in iedere hoek – dankzij de zeer korte constructie en haakse overbrenging. Het praktische  
Quick-systeem maakt hem daarbij nog veelzijdiger.

Slechts 1,6 kg licht, maar 150 Nm sterk, laat deze accu-slagmoersleutel een enorm hoog koppel 
zien en werkt hij daarbij met minimale terugslag. De extreem compacte en handzame accu-
slagmoersleutel beschikt over een asopname met binnenzeskant. Zo wordt de gebalde kracht 
direct op de schroef overgedragen. 

Maximale productiviteit  
met de juiste toebehoren.

Metabo biedt u speciale schroefbits in 
slagvaste uitvoering aan.  
Deze nieuwe „Impact Bits“ onderscheiden  
zich door een 70% langere levensduur. 

Meer info vindt u op blz. 85.  

Hoog koppel bij 
tegelijkertijd bijzonder 
handzame constructie. 
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Dankzij gereedschapsloos wisselsysteem met slechts twee handelingen 
tussen de verschillende toepassingen te wisselen.

§§ Binnenzeskant in de as voor de opname van schroefbits.

§§ Snelwisselbithouder voor ¼ ”-binnenzeskant-schroefbits.

§§ Snelwisselboorhouder voor cilindrische boren, spanwijdte 1,5–13 mm.

§§ Snelwisselhoekadapter voor nauwe tussenruimtes.

§§  Koppelvoorzetstuk PowerX3 verdrievoudigt de kracht voor extreme 
toepassingen.

Het Metabo Quick-systeem.



e

OOK VOOR WARMTEGEVOELIGE COATINGS:  
RS 14-125 MET REGELBAAR TOERENTAL.

Deze handzame renovatie-diamantslijper is ontworpen voor het snel, 
schoon verwijderen van bedekkingen op harde ondergrond en voor  
het schuren van beton c.q. harde cementpleister. De combinatie van  
het juiste toerental met de passende diamant-komschijven levert voor  
u het perfecte resultaat op. 

§§  Optimale afzuigresultaten door geveerde borstelkrans aan de 
beschermkap.

§§  Schuren langs de rand zonder nabewerking door opklapbaar,  
niet te verliezen segment.

§§  Duurzaam door robuuste aluminium flens, afgedicht flenslager  
en speciale stofgeleiding.

§§  Gereedschapsloos verstelbare beugelgreep voor veilige en 
gelijkmatige geleiding.

HOUDT SCHOON ZONDER PAUZES: 
DE ALLESZUIGER ASR 35 M ACP. 

Met onze TNO-gecertificeerde en geteste alleszuiger ASR 35 M ACP komen 
stoffen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid, die bij het schuren of frezen 
ontstaan, in de alleszuiger – en niet in uw longen terecht.  
Door de automatische filterreiniging wordt afzuigen zonder 
onderbrekingen gegarandeerd. 

§§  Aanzienlijk hogere efficiëntie en goede werking door het gebruik van een 
afgestemd systeem van Metabo.

§§  Effectieve stofafzuiging: beschermt de longen, garandeert beter zicht op 
de werkpositie en vermindert reinigingswerkzaamheden.

§§  Kosten- en tijdsbesparing door automatische filterreiniging. 

§§  Ook als veiligheidszuiger met testcertificaat voor stoffen die gevaarlijk 
zijn voor de gezondheid, beschikbaar voor de stofklassen L, M en H.

SNEL, SCHOON, VEELZIJDIG:  
HET NIEUWE DIAMANT-DOORSLIJPSYSTEEM.

Perfect voor de sanering van scheuren en voegen op wanden en gevels: 
ons nieuwe diamant-doorslijpsysteem is niet alleen precies en robuust, 
maar zorgt in combinatie met de Metabo-zuiger ASR 35 ook voor een 
doeltreffende stofafzuiging en is bovendien TNO-gecertificeerd.

§§ Greedschapsloos afneembare tafel voor veelzijdige toepassingen.

§§ Ideaal gebruik voor slijpen uit de vrije hand bij nauwe  
 ruimteverhoudingen.

§§  Haakse slijper W 12-125 met Marathon-motor en speciaal 
stofbeschermingsrooster voor langere levensduur.

§§  Diamant-doorslijpschijf lasergelast, 12 mm segmenthoogte voor 
optimaal slijpvermogen en hoge standtijd.

ONTZIET HET MILIEU, NIET DE LAK:  
DE UNIEKE METABO-LAKFREES LF 724 S. 

Daarmee is de lak er snel af: onze lakfrees is de probleemoplosser 
voor het milieuvriendelijk verwijderen van verven en lakken op effen 
houten vlakken (bv. trappen, deuren of ramen). Zo kunt u afzien van 
het voor de gezondheid gevaarlijke afbeitsen of aflogen.

§§  Tot wel 70% meer tijdsbesparing door hardmetalen omkeerbare 
messen (tegenover andere werktechnieken). 

§§  Vriendelijk voor milieu en gezondheid vergeleken met traditionele 
werkwijzen. 

§§ Werken langs de rand mogelijk.

§§ Stabiele constructie door sterke behuizing van geribd 
 aluminium persgietwerk.

§§  Doeltreffende afzuiging in combinatie met een Metabo-
afzuigsysteem.
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Diamant-komschijven naar behoefte  
§§ Komschijf „Beton professional“: voor hard beton.

§§  Komschijf „Abrasiv professional“: voor plavuizen, vers beton en 
materialen met hoog zandpercentage.

§§  Komschijf „PKD professional“: voor het verwijderen van 
elastische beschermlagen, bitumen, hechtmiddelen, 
afdichtingsmiddelen, olieverven, latexverven etc. 

Meer informatie vindt u op blz. 98.

Omkeerbare hardmetalen messen voor de lakfrees  
Vier sneden per omkeerbaar mes bruikbaar! 

Reservemes
4 stuks, art.nr. 631720000; 10 stuks, art.nr. 631660000.
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Veilig en schoon werken met systeem
Renovatie-diamantslijpers, diamantgereedschap en alleszuigers 
van Metabo zijn optimaal op elkaar afgestemd en garanderen een 
optimaal werkresultaat en zijn als systeem TNO-gecertificeerd.

Twee systemen in één:

1.  Met geleidingstafel voor precies slijpen met traploze diepte-
instelling.

2.  Zonder geleidingstafel voor slijpen uit de vrije hand, ideaal voor 
het schoonmaken van specievoegen.

MEER OP BLZ. 96

Maximale productiviteit  
met de juiste toebehoren.
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Maximale productiviteit  
met de juiste toebehoren.

MEER OP BLZ 105



STERKE LICHTGEWICHT:  
DE ACCU-RECIPROZAAG ASE 18 LTX.

Door zijn robuuste constructie en de Metabo Ultra-M-Technologie 
gaat de ASE 18 LTX verder bij het verwijderen van oude raam- 
en deurkozijnen waar u met andere machines niet verder 
komt. En met slechts 3,6 kg is hij ook nog extreem 
handzaam.

§§  Elegante, lichte machine met softgrip-handgreep voor 
comfortabel zagen in elke werkpositie.

§§  Robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk, voor 
optimale bediening.

§§  Vario (V)-elektronica voor het werken met toerentallen 
aangepast aan het materiaal.

§§ Zaagblad 180° draaibaar voor het makkelijk werken  
 boven het hoofd. 

§§  Accu-packs met capaciteitsindicatie voor controle  
van de laadtoestand.

AL TIENTALLEN JAREN LANG GEPERFECTIONEERD:  
DE METABO-KLOPBOORMACHINES.

De eerste in serie vervaardigde klopboormachine ter wereld was een 
Metabo en heeft ons naam gegeven als producent van duurzame, robuuste 
en technisch veeleisende machines. Een voorbeeldmodel: de SBE 1300.

Maximale productiviteit  
met de juiste toebehoren.

Reciprozaagbladen van Metabo zijn er voor alle toepassingsgebieden: 

§§ voor buizen, platen, profielen …

§§ voor metalen, houtsoorten, spaanplaten, bouwplaten, gipskarton …

§§  voor muurstenen, gasbeton, vezelversterkte materialen, 
kunststoffen, composietmaterialen …

Meer info daarover vindt u op blz. 114,

Maximale productiviteit  
met de juiste toebehoren.

Maximale productiviteit  
met de juiste toebehoren.

Metabo heeft een groot assortiment boren voor verschillende 
materialen en boringen. 

Meer info daarover vindt u op blz. 86.

COMFORTABEL EN EENVOUDIG KITTEN:  
HET VEELZIJDIGE ACCU-KITPISTOOL KPA 10.8.

Het accu-kitpistool vereenvoudigt door de stevige constructie en 
traploos instelbare snelheid het eruit drukken van bijzonder dik vloeibare 
materialen. 

§§  Snelle, eenvoudige wissel tussen foliezakken en patronen mogelijk.

§§  Geen eventueel nadruppelen dankzij automatische terugloop  
van de tandheugel.

§§ 100% metalen aandrijving voor lange levensduur.

§§  Naar keuze voor patronen of foliezakken  
(400 of 600 ml).

400 ml-patroonbuis voor KPA 10.8 incl. tandheugel en uitdrukschijf 
voor foliezakken en patronen.
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§§  Zeer goede prestatie dankzij 1.300 Watt-motor, hoog aantal slagen  
van 58.000 t/min. en hoog koppel van max. 46 Nm.

§§ Snelspanboorhouder met 1 huls en asstop-overbrenging voor  
 gereedschapswissel met één hand.

§§  Snel werken door constant toerental onder belasting dankzij volle-golf 
elektronica.

§§  Optimale warmteafvoer en lange duur dankzij robuust tandwielhuis  
van aluminium persgietwerk.

§§  Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming voor 
lange levensduur.

§§  Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen  
van de aandrijving bij het blokkeren van de boor.

PERFECTE MIX VAN ROBUUSTHEID EN ERGONOMIE:  
NIEUWE MENGMACHINES VAN 1.020 TOT 1.600 WATT. 

Of het nu gaat om pleister, lijm of speciepasta: met vier modellen bieden 
wij u mengmachines voor elke behoefte. Van het compacte 1-toerige 
1.020 Watt-model tot de machine met hoog rendement met 1.600 Watt en 
2-toerige aandrijving.

§§  Flexibele rubberen kap op Aan/Uit-schakelaar beschermt tegen 
verontreiniging en verhoogt de functionaliteit. 

§§  Kabeluitgang aan de zijkant vermindert het gevaar van een kabelbreuk. 

§§  Stevige rubberen hoeken tegen beschadigingen door slagen en stoten 
en voor veilig neerleggen en tegen de wand zetten zonder wegglijden. 

§§  Verkrijgbaar in 4 varianten: met 1-toerige aandrijving  
(RWE 1020 en RWEV 1200) of met 2-toerige aandrijving  
(RWEV 1200-2 en RWEV 1600-2). 

MEER OP BLZ. 92
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Maximale productiviteit  
met de juiste toebehoren.

Alle mengmachines zijn standaard met een universele mengstaaf 
uitgerust. Het assortimentsoverzicht mengstaven vindt u op blz. 93.

MEER OP BLZ. 113

Metabo-reciprozagen naar keuze met accu of 
snoer. Meer info daarover op blz. 114. 

MEER OP BLZ. 85
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Accu

COMPLEXE EISEN,  
EENVOUDIGE OPLOSSINGEN:  
HET INSTALLATIE-ASSORTIMENT.
Door nieuwe technologieën zoals warmtepompen, zonne-energiesystemen en foto-voltaïsche 

zonnecel-systemen zijn de eisen aan installatievakwerk aanzienlijk omvangrijker en complexer 

geworden. Daarvoor hebben professionals compacte, robuuste en handzame machines nodig,  

die hun dagelijkse werk vergemakkelijken – en dat in beproefde Metabo-kwaliteit. 

Voor uitbeitel-, beitel- en boortoepassingen in beton 
en metselwerk: met geïntegreerd Metabo VibraTech-
dempingssysteem.

Combihamers SDS-max

Twee parallelle gleuven in één werkstap – krachtbesparend 
met trekkende snede van boven naar beneden. 

Muurgroefzaag MFE 30
Universeel bruikbaar – voor het verwijderen van oude 
verwarmings- en waterleidingen en het zagen van buizen, 
kanthout, bouwplaten etc. 

Accu-reciprozaag ASE 18 LTX

Voor het uitbeitelen van gleuven en voor het boren van 
toevoerleidingen of bevestigingen – naar keuze ook met 
snoer. 

 
Accu-combihamer KHA 36 LTX

Extreem productief door krachtige Metabo 4-polige motor. 
Ideaal voor het werken in nauwe tussenruimten. 

Accu-boorschroefmachine BS 18 LT Quick
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NIET UIT HET SPOOR TE KRIJGEN:  
STERKE MUURSLEUFFREES MFE 30. 
Uitgerust met een krachtige Marathon-motor freest de MFE 30 twee parallelle gleuven in slechts 
één werkstap. De trekkende snede van boven naar beneden bespaart kracht en tijd – zelfs in harde 
materialen. Perfect voor de voorbereiding van het leggen van kabels en buizen.

Metabo Marathon-motor met 
gepatenteerde stofbescherming 
voor lange levensduur.
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Bijzonder stofarm werken door 
invalfunctie.

Doeltreffende afzuiging  
in combinatie met een  
Metabo-afzuigsysteem  
(TNO gecertificeerd).

§§  Intelligente overbelastingsbeveiliging beschermt  
de motor tegen oververhitting

§§  Snel werken door constant toerental onder belasting 
dankzij volle-golf elektronica.

§§  Niet per ongeluk starten van de machine na 
stroomonderbreking door herstartbeveiliging.

§§  Muursleuffrees ook geschikt voor het doorslijpen –  
bij gebruik van slechts één diamant-doorslijpschijf.

§§  Metabo S-automatic veiligheidskoppeling voor 
mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het 
blokkeren van de doorslijpschijven. 

Metabo biedt u robuuste afzuigsystemen 
voor de bouw met inschakelautomaat 
voor elektrische gereedschappen - 
met automatische filterreiniging om 
zonder onderbrekingen te werken bij 
optimaal zuigvermogen. Verkrijgbaar 
als veiligheidszuiger met testcertificaat 
voor stoffen die gevaarlijk zijn voor 
de gezondheid, beschikbaar voor de 
stofklassen L, M en H.

DE DEMONTAGE-PROFESSIONAL:  
ACCU-RECIPROZAAG ASE 18 LTX.
Met slechts 3,6 kg en een uitgebreid zaagbladprogramma biedt onze accu-reciprozaag bijzondere 
flexibiliteit voor een snelle demontage van oude verwarmings- en waterleidingen of het zagen van 
buizen, kanthout en bouwplaten. 

Verstelbare diepteaanslag  
voor optimaal gebruik van het totale 
zaagblad en toepassingen zoals 
invalzagen.

Gereedschapsloze zaagbladwissel 
dankzij Metabo Quick-systeem.

Metabo Ultra-M-Technologie voor zeer hoog 
vermogen, milieuvriendelijk laden, optimaal 
energiegebruik en lange levensduur. 

Reciprozaagbladen van Metabo zijn er voor alle toepassingsgebieden: 

§§ voor buizen, platen, profielen …

§§ voor metalen, houtsoorten, spaanplaten, bouwplaten, gipskarton …

§§  voor muurstenen, gasbeton, vezelversterkte materialen, 
kunststoffen, composietmaterialen …

Een uitgebreid overzicht vindt u op blz. 113.

§§  Elegante, lichte machine met softgrip-handgreep  
voor comfortabel zagen in elke werkpositie. 

§§  Optimale bediening door robuust tandwielhuis  
van aluminium persgietwerk. 

§§  Vario (V)-elektronica voor comfortabel werken  
met aantal slagen aangepast aan het materiaal. 

§§  Zaagblad 180° draaibaar voor het makkelijk werken 
boven het hoofd.

§§  Accu-packs met capaciteitsindicatie voor controle  
van de laadtoestand.
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Extra greep naar keuze links of 
rechts vast te schroeven.
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Gleufbreedte en zaagdiepte 
instelbaar.

Maximale productiviteit  
met het juiste systeem.

Maximale productiviteit  
met de juiste toebehoren.

 Metabo-reciprozaag naar keuze  
met accu of snoer.  
Meer info daarover op blz. 113.



SNOERLOOS KRACHTPAKKET:  
ACCU-COMBIHAMER KHA 36 LTX.
Boren met en zonder slag of beitelen. De KHA 36 LTX biedt 3 functies in slechts 1 machine en is 
ideaal voor het uitbeitelen van gleuven, voor het boren van toevoerleidingen of voor plugboringen. 
Met de Metabo Marathon-motor en geperfectioneerd slagwerk biedt hij optimale boorprestaties  
in de 3 kg-accuklasse.

§§  Metabo Quick-systeem: snelle wissel tussen SDS-plus-
boorhouder en snelspanboorhouder voor het boren in 
hout en metaal. 

§§  Robuust, nauwkeurig gelagerd slagwerk met hoog 
vermogen in tandwielhuis van aluminium persgietwerk

§§  Ergonomische behuizingsvorm voor 
beitelwerkzaamheden zonder extra  
handgreep.

VEELZIJDIG BIJ HET BOREN EN BEITELEN:  
SDS-MAX-COMBIHAMER KHE 76.

Of het nu gaat om boringen voor de doorvoering van pijpleidingen  
of beitelwerkzaamheden voor het verwijderen van metselwerk:  
de KHE 76 is universeel bruikbaar en overtuigt met sterke prestaties. 
Samen met onze SDS-max-toebehoren (boren, beitels,  
HM-frees- en HM-hamerboorkronen) heeft u het ideale  
gereedschap voor installatiewerkzaamheden.
   

§§  Metabo S-automatic veiligheidskoppeling:  
mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het  
blokkeren van de boor.

§§  Elektronische zachtaanloop maakt precies boren mogelijk.

§§  Optimale warmteafvoer en lange levensduur dankzij robuust 
tandwielhuis van aluminium persgietwerk.

§§  Metabo VibraTech-systeem (MVT) vermindert trillingen  
met meer dan 30%. 

§§  Vergrendelbare schakelaar voor het comfortabel beitelen  
bij continu gebruik.

§§  Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica voor het werken 
met aan het materiaal aangepaste toerentallen, die onder belasting 
constant blijven.

STERKE AANDRIJVING, SNEL WISSELEN:  
ACCU-BOORSCHROEFMACHINE BS 18 LT QUICK.

Door de krachtige 4-polige Metabo motor en de innovatieve Ultra-M-
Technologie is de BS 18 LT Quick extreem krachtig. Het Metabo Quick-
systeem maakt hem bovendien zeer veelzijdig: zo kunt u bv. met de 
snelwisselbithouder en de haakse overbrenging ook in bijzonder nauwe 
tussenruimtes werken. 

§§  Ultra-M-Technologie voor zeer hoog vermogen, milieuvriendelijk laden, 
optimaal energiegebruik en lange levensduur.

Metabo VibraTech (MVT): 
geïntegreerd dempingssysteem 
en extra handgreep voor 
trillingsreductie.

Het Metabo Quick-systeem.
Veelzijdig en comfortabel: door het Metabo Quick-systeem met slechts 
twee handelingen tussen de verschillende toepassingen wisselen: 
boorhouder, bithouder, hoekadapter.
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5.2 Ah accu voor duidelijk meer 
boringen met één accu-lading.

Metabo Quick-systeem: 
snel wisselen tussen 
SDS-plus-boorhouder en 
snelspanboorhouder voor het 
boren in hout en metaal.

Maximale productiviteit  
met de juiste toebehoren.

SDS-plus „Pro4 Premium“-boor Voor precieze 
boorgaten, bij veeleisende toepassingen zoals 
gewapend beton en harde natuursteen – met 
bijzonder lange levensduur. 

Het complete assortiment vindt u op blz. 89.

Maximale productiviteit  
met de juiste toebehoren.

Een uitgebreid toebehorenassortiment met SDS-max-
hamerboren, beitels, HM-freesboorkronen en  
HM-hamerboorkronen vindt u in onze catalogus.

Overige machines zoals de SDS-max-combihamers  
KHE 5-40, KHE 56 en KHE 96 of de SDS-max-
beitelhamers MHE 5 en MHE 96 vindt u op blz. 88.

 Andere accu-boorschroefmachines zoals PowerMaxx BS 
Quick, BS 18 LTX Impuls, BS 18 LTX Quick en BS 18 LTX BL 
vindt u op blz. 83. MEER OP BLZ. 83

 Metabo-combihamers naar keuze 
met accu of snoer.  
Meer info daarover op blz. 88.



VOOR TUIN- EN LANDSCHAPS- 
ARCHITECTUUR: ALLES IN ÉÉN HAND  
VAN METABO. 
Tot de veelvuldige werkzaamheden in dit gebied behoren ook erfbetegelingen, plaatbedekkingen, 

trappen en muren. Net zo veelzijdig is ons machineprogramma: van haakse slijper via boor- en 

beitelhamer, schroevendraaier, mengmachine, water- en pomptechniek tot aan heggenschaar – 

robuust, duurzaam en vele ook zonder snoer. 

Robuuste en veelzijdige 
„alleskunners“– naar keuze met accu 
of kabel.

Reciprozagen 

Hoog opvoervermogen, weinig 
behoefte aan onderhoud: drainage- 
en vuilwaterpompen voor vuil water, 
regen-, grond- en bouwplaatswater. 

 
Bouwpompen

Voor het boren in hard beton en voor 
het beitelen – met of zonder snoer. 

 
SDS-combihamers 

Mengmachines Robuust en 
handzaam in 4 varianten: bij  
grotere hoeveelheden beton wordt  
RWEV 1600-2 met 1600 Watt en  
2 toeren aanbevolen.

Compacte haakse slijper W 12-125 
Quick Met het hoogste rendement  
in zijn klasse om snel te werken. 

Accu-heggenschaar AHS 18-55  
Met 200% langere standtijd: de 
afronding van de 18 Volt machines 
in de tuin- en landbouw. 

Perfect voor bekistingen of houten 
structuren – met zaagdiepte tot  
55 mm en voor schuine sneden tot 
47° met verdekte zaagsnede.

Extreem krachtige 
boorschroefmachine met praktisch 
Quick-systeem. 

Cirkelzaag KS 55 FS
Accu-boorschroefmachine 
BS 18 LT Quick

Voor het op maat zagen van betonnen 
platen of -afzettingen: grote haakse  
slijper in 3 vermogensklassen  
tot 2.600 Watt.

Haakse slijper  
WE 26-230 MVT Quick

Voor houten terrassen de ideale 
aanvulling – max. 200 zaagsneden in 
60x60 mm kanthout met één enkele 
accu-lading.

Accu-afkortzaag  
KGS 18 LTX 216

Krachtig, precies en snel:  
ontworpen voor het zagen van de 
meest uiteenlopende soorten hout. 

Accu-decoupeerzaag 
STA 18 LTX 140
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PERFECT VOOR BETON:  
WE 26-230 MVT QUICK. 
Ontwikkeld voor het zware werk: onze nieuwe grote haakse slijper is dankzij de Metabo Marathon-
motor met 2.600 Watt extreem sterk en robuust. Met zijn draaibare handgreep is hij ideaal voor 
alle slijpwerkzaamheden. En de gepatenteerde stofbescherming zorgt voor een lange levensduur.

MEER OP BLZ. 101

§§  Elektronische veiligheidsuitschakeling van  
de motor bij het blokkeren van de slijpschijf.

§§ Lange levensduur door elektronische  
 overbelastingsbeveiliging. 

§§ Eenvoudig schijven wisselen door asstop  
 en snelspanmoer.

§§  Extra handgreep met trillingsdemping,  
naar keuze op 3 posities te bevestigen.

OOK BIJ GROF VUIL:  
METABO BOUWPOMPEN.
Ook bij vuil water met grove vaste stoffen tot 50 mm diameter is het vermogen van onze 
bouwpompen voldoende – en dat met weinig trillingen, hoog opvoervermogen en minimale 
behoefte aan onderhoud. Naar keuze met pomphuis uit corrosievrij roestvast staal leverbaar.

MEER OP BLZ. 118

Vlotterschakelaar voor automatische werking 
biedt bescherming tegen drooglopen.

§§  Dubbele glijringafdichting met oliekamer voor langere 
levensduur en langdurige dichtheid.

§§  Geschikt voor continu gebruik bij constante belasting 
dankzij motor-bedrijfsmodus S1.

§§  Overbelastingsbeveiliging voor motor en automatische 
uitschakeling. 

§§  Twee vuilwaterpompen (SP 28-50 S Inox en SP 24-46 
SG) en twee drainagepompen (DP 18-5 SA en DP 28-10 S 
Inox) verkrijgbaar.

Vrije doorgang met  
50 mm-doorlaatopening.
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Geïntegreerd dempingssysteem 
Metabo VibraTech (MVT) voor 
vermindering van de trillingen.

Gereedschapsloos verstelbare 
beschermkap, tegen verdraaien 
beveiligd.

Dankzij ergonomische 
handgreep en stabiliteit 
voor mobiel en 
stationair gebruik 
geschikt.

Maximale productiviteit  
met de juiste toebehoren.

Betrouwbaar en voordelig met systeem 
§§  Duurzame diamant-doorslijpschijven, perfect 
afgestemd op de door te slijpen materialen.

§§  Doorslijp-beschermkap met geleidingssleden en 
aansluiting voor stofafzuiging.

§§  Veiligheidszuiger met testcertificaat voor stoffen  
die gevaarlijk zijn voor de gezondheid. 
 

Alles in één hand met Metabo!

Maximale productiviteit  
met de juiste toebehoren.

Onze systeemtoebehoren voor de pompwerking 
§§  Snelle aansluiting en veilige werking in het 
systeem met 2”-storzkoppeling,  
art.nr. 628800000, en afvoerset, 15 m lang 
(C-slang), art.nr. 0903061294.

Draaibare achterhandgreep  
voor ideale hanteerbaarheid  
bij het zagen.

Andere haakse slijpers 
vindt u op blz. 102.

Zelfreinigend Vortex-loopwiel voor 
minimaal verstoppingsgevaar.



