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Wij behouden ons wijzigingen voor en nemen geen aansprakelijkheid voor 

drukfouten en of vergissingen.

Onze algemene bedrijfsvoorwaarden vindt u onder: www.pro� tech.de

Alle prijzen zijn alleen voor handelsdoeleinden en excl. BTW.

Informatie
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Team Profi -Tech - Wij adviseren u graag!

+ 49 (0) 5681 99 99 0

info@pro� tech.de

www.pro� tech.de

www.facebook.com/pro� techdiamant

Informatie
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Voor de productie wordt het buismateriaal grondig getest 

en na goede resultaten voor de productie vrij gegeven. 

De klare producten worden door de interne kwaliteitsafde-

ling in de praktijk getest.

Om constante kwaliteit en veiligheid te waarborgen zijn 

enige van onze gereedschappen met het OSA label gecer-

ti� ceerd.

Kwaliteitsborging

PROFI-TECH-DIAMANT kijkt op 205jaar ervaring in de 

handel met diamant werktuigen terug. Ons breedste assor-

timent werktuigen en toebehoren voldoet aan de hoogste 

eisen van onze klanten.

Kwaliteit en precisie zijn bij PROFI-

TECH-DIAMANT altijd de hoogste 

principes waardoor onze klanten 

altijd de beste producten krijgen. 

Daarbij hoort ook de oriëntering en

noodzaak van de gebruiker.

De ondersteuning van de vakhan-

del speelt daarbij een centrale rol 

in onze ondernemings � loso� e. 

Door onze eigen marketing afdeling zijn wij in staat snel 

verkoop bevorderende acties op touw te zetten. Printre-

clameof labels kunnen op elk gewenst moment aan de 

wensen van de klant aangepast worden.

Ervaring en Kennis - al meer dan 25 jaar
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Pro� -Tech-Diamant is voor u een deskundige en betrouwbare partner voor top-

kwaliteit diamantgereedschappen, machines en accessoires. Met ons complete 

programma kunt u snelle en correcte levering verwachten door heel Europa.

Betrouwbare logistieke partners leveren dagelijks onze Homberg-Efze kwalita-

tief hoogwaardige producten aan afnemers in heel Europa. Pro� teert u van de 

centrale ligging in het midden van Duitsland

Onze vriendelijke en bekwame binnendienst medewerkers beantwoorden 

graag uw vragen over onze producten en zorgen voor een correcte afwikkeling.

Europa wijde handel

Europa wijde handel

Printreclame of labels kunnen op elk gewenst moment 

aan de wensen van de klant aangepast worden. Een juiste 

samenwerking staat dan niet in de weg.

Ondersteuning van de vakhandel
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Informatie

PROFI-TECH-DIAMANT biedt de vakhandelaar presentatie wanden aan, die 

perfect voor onderscheidende doelgroepen bedoelt zijn. Met de praktische 

tegel metaal stellingen is zo een eenheid gegarandeerd.

Uit de basis van onze eigen ervaring en met de samenwerking met onze klanten

ontwikkelt Pro� tech product presentaties en marketing acties die zich richtten 

op de doelgroep van de vak handelaar.

De uitvoeringen en afmetingen kennen hier geen grenzen. Spreekt U ons 

gewoon aan!

Innovatieve verpakkingen rondden die product 

presentaties af.

Product presentaties
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haakse slijpers

elektrisch
handgereedschap

tafelzaagmachines

voegenzaagmachines

muur zagen

diamant-
boormachines

Boorstatieven

nat gebruik

droog / nat gebruik

Niet voor kloppen!

lasergelast

Turbosegment

hot-pressed

Hammersegment

geluidsarm

Symboliek

Schijf-VerpakkingSchijf Design

Elk product uit ons assortiment is van 

de belangrijkste informatie voorzien.

De verpakkingen bieden bovendien 

een hoge mate van transparantie.

Informatie
Gestempelde pijl;
- geeft draairichting aan
- punten tonen prestatie
klasse aan en komt overeen
met product controle
systeem

schijf design

schijf afmeting

Gebruiksmateriaal

EAN-Code

maximaal toerental

veiligheidsvoorschriften

EN Nummer
- garandeert productie naar
Europese norm
-beschikt over alle norme-
ringen

voorzijde

achterzijde

Schijf aan te raken zonder
uit te pakken.

EAN code op verpakking
en schijven voor vereen-
voudiging facturatie

kleuren in overeenstemming met het kleurcontrolesyteem

voorzijde

achterzijde

Technische informatie & serienum-
mer voor de identi� catie van het 
gereedschap

Matrix
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Metselsteen, middelharde dakpan-

nen, wand- en vloertegels, trot-

toirband, straatsteen- & tuinsteen, 

siersteen, middelharde tegels, mid-

delharde oude beton en andere mid-

delharde materialen.

Keramiek, harde tegels, marmer, 

harde klinkers, graniet, natuursteen, 

harde steen, basalt, leisteen, gewa-

pend beton, sterk verdichte kalkzand-

steen en andere harde materialen.

Asfalt, verse beton, estrik, gasbeton,

zachte kalkzandsteen, zachte tegels, 

holle bouwsteen, asbestcement, eter-

nit, lichte beton en andere zachte 

materialen.

Gereedschap met één punt is bedo-

eld voor incidenteel en licht gebruik 

voor verscheidene bouw-industrie en 

thuisgebruik.

De prijs-kwaliteit verhouding ligt hier

uitstekend.

Standaard gereedschap
voor normaal bouw en 
industrie gebruik

Pro� -gereedschap
voor professioneel bouw 
en industrie gebruik

Premium-gereedschap
voor zwaar professioneel 
bouw en industrie gebruik

Gereedschap met twee punten berei-

ken een wezenlijk hogere snij snel-

heid en stand tijd. Dit gereedschap is 

voor de professionele inzet bedoeld.

Drie punten staat voor Premium 

klasse en is te gebruiken voor de 

zwaarste inzet. Zo garandeert U zich-

zelf bij een zeer sterkte bewapening 

van een sterke snij snelheid en stand 

tijd.

middelharde
materialen

abrasieve, zachte
materialen

harde
materialen

Productzoeksysteem

Kleurzoeksysteem

Snij prestaties (Snelheid en levensduur)

hardmiddelhardzacht

0 % 50 % 100 % 150 % 200 %

Productzoek- en kleurzoeksysteem
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De binding De diamanten

Diamanten zijn de hardst, bekende 

materialen en zorgen voor de uitein-

delijke zaagsnede van de zaag, schijf of 

boor. Ze bestaan uit koolstof en onder-

scheiden zich door verschillende kwali-

teiten en korrelgrote.

Voor het inzetten van Diamant -

gereedschap gebruiken wij, vanwege 

de zuivere zaagsnede, controleerbare 

afmeting en kwaliteit, bijna niet anders 

dan synthetische diamanten.

Diamant-gereedschap - een wetenschap op zich.

De aan het stamblad of boorbuis

bevestigde segment bestaat uit 

verschillende metaalpoeders 

en Diamanten. De segmen-

ten worden tijdens een sin-

terproces gefabriceerd. Al na 

gelang de toepassing zijn er 

drie verschillende processen van 

de bevestiging van de segmenten aan 

de stalen kern:

1. De segmenten worden direct op

de stalen kern gesinterd. Voordeel: De

segmenthoogte kan volledig gebruikt

worden.

2. Lasergelaste segmenten aan het 

stamblad of boorbuis. Bij grote dia-

meters is dat een voordeel, omdat de 

benodigde perskracht voor het sinter-

proces nietmeer toereikend is.

3. Hard solderen van de segmenten aan

het stamblad of boorbuis. Wordt voor

gereedschappen in nat snij proces

toegepast.

Voor de binding van de Diaman-

ten in de segmenten wordt 

metaalpoeder gebruikt. 

Door toevoeging van 

brons of messing ontstaat 

een zachte binding; met 

wolframcarbid of hardme-

taal een harde binding.

De binding moet op de hardheid van

het te bewerken materiaal afgestemd

worden

PROFI-TECH-DIAMANT levert diamant schijven met 

onderscheidende segment vormen. Die kloppen met de 

kwaliteit van de snij gedeeltes. Over het algemeen geldt, 

dat des te � jner de snij gedeeltes worden hoe � jner de ver-

tanding van de diamant schijf is.

Gesegmenteerde, breed vertanden gereedschap hebben 

in tegenstelling tot en nauwere vertanding een goede 

koeling en hogere snij snelheid in zachte materialen. Korter 

segmenten of turbo segmenten verhogen de snij vriendeli-

jkheid van de diamant schijf. Hamer en lade segmenten of

andere bescherm segmenten afhankelijk van het snijvlak 

verhinderen de vroegtijdige slijtage van de staal kern bij 

abrasiven snij materialen. 

Segmenthoogten bij lasergelaste diamant-gereedschap-

pen bevatten productiegewijs een diamantvrije voet van 

2 mm.

Turbosegment

• geluidsarm

• -hoge snij snelheid

Bescherming segment

• gesinterd met uitsparing/ bescherming voor een vermin-

derde slijtage van de staal kern.

Gesloten rand

• Turbo-Stijl

• Snel snijden van tegels en steensoorten

Segmente Blok-Segment

• lasergelast met recht segment

• voor nagenoeg alle verbruik gebieden geschikt

Het segment

Harde binding voor abrasief en zacht 

materiaal, zachte binding voor

harde materialen

Diamanten onderscheiden zich door

verschillende kwaliteiten en korrel-

grote.

Binding

Diamant

Hoge
kwaliteit:

regelmatige
vorm, weinig

insluitingen

Lage kwaliteit:
Onregelmatige
vorm, veel insluitin-
• De zaagcapaciteit 
van het gen.

Matrix-Segment

• Diamanten zijn in Matrix gepositioneerd

• Hoogste snij snelheid en standtijd

• Ideaal voor harde materialen
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Toepassingsaanwijzing:

Naast het te bewerken materiaal en de toepassing speelt 

ook het vermogen van de machine een belangrijke rol. 

Alleen wanneer alle componenten perfect op elkaar zijn 

afgestemd, bereikt u optimale resultaten.

>  Wij adviseren u graag en helpen u bij de keuze van het 

juiste gereedschap

Bij het droogzagen worden het stamblad en de segmenten 

zwaarder belast. Daarom kunt u de zaagbladen voor droog 

zagen ook inzetten voor nat zagen. Hierdoor hebben de bladen 

een langere levensduur.

>  Let op! Bij nat zagen mag alleen met elektrisch 

gereedschap gewerkt worden, die speciaal daarvoor 

geschikt zijn.

Zu Ihrer Sicherheit beachten Sie bitte die folgenden 

Hinweise im Umgang mit Diamantwerkzeugen:

• Zorg er voor dat de snelheid van uw machine niet de 

maximale werk snelheid van Uw gereedschap over-

schrijd (let daarom op de opgave op het gereedschap 

en de machine)

• Draagt altijd bescherm kleding. Brillen en oor bescher-

ming zijn verplicht. Het dragen van veiligheid hand-

schoenen wordt aanbevolen

• Let bij diamant schijven op de aanbevolen koeling. 

Dit heeft een positief e� ect op de levensduur van de 

schijf.

• Bescherm U tegen stof bij droog werk en draag mond 

bescherming(bij boringen) in overeenstemming 

methet afzuig systeem.

• Gebruik nooit beschadigd gereedschap om letsel en 

ongevallen te voorkomen

Safety � rst!
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Classic-Line
Classic-Line

Alle prijzen in deze catalogus zijn alleen voor handelsdoeleinden en excl. BTW. Wij nemen geen aansprakelijkheid voor drukfouten en of vergissingen.

Diamant-gereedschappen

Uitstekende Prijs-/kwaliteit ver-

houding! 

Producten uit de CLASSIC LINE ken-

merken zich door een uitstekende 

prijs-/kwaliteit ver-houding. 

Uit deze productlijn krijgt u 

gereedschap van een geteste kwa-

liteit voor de handwerker, die voor 

de inzet in vele materialen optimaal 

geschikt zijn.

De CLASSIC -LINE is ideaal in te zetten 

bij de renovatie en talrijke werkzaam-

heden rond om het huis.

ClassicLine



Easy Drive Power Drive Fliese 3000

Toepassing
Oude beton (middelhard)  
Beton (middelhard)  
Vloertegels 
Trottoirband  
Dakpannen (middelhard)  
Tegels 
Keramiek 
Klinkers (middelhard)   
Metselsteen  
Straatsteen  

www.pro� tech.de 15

Classic-Line
Diamant-zaagbladenn

voor algemene bouwmaterialen

        geschikt 

Diamant-Trennscheiben
Classic Line - universele toepassing

       goed geschikt        zeer geschikt 



Blad / Segmenth. /
Asgat ø mm

Artikel-
nummer

adv.prijs
in €/St.

115 - 10 - 22,23 102703
125 - 10 - 22,23 102710
150 - 10 - 22,23 102727
180 - 10 - 22,23 102734
230 - 10 - 22,23 102741

Blad / Segmenth. /
Asgat ø mm

Artikel-
nummer

adv.prijs
in €/St.

115 - 10 - 22,23 101706
125 - 10 - 22,23 101713
150 - 10 - 22,23 101720
180 - 10 - 22,23 101737
230 - 10 - 22,23 101744

Blad / Segmenth. /
Asgat ø mm

Artikel-
nummer

adv.prijs
in €/St.

