Powerpakkers:
Beton

Betonslijpmachine CM12YUAZ

Haakse slijpmachine CM5SBU1Z

305 mm - 2.400 W

125 mm - 1.300 W

Zagen en/of doorslijpen van metselwerk, beton, metaal, zanderige materialen |
goede balans; handgreep, motor en blad liggen in 1 lijn | efficiente stofvanger |
wordt geleverd zonder blad I max. slijpdiepte 100 mm.
In kartonnen doos.

Beton, tegels en steen | uitstekende stofafzuiging | standaard stofafzuigkap |
laag geluidsniveau I max. slijpdiepte 30 mm. In kunststof koffer.

209.-

795.-

252.89 incl. BTW

961.95 incl. BTW

Accu beton trilnaald UV3628DAWYZ

Accu Betonijzer buig/knip machine VB3616DAWGZ
36V - Ø 8-16 mm
Wereldprimeur; buig- en knipmachine op accu | koolborstelloze motor |
gemakkelijk schakelen tussen buigen en knippen | meer betonijzer tegelijk
buigen en/of knippen | voorinstelbare buighoek | variabele schakelaar voor
handmatig hoekinstelling | omgekeerde draaimodus om draadeinde te
verwijderen of de buighoek te controleren. In kunststof koffer.
Inclusief 2 MULTI VOLT accu BSL36A18 en lader.

36V
Uitstekende uitvoering | praktisch design, U-vorm huis, voor gemakkelijk
ophangen bij geen gebruik | koolborstelloze motor | 2 trilstanden |
3-voudige stof/cementbescherming. In kartonnen doos.
Inclusief 1 MULTI VOLT accu BSL36B18.

615.744.15 incl. BTW

Hakhamer H65SB3WTZ
1.340 W - 30 mm zeskant - 18 kg - 37,4 J (EPTA 05)
UVP, laag vibratieniveau I hoogste slagkracht in zijn klasse I AHB, sterk
aluminium huis I grote schakelaar gemakkelijk in gebruik, on-lock button
in 1 handeling in te drukken I ergonomische soft grip shock absorberende
handgreep I goede balans I soft grip D-type verstelbare handgreep.
In kunststof koffer.

2249.2721.29 incl. BTW

Accessoires
Omschrijving

Art.nr.

Prijs*

Diamant zaagblad 125x22,2x10 mm,
type universeel laser

752812

19.50

Diamant zaagblad 230x22,2x10 mm,
type universeel laser

752817

69.00

Doorslijpschijf 300x3,5x2 mm,
geschikt voor metaal

4100246

Puntbeitel
zeskantopname 30 mm, 410 mm

751543

39.95

Platte beitel
zeskantopname 30 mm, 35x410 mm

751544

39.95

Puntbeitel zelfslijpend
zeskantopname 30 mm, 410 mm

751548

44.95

*Prijzen excl. BTW.

999.-

1208.79 incl. BTW

Hakhamer H70SALAZ
1.240 W - 30 mm zeskant - 18 kg - 23,1 J (EPTA 05)

6.95

Compacte uitvoering | hoogste slagkracht in zijn klasse |
schok absorberende T-handgrepen | stofvrij design.
In kartonnen doos.

1359.-

1644.39 incl. BTW

Nog meer informatie vind je op hikoki-powertools.nl