XX

STERK VERMOGEN, ZACHT VOOR DE 
GEWRICHTEN: SDS-MAX-COMBIHAMER  
KHE 5-40. 
Behalve bij het boren in beton overtuigt hij ook bij het beitelen: deze veelzijdige combihamer 
verwijdert alle terrasbedekkingen, metselwerk of funderingen in beton – met 400 J/s 
slagvermogen. Het geïntegreerde MVT-dempingssysteem vermindert daarbij de trillingen  
en de belasting van de gewrichten op handen en armen. 

§§  Met elektronische zachtaanloop om precies te boren  
en draaistop om te beitelen.

§§  Tandwielhuis uit magnesium persgietwerk  
voor optimale warmteafvoer en laag gewicht. 

§§  Koolborstelslijtage-indicatie voor het op tijd vervangen 
van de koolborstels 

MEER OP BLZ. 88

Optimaal werken in verschillende 
materialen dankzij stelwieltje voor de 
toerentalregeling.

Metabo S-automatic veiligheidskoppeling  
voor mechanisch ontkoppelen van de aandrijving 
bij het blokkeren van de boor. 

COMPACTE ALLROUNDER:  
UHE 2850 MULTI.

Boorhamer, beitelhamer en boormachine in één: de UHE 2850 Multi  
met slag- en draaistop, rechts- en linksdraaiend en 2-toerige 
overbrenging is veelzijdig bruikbaar. En door het Metabo Quick-systeem 
is snel wisselen van de boorhouders bijzonder eenvoudig. 

§§  Volle-golf elektronica voor het werken 
met toerentallen aangepast aan het 
materiaal.

§§  Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen 
van de aandrijving bij het blokkeren van de boor.

§§  Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming voor 
lange levensduur.

§§  Uitermate sterk, nauwkeurige gelagerd slagmechanisme in aluminium 
behuizing.

§§  Kabelbeschermende kogelmof voor optimale bewegingsvrijheid bij het 
werken en slijtagebescherming van de kabel.

SNOERLOOS KRACHTPAKKET: 
ACCU-COMBIHAMER KHA 36 LTX.

Boren met en zonder slag of beitelen. De KHA 36 LTX 
biedt 3 functies in slechts één machine en is ideaal voor het uitbeitelen 
van gleuven, voor het boren van toevoerleidingen 
of voor plugboringen. Met de 
Metabo Marathon-motor en 
geperfectioneerd slagwerk biedt hij 
optimale boorprestaties in de 3 kg 
accuklasse. 

§§  Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen 
van de aandrijving bij het blokkeren van de boor.

§§  Ergonomische behuizingsvorm voor beitelwerkzaamheden zonder 
extra handgreep. 
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Metabo VibraTech-systeem (MVT) 
vermindert trillingen met meer dan 30%.

MEER OP BLZ. 88
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Maximale productiviteit  
met de juiste toebehoren.

SDS-plus „Pro4 Premium“-boor
Compromisloze kwaliteit voor bijzonder lange levensduur. Voor 
precieze boorgaten bij veeleisende toepassingen zoals gewapend 
beton en harde natuursteen. 
Andere boren vindt u vanaf blz. 89. 

Andere SDS-plus-boorhamers en 
toebehoren vindt u op blz. 88.

SDS-plus-boor, SDS-plus-beitel, schachtboor voor 
hout en metaal en ander toebehoren vindt u in de 
Metabo-catalogus.

 Andere SDS-max-combi- en 
beitelhamers op blz. 88.

 Metabo-combihamers naar keuze 
met accu of snoer.  
Meer info daarover op blz. 88.

Het complete toebehorenassortiment met SDS-max-
hamerboren, beitels, HM-freesboorkronen en HM-
hamerboorkronen vindt u in de Metabo-catalogus.



VOOR BEKISTINGEN OF HOUTEN STELLAGES:  
CIRKELZAAG KS 55 FS.

De KS 55 FS zorgt op ieder willekeurig moment voor precieze 
zaagsneden door zijn universele gebruik op Metabo-geleiderails en alle 
andere gangbare systemen zonder adapter. De stabiele tafelplaat uit 
aluminium persgietwerk garandeert een stevig houvast en ondersteunt 
een schone en precieze geleiding. 

§§  Ergonomische en veilige bediening door softgrip-oppervlakken.

§§  Zaagdiepte tot 55 mm, verstekzaagsneden tot 47°,  
met hoekvergrendeling bij 45°.

§§ Aansluiting voor stofafzuiging aanwezig.

MEER OP BLZ. 110

VOOR HOUTEN TERRASSEN DE PERFECTE AANVULLING:  
DE ACCU-AFKORTZAAG KGS 18 LTX 216.

Dat zelfs krachtige machines zoals afkortzagen op accu kunnen werken, 
bewijst de unieke accu-KGS 18 LTX 216: de Ultra-M-Technologie  
zorgt in combinatie met een accu-pack van 5.2 Ah steeds voor maximaal 
vermogen. Daarbij is de KGS 18 LTX 216 handzaam, eenvoudig te 
vervoeren en direct bedrijfsklaar.

VOOR HET ZAGEN VAN O.A. RONDINGEN:  
ONZE RANGE ACCU-DECOUPEERZAGEN.

De accu-decoupeerzagen zijn perfect voor de hoge belastingen bij  
het zagen van de meest uiteenlopende soorten hout of vloerpanelen  
en behouden hun zaagsnelheid ook bij extreem hoge belasting.  
Met de stabiele constructie en de volle accu-power kunt u met Ultra-M-
Technologie door max. 140 mm dikke balken zagen.

§§  Precieze zaagsneden en optimale hanteerbaarheid dankzij ultraslanke 
body-handgreep en veerondersteunde zaagbladgeleiding.

§§ Beter zicht op de getrokken lijn door geïntegreerde LED's.

§§ Gereedschapsloze wissel van de zaagbladen door Metabo Quick- 
 systeem. 

Maximale productiviteit  
met de juiste toebehoren.

UNIVERSEEL, VEELZIJDIG, ROBUUST: 
ACCU-RECIPROZAAG ASE 18 LTX. 

Of het nu is voor het zagen van hout, kunststoffen, metalen buizen en 
profielen of bouwmateriaal: onze accu-reciprozaag is een praktisch 
multitalent voor buiten. Het slanke lichtgewicht heeft bovendien een 
softgrip-handgreep voor comfortabel werken in iedere positie. 

§§  Verstelbare diepteaanslag voor optimaal gebruik van  
het totale zaagblad en veelzijdig gebruik zoals bv. invalzagen. 

§§ Metabo Quick-systeem voor gereedschapsloze zaagbladwissel. 

§§  Extra bekleed tandwielhuis van aluminium persgietwerk, voor 
optimale bediening.

§§  Vario (V)-elektronica voor comfortabel werken met aantal slagen 
aangepast aan het materiaal. 

§§ Zaagblad 180° draaibaar voor het makkelijk werken boven het hoofd. 

MEER OP BLZ. 108

Maximale productiviteit  
met de juiste toebehoren.

Reciprozaagbladen van Metabo zijn er voor alle toepassingsgebieden: 
§§ voor buizen, platen, profielen …

§§ voor metalen, houtsoorten, spaanplaten, bouwplaten, gipskarton …

§§  voor muurstenen, gasbeton, vezelversterkte materialen, 
kunststoffen, composietmaterialen …

Een uitgebreid overzicht vindt u in de Metabo-catalogus.

§§  Zaagt dankzij motor met hoog koppel en overbelastbare motor  
net als een afkortzaag met snoer.

§§  Traploos uittrekbare tafelverbreding, afneembaar voor het 
ondersteunen van lange panelen, lijsten etc.

§§ Laser en LED-werklicht met energiebesparende uitschakelautomaat.

§§  Ultra-M-Technologie voor zeer hoog vermogen, milieuvriendelijk  
laden, optimaal energiegebruik en lange levensduur

§§ Max. 400 zaagsneden per accu-lading dankzij 5.2 Ah accu-pack.
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Onze tip voor tuin en landschap
Het decoupeerzaagblad Universal Pionier, art.nr. 623677000. 
Veelzijdig bruikbaar voor dikke en dunne materialen, voor hout, 
metaal, kunststoffen, sandwichplaten etc.

Geleiderails, cirkelzaagbladen en 
afzuigapparaten van Metabo vindt u 
op blz. 110 /111 en blz. 77.

MEER OP BLZ. 112

MEER OP BLZ. 113

 Metabo-afkortzagen naar keuze 
met accu of snoer.  
Meer info daarover op blz. 108.

 Metabo-decoupeerzagen naar 
keuze met accu of snoer.  
Meer info daarover op blz. 112.

 Metabo-cirkelzagen naar keuze  
met accu of snoer.  
Meer info daarover op blz. 110.

 Metabo-reciprozagen naar keuze 
met accu of snoer.  
Meer info daarover op blz. 113.

Maximale productiviteit  
met de juiste toebehoren.

Het speciale cirkelzaagblad 
voor de accu-afkortzaag 
voor hoog zaagvermogen 
en -kwaliteit:

Aantal zaagsneden per accu-pack met 5.2 Ah:

»precision cut classic« HW/
CT 216 x 30, 40 WZ 
Art.-nr. 628065000.

Zacht hout
60 x 60 mm
Laminaat
195 x 8 mm
Plankenvloer, hard hout
140 x 22 mm
Terrasplanken, composiet
145 x 22 mm



ULTIEME KRACHT. ONGEËVENAARDE DUUR:  
COMPACTE HAAKSE SLIJPER W 12-125 QUICK.

Zet nieuwe maatstaven wat betreft kracht en duur – zonder door te 
branden en oververhit te raken. De Metabo Marathon-motor zorgt voor 
een enorm overbelastingsvermogen, ultiem rendement en een lange 
levensduur. De gereduceerde greepomvang biedt een bijna perfecte 
ergonomie. 

§§  Langere levensduur door geoptimaliseerd Metabo-
stofbeschermingsrooster.

§§  Maximale veiligheid bij het blokkeren van de schijf 
door Metabo S-automatic.

§§  Gereedschapsloze schijfwissel met Metabo 
M-Quick-systeem.

§§  Flexibel werken dankzij elektronische 
overbelastingsbeveiliging.

STERKE AANDRIJVING, SNEL WISSELEN:  
ACCU-BOORSCHROEFMACHINE BS 18 LT QUICK.

Door de krachtige 4-polige Metabo motor en de innovatieve Ultra-M-
Technologie is de BS 18 LT Quick extreem krachtig. Het Metabo Quick-
systeem maakt hem bovendien zeer veelzijdig: zo kunt u bv. met de 
snelwisselbithouder en de haakse overbrenging ook in bijzonder nauwe 
tussenruimtes werken.

§§  Ultra-M-Technologie voor zeer hoog vermogen, milieuvriendelijk  
laden, optimaal energiegebruik en lange levensduur.

§§ Accu-packs met capaciteitsindicatie voor controle van de laadtoestand.

GRENZELOZE VRIJHEID EN MOBILITEIT:  
ACCU-HEGGENSCHAAR AHS 18-55 V.

PERFECTE MIX VAN ROBUUSTHEID EN ERGONOMIE:  
NIEUWE MENGMACHINES VAN 1.020 TOT 1.600 WATT. 

Voor het krachtig mengen en roeren van specie of beton raden wij 
in de tuin- en landschapsbouw onze topmachine RWEV 1600-2 aan. 
De sterke motor en de 2-toerige overbrenging zorgen voor een hoge 
doorvoerkracht bij taai en zwaar mengmateriaal.

§§  Flexibele rubberen kap op Aan/Uit-schakelaar beschermt tegen 
verontreiniging en verhoogt de functionaliteit. 

§§  Kabeluitgang aan de zijkant vermindert het gevaar van een kabelbreuk. 

§§  Stevige rubberen hoeken tegen beschadigingen door slagen en stoten 
en voor veilig neerleggen en tegen de wand zetten zonder wegglijden. 

§§  Verkrijgbaar in 4 varianten:  
met 1-toerige overbrenging (RWE 1020 en  
RWEV 1200) of met 2-toerige overbrenging  
(RWEV 1200-2 en RWEV 1600-2). 
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Het Metabo Quick-systeem. 
Veelzijdig en comfortabel.
Door het Metabo Quick-
systeem met slechts  
2 handelingen tussen de 
verschillende toepassingen 
wisselen: boorhouder, 
bithouder, hoekadapter.
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Maximale productiviteit  
met de juiste toebehoren.

Een tip voor de professional
Voor de reiniging en verzorging van de messen raden wij 
de heggenschaarolie met art.nr. 630474000 van Metabo 
aan. Verwijdert hars en vuil en voorkomt corrosie. 

Maximale productiviteit  
met de juiste toebehoren.

Alle mengmachines zijn standaard  
met een mengstaaf uitgerust.  
Het assortimentsoverzicht mengstaven vindt u op blz. 93

Het complete assortiment van de nieuwe compacte 
haakse slijpers van 900 Watt tot 1.700 Watt vindt u 
in de Metabo-catalogus.

Met of zonder kabel: andere heggenscharen met 
meslengtes van 55–75 cm vindt u in de Metabo-
catalogus.

Andere krachtige accu-
boorschroefmachines  
op blz. 83.

Doorslijpschijven en ander toebehoren vindt u  
op blz. 102. 

Professioneel snoeien zonder lastige begrenzing door verlengkabels.  
De 2-traps tandwieloverbrenging maakt een hoog snoeivermogen 
mogelijk en de elektronische snelstop van het mes in slechts  
0,3 seconden zorgt voor maximale veiligheid.

§§ Uitstekende ergonomie door softgrip-handgreep.

§§ Aangenaam werken door trillingsarme loop.

§§ Aanstootbescherming voorkomt het terugslaan op machine  
 en gebruiker.

§§ Accu-systeem compatibel met de Metabo 18 Volt-familie. 

§§  Aan beide zijden geslepen mestanden voor schone en precieze 
zaagsnede.

MEER OP BLZ. 101
MEER OP BLZ. 83

MEER OP BLZ. 119
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Typeaanduiding ASA 25 L PC ASA 30 L PC 
Inox

ASR 25 L SC ASR 50 L SC ASR 35 L ACP ASR 35 M ACP ASR 35 H ACP

Art.nr. 602014000 602015000 602024000 602034000 602057000 602058000 602059000

Luchtvermogen max. (l/min.) 3600 3600 3660 3660 3660 3660 3660

Onderdruk (mbar, hPa) 210 210 248 248 248 248 248

Opgenomen vermogen max. (W) 1250 1250 1400 1400 1400 1400 1400

Inhoud reservoir (bruto, in liter) 25 30 25 50 35 35 35

Gewicht (kg) 8,3 9,6 11 16 16 16 16

Uitvoering
Stopcontact met inschakelautomaat g g g g g g g

Filterreiniging PressClean PressClean SelfClean SelfClean AutoCleanPlus 
 

AutoCleanPlus 
 

AutoCleanPlus 
 

Soort filterreiniging handmatig handmatig halfautomatisch halfautomatisch automatisch automatisch automatisch

Industriële goedkeuring g g g g g g g

Blaasfunctie g g

Anti-statisch voorbereid g g g g g

Kabellengte 7,5 m 7,5 m 8 m 8 m 8 m 8 m 8 m

Slang (Ø, lengte) 32 mm/3,5 m 32 mm/3,5 m 35 mm/3,2 m 35 mm/3,2 m 35 mm/3,2 m 35 mm/4 m,  
anti-statisch

35 mm/4 m,  
anti-statisch

Toepassingen*
Geschikt voor stoffen van klasse L 
(licht gevaarlijke stoffen) bv. gipsstof 
 

g g g g g g g

Geschikt voor stoffen van klasse M (ge-
middeld gevaarlijke stoffen)  
bv. mineraalstof, houtstof zoals beu-
ken/eiken 
 

g g

Geschikt voor stoffen van klasse H 
(zeer gevaarlijke stoffen)  
bv. ziekteverwekkende stoffen zoals 
schimmel 
 

g

Filterreiniging AutoCleanPlus, aanbe-
volen voor alle toepassingen 
met hoge stofproductie 
 

g g g

Geschikt voor het natzuigen 
 g g g g g g g

*Verdere details kunt u vinden in de gebruiksaanwijzing
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Toebehoren voor stofafzuiging Art.nr.

Stofafzuigset
 n Voor alle machines met spanhalsdiameter 43/50 mm; 

bestaande uit afzuiginrichting voor boren Ø 4-20 mm, greep, 
zuigslang, Ø 28 mm (5 m lang), overgangsstuk en aansluitstuk 
voor de aansluiting van de slang op de Metabo-alleszuigers en 
-huishoudstofzuigers. In combinatie met Metabo boorhamer 
TNO gecertificeerd.

 n Boor-Ø: 4–20 mm 
 
 
 

630828000

Stofafzuigadapter
 n Stofzuigeradapter voor het afzuigen van boorstof bij het 

boorgat. Absoluut veilig en stofvrij boren op muren en 
plafonds. Door het 2-kamersysteem en de 
sponsrubberpakking zit hij stevig vast op bijna alle (zelfs 
oneffen) ondergronden, zoals fijn pleisterwerk, natuursteen, 
structuurbehang. Geen boorstofresten op muren en behang. 
Passend bij alle gangbare industriële en huishoudstofzuigers. 
In combinatie met Metabo boorhamer TNO gecertificeerd.. 

 n Geschikt voor aansluitingsdiameter van 32 – 42 mm.
 n Boor-Ø: 4–14 mm 

630829000

Alleszuigers

e

Toebehoren ASA Vouwfilter (1 st.) Vliesfilterzak 25/30l (5 st.) PE-afvalzak 25/30 l (5 st.)

Art.nr. 630299000 630296000 630298000

DE NIEUWE ALLESZUIGERS:

HOUDEN SCHOON ZONDER PAUZE

Technische gegevens ASR 35 L ACP
Opgenomen vermogen 1.400 W
Luchtvermogen max. 3.660 l/min.
Onderdruk 248 hPa (mbar)
Inhoud reservoir 35 l
Gewicht 16 kg

Technische gegevens ASR 35 M ACP
Opgenomen vermogen 1.400 W
Luchtvermogen max. 3.660 l/min.
Onderdruk 248 hPa (mbar)
Inhoud reservoir 35 l
Gewicht 16 kg

Technische gegevens ASR 35 H ACP
Opgenomen vermogen 1.400 W
Luchtvermogen max. 3.660 l/min.
Onderdruk 248 hPa (mbar)
Inhoud reservoir 35 l
Gewicht 16 kg

ASR 35 L ACP 
met elektromagnetische schudinrichting en inschakelautomaat

nn AutoCleanPlus: kosten- en tijdsbesparing door automatische MPulse-filterreiniging  
bij langdurig gebruik
nn Bij het niet bereiken van het optimale zuigvermogen direct aftrillen van de filters
nn Gebruikersbescherming: gecertificeerd volgens EU-norm voor stofsoorten van 
stofklasse L (tevens TNO gecertificeerd)

ASR 35 M ACP  
met elektromagnetische schudinrichting en inschakelautomaat  

nn AutoCleanPlus: kosten- en tijdbesparing door automatische MPulse-filterreiniging 
bij langdurig gebruik
nn Bij het niet bereiken van het optimale zuigvermogen direct aftrillen van de filters
nn Bijzonder geschikt voor het afzuigen van beton- en steenstof
nn Hoge gebruikersbescherming: gecertificeerd volgens EU-norm voor stofsoorten 
van stofklasse M (tevens TNO gecertificeerd)

ASR 35 H ACP   
met elektromagnetische schudinrichting en inschakelautomaat 

nn AutoCleanPlus: kosten- en tijdbesparing door automatische MPulse-
filterreiniging bij langdurig gebruik
nn Bij het niet bereiken van het optimale zuigvermogen direct aftrillen van de filters
nn Optimale zuiger voor de schimmelsanering en bij de verwijdering van oude 
isolaties in dak- en wandgebied
nn Maximale gebruikersbescherming: gecertificeerd door EU-norm voor 
stofsoorten van stofklasse H (TNO gecertificeerd)
nn

Met: Anti-statische zuigslang (Ø 35 mm, 4 m), aansluitmof Ø 41/48 mm, 
handgreep-tussenstuk, 2 zuigbuizen van kunststof, 2 polyester 
filtercassettes (klasse M), PE-filterzak, spleetzuigmondstuk en 
vloermondstuk 

Met: Anti-statische zuigslang (Ø 35 mm, 4 m), aansluitmof Ø 41/48 mm, 
handgreep-tussenstuk, 2 zuigbuizen van kunststof, 2 polyester 
filtercassettes (klasse H/Hepa 14), PE-filterzak, spleetzuigmondstuk en 
vloermondstuk 

549,00 incl. BTW
664,30

 Art.nr. 602057000

699,00 incl. BTW
845,80

 Art.nr. 602058000

789,00 incl. BTW
954,70

 Art.nr. 602059000

1.400 Watt alleszuiger stofklasse L

1.400 Watt alleszuiger stofklasse M

1.400 Watt alleszuiger stofklasse H

Met: Zuigslang (Ø 35 mm/3,2 m), handgreep-tussenstuk, 2 zuigbuizen 
van kunststof, 2 polyester filtercassettes (klasse M), PE-filterzak, 
spleetzuigmondstuk en vloermondstuk

Alleszuigers

Technische gegevens 1.250 Watt alleszuiger  
ASA 25 L PC

1.250 Watt alleszuiger  
ASA 30 L PC Inox

1.400 Watt alleszuiger  
ASR 25 L SC

1.400 Watt alleszuiger  
ASR 50 L SC

Luchtvermogen max. 3.600 l/min. 3.600 l/min. 3.660 l/min. 3.660 l/min.

Onderdruk 210 hPa (mbar) 210 hPa (mbar) 248 hPa (mbar) 248 hPa (mbar)

Inhoud reservoir 25 l 30 l 25 l 50 l

Lengte zuigslang: 3,5 m 3,5 m 3,2 m 3,2 m

Gewicht 8,3 kg 9,6 kg 11 kg 16 kg

Standaarduitvoering Zuigslang (Ø 32 mm/3,5 m), 
handgreep-tussenstuk,  
2 aluminium zuigbuizen, 
vouwfilter van polyester,  
PE-filterzak, vliesfilterzak, 
spleetzuigmondstuk, 
vloermondstuk (300 mm 
breed), zuigmondstuk (120 mm 
breed) en borstelmondstuk

Zuigslang (Ø 32 mm/3,5 m), 
handgreep-tussenstuk,  
2 zuigbuizen (verchroomd), 
vouwfilter van polyester,  
PE-filterzak, vliesfilterzak, 
spleetzuigmondstuk, 
vloermondstuk (300 mm 
breed), zuigmondstuk (120 mm 
breed) en borstelmondstuk

Zuigslang (Ø 35 mm/3,2 m), 
handgreep-tussenstuk,  
2 zuigbuizen van kunststof,  
2 polyester filtercassettes 
(klasse M), vliesfilterzak, 
spleetzuigmondstuk en 
universeel mondstuk  
(TNO gecertificeerd)

Zuigslang (Ø 35 mm/3,2 m), 
handgreep-tussenstuk,  
2 zuigbuizen van kunststof,  
2 polyester filtercassettes 
(klasse M), vliesfilterzak, 
spleetzuigmondstuk, 
universeel mondstuk en 
rijbeugel (TNO gecertificeerd)

Art.nr. 602014000 602015000 602024000 602034000

Toebehoren

Toebehoren ASR Filtercassettes van polyester 
(2 st.)

Filtercassettes van polyester 
met nanocoating (2 st.)

Vliesfilterzak 25/30 l (5 st.) Vliesfilterzak 45/50 l (5 st.)

Art.nr. 631934000 631894000 630343000 630359000



8180

DE NIEUWE SCHROEVENDRAAIERS VOOR DE DROOGBOUW:

SPECIALISTEN VOOR IEDERE TOEPASSING.