110 - 5 - 22,23 831108
180 - 5 - 30/25,4/22,23 831818

16

Classic-Line
Classic-Line

Alle prijzen in deze catalogus zijn alleen voor handelsdoeleinden en excl. BTW. Wij nemen geen aansprakelijkheid voor drukfouten en of vergissingen.

Diamant-zaagbladen
voor algemene bouwmaterialen

• gesinterd
• koelsleuven

Geschikt voor:
- Straatsteen
- Siersteen
- Dakpannen
- Oude beton
- Metselsteen
- ...

Easy Drive (Design Line)

• gesinterd
• Turbo-Segmente

Geschikt voor:
- Trottoirband
- Straatsteen
- Siersteen
- Dakpannen (middelhard)
- Oude beton (middelhard)
- Metselsteen
- ...

Power Drive

• gesinterd
• gesloten rand
• extra dun
• snelle en preciezer snijvlak

Geschikt voor:
- Wand- en vloertegels (middelhard)
- Klinkersteen (middelhard)
- ...

Fliese 3000 extra dünn

normaal gebruik

normaal gebruik

normaal gebruik



Blad / Segmenth. /
Asgat ø mm

Artikel-
nummer

adv.prijs
in €/St.

115 - 5 - 22,23 011913
125 - 5 - 22,23 011074
180 - 5 - 22,23 011098
230 - 5 - 22,23 011975

Blad / Segmenth. /
Asgat ø mm

Artikel-
nummer

adv.prijs
in €/St.

115 - 5 - 22,23 011050
125 - 5 - 22,23 011920
180 - 5 - 22,23 011081

ø mm / Opname /
Segmenten

Artikel-
nummer

adv.prijs
in €/St.

68 - M16 - 3 070866
82 - M16 - 4 070873
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Classic-Line
Diamant-komschijven / Dozenbooren

voor algemene bouwmaterialen

• éénrijig,

Geschikt voor:
- Oude beton
- Metselsteen
- Betonnen dak steen
- Lichte bouwsteen
- Lichte beton
- Chamotte
- ...

Diamant-komschijf 3000 éénrijig

• tweerijig

Geschikt voor:
- Oude beton
- Metselsteen
- Betonnen dak steen
- Lichte bouwsteen
- Lichte beton
- Chamotte
- ...

Diamant-komschijf 3000 tweerijig

Dosenbohrer 3-pakket

• Lengte: 70 mm
• lasergelast
• Segmenthoogte: 10 mm

Geschikt voor:
- Lichte beton
- Metselsteen
- algemene bouwmaterialen

normaal gebruik

normaal gebruik

normaal gebruik
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Profi -Line
Profi -Line

Alle prijzen in deze catalogus zijn alleen voor handelsdoeleinden en excl. BTW. Wij nemen geen aansprakelijkheid voor drukfouten en of vergissingen.

De PROFI-LINE-gereedschappen zijn 

voor hoge snij snelheden en lange 

levensduur gefabriceerd.

Voor elke toepassing kunnen wij 

u een perfect daarop afgestemd 

gereedschap aanbieden.

Bij bijzonder zware toepassingen 

(grote materiaalhardheid, sterke 

wapening en staalbeton) kunt u op 

onze Premium-gereedschappen 

teruggrijpen.

Deze met een pijl en 3 stansgaten 

gekenmerkte zaagbladen hebben 

Pro� Line

Diamant- gereedschappen

een grote zaagsnelheid en een lange 

levensduur. -ook onder zwaarste 

omstandigheden bij continu gebruik.



Profi -Line

Speed K Laser Drive
Asphalt

Laser EHS
Asphalt

Laser Asphalt
Premium

Laser Asphalt/
Beton Premium

Toepassing
Asfalt    
Dakpannen (zacht)     
Beton 
Estrik     
Eternit     
Verse beton     
Gasbeton     
Holle bouwsteen     
Kalkzandasteen (zacht)     
Zachte beton     
Gipsbeton 
Chamotte    
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Profi -Line
Diamant-zaagbladen

voor asfalt en abrasieve bouwmaterialen

Diamant-zaagbladen
voor asfalt en abrasieve bouwmaterialen

        geschikt        goed geschikt        zeer geschikt 



Blad / Segmenth. /
Asgat ø mm

Artikel-
nummer

adv.prijs
in €/St.

115 - 7 - 22,23 111156
125 - 7 - 22,23 111255
150 - 7 - 22,23 111507
180 - 7 - 22,23 111811
230 - 7 - 22,23 112306

Blad / Segmenth. /
Asgat ø mm

Artikel-
nummer

adv.prijs
in €/St.

300 - 10 - 20,0 172089
300 - 10 - 25,4 172096
350 - 10 - 20,0 172119
350 - 10 - 25,4 172126
400 - 10 - 20,0 172157
400 - 10 - 25,4 172140
450 - 10 - 25,4 172164
500 - 10 - 25,4 172188
600 - 10 - 25,4 172195

Blad / Segmenth. /
Asgat ø mm

Artikel-
nummer

adv.prijs
in €/St.

300 - 10 - 20,0 173000
300 - 10 - 25,4 173017
350 - 10 - 20,0 173505
350 - 10 - 25,4 173512
400 - 10 - 20,0 174014
400 - 10 - 25,4 174007
450 - 10 - 25,4 174021

Hammer
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Profi -Line
Profi -Line

Alle prijzen in deze catalogus zijn alleen voor handelsdoeleinden en excl. BTW. Wij nemen geen aansprakelijkheid voor drukfouten en of vergissingen.

• gesinterd
• koelsleuven
• schuingeplaatste segmenten

Geschikt voor:
- Dakpannen, Poroton
- Kalkzandsteen (zacht)
- Gasbeton
- Holle bouwsteen
- Zachte beton (estrik)
- Gipsbeton, Kalkcement
- ...

Speed K (Design Line)

professioneel gebruik

Laser Drive Asphalt

Laser EHS Asphalt

• lasergelast
• schuingeplaatste segmenten

Geschikt voor:
- Asfalt
- Kalkzandsteen
- Zachte beton
- Gasbeton
- Chamotte
- Verse beton
- ...

• lasergelast
• schuingeplaatste segmenten
• hamer segmenten

Geschikt voor:
- Asfalt
- Kalkzandsteen
- Zachte beton
- Gasbeton
- Chamotte
- Verse beton
- ...

voegensnijders
< 10 kW

voegensnijders
< 10 kW

professioneel gebruik

professioneel gebruik

Diamant-zaagbladen
voor asfalt en abrasieve bouwmaterialen

Zie afbeelding



Blad / Segmenth. /
Asgat ø mm

Artikel-
nummer

adv.prijs
in €/St.

300 - 12 - 20,0 180305
300 - 12 - 25,4 180312
350 - 12 - 20,0 180350
350 - 12 - 25,4 180367
400 - 12 - 20,0 180411
400 - 12 - 25,4 180404
450 - 12 - 25,4 180459
500 - 12 - 25,4 180473
600 - 12 - 25,4 180497

Blad / Segmenth. /
Asgat ø mm

Artikel-
nummer

adv.prijs
in €/St.

300 - 10 - 20,0 187021
300 - 10 - 25,4 187038
350 - 10 - 20,0 187052
350 - 10 - 25,4 187069
400 - 10 - 20,0 187076
400 - 10 - 25,4 187083
450 - 10 - 25,4 187090

Hammer
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Profi -Line

Laser Asphalt Premium

• lasergelast
• hamer segmenten

Geschikt voor:
- Asfalt
- Kalkzandsteen
- Zachte beton
- Gasbeton
- Chamotte
- Verse beton
- ...

voegensnijders
> 10 kW

zwaar professioneel gebruik

• gemengde segmentering
• lasergelast

Geschikt voor:
- Asfalt
- Beton

Laser Asphalt/Beton Premium

zwaar professioneel gebruik

Laser Asphalt/Beton Premium
Een � exibele alles snijder

lasergelast
voor een langere levensduur

Turbo-Segmenten
hoge snij snelheid

De wisselende segmenten maken het 

mogelijke om abrasive en middel-

harde materialen te snijden zonder 

daarbij de prestaties te beinvloeden.

Diamant-zaagbladen
voor asfalt en abrasieve bouwmaterialen

lasergelast

gemengde segmentering met
turbo segmenten



Profi -Line
Profi -Line

Laser Star Speed Super Laser Drive
Beton Laser ES Beton TS Universal

Silent

Toepassing
Oude Beton     
Beton (middelhard - hard)     
Trottoirband     
Dakpannen (middelhard)     
Gietijzeren buizen 
Hol blok 
Kalkzandsteen (hard) 
Kalkzandsteen (zacht)

Klinkers (middelhard)    
Lichte Beton 
Metselsteen     
Straatsteen     
Poroton 
Quadro blok   
Tuinsteen     
Zandsteen (hard)   
Zandsteen (zacht)

Siersteen     
Gewapend beton     
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Profi -Line
Profi -Line

Alle prijzen in deze catalogus zijn alleen voor handelsdoeleinden en excl. BTW. Wij nemen geen aansprakelijkheid voor drukfouten en of vergissingen.

Diamant-zaagbladen 
voor beton en algemene bouwmaterialen

Diamant-zaagbladen
voor beton en algemene bouwmaterialen

        geschikt        goed geschikt        zeer geschikt 



Profi -Line

BS Uni BS KS Wandsäge
Premium

Toepassing
Oude Beton 
Beton (middelhard - hard)  
Trottoirband 
Dakpannen (middelhard)  
Gietijzeren buizen

Hol blok  
Kalkzandsteen (hard)  
Kalkzandsteen (zacht) 
Klinkers (middelhard)  
Lichte Beton  
Metselsteen   
Straatsteen 
Poroton  
Quadroblok 
Tuinsteen  
Zandsteen (hard)

Zandsteen (zacht)  
Siersteen 
Gewapend beton  
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Profi -Line
Diamant-zaagbladen 

voor beton en algemene bouwmaterialen



Profi -Line
Profi -Line

Blad / Segmenth. /
Asgat ø mm

Artikel-
nummer

adv.prijs
in €/St.

300 - 10 - 20,0 153002
300 - 10 - 25,4 153019
350 - 10 - 20,0 153507
350 - 10 - 25,4 153514
400 - 10 - 20,0 154016
400 - 10 - 25,4 154009
450 - 10 - 25,4 154504
500 - 10 - 25,4 155006
600 - 10 - 25,4 156003

Blad / Segmenth. /
Asgat ø mm

Artikel-
nummer

adv.prijs
in €/St.

115 - 10 - 22,23 123104
125 - 10 - 22,23 123111
230 - 10 - 22,23 123197

Blad / Segmenth. /
Asgat ø mm

Artikel-
nummer

adv.prijs
in €/St.

115 - 8 - 22,23 105018
125 - 8 - 22,23 105025
150 - 8 - 22,23 105032
180 - 8 - 22,23 105049
230 - 8 - 22,23 105056
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Alle prijzen in deze catalogus zijn alleen voor handelsdoeleinden en excl. BTW. Wij nemen geen aansprakelijkheid voor drukfouten en of vergissingen.

• lasergelast

Geschikt voor:
- Oude beton (middelhard)
- Wasbeton
- Trottoirband
- Metselsteen
- Klinkersteen (middelhard)
- Kalkzandsteen (middelhard)
- ...

Laser Drive Beton

• lasergelast

Geschikt voor:
- Klinkersteen (middelhard)
- Straatsteen- & tuinsteen
- Trottoirband
- Siersteen
- Dakpannen (middelhard)
- Oude beton
- ...

Laser Star

• hot-pressed
• gesinterd
• Turbo-Segmenten
• koelsleuven

Geschikt voor:
- Beton, Metselsteen
- Basalt
- Harde klinkers
- Grindtegels
- Kalkzandsteen (hoge dichtheid)
- Gevelsteen, Straatklinkers
- ...

Speed Super

Zie afbeelding

Diamant-zaagbladen 
voor beton en algemene bouwmaterialen

professioneel gebruik

professioneel gebruik

zwaar professioneel gebruik



Blad / Segmenth. /
Asgat ø mm

Artikel-
nummer

adv.prijs
in €/St.

300 - 10 - 20,0 156089
300 - 10 - 25,4 156096
350 - 10 - 20,0 156119
350 - 10 - 25,4 156126
400 - 10 - 20,0 156157
400 - 10 - 25,4 156140
450 - 10 - 25,4 156164
500 - 10 - 25,4 156188
600 - 10 - 25,4 156195

Blad / Segmenth. /
Asgat ø mm

Artikel-
nummer

adv.prijs
in €/St.

350 - 10 - 25,4 265101
400 - 10 - 25,4 265118
450 - 10 - 25,4 265125
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Profi -Line

• lasergelast

Geschikt voor:
- Oude beton (middelhard)
- Wasbeton
- Trottoirband
- Metselsteen
- Klinkersteen (middelhard)
- ...

Laser ES Beton

professioneel gebruik

• korte tand technologie
• lasergelast
• sandwich kern

Geschikt voor:
- Straatsteen & tuinsteen
- Metselsteen (middelhart)
- Klinkersteen, (mittelhart)
- Wasbeton (middelhart)
- Beton
- ....