Technische gegevens SE 18 LTX 4000 
Spanning accu-pack 18 V
Max. koppel zacht 7 Nm
Nullasttoerental 0 - 4.000 /min.
Gereedschapopname Inbus 1/4" (6,35 mm)
Gewicht (met accu-pack) 1,3 kg

Technische gegevens SE 18 LTX 2500
Spanning accu-pack 18 V
Max. koppel zacht 9 Nm
Nullasttoerental 0 - 2.500 /min.
Gereedschapopname Inbus 1/4" (6,35 mm)
Gewicht (met accu-pack) 1,4 kg

SE 18 LTX 4000  
nn Schroevendraaier voor de droogbouw voor gipskartonplaten  
op hout en metaal; ook voor gipsvezelplaten op metalen draagconstructie 
geschikt

SE 18 LTX 2500  
nn Schroevendraaier voor de droogbouw met hoog koppel voor 
schroefbevestigingen van gipskarton- en gipsvezelplaten op houten en 
metalen onderconstructie

Met: Diepteaanslag, magnetische bit-houder 1/4’’ (6,35 mm),  
Phillips-schroefbit maat 2/25 mm en riemhaak

Met: Diepteaanslag, magnetische bit-houder 1/4’’ (6,35 mm),  
Phillips-schroefbit maat 2/25 mm en riemhaak

18 Volt accu-schroevendraaier 

18 Volt accu-schroevendraaier 

Technische gegevens SE 6000 
Opgenomen vermogen 600 W
Nullasttoerental 0 - 6.200 /min.
Max. koppel zacht 7 Nm
Gereedschapopname inbus 1/4" (6,35 mm)
Gewicht 1,1 kg

SE 6000 
nn De specialist in de droogbouw voor gipskartonplaten:  
hoog toerental om snel te kunnen werken

SE 6000 + schroefmagazijn SM 5-55 met:
Diepteaanslag, magnetische bit-houder 1/4’’ (6,35 mm),  
Phillips-schroefbit maat 2/25 mm, 2 Phillips-schroefbits  
maat 2/176,5 mm en koffer

SE 6000 met:
Diepteaanslag, magnetische bit-houder 1/4’’ (6,35 mm)  
en Phillips-schroefbit maat 2/25 mm

600 Watt elektronisch regelbare schroevendraaier

SE 6000

179,00 incl. BTW
216,60

 Art.nr. 620046000

259,00 incl. BTW
313,40

 Art.nr. 620046500

SE 6000 + schroefmagazijn 
SM 5-55 

Technische gegevens SE 4000 
Opgenomen vermogen 600 W
Nullasttoerental 0 - 4.400 /min.
Max. koppel zacht 9 Nm
Gereedschapopname inbus 1/4" (6,35 mm)
Gewicht 1,1 kg

SE 4000
nn Schroevendraaier voor gipskartonplaten op hout en metaal;  
ook voor gipsvezelplaten op metalen draagconstructie geschikt

SE 4000 + schroefmagazijn SM 5-55 met:
Diepteaanslag, magnetische bit-houder 1/4’’ (6,35 mm),  
Phillips-schroefbit maat 2/25 mm, 2 Phillips-schroefbits  
maat 2/176,5 mm en koffer

SE 4000 met:
Diepteaanslag, magnetische bit-houder 1/4’’ (6,35 mm)  
en Phillips-schroefbit maat 2/25 mm

600 Watt elektronisch regelbare schroevendraaier

SE 4000

179,00 incl. BTW
216,60

 Art.nr. 620045000

259,00 incl. BTW
313,40

 Art.nr. 620045500

SE 4000 + schroefmagazijn 
SM 5-55 

Met: Diepteaanslag, magnetische bit-
houder 1/4’’ (6,35 mm) en Phillips-
schroefbit maat 2/25 mm

Technische gegevens SE 2500
Opgenomen vermogen 600 W
Nullasttoerental 0 - 2.500 /min.
Max. koppel zacht 11 Nm
Gereedschapopname Inbus 1/4" (6,35 mm)
Gewicht 1,2 kg

179,00 incl. BTW
216,60

 Art.nr. 620044000

600 Watt elektronisch regelbare schroevendraaier 

Schroefmagazijn SM 5-55
nn Voor snel, exact schroeven in serie

Toebehoren-tip

2 Phillips-schroefbits maat 2/176,5 mm
nn Geschikt voor schroefmagazijn SM 5-55

Technische gegevens SE 18 LTX 6000 
Spanning accu-pack 18 V
Max. koppel zacht 5 Nm
Nullasttoerental 0 - 6.000 /min.
Gereedschapopname Inbus 1/4" (6,35 mm)
Gewicht (met accu-pack) 1,3 kg

SE 18 LTX 6000  
nn De specialist in de droogbouw voor gipskartonplaten:  
hoog toerental om snel te kunnen werken

18 Volt accu-schroevendraaier 

309,00 incl. BTW
373,90

 Art.nr. 620048500

SE 18 LTX 4000
2x2.0 Ah Li-Power accu-
packs, lader ASC 30-36 V 
»AIR COOLED« en koffer

180,00 incl. BTW
217,80

 Art.nr. 620048890

SE 18 LTX 4000 body  
zonder accu-packs en lader  
met MetaLoc inlay

389,00 incl. BTW
470,70

 Art.nr. 620048510

SE 18 LTX 4000 + 
schroefmagazijn SM 5-55 
2 Phillips-schroefbits maat 
2/176,5 mm, 2x2.0 Ah Li-Power 
accu-packs, lader ASC 30-36 V 
»AIR COOLED« en koffer

180,00 incl. BTW
217,80

 Art.nr. 620047890

SE 18 LTX 2500 body  
zonder accu-packs en lader  
met MetaLoc inlay

SE 2500

309,00 incl. BTW
373,90

 Art.nr. 620047500

SE 18 LTX 2500
2x2.0 Ah Li-Power accu-
packs, lader ASC 30-36 V 
»AIR COOLED« en koffer

Met: Diepteaanslag, magnetische bit-houder 1/4’’ (6,35 mm),  
Phillips-schroefbit maat 2/25 mm en riemhaak

309,00 incl. BTW
373,90

 Art.nr. 620049500

SE 18 LTX 6000: 
2x2.0 Ah Li-Power accu-
packs, lader ASC 30-36 V 
»AIR COOLED« en koffer

180,00 incl. BTW
216,60

 Art.nr. 620049890

SE 18 LTX 6000 body  
zonder accu-packs en lader  
met MetaLoc inlay

389,00 incl. BTW
470,70

 Art.nr. 620049510

SE 18 LTX 6000 + 
schroefmagazijn SM 5-55:
2 Phillips-schroefbits maat 
2/176,5 mm, 2x2.0 Ah Li-Power 
accu-packs, lader ASC 30-36 V 
»AIR COOLED« en koffer

SE 2500
nn Schroevendraaier voor de droogbouw 
met hoog koppel voor vastschroeven 
van gipskarton- en gipsvezelplaten op 
houten en metalen onderconstructie

BOREN EN SCHROEVEN

153,50 incl. BTW
185,75

 Art.nr. 631618000

 Art.nr. 631582000

Boren en schroeven Boren en schroeven
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Snel en efficiënt werken
Dankzij gereedschapsloze wissel met twee handelingen tussen de verschillende toepassingen,  
zoals boorhouder, haaks voorzetstuk of bithouder om te schroeven en te boren.

Efficiëntieverhoging door professionele toebehoren
Door de binnenzeskantopname met magneet kunnen de boren met zeskantschacht direct in de as geplaatst 
worden. Daardoor is boren in nauwe ruimtes mogelijk.

BE 1300 Quick

Snelwissel-haakse adapter 
»Quick«  
art.nr. 627242000

Koppelvoorzetstuk PowerX3  
art.nr. 627256000

Drievoudige krachtverhoging
Het koppelvoorzetstuk PowerX3 
verdrievoudigt de kracht van de 
machine – voor extreme 
toepassingen.

Snelwissel-haakse adapter 
»Quick«  
art.nr. 627077000

Snelwissel-haakse adapter  
PowerMaxx BS Quick  
art.nr. 627261000

BE 75 Quick 

BS 18 LTX Quick

BS 18 LTX BL Quick

BS 18 LT Quick, BS 14.4 LT Quick

PowerMaxx BS Quick

Schroefbits met ¼" (6,35 mm) 
zeskantschacht

Snelwisselbithouder »Quick«  
art.nr. 627241000

13 mm-snelwisselboorhouder 
Futuro Plus »Quick« 
art.nr. 627240000

10 mm-snelwisselboorhouder  
Futuro Plus »Quick«  
art.nr. 627259000

Boor met ¼" (6,35 mm) 
zeskantschacht

82

18 Volt accu-boorschroefmachines

Technische gegevens 18 Volt accuboorschroef-
machine BS 18 LT Quick

18 Volt accuboorschroef-
machine BS 18 LTX Quick 

18 Volt accuboorschroef-
machine BS 18 LTX BL Quick

18 Volt accuboorschroef-
machine BS 18 LT Quick

Max. koppel hard 60 Nm 110 Nm 90 Nm 60 Nm

Boordiameter in

– staal 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm

– hout 38 mm 65 mm 50 mm 38 mm

Gewicht (met accu-pack) 1,9 kg 2 kg 1,9 kg 1,9 kg

Standaarduitvoering: Snelwisselboorhouder, 
snelwisselbithouder, 2x4.0 Ah 
Li-Power accu-packs, lader  
ASC 30-36 V „AIR COOLED“, 
riemhaak en bit- depot en koffer

Snelwisselboorhouder, 
snelwisselbithouder, extra 
handgreep, 2x5.2 Ah Li-
Power accu-packs, lader ASC 
30-36 V „AIR COOLED“ , 
riemhaak en bit- depot en 
koffer

Snelwisselboorhouder, 
snelwisselbithouder, extra 
handgreep, 2x5.2 Ah Li-Power 
accu-packs, lader ASC 30-36 V 
„AIR COOLED“riemhaak en 
bit- depot en koffer

Snelwisselboorhouder, snel-
wisselbithouder, 2x4.0 Ah  
Li-Power accu-packs, lader  
ASC 30-36 V „AIR COOLED“, 
riemhaak en bit- depot en 
koffer MetaLoc-koffer en 
snelwissel-haakse adapter 

Art.nr. 602104500 602193650 602197650 602104700

10.8 Volt accu-boorschroefmachines

Technische gegevens 10.8 Volt accu-boorschroefmachine  
PowerMaxx BS Quick Pro

10.8 Volt accu-boorschroefmachine  
PowerMaxx BS Quick Pro

Max. koppel hard 34 Nm 34 Nm

Boordiameter in

– staal 10 mm 10 mm

– hout 22 mm 22 mm

Gewicht (met accu-pack) 0,8 kg 0,8 kg

Standaarduitvoering Snelwisselboorhouder, snelwissel-haakse adapter, riemhaak,  
2.0 Ah + 4.0 Ah Li-Power accu-pack, lader LC 40 en koffer

Snelwisselboorhouder, snelwissel-haakse adapter, riemhaak,  
2.0 Ah + 4.0 Ah Li-Power accu-pack, lader LC 40, MetaLoc-koffer 
en MetaLoc inlay

Art.nr. 600157500 600157700

Toebehoren

Snelwissel-haakse 
adapter »Quick«

13 mm Snelwissel-
boorhouder Futuro  
Plus S1M »Quick«

Snelwissel- 
boorhouder  
»Quick«

Snelwissel-haakse 
adapter »Quick«

Snelwissel-haakse 
adapter PowerMaxx 
BS Quick

Koppelvoorzetstuk 
PowerX3

Geschikt voor: BS 14,4 LT Quick, 
BS 18 LT Quick, 

Alle „Quick“-
modellen

Alle „Quick“-
modellen

BE 1300 Quick,  
BE 75 Quick,  
BS 18 LTX Quick, 
BS 18 LTX BL Quick

Power Maxx BS Quick BE 1300 Quick,  
BE 75 Quick,  
BS 18 LTX Quick, 
BS 18 LTX BL Quick

Art.nr. 627077000 627240000 627241000 627242000 627261000 627256000

Het Metabo Quick-systeem: veelzijdig en comfortabel

Boren en schroeven Boren en schroeven
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Boormachines

Technische gegevens 750 Watt elektronisch regelbare boormachine  
BE 75 Quick

1300 Watt elektronisch regelbare tweetoerige boormachine 
BE 1300 Quick

Max. koppel 75 Nm 46 Nm/17 Nm

Boordiameter in

– staal 16 mm 16 mm/8 mm

– zacht hout 50 mm 40 mm/25 mm

Spanhalsdiameter 43 mm 43 mm

Spanwijdte boorhouder 1,5 – 13 mm 1,5 – 13 mm

Standaarduitvoering Tandkrans-snelwisselboorhouder, snelwisselbithouder, 
snelwissel-haakse adapter, lange extra handgreep en 
MetaLoc-koffer

Snelwisselboorhouder, snelwisselbithouder, snelwissel-
haakse adapter, lange extra handgreep en MetaLoc-koffer

Art.nr. 600585700 600593700

Toebehoren

13 mm-snelwisselboorhouder 
Futuro Plus »Quick«

Snelwisselboorhouder 
»Quick«

Snelwissel-haakse adapter 
»Quick«

Koppelvoorzetstuk  
PowerX3

Art.nr. 627240000 627241000 627242000 627256000

Bit assortimenten Art.nr.

Bitbox met roestvast stalen bits (10-delig)
Bestaande uit: 
Phillips PH 2, Pozidriv PZ 1, PZ 2, PZ 2, Torx TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 30
1 bithouder "Rapid in/easy out". Bits en houders zijn van roestvast staal. 

625388000

Bitbox met roestvast stalen bits (10-delig)
Bestaande uit:
Phillips 2 x PH 1, 2 x PH 2, 1 x PH 3, Inbus 2,5 ; 3,0 ; 4,0 ; 5,0
1 bithouder "Rapid in/easy out". Bits en houders zijn van roestvast staal.

625389000

Bitbox diamant Pozidriv (7-delig)
Bestaande uit:
Pozidriv-bits 2 x maat 1, 3 x maat 2, 1 x maat 3 (diamant)
1 bithouder »Rapid in / easy out«

625393000

Bitbox Torsion (10-delig)
Bestaande uit: 
telkens 1 bit Phillips maat 1, 2 ,3
telkens 1 bit Pozidriv maat 1, 2, 3
telkens 1 bit voor sleufschroeven 0,8 x 5,5 mm, 1,0 x 5,5 mm en 1,2 x 6,5 mm
1 bithouder »Rapid in / easy out«

625390000

Bitbox Torsion Universal (10-delig)
Bestaande uit: 
1 bit voor sleufschroeven 0,8 x 5,5 mm, 1 bit Phillips maat 2, 1 bit Pozidriv maat 
2, telkens 1 bit Torx maat 10, 15, 20, telkens 1 bit voor schroeven met inbus maat 
3, 4, 5.
1 bithouder »Rapid in / easy out«

625396000

Bitbox 32-delig Art.nr.

 n Bits van chroom-vanadium-staal 
(S2-kwaliteit); bits met 
kleurcodering: om snel en 
eenvoudig de passende bit te 
vinden; hoogwaardige, robuuste 
box

 n Magnetische snelwisseladapter

S2-bits, l = 25mm (30st.):
PH1, PH2 x 2, PH3
PZ1, PZ2 x 2, PZ3
SL3, SL4, SL5, SL6
H3, H4, H5, H6
 T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
 T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
1 x adapter
1 x magn. snelwisselbithouder 65 mm

626700000

Bitbox 71-delig Art.nr.

S2-bits, l = 25mm (60st.):
S2-bits, l = 25mm (60st.):
PH1 x 3, PH2 x 6, PH3 x 3 PZ1 x 3, 
PZ2 x 6, PZ3 x 3 SL4 x 3, SL6 x 3 H4 x 3, 
H5 x 3, H6 x 3 
 T10 x 3, T15 x 3, T20 x 3, T25 x 3, T27 x 3, 
T30 x 3, T40 x 3

l = 75mm (9st.): PH1, PH2, PH3 PZ1, PZ2 
SL4, SL6 
 T20, T25

1 x magnetische snelwisselbithouder 
1 x magnetische bithouder

626704000

Schroefbitassortimenten, slagvast Art.nr.

Bit-Box Impact 29
Bestaande uit:
telkens 1 bit Pozidriv PZ maat 2, 3 (torsiebits); 29 mm lang
telkens 1 bit Torx maat T 15, 20, 25, 30, 40 (torsiebits); 29 mm lang
1 bithouder

628849000

Bit-Box Impact 49
Bestaande uit:
telkens 1 bit Pozidriv PZ maat 2, 3 (torsiebits); 49 mm lang
telkens 1 bit Torx maat T 15, 20, 25, 30, 40 (torsiebits); 49 mm lang

628850000

Verbindingsstukken Art.nr.

Verbindingsstuk
Verbindingsstuk 1/4" buitenvierkant / 1/2" buitenvierkant
Totale lengte: 72 mm

628838000

Adapter
Adapter voor het werken met schroefbits, 1/2" buitenvierkant / 1/4" slagvast

628836000

Klopboormachines

Technische gegevens 850 Watt klopboormachine SBE 850 1300 Watt klopboormachine SBE 1300

Max. koppel 36 Nm 46 Nm

Boordiameter in

– steen 20 mm 20 mm

– staal 13 mm 16 mm

– zacht hout 40 mm 40 mm

Gewicht 2,8 kg 3 kg

Standaarduitvoering Snelspanboorhouder Futuro Plus en koffer Snelspanboorhouder Futuro Plus en koffer

Art.nr. 600842500 600843500

Accu-klopboormachines

Technische gegevens 18 Volt accu-klopboormachine  
SB 18 LT

18 Volt accu-klopboormachine  
SB 18 LTX BL Quick

18 Volt accu-klopboormachine  
SB 18 LTX Quick

Max. koppel hard 60 Nm 90 Nm 110 Nm

Boordiameter in

– steen 13 mm 16 mm 16 mm

– staal 13 mm 13 mm 13 mm

– hout 38 mm 50 mm 65 mm

Gewicht 1,9 kg 2,0 kg 2,1 kg

Standaarduitvoering Boorhouder,  
2x4.0 Ah Li-Power accu-packs,  
lader ASC 30-36 V „AIR COOLED“, 
riemhaak en bit- depot en koffer

Boorhouder,  
2x5.2 Ah Li-Power accu-packs,  
lader ASC 30-36 V „AIR COOLED“, 
riemhaak en bit- depot en koffer

Boorhouder,  
2x5.2 Ah Li-Power accu-packs,  
lader ASC 30-36 V „AIR COOLED“, 
riemhaak en bit- depot en koffer

Art.nr. 602103500 602199650 602200650

Boren en schroeven Boren en schroeven
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Boren

Universele boor, met HM-punt Diameter mm Totale lengte mm Werklengte in mm Art.nr.

 n Multifunctionele boren met 
cilinderschacht, voor in boormachines

 n Met diamantgeslepen hardmetalen plaat 
en positieve, agressieve snijhoek. Ideaal 
voor het gebruik in accu-boormachines

 n Geschikt voor het boren in hout, metaal, 
kunststof, baksteen, gipsbouwplaten, 
gasbeton, tegels, keramiek enz.

4 85 50 627680000

5 85 50 627681000

6 100 60 627683000

8 120 80 627688000

8 250 200 627689000

10 250 200 627692000

Houtboor met zeskantschacht, DIN 3126 Diameter mm Totale lengte mm Werklengte in mm Art.nr.

 n Hoogwaardig precisiegereedschap van 
het beste kwaliteitsstaal 

 n Uit één stuk precisiegeslepen (geen 
geschroefd of gelast product uit 2 delen)

 n Ideaal voor boormachines die zijn 
voorzien van een snelwisselboorhouder 
conform DIN 3126. 

 n De precieze naleving van DIN 3126 E6,3 
van onze boor zorgt ervoor dat de 
boorhouder niet beschadigd wordt.

 n Met centreerpunt voor nauwkeurig 
aanboren.

2 55 20 627522000

3 65 35 627523000

4 75 40 627524000

5 85 50 627525000

6 90 55 627526000

8 90 55 627527000

10 100 60 627528000  

Metaalboor HSS-G, met zeskantschacht, DIN 3126 Diameter mm Totale lengte mm Werklengte in mm Art.nr.

 n Hoogwaardig precisiegereedschap van 
het beste kwaliteitsstaal 

 n Uit één stuk precisiegeslepen (geen 
geschroefd of gelast product uit 2 delen)

 n Ideaal voor boormachines die zijn 
voorzien van een snelwisselboorhouder 
conform DIN 3126. 

 n De precieze naleving van DIN 3126 E6,3 
van onze boor zorgt ervoor dat de 
boorhouder niet beschadigd wordt.

2 47 16 627514000

3 47 16 627515000

4 53 20 627516000

5 59 26 627517000

6 59 26 627518000

8 60 32 627519000

Houtslangenboor met zeskante schacht Diameter mm Art.nr.

 n Houtslangenboor met zelfcentrerende 
schroefdraadpunt en voorsnijder

 n Ideaal voor het boren van diepe gaten in 
hard en zacht hout, in het bijzonder balken

12 230 155 627115000

16 230 155 627124000 

20 230 155 627125000

22 230 155 627126000

12 460 385 627128000

16 460 385 627130000

20 460 385 627131000

22 460 385 627138000

Betonboor, HM-punt, serie "classic" Diameter mm Totale lengte mm Werklengte in mm Art.nr.

 n Betonboor voor draai- en 
klopboormachines conform DIN 8039, 
lange levensduur, hittebestendig, 
hardmetalen plaat 130°, negatieve fase, 
robuuste uitvoering

 n Oppervlak: kogelgestraald
 n Geschikt voor het boren in beton, 

metselwerk, natuursteen

5 85 50 627626000

6 100 55 627646000

8 120 70 627652000

10 120 70 627654000

12 150 90 627656000

Opnameschachten voor universele gatzagen "Pionier" Schachttype Totale lengte mm Art.nr.

 n De comfortabele snelsluiting maakt een snelle vervanging van 
de centreerboor, zonder vastzetschroef, mogelijk.

 n Geen verlies van gereedschap bij onbedoeld ingeschakeld 
slagmechanisme: de afgekorte afvoergroeven voorkomen 
slagend gebruik in boorhamers met SDS-plus-opname, 
waardoor er geen schade aan het gereedschap ontstaat.

 n Eenvoudige opname van de boorkern door de centreerboor te 
ontgrendelen en de boorkern uit de gatzaag te trekken.

SW11 118 627037000

SDS-Plus-M-16 118 627038000

Centreerboor, met HM-punt Art.nr.

Centreerboor 
 n Voor het werken met de lichte hamerboorkronen en de universele gatzagen "Pionier" (binnendraad 

M16) in combinatie met één van de opnameschachten
 n Geschikt voor alle opnameschachten. Speciaal voor Quick-systeem 6.27037, 6.27038, 6.27039

Diameter: 8 mm
Totale lengte: 120 mm

627040000

Gatzagen

Multifunctionele gatzaag "Pionier",  
met HM-punt, met M16-binnendraad

Diameter mm Art.nr.

 n Aan beide zijden ondersteunde HM tanden en vergrote 
soldeeroppervlakken garanderen een veilige aansluiting en 
uiterst stevige materiaalverbinding.

 n Verbeterde oscillatie- en trillingsbeheersing door de speciale 
gebogen geometrie van de vergrote spaanderruimte en de 
afvoergroef

 n Ideaal voor elektriciens, tegelzetters, sanitair- en 
verwarmingsinstallateurs, timmerlieden, keukenstudio's, doe-
het-zelvers, enz.

 n Voor massief hout, triplex, spaanplaten, kunststoffen, 
acrylglas, tegels (tot kerftaaiheid 6), gipsblokken, gasbeton, 
heraklietplaten, eterniet, massieve baksteen

 n Maximale zaagdiepte 60 mm
 n Alleen draaiend gebruiken, klop- c.q. hamermechanisme 

uitschakelen

25 627001000

30 627002000

35 627003000

40 627004000

50 627005000

68 627009000

80 627012000

105 627013000

Bimetalen gatzagen, assortimenten Art.nr.

 n Bimetalen gatzagenassortiment 2 (11-delig)

Met: Bimetalen gatenzagen Ø 19, 22, 29, 35, 44, 51, 57, 64 en 68mm, adapter voor 
gatenzaag-Ø 14-30 mm (SW 9/ 1/2“-20 UNF), adapter voor gatenzaag-Ø 32-152 mm 
(SW 9/ 5/8“-18 UNF). In koffer

625435000

Accu-slagmoersleutels

Technische gegevens 18 Volt accu-slagmoersleutel 
SSD 18 LTX 200

Accu-slagmoersleutel  
SSW 18 LTX 200

Accu-slagmoersleutel  
SSW 18 LTX 400 BL

Accu-slagmoersleutel  
SSW 18 LTX 600

Max. koppel 150 Nm 210 Nm 400 Nm 600 Nm

Gereedschapopname Inbus 1/4" (6,35 mm) Buitenvierkant 1/2“ (12,70 mm) Buitenvierkant 1/2“ (12,70 mm) Buitenvierkant 1/2“ (12,70 mm)

Gewicht (met accu-pack) 1,6 kg 1,6 kg 1,9 kg 3,1 kg

Standaarduitvoering Riemhaak en bitdepot, 2x4.0 Ah 
Li-Power accu-packs, lader ASC 
30-36 V „AIR COOLED“ en 
koffer

Riemhaak en bitdepot, 2x4.0 Ah 
Li-Power accu-packs, lader ASC 
30-36 V „AIR COOLED“ en 
koffer

Riemhaak, 2x4.0 Ah Li-Power 
accu-packs, lader ASC 30-36 V 
„AIR COOLED“ en koffer

Riemhaak, 2x5.2 Ah Li-Power 
accu-packs, lader ASC 30-36 V 
„AIR COOLED“ en koffer

Art.nr. 602196500 602195500 602205500 602198650

 

Zeskante dopsleutelinzetten met 1/4" (6,35 mm)-zeskant

Opname Totale lengte mm Werklengte in mm Inbuswijdte Art.nr.

1/4" (6,35 mm) zeskant 65 6 mm 628841000

1/4" (6,35 mm) zeskant 65 7 mm 628842000

1/4" (6,35 mm) zeskant 65 8 mm 628843000

1/4" (6,35 mm) zeskant 65 9 mm 628844000

1/4" (6,35 mm) zeskant 65 10 mm 628845000

1/4" (6,35 mm) zeskant 65 12 mm 628846000

1/4" (6,35 mm) zeskant 65 13 mm 628847000

Toebehoren voor slagmoersleutels Art.nr.

Dopsleutelset 1/2" (10-delig)
Bestaande uit 10 dopsleutels (10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm)

628831000

Dopsleutelverlenging 1/2" slagvast
Totale lengte 150 mm

628832000

Boren en schroeven Boren en schroeven
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Multi-, combi- en beitelhamers

Technische gegevens Multihamer 
UHE 2850 Multi

Combihamer 
KHE 2851

Combihamer 
KHE 3251

Combihamer 
KHE 5-40

Combihamer 
KHE 56

Opgenomen vermogen 1010 W 1010 W 800 W 1010 W 1300 W

Boordiameter in

– beton met hamerboren 28 mm 28 mm 32 mm 40 mm 45 mm

– metselwerk met boorkronen 68 mm 68 mm 82 mm 90 mm 100 mm

– staal 13 mm 13 mm 13 mm

– zacht hout 28 mm 28 mm 35 mm

Max. slagenergie (EPTA) 2,8 J 2,8 J 3,1 J 7,5 J 8,5 J

Gereedschapopname SDS-plus SDS-plus SDS-plus SDS-max SDS-max

Gewicht (met accu-pack) 3,7 kg 3,7 kg 3,6 kg 6,2 kg 6,7 kg

Standaarduitvoering SDS-plus boorhouder, 
snelspanboorhouder 
en koffer

SDS-plus boorhouder, 
snelspanboorhouder 
en koffer

SDS-plus boorhouder, 
snelspanboorhouder, 
extra handgreep 
Metabo VibraTech 
(MVT)
Boordieptegeleider en 
koffer

Extra Metabo 
VibraTech (MVT)-
handgreep en koffer

Extra Metabo 
VibraTech (MVT)-
handgreep en koffer

Art.nr. 600712000 600657000 600659000 600687000 600340000

Technische gegevens Combihamer  
KHE 76

Combihamer  
KHE 96

Beitelhamer  
MHE 5

Beitelhamer  
MHE 96

Opgenomen vermogen 1500 W 1700 W 1300 W 1600 W

Boordiameter in

– beton met hamerboren 50 mm 50 mm

– beton met freeskronen 80 mm 80 mm

– beton met boorkronen 150 mm 150 mm

Max. slagenergie (EPTA) 11,9 J 20 J 8,6 J 20 J

Gereedschapopname SDS-max SDS-max SDS-max SDS-max

Gewicht (met accu-pack) 8,4 kg 11,8 kg 6,6 kg 11 kg

Standaarduitvoering Extra Metabo 
VibraTech (MVT)-
handgreep en koffer

Extra Metabo 
VibraTech (MVT)-
handgreep en koffer

Beugelhandgreep en 
koffer 

Beugelhandgreep en 
koffer

Art.nr. 600341000 600596000 600688000 600396000

Accu-combihamer

Technische gegevens 18 Volt accu-combihamer KHA 18 LTX 36 Volt accu-combihamer KHA 36 LTX

Boordiameter in

– beton 24 mm 32 mm

– metselwerk met boorkronen 68 mm 68 mm

– staal 13 mm 13 mm

– zacht hout 25 mm 30 mm

Max. slagenergie (EPTA) 2,2 J 3,1 J

Gereedschapopname SDS-plus SDS-plus

Gewicht (met accu-pack) 2,9 kg 4,9 kg

Standaarduitvoering Extra rubberen handgreep, draagriem, 2x5.2 Ah 
Li-Power accu-packs, lader ASC 30-36 V „AIR 
COOLED“ en koffer

SDS-plus boorhouder, snelspanboorhouder, extra handgreep Metabo 
VibraTech (MVT), 2x5.2 Ah Li-Power accu-packs, snellader ASC Ultra „AIR 
COOLED“ en koffer

Art.nr. 600210650 600795650

Hamerboren

HM-hamerboor, SDS-plus »Pro 4 Premium«, 4 snijkanten 

 n Hoge levensduur, precieze boorgaten en buitengewoon rustige loop - ook bij zeer zware belasting.
 n Ø 5-16 mm: door de optimale symmetrische boorpuntgeometrie met 4 massieve, hardmetalen snijkanten, draait de boor extreem trillingsvrij en vreet hij  

zich niet vast wanneer wapeningsijzer wordt geraakt. De enkele hardmetalen plaat wordt via een maximaal verbindingsoppervlak optimaal in het stalen deel 
ingebed. Zo vormen boorpunt en spiraal een eenheid - vooral als het erom gaat stoten en torsiekrachten te compenseren. Bovendien maakt de speciale 
geometrie van de boorpunt perfect ronde boorgaten, waardoor hij geschikt blijft voor het boren van gaten voor pluggen bij een maximale standtijd.

 n De echte 4-spiraals wentelgeometrie verdeelt de belasting optimaal over alle spiralen, waardoor er trillingsarm kan worden geboord.  
De vier grote schroefgangen voeren het boormeel snel uit het boorgat af.

 n Het hoogwaardige speciale staal maakt de boor extreem breukbestendig en bovendien wordt de weerstand verhoogd door de speciale 
oppervlaktebehandeling. Hij boort tot 50% meer boorgaten dan andere hamerboren.

 n Voor het professionele gebruik in zeer harde natuursteen, beton, metselwerk

Diameter mm Werklengte in mm Totale lengte mm Art.nr.

 

5 50 110 626200000

5 100 160 631821000

6 50 110 631824000

6 100 160 631825000

6 150 210 631826000

6 200 260 626207000

6 250 310 626208000

8 50 110 626215000

8 100 160 626216000

8 150 210 626217000

8 200 260 626218000

8 250 310 626237000

10 100 160 626220000

10 150 210 626221000

10 200 260 626222000

10 250 310 626223000

10 390 450 626224000

12 110 160 626225000

12 160 210 626226000

12 210 260 626227000

12 260 310 626228000

12 400 450 626229000

14 110 160 626230000

14 160 210 626231000

14 260 310 626232000

14 400 450 626233000

HM-hamerboor, SDS-max »Pro 4«, 4 snijkanten

 n Ongeëvenaarde vernietigingskracht: uiterst robuuste en agressieve 100% hardmetalen S-snijkant
 n Constant lange levensduur: korte kop met grote stofkanalen voor wrijvingsloze afvoer van het boormeel, minimale warmteontwikkeling
 n Zeer hoge boorsnelheid: schuin gezette nevensnijkanten voor agressieve boorsnelheid
 n Optimale centrering: booractieve centreerpunt voor optimale geleiding bij het boren in beton en gewapend beton
 n Nauwkeurige boorgatdiameter: innovatieve slijtagemarkering (dient als indicator voor maatvastheid)
 n Vibration Control: geoptimaliseerde trillingswaarden – ideaal voor de zwaarste eisen op de bouw 
 n Voor de toepassing in beton, metselwerk, natuursteen

Diameter mm Werklengte in mm Totale lengte mm Art.nr.

16 400 540 623318000

18 400 540 623320000

20 400 520 623322000

22 400 520 623325000

24 400 520 623328000

25 400 520 623330000

28 400 520 623333000

30 400 520 623339000

32 400 520 623341000

35 400 520 623344000

40 400 520 623349000

45 400 520 623337000

52 400 520 623338000

Boren en schroeven Boren en schroeven
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Toebehoren

 n Set met inbusschroef voor de vergrendeling van de centreerboor 627040000
 n Voor gebruik met klopgereedschap met lichte hamerboorkronen
 n Ook geschikt voor het gebruik met universele gatzagen "Pionier"

Opnameschacht met M16-buitenschroefdraad

Schachttype SDS-plus SDS-plus SW 11

Totale lengte mm 105 220 90

Art.nr. 627043000 627042000 627041000

Hamerboorassortimenten

HM-hamerboor, SDS-plus »Pro 4« Art.nr.

SDS-plus Pro 4-boorset 7-delig
in metalen cassette
Ø 5, 6, 6, 8, 8, 10, 12 mm, l = 110/160 mm

630584000

SDS-plus boor-/beitelset 5-delig
Bestaande uit telkens 1 hamerboor Ø 6, 8, 10 mm, 1 puntbeitel (631421000) en 1 
platte beitel (631420000)

630477000

SDS-plus Pro 4-boorset 8-delig
in oprolbare tas
telkens 2 x: Ø 6 x 160; Ø 8 x 160; telkens 1 x: Ø 8 x 210; Ø 10 x 160; Ø 10 x 210; Ø 
12 x 210 mm

631715000

Beitels
 n Speciaal gehard staal en een bijzondere oppervlaktebehandeling zorgen voor hoge standtijden en productief werken.

Beitel SDS-plus Beitelvorm Totale lengte mm Snijbreedte Art.nr.

Puntbeitel, punt vierkant 250 631421000

Platte beitel 250 20 631420000

Brede beitel, 250 mm lengte, 
werkbreedte 40 mm

250 40 631425000

Tegelbeitel, haaks gebogen

165 75 631449000

Beitelassortimenten SDS-plus Art.nr.

SDS-plus beitelset (3-delig)
Bestaande uit telkens 1 puntbeitel (631421000), 1 platte beitel (631420000) en 
1 brede beitel (631425000)

630478000

SDS-plus beitelset (5-delig)
Bestaande uit 2 puntbeitels (631421000), 2 platte beitels (631420000) en  
1 brede beitel (631425000)
 
 
 
 
 
 
 

630484000

Boorkronen

HM-hamerboorkronen met M16-binnendraad Diameter mm Werklengte in 
mm

Art.nr.

 n Geoptimaliseerd met grotere HM tanden voor 
langere levensduur. Hoog prestatievermogen 
door stabiel, dunwandig kroonelement.

 n Voor beton, metselwerk, natuursteen en 
kalkzandsteen

68 55 623395000

82 55 623396000

Beitels
 n Speciaal gehard staal en een bijzondere oppervlaktebehandeling zorgen voor hoge standtijden en productief werken.
 n Voor de toepassing in beton, metselwerk, natuursteen

Beitels SDS-max Beitelvorm Totale lengte mm Snijbreedte Art.nr.

Puntbeitel, punt rond 400 623352000

Puntbeitel, punt rond 600 623358000

Platte beitel 400 25 623354000

Platte beitel 600 25 623359000

Brede beitel, spadebeitel 400 50 623355000

Brede beitel, spadebeitel 300 80 623356000

Beitelassortimenten SDS-plus Art.nr.

SDS-max-beitelset 5-delig
Bestaande uit 2 puntbeitels (6.23352), 2 platte beitels (6.23354) en 1 brede 
beitel (6.23355)

630488000

SDS-max-beitelset 5-delig
Bestaande uit 3 puntbeitels (6.23352), 2 platte beitels (6.23354)

630489000

Boren en schroeven Boren en schroeven
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De lichtgewicht RWE 1020

Het krachtpakket RWEV 1200
nn Toerentalkeuze aangepast aan het materiaal 
mogelijk via voorinstelling toerental

De sterkste RWEV 1600-2
nn Tweetoerige overbrenging voor zeer dikke 
materialen
nn Robuust tandwielhuis van aluminium 
persgietwerk voor optimale warmteafvoer en 
lange levensduur
nn Motor met hoge treksterkte met 1.600 Watt 
voor zeer zware mengtoepassingen

Met: Mengstaaf RS-R2 Ø 120 mm

Met: Mengstaaf RS-R3 Ø 140 mm

Met: Mengstaaf RS-R3 Ø 160 mm

Technische gegevens RWE 1020
Opgenomen vermogen 1.020 W
Max. mengkorf Ø 120 mm
Nullasttoerental 700 /min.
Aantal toeren 1
Gereedschapopname M 14
Gewicht 3,0 kg

Technische gegevens RWEV 1200
Opgenomen vermogen 1.200 W
Max. mengkorf Ø 140 mm
Nullasttoerental 590 /min.
Aantal toeren 1
Gereedschapopname M 14
Gewicht 3,1 kg

Technische gegevens RWEV 1600-2
Opgenomen vermogen 1.600 W
Max. mengkorf Ø 160 mm
Nullasttoerental 470/680 /min.
Aantal toeren 2
Gereedschapopname M 14
Gewicht 4,5 kg

141,00 incl. BTW
170,60

 Art.nr. 614044000

189,00 incl. BTW
228,70

 Art.nr. 614045000

399,00 incl. BTW
482,80

 Art.nr. 614047000

1.020 Watt mengmachine

De universele RWEV 1200-2
nn Tweetoerige overbrenging voor dik vloeibare 
materialen
nn Robuust tandwielhuis van aluminium 
persgietwerk voor optimale warmteafvoer en 
lange levensduur

Met: Mengstaaf RS-R3 Ø 140 mm

339,00 incl. BTW
410,20

 Art.nr. 614046000

1.200 Watt mengmachine

Kenmerken van 
onze nieuwe 
mengmachines:
nn Rubberen hoeken op de behuizing voor 
effectieve bescherming tegen 
beschadigingen, veilig neerleggen en 
neerzetten tegen de wand zonder 
wegglijden.
nn Kabeluitgang aan de zijkant vermindert 
het gevaar van kabelbreuk
nn Schakelaar met rubberen afdekking ter 
bescherming tegen stof en vuilhechting
nn Tegen spatwater beschermde 
motorafdekking ter bescherming tegen 
vuil, modder en spatwater

Technische gegevens RWEV 1200-2
Opgenomen vermogen 1.200 W
Max. mengkorf Ø 140 mm
Nullasttoerental 520/720 /min.
Aantal toeren 2
Gereedschapopname M 14
Gewicht 4,0 kg

ROEREN EN MENGEN
Maximale  
productiviteit  
met de juiste TOEBEHOREN!

Toebehoren voor mengmachines

nn Het roerwerk schroeft zichzelf in het materiaal naar binnen, de ring beschermt het reservoir
nn Ideaal voor zware en dik vloeibare materialen 
nn Bijzonder geschikt voor alle soorten specie, cement- en kalkpleister, wandplatenlijm, estrik, tegellijm, kwartsgevulde 
epoxyhars, isolatiepleister, beton, meerlaagse bitumencoating, etc. …

nn Het roerwerk schroeft zichzelf in het materiaal naar binnen, de ring beschermt het reservoir 
nn Ideaal voor alle kleverige en taaie materialen 
nn Bijzonder geschikt voor tegel- en bouwlijm, kant-en-klare specie en pleister, plamuur, estrik, epoxyharsmassa's, lijmspecie, 
etc. … 

nn Mengvleugels van de mengarm creëren een hoge zuigkracht en voorkomen zodoende uiterst doeltreffend het bijmengen van lucht.
nn Ideaal voor alle tot klonteren neigende en taaie materialen 
nn Uitermate geschikt voor zelfverlopende plamuur- en nivelleermassa's, en hecht- en afdichtingsmiddelen, bitumencoatings,  
kit, epoxyharscoatings, etc. … 

nn De spiralen drukken het menggoed van boven naar beneden, de ring beschermt het reservoir 
nn Snelle en homogene menging van dun vloeibare materialen 
nn Ideaal voor alle vloeibare en verlopende materialen 
nn Bijzonder geschikt voor de bereiding van dunbedmortel voor het verlijmen van gevelstenen 

nn De spiralen drukken het menggoed van boven naar beneden, de ring beschermt het reservoir 
nn Mengkorf geometrie en draaiing geoptimaliseerd voor spatvrij werken bij dun vloeibare materialen 
nn Ideaal voor dun vloeibare materialen 
nn Bijzonder geschikt voor verven, lakken, grondlagen, licht crèmig pleistermateriaal, dunne coatings, stijfsels,  
isolerende sluitstoppen, dispersielijmen 

Type Diameter mm Lengte mm Gereedschap-
opname 

Aanbevolen meng-
hoeveelheid kg Art.nr.

RS-R3 120 590 M14 15-25 626734000
RS-R3 140 590 M14 25-40 626735000
RS-R3 160 590 M14 30-60 626736000

Type Diameter mm Lengte mm Gereedschap-
opname 

Aanbevolen meng-
hoeveelheid kg Art.nr.

RS-R2 100 400 13mm 
boorhouder 10-15 626737000

RS-R2 120 590 M14 10-15 626738000
RS-R2 140 590 M14 15-30 626739000

Type Diameter mm Lengte mm Gereedschap-
opname 

Aanbevolen meng-
hoeveelheid kg Art.nr.

RB 4 120 590 M14 15-25 626741000

Type Diameter mm Lengte mm Gereedschap-
opname 

Aanbevolen meng-
hoeveelheid kg Art.nr.

SR 12 120 590 M14 20-40 626742000

SR 12 150 590 M14 40-65 626743000

Type Diameter mm Lengte mm Gereedschap-
opname 

Aanbevolen meng-
hoeveelheid kg Art.nr.

RS-L2 80 400 10mm 
boorhouder 5-10 626744000

RS-L2 120 590 M14 20-30 626745000

Mengstaven type RS-R3 rechtsdraaiende spiralen – mengwerking van beneden naar boven

Mengstaven type RS-R2 rechtsdraaiende spiralen – mengwerking van beneden naar boven 

Mengarm type RB 4 mengvleugels 

Schijfmengstaaf type SR 12 mengvleugels – mengwerking van boven naar beneden

Mengstaaf type RS-L2 linksdraaiende spiralen – mengwerking van boven naar beneden

Roeren en mengen Roeren en mengen

1.200 Watt mengmachine

1.600 Watt mengmachine
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Technische gegevens* LSV 5-225 Comfort LSV 5-225 
Opgenomen vermogen 500 W 500 W
Diameter van de schuurzool 225 mm 225 mm
Nullasttoerental 1.000 - 1.650 /min. 1.000 - 1.650 /min.
Mogelijke machinelengte 1,1 m/ 1,6 m / 2,1 m 1,6 m
Gewicht 4,6 kg 3,9 kg

LSV 5-225 Comfort met:
Schuurzool (zeer zacht), 
hechtschuurbladen met multiperforatie 
(telkens 1x P80, P100, P120, P150), 
aansluitmof, flexibele as, inbussleutel 
en koffer  

639,00 incl. BTW
773,20

 Art.nr. 600103000

LSV 5-225 met:
Schuurzool (zeer zacht), hecht-
schuurbladen met multiperforatie 
(telkens 1x P80, P100, P120, P150), 
aansluitmof, flexibele as en 
gereedschapstas  

500 Watt elektronisch regelbare 
langnek-schuurmachine
nn Voor het comfortabel schuren van geplamuurde vlakken  
op wand en plafond
nn M-Clean-technologie: doeltreffende afzuiging door de behuizing 
zonder slang voor maximale flexibiliteit van de schuurkop
nn Schuren langs de rand van randen en overgangen – tijdbesparend 
en effectief
nn Optimale balans bij het werken, aangezien het zwaartepunt  
van de machine niet bij de kop ligt

LSV 5-225 Comfort met variabele lengteverstelling
nn Variabele lengteverstelling: snel en eenvoudig in te korten of te verlengen  
voor nauwe ruimtes of grote kamerhoogtes
nn Bijschakelbaar LED-licht voor het direct herkennen en bewerken  
van oneffenheden en bewerkingssporen

LSV 5-225
nn Gering gewicht voor krachtbesparend werken bij langdurig gebruik

500 Watt elektronisch regelbare langnek-schuurmachine

759,00 incl. BTW
918,40

 Art.nr. 600136000

Leverbaar vanaf zomer 2015

Leverbaar vanaf zomer 2015

*Wijzigingen voorbehouden

Toebehoren voor langnek-schuurmachines

Hoogwaardig schuurpapier met zeer open bestrooiing en hoog verspanend vermogen. Vanaf korrel 150 met stearaatcoating. 
Speciaal voor de bewerking van plamuur in de droogbouw, verf, lakken. 

Afmetingen Korrel Verpakkingseenheid Art.nr.

ø 225 P40 25 626641000   
ø 225 P60 25 626642000   
ø 225 P80 25 626643000   
ø 225 P100 25 626644000   
ø 225 P120 25 626645000   
ø 225 P150 25 626646000   
ø 225 P180 25 626647000   
ø 225 P220 25 626648000   

Hoogwaardig siliciumcarbide-schuurpapier voor het afschuren en opruwen van vlakken zoals bv. polystyrolplaten (Styropor) 
voor de warmteisolatie, en voor ruwe vezels voor de snellere opname van vloeistof bij het losmaken van het behang. 

Afmetingen Korrel Verpakkingseenheid Art.nr.

ø 225 P16 10 626640000   

Hechtschuurbladen, serie »professional« SiC

Hechtschuurbladen, serie »professional« met stearaatcoating 

Hoogwaardig schuurpapier, over het hele oppervlak geperforeerd, met hoog verspanend vermogen.
Bijzonder doeltreffende afzuiging door de perforatie over het hele oppervlak en speciale klittenbandlaag voor stofarm werken.  
Weinig toevoeging van schuurmiddel daardoor hoger afnamevermogen en langere standtijd.
Speciaal voor de bewerking van plamuur in de droogbouw, verf, lakken.  

Hechtschuurbladen, serie »professional«, multiperforatie

Speciaal voor de bewerking van plamuur in de droogbouw. Geschikt voor geplamuurde vlakken die nog niet helemaal zijn 
uitgehard.   

Afmetingen Korrel Verpakkingseenheid Art.nr.

ø 225 P80 25 626657000
ø 225 P100 25 626658000

Schuurrooster

Geschikt voor het afschuren, opruwen, ontvetten en matteren van oppervlakken. Bijzonder geschikt 
voor het afschuren van gelaserde houten vlakken bv.: gelaserde messing-en-groef-verbindingen. 

Afmetingen Korrel Verpakkingseenheid Art.nr.

ø 225 A 100 10 626659000
ø 225 A 280 10 626660000

Schuurvlies

Bijzonder geschikt voor hoog afnamevermogen. 

Afmetingen Hardheid Verpakkingseenheid Art.nr.

ø 225 hard 1 626661000   

Schuurzool met klithechting, hard 

Standaarduitvoering langshalsslijper. Zeer zachte, flexibele schuurzool, bijzonder geschikt voor bolle, oneffen vlakken. 

Afmetingen Hardheid Verpakkingseenheid Art.nr.

ø 225 zeer zacht 1 626662000   

Schuurzool met klithechting, zeer zacht

Afmetingen Verpakkingseenheid Art.nr.

ø 225 Reserve borstelkrans LS 1 626663000
Flexibele as 1 626664000   Leverbaar vanaf zomer 2015

Overige toebehoren

(Leverbaar vanaf zomer 2015)

SCHUREN EN AFWERKEN

Afmetingen Korrel Verpakkingseenheid Art.nr.

ø 225 P40 25 626649000   
ø 225 P60 25 626650000   
ø 225 P80 25 626651000   
ø 225 P100 25 626652000   
ø 225 P120 25 626653000
ø 225 P150 25 626654000   
ø 225 P180 25 626655000   
ø 225 P220 25 626656000   

Schuren en afwerken Schuren en afwerken

Maximale  
productiviteit  
met de juiste TOEBEHOREN!
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DE NIEUWE RENOVATIEFREES EN -SLIJPER:

BESPAREN TIJD EN KRACHT

Technische gegevens RF 14-115 
Opgenomen vermogen 1.450 W
Nullasttoerental 800 - 2.800 /min.
Freeskop-Ø (werkbreedte) 115 mm
Freesdiepte max. 0-6 mm
Gewicht 4,3 kg

RF 14-115  
nn Voor het doeltreffend verwijderen van pleisterwerk, lijmresten,  
zachte plavuizen en oude lagen op wand, plafond en vloer
nn Drietraps gereduceerd drijfwerk met hoog vermogen voor maximaal 
koppel en maximale afname
nn Snel werken door grote freesdiameter 
nn Robuuste beschermkap van aluminium persgietwerk met geveerde 
borstelkrans voor stofarm werken

Met: Freeskop (afhankelijk van de uitrusting), 
beugelgreep en koffer

1.450 Watt renovatie-diamantfrees

579,00 incl. BTW
700,60

 Art.nr. 603823710

RF 14-115 met freeskop (spits)

579,00 incl. BTW
700,60

 Art.nr. 603823720

RF 14-115 met freeskop (vlak)

Technische gegevens RS 14-125 
Opgenomen vermogen 1.450 W
Nullasttoerental 2.000 - 7.000 /min.
Slijpschijven-Ø 125 mm
Toerental bij belasting 7.000 /min.
Gewicht 3,6 kg

Technische gegevens RS 17-125    
Opgenomen vermogen 1.700 W
Nullasttoerental 8.500 /min.
Slijpschijven-Ø 125 mm
Toerental bij belasting 5.700 /min.
Gewicht 4,8 kg

RS 14-125   
nn Voor het doeltreffend schuren en afnemen van beton, plavuizen en coatings 
nn Werken langs de rand door niet te verliezen segment om open te klappen
nn Optimale afzuigingsresultaten: geveerde borstelkrans op de beschermkap,  
die zich aan ieder oppervlak en iedere segmenthoogte aanpast

RS 17-125    
nn Voor het doeltreffend schuren en afnemen van beton, plavuizen en coatings 
nn Werken langs de rand door niet te verliezen segment om open te klappen
nn Hoog koppel en hoge overbelastingsweerstand voor zware toepassingen  
bij langdurig gebruik
nn Optimale afzuigingsresultaten: geveerde borstelkrans op de beschermkap,  
die zich aan ieder oppervlak en iedere segmenthoogte aanpast

Met: Komschijf (afhankelijk van de uitrusting), 
beugelgreep en koffer

Met: Komschijf (afhankelijk van de uitrusting), 
beugelgreep en koffer

1.450 Watt renovatie-diamantslijper

1.700 Watt renovatie-diamantslijper

539,00 incl. BTW
652,20

 Art.nr. 603824710

RS 14-125 met diamant-komschijf  
Beton »professional«

RS 14-125 met diamant-komschijf 
Abrasief »professional«

539,00 incl. BTW
652,20

 Art.nr. 603824720

RS 14-125 met PKD-komschijf 
»professional«

589,00 incl. BTW
712,70

 Art.nr. 603824730

649,00 incl. BTW
785,30

 Art.nr. 603822710

RS 17-125 met diamant-komschijf  
Beton »professional«

RS 17-125 met diamant-komschijf 
Abrasief »professional«

649,00 incl. BTW
785,30

 Art.nr. 603822720

RS 17-125 met PKD-komschijf 
»professional«

699,00 incl. BTW
845,80

 Art.nr. 603822730

Renovatie-diamantslijper 
RS 14-125

Renovatie-diamantslijper   
RS 17-125

Renovatie-diamantfrees  
RF 14 -115

Toepassingsbereiken voor kleine vlakken tot  ~ 50m2 voor gemiddelde vlakken tot  ~ 100 m2 voor gemiddelde vlakken tot  ~ 100 m2

Inzetgereedschap Diamant-
komschijf 
Beton »pro« 
Ø 125 mm  

Diamant-
komschijf 
Abrasief 
»pro« Ø 125 
mm

PKD-
komschijf 
»pro« Ø 125 
mm 

Diamant-
komschijf 
Beton »pro« 
Ø 125 mm

Diamant-
komschijf 
Abrasief 
»pro« Ø 125 
mm  

PKD-
komschijf 
»pro« Ø 125 
mm 

Freeskop 
vlaktand 
(compleet) Ø 
115 mm / M14 

Freeskop 
punttand 
(compleet) Ø 
115 mm / M14 

Diamant-
komschijf 
Beton »pro« 
Ø 125 mm 

Diamant-
komschijf 
Abrasief 
»pro« Ø 125 
mm 

PKD-
komschijf 
»pro« Ø 125 
mm 

Art.nr.
628205000

Art.nr.
628206000

Art.nr.
628208000

Art.nr.
628205000

Art.nr.
628206000

Art.nr.
628208000

Art.nr.
628212000

Art.nr.
628210000

Art.nr.
628205000

Art.nr.
628206000

Art.nr.
628208000

B
et

o
n

Vers beton

nn Dikke betonlagen 
afschuren 

nn Bodemvoorbereiding 

nn Modderlagen en 
bekistingsnaden 
verwijderen

nn Beton nivelleren

c g c g c c c

Oud beton/ zeer hard 
beton > B35

g c g c c c

Li
jm

Tegellijm nn Aan- en afschuren / 
frezen voor verdere 
bewerkingen (op 
zachte en harde 
ondergronden) 

c g c c g c c g c g c

Elastische lijm g g c g g

P
la

vu
iz

en Zacht

nn Nivelleren 

c g c g g g c c

Hard g c g c c c

P
le

is
te

r

nn Harde cementpleister en/of (kalk-
cementpleister) met hoog zandpercentage 
afschuren /affrezen

g c g g c g c g g c g

nn Harde cementpleister afschuren / affrezen g c c g c c c g g c c

nn Harde pleister (kalk-cement-bovenpleister) 
afschuren/ affrezen

c c c c c c c g c c c

nn Kunstharspleister afschuren / affrezen c c g c c g c g c c g

nn Kalk-, gipspleister afschuren/ affrezen c g c c g c g c c g c

nn Gipsplamuur verwijderen c g c c g c g c c g c

K
le

u
r/

 c
o

at
in

g

Latexverven en 
oliekleuren

nn Aan- en afschuren / 
frezen voor verdere 
bewerkingen (op 
zachte en harde 
ondergronden) 

c c c g g g c g

Elastische 
beschermingslagen 
(betonkleur)

c c c g c g c g

Bitumen c g g

PU polyurethaan c g g c g

Epoxy c c c g c g c g

N
at

uu
rs

te
en

/k
er

am
ie

k

Graniet
nn Natuursteen nivelleren

nn Natuursteen, graniet 
en andere harde en 
zeer harde materalen 
vlakschuren

nn Zuivere 
randbewerking zonder 
vrijkomend materiaal

g c g c c c

Keramiek g c g c c c

Marmer c g c g c c

Zeer goed geschiktGoed geschikt

Schuren en renoveren Schuren en renoveren

Welke machine en inzetgereedschap voor welke toepassing?
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Diamantkomschijven

Voor harde materialen, kwaliteitsklasse beton »professional« Diameter x 
asgat mm

Aantal 
segmenten

Art.nr.