TS Universal Silent

zwaar professioneel gebruik

TS Universal Silent
geluidsarm en met sterke prestaties

lasergelast
voor een langere levensduur

geluidsarm
Prettig voor de oren en milieu 

dankzij een sandwich kern

lasergelaste korte tand segmenten

staalblad met sandwichkern voor een 
geluidsreductie tot 15 DB

Diamant-zaagbladen 
voor beton en algemene bouwmaterialen



Profi -Line
Profi -Line

Blad / Segmenth. /
Asgat ø mm

Artikel-
nummer

adv.prijs
in €/St.

  500 - 10/3,8 - 60,0 420500
  600 - 10/5,0 - 60,0 420609
  700 - 10/5,0 - 60,0 420708
  800 - 10/4,5 - 60,0 420807
1000 - 10/4,5 - 60,0 421002
1200 - 10/4,5 - 60,0 421026

Blad / Segmenth. /
Asgat ø mm

Artikel-
nummer

adv.prijs
in €/St.

650 - 10 - 60,0 226577
700 - 10 - 60,0 227055
900 - 10 - 60,0 229097

Blad / Segmenth. /
Asgat ø mm

Artikel-
nummer

adv.prijs
in €/St.

650 - 10 - 60,0 226560
700 - 10 - 60,0 227048
900 - 10 - 60,0 229080
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Alle prijzen in deze catalogus zijn alleen voor handelsdoeleinden en excl. BTW. Wij nemen geen aansprakelijkheid voor drukfouten en of vergissingen.

• gesegmenteerd
• 3 +1 meeneemgaten

Geschikt voor:
- Zandsteen (hard)
- Beton
- Metselsteen
- Kalkzandsteen (hard)
- ....

BS Universal

BS Kalksandstein

• gesegmenteerd
• 3 +1 meeneemgaten

Geschikt voor:
- Kalkzandsteen (zacht)
- Lichte bouwsteen
- Zandsteen (zacht)
- Poroton
- ...

Muurzaag Beton Premium

andere asgaten op aanvraag leverbaar

andere asgaten op aanvraag leverbaar

zwaar professioneel gebruik

• lasergelast
• speciaal V-segment

Geschikt voor:
- Beton met wapening
        - Metselsteen

s.v.p. machine type en vermogen
aangeven

Zie afbeelding

Diamant-zaagbladen 
voor beton en algemene bouwmaterialen

professioneel gebruik

professioneel gebruik



Profi -Line

Turbo Drive Laser Laser Devil Turbo Devil Laser Beton
Premium S

Laser Beton
XX

Toepassing
Oude Beton (hard     
Beton (hard, bewapening)     
Beton (middelhard)     
Trottoirband     
Grindtegels (middelhard)     
Graniet     
Klinkersteen, (middelhard)     
Kunststeen

Marmer

Natuursteen     
Quadroblok     
Staalbeton     
Siersteen     
Wasbeton     
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Profi -Line

Diamant-zaagbladen
für natuursteen en harde bouwmaterialen

Diamant-zaagbladen 
voor natuursteen en harde bouwmaterialen

        geschikt        goed geschikt        zeer geschikt 



Profi -Line

Turbo Speed 
Silent

TS Granit /
Klinker Silent Ultra Beton Kurvenscheibe Turbo Cut 

Naturstein TS Marmor

Toepassing
Oude Beton (hard     
Beton (hard, bewapening)     
Beton (middelhard)    
Trottoirband    
Grindtegels (middelhard)   
Graniet     
Klinkersteen, (middelhard)     
Kunststeen  
Marmer    
Natuursteen      
Quadroblok     
Staalbeton  
Metselsteen  
Wasbeton  
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Diamant-zaagbladen
voor natuursteen en harde bouwmaterialen

Diamant-zaagbladen  
voor natuursteen en harde bouwmaterialen

        geschikt        goed geschikt        zeer geschikt 



Profi -Line

Blad / Segmenth. /
Asgat ø mm

Artikel-
nummer

adv.prijs
in €/St.

115 - 12 - 22,23 105711
125 - 12 - 22,23 105728
230 - 14 - 22,23 105773
300 - 14 - 20,0 157208
300 - 14 - 25,4 157215
350 - 14 - 20,0 157239
350 - 14 - 25,4 157246
400 - 14 - 20,0 157260
400 - 14 - 25,4 157277
450 - 14 - 25,4 157291

Blad / Segmenth. /
Asgat ø mm

Artikel-
nummer

adv.prijs
in €/St.

115 - 12 - 22,23 105612
125 - 12 - 22,23 105629
230 - 14 - 22,23 105674
300 - 14 - 20,0 157000
300 - 14 - 25,4 157017
350 - 14 - 20,0 157031
350 - 14 - 25,4 157048
400 - 14 - 20,0 157062
400 - 14 - 25,4 157079
450 - 14 - 25,4 157086

Blad / Segmenth. /
Asgat ø mm

Artikel-
nummer

adv.prijs
in €/St.

115 - 10 - 22,23 105131
125 - 10 - 22,23 105148
230 - 10 - 22,23 105179
300 - 10 - 20,0 105063
300 - 10 - 25,4 105070
350 - 10 - 20,0 105087
350 - 10 - 25,4 105094
400 - 10 - 20,0 105124
400 - 10 - 25,4 105100
450 - 10 - 25,4 105117
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Turbo Devil

• korte tand technologie
• lasergeschweißt
• Turbo-Segmenten
• koelsleuven

Geschikt voor:
- Gewapend beton
- Trottoirband
- Metselsteen
- Graniet, Klinkers
- Kalkzandsteen (hard)
- ...

Die ideale Scheibe für den Gala-Bau!

zwaar professioneel gebruik

Laser Devil

• korte tand technologie
• lasergelast
• koelsleuven

Geschikt voor:
- Gewapend beton
- Trottoirband
- Metselsteen
- Graniet
- Klinkers
- Kalkzandsteen (hard)
- ...

zwaar professioneel gebruik

Die ideale Scheibe für den Gala-Bau!

Turbo Drive Laser

• lasergelast
• Turbo-Segmenten

Geschikt voor:
- Oude beton (middelhard)
- Wasbeton
- Trottoirband
- Metselsteen
- Klinkersteen (middelhard)
- ...

professioneel gebruik

Diamant-zaagbladen 
voor natuursteen en harde bouwmaterialen



Profi -Line
Profi -Line

Blad / Segmenth. /
Asgat ø mm

Artikel-
nummer

adv.prijs
in €/St.

115 - 10 - 22,23 153705
125 - 10 - 22,23 153712
150 - 10 - 22,23 153729
230 - 10 - 22,23 153750
300 - 10 - 20,0 153606
300 - 10 - 25,4 153613
350 - 10 - 20,0 153637
350 - 10 - 25,4 153644
400 - 10 - 20,0 153651
400 - 10 - 25,4 153668
450 - 10 - 25,4 153675
500 - 10 - 25,4 153682
600 - 10 - 25,4 153699

Blad / Segmenth. /
Asgat ø mm

Artikel-
nummer

adv.prijs
in €/St.

115 - 10 - 22,23 142419
125 - 10 - 22,23 142426
150 - 10 - 22,23 142440
230 - 12 - 22,23 142471
300 - 12 - 20,0 142501
300 - 12 - 25,4 142518
350 - 12 - 20,0 142532
350 - 12 - 25,4 142549
400 - 12 - 20,0 142495
400 - 12 - 25,4 142563
450 - 12 - 25,4 142570
500 - 12 - 25,4 142587
600 - 12 - 25,4 142594
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Laser Beton XX

• matrix technologie
• korte tand technologie
• lasergelast
• sneller, zuiver snijvlak

Geschikt voor:
- Oude beton, staalbeton 
- Graniet, klinkersteen
- Natuursteen
- harde bouwmaterialen

zwaar professioneel gebruik

Laser Beton XX
de nieuwe generatie in diamant techniek

lasergelast
voor een langere levensduur

Matrix technologie
extra snel en snij vriendelijk

De diamanten worden bij deze pro-

ductie technologie in matrix vorm 

gepositioneerd waardoor je bij elk 

segment een gelijk aantal diamanten 

voorhanden hebt. hierdoor bereikt 

het gereedschap zijn hoogst mogeli-

jke snij snelheid en standtijd.

lasergelaste korte 
tand segmenten

Laser Beton Premium S

• lasergelast
• koelsleuven

Geschikt voor:
- Gewapend beton
- Trottoirband
- Metselsteen
- Graniet
- Klinkers
- Kalkzandsteen (hard)
- ...

zwaar professioneel gebruik

Matrix

Zie afbeelding

Diamant-zaagbladen  
voor natuursteen en harde bouwmaterialen



Blad / Segmenth. /
Asgat ø mm

Artikel-
nummer

adv.prijs
in €/St.

115 - 10 - 22,23 158007
125 - 10 - 22,23 158014
150 - 10 - 22,23 158021
178 - 10 - 22,23 158038
230 - 10 - 22,23 158045
300 - 10 - 20,0 158052
300 - 10 - 25,4 158069
350 - 10 - 20,0 158076
350 - 10 - 25,4 158083

Blad / Segmenth. /
Asgat ø mm

Artikel-
nummer

adv.prijs
in €/St.

300 - 10 - 20,0 233544
300 - 10 - 25,4 233551
350 - 10 - 25,4 233575
400 - 10 - 25,4 233582
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Profi -Line

TS  Granit / Klinker Silent

• korte tand technologie
• lasergelast
• sandwich kern

Geschikt voor:
- Klinkers
- Graniet

zwaar professioneel gebruik

Turbo Speed Silent

• lasergelast
• sandwich kern
• Turbo-segmenten

Geschikt voor:
- Staalbeton
- Beton (hard)
- Graniet
- Baksteen (hard)
- Metselsteen (hart)
- ...

Turbo Speed Silent
geluidsarm en met sterke prestaties

zwaar professioneel gebruik

N
IEU

Wlasergelast
voor een langere levensduur

Turbo-segmenten
extra snel en snij vriendelijk

lasergelaste 
Turbo-segmenten

staalblad met sandwichkern voor een 
geluidsreductie van 15 DB

Diamant-zaagbladen 
voor natuursteen en harde bouwmaterialen



Blad / Segmenth. /
Asgat ø mm

Artikel-
nummer

adv.prijs
in €/St.

125 - 13 - 22,23 158120
230 - 13 - 22,23 158151
300 - 13 - 20,0 158168
300 - 13 - 25,4 158175
350 - 13 - 20,0 158182
350 - 13 - 25,4 158199
400 - 13 - 20,0 158205
400 - 13 - 25,4 158212
450 - 13 - 25,4 158229
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Ultra Beton
absolute topklasse

Ultra Beton

• lasergelast
• gemengde segmentering
• vervaardigde segment technologie
• Osa gecerti� ceerd

Geschikt voor:
- Beton (gewapend)
- Klinkersteen (hard)
- Quadro blok
- Graniet
- harde bouwmaterialen

zwaar professioneel gebruik

lasergelast
13 mm Segmenth.

gemengde segmente-
ring met vervaardigde 
segment technologie 

lasergelast
voor een langere levensduur

Turbo-segmenten
extra snel en snij vriendelijk

Diamant-zaagbladen  
voor natuursteen en harde bouwmaterialen

N
IEU

W



Blad / Segmenth. /
Asgat ø mm

Artikel-
nummer

adv.prijs
in €/St.

125 - 9 - 22,23 255522
180 - 9 - 22,23 255546
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Profi -Line

Curve schijf

Speciaal voor curve snijden ont-
wikkeld is de curve schijfhet ideale 
gereedschap om natuursteen en 
andere harde materialen te bewer-
ken.
De diamant schijf heeft een rond 
turbo segment met schutsegmenten
met een segmenthoogte van 9 mm.
Een snellere en zuiver snijvlak is daar-
mee gegarandeerd!

Geschikt voor:
- graniet
- natuur en kunststeen
- harde bouwmaterialen

Curve schijf
de professioneel voor curve snijden

zwaar professioneel gebruik

turbo segment
met schutsegmenten

Turbo-segmenten
extra snel en snij vriendelijk

Diamant-zaagbladen 
voor natuursteen en harde bouwmaterialen

N
IEU

W

N
IEU

W



Profi -Line
Profi -Line

Blad / Segmenth. /
Asgat ø mm

Artikel-
nummer

adv.prijs
in €/St.

115 - 12 - 22,23 204001
125 - 12 - 22,23 204018
230 - 12 - 22,23 204056
300 - 12 - 20,0 204063
300 - 12 - 25,4 204070
350 - 12 - 20,0 204087
350 - 12 - 25,4 204094

Blad / Segmenth. /
Asgat ø mm

Artikel-
nummer

adv.prijs
in €/St.