NIEUW  n Krachtige diamant-komsteen. Zeer geschikt voor 
het afslijpen van dikke betonlagen, voor het 
nivelleren van beton, voor het voorbereiden van de 
vloer, voor het verwijderen van modderlagen en 
bekistingsnaden op beton, voor het afslijpen van 
harde cement-, kalk-cement-pleister, harde 
plavuizen, voor het nivelleren van graniet, 
natuurstenen en andere zeer harde materialen, 
voor de zuivere randbewerking, zonder vrijkomend 
materiaal

125 x 22,23 16 628205000

Voor abrasieve materialen, kwaliteitsklasse Abrasief »professional« Diameter x 
asgat mm

Aantal 
segmenten

Art.nr.

NIEUW  n Krachtige diamant-komsteen. Zeer geschikt voor 
het afslijpen van verse betonlagen, kalk- en 
cementpleister, gipsplamuur, voor het nivelleren 
van verse estrik, voor het verwijderen van 
tegellijm, voor het bewerken van marmer

125 x 22,23 16 628206000

Voor betonbeschermingslagen, kwaliteitsklasse »professional« Diameter x 
asgat mm

Aantal 
segmenten

Art.nr.

NIEUW  n Krachtige speciale komsteen. Ideaal voor het 
opschuren en afslijpen van elastische 
beschermingscoatings (op zachte en harde 
ondergronden), hechtmiddelen, 
afdichtingsmiddelen, voor het verwijderen van 
latex- en olieverven, bitumen, PU/ polyurethaan, 
epoxy, elastische lijm, voor het affrezen van kalk- 
en gipspleister, voor het afschuren van 
kunstharspleister, harde cementpleister

 n Komsteen met PKD-segmenten (polykristallijne 
diamanten). Door de PKD-segmenten worden 
bijzonder problematische lagen snel en effectief 
verwijderd, zonder daarbij vast te plakken

125 x 22,23 12 628208000

Voor harde materialen, kwaliteitsklasse beton »classic« Diameter x 
asgat mm

Aantal 
segmenten

Art.nr.

NIEUW  n Dubbel beklede diamant-komsteen. Zeer geschikt 
voor het afslijpen van dikke betonlagen, voor het 
nivelleren van beton, voor het voorbereiden van de 
vloer, voor het verwijderen van modderlagen en 
bekistingsnaden op beton, voor het afslijpen van 
harde cement-, kalk-cement-pleister, harde estrik, 
voor het nivelleren van graniet, natuurstenen en 
andere zeer harde materialen.

125 x 22,23 20 628209000

Freeskop punttand compleet Art.nr.

 n Freeskop punttand compleet met 15 HM-freesringen
 n Voor het verwijderen van harde pleister, beton, schuimonderlagen, lijmresten, 

verflagen op pleister, kunstharspleister, elastische beschermingscoatings, pleister 
op balken en latexverven/oliekleuren op pleister

 n De ondergrond wordt door de spitse vorm van de freesring opgeruwd

628210000

Freeskop vlaktand compleet Art.nr.

 n Freeskop vlaktand compleet met 15 HM-freesringen
 n Voor het verwijderen van zachte materialen zoals pleister, vers (groen) beton, 

schuimonderlagen en lijmresten, zachte PU-coatings, verflagen op pleister, pleister 
op houten balken, latexverven/oliekleuren op pleister, bekistingsovergangen en 
beton op vers gebetonneerde vlakken

 n De ondergrond wordt door de vlakke vorm van de freesring (trekkende snede) glad

628212000

Freesringen punttand (set=15 stuks) Art.nr.

 n Voor het achteraf aanbrengen van de freeskop 628211000

Freesringen vlaktand (set=15 stuks) Art.nr.

 n Voor het achteraf aanbrengen van de freeskop 628213000

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

Excenterschuurmachines

Technische gegevens 310 Watt excenterschuurmachine 
SXE 3125

310 Watt excenterschuurmachine 
SXE 3150

320 Watt excenterschuurmachine  
SXE 425 TurboTec

350 Watt excenterschuurmachine 
SXE 450 TurboTec

Diameter steunschijf 125 mm 150 mm 125 mm 150 mm

Nullasttoerental 4.000 – 12.000 /min. 4.000 – 12.000 /min. 4.200 – 11.000 /min. 4.200 – 11.000 /min.

Schuurcirkel 3 mm 3 mm 5 mm 2,8/6,2 mm

Gewicht 1,5 kg 1,6 kg 2,3 kg 2,4 kg

Standaarduitvoering Multiperforatie-steunschijf 
met klithechting, textielen 
stofzak, inbussleutel

Multiperforatie-steunschijf 
met klithechting, textielen 
stofzak, inbussleutel

Steunschijf met klithechting, 
afneembare extra handgreep, 
stofopvangcassette, 1 
vouwfilter, inbussleutel

Steunschijf met klithechting, 
afneembare extra handgreep, 
stofopvangcassette, 1 
vouwfilter, MetaLoc-koffer, 
inbussleutel

Art.nr. 600443000 600444000 600131000 600129700

Steunschijf met klithechting

Afmetingen Geschikt voor Art.nr.

Ø 125 mm SXE 3125 624739000 Leverbaar vanaf maart 2015

Ø 150 mm SXE 3150 624740000 Leverbaar vanaf maart 2015

Ø 125 mm SXE 425 TurboTec 631219000 Leverbaar vanaf maart 2015

Ø 150 mm SXE 450 TurboTec 631158000 Leverbaar vanaf maart 2015

Hechtschuurbladen voor excenterschuurmachines

Hechtschuurbladen voor hout en metaal, serie »professional«

 n Kwalitatief hoogwaardig schuurpapier met halfopen bestrooiing en hoog afnamevermogen voor een homogeen schuurbeeld
 n Voor fineer, massief hout, polyester, plaatstaal en roestvast plaatstaal, non-ferro metalen, lichtmetalen.
 n Bv. voor het schuren van gefineerde kastfronten en zijdelen, het schuren van geplastificeerde meubeldelen met smeltlijmkanten, decoratief schuren  

van roestvast stalen platen, ter reparatie schuren en afbramen van plaatstaal

Hechtschuurbladen Ø 125 mm,  
8 gaten, verpakt per 25 st.

P 40 P 60 P 80 P 120 P 180 P 240

Art.nr. 631584000 631585000 631586000 631587000 631588000 631589000

Hechtschuurbladen Ø 150 mm,  
6 gaten, verpakt per 25 st.

P 40 P 60 P 80 P 120 P 180 P 240

Art.nr. 624019000 624020000 624021000 624023000 624024000 624025000

Hechtschuurbladen voor verf en lak, serie »professional«

 n Kwalitatief hoogwaardig schuurpapier met halfopen bestrooiing en hoog afnamevermogen
 n Speciaal voor de bewerking van verf, alle soorten lak en plamuur
 n Bv. voor het schuren en reinigen van fineer, massief hout, triplex en gelakte oppervlakken, afbramen van gefineerde meubelranden

Hechtschuurbladen Ø 125 mm,  
8 gaten, verpakt per 25 st.

P 40 P 60 P 80 P 120 P 180 P 240

Art.nr. 625726000 625727000 625728000 625730000 625731000 625732000

Hechtschuurbladen Ø 150 mm,  
6 gaten, verpakt per 25 st.

P 40 P 60 P 80 P 120 P 180 P 240

Art.nr. 624028000 624029000 624030000 624032000 624033000 624034000

Schuren en renoveren Schuren en afwerken
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Vlakschuurmachines/bandschuurmachine

Technische gegevens 200 Watt vlakschuurmachine 
SRE 3185

350 Watt vlakschuurmachine 

SRE 4350 TurboTec
350 Watt vlakschuur-machine 

SRE 4351 TurboTec
1010 Watt band- 
schuurmachine BAE 75

Schuurzool 92 x 184 mm 92 x 184 mm 114 x 229 mm Bandsnelheid onbelast 
draaien

240-450 m/min.

Schuurbewegingen (onbelast) 8.800 – 22.300 /min. 8.400 – 22.000 /min. 8.400 – 22.000 /min. Schuurband 75 x 533 mm

Schuurcirkel 2 mm 2,2 mm 2,2 mm Schuurband-oplegvlak 85 x 150 mm

Gewicht 1,5 kg 2,5 kg 2,7 kg Gewicht 4,9 kg

Standaarduitvoering Textielen stofzak Schuurzool met 
klithechting,  
10 hechtschuurbladen 
„professional“ (telkens  
2x P40, P80, P120, P180, 
P240), schuurvlies 
(middel), afneembare 
extra handgreep, 
stofopvangcassette,  
1 vouwfilter en MetaLoc-
koffer

Schuurzool met  
klithechting,  
10 hechtschuurbladen 
„professional“ (telkens  
2x P40, P80, P120, P180, 
P240), schuurvlies 
(middel), afneembare 
extra handgreep, 
stofopvangcassette,  
1 vouwfilter en MetaLoc-
koffer

Standaarduitvoering Stofzak en 
machinestandaard

Art.nr. 600442000 611350700 611351700 Art.nr. 600375000

Schuurzolen met klithechting Afmetingen Geschikt voor Art.nr.

112 x 230 mm SRE 4351 TurboTec 624737000

93 x 185 mm SRE 4350 TurboTec 624738000

93 x 185 mm SRE 3185, SR 2185 624729000 beschikbaar vanaf maart 
2015

Schuurbladen voor hout en metaal, serie »professional«

 n Kwalitatief hoogwaardig schuurpapier met halfopen bestrooiing en hoog afnamevermogen voor een homogeen schuurbeeld
 n Voor fineer, massief hout, polyester, plaatstaal en roestvast plaatstaal, non-ferro metalen, lichtmetalen.
 n Bv. voor het schuren van gefineerde kastfronten en zijdelen, het schuren van geplastificeerde meubeldelen met smeltlijmkanten, decoratief schuren van 

roestvast stalen platen, ter reparatie schuren en afbramen van plaatstaal

Hechtschuurbladen 93x185 mm, 8 gaten, klithechting/verpakt p. 10 st. P 40 P 60 P 80 P 120 P 180 P 240

Art.nr. 625765000 625766000 625767000 625769000 625770000 625771000

Hechtschuurbladen 115x230 mm, 14 gaten, klithechting/verpakt p 10 st. P 40 P 60 P 80 P 120 P 180 P 240

Art.nr. 625786000 625787000 625788000 625790000 625791000 625792000

Schuurbladen voor verf en lak, serie »professional«

 n Kwalitatief hoogwaardig schuurpapier met halfopen bestrooiing en hoog afnamevermogen
 n Speciaal voor de bewerking van verf, alle soorten lak en plamuur
 n Bv. voor het schuren en reinigen van fineer, massief hout, triplex en gelakte oppervlakken, afbramen van gefineerde meubelranden

Hechtschuurbladen 93x185 mm, 8 gaten,  klithechting/verpakt p. 25 st. P 40 P 60 P 80 P 120 P 180 P 240

Art.nr. 625881000 625882000 625883000 625885000 625886000 625887000

Hechtschuurbladen 115x230 mm, 14 gaten,  klithechting/verpakt p. 25 st. P 40 P 60 P 80 P 120 P 180 P 240

Art.nr. 625891000 625892000 625893000 625895000 625896000 625897000

Schuurbanden voor hout en metaal, serie »professional«

 n Kwalitatief hoogwaardig schuurpapier met dichte bestrooiing, hoog afnamevermogen
 n Voor fineer, massief hout, polyester, plaatstaal en roestvast plaatstaal, non-ferro metalen, lichtmetalen.
 n Bv. voor het schuren van gefineerde kastfronten en zijdelen, het schuurkanten van geplastificeerde meubeldelen met smeltlijmkanten, ter reparatie schuren en 

afbramen van plaatstaal

Schuurbanden 75 x 533 mm/verpakt p. 3 st. P 40 P 60 P 80 P 100 P 120 P240

Art.nr. 631001000 631002000 631003000 631004000 631005000 631007000

Slijprooster verpakt p. 5 st.

 n Speciaal geschikt voor het schuren van gips en gipskarton

Afmetingen Korrel Art.nr.

93 x 250 P120 624724000

115 x 295 P120 624728000

Technische gegevens 18 Volt haakse accu-slijper 
W 18 LTX 125 Quick

Technische gegevens 2300 Watt metaalafkortmachine 
CS 23-355 set

Slijpschijven-Ø 125 mm Voor slijpschijven (Ø x asgat) 355 x 25,4 mm

Nullasttoerental 8.000 t/min. Nullasttoerental 4.000 /min.

Schroefdraad as M 14 Max. doorslijpafmetingen

Gewicht (met accu-pack) 2,4 kg – stalen staven 65 mm

Standaarduitvoering Snelspanmoer, stoffilter, 2x5.2 Ah Li-
Power accu-packs, lader ASC 30–36 V 
„AIR COOLED“ en koffer

– buizen 125 mm

– staalprofielen 115 x 130 mm

Gewicht 16,9 kg

Standaarduitvoering Steekringsleutel, steunflens, spanmoer, 
doorslijpschijf „Flexiamant Super“

Art.nr. 602174650 Art.nr. 602335850

Haakse slijpers; metaal en steenbewerking

Technische gegevens 900 Watt haakse slijper 
W 9-125 Quick

1250 Watt haakse slijper 
W 12-125 Quick

1250 Watt haakse slijper 
W 12-125 HD set CED Plus

1550 Watt haakse slijper 
WE 15-125 HD set GED

Slijpschijven-Ø 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm

Nullasttoerental 10.500 t/min. 11.000 t/min. 9.600 t/min. 9.600 t/min.

Schroefdraad as M 14 M 14 M 14 M 14

Afgegeven vermogen 550 W 780 W 780 W 940 W

Koppel 2,5 Nm 3,4 Nm 4,1 Nm 4,2 Nm

Gewicht 2,1 kg 2,4 kg 4,4 kg 2,7 kg

Standaarduitvoering M-Quick-spanmoer en koffer M-Quick-spanmoer en Metabo 
VibraTech-handgreep (MVT)

Afzuigkap CED 125 Plus, 
extra handgreep Metabo 
VibraTech (MVT), 
pensleutel, MetaLoc-koffer 
en diamant-slijpschijf

Afzuigkap GED 125, extra 
handgreep Metabo VibraTech 
(MVT), Metaloc-koffer en 
diamant-komschijf

Art.nr. 600374500 600398000 600408510 600465510

Technische gegevens 1700 Watt haakse slijper 
WEA 17-125 Quick

2200 Watt haakse slijper 
WE 22-230 MVT

2400 Watt haakse slijper 
WE 24-230 MVT Quick

2600 Watt haakse slijper 
WE 26-230 MVT Quick

Slijpschijven-Ø 125 mm 230 mm 230 mm 230 mm

Nullasttoerental 11.000 t/min. 6.600 t/min. 6.600 t/min. 6.600 t/min.

Schroefdraad as M 14 M 14 M 14 M 14

Afgegeven vermogen 1.040 W 1.500 W 1.600 W 1.800 W

Koppel 3,7 Nm 14 Nm 17 Nm 18 Nm

Gewicht 2,5 kg 5,8 kg 5,8 kg 6,3 kg

Standaarduitvoering M-Quick-spanmoer en 
Metabo VibraTech-
handgreep (MVT)

Extra handgreep Metabo 
VibraTech (MVT)

Snelspanmoer en extra 
handgreep Metabo VibraTech 
(MVT)

Snelspanmoer en extra 
handgreep Metabo VibraTech 
(MVT)

Art.nr. 600534000 606464000 606470000 606475000

Schuren en afwerken Slijpen en doorslijpen
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Toebehoren voor haakse slijpers

Beschermkap-clip 125 mm voor het doorslijpen Art.nr.

NIEUW  n Voor het werken met gebonden doorslijpschijven
 n De doorslijpbeschermkap-clip wordt gewoon op de bestaande beschermkap van de 

haakse slijper geklemd.
 n Materiaal: kunststof
 n Geschikt voor Metabo haakse slijpers: W..8-..; W..9-..; W..10-..; W..11-..; W..12-..; 

W..14-..; W..15-..; W..17-..; W 18 LTX; vanaf bouwjaar 2008

630352000

Doorslijpschijf-beschermkappen 230 mm met geleidingsslede Art.nr.

 n Met aansluitstuk voor het afzuigen van steenstof dat bij het doorslijpen van 
steenplaten ontstaat

Voor Metabo haakse slijpers 230 mm
Slijpschijven-Ø: 230 mm
Max. doorslijpdiepte: 68 mm

631167000

Set tegel-diamantboorkronen Art.nr.

NIEUW Set tegel-diamantboorkronen »Dry« 7-delig
 n M14-schroefdraad voor het gebruik op haakse slijpers. 
 n Vacuüm hardgesoldeerde diamanten voor een lange levensduur en snel boren
 n Zijdelingse uitsparingen voor het eenvoudig verwijderen van de boorkern
 n Ontwikkeld voor droog gebruik, geen extra koeling nodig 
 n Set bestaande uit: steeds 1 x Ø 6 mm, 8 mm, 14 mm, 35 mm, 40 mm, 50 mm, 68 mm; 

1 x Plusbox 6.23581

628317000

NIEUW Set tegel-diamantboorkronen "Dry", 3-delig
 n M14-schroefdraad voor het gebruik op haakse slijpers  
 n Vacuüm hardgesoldeerde diamanten voor een lange levensduur en snel boren  
 n Zijdelingse uitsparingen voor het eenvoudig verwijderen van de boorkern  
 n Ontwikkeld voor droog gebruik, geen extra koeling nodig  
 n Set bestaande uit: telkens 1 x Ø 35 mm, 50 mm, 68 mm; 1 x Plusbox 6.23581  

628322000

Diamantschijven

 Voor harde materialen; 
gesegmenteerd

Diameter x asgat
mm

Segment- 
afmetingen
mm

Aantal 
segmenten

Max. toerental
/min.

Art.nr.

 Kwaliteitsklasse »professional« / CP
 n Ideaal voor alle harde bouwmaterialen, zoals beton (ook gewapend), betonbuizen, graniet, harde zandstenen, compositiestenen, 

wasbeton
 n Op hoge vereisten afgestemde kwaliteit van diamant en zachte bindingsmassa voor optimaal snijvermogen en lange standtijd
 n Lasergelaste diamantsegmenten
 n Segmenthoogte: 12,0 mm; maximale werksnelheid 80 m/s

 Verpakt per st. 125 x 22,23 32 x 2,15 x 12 9 12.200 628130000

 Verpakt per st. 230 x 22,23 40 x 2,5 x 12 15 6.600 628134000

 Verpakt per 2 st. 125 x 22,23 32 x 2,15 x 12 9 12.200 628131000

 Verpakt per 2 st. 230 x 22,23 40 x 2,5 x 12 15 6.600 628135000

Voor algemene 
bouwmaterialen; 
gesegmenteerd

Diameter x asgat
mm

Segment- 
afmetingen
mm

Aantal 
segmenten

Max. toerental
/min.

Art.nr.

Kwaliteitsklasse »professional« / UP 
 n Zeer geschikt voor alle algemene bouw-/constructiematerialen, zoals beton, wasbeton, harde zandstenen, 

kleidakpan
 n De universele schijf met de hoogwaardige diamantkwaliteit voor optimaal snijvermogen en lange standtijd
 n Lasergelaste diamantsegmenten
 n Segmenthoogte: 12,0 mm; maximale werksnelheid 80 m/s

Verpakt per st. 125 x 22,23 32 x 2,15 x 12 9 12.200 628112000

Verpakt per st. 230 x 22,23 40 x 2,5 x 12 15 6.600 628116000

Verpakt per 2 st. 125 x 22,23 32 x 2,15 x 12 9 12.200 628113000

Verpakt per 2 st. 230 x 22,23 40 x 2,5 x 12 15 6.600 628117000

Voor tegels; gesloten 
rand

Diameter x asgat
mm

Segment- 
afmetingen
mm

Aantal 
segmenten

Max. toerental
/min.

Art.nr.

Kwaliteitsklasse »professional« / TP
 n Speciale schijf voor de hoogste vereisten voor alle soorten tegels, geglazuurd en ongeglazuurd, natuursteenplaten, 

fijn steengruis
 n Optimale zaagkwaliteit en lange standtijd
 n Gesinterde snijrand
 n Segmenthoogte: 10,0 mm; max. werksnelheid 80 m/s

125 x 22,23 1,7 x 10 – 12.200 628152000

Kwaliteitsklasse »classic« / TC
 n Speciale schijf voor alle soorten tegels, geglazuurd en ongeglazuurd, natuursteenplaten
 n Goed snijvermogen en optimale standtijd
 n Gesinterde snijrand; segmenthoogte: 7,0 mm; max. werksnelheid 80 m/s

125 x 22,23 1,7 x 7 – 12.200 628193000

Diamantschijven

Diamantschijf Universeel, 
gesegmenteerd

Diameter x asgat Segmenthoogte Max. toerental
/min.

Art.nr.

 n Voor het gebruik in algemene bouw-/constructiematerialen, zoals beton, wasbeton, harde zandstenen, kleidakpan.
 n Gesinterde diamantsegmenten
 n Segmenthoogte: 7,0 mm
 n Maximale werksnelheid: 80 m/s

125x22,23 mm 7 mm 12.200 624307000 

230x22,23 mm 7 mm 6.600 624310000 

Doorslijpschijven

 Kwaliteitsklasse A 30-R / 
A 36-S »Flexiamant 
Super« staal

Kwaliteitsklasse Diameter x dikte x 
asgat
mm

Uitvoering Max. toerental
/min.

Art.nr.

  n Goed snijvermogen en goede standtijd in staal
 n Harde uitvoering voor krachtige machines

  A 30-R 350 x 3 x 25,4 4.365 616327000

Quick-spanmoer

Art.nr.

Quick-spanmoer M 14
 n Voor alle grote haakse slijpers; past ook bij andere merken (vereiste vrije 

aslengte min. 10 mm); vereiste schroefdraadaansluiting M 14; 
gereedschapsloze schijfwissel

630800000

Metabo Quick-spanmoer M 14
 n Speciaal voor Metabo Quick-systeem voor de gereedschapsloze schijfwissel 

met één druk op de knop. Geschikt voor alle kleine Metabo haakse slijpers met 
rode M-Quick asknop, behalve W 6-115, W 6-125, WB 11-125, vereiste 
schroefdraadaansluiting M 14

630802000

Doorslijpschijven

 Kwaliteitsklasse A 30-R / 
A 36-S »Flexiamant 
Super« staal

Kwaliteitsklasse Diameter x dikte x 
asgat mm

Uitvoering Max. toerental
/min.

Art.nr.

  n Goed snijvermogen en goede standtijd in staal
 n Harde uitvoering voor krachtige machines

  A 30-R 350 x 3 x 25,4 4.365 616327000

Quick-spanmoer

Art.nr.

Quick-spanmoer M 14
 n Voor alle grote haakse slijpers; past ook bij andere merken (vereiste vrije 

aslengte min. 10 mm); vereiste schroefdraadaansluiting M 14; 
gereedschapsloze schijfwissel

630800000

Metabo Quick-spanmoer M 14
 n Speciaal voor Metabo Quick-systeem voor de gereedschapsloze schijfwissel 

met één druk op de knop. Geschikt voor alle kleine Metabo haakse slijpers met 
rode M-Quick asknop, behalve W 6-115, W 6-125, WB 11-125, vereiste 
schroefdraadaansluiting M 14

630802000

Kwaliteitsklasse Diameter x dikte x 
asgat mm

Uitvoering Max. toerental
/min.

Art.nr.

Kwaliteitsklasse A 60-R / A 30-R »Flexiarapid« Inox
 n Dunne schijf met hoog vermogen speciaal voor roestvaste, dunne materialen zoals bv. buizen, platen, profielen, draden
 n Hardheid: hard
 n Zeer hoog snijvermogen bij hoge standtijd door gebruik van speciaal korund
 n Minder materiaalverbruik, bespaart krachten, geringe machinebelasting
 n A 60-R bij 1 mm dikte; A 46-R bij 1,6 mm dikte; A 30-R bij 1,9 mm dikte

A 60-R 125 x 1 x 22,23 12.200 616187000

A 30-R 230 x 1,9 x 22,23 6.600 616185000

Kwaliteitsklasse A 46-U »Combinator« Inox HydroResist
 n Eén slijpschijf voor twee toepassingen: snel doorslijpen en licht ontbramen/schuren
 n Universeel te gebruiken voor het bewerken van roestvast staal en de algemene metaalbewerking
 n Verlaagt de arbeidskosten door het wegvallen van de ombouwtijden
 n Voorkomt het tijdrovend wisselen van schijven tijdens mobiel gebruik
 n De allerhoogste kwaliteits- en veiligheidsstandaarden door vorm- en zijstabiele schijfuitvoering (gekeurde veiligheid door 3 over 

het gehele oppervlak lopende weefsellagen)

A 46-U Combinator 
Inox

125 x 1,9 x 22,23 12.200 616501000

n

Slijpen en doorslijpen Slijpen en doorslijpen
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Bewerking van roestvast staal

Technische 
gegevens

1550 Watt haakse slijper 
WEV 15-125 Quick Inox set

1200 Watt binnenhoekslijper 
KNSE 12-150 set

Technische gegevens 900 Watt buizenslijper 
RBE 9-60 set

Slijpschijven-Ø 125 mm 150 mm Afmetingen van de 
schuurband

30 x 533 mm

Nullasttoerental 2.000 – 7.600 /min. 1.300 – 4.000 /min. Bandsnelheid onbelast 
draaien

8 – 14 m/s

Schroefdraad as M 14 M 14 Afgegeven vermogen 470 W

Afgegeven vermogen 940 W 720 W Koppel 3 Nm

Koppel 5 Nm Max. buisdiameter 60 mm

Gewicht 2,5 kg 3,3 kg Omvattingshoek 190 °

Gewicht 3,1 kg

Standaarduitvoering M-Quick-spanmoer, extra Metabo 
VibraTech-handgreep (MVT),  
2 combi-lamellenschuurschijven 
(middel), Unitized-vliescompact-
schijf, hechtsteunschijf Pyramid 
(Ø 125 mm), hechtsteunschijf 
(zacht, Ø 126 mm),  
15 hechtschuurbladen Metabo 
Pyramid (elk 30 A30/A45/A65), 
hechtschuurvlies P280 en metalen 
koffer 

2 compacte vliesschijven 
(150x3x4 mm; middel),  
2 compacte vliesschijven 
(150x6x25,4 mm, middel),  
2 compacte vliesschijven  
(150x 6x25,4 mm, zeer fijn), 
polijstvijl, 25 stroken schuur-
papier voor vijl en metalen koffer

Standaarduitvoering 10 schuurbanden zirkonium 
(30x533 mm; P80),  
10 schuurbanden zirkonium 
(30x533 mm; P120),  
2 schuurbanden Pyramid  
(30x 533mm; P280/A65), 
2schuurbanden Pyramid  
(30x 533mm; P400/A45), 
2 schuurbanden Pyramid  
(30x 533mm; P600/A30),  
2 schuurbanden Pyramid  
(30x 533mm; P1200/A16),  
3 vliesbanden (30x533 mm;  
je 1 x grof, middel, zeer fijn),  
1 viltband (30 x 533 mm),  
1 polijstpasta (wit) en metalen 
koffer

Art.nr. 600572500 602133500 Art.nr. 602183500

 
 
 

 

Technische 
gegevens

18 Volt haakse accu-slijper 
W 18 LTX 125 Quick Inox

18 Volt accu-binnenhoekslijper 
KNS 18 LTX 150

Technische gegevens 18 Volt accu-buizenslijper 
RB 18 LTX 60

Slijpschijven-Ø 125 mm 150 mm Afmetingen van de 
schuurband

30 x 533 mm

Nullasttoerental 5.000 /min. 3.800 /min. Bandsnelheid onbelast 
draaien

9,2 m/s

Schroefdraad as M 14 M 14 Max. buisdiameter 60 mm

Koppel 2,4 Nm 2,6 Nm Omvattingshoek 190°

Gewicht (met accu-
pack)

2,4 kg 3 kg Gewicht (met accu-pack) 3,3 kg

Standaarduitvoering Snelspanmoer, stoffilter, (zonder 
accu-pack, zonder lader)

Stoffilter (zonder accu-pack, 
zonder lader)

Standaarduitvoering Stoffilter (zonder accu-pack, 
zonder lader)

Art.nr. 600174850 600191850 Art.nr. 600192850

 

Lakfrees/bovenfrees/schaafmachine

710 Watt lakfrees 
LF 724 S

1200 Watt bovenfrees 
Of E 1229 Signal

800 Watt schaafmachine 
Ho 0882

Nullasttoerental 10.000 t/min. 5.000 – 25.500 /min. 12.000 /min.

Gewicht 2,4 kg 3,5 kg 3,6 kg

Standaarduitvoering 4 keerbare HM-beitels, 
afzuigverbindingsstuk, 
schoonmaakstift met greep, 
combisleutel en MetaLoc II

Meetklok voor fijninstelling, 
parallelgeleider met fijninstelling, 
afzuigverbindingsstuk, steeksleutel en 
MetaLoc IV

Keerbare HM schaafbeitel, breedte-
geleider, sponningdiepteaanslag, 
afzuigverbindingsstuk, inbussleutel

Art.nr. 600724700 601229700 600882000

Toebehoren 4 omkeerbare HM-beitels voor LF 2 omkeerbare HM-beitels voor HO

Art.nr. 631720000 630282000

Muursleuffrezen

Technische gegevens 1400 Watt muursleuf frees MFE 30 2400 Watt muursleuffrees MFE 65

Diameter schijven 125 mm 230 mm

Mogelijke groefbreedtes 10/17/23/30 mm 3/9/17/29/33/37/41 mm

Zaagdiepte instelbaar 0 – 30 mm 20 – 65 mm

Gewicht 4,3 kg 9,8 kg

Standaarduitvoering 4 afstandsringen, spanmoer, zijhandgreep, haakse 
schroevendraaier, pensleutel, uitbreekgereedschap,  
2 diamantzaagbladen  en metalen koffer

7 afstandsringen, spanmoer, zijhandgreep, pensleutel, 
uitbreekgereedschap en metalen koffer

Art.nr. 601119500 600365000

 Voor harde materialen; 
gesegmenteerd

Diameter x asgat
mm

Segment- 
afmetingen
mm

Aantal 
segmenten

Max. toerental
/min.

Art.nr.

 Kwaliteitsklasse »professional« / CP
 n Ideaal voor alle harde bouwmaterialen, zoals beton (ook gewapend), betonbuizen, graniet, harde zandstenen, compositiestenen, 

wasbeton
 n Op hoge vereisten afgestemde kwaliteit van diamant en zachte bindingsmassa voor optimaal snijvermogen en lange standtijd
 n Lasergelaste diamantsegmenten
 n Segmenthoogte: 12,0 mm; maximale werksnelheid 80 m/s

  Inhoud = 2 st. 125 x 22,23 32 x 2,15 x 12 9 12.200 628131000

  Inhoud = 2 st. 230 x 22,23 40 x 2,5 x 12 15 6.600 628135000

Slijpen, schuren en bewerken Slijpen en doorslijpen
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DE PROBLEEMOPLOSSER:

DE NIEUWE ACCU-MULTITOOL

Set binnenafwerking voor veelzijdige 
vloer- en inbouwwerkzaamheden
Set bestaande uit: 
1 x invalzaagblad 32 mm HCS (hout) 
1 x segmentzaagblad 85 mm BiM hout + metaal)  
1 x schaaf star 52 mm HCS 
1 x invalzaagblad 32 mm BiM (metaal) 

Tegel-set voor veelzijdige renovatie-  
en ombouwwerkzaamheden
Set bestaande uit: 
1 x segmentzaagblad 85 mm HM (tegels) 
1 x driehoekschuurzool 78 mm HM (tegels)  
1 x schaaf star 52 mm HCS 
1 x invalzaagblad 32 mm BiM (metaal) 

Toebehoren-tip

 Art.nr. 626420000 Art.nr. 626419000

Technische gegevens MT 18 LTX
Spanning accu-pack 18 V
Schuurbeweging 7.000 - 18.000 t/min.
Oscillatiehoek links/rechts 1,6 °
Driehoekschuurzool, afmeting van 
hoek tot hoek 93 mm

Gewicht met 2.0 Ah accu-pack 1,8 kg

MT 18 LTX 
nn Oscillerende accu-multitool met hoog rendement,  
vergelijkbaar met een machine op snoer

nn Onmisbaar bij de binnenafwerking voor het zagen, schuren,  
schrapen, raspen van de meest uiteenlopende materialen

nn Snel en krachtig door de combinatie van grote 
oscillatiehoek van 3,2° en VTC-elektronica met 
constant toerental, ook onder belasting

nn Gereedschapopname voor maximale 
uitwisselbaarheid van toebehoren met machines 
van andere merken

nn Extra heldere dubbele LED voor goed zicht  
op het werkgebied

18 Volt accu-multitool

Met:
Invalzaagblad 32 mm HCS (hout), driehoekschuurzool 93 mm met klithechting, 5 hechtschuurbladen 93 mm P 80,  
5 hechtschuurbladen 93 mm P 120, afzuigadapter, multi-adapter en MetaLoc inlay

Met: Segmentzaagblad 85 mm BiM (hout + metaal), schaafbeitel star 52 mm 
HCS, 2x2.0 Ah Li-Power accu-packs, lader ASC 30-36 V »AIR COOLED« en koffer

Met: Segmentzaagblad 85 mm BiM (hout + metaal), schaafbeitel star 52 mm 
HCS, driehoekschuurzool 78 mm (tegels), 2x2.0 Ah Li-Power accu-packs,  
lader ASC 30-36 V »AIR COOLED« en MetaLoc-koffer

Body excl. accu-pack en lader

180,00 incl. BTW
217,80

 Art.nr. 613021890

339,00 incl. BTW
410,20

 Art.nr. 613021710

319,00 incl. BTW
386,00

 Art.nr. 613021510

Welke afkortzaag voor welke toepassing?

    

Technische gegevens
KGS 216 M /  
KGS 18 LTX 216

KGSV 216 M KGS 254 M KGS 305 M KS 305 Plus KGS 254 Plus KGS 315 Plus 

Max. dwarsdoorsnede van 
het werkstuk bij 90°/90°

65 mm
305 mm

65 mm
305 mm

92 mm
305 mm

105 mm
305 mm

77 mm1) 
200 mm

90 mm
305 mm

120 mm
320 mm

Max. dwarsdoorsnede van 
het werkstuk bij 45°/45° 

36 mm
205 mm

36 mm
205 mm

47 mm
205 mm

67 mm
205 mm

35 mm
140 mm

54 mm
214 mm

76 mm
223 mm

Oplegvlak l x b 730 x 345 mm 730 x 345 mm 775 x 340 mm 775 x 340 mm 1.080 x 225 mm 1.000 x 365 mm 1.070 x 365 mm

Zaagblad/aantal tanden* Ø 216 mm/40 Ø 216 mm/60 Ø 254 mm/48 Ø 305 mm/56 Ø 305 mm/80 Ø 254 mm/60 Ø 315 mm/84

Verstelmogelijkheid:

 nDraaitafel links/rechts 
(max.)
 n Zaagkop links/rechts 
(max.)

47°/47°  
47°/2°

47°/47°  
47°/2°

47°/47°  
47°/2°

47°/47°  
47°/2°

47°/58°  
47°/47°

47°/60 °
46°/46 °

47°/60 °
46°/46 °

Opgenomen vermogen 
(S6 20%) 1.500 W / 18 V 1.700 W 1.800 W 2.000 W 2.000 W 2.000 W 2.200 W

Gewicht 13,5 kg / 13,6 kg 13,5 kg 16,3 kg 19,6 kg 19 kg 24 kg 26 kg

* Tanden standaard zaagblad
1) met extra aanslag (d x b) 100 x 150 mm

Toepassing

Zaagwerkzaamheden op 
maat bij mobiel gebruik nnn nnn nnn nnn nn nn nn

Voorbereidings- 
werkzaamheden in de 
werkplaats

nn nn nn nnn nnn nnn nnn

Schoon zagen 
in gesloten ruimtes nn nn nn nn nn nnn nnn

Zagen  
van aluminium profielen nn nn** nn**

Groefsneden nnn nnn nnn nnn nnn nnn

** met zaagblad »multi cut« (toebehoren)

Uitvoering

Kantelbereik links links links links links/rechts links/rechts links/rechts

Afzuigeigenschappen Effectief Effectief Effectief Effectief Effectief Optimaal (2-punts) Optimaal (2-punts)

Trekfunctie en 
zaagfunctiebegrenzer 
(bv. groefsnedes)

l l l l l l

Laser, netvoeding l l l l l l l

Werklicht, netvoeding l l l l ¡ ¡ ¡

Quick zaagblad-snelwissel, 
zonder gereedschap l l

Zachtaanloop l l l l

Variabel toerental l l l

Alle afbeeldingen onder voorbehoud van kleurafwijkingen nnn goed geschikt
nnnn optimaal

Uitrusting:
l aanwezig

¡ optioneel

ZAGEN

*

Schuren, slijpen, zagen Zagen
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Afkort- en verstekzagen

Technische gegevens 18 Volt accu-afkort-
zaag KGS 18 LTX 216 
met trekfunctie

Afkortzaag 
KGS 216 M 
met trekfunctie

Afkortzaag 
KGSV 216 M 
met trekfunctie

Afkortzaag 
KGS 254 M  
met trekfunctie

Afkortzaag  
KGS 305 M  
met trekfunctie

Max. dwarsdoorsnede van het werkstuk

– rechte zaagsnede 90°/90° 305 x 65 mm 305 x 65 mm 305 x 65 mm 305 x 92 mm 305 x 105 mm

– dubbele versteksnede 45°/45° 205 x 36 mm 205 x 36 mm 205 x 36 mm 205 x 47 mm 205 x 67 mm

Draaitafelinstelling links/rechts 47°/47 ° 47°/47 ° 47°/47 ° 47°/47 ° 47°/47 °

Kantelbereik links/rechts 47 °/2 ° 47 °/2 ° 47 °/2 ° 47 °/2 ° 47 °/2 °

Nullasttoerental 4.200 /min. 5.000 /min. 2.500 – 5.500 /min. 4.500 /min. 3.700 /min.

Zaagblad Ø 216 mm 216 mm 216 mm 254 mm 305 mm

Gewicht 13,6 kg 13,5 kg 13,5 kg 16,3 kg 19,6 kg

Standaarduitvoering Wisseltand-zaagblad 
(40 tanden) 2x5.2 Ah 
Li-Power accu-packs
lader ASC 30-36 V  
„AIR COOLED“

Wisseltand-zaagblad 
(40 tanden)

Vlak-/trapeziumtand-
zaagblad (60 tanden)

Wisseltand-zaagblad 
(48 tanden)

Wisseltand-zaagblad 
(56 tanden)

Met: 2 geïntegreerde tafelverbredingen, afkortaanslag, materiaalklem, gereedschap voor zaagbladwissel, spaanderopvangzak, 
laser en LED

Art.nr. 619001650 619260000 619261000 602540000 619305000

Afkortzaag 
KS 305 Plus

Afkortzaag 
KGS 254 Plus 
met trekfunctie

Afkortzaag  
KGS 315 Plus 
met trekfunctie

Max. dwarsdoorsnede van het werkstuk

– rechte zaagsnede 90°/90° 200 x 77 mm 305 x 90 mm 320 x 120 mm

– dubbele versteksnede 45°/45° 140 x 35 mm 214 x 54 mm 223 x 76 mm

Draaitafelinstelling links/rechts 47°/58 ° 47°/60 ° 47°/60 °

Kantelbereik links/rechts 47°/47 ° 46°/46 ° 46°/46 °

Nullasttoerental 3.700 /min. 3.900 – 5.150 /min. 3.100 – 4.100 /min.

Zaagblad Ø 305 mm 254 mm 315 mm

Gewicht 19 kg 24 kg 26 kg

Standaarduitvoering Wisseltand-zaagblad 
(80 tanden)
Extra aanslag

Wisseltand-zaagblad 
(60 tanden)

Wisseltand-zaagblad 
(84 tanden)

Met: 2 geïntegreerde tafelverbredingen, afkortaanslag, materiaalklem, 
gereedschap voor zaagbladwissel, afzuigadapter en laser

Art.nr. 0103050100 0102540300 0103150000

Speciale toebehoren voor afkort- en verstekzagen

Machinestandaard Art.nr.

Machinestandaard KSU 250 Mobile 
 n Met trolleyfunctie voor het mobiele gebruik bij montage en bouwplaats
 n Machinestandaard met uittrekbare tafelverbredingen in robuuste uitvoering
 n Dubbel ondersteunde tafelverbreding voor zware werkstukken 
 n Eenvoudig klapmechanisme; ook bij gemonteerde zaag inklapbaar
 n Twee werkhoogtes - op stahoogte en bij de grond
 n Ruimtebesparende vervoeren
 n Door universele machinesteunen (zonder gereedschap te monteren) ook 

geschikt voor alle gebruikelijke afkortzagen van bekende fabrikanten
Totale lengte 150 - 250 mm
Maximale belasting in het middelste gedeelte: 250 kg
Gewicht: 36 kg
Hoogte werktafel: 38 / 89 cm

631318000

Tafelcirkelzagen 
 

Technische gegevens Tafelcirkelzaag TS 216 
met onderstel/trolleyfunctie 

Tafelcirkelzaag TS 254 
met onderstel/trolleyfunctie 

Trekcirkelzaag 
UK 333 set 

Tafelgrootte (min./max.) 585 / 780 x 630 / 930 mm 670 x 970 x 715 / 995 mm 1.600 x 1.287 x 420 mm

Zaaghoogte 0 – 63 mm 0 – 87 mm 0 – 70 mm

Max. zaaghoogte 90°/45° 63 mm/43 mm 87 mm/50 mm 70 mm/49 mm

Max. zaagbreedte op de parallelgeleider 425 mm 630 mm 700 mm

Max. zaagbreedte met de haakse geleider 165 mm 200 mm 685 mm

Gewicht 28,5 kg 33,4 kg 63 kg

Nullasttoerental 5.000 /min. 4.200 /min. 1.800 – 4.500 /min.

Standaarduitvoering HM-zaagblad met wisseltand  
(30 tanden), onderstel, 
rubberbanden, parallelgeleider, 
haakse geleider, tafelverlenging, 
tafelverbreding (links en rechts), 
spaanafzuiginrichting, rubberkabel 
(3 m) en duwstok

HM-zaagblad met wisseltand  
(40 tanden), onderstel, 
rubberbanden, parallelgeleider, 
haakse geleider, tafelverlenging, 
tafelverbreding (rechts), zaagblad-
depot, spaanafzuiginrichting, 
rubberkabel (3 m) en duwstok

HM zaagblad met wisseltand  
(36 tanden), inklapbaar onderstel, 
universele geleider, spouwmes, 
zaaghoogteweergave, duwstok, 
spaanafzuiginrichting, 
tafelverbreding, parallelgeleider, 
tafelverlenging en aanvoerslede met 
aanslagprofiel 700 mm

Art.nr. 600667000 600668000 0193330000

Technische gegevens Bouwcirkelzaag BKS 400  
Plus – 3,1 WNB (gemonteerd)

Bouwcirkelzaag BKH 450  
Plus – 5,5 DNB (gemonteerd)

Tafelgrootte 1.030 x 660 mm 1.030 x 660 mm

Zaaghoogte 127 mm 20 – 140 mm

Max. zaagbreedte

– met parallelgeleider 300 mm 300 mm

– met extra tafel 1.300 mm 1.300 mm

Max. zaagbreedte met de haakse geleider 260 mm 260 mm

Gewicht 88 kg 102 kg

Nullasttoerental 2800 /min. 2750 /min.

Standaarduitvoering HM-zaagblad met vlak-trapezium-
tand (28 tanden), parallelgeleider, 
haakse geleider met spiesnijlade, 
tafelverlenging, beschermkap, 
hijshaak en duwstok

HM-zaagblad met vlak-trapezium-
tand (32 tanden), parallelgeleider, 
haakse geleider met spiesnijlade, 
tafelverlenging, beschermkap, 
hijshaak, fase-omkering en duwstok

Art.nr. 0104003000 0104705000

Machinestandaard Art.nr.

Machinestandaard KSU 400
 n Machinestandaard met uittrekbare tafelverbredingen in een stabiele 

constructie
 n Door universele machinesteunen (zonder gereedschap te monteren) ook 

geschikt voor alle gebruikelijke afkortzagen van bekende fabrikanten
 n Stabiele poten met hoogteverstelling

Max. totale lengte: 400 cm
Max. belasting in het middelste gedeelte: 250 kg
Gewicht: 25 kg

0910066110

Onderstel UMS
 n Voor optimale en stabiele werkhoogte
 n Compact inklapbaar
 n Hoogtecompensatie door verstelbare standvoet
 n Klaar gemonteerd

Hoogte werktafel: 83 cm
Gewicht: 12 kg
Maximale belasting: 250 kg
geschikt voor: KS 216 M Lasercut, KGS 216 M, KGS 254 M, KGS 305 M, KGS 216 
Plus, KGS 254 Plus / KGS 254 I Plus, KGS 315 Plus, KS 254 Plus, KS 305 Plus, KGT 
300, BAS 260 Swift, DH 330

631317000

Zagen Zagen
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Cirkelzagen

Technische gegevens 1200 Watt cirkelzaag 
KS 55 FS

1200 Watt inval- en cirkelzaag 
KSE 55 Vario Plus

1400 Watt cirkelzaag 
KS 66 Plus

18 Volt accu-cirkelzaag 
KSA 18 LTX

Max. zaagdiepte bij 90° 55 mm 55 mm 66 mm 53,5 mm

Max. zaagdiepte bij 45° 39 mm 40 mm 47 mm 42 mm

Hoekinstelling van/tot 0°/+ 47° 0 °/+ 45 0°/+ 45° 0°/+ 50°

Nullasttoerental 5.600/min. 2.000–5.200 /min. 4.200 /min. 2.700 /min.

Gewicht 4 kg 3,7 kg 5,5 kg 4,3 kg

Standaarduitvoering HM-cirkelzaagblad  
(18 tanden), parallelgeleider, 
afzuigverbindingsstuk, 
inbussleutel en MetaLoc IV

HM-cirkelzaagblad  
(42 tanden), aluminium 
parallelgeleider, 
afzuigverbindingsstuk, 
inbussleutel en MetaLoc IV

HM-cirkelzaagblad  
(14 tanden), aluminium 
parallelgeleider, 
afzuigverbindingsstuk, 
inbussleutel en MetaLoc IV

HM-cirkelzaagblad  
(18 tanden), parallelgeleider, 
inbussleutel, 2x5.2 Ah Li-
Power accu-packs, lader ASC 
"AIR COOLED"

Art.nr. 600955700 601204700 600544700 602268870

Cirkelzaagbladen »power cut«

Cirkelzaagbladen voor cirkelzagen en (half-)stationaire cirkelzagen

 n Voor grove en middelfijne sneden bij snelle doorvoer en gering vermogen
 n Goede zaagresultaten bij langssneden in massief hout
 n Gedeeltelijk inzetbaar voor hout uit constructies met spijkers en betonresten
 n Bij gecoat hout of andere compositiematerialen alleen grove zaagkwaliteit mogelijk
 n Nevengatopname bij cirkelzaagbladen met een Ø 216, 250, 254 en groter dan 300 mm

Diameter x 
zaagbreedte x 
asgat mm

Materiaal Aantal 
tanden

Tand vorm Dikte mm Spaanhoek Geschikt voor Art.nr.

160 x 2,2 x 20 HW/CT 10 WT 1,4 22° KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus, 
KS 55 / KS 55 FS

628002000

190 x 2,2 x 30 HW/CT 14 WT 1,4 25° KS 66/KS 66 Plus/KSE 68 Plus 628005000

190 x 2,2 x 30 HW/CT 16 VT/VA 1,4 12° KS 66/KS 66 Plus/KSE 68 Plus 628006000

216 x 2,4 x 30 HW/CT 24 WT 1,8 5° neg. KS 216/KGS 216/KGS 216 Plus 628009000

254 x 2,4 x 30 HW/CT 24 WT 1,6 5° neg. KS 254 Plus/KGS 254/KGS 254 Plus/KGS 
254 I Plus

628220000

254 x 2,4 x 30 HW/CT 40 WT 1,8 20° TS 254, TK 250 628025000 

315 x 2,8 x 30 HW/CT 20 VT 1,8 22° TKHS 315, KGT 300 628015000

400 x 3,5 x 30 HW/CT 28 VT/VA 2,5 10° BKS 400 628018000

400 x 3,5 x 30 HW/CT 60 WT 2,5 15° BKS 400 628019000

450 x 3,5 x 30 HW/CT 32 VT/VA 2,5 10° BKS 450 Plus/BKH 450 Plus 628020000

450 x 3,8 x 30 HW/CT 66 WT 2,8 15° BKS 450 Plus/BKH 450 Plus 628021000

Cirkelzaagbladen »precision cut«

Cirkelzaagbladen voor cirkelzagen en (half-)stationaire cirkelzagen

 n Zeer breed gebruiksspectrum in de houtbewerking
 n Voor zeer goede, zuivere zaagresultaten bij langs- en dwarssneden in zacht en hard hout
 n Zeer geschikt voor massief en multiplexhout, ruwe spaanplaten, gecoat of gefineerd, MDF, compositiematerialen
 n Hoger vermogen van de cirkelzagen nodig
 n Nevengatopname bij cirkelzaagbladen met een Ø 216, 250, 254 en groter dan 300 mm

 Diameter x 
zaagbreedte x 
asgat mm

Materiaal Aantal 
tanden

Tand vorm Dikte mm Spaanhoek Geschikt voor Art.nr.

160 x 1,6 x 20 / 16 HW/CT 24 WT 1,1 22° KSAP 18, KSA 18 LTX 628030000

160 x 2,2 x 20 HW/CT 24 WT 1,4 20° KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus, 
KS 55 / KS 55 FS

628031000

190 x 2,2 x 30 HW/CT 48 WT 1,4 15° KS 66/KS 66 Plus/KSE 68 Plus 628035000

216 x 2,4 x 30 HW/CT 48 WT 1,8 5° neg. KS 216/KGS 216/KGS 216 Plus 628041000

220 x 2,4 x 30 HW/CT 36 WT 1,6 10° UK 290/UK 333/Secanta 628042000

254 x 2,4 x 30 HW/CT 40 WT 1,6 20° TS 254, TK 250 628059000

254 x 2,4 x 30 HW/CT 48 WT 1,8 5° neg. KS 254 Plus/KGS 254/KGS 254 Plus/KGS 
254 I Plus

628221000

254 x 2,4 x 30 HW/CT 60 WT 1,8 5° neg. KS 254 Plus/KGS 254/KGS 254 Plus/KGS 
254 I Plus 

628222000

Diameter x 
zaagbreedte x 
asgat mm

Materiaal Aantal 
tanden

Tand vorm Dikte mm Spaanhoek Geschikt voor Art.nr.