115 -  22,23 243017
125 -  22,23 243024
230 - 22,23 243062
350 -  25,4 243550
400 -  25,4 243581
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Turbo Cut Naturstein

• hot-pressed en gesinterd,
• gesloten turbo-rand
• versterkte � ens

Geschikt voor:
- Graniet
- harde Beton
- Stahlbeton,
- Natuur- en Kunststeen
- Klinkersteen
- ...

zwaar professioneel gebruik

• aan de kanten diamant inleg

Geschikt voor:
- Marmer

TS Marmor Galvanic

zwaar professioneel gebruik

Turbo Cut Naturstein
absoluut veilig bij harde materialen

hot-pressed
voor een langere levensduur

Turbo-Segment
extra snel en snij vriendelijk

versterkte � ens

12 mm gesloten turbo rand maakt de 
schijf bijzonder snel en snijvriendelijk

design gaten voor een optimale 
koeling en een langere levensduur

Diamant-zaagbladen  
voor natuursteen en harde bouwmaterialen



Fliese Premium Fliese Premium Plus Fliese Turbo
Feinsteinzeug Red Racer

Toepassing
Porselein    
Tegels    
Graniet    
Plavuizen    
Keramiek    
Klinkers (hard)    
Kunststeen    
Marmer    
Natuursteen    
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Profi -Line

Diamant-zaagbladen
voor tegels en keramiek

Diamant-zaagbladen 
voor tegels en keramiek

        geschikt        goed geschikt        zeer geschikt 



Blad / Segmenth. /
Asgat ø mm

Artikel-
nummer

adv.prijs
in €/St.

115 - 7 - 22,23 201154
125 - 7 - 22,23 201253
180 - 7 - 30,0/25,4/22,23 201826
200 - 7 - 30,0/25,4/22,23 202038
230 - 7 - 22,23 202304
300 - 7 - 25,4 203004
350 - 7 - 25,4 203509

Blad / Segmenth. /
Asgat ø mm

Artikel-
nummer

adv.prijs
in €/St.

115 - 7 - 22,23 203417
125 - 7 - 22,23 203462
150 - 7 - 22,23 203448
180 - 7 - 22,23 203455
200 - 7 - 22,23 203493
230 - 7 - 22,23 203486
250 - 7 - 30,0/25,4 203516
300 - 7 - 30,0/25,4 203530
350 - 7 - 30,0/25,4 203554

Blad / Segmenth. /
Asgat ø mm

Artikel-
nummer

adv.prijs
in €/St.

115 - 7 - 22,23 203608
125 - 7 - 22,23 203615
180 - 7 - 30,0/25,4/22,23 203653
200 - 7 - 30,0/25,4/22,23 203660
230 - 7 - 22,23 203677
250 - 7 - 30,0/25,4/22,23 203684
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TS Fliese Turbo Feinsteinzeug

• hot-pressed en gesinterd
• gesloten turbo-rand
• extra dun
• verstärkter Flanschbereich 

bis Ø 230 mm

Geschikt voor:
- Porselein
- Keramiek
- Natuursteen
- Klinkers (hard)
- Tegels, plavuizen
- ... 

zwaar professioneel gebruik

TS Fliese Premium

• gesinterd
• gesloten rand
• extra dun

Geschikt voor:
- Keramische tegels
- Plavuizen
- Marmer
- Klinkers
- Graniet (hard)
- Natuur- en kunststeen
- ...

zwaar professioneel gebruik

TS Fliese Premium Plus

• gesinterd
• gesloten rand
• extra dun

Geschikt voor:
- Keramische tegels
- Plavuizen, Marmer
- Klinkers, graniet (hard)
- Natuursteen, Kunststeen
- Porselein
- Extreem harde materialen

zwaar professioneel gebruik

Diamant-zaagbladen  
voor tegels en keramiek



Blad / Segmenth. /
Asgat ø mm

Artikel-
nummer

adv.prijs
in €/St.

115 - 10 - 22,23 203721
125 - 10 - 22,23 203738
200 - 10 - 22,23 203981
230 - 10 - 22,23 203998
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• hot-pressed en gesinterd
• gesloten rand
• extra dun
• versterkte � ens

Geschikt voor:
- Keramische tegels
- Plavuizen, leisteen
- Klinkers, graniet (hard)
- Natuur- en kunststeen
- Porselein, bazalt
- Extreem harde materialen

Red Racer

zwaar professioneel gebruik

Red Racer
� jn en snel

versterkte � ens

10 mm speciale gesloten rand voor 
een optimale en zuiver snijvlak

design gaten voor een optimale 
koeling en langere levensduur

hot-pressed
voor een langere levensduur

Diamant-zaagbladen 
voor tegels en keramiek
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Zaagbladen
voor  speciale toepassing

Zaagbladen
voor speciale toepassing



Blad / 
Asgat ø mm

Artikel-
nummer

adv.prijs
in €/St.

125 - 22,23 255126
230 - 22,23 255157
300 - 20,0 255164
350 - 20,0 255188
350 - 25,4 255195
400 - 20,0 255218
400 - 25,4 255201
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Profi -Line

TS Rescue

Pro� Line

• aan de kanten diamant inleg
• Vacuüm gecoat

Geschikt voor:
- Staal en ijzer
- Vangrails en Glazuur
- Kunststof en rubber
- Glas (ook veiligheidsglas)
- Beton, klinkersteen en marmer
- ...

TS Rescue
universeel schijf voor probleem oplossingen

Zaagbladen 
für speciale toepassing

aan de kanten 
diamant inleg



Blad / 
Asgat ø mm

Artikel-
nummer

adv.prijs
in €/St.

125 - 22,23 255010
230 - 22,23 255027
300 - 20,0 255034
300 - 25,4 255041
350 - 20,0 255089
350 - 25,4 255058
400 - 20,0 255072
400 - 25,4 255065
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Root Cutter

Pro� Line

• versterkt hart
• hard metaal bewerking
• Sneller en preciezer snijvlak

Geschikt voor:
- Boomwortel
- Takken
- Boomstammen
- Gehard Rubber
- Dakplaten
- ...

Root Cutter
maakt de sterkste stam tot klein hout

extra dik, versterkt 
stamblad

segmenten met gegalvaniseerd 
hard metaal segmenteringg

Zaagbladen 
voor  speciale toepassing



Blad / Segmenth.
Sikte / Asgat ø mm

Artikel-
nummer

adv.prijs
in €/St.

125 - 7 - 6,4 - 22,23 091281
125 - 7 - 8 - 22,23 091458
125 - 7 - 10 - 22,23 091472

Blad / Segmenth.
Sikte / Asgat ø mm

Artikel-
nummer

adv.prijs
in €/St.

115 - 10 - 15 - 22,23 091762
115 - 10 - 16 - 22,23 091786
115 - 10 - 18 - 22,23 091816
125 - 10 - 15 - 22,23 091779
125 - 10 - 16 - 22,23 091885
125 - 10 - 18 - 22,23 091892
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Diamant-Voegenfreesschijven

voor  abrasieve materialen

Voegenfreesschijf Abrasief

• gesinterd,
• hamer-segmenten

Geschikt voor:
- Chamotte
- Kalkzandsteen (zacht)
- Holle bouwsteen
- Gips
- Gasbeton, eternit
- Verse beton
- ...

Met voegen freesschijven van de 
Prof-Line kunnen zachte en mid-
delharde materialen professioneel 
bewerkt
worden.

Met onze speciale gereedschappen
werkt u ook in extreme situaties ove
tuigend

zwaar professioneel gebruik

Voegenfreesschijf Abrasief Speciaal

zwaar professioneel gebruik

• gesinterd
• schutsegmenten

Geschikt voor:
- Chamotte
- Kalkzandsteen (zacht)
- Holle bouwsteen
- Gips
- Gasbeton, eternit
- Verse beton
- ...

NIEUW



Blad / Segmenth.
Sikte / Asgat ø mm

Artikel-
nummer

adv.prijs
in €/St.

300 - 10 -   8 - 25,4 090826
300 - 10 - 10 - 25,4 090833
300 - 10 - 12 - 25,4 090840
350 - 10 -   8 - 25,4 090857
350 - 10 - 10 - 25,4 090864
350 - 10 - 12 - 25,4 090871
400 - 10 -   8 - 25,4 090888
400 - 10 - 10 - 25,4 090895
400 - 10 - 12 - 25,4 090901

Blad / Segmenth.
Sikte / Asgat ø mm

Artikel-
nummer

adv.prijs
in €/St.

125 - 7 - 6,4 - 22,23 091274
125 - 7 - 8 - 22,23 091489
125 - 7 - 10 - 22,23 091496

Blad / Segmenth.
Sikte / Asgat ø mm

Artikel-
nummer

adv.prijs
in €/St.

115 - 10 - 15 - 22,23 091731
115 - 10 - 16 - 22,23 091793
115 - 10 - 18 - 22,23 091809
125 - 10 - 15 - 22,23 091748
125 - 10 - 16 - 22,23 091878
125 - 10 - 18 - 22,23 091755
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Voegenfreesschijf Beton

• gesinterd

Geschikt voor:
- Beton (middelhard)
- Kalkzandsteen (hard)
- Metselsteen
- ...

professioneel gebruik

Voegenfreesschijf Asfalt

• gesinterd

Geschikt voor:
- Asfalt
- Verse beton
- ...

zwaar professioneel gebruik

Voegenfreesschijf Beton Speciaal

Diamant-Voegenfreesschijven
voor abrasieve en middelharde materialen

professioneel gebruik

• gesinterd
• schutsegmenten

Geschikt voor:
- Beton (middelhard)
- Kalkzandsteen (hard)
- Metselsteen
- ...

NIEUW



Blad / Segmenth.
Sikte / Asgat ø mm

Artikel-
nummer

adv.prijs
in €/St.

125 - 12 x 9,5 - 22,23 092059
180 - 12 x 9,5 - 22,23 092097
200 - 12 x 9,5 - 22,23 092110
230 - 12 x 9,5 - 22,23 092127

Blad / Segmenth.
Sikte / Asgat ø mm

Artikel-
nummer

adv.prijs
in €/St.

300 - 10 -   8 - 25,4 090727
300 - 10 - 10 - 25,4 090734
300 - 10 - 12 - 25,4 090741
350 - 10 -   8 - 25,4 090758
350 - 10 - 10 - 25,4 090765
350 - 10 - 12 - 25,4 090772
400 - 10 -   8 - 25,4 090789
400 - 10 - 10 - 25,4 090796
400 - 10 - 12 - 25,4 090802
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Profi -Line
Diamant-Voegenfreesschijven
voor beton en middelharde materialen

Voegenfreesschijf Beton - V

Voegenfreesschijf Beton

• gesinterd
• speciaal V-Topsegment

Geschikt voor:
- Beton (middelhard)
- Kalkzandsteen (hard)
- Metselsteen
- ...

• gesinterd

Geschikt voor:
- Beton
- Staalbeton
- ...

zwaar professioneel gebruik

professioneel gebruik



Profi -Line
Profi -Line

Blad / Segmenth. /
Asgat ø mm

Artikel-
nummer

adv.prijs
in €/St.

125 - 5 - 22,23 011265
180 - 5 - 22,23 011814

Blad / Segmenth. /
Asgat ø mm

Artikel-
nummer

adv.prijs
in €/St.

125 - 5 - 22,23 011937
180 - 5 - 22,23 011951
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De Prof-Line Top slijpers zijn voor het

bewerken van zachte en middel 

harde materialen bedoeld.

Zoals alle werktuigen van de Prof-Line

hebben ook de Top slijpers een zeer

lange levensduur en houden het vol 

bij zwaar werk gebruik.

Diamant-komschijf Abrasief

• tweerijig (2R)
• gesegmenteerd

Geschikt voor:
- Chamotte (zacht)
- Kalkzandsteen (zacht)
- Verse beton
- Holle bouwsteen
- ...

zwaar professioneel gebruik

Diamant-komschijf Beton

• tweerijig (2R)
• gesegmenteerd

Geschikt voor:
- Beton (middelhard)
- Kalkzandsteen (hard)
- Metselsteen
- ...

professioneel gebruik

Diamant-komschijven
voor algemene bouwmaterialen



Profi -Line

Blad / Segmenth. /
Asgat ø mm

Artikel-
nummer

adv.prijs
in €/St.

125 - 5 -  22,23 011623
175 - 5 - 22,23 Fx 011647

Blad / Segmenth. /
Asgat ø mm

Artikel-
nummer

adv.prijs
in €/St.

125 - 5 -  22,23 011715
175 - 5 -  22,23 011739

Blad / Segmenth. /
Asgat ø mm

Artikel-
nummer

adv.prijs
in €/St.

125 - 22,23     Ebs 011272
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Profi -Line
Diamant-komschijven

voor algemene bouwmaterialen

Komschijf wisselsegment Beton

Komschijf wisselsegment Beton/Abrasief Premium

• Speciale Diamant komschijf
• wisselsegment

Geschikt voor:
- Beton (middelhard)
- Dekvloer
- Graniet
- etc

• Speciale Diamant komschijf
• wisselsegment

Geschikt voor:
- Beton (hard)
- Dekvloer
- Graniet
- Marmer
- Kalkzandsteen (hard)
- Natuursteen
- ...

Diamant-Komschijf Speciaal

• tweerijig (2R)
• gesegmenteerd

Geschikt voor:
- Beton (middelhard)
- Kalkzandsteen (hard)
- Metselsteen
- ...

professioneel gebruik

zwaar professioneel gebruik

professioneel gebruik



Profi -Line
Profi -Line

Blad / 
Asgat ø mm

Artikel-
nummer

adv.prijs
in €/St.

125 -22,23 012811

Blad / Segmenth. /
Asgat ø mm

Artikel-
nummer

adv.prijs
in €/St.

125 - 4 - 22,23 012729
125 - 6 - 22,23 012705
180 - 6 - 22,23 012736
180 - 8 - 22,23 012712

Blad / Segmenth. /
Asgat ø mm

Artikel-
nummer

adv.prijs
in €/St.