305 x 2,4 x 30 HW/CT 48 WT 1,8 5° neg. KS 305 Plus, KGS 305 628227000

305 x 2,4 x 30 HW/CT 60 WT 1,8 5° neg. KS 305 Plus, KGS 305 628228000

305 x 2,4 x 30 HW/CT 84 WT 1,8 5° neg. KS 305 Plus, KGS 305 628229000

315 x 2,4 x 30 HW/CT 84 WT 1,8 5° neg. KS 315 Plus, KGS 305 628225000

315 x 2,8 x 30 HW/CT 84 WT 1,8 10° KS 305, KGT 300, TKHS 315 628058000

Cirkelzaagbladen "Classic" voor (half-)stationaire cirkelzagen

 n Zeer breed gebruiksspectrum in de houtbewerking
 n Voor goede, mooie resultaten bij zaagsneden in de lengterichting en overdwars in zacht en hard hout
 n Zeer geschikt voor massief en multiplexhout, ruwe spaanplaten, gecoat of gefineerd, MDF, compositiematerialen
 n Hoger vermogen van de cirkelzagen nodig

Diameter x 
zaagbreedte x 
asgat
mm

Materiaal Aantal 
tanden

Tand vorm Dikte mm Spaanhoek Geschikt voor Art.nr.

216 x 2,4 x 30 HW/CT 40 WT 1,8 5° neg. KS 216 M / KGS 216 M 628060000

216 x 2,4 x 30 HW/CT 30 WT 1,6 22° TS 216 628062000

216 x 1,8 x 30 HW/CT 40 WT 1,2 5° KGS 18 LTX 216 628065000

254 x 2,4 x 30 HW/CT 48 WT 1,8 5° neg. KGS 254 M 628061000

305 x 2,4 x 30 HW/CT 56 WT 1,6 5° neg. KGS 305 M 628064000

Cirkelzaagbladen »multi cut«

Cirkelzaagbladen voor cirkelzagen en (half-)stationaire cirkelzagen

 n Universeel gebruik bij veeleisende materialen
 n Bij hoge vereisten m.b.t. de zaagkwaliteit, bv. laminaat, dunwandige profielen van kunststof, aluminium, koper en messing
 n Ideaal geschikt voor vele toepassingen in de binnenafwerking
 n Perfecte zaagresultaten ook bij dwarssneden in massief hout, ruwe, gecoate of gefineerde spaanplaten, MDF
 n Zeer hoog vermogen van de cirkelzaag nodig
 n Relatief langzame zaaggang
 n Nevengatopname bij cirkelzaagbladen met een Ø 216, 250, 254 en groter dan 300 mm

Diameter x 
zaagbreedte x 
asgat mm

Materiaal Aantal 
tanden

Tand vorm Dikte mm Spaanhoek Geschikt voor Art.nr.

160 x 2,2 x 20 HW/CT 42 WT 1,4 15° KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus, 
KS 55 / KS 55 FS

628072000

160 x 2,2 x 20 HW/CT 54 FZ/ TZ 1,4 8° KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus, 
KS 55 / KS 55 FS

628073000

190 x 2,2 x 30 HW/CT 56 FZ/ TZ 1,4 8° KS 66/KS 66 Plus/KSE 68 Plus 628077000

216 x 2,4 x 30 HW/CT 64 FZ/ TZ 1,6 10° TS 216 628063000

216 x 2,4 x 30 HW/CT 60 FZ/ TZ 1,8 5° neg. KS 216/KGS 216/KGS 216 Plus 628083000

220 x 2,6 x 30 HW/CT 80 FZ/ TZ 1,6 10° UK 290/UK 333/Secanta 628084000

254 x 2,4 x 30 HW/CT 80 FZ/ TZ 1,6 5° TS 254, TK 250 628093000

254 x 2,4 x 30 HW/CT 80 FZ/ TZ 1,8 5° neg. KS 254 Plus/KGS 254/KGS 254 Plus/KGS 
254 I Plus

628223000

Cirkelzaagbladen "Classic" voor (half-)stationaire cirkelzagen

 n Universeel gebruik bij veeleisende materialen
 n Bij hoge vereisten m.b.t. de zaagkwaliteit, bv. laminaat, dunwandige profielen van kunststof, aluminium, koper en messing
 n Ideaal geschikt voor vele toepassingen in de binnenafwerking
 n Perfecte zaagresultaten ook bij dwarssneden in massief hout, ruwe, gecoate of gefineerde spaanplaten, MDF
 n Zeer hoog vermogen van de cirkelzaag nodig
 n Relatief langzame zaaggang

Diameter x 
zaagbreedte x 
asgat mm

Materiaal Aantal 
tanden

Tand vorm Dikte mm Spaanhoek Geschikt voor Art.nr.

216 x 2,4 x 30 HW/CT 60 FZ/ TZ 1,8 5° neg. KS 216 M / KGS 216 M 628066000

Geleiderail met toebehoren Art.nr.

Geleiderail
 n Stabiel, geanodiseerd aluminium profiel
 n Anti-sliplaag voor grip bij het plaatsen en ter bescherming van de werkstukken 

tegen krassen
 n Spelingsvrij instelbare geleidingsliniaal

Geschikt voor: Metabo-decoupeerzagen, -handcirkelzagen en de bovenfrezen
OFE 738 en Of E 1229 Signal (bij gebruik van de desbetreffende toebehoren);
KS 55 FS, KSE 55 Vario Plus, KS 66 Plus, KSE 68 Plus direct te gebruiken

631213000

Zagen Zagen
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Decoupeerzagen

Technische gegevens 750 Watt 
pendel-decoupeerzaag 
STE 140 Plus

750 Watt 
pendel-decoupeerzaag 
STEB 140 Plus

18 Volt 
accu-decoupeerzaag 
STA 18 LTX 140

18 Volt 
accu-decoupeerzaag 
STA 18 LTX

Max. materiaaldikte in

– hout 140 mm 140 mm 140 mm 135 mm

– non-ferro metalen 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm

– plaatstaal 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm

Pendelslag-standen 4 4 4 4

Gewicht 2,5 kg 2,6 kg 2,9 kg 2,8 kg

Standaarduitvoering Afzuigstuk, beschermglas, 
2 x beschermplaat 
(Pertinax en vilt), 
geleidingsrailadapter, 
splinterbeveiligingsplaatje, 
2 x decoupeerzaagblad 
(hout „professional“ 
(splintervrij) en Universeel 
„pionier“) en MetaLoc II

Afzuigstuk, beschermglas, 
2 x beschermplaat 
(Pertinax en vilt), 
geleidingsrailadapter, 
splinterbeveiligingsplaatje, 
2 x decoupeerzaagblad 
(hout „professional“ 
(splintervrij) en Universeel 
„pionier“) en MetaLoc II

Afzuigstuk, beschermglas, 
beschermplaat kunststof, 
splinterbeveiligingsplaatje, 
2x5.2 Ah Li-Power accu-
packs, lader ASC 30–36 V 
„AIR COOLED“,

Beschermplaat kunststof, 
splinterbeveiligingsplaatje, 
inbussleutel, 2x5.2 Ah Li-Power 
accu-packs, lader ASC 30–36 V 
„AIR COOLED“ en koffer

Art.nr. 601403700 601404500 601405650 602298650

  
 

Decoupeerzaagbladen

 Materiaal Nuttige lengte mm Tandsteek Gelijk aan 
Bosch-type

Verpakt 
per

Art.nr.

 
Voor hout, serie »professional« 
Snel, zuiver en met precieze hoek werken bij een lange levensduur

 

 Hardhout, zachthout, spaanplaten, meubelplaten 5-50 mm, voor snelle zaagsneden

 geslepen, gezet HCS 74 4,0 mm T 144 D 5 623633000

 

 Hardhout, zachthout, spaanplaten, meubelplaten 2-15 mm, vezelplaten, voor snelle zaagsneden

 geslepen, gezet HCS 126 4,0 mm T 344 D 5 623678000

 

 Hardhout, zachthout, spaanplaten, meubelplaten, vezelplaten, constructiehout, extra dik

 geslepen, gezet HCS 155 4,0 mm T 744 D 5 623603000

 Zachthout, triplex, kunststoffen, 1,5-5 mm, voor zuivere zaagsneden, speciaal voor gebogen zaagsneden

 vrijloophoek geslepen HCS 57 1,4 mm T 101 AO 5 623651000

 Hardhout, zachthout, spaanplaten, meubelplaten, vezelplaten, kunststoffen 3-30 mm, voor zuivere zaagsneden

 vrijloophoek geslepen, tanden geslepen HCS 74 2,5 mm T 101 B 5 623634000

 

 Hardhout, zachthout, spaanplaten, meubelplaten, 10-45 mm, vezelplaten 10-45 mm, voor zuivere zaagsneden

 vrijloophoek geslepen, tanden geslepen HCS 74 4,0 mm T 101 D 5 623635000

 

 aan beide zijden perfecte, gladde zaagresultaten, let op: pendelslag uitschakelen!, voor snelle zaagsneden

 vrijloophoek geslepen, tanden geslepen HCS 93 2,2 mm T 308 5 623998000

 

 Hardhout, zachthout, laminaatvloerpanelen, gecoate platen, kunststof 3-30 mm, voor zuivere zaagsneden, 
zaagblad met invalpunt

 vrijloophoek geslepen, tanden geslepen BiM 74 2,7 mm T 101 BF 5 623975000

Aan beide zijden perfecte, gladde zaagresultaten, Let op: pendelslag uitschakelen! voor snelle zaagsneden, 
zachthout

vrijloophoek geslepen, tanden geslepen BiM 93 2,2 mm T 308 BF 5 623999000

Hout, hout met spijkers, metaal, non-ferro metalen, kunststoffen

gezet, gefreesd BiM 106 2,4 - 5,0 mm, 
progressief

T 345 XF 5 623677000

Reciprozagen

Technische gegevens 1200 Watt pendelreciprozaag 
PSE 1200

18 Volt accu-reciprozaag 
ASE 18 LTX

10,8 Volt accu-reciprozaag 
PowerMaxx ASE

Aantal slagen (onbelast) 0 – 2.600 /min. 0 – 2.700 /min. 0 – 3.100 /min.

Zaagbladslag 28 mm 30 mm 13 mm

Gewicht 4 kg 3,6 kg 1,5 kg

Standaarduitvoering Koffer Inbussleutel, 2x5.2 Ah Li-Power  
accu-packs, lader ASC 30-36 V  
„AIR COOLED“ en koffer

2x4.0 Ah Li-Power accu-packs,  
lader LC 40, MetaLoc-koffer, recipro-
zaagblad voor hout en metaal, 
decoupeerzaagblad voor metaal

Art.nr. 601301000 602269650 602264750

 

Repricozaagbladen met 1/2" universele schacht

 Uitvoering Materiaal Totale lengte
mm

Dikte
mm

Tandsteek Gelijk aan 
Bosch-type

Verpakt 
per

Art.nr.

 

 Platen 0,7-3 mm, profielen Ø 0,5-100 mm, profielen 0,5-100 mm

 gezet, gefreesd BiM 150 0,9 1,4 mm/ 18 TPI S 922 EF 5 631454000

 

 Platen 1,5-4 mm, profielen Ø 5-175 mm, profielen 5-175 mm, voor vlakke zaagsneden

 gezet, gefreesd BiM 225 0,9 1,4 mm/ 18 TPI S 1122 EF 5 631493000

 

 Platen 3-8 mm, buizen, profielen Ø 10 - 100 mm

 gezet, gefreesd BiM 150 0,9 1,8 mm/ 14 TPI S 922 BF 5 631491000

 

 Platen 3-8 mm, buizen, profielen Ø 10 - 175 mm, vlakke zaagsneden

 gezet, gefreesd BiM 225 0,9 1,8 mm/ 14 TPI S 1122 BF 5 631494000

 

Platen 3-8 mm, profielen

gezet, gefreesd BiM 100 0,9 2 mm/ 14 TPI S 522 BF 5 628267000

Platen 0,7-3 mm, profielen

gezet, gefreesd BiM 100 0,9 1,4 mm/ 18 TPI S 522 EF 5 628268000

 Materiaal Nuttige lengte mm Tandsteek Gelijk aan 
Bosch-type

Verpakt 
per

Art.nr.

voor metaal, serie »classic«

Stalen platen 1-3 mm, non-ferro metalen

gefreesd, gegolfd HSS 51 1,2 mm T 118 A 5 623637000

Stalen platen 2,5-6 mm, non-ferro metalen

gefreesd, gegolfd HSS 51 2,0 mm T 118 B 5 623638000

Stalen platen 1-3 mm, non-ferro metalen, sandwichmaterialen

gefreesd, gegolfd HSS 106 1,2 mm T 318 A 5 623629000

Stalen platen 2,5-6 mm, sandwichmaterialen 2-120 mm, non-ferro metalen, plexiglas

gefreesd, gezet BiM 150 2,0 mm T 718 BF 5 623604000

voor gipskarton/cementstoffen, serie »expert«

voor speciale toepassingen, bv. gipskarton, cementstoffen

Gipskarton, cementvezelplaten 5-50 mm, glasvezelversterkte kunststoffen 5-20 mm

geslepen HM 74 4,3 mm T 141 HM 1 623652000

Gipskarton, cementvezelplaten 5-50 mm, glasvezelversterkte kunststoffen 5-20 mm

geslepen HM 106 4,3 mm T 341 HM 3 623671000

Zagen Zagen
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Uitvoering Materiaal Totale lengte
mm

Dikte
mm

Tandsteek Gelijk aan 
Bosch-type

Verpakt 
per

Art.nr.

Hout, hout met spijkers, metalen inlegelementen Ø 5-150 mm, platen, buizen, profielen 3-18 mm, kunststoffen 5-150 mm

gezet, gefreesd BiM 200 1,25 progr. S 3456 XF 5 631915000

Hout, hout met spijkers, kunststof spaanplaten

gezet, gefreesd BiM 100 0,9 4 mm/ 6 TPI S 511 DF 5 628265000

Hout, metaal, kunststoffen

gezet, gefreesd BiM 100 0,9 1,4-1,8 mm/ 14-18 
TPI

S 522BEF 5 628266000

voor hout en metaal, serie »professional«

Snel, stabiel, voor zware werkzaamheden, reciprozaagbladen > 1,0 mm dikte

 Uitvoering Materiaal Totale lengte
mm

Dikte
mm

Tandsteek Gelijk aan 
Bosch-type

Verpakt 
per

Art.nr.

Hout 10-100 mm, hout met spijkers, kunststoffen, raamkozijnen, speciaal voor invalsneden

gezet, gefreesd BiM 150 1,25 3,2-5,1 mm/ 5-8 TPI S 611VF 5 631984000

Hout, hout met spijkers, metalen inlegelementen Ø 10-100 mm, kunststoffen, voor sloop- en renovatiewerkzaamheden

gezet, gefreesd BiM 150 1,6 4,3 mm/ 6 TPI S 610 DF 5 631925000

Hout, hout met spijkers, metalen inlegelementen Ø 10-175 mm, kunststoffen, voor sloop- en renovatiewerkzaamheden

gezet, gefreesd BiM 225 1,6 4,3 mm/ 6 TPI S 1110 DF 5 631926000

Voor speciale toepassingen, serie »expert«

Voer iedere speciale toepassing het optimale soort reciprozaagblad

 Uitvoering Materiaal Totale lengte
mm

Dikte
mm

Tandsteek Gelijk aan 
Bosch-type

Verpakt 
per

Art.nr.

Gasbeton 10-250 mm, baksteen 10-250 mm, fibercement, GVC

hardmetalen tanden, 
gezet

HM 300 1,5 8,5 mm/ 3 TPI S 1241 HM 1 631146000

Gipskarton, voor zuivere zaagsneden

gezet, gefreesd BiM 100 0,9 4,2 mm/ 6 TPI S 528 DF 5 628264000

Gipskarton 8-100 mm, voor zuivere zaagsneden

gezet, gefreesd BiM 150 1,25 4,3 mm/ 6 TPI S 628 DF 5 631907000

Muursteen, baksteen, poriënbeton, cementplaten, voor materiaaldiktes < 215 mm

HM 305 1,5 12,7 mm/ 2 TPI S 1243 HM 1 631917000

Muursteen, baksteen, poriënbeton, cementplaten, voor materiaaldiktes < 365 mm

HM 455 1,5 12,7 mm/ 2 TPI S 2243 HM 1 631918000

PERSLUCHT

Technische gegevens Power 400-20 W OF
Opgenomen vermogen 1,7 kW
Aanzuigvermogen 330 l/min.
Vulvermogen 200 l/min.
Ketelinhoud 20 l
Max. druk 10 bar
Gewicht 45 kg

Power 400-20 W OF
nn Compacte en mobiele compressor voor het flexibele gebruik binnen  
en op bouwplaatsen 
nn Bevestigings- en transportmogelijkheid voor Metaloc en andere  
gangbare koffersystemen 
nn Kraan-ogen voor het veilige en eenvoudige transport op de bouwplaats

Met: 2 universele 
snelkoppelingen

899,00 incl. BTW
1.087,80

 Art.nr. 601546000

Olievrije compressor Power-klasse

Power 280-20 W OF
nn Compacte en mobiele compressor voor het flexibele 
gebruik binnen en op bouwplaatsen 
nn Bevestigings- en transportmogelijkheid voor Metaloc 
en andere gangbare koffersystemen 
nn Kraan-ogen voor veilig en eenvoudig transport  
op de bouwplaats

Power 180-5 W OF
nn Draagbare montagecompressor - ideaal voor nieten 
en spijkeren en het afpersen van buisleidingen
nn Armaturen en bedieningselementen in buisframe 
beschermd en goed zichtbaar

Met: 2 universele snelkoppelingen

Met: Universele snelkoppeling

Technische gegevens Power 280-20 W OF
Opgenomen vermogen 1,7 kW
Aanzuigvermogen 280 l/min.
Vulvermogen 150 l/min.
Ketelinhoud 20 l
Max. druk 10 bar
Gewicht 40 kg

Technische gegevens Power 180-5 W OF
Opgenomen vermogen 1,1 kW
Aanzuigvermogen 160 l/min.
Vulvermogen 90 l/min.
Ketelinhoud 5 l
Max. druk 8 bar
Gewicht 16 kg

Olievrije compressor Power-klasse

Olievrije compressor Power-klasse

449,00 incl. BTW
543,30

 Art.nr. 601545000

151,00 incl. BTW
182,70

 Art.nr. 601531000

Power 250-10 W OF
nn Draagbare montagecompressor – ideaal voor nieten 
en spijkeren en het afpersen van buisleidingen
nn Armaturen en bedieningselementen in buisframe 
beschermd en goed zichtbaar
nn Kraan-ogen voor veilig en eenvoudig transport  
op de bouwplaats

Olievrije compressor Power-klasse

Met: 2 universele snelkoppelingen

Technische gegevens Power 250-10 W OF 
Opgenomen vermogen 1,5 kW
Aanzuigvermogen 220 l/min.
Vulvermogen 120 l/min.
Ketelinhoud 10 l
Max. druk 10 bar
Gewicht 19,8 kg

229,00 incl. BTW
277,10

 Art.nr. 601544000

Leverbaar vanaf juli 2015

Leverbaar vanaf juli 2015

Leverbaar vanaf juli 2015

Zagen Perslucht

nn Leverbaar vanaf juli 2015



117116

Compressoren en toebehoren

Technische gegevens Compressor 
Mega 700-90 D

Toebehoren Persluchtslang SUPER-AIR

Aanzuigvermogen 650 l/min. Lengte 10 m

Vulvermogen 520 l/min. Diameter 10 mm

Max. druk 11 bar Max. druk 20 bar

Opgenomen vermogen 4 kW Uitvoering Met snelkoppeling en nippel

Ketelinhoud 90 l Art.nr. 0901056056

Standaarduitvoering 3 universele koppelingen

Art.nr. 601542000

Blaaspistolen

Technische gegevens Blaaspistool BP 200 Blaaspistool Alu BPA 15 S

Werkdruk 3 – 8 bar 4 – 6 bar

Gewicht 0,14 kg 0,28 kg

Standaarduitvoering EURO steeknippel 1/4“, met rubber ommantelde 
mondstukpunt

EURO steeknippel 1/4“, geluiddempend veiligheidsmondstuk

Art.nr. 601581000 601584000

Slanghaspels

 
 
 
 
 
 

Technische gegevens Slanghaspel SA 100 Slanghaspel ST 200

Lengte 20 m 30 m

Binnen-Ø 9 mm 8,5 mm

Buiten-Ø 15 mm 12,5 mm

Max. druk 15 bar 12 bar

Gewicht 4 kg 8 kg

Standaarduitvoering Met 20 m drukslang met textielvoering, snelkoppeling 1/4" en 
steeknippel 1/4"

Met 30 m uitermate flexibele PU-slang, snelkoppeling 1/4",  
met draaikoppeling, 360° draaibaar

Art.nr. 0901054975 0901054568

Nietapparaten/tackers

Technische gegevens Perslucht-nietapparaat 
DKG 80/16

Perslucht-nietapparaat 
DKG 90/25

Perslucht-nietapparaat 
DKG 90/40

Perslucht-nietapparaat 
DKG 114/65

Niettype 80 90 + ES 90 + ES 114

Nietlengte 4 – 16 mm 13 – 25 mm 13 – 40 mm 32 – 65 mm

Werkdruk 5 – 7 bar 5 – 7 bar 5 – 7 bar 5 – 8 bar

Gewicht 0,78 kg 0,72 kg 0,93 kg 2,5 kg

Standaarduitvoering EURO en Orion,  
steeknippel 1/4“, olieflesje, 
veiligheidsbril en koffer

EURO en Orion,  
steeknippel 1/4“, olieflesje, 
veiligheidsbril en koffer

EURO en Orion,  
steeknippel 1/4“, olieflesje, 
veiligheidsbril en koffer

EURO en Orion,  
steeknippel 1/4“, olieflesje 
en veiligheidsbril

Art.nr. 601564500 601565500 601566500 601567500

Technische gegevens Perslucht-pintacker 
DPN 25

Perslucht-platkop- 
spijkerapparaat DSN 50

Technische gegevens Perslucht-nietapparaat/ 
Tacker DKNG 40/50

Spijkertype PN SKN Spijkertype SKN

Spijkerlengte 15 – 25 mm 15 – 50 mm Spijkerlengte 15 – 50 mm

Werkdruk 4,5 – 7 bar 5 – 8 bar Niettype 90 + ES

Luchtverbruik per slag 0,34 l 0,66 l Nietlengte 15 – 40 mm

Gewicht 1 kg 0,92 kg Werkdruk 5 – 7 bar

Standaarduitvoering EURO en Orion,  
steeknippel 1/4“, olieflesje, 
veiligheidsbril en koffer

EURO en Orion,  
steeknippel 1/4“, olieflesje, 
veiligheidsbril, koffer

Luchtverbruik per slag 0,66 l

Gewicht 1,1 kg

Standaarduitvoering EURO en Orion,  
steeknippel 1/4“, olieflesje, 
veiligheidsbril, koffer

Art.nr. 601563500 601568500 Art.nr. 601562500

Kitpistolen

Technische gegevens Perslucht-kitpistool 
DKP 310

Werkdruk 6 bar

Luchtverbruik 65 l/min.

Opnamemaat 310 ml

Gewicht 0,46 kg

Standaarduitvoering EURO en Orion,  
steeknippel 1/4“

Art.nr. 601573000

Perslucht Perslucht
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Toebehoren voor nietapparaten en tackers

Nieten

 n Geharst
 n Gegalvaniseerd

Breedte mm Totale lengte mm Verpakt per Geschikt voor Art.nr.

Type 80, rugbreedte 12,8 mm / draaddikte 0,65 x 0,95 mm

80/10 CNK 12,8 10 3.000 KG 80/16, DKG 80/16 0901053871

80/14 CNK 12,8 14 3.000 KG 80/16, DKG 80/16 0901053898

Type 90, rugbreedte 5,8 mm / draaddikte 1,05 x 1,27 mm

90/25 CNK 5,8 25 2.000 Combi 32, combi 40/50, 
KG 90/25, KG 90/40

0901053812

90/40 CNK 5,8 40 2.000 Combi 40/50, KG 90/40 0901053847

Type 114, rugbreedte 10,8 mm / draaddikte 1,60 x 1,40 mm

114/50 CNK 10,8 50 10.000 DKG 114/65 628873000

114/65 CNK 10,8 65 10.000 DKG 114/65 628874000

Platkopnagels

 n Gegalvaniseerd 
 n Draaddikte 0,9 x 1,2 mm

Totale lengte mm Verpakt per Geschikt voor Art.nr.

SKN 30 NK 30 1.000 Kombi 32, Kombi 40/50, SKN 50, DSN 50 0901053740

SKN 50 NK 50 1.000 Kombi 40/50, SKN 50, DSN 50 0901053782

Pinnagels

 n Verzinkt 
 n Draaddikte 0,64 x 0,64 mm

Totale lengte mm Verpakt per Geschikt voor Art.nr.

PN 25 NK 25 10.000 DPN 25 628863000

Bouwpompen

Technische gegevens Drainagepomp 
DP 18-5 SA

Drainagepomp 
DP 28-10 S Inox

Vuilwaterpomp 
SP 24-46 SG

Vuilwaterpomp 
SP 28-50 S Inox

Max. opvoercapaciteit 18.000 l/h 28.000 l/h 24.000 l/h 28.000 l/h

Max. opvoerhoogte 12 m 17 m 9 m 12 m

Max. dompeldiepte 7 m 7 m 7 m 7 m

Max. druk 1,2 bar 1,7 bar 0,9 bar 1,2 bar

Pompbehuizing Aluminium Roestvast staal Grijs gietijzer Roestvast staal

Max. korrelmaat tot 5 mm 10 mm 46 mm 50 mm

Drukaansluiting 1 1/2"-binnenschroefdr. 1 1/2"-binnenschroefdr. 2"-inwendige schroefdraad 2"-inwendige schroefdraad

Gewicht 10 kg 18,5 kg 17,9 kg 19,3 kg

Standaarduitvoering Vlotterschakelaar Vlotterschakelaar Vlotterschakelaar Vlotterschakelaar

Art.nr. 604111000 604112000 604113000 604114000

Toebehoren Brandweerkoppeling 1 1/2” 
BD (buitendraad)

Brandweerkoppeling met 
verlengbuis 100 mm

Brandweerkoppeling 2" BD 
(buitendraad)

Afvoerset voor vuilwater-
dompelpompen 15 m

Art.nr. 0903061375 628801000 628800000 0903061294

Heteluchtpistolen

Technische gegevens 2000 Watt heteluchtpistool HE 20-600 2300 Watt heteluchtpistool HE 23-650 Control

Luchthoeveelheid 150 / 300 / 500 l/min. 150 – 250 / 150 – 500 / 500 l/min.