100 - 6 - 22,23 011111
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Komschijf PKD

Komschijf Epoxy PKD

• Speciaal segmentering met PKD-
segmenten

Geschikt voor:
- Epoxie-Coatings
- Kleur Coatings
- Kleef resten
- Dekvloer tot max.8 mm
- Beton (zonder staal)
- ....

• robuuste komschijf 
• voor het gelijkmatig en met lange 

levensduur slijpen
• nieuwe oppervlakte struktuur

Toepassingsaanbeveling:
Voor het afvoeren van epoxyhars 
oppervlakten, kleefresten,gipsbeton 
tot 3 mm,beton tot 3 mm ect.c.

zwaar professioneel gebruik

zwaar professioneel gebruik

Diamant-Komschijf Turbo Universaal

• turbo

Geschikt voor:
- alg. bouwmaterialen

zwaar professioneel gebruik

Diamant-komschijven
voor algemene bouwmaterialen

NIEUW



Profi -Line

Blatt in mm /
Anschluss

Artikel-
nummer

empf. VK
€ / Stk.

50 - M14 011104

Blatt  /
Bohrung in mm

Artikel-
nummer

empf. VK
€ / Stk.

125 -  22,23 012750
180 - 22,23 012767

Blatt  /
Bohrung in mm

Artikel-
nummer

empf. VK
€ / Stk.

125 -  22,23 012774
180 - 22,23 012781
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Profi -Line

Diamant-komschijf Turbo 50

Diamant top slijper voor oppervlakte 
bewerking van harde en middel-
harde werksto� en.

zwaar professioneel gebruik

Diamant oppervlakte slijper - staal

Diamant oppervlakte slijper - steen

Diamant oppervlakte slijper met 
dubbele vacuüm coating en sand-
wich kern (rubber gelagerd). Zeer 
licht en geluidsarm.

Voor het eenvoudig bewerken van:
- Kleur Coatings,Gravering
- Harde Epoxid hars coatings
- Kleef resten
- ...
voor metaal, Carbon ijzer, glazuur,
GFK, ...

Diamant oppervlakte slijper met 
dubbele vacuüm coating en sand-
wich kern (rubber gelagerd) Zeer 
licht en geluidsarm.

Voor het eenvoudig bewerken van:
- Kleur Coatings,Gravering
- Harde Epoxid hars coatings
- Kleef resten
- ...
voor steen oppervlaktes.

Pro� Line

Pro� Line

Oppervlakte slijper  / Diamant-komschijven
voor algemene bouwmaterialen
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Ø mm / Opname /
Segmenten

Artikel-
nummer

adv.prijs
in €/St.

68 - M16 - 3 024043
82 - M16 - 4 024050

Ø mm / Opname /
Segmenten

Artikel-
nummer

adv.prijs
in €/St.

68 - M16 - 3 024029
82 - M16 - 4 024036

Ø mm / Opname /
Segmenten

Artikel-
nummer

adv.prijs
in €/St.

68 - M16 - 3 024005
82 - M16 - 4 024012

Profi -Line
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Diamant-dozenboren
en accessoires

Dozenboren Standaard

Dozenboren Premium

Dozenboren Abrasief

• Lengte 70 mm
• 10 mm Segment hoogte! 
• lasergelast
• Niet voor kloppen!

Geschikt voor:
- Baksteen (zacht), sierpleister
- Gasbeton, kalkzandsteen (zacht)
- Zeer abrasief materiaal
- ...

• Lengte 70 mm
• 10 mm Segment hoogte! 
• lasergelast
• Niet voor kloppen!

Geschikt voor:
- Lichte beton
- Metselsteen
- ...

De lasergelaste pro�  line dozenboren 

zijn met 10 mm hoog segment en 

hebben uiterst lange levensduur. Ze 

zijn perfect op verschillende harde 

materialen afgestemd. Voor elk bereik 

is er gegarandeerd een passend pro-

dukt aanwezig. ook de toebehoren 

zijn in overvloed aanwezig in ons 

assortiment.

• Lengte 70 mm
• 10 mm Segment hoogte! 
• lasergelast
• Niet voor kloppen!

Geschikt voor:
- Harde beton
- Harde tegels
- Hoog verdichte kalkzandsteen
- ...



Ø mm / Opname /
Segmenten

Artikel-
nummer

adv.prijs
in €/St.

68 - M16 - 6 024289
82 - M16 - 8 024296

Ø mm / Opname /
Segmenten

Artikel-
nummer

adv.prijs
in €/St.

68 - M16 - 3 024203
82 - M16 - 4 024210

Opname Artikel-
nummer

adv.prijs
in €/St.

M 16 894004
Centreerboor 020038

Ø mm / Opname /
Segmenten

Artikel-
nummer

adv.prijs
in €/St.

82 - M16 - 4 018820

Dozenboren Premium (LaserLine)
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Profi -Line
Diamant-dozenboren

en accessoires

Dozenboren XX kort

Dozenboren XX

• Lengte 70 mm
• matrix technologie
• 10 mm Segment hoogte! 
• lasergelast
• Niet voor kloppen!

Geschikt voor:
- Harde beton, harde tegels
- Hoog verdichte kalkzandsteen
- ...

• Lengte 70 mm
• matrix en korte tand technologie
• 10 mm Segment hoogte! 
• lasergelast
• Niet voor kloppen!

Geschikt voor:
- Harde beton, harde tegels
- Hoog verdichte kalkzandsteen
- ...

Stofafzuiging Dusty 80

Machine-opname M 18 x 2,5

Aanzuiging conisch (35-40 mm)

Voor het stofvrij boren met handels-

gebruikelijke dozenboren

Voor stofvrij boren met diamant-dozenboren voorzien van zijsleuven Dusty 80 wordt gearreteerd 

door een rubberring aan de buitenzijde. Via een speciaal daarvoor geschikte stofzuiger wordt het 

boorstof afgezogen en koelt tevens de segmenten van de dozenboor. Stofvrij en nauwkeurig boren 

is hiermee gewaarborgd.

• Lengte 90 mm
• lasergelast
• Niet voor kloppen!

Geschikt voor:
- Harde beton
- Harde tegels
- Hoog verdichte kalkzandsteen
- ...



Opname Artikel-
nummer

adv.prijs
in €/St.

M 16 611465

Opname / Lengte Artikel-
nummer

adv.prijs
in €/St.

conisch - 120 mm 020007

conisch - 140 mm 020090

Opname Artikel-
nummer

adv.prijs
in €/St.

M 16 859881

Opname Artikel-
nummer

adv.prijs
in €/St.

M 16 859874
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Diamant-dozenboren
en accessoires

Centreerboor

Adapter conisch

Opnamedoorn-set SDS

Opnamedoorn voor boormachi-

nes met een handelsgebruikelijke 

boorkop. Met centreerboor en 

gereedschapopname, conisch.

voor alle adapters met conische

opname. 

Lengte: 120 mm / 140 mm

M18 x 2,5-moer / M16 bout

 

met conische centreerbooropname, 

slagpen

Opnamedoorn-set 6-kant

Opnamedoorn voor boormachi-

nes met een handelsgebruikeli-

jke boorkop. Met centreerboor en 

gereedschapopname, conisch.



Ø mm / Opname /
Segmenten

Artikel-
nummer

adv.prijs
in €/St.

68 - M16 - 3 024142
82 - M16 - 4 024159

Ø mm / Opname /
Segmenten

Artikel-
nummer

adv.prijs
in €/St.

68 - M16 - 3 024128
82 - M16 - 4 024135

Ø mm / Opname /
Segmenten

Artikel-
nummer

adv.prijs
in €/St.

68 - M16 - 3 024104
82 - M16 - 4 024111
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Profi -Line
Diamant-dozenboren - DAS-System

en accessoires

Dozenboren Abrasief (DAS-System)

Dozenboren Standaard (DAS-System)

Dozenboren Premium (DAS-System)

DAS-System
> ideaal voor elektro installaties

> uitsparingen voor DAS

    stofafzuiging DC 80

>  10 mm hoge prestatie segmenten

    voor een langere levensduur

lasergelast 

• Lengte 70 mm
• 10 mm Segment hoogte! 
• lasergelast
• Niet voor kloppen!

Geschikt voor:
- Baksteen (zacht), sierpleister
- Gasbeton, kalkzandsteen (zacht)
- Zeer abrasief materiaal
- ...

• Lengte 70 mm
• 10 mm Segment hoogte! 
• lasergelast
• Niet voor kloppen!

Geschikt voor:
- Lichte beton
- Metselsteen
- ...

• Lengte 70 mm
• 10 mm Segment hoogte! 
• lasergelast
• Niet voor kloppen!

Geschikt voor:
- Harde beton
- Harde tegels
- Hoog verdichte kalkzandsteen
- ...



Ø mm / Opname /
Segmenten

Artikel-
nummer

adv.prijs
in €/St.

68 - M16 - 6 024258
82 - M16 - 8 024265

Opname Artikel-
nummer

adv.prijs
in €/St.

M 16 bout 894301

Opname Artikel-
nummer

adv.prijs
in €/St.

conisch 894332

Opname Artikel-
nummer

adv.prijs
in €/St.

M 16 bout 894271
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Centreerboor / Uitdrijfwig voor DC 80

Adapter DAS-System

DAS-Stofafzuiging DC 80

Dozenboren XX (DAS-System)

Diamant-dozenboren - DAS-System
en accessoires

• Lengte 70 mm
• matrix en korte tand technologie
• 10 mm Segment hoogte! 
• lasergelast
• Niet voor kloppen!

Geschikt voor:
- Harde beton, harde tegels
- Hoog verdichte kalkzandsteen
- ...

Voor het stofvrij boren met DAS-Dozenboren. De speciaal voor dit systeem ontwikkelde afzuiger zuigt 

het boorstof uit het boorgat en koelt tegelijkertijd de segmenten van de dozenboor.

Kunststofafzuiging voor dozenboor 

met radiaalsleuven in de deksel.

M 16 buitendraad x M 16 binnendraad

Centreerboor en uitdrijfwig voor 

DAS-dozenboren

Lengte uitdrijfwig: 150 mm

Adapter voor DAS-stofafzuiging

5/8“ UNF binnendraad / M 16 buiten-

draad



Pr
em
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ak

 s
eg

m
en

te
n

Artikel-
nummer

adv.prijs
in €/St.

600044

600054

600064

600084

600104

600124

600154

600204

600224

Segmenthoogte 11 mm

Pr
em

iu
m

 T
ur

bo

Artikel-
nummer

adv.prijs
in €/St.

600055

600065

600085

600105

600125

600155

600205

600225

Segmenthoogte 10 mm

Pr
em

iu
m

-P
lu

s 
da

k 
se

gm
en

te
n

Artikel-
nummer

adv.prijs
in €/St.

600048 11,50

600068 11,50

600088 11,50

600108 11,50

600128 11,50

600158 11,50

600208 11,50

600228 11,50

Segmenthoogte 11 mm

X
X-

Se
gm

en
te

n

Artikel-
nummer

adv.prijs
in €/St.

601725

601732

601749

601756

601763

601770

601787

601794

Segmenthoogte 9 mm

Ø mm Segment-
afmetnig*

28-50 20 x 3,5

51-55 24 x 3,5

56-71 24 x 3,5

72-91 24 x 3,5

92-112 24 x 3,6

107-141 24 x 4,0

142-181 24 x 4,0

182-271 24 x 4,5

272+ 20 x 5,0
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Diamant-boorkronen

Segmenten

PROFI-TECH-DIAMANT biedt U het 

complete programma voor boren in 

elk materiaal. Naast standaard artikelen 

kunnen wij u als fabrikant een veelvoud 

aan diameters en aansluitingen aanbie-

den.

PROFI-TECH-DIAMANT-Boorkronen 

en –segmenten bevallen door haar 

goede boorprestatie en hoge standtijd. 

Met ons modulaire systeem kunt u voor 

elke toepassing de juiste boorkroon 

samenstellen en daarbij kiezen uit ver-

schillende segmenten en verschillende 

gereedschap opnamen.

Daarnaast bieden wij u voor droogof nat-

gebruik, of voor boren uit de vrije hand 

speciaal daarvoor ontwikkelde gereed-

schappen aan.

Aan speciale wensen, ook voor acce soires 

en aansluitingen, voldoen wij graag.

 PROFI-TECH-DIAMANT-Boorkronen Segmenten:

Bijzonder snel borende segmenten uit eigen productie. Hoge standtijd.

* Matem kunnen per Segment type 
afwijken.

Segmenten



Premium 
dak segment

Premium Turbo

Leng-
te

Ken-
getar

Ø 
mm

Seg-
mente

adv.
prijs €

Seg-
mente

empf. 
VK in €

150 
mm

54 010 Ring 58,20

54 012 Ring 61,90

300 
mm

54 018 Ring 68,10

54 020 Ring 71,80

54 025 Ring 77,30

54 032 Ring 106,15

450 
mm

54 037 4 89,90

54 042 4 94,50

54 052 4 97,90

54 062 5 99,50 5 115,20

54 072 6 104,80 6 122,40

54 082 7 115,50 7 130,40

54 087 7 117,20 7 133,60

54 092 8 120,00 8 139,20

54 102 8 133,60 8 155,20

54 107 9 159,00 9 165,60

54 112 9 163,40 9 173,60

54 122 10 169,90 10 183,20

54 127 10 173,20 10 192,80

54 132 10 177,80 10 198,40

54 142 10 187,20 10 215,20

54 152 11 196,80 11 226,40

Premium 
dak segment

Premium Turbo

Leng-
te

Ken-
getar

Ø 
mm

Seg-
mente

adv.
prijs €

Seg-
mente

empf. 
VK in €

450 
mm

55 032 Ring 106,11

55 037 4 89,90

55 042 4 94,50

55 052 4 97,90

55 062 5 99,50 5 115,20

55 072 6 104,80 6 122,40

55 082 7 112,80 7 130,40

55 087 7 115,20 7 133,60

55 092 8 120,00 8 139,20

55 102 8 133,60 8 155,20

55 107 9 159,00 9 165,60

55 112 9 163,40 9 173,60

55 122 10 169,90 10 183,20

55 127 10 173,20 10 192,80

55 132 10 177,80 10 198,40

55 142 10 187,20 10 215,20

55 152 11 196,80 11 226,40

55 162 11 209,60 11 241,60

55 172 12 226,40 12 260,00

55 182 12 234,40 12 270,40

55 192 12 241,60 12 276,00

55 200 13 247,20 13 279,20

55 225 16 360,80

55 250 18 382,40

55 257 18 411,20

55 300 22 449,90

55 350 22 486,40

55 400 28 587,20
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Diamant-boorkronen
gesoldeerd

Diamant-Boorkronen - gesoldeerd

Speciale lengten en diameters 
op aanvraag verkrijgbaar!

PROFI-TECH-DIAMANT-boorkronen kunt u overeenkomstig uw

speciale wensen bestellen.:

 > Aansluiting: U kunt kiezen tussen DDBU, 3-gaten, R½“- , 1¼“ UNC

>   Diameter: Aalle in de tabel „afmeting“ opgenomen maten zijn standaard 

gereedschappen, die in de regel op voorraad zijn.

>   Type segmenten: 

Al naar gelang behoefte kiest u tussen:

 - Premium 

 - Premium Turbo

De bepaling van het te bestellen artikelnummer wordt als 

volgt samengesteld: 

1. Aansluiting

2. Diameter Ø in mm

R ½“ 1¼“ UNC

3-Loch
Kengetal 53

R ½“
Kengetal 54

1¼“ UNC
Kengetal 55

DDBU
Kengetal 49



64

Premium 
dak segment

Premium Turbo

Leng-
te

Ken-
getar

Ø 
mm

Seg-
mente

adv.
prijs €

Seg-
mente

empf. 
VK in €

300 
mm

53 107 9 159,00 9 165,60

53 112 9 163,40 9 173,60

53 122 10 169,90 10 183,20

53 127 10 173,20 10 192,80

53 132 10 177,80 10 198,40

53 142 10 187,20 10 215,20

53 152 11 196,80 11 226,40

53 162 11 209,60 11 241,60

53 172 12 226,40 12 260,00

53 182 12 234,40 12 270,40

53 192 12 241,60 12 276,00

53 200 13 247,20 13 279,20

53 225 16 360,80

53 250 18 382,40

53 257 18 411,20

53 300 22 449,90

53 350 22 486,40

53 400 28 587,20

Premium 
dak segment

Leng-
te

Ken-
getar

Ø 
mm

Seg-
mente

adv.
prijs €

450 
mm

49 052 4 172,00

49 062 5 192,00

49 072 6 212,00

49 082 7 222,00

49 087 7 234,00

49 092 8 240,00

49 102 8 245,00

49 107 9 270,00

49 112 9 275,00

49 122 10 284,00

49 127 10 290,00

49 132 10 300,00

49 142 10 320,00

49 152 11 339,00

49 162 11 358,00

49 172 12 382,00

49 182 12 396,00

49 192 12 403,00

49 200 13 420,00

49 225 16 621,00

49 250 18 635,00

49 300 22 726,00
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Diamant-boorkronen

gesoldeerd

3. Type segment

3-gaten DDBU

Voorbeeld:

Artikelnummer 53 300 2 komt 

overeen met:

53 = 3-gaten-opname

300 = ø 300 mm

2 = Premium

Premium

Beton met
zware wapening

Premium Turbo

Beton met
extreem sterke
wapening

U wilt U boorkroon opnieuw 
segmenteren?

U kunt tijd en geld besparen!

U ontvangt van ons een een 
herbezet prijs en een nieuwe 
boorkroon!

Vraag ons vrijblijvend naar 
de mogelijkheden!

!



Ø in
 mm

Seg-
mente

Artikel-
nummer

adv. prijs
in €

052 5 550527
063 6 550637
070 7 550707
082 7 550827
092 9 550927
102 9 551027
112 10 551127
122 11 551227
132 12 551327
142 12 551427
152 13 551527
162 13 551627
172 14 551727
182 14 551827
202 15 552027

Ø in
 mm

Seg-
mente

Artikel-
nummer

adv. prijs
in €

042 4 550425
052 5 550525
062 6 550625
072 7 550725
082 7 550825
092 9 550925
102 9 551025
112 10 551125
122 12 551225
132 12 551325
142 12 551425
152 13 551525
162 13 551625
172 14 551725
182 14 551825
200 15 552005
225 16 552255
250 18 552505

Profi -Line

56

Profi -Line
Profi -Line

Alle prijzen in deze catalogus zijn alleen voor handelsdoeleinden en excl. BTW. Wij nemen geen aansprakelijkheid voor drukfouten en of vergissingen.

Diamant-boorkronen
lasergelast

Boorkronen Laser Premium

Boorkronen Laser Premium Turbo

>   lasergelast. Aansluiting: 1¼“ UNC

     Lengte: 450 mm

>  Bijzonderheden van de laser Boorkronen:

    - Hoge snijsnelheid

    - Garandeert geen Segment verlies

    - Zeer snel snijvlak, hoge standtijd

>   Premium

      Beton met zware wapening

      Gegoten (buis)
9 mm 

dak segment

>   lasergelast. Aansluiting: 1¼“ UNC

     Lengte: 400 mm

>  Bijzonderheden van de laser Boorkronen:

    - Hoge snijsnelheid

    - Garandeert geen Segment verlies

    - Zeer snel snijvlak, hoge standtijd

>   Premium

      Beton met zware wapening

      Gegoten (buis) 10 mm 
turbo segment



Draad Artikel-
nummer

adv.prijs
in €/St.

kort 898606
lang 898620

Opname Artikel-
nummer

adv.prijs
in €/St.

1¼‘‘ UNC / R½‘‘ 894103

Opname Artikel-
nummer

adv.prijs
in €/St.

M 12 898668

Opname Artikel-
nummer

adv.prijs
in €/St.

M 12 898651

Opname Artikel-
nummer

adv.prijs
in €/St.

1¼‘‘ UNC 631135

Opname Artikel-
nummer

adv.prijs
in €/St.

R½‘‘ 611403
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Snelspanbout met vleugelmoer

Stofafzuiging Dusty 400

Rawl-Slagankers

Slagankers

Voor een veilige en snelle bevestiging

van het boorstatief.

R ½“  /  1¼“ UNC

Door een speciaal afzuigsysteem wordt

het stof uit het boorgat afgevoerd en 

tegelijkertijd worden de segmenten 

van de boorkroon gekoeld.

25 stuks

Voor veilige en stevige bevestiging 

vanhet boorstatief.

10 stuks 

Voor snelspanschroeven met een lan-

gere draad.

Voor het zekeren en snel bevestigen 

van de boor kolom in muurwerken en 

abrasive materialen. Her te gebruiken.

Diamant-boorkronen
accessoires

Voor boormotoren met DDBU-

aansluiting.

Adapter Hilti DDBU 1¼“ UNC

Adapter R ½“ buitendraad naar 1¼“ 

UNC buitendraad

Adapter R ½“ buitendraad 1¼“ UNC buitendraad



Lengte / Opname Artikel-
nummer

adv.prijs
in €/St.

200 mm /  1¼‘‘ UNC 572018
300 mm /  1¼‘‘ UNC 573008
400 mm /  1¼‘‘ UNC 574005
500 mm /  1¼‘‘ UNC 574067

Lengte / Opname Artikel-
nummer

adv.prijs
in €/St.

200 mm /  R½‘‘ 572001
300 mm /  R½‘‘ 573015
400 mm /  R½‘‘ 574012
500 mm /  R½‘‘ 574050

Opname Artikel-
nummer

adv.prijs
in €/St.

3-gaten 631197

VPE Artikel-
nummer

adv.prijs
in €/St.

10 stuks 898699

Opname Artikel-
nummer

adv.prijs
in €/St.

1¼‘‘ UNC 631159

Opname Artikel-
nummer

adv.prijs
in €/St.

1¼‘‘ UNC 611502

58

Profi -Line
Profi -Line

Alle prijzen in deze catalogus zijn alleen voor handelsdoeleinden en excl. BTW. Wij nemen geen aansprakelijkheid voor drukfouten en of vergissingen.

Diamant-boorkronen
accessoires

Voor boormotoren met 1¼“ UNC- 

aansluiting.

Van gepolijst staal.

Voor boormotoren met R ½“-aanslui-

ting.

Van gepolijst staal.

Verlengstuk Staal 1¼“ buitendraad - binnenraad

Verlengstuk Staal R ½“ buitendraad - binnenraad

Adapter 1¼“ UNC buitendraad naar 3-gaten

Adapter 1¼“ UNC buitendraad naar

3-gaten

Koperen ringen

Zorgen voor moeiteloos verwijderen 

van de boorkroon van de boormotor 

of accessoires.

Adapter R ½“ binnendraad 1¼“ UNC binnendraad

Adapter R ½“ binnendraad auf 1¼“ 

UNC binnendraad

Adapter 3-gaten naar 1¼“ UNC buitendraad

Adapter 3-gaten naar 1¼“ UNC bui-

tendraad



Opname Artikel-
nummer

adv.prijs
in €/St.

M 14 023862

Opname Artikel-
nummer

adv.prijs
in €/St.

M 14 023503

Ø mm Artikel-
nummer

adv.prijs
€ / Stk.

6 023510
8 023527
10 023534
12 023541
14 023558
18 023572
20 023589
25 023602
27 023619
32 023640
35 023657
38 023664
40 023671
45 023695
50 023701

Ø mm Artikel-
nummer

adv.prijs
€ / Stk.

55 023718
60 023725
65 023732
68 023749
72 023756
75 023770
80 023787
82 023794
85 023800
90 023817
95 023824
100 023831
110 023848
120 023855
132 023312

Opname

M 14

Ø mm 

6
8
10
12
14
18
20
25
27
32
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Tegelboren 

 voor droog en nat gebruik

Tegelboren-Set M 14

Tegelboren-Set M 14

Ko� er inhoud per set:

- boorkronen afmetingen:

  • ø 6 mm (2x)

  • ø 8 mm (1x)

  • ø 10 mm (1x)

  • ø 12 mm (1x)

  • ø 14 mm (1x)

- Centreerhulp (1x)

Ko� er inhoud per set:

- boorkronen afmetingen:

  • ø 35 mm (1x)

  • ø 40 mm (1x)

  • ø 50 mm (1x)

  • ø 68 mm (1x)

Bruikbare lengte 40 mm

Geschikt voor:

- keramiek

- tegels

- graniet

- ...

incl. alu-ko� er

Extreem snel en schoon boren in wand 

en grondtegels zoals porselein aardewerk.

Geen water noodzakelijk door speciale Wax vulling.

Bruikbare lengte 50 mm

Geschikt voor:

- keramiek

- tegels

- graniet

- ...

incl. alu-ko� er

Extreem snel en schoon boren in wand 

en grondtegels zoals porselein aardewerk.

Boorkronen (individueel):



Ø mm / Opname Artikel-
nummer

adv.prijs
in €/St.

    5 mm / ¼‘‘ Bit 023404
    6 mm / ¼‘‘ Bit 023411
    8 mm / ¼‘‘ Bit 023428
  10 mm / ¼‘‘ Bit 023435
  12 mm / ¼‘‘ Bit 023442
  14 mm / ¼‘‘ Bit 023459

Ø mm / Opname Artikel-
nummer

adv.prijs
in €/St.

  8 mm / M 14 090109
10 mm / M 14 090116
20 mm / M 14 090123

Opname Artikel-
nummer

adv.prijs
in €/St.

  ¼‘‘ Bit 023497
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Tegelboren
voor droog en nat gebruik

Boorkronen 1/4‘‘ Bit

Tegel boor M 14

Tegelboren-Set 1/4‘‘ Bit

Tegel boor met gegalvaniseerd dia-

mant inleg.

Lengte: 40 mm

Snel en exact boren in de hardste 

materialen zoals b.v.

- keramiek

- tegels

- graniet

- ...

Probleemloos licht met de vrije hand 

te boren met elke boor dikte dankzij 

de zijdelingse diamant inleg.

Ko� er inhoud per set:

- boorkronen afmetingen:

  • ø 5 mm (1x)

  • ø 6 mm (2x)

  • ø 8 mm (1x)

  • ø 10 mm (1x)

  • ø 12 mm (1x)

- Centreerhulp (1x)

Bruikbare lengte 40 mm

Niet voor kloppen!

Geschikt voor:

- keramiek

- tegels

- graniet

- ...

incl. alu-ko� er

Extreem snel en schoon boren in wand en grondtegels.