Luchttemperatuur 50 / 50 – 600°C 50 / 50 – 650°C

Opgenomen vermogen 2.000 W 2.300 W

Gewicht 0,7 kg 0,9 kg

Standaarduitvoering Breedstraalmondstuk (50 mm)
Verloopmondstuk (20 mm)
Koffer

Breedstraalmondstuk (50 mm)
Verloopmondstuk (9 mm)
Reflectormondstuk
Koffer

Art.nr. 602060500 602365500

Heggenschaar

Technische gegevens 18 Volt accu-heggenschaar AHS 18-55 V body

Snoeidikte 18 mm

Snoeilengte 53 cm

Aantal sneden bij nullast 2.700 /min.

Gewicht (met accu-pack) 3,9 kg

Standaarduitvoering Opbergkoker, zonder accu-pack, zonder lader

Art.nr. 600463850

Kitpistolen

Technische gegevens 10.8 Volt accu-kitpistool 
KPA 10.8 600

10.8 Volt accu-kitpistool 
KPA 10.8 400

Toebehoren Art.nr.

Uitpersdruk 4.413 N / 450 kg 4.413 N / 450 kg Patroonbuis  
400 ml  
incl. tandheugel 
en uitpersschijf 
voor in de handel 
verkrijgbare 
foliezakken en 
patronen

630148000

Opnamemaat 600 ml 400 ml

Geschikt voor Patronen, foliezakken Patronen

Gewicht (met accu-pack) 2,7 kg 2,7 kg

Standaarduitvoering 600 ml-buis 
Uitdrukschijf voor foliezakken 
Uitdrukschijf voor patronen 
Li-Power accu-pack (10,8 V/4,0 Ah) 
Lader LC 40 

400 ml-buis 
Uitdrukschijf voor foliezakken 
Uitdrukschijf voor patronen 
Li-Power accu-pack (10,8 V/4,0 Ah) 
Lader LC 40

Art.nr. 602117600 602117610

OVERIGE

Perslucht en bouwpompen Overige
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Accu Overige

Accu-bouwradio 
PowerMaxx RC

Accu-bouwradio 
RC 14.4-18

Accu-bouwlamp 
BSA 14.4-18 LED

Max. looptijd per acculading 10,8 V / 2,0 Ah: 10,6 h  
10,8 V / 4,0 Ah: 21,2 h  
10,8 V / 5,2 Ah: 27,6 h

14,4 V / 2,0 Ah: 9,2 h  
14,4 V / 4,0 Ah: 18,4 h  
18 V / 2,0 Ah: 12,3 h  
18 V / 4,0 Ah: 24 h  
18 V / 5,2 Ah: 31,2 h

14,4 V / 2,0 Ah: 2,2 h  
14,4 V / 4,0 Ah: 4,3 h  
18 V / 2,0 Ah: 2,7 h  
18 V / 4,0 Ah: 5,4 h  
18 V / 5,2 Ah: 7,0 h

Gewicht (zonder accu-pack) 2,2 kg 5,3 kg 2,5 kg

Standaarduitvoering AUX-aansluitkabel 
Netsnoer, 2 batterijen (AAA) 
voor tijd- en zendergeheugen

AUX-aansluitkabel 
Netsnoer 
zonder accu-pack

Excl. accu-pack en lader

Art.nr. 602113000 602106000 602111850

Accu-lamp 
PowerMaxx ULA LED

Accu-staaflamp 
PowerMaxx SLA LED

Universele accu-handlamp 
ULA 14.4-18 LED

Accu-staaflamp 
SLA 14.4-18 LED

Max. lichtduur per acculading 10,8 V / 2,0 Ah: 9,5 h 10,8 V / 
4,0 Ah: 19 h 10,8 V / 5,2 Ah: 
24,7 h

10,8 V / 2,0 Ah: 3,8 h 10,8 V / 
4,0 Ah: 7,6 h 10,8 V / 5,2 Ah: 
9,9 h

14,4 V / 2,0 Ah: 4,5 h 14,4 V / 
4,0 Ah: 9 h 18 V / 2,0 Ah: 6,4 h 
18 V / 4,0 Ah: 12,7 h 18 V / 5,2 
Ah: 16,5 h

14,4 V / 2,0 Ah: 3,4 h 14,4 V / 
4,0 Ah: 6,8 h 18 V / 2,0 Ah:  
4,5 h 18 V / 4,0 Ah: 9,1 h 18 V / 
5,2 Ah: 11,8 h

Gewicht (zonder accu-pack) 0,32 kg 0,42 kg 0,39 kg 0,46 kg

Standaarduitvoering zonder accu-pack en zonder 
lader

zonder accu-pack en zonder 
lader

zonder accu-pack en zonder 
lader

zonder accu-pack en zonder 
lader

Art.nr. 600367000 600369000 600368000 600370000

Toebehoren voor accu-bouwlamp

Statief Art.nr.

Statief voor accu-bouwlamp
 n Telescopische poten met snelvergrendeling en extra centrale telescopische 

geleider 
(werkhoogte van 85 cm tot 173 cm). ␍ 

 n Stabiele positie door rubberen antislipvoetjes, statiefpoten door middel van 
kettingen aan elkaar vastgemaakt

 n Makkelijk te vervoeren door draagriem en -tas
 n Met 5/8"-statiefschroefdraad

623729000

MetaLoc
 n Extreem robuuste, breukvaste boxen met brede draaggreep
 n Doordacht opbergsysteem, altijd de juiste toebehoren bij de juiste machine, speciale vakken voor het 

toebehoren en het opbergen van kleine onderdelen 
... en van box tot box - boxen kunnen gestapeld en aan elkaar gekoppeld worden, overzichtelijk 
opbergsysteem in de werkplaats, in de auto, overal

 n Talrijke toepassingen bv. door individueel samen te stellen schuimrubberen vakverdelers 
(toebehoren)

 n Zelfs bij extreme temperaturen blijft de MetaLoc in topvorm (-40° tot +90°C)
 n Geen uitstekende delen, daardoor geen gevaar om ergens achter te blijven hangen,  

bv. op de bouwplaats

Uitvoering Afmetingen Art.nr.

MetaLoc II
MetaLoc II, leeg, zonder inzetelementen

396 x 296 x 157,5 mm 626431000

MetaLoc III
Lege MetaLoc III, zonder 
inzetelementen

396 x 296 x 210 mm 626432000

MetaLoc IV
Lege MetaLoc IV, zonder 
inzetelementen

396 x 296 x 315 mm 626433000

PBM (Persoonlijke BeschermingsMiddelen)

Gehoorbescherming Art.nr.

Beugel-gehoorbescherming (opvouwbaar)
 n Het innovatieve design garandeert een comfortabel dragen door unieke ovaal 

gevormde, zachte schuimstof dopjes
 n Ergonomisch gevormd; vermindert de overdracht van storende geluiden door 

te voorkomen dat de beugel over de kleding wrijft
 n Zeer laag gewicht: slechts 8 gram
 n Set incl. 1 paar reservedopjes
 n Isolatiewaarden: SNR 23 dB, H: 26 dB, M: 18 dB, L: 17 dB

623754000

Fijnstofmaskers Art.nr.

3 x stofmaskers (FFP 2)
 n Bescherming tegen schadelijke stoffen tot het 10-voudige van de grenswaarde
 n Half stofmasker met uitademventiel voor maximale veiligheid (EN 149; 

veiligheidsniveau FFP2)
 n Uitademventiel vermindert hitte en vocht onder het masker
 n Hoge compatibiliteit met veiligheidsbrillen door geoptimaliseerde vormgeving
 n Naadloos omlopende hoofdband voor het comfortabel en veilig vastzitten van 

het masker; verpakkingseenheid: 3 stuks
 n "Veiligheidsniveau FFP 2": voor stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid 

c.q. minder giftige stoffen, nevel en rook; filter voor vaste en vloeibare deeltjes 
met gemiddelde vuilopnamecapaciteit; te gebruiken tot het 10-voudige van de 
desbetreffende grenswaarde.

623755000

Werkhandschoenen M1 Uitvoering Art.nr.

 n Precies passende beschermende handschoen
 n Afwerking uit stroef, zacht Amara-leer in de handpalm; hoge mate van 

flexibiliteit en houvast
 n Bescherming tegen mechanische belasting
 n Slijtagebestendig, ademend
 n Bevat geen stoffen waarvan bekend is dat ze allergieën veroorzaken
 n DIN EN 388 (2121)

Werkhandschoenen M1, maat 9 623757000

Werkhandschoenen M1, maat 10 623758000

Veiligheidsbrillen Uitvoering Art.nr.

 n Meer dan een gewone veiligheidsbril: een moderne fashion-look
 n Perfecte bescherming rondom, groot zichtveld door speciaal gevormd glas
 n Uitstekende ventilatie door optimaal geïntegreerd beugelconcept
 n Speciale coating (buiten krasvrij, binnen aanslagvrij)

Glas kleurloos, UV 2 - 1,2 623751000

Glas grijs, UV 5 - 2,5 623752000

Overige Overige
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Renovatieslijper RS 17-125 + diamant-komschijf 
Beton »professional« 

Langnek-schuurmachine LSV 5-225 
Comfort met variabele lengteverstelling 
+ zuiger ASR 35 L ACP + 25 
hechtschuurbladen 
 

Langnek-schuurmachine LSV 5-225 + 
zuiger ASR 35 L ACP + 25 
hechtschuurbladen 

TNO gecertificeerd met:  
Renovatieslijper RS 17-125 met diamant-
komschijf Beton »professional«, beugelgreep

Zuiger ASR 35 L ACP met zuigslang, PE-filterzak, 
spleetzuigmondstuk, vloermondstuk

Zuiger ASR 35 M ACP met antistatische 
zuigslang, PE-filterzak, spleetzuigmondstuk, 
vloermondstuk

Standaarduitvoering
Langnek-schuurmachine LSV 5-225 Comfort met 
schuurzool (zeer zacht), aansluitmof, flexibele as, 
inbussleutel en koffer

25 hechtschuurbladen met multi-perforatie (P120)

Zuiger ASR 35 L ACP met zuigslang, PE-filterzak, 
spleetzuigmondstuk, vloermondstuk

Standaarduitvoering
Langnek-schuurmachine LSV 5-225 met schuurzool 
(zeer zacht), aansluitmof, flexibele as, inbussleutel, 
gereedschapstas

25 hechtschuurbladen met multiperforatie (P120)

Zuiger ASR 35 L ACP met zuigslang, PE-filterzak, 
spleetzuigmondstuk, vloermondstuk

Harde materialen schuren met doeltreffende afzuiging Comfortabel schuren met doeltreffende afzuiging

Schuren met doeltreffende afzuiging

1.199,00 incl. BTW
1.450,80

 Art.nr. 690878000

Set-voordeel:   149,00
incl. BTW  180,30

1.069,00 incl. BTW
1.293,50

 Art.nr. 690877000

Set-voordeel:   129,00
incl. BTW 156,10

1.199,00 incl. BTW
1.450,80

 Art.nr. 690886000

Set-voordeel:   170,50
incl. BTW  206,30

1.099,00 incl. BTW
1.329,80

 Art.nr. 690885000

Set-voordeel:   150,50
incl. BTW 182,10

+ zuiger ASR 35 L ACP

+ zuiger ASR 35 M ACP

Renovatieslijper RS 14-125 + diamant-komschijf 
Beton »professional« 

Harde materialen schuren met doeltreffende afzuiging

1.099,00 incl. BTW
1.329,80

 Art.nr. 690882000

Set-voordeel:   139,00
incl. BTW  168,20

979,00 incl. BTW
1.184,60

 Art.nr. 690881000

Set-voordeel:   109,00
incl. BTW 131,90

+ zuiger ASR 35 L ACP

+ zuiger ASR 35 M ACP

Renovatieslijper RS 14-125 + diamant-
komschijf Abrasief »professional« 

TNO gecertificeerd met:  
Renovatieslijper RS 14-125 met diamant-
komschijf Abrasief »professional«, beugelgreep

Zuiger ASR 35 L ACP met zuigslang, PE-filterzak, 
spleetzuigmondstuk, vloermondstuk

Zuiger ASR 35 M ACP met antistatische 
zuigslang, PE-filterzak, spleetzuigmondstuk, 
vloermondstuk

Abrasieve materialen schuren met doeltreffende afzuiging

Meer info over  
de machines:
RS 17-125
zie blz. 96

ASR 35 L ACP
zie blz. 78

ASR 35 M ACP
zie blz. 78

Renovatieslijper RS 17-125 + diamant-
komschijf Abrasief »professional«

Renovatiefrees RF 14-115 + freeskop spits 

TNO gecertificeerd met:  
Renovatieslijper RS 17-125 met diamant-komschijf 
Abrasief »professional«, beugelgreep

Zuiger ASR 35 M ACP met antistatische zuigslang, PE-
filterzak, spleetzuigmondstuk, vloermondstuk

Zuiger ASR 35 L ACP met zuigslang, PE-filterzak, 
spleetzuigmondstuk, vloermondstuk

TNO gecertificeerd met:
Renovatiefrees RF 14-115 met freeskop spits (compleet), 
beugelgreep

Zuiger ASR 35 M ACP met antistatische zuigslang, PE-
filterzak, spleetzuigmondstuk, vloermondstuk

Zuiger ASR 35 L ACP met zuigslang, PE-filterzak, 
spleetzuigmondstuk, vloermondstuk

Abrasieve materialen schuren 
met doeltreffende afzuiging

Doeltreffend frezen van zachte 
materialen met afzuiging

RS 14-125
zie blz. 96

Meer info over  
de machines:
RF 14-115
zie blz. 96

LSV 5-225
zie blz. 94

KGS 315 Plus
zie blz. 108

LSV 5-225 Comfort
zie blz. 94

SYSTEEMOPLOSSINGEN VAN METABO:

STOFARM WERKEN.

1.099,00 incl. BTW
1.329,80

 Art.nr. 690884000

Set-voordeel:   139,00
incl. BTW  168,20

979,00 incl. BTW
1.184,60

 Art.nr. 690883000

Set-voordeel:   109,00
incl. BTW 131,90

+ zuiger ASR 35 L ACP

+ zuiger ASR 35 M ACP

Leverbaar vanaf zomer 2015

Leverbaar vanaf zomer 2015

Afkortzaag KGS 315 Plus

Standaarduitvoering
Afkortzaag KGS 315 Plus met trekfunctie,  
2-punts afzuiging, tafelverbredingen,  
HM-zaagblad (84 tanden)

Machinestandaard KSU 250 Mobile met 
onderstel, uittrekbare materiaaloplegvlakken, 
universele afkortzaagsteun   

Machinestandaard KSU 400 met uittrekbare 
materiaaloplegvlakken, universele 
afkortzaagsteun

Veilig zagen van max. 120 mm dik kanthout 

1.139,00 incl. BTW
1.378,20

 Art.nr. 690595000

Set-voordeel:   218,60
incl. BTW 264,50

+ machinestandaard 
KSU 250 Mobile
Totale lengte max. 250 cm

Set-voordeel:   153,15
incl. BTW  185,30

+ machinestandaard 
KSU 400
Totale lengte max. 400 cm

25x

Set-voordeel:   129,00
incl. BTW 156,10

+ zuiger ASR 35 L ACP

1.199,00 incl. BTW
1.450,80

 Art.nr. 690880000

Set-voordeel:   149,00
incl. BTW 180,30

+ zuiger ASR 35 M ACP

*

TNO gecertificeerd met:  
Renovatieslijper RS 14-125 met diamant-
komschijf Beton »professional«, beugelgreep

Zuiger ASR 35 L ACP met zuigslang, PE-filterzak, 
spleetzuigmondstuk, vloermondstuk

Zuiger ASR 35 M ACP met antistatische 
zuigslang, PE-filterzak, spleetzuigmondstuk, 
vloermondstuk

Set-voordeel:   129,00
incl. BTW 156,10

+ zuiger ASR 35 L ACP

Set-voordeel:   139,00
incl. BTW  168,20

+ zuiger ASR 35 M ACP

999,00 incl. BTW
1.208,80

 Art.nr. 690875000

1.139,00 incl. BTW
1.378,20

 Art.nr. 690876000

1.099,00 incl. BTW
1.329,80

 Art.nr. 690863000

1.069,00 incl. BTW
1.293,50

 Art.nr. 690879000

Maximale  
productiviteit  
met de juiste TOEBEHOREN!
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Meer info over  
de machines:

Meer info over  
de machines:

TS 254
zie blz. 109

ASA 25 L PC
zie blz. 79

ASR 25 L SC
zie blz. 78

Power 400-20 W OF
zie blz. 115

KHE 2650
zie blz. 88

Tafelcirkelzaag 
TS 254

Klopboormachine SBE 1100 Plus + zuiger 
ASA 25 L PC + stofafzuigadapter

Haakse slijper W 9-125 Quick + diamant-
doorslijpschijf TP 125 "professional" + set tegel-
diamantboorkronen Dry, 3-delig

Compressor Power 400-20 W OF + 
perslucht-nietapparaat DKG 114-65 + 
persluchtslang SUPER AIR

Standaarduitvoering
Tafelcirkelzaag TS 254 met onderstel, 
parallelgeleider, haakse geleider, HM-zaagblad 
(40 tanden)

Zuiger ASR 25 L SC met zuigslang, vliesfilterzak, 
spleetzuigmondstuk, universeel mondstuk 

Zuiger ASR 35 M ACP met antistatische 
zuigslang, PE-filterzak, spleetzuigmondstuk, 
vloermondstuk  

Standaarduitvoering
Klopboormachine SBE 1100 Plus met 
snelspanboorhouder Futuro Top, lange extra 
handgreep, boordieptegeleider en koffer 

Stofafzuigadapter

Zuiger ASA 25 L PC met zuigslang, aluminium 
zuigbuizen, vouwfilter van polyester, PE-filterzak, 
vliesfilterzak, spleetzuigmondstuk, vloermondstuk, 
zuigmondstuk, borstelmondstuk  

Standaarduitvoering
Haakse slijper W 9-125 Quick met beschermkap, steunflens, M-Quick-spanmoer, 
extra handgreep, koffer, 

Diamant-doorslijpschijf TP 125 »professional«

Set diamantboorkronen »Dry« (3-dlg.) bestaande uit telkens 1 x Ø 35 mm, 50 
mm, 68 mm  

Standaarduitvoering
Compressor Power 400-20 W OF

Perslucht-nietapparaat DKG 114/65, MetaLoc IV leeg

Persluchtslang SUPER-AIR 10 x 2,75 mm / 10 m

Zuiver zagen bij mobiel gebruik

Efficiënt boren met doeltreffende afzuiging

Complete oplossing voor het boren en doorslijpen van tegelsNiet- en tackertoepassingen op houtgebied 

Set-voordeel:   189,00
incl. BTW  228,70

999,00 incl. BTW
1.208,80

 Art.nr. 690695000

Set-voordeel:   149,00
incl. BTW 180,30

429,00 incl. BTW
519,10

 Art.nr. 690891000

Set-voordeel:   56,30
incl. BTW 68,10

319,00 incl. BTW
386,00

 Art.nr. 690888000

Set-voordeel:   49,00
incl. BTW 59,30

1.129,00 incl. BTW
1.366,10

 Art.nr. 690892000

Set-voordeel:   182,00
incl. BTW 220,20

+ zuiger ASR 25 L SC

+ zuiger ASR 35 M ACP

Combihamer KHE 2650 + zuiger ASA 25 L 
PC + stofafzuigadapter

Haakse slijper WE 15-125 HD + 
afzuigbeschermkap GED 125 + diamant-
komschijf Beton »classic«

Standaarduitvoering
Combihamer KHE 2650 met SDS-plus boorhouder, 
snelspanboorhouder voor cilindrische boren, extra 
rubberen handgreep, boordieptegeleider en koffer 

Stofafzuigadapter 

Zuiger ASA 25 L PC met zuigslang, aluminium 
zuigbuizen, vouwfilter van polyester, PE-filterzak, 
vliesfilterzak, spleetzuigmondstuk, vloermondstuk, 
zuigmondstuk, borstelmondstuk  

Standaarduitvoering
Haakse slijper WE 15-125 HD, afzuigkap GED, diamant-
komschijf Beton »classic«, MetaLoc II  

Krachtig hamerboren met 
doeltreffende afzuiging

Stofarm schuren binnen en buiten

349,00 incl. BTW
422,30

 Art.nr. 600465510

Haakse slijper WE 15-125 HD set GED 

TNO gecertificeerd met:
Haakse slijper WE 15-125 HD, afzuigkap GED, 
diamant-komschijf Beton »classic«, MetaLoc II

Zuiger ASR 35 L ACP met zuigslang, PE-filterzak, 
spleetzuigmondstuk, vloermondstuk

Zuiger ASR 35 M ACP met antistatische zuigslang, 
PE-filterzak, spleetzuigmondstuk, vloermondstuk

Binnen en buiten schuren met doeltreffende afzuiging

939,00 incl. BTW
1.136,20

 Art.nr. 690894000

Set-voordeel:   109,00
incl. BTW 131,90

799,00 incl. BTW
966,80

 Art.nr. 690893000

Set-voordeel:   99,00
incl. BTW 119,80

+ zuiger ASR 35 L ACP

+ zuiger ASR 35 M ACP

Haakse slijper WE 12-125 HD Set CED 125 Plus + 
geleiderail

TNO gecertificeerd met:
Haakse slijper W 12-125 HD, afzuigkap GED 125 
Plus, diamant-komschijf professional UP, 
MetaLoc IV

Zuiger ASR 35 L ACP met zuigslang, PE-filterzak, 
spleetzuigmondstuk, vloermondstuk

Zuiger ASR 35 M ACP met antistatische 
zuigslang, PE-filterzak, spleetzuigmondstuk, 
vloermondstuk

 Precies doorslijpen tot 27 mm met doeltreffende afzuiging

989,00 incl. BTW
1.196,70

 Art.nr. 690824000

Set-voordeel:   59,00
incl. BTW 71,40

849,00 incl. BTW
1.027,30

 Art.nr. 690887000

Voordeel:   49,00
incl. BTW  59,30

+ zuiger ASR 35 L ACP

+ zuiger ASR 35 M ACP

W 9-125 Quick
zie blz. 101

WE 15-125 HD
zie blz. 101

ASR 35 L ACP
zie pagina 78

ASR 35 M ACP
zie blz. 78

WE 12-125 HD
zie blz. 101

SYSTEEMOPLOSSINGEN VAN METABO:

STOFARM WERKEN.

*

1.299,00 incl. BTW
1.571,80

 Art.nr. 690889000

Set-voordeel:   50,30
incl. BTW  60,85

399,00 incl. BTW
 482,80

 Art.nr. 690890000

Maximale  
productiviteit  
met de juiste TOEBEHOREN!



HET BELANGRIJKSTE AAN DE SERVICE: 
UW TEVREDENHEID. 
Door te beslissen voor een Metabo verzekert u zichzelf ook altijd van het goede gevoel, voor iedere 

gelegenheid een snelle en ongecompliceerde oplossing te krijgen. Of het nu gaat om onderhoud, 

reparatie of reserveonderdelen: wij brengen de Metabo-machine snel weer bij u terug.  

Zijn gebruiksgereedheid is het uitgangspunt voor alle dingen. Dat weten wij – en daarop richten 

wij onze service consequent. 

Op een bepaald moment zit ook 
de gebruiksduur van de meest 
duurzame Metabo-machine erop. 
In dit geval nemen wij graag de 
vakkundige recycling voor u over.

Uw veiligheids-pluspunt: 
nadat u uw Metabo online 
geregistreerd heeft, ontvangt u 
naast de wettelijke garantie een 
verlenging tot 3 jaar garantie.

Gratis recycling van oude machines3-jaar-garantie
Op www.metabo.nl/service 
ontvangt u alle informatie over 
uw Metabo-machine en het thema 
"service".

Online-service

Gewoon fair: reparaties vinden 
plaats tegen eerlijk berekende 
vaste prijzen. En het beste: op 
reparaties verlenen wij weer zes 
maanden garantie.

Vaste reparatieprijzen
Goed om te weten: ook als bv. uw 
haakse slijper bij ons niet meer 
verkocht wordt, kunt u nog 8 jaar 
lang de benodigde onderdelen 
bestellen.

Onderdelen 8 jaar beschikbaar

Machine kapot? Wij geven gas: 
binnen 24 uur na binnenkomst 
verlaat de gerepareerde 
machine de fabriek in Nürtingen. 
Gegarandeerd!

24-uur-reparatieservice



Uw Metabo-dealer:Uw Metabo-dealer:

Met 1.800 medewerkers, 23 eigen distributiebedrijven 
en 100 importeurs in alle continenten zijn wij wereldwijd 
aanwezig – en altijd daar waar u ons nodig heeft. 

Metabo – altijd bij u in de buurt.

Ons team van product- en toepassingsadviseurs gaat graag 
een gesprek met u aan. En is telefonische te bereiken  
op 0346-259060 (ma – vr, 8:00 – 17:00 uur) of via e-mail op 
info@metabo.nl.

Heeft u vragen?
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Metabo Nederland bv
Keulschevaart 8, 3621 MX BREUKELEN
Tel.: 0346-259060
Fax: 0346-263554
e-mail info@metabo.nl
www.metabo.nl

Registreren op: www.metabo.com/xxl

De 3-jaargarantie van Metabo
Wij verlenen op alle producten de extra 
lange 3-jaar-garantie. Registreer de 
machine binnen 4 weken na uw aankoop  
op onze website. En uw normale garantie  
is meteen tot 3 jaar verlengd.