Voor Accu machine geschikt.

Bruikbare lengte 40 mm

Geschikt voor:

- keramiek

- tegels

- graniet, ...

Extreem snel en schoon boren in 

wand en grondtegels.

Voor Accu machine geschikt.



Opname Artikel-
nummer

adv.prijs
in €/St.

¼‘‘ Bit 023992

Artikel-
nummer

adv.prijs
in €/St.

023985

Opname Artikel-
nummer

adv.prijs
in €/St.

¼‘‘ Bit  / M14 / R ½‘‘ 560015
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Spuit� es

Centreerhulp Tegelboren

Centreerhulp

Tegelboren
accessoires

Centreerhulp voor snel, veilig en pre-

cies boren van tegels.

Spuit� es met druk pomp

1 liter, Kunststof

met waterslang voor aansluiten boor

hulp

Centreerhulp voor snel, veilig en pre-

cies boren van tegels.



Opname Artikel-
nummer

adv.prijs
in €/St.

6-kant 859744
SDS 859751

Lengte / Opname Artikel-
nummer

adv.prijs
in €/St.

200 mm / 6-kant 859768
200 mm / SDS 859775

Ø mm / Opname Artikel-
nummer

adv.prijs
in €/St.

  32 mm / M16 021738
  42 mm / M16 021745
  52 mm / M16 021752
  72 mm / M16 021776
  82 mm / M16 021783
110 mm / M16 021813
132 mm / M16 021837
152 mm / M16 021851
182 mm / M16 021882

Opname Artikel-
nummer

adv.prijs
in €/St.

6-kant / SDS 070934
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Droogboren-Set
en accessoires

Droogboorkronen M 16

Droogboorkronen - Accessoires

Droogboren-Set Universal

Ko� er inhoud per set  (1x):

- boorkronen afmetingen:

  ø 52 mm/ M 16

  ø 72 mm/ M 16

  ø 82 mm/ M 16

  ø 110 mm/ M 16

  ø 132 mm/ M 16

- Adapters 6-kant / SDS

- Verlenging 200 mm 6-kant / SDS

- Uitdrijfwig

- Centreerboor

Lengte 150 mm

Geschikt voor:

- metselsteen

- middelharde beton

incl. alu-ko� er

Geschikt voor alle handelsgebruikelijke boormachines.

Lengte 150 mm

Geschikt voor:

- metselsteen

- middelharde beton

Adapter-Set*:

* Incl. centreerboor en uitdrijfwig

Verlenging*:

Adapter bzw. Verlängerungen für 

Trockenbohrkronen mit M16 Auf-

nahme. 

Geeignet für Maschinen mit 6-kant- 

oder SDS-Aufnahme.
Abbildung: 
Verlängerung 6-kant (859768)
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Korund
Korund

PROFI-TECH-DIAMANT biedt u door-

slijp-, afbraam en schuurschijven 

voor metaal en steen in een profes-

sionele kwaliteit.

Slijpkommen hebben een breed 

toepassingsgebied bij het schuren 

van verschillende materialen, zoals 

bijv. Staal, gelegeerd staal, lichtme-

taal, kunststo� en, keramiek, steen, 

glas en rubber.

Het product bepaalt de vorm en

manier van slijpen.

Korund



(VPE)  Afmetingen  mm Artikel-
nummer

adv.prijs
in €/St.

(50) 115 - 1,0 - 22,2 T41 870107
(50) 125 - 1,0 - 22,2 T41 870114
(25) 230 - 1,9 - 22,2 T41 870138

(VPE)  Afmetingen  mm Artikel-
nummer

adv.prijs
in €/St.

(25) 115 - 2,5 - 22,2  T42 870008
(25) 125 - 2,5 - 22,2  T42 870015
(25) 230 - 3,0 - 22,2  T41 870039
(25) 300 - 3,5 - 20,0  T41 870046
(20) 350 - 4,0 - 20,0  T41 870060
(20) 350 - 4,0 - 25,4  T41 870077

(VPE)  Afmetingen  mm Artikel-
nummer

adv.prijs
in €/St.

(10) 115 - 1,0 - 22,23 886016
(10) 125 - 1,0 - 22,23 886030

T41

T42

T41

T41
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Korund
Doorslijpschijven

INOX-Doorslijpschijf voor Metaal

Doorslijpschijf Classic voor Metaal

INOX-Doorslijpschijf Classic voor Metaal

Geschikt voor:
- staal
- roestvrijstaal
- ...

Geschikt voor:
- staal
- roestvrijstaal
- ...

Beproefde kwaliteit voor de vakman, 

goede standtijd, snel doorslijpen.

Geschikt voor:
- Staal
- Constructiestaal
- Blik
- ...

Inox 115 mm of 125 mm in een metaal doos (Doos met 
elk 10 stuks):

(VPE)  Afmetingen  mm Artikel-
nummer

adv.prijs
in €/St.

(12x10) 115 - 1,0 - 22,23 886207
(12x10) 125 - 1,0 - 22,23 886214

Inox doorslijpschijven in toonbank display:



(VPE)  Afmetingen  mm Artikel-
nummer

adv.prijs
in €/St.

(10) 115 - 22,23 - K40 870305
(10) 115 - 22,23 - K60 870312
(10) 115 - 22,23 - K80 870329
(10) 125 - 22,23 - K40 870336
(10) 125 - 22,23 - K60 870343
(10) 125 - 22,23 - K80 870350

(VPE)  Afmetingen  mm Artikel-
nummer

adv.prijs
in €/St.

(10) 115 - 6,0 - 22,23  870206
(10) 125 - 6,0 - 22,23  870213
(10) 180 - 6,0 - 22,23  870220
(10) 230 - 6,0 - 22,23  870230

(VPE)  Afmetingen  mm Artikel-
nummer

adv.prijs
in €/St.

(10) 115 - 22,23 - ZK40 870404
(10) 115 - 22,23 - ZK60 870411
(10) 115 - 22,23 - ZK80 870428
(10) 125 - 22,23 - ZK40 870435
(10) 125 - 22,23 - ZK60 870442
(10) 125 - 22,23 - ZK80 870459
(10) 125 - 22,23 - ZK120 870466

T27
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Korund
Korund

Afbraam- en schuurschijven

Lamellen-schuurschijf op glas� bersteun Zirkoonkorund

Afbraamschijf Classic voor Metaal

Lamellen-schuurschijf op glas� bersteun Normaalkorund

Geschikt voor:
- staal
- hout
- ver� agen

Geschikt voor:
- staal
- hout
- ver� agen

Geschikt voor:
- staal
- bouwstaal
- plaatstaal
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Naast gereedschap biedt PROFI- 

TECH-DIAMANT ook een brede 

keuze aan geschikte machines zoals 

muurfrezen, boorkolommen en 

tafelzaag machines aan.

Alle PROFITECH machines zijn voor

zwaar, dagelijkse inzet ontwikkelt

en getest.

Ook onze machines komen overeen 

met de hoogste kwaliteitsnormen. 

Het machine programma wordt per-

manent door ontwikkelt en aan de 

hoogste eisen aangepast

Machines

Machines



TECHNISCHE INFORMATIE

Capaciteit 1,0 kW

Omw/min 2.800 O/min.

Spanning 230 V

max. Bladdiameter 230 mm

Asgat 22,23 mm

max. Zaagdiepte 45 mm

max. Zaaglengte 1.000 mm

Afmetingen LxBxH 1.430 x 620 x 1.170 mm

Gewicht 53,5 kg

Artikelnummer 893212

Advies verkoopprijs in €

M
achines
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De TC 230 - 100 is een tegelzaagmachine, die voor professionele toepassingen 

ingezet kan worden. Speciaal voor dagelijks gebruik is de machine compact en 

robuust gebouwd. Ideaal voor lengten (tot 1000 mm) en diagonaal zagen. Veel-

zijdige inzetmogelijkheden.

Met waterpomp, Stalen bak en PRCD – schakelaar.

incl. een hoogwaardig - Diamant- Zaagblad

Vervangingsonderdelen op aanvraag.

45 snij mogelijkheid Sterke 1,0 kw motor

• groot werk oppervlak

• werktafel t/m 45° verstelbaar

• inklapbare poten voor makkelijk transport

• uiterst robuust

TC 230 - 100

Tafelmachines

Waterpomp



TECHNISCHE INFORMATIE

Capaciteit 1,0 kW

Omw/min 2.800 O/min.

Spanning 230 V

max. Bladdiameter 230 mm

Asgat 22,23 mm

max. Zaagdiepte 40 mm

max. Zaaglengte 1.200 mm

Afmetingen LxBxH 1.400 x 775 x 1.170 mm

Gewicht 55,0 kg

Artikelnummer 893274

Advies verkoopprijs in €

M
achines
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TC 230 - 120

De TC 230 - 120 is een tegelzaagmachine, die voor professionele toepassingen 

ingezet kan worden. Speciaal voor dagelijks gebruik is de machine compact en 

robuust gebouwd. Ideaal voor lengten (tot 1200 mm) en diagonaal zagen. Veel-

zijdige inzetmogelijkheden.

Met waterpomp, Stalen bak en PRCD – schakelaar.

incl. een hoogwaardig - Diamant- Zaagblad

Vervangingsonderdelen op aanvraag.

• groot werk oppervlak

• werktafel t/m 45° verstelbaar

• inklapbare poten voor makkelijk transport

• uiterst robuust

Tafelmachines

45 snij mogelijkheid Sterke 1,0 kw motor Waterpomp



TECHNISCHE INFORMATIE

Capaciteit 2,2kW

Omw/min 2.800 O/min.

Spanning 230 V

max. Bladdiameter 350 mm

Asgat 25,4 mm

max. Zaagdiepte 107 mm

max. Zaaglengte 600 mm

Afmetingen LxBxH 1.050 x 630 x 620 mm

Gewicht 65 kg

Artikelnummer 893434

Advies verkoopprijs in €

M
achines
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Tafelmachines

SC 350 - Basic

• gering gewicht

• uitrekbare waterbak

• vaste poten

De robuste steenzaagmachine SC 350 basic is door het geringe gewichte een 

licht te transporteren machine. Een beschermde waterpomp zorgt voor genoeg 

water en bescherming. De uitneembare aluminium waterbak verlicht het 

schoonmaakproces.De maschine is door 3 veiligheidsfunkties beveiligd.PRCD 

schakelaar(vochtigheid). In en uit schakelaar en daarbij een veiligheidsscha-

kelaar bij beklemming.                                  

PRCDMotor Waterpomp

incl. een hoogwaardig - Diamant- Zaagblad

Vervangingsonderdelen op aanvraag.



TECHNISCHE INFORMATIE

Capaciteit 2,2 kW

Omw/min 2.800 O/min.

Spanning 230 V / 400 V

max. Bladdiameter 350 mm

Asgat 25,4 mm

max. Zaagdiepte 110 mm

max. Zaaglengte 590 mm

Afmetingen LxBxH 1.160 x 570 x 1.210 mm

Gewicht 71 kg

Artikelnummer 893359

Advies verkoopprijs in €
herausziehbare Wanne Wasserpumpe Tragegriffherausziehbare Wanne Wasserpumpe TragegriffM

achines
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SC 350 - 6

• uittrekbare, verzonken waterbak

• Made in Europe

Robuuste universeel steenzaag machine met hogere snij prestaties voor alle 

bouwmaterialen. Het enkele frame biedt bescherming tegen stoten. De tafel-

machine is uitgerust met een verzonken, uitneembare waterbak, rails geleiding 

en draaggrepen.

draag beugelUittrekbare opvang bak Waterpomp

incl. een hoogwaardig - Diamant- Zaagblad

Vervangingsonderdelen op aanvraag.

Tafelmachines



TECHNISCHE INFORMATIE

Capaciteit 2,2kW / 50 Hz

Omw/min 2.800 O/min.

Spanning 230 V

max. Bladdiameter 350 mm

Asgat 25,4 mm

max. Zaagdiepte 112 mm

max. Zaaglengte 600 mm

Afmetingen LxBxH 1.300 x 620 x 1.450 mm

Gewicht 86 kg

Artikelnummer 893335

Advies verkoopprijs in €

M
achines
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Tafelmachines

SC 350 - V

• werktafel t/m 45° verstelbaar

• inklapbare poten voor makkelijk transport

Robuste universeel steenzaagmachine met hoge snijprestaties voor alle bouw-

materialen. De tafelmachine is uitgerust met een verzonken waterbak,geleiding 

en handgrepen. Bovendien heeft hij een kiepmogelijkheid om in 45 graden te 

snijden.De wekhoogte bedraagt 100 cm. Voor makkelijk transport is hij uitgerust 

met 4 inklapbare poten en 4 geleiders waarvan 2 voor een makkelijkere ko� erbak 

belading.

incl. een hoogwaardig - Diamant- Zaagblad

Vervangingsonderdelen op aanvraag.

draag beugelWerktafel Waterpomp



TECHNISCHE INFORMATIE

Capaciteit 2,2 kW / 50 Hz

Omw/min 2.800 O/min.

Spanning 230 V / 400 V

max. Bladdiameter 400 mm

Asgat 25,4 mm

max. Zaagdiepte 130 mm

max. Zaaglengte 600 mm

Afmetingen LxBxH 1.250 x 625 x 860mm

Gewicht 90 kg

Artikelnummer 893427

Advies verkoopprijs in €

M
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SC 400 - V

• werktafel t/m 45° verstelbaar

• inklapbare poten voor makkelijk transport

Robuste universeel steenzaagmachine met hoge snijprestaties voor alle bouw-

materialen. De tafelmachine is uitgerust met een verzonken waterbak,geleiding 

en handgrepen. Bovendien heeft hij een kiepmogelijkheid om in 45 graden te 

snijden.De wekhoogte bedraagt 100 cm. Voor makkelijk transport is hij uitgerust 

met 4 inklapbare poten en 4 geleiders waarvan 2 voor een makkelijkere ko� erbak 

belading.

incl. een hoogwaardig - Diamant- Zaagblad

Vervangingsonderdelen op aanvraag.

draag beugelWerktafel Waterpomp

Tafelmachines



TECHNISCHE INFORMATIE

Capaciteit 3 kW

Omw/min 1500 O/min.

Spanning 400 V

max. Bladdiameter 500 mm

Asgat 25,4 mm

max. Zaagdiepte 180 mm

max. Zaaglengte 870 mm

Afmetingen LxBxH 1.430 x 625 x 890 mm

Gewicht 120 kg

Artikelnummer 893489

Advies verkoopprijs in €
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Tafelmachines

SC 500 

• werktafel t/m 45° verstelbaar

• inklapbare poten voor makkelijk transport

Steenzaagmachine met talrijke mogelijkheden.Werkblad met jolly funktie om in 

45 graden te snijden.Regelbare watertoevoer, transportrollen en handgrepen, 

uitneembare motorunit, waterpomp,vuilbeschermer en PRCD schakelaar

draag beugelfase – wisseling Werktafel

incl. een hoogwaardig - Diamant- Zaagblad

Vervangingsonderdelen op aanvraag.



TECHNISCHE INFORMATIE

Capaciteit 7,5 kW 

Omw/min 1.000 O/min.

Spanning 400 V

max. Bladdiameter 900 mm

Asgat 60,0 mm

max. Zaagdiepte 380 mm

max. Zaaglengte 1.100 mm

Afmetingen LxBxH 1.860 x 780 x 1.670 mm

Gewicht 265 kg

Artikelnummer 893519

Advies verkoopprijs in €

M
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Tafelmachines

SC 900

• verstelbare snij diepte

• stekkerdoos met fase omkering

• aandrijfunit separaat afneembaar

• spindel aandrijving met hand beugel

Robuuste zaagmachines voor zware omstandigheden met riemaandrijving, 

waterpomp en stabiel onderstel. Grote zaagtafel. Uitstekend geschikt voor de 

zware eisen van professionals en machineverhuurbedrijven.

Heftruck opname is optioneel beschikbaar(niet in de prijs inbegrepen)

incl. een hoogwaardig - Diamant- Zaagblad

Vervangingsonderdelen op aanvraag.

handspindelfase – wisseling 7,5 kW motor



TECHNISCHE INFORMATIE

Capaciteit 9,6 kW / 13 HP

Omw/min 2.800 O/min.

max. Bladdiameter 500 mm

Asgat 25,4 mm

max. Zaagdiepte 190-200 mm

Afmetingen LxBxH 1.290 x 600 x 800 mm

Gewicht 125 kg

Artikelnummer 891249

Advies verkoopprijs in €
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Voegenzaagmachines

FS 500 - II

Wordt geleverd zonder Diamantzaagblad.

Vervangingsonderdelen op aanvraag

• afneembare watertank

• droog inzetbaar dankzij lucht� lter

• in hoogte verstelbare snijhoogte

• snijdiepte aanduiding

Universeel voegensnijder voor asfalt en beton oppervlaktes met een 13 PS 

hoogwaardige motor en afneembare watertank.(20L).

Het beste te gebruiken voor straten,kabel verleggen ect.

Dank zij een compacte bouw past hij moeiteloos in elk bus.De snijdiepte aandui-

ding maakt precies werken mogelijk.



TECHNISCHE INFORMATIE

Capaciteit 2,2 kW

Omw/min 1.410 O/min.

Spanning 230 V

max. werkbreedte 250 mm

max. diamantschijf 250 mm

Afmetingen LxBxH 1.130 x 490 x 1.100 mm

Gewicht 63 kg

Artikelnummer 890952

Advies verkoopprijs in €

M
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Parketschuurmachines

PTT BS 250

• sterke 2.2 KW/230V motor

• rubbere handgrepen met inklapfunktie

• geschikt om dicht aan de wand te slijpen

• massieve wielen

Allround machine voor het handmatig bewerken van vloeren voor het afwerken 

van one� enheden en het verwijderen van kleefresten. Saneren van one� enhe-

den aan de oppervlakte en opruwen van hard beton in korte tijd.

Wordt geleverd zonder diamantschijf.

Vervangingsonderdelen op aanvraag.

Diamantschijf (optional)

PKD

Art.Nr. 890990
Adv. prijs 79,- € / Stk.

Zum Arbeiten werden 
4 Stk. benötigt!

2,2 kW motor watertoevoer transportwiel

Zie afbeelding

Asphalt

met 20 Segmenten:
Art.Nr. 890976
Adv. prijs 329,-€ / Stk..

Beton

met 20 Segmenten:
Art.Nr. 890983
Adv. prijs 299,- € / Stk.

o. Abb.
met 10 Segmenten:
Art.Nr. 890969
Adv. prijs 249,- € / St.



TECHNISCHE INFORMATIE

Capaciteit 3,0 kW

Spanning 230 V

max. Bladdiameter 400 mm

Asgat 25,4 mm

Omw/min. 1650 O/min.

Zaagdiepte 160 mm

Gewicht 11 kg

Artikelnummer 895643

Advies verkoopprijs in €
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Diamantschijf (optional)

hand zaag TP 400

Handige nat handzaag mit 100% overbelasting bescherming door elec-

tronische softstart en PRCD.De watertoevoer verloopt door een aan-

drijf spindel incl.accesoire greep met looprol en snijdiepte � xatie.

Wordt geleverd zonder diamantschijf.

Hand zaag

NEU

Accessoires (optional)

ombouwkit voor reducering naar 25.4+3MNL M8 naar TK 
54 mm
Artikelnummer: 895650

adv. prijs: 129,00 €

• sterke 3.0 KW motor

• electronische softstart

• Gardena wateraansluiting

• Snijdiepte � xatie



TECHNISCHE INFORMATIE

Boorbereik Beton Ø 32- 182 mm

Boorbereik Metselwerk Ø 32- 250 mm

Opname kemmen kraag. ø 60 mm

Slaglengte 577 mm

Gewicht statief 18,1 kg

Artikelnummer 895605

Advies verkoopprijs in €

TECHNISCHE INFORMATIE

Boorbereik Beton Ø 30- 200 mm

Boorbereik Metselwerk Ø 30 -320 mm

Opname Cardi Rapid Lock

Slaglengte 577 mm

Gewicht statief 18,9 kg

Artikelnummer 895506

Advies verkoopprijs in €
M
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• Aluminium boor standaard 

L180 compleet met boormotor 

T 2200 ME-24

• t/m 45 graden instelbaar

• Aluminium compacte bouwcon-

structie met hals klem opname ø 

60 mm

• Bruikbare boor kroon lengte tot 

500 mm

• Gewicht motor: 6,5 kg

• Gewicht boorstandaard: 11,6 kg

• Boorstandaard met 2 waterpas-

sen, centrering, boorhulp en 

metingsschaal

• CARDI lichte losse ring

Levering zonder boorkronen!

Cardi-Boorstatief-Set 200

• Aluminium boor standaard 

L200 compleet met boormotor 

T1 2 00 EL-41

• t/m 45 graden instelbaar

• met motor snelwissel systeem 

Rapid Lock

• Bruikbare boor kroon lengte tot 

500 mm

• Gewicht motor: 7,3 kg

• Gewicht boorstandaard:: 11,6 kg

• Boorstandaard met 2 waterpas-

sen, centrering, boorhulp en 

metingsschaal

• incl. Adapter 1¼‘‘ binn. naar R ½ 

binn.

• CARDI lichte losse ring

Levering zonder boorkronen!

Boorstatief-Sets

Cardi-Boorstatief-Set 185 D



TECHNISCHE DATEN

Bohrbereich Beton Ø 30- 162 mm

Bohrbereich Mauerwerk Ø 30- 220 mm

Aufnahme Spannhalsaufn. Ø 60 mm

Hub 577

Gewicht 17 kg

Artikelnummer 895605

UVP in € 1.699,00 €
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TECHNISCHE INFORMATIE

Boorbereik Beton Ø 40- 350 mm

Boorbereik Metselwerk Ø 40- 350 mm

Opname Cardi Rapid Lock

Slaglengte 702 mm

Gewicht statief 28,2 kg

Artikelnummer 895612

Advies verkoopprijs in €

Cardi-Boorstatief-Set 253 D

• Aluminium boor standaard 

L250 compleet met boormotor 

T6 300 EL

• t/m 45 graden instelbaar

• met motor snelwissel systeem 

Rapid Lock.

• Bruikbare boor kroon lengte 

tot 600 mm

• Gewicht motor: 11,9 kg

• Gewicht boorstandaard: 16,3kg

• Boorstandaard met waterpas-

sen, centrering, transportwie-

len, boorhulp en metingsschaal

• CARDI lichte losse ring

Levering zonder boorkronen!

Boorstatief-Sets



TECHNISCHE INFORMATIE

Opname bis 220 mm

Aufnahme klemmen kraag. Ø 60 mm

Slaglengte 577 mm

Gewicht 11 kg

geschikte motoren Cardi

Artikelnummer 875461

Advies verkoopprijs in €

TECHNISCHE INFORMATIE

Opname bis 220 mm

Aufnahme Cardi Rapid Lock

Slaglengte 577 mm

Gewicht 11,6 kg

geschikte motoren Cardi T1-200-EL

Artikelnummer 875478

Advies verkoopprijs in €
M
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Cardi-Boorstatief L 180

• Boorbereik tot max. ø 220 mm

• Traploos draaibaar tot 45°

• Aluminium compacte bouw-

constructie met hals klem 

opname

• bruikbare boorkroon lengte tot 

max. 450 mm

• Boorstandaard met 2 waterpas-

sen, centrering, boorhulp en 

metingsschaal

Cardi-Boorstatief L 200

• Boorbereik tot max. ø 220 mm

• Traploos draaibaar tot 45°

• met motor snelwissel systeem 

Rapid Lock

• bruikbare boorkroon lengte tot 

max. 450 mm

• Boorstandaard met 2 waterpas-

sen, centrering, boorhulp en 

metingsschaal

• Aluminium compacte bouw-

constructie

Boorstatieven
en accessoires



TECHNISCHE INFORMATIE

Opname bis 300 mm

Aufnahme Cardi Rapid Lock

Slaglengte 702 mm

Gewicht 16,3 kg

geschikte motoren Cardi T1-200- EL 41,
Cardi T6-300 EL

Artikelnummer 875485

Advies verkoopprijs in €

Artikel-
nummer

adv.prijs
in €/St.

898446

Artikel-
nummer

adv.prijs
in €/St.

898552
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Cardi-Boorstatief L 250

• Boorbereik tot max. ø 300 mm

• traploos draaibaar tot 45°

• met motor snelwissel systeem 

Rapid Lock.

• bruikbare boorkroon lengte tot  

450 mm

• Dubbele voet met transport-

wielen

• Boorstandaard met 2 waterpas-

sen, centrering, boorhulp en 

metingsschaal

• Aluminium compacte bouw-

constructie

Boorstatieven
en accessoires

Drukwaterreservoir

Vacuüm plaat. Cardi

met manometer, 2,5 mtr waterslang

inhoud 10 ltr

leeggewicht 5,3 kg

Geschikt voor alle Cardi boorzuilen 

tot L300.

Zie afbeelding



Type Artikel-
nummer

adv.prijs
in €/St.

Slagankers (25 Stk.) 898651
RAWL-ankers (10 Stlk) 898668

Afmetingen Artikel-
nummer

adv.prijs
in €/St.

kort 898606
lang 898620

Afmetingen Artikel-
nummer

adv.prijs
in €/St.

Ø 150 mm 898583
Ø 250 mm 898590

Artikel-
nummer

adv.prijs
in €/St.

898644
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Snelspanbout

Waterverzamelring

Lichte losse ring

Slagankers

Met schotelvleugelmoer om het 

boorstatief veilig

te bevestigen.

Voor snel spanbouten om het boor-

statief veilig te monteren.

Opname M 12

• Voor afzuiging van boor water

• schuimrubber aan de onderzijde 

voor aanpassing aan de ondergrond

• afzuiging met nat/droog zuiger

• bevestiging door schroeven aan de 

boor standaard

• � xeren en uitlijning middels vier 

schroeven 

Cardi lichte losse ring voor eenvou-

dig demontage van de boorkroon, 

binnen zeskant sleutel wordt 

   meegeleverd.

Boorstatieven
en accessoires



Artikel-
nummer

adv.prijs
in €/St.

898644

TECHNISCHE INFORMATIE

Capaciteit 2.000 W / 230 Volt
Boorbereik Beton Ø 25 - 202 mm
Boorbereik Metselwerk Ø 25 - 250 mm
Aansluiting R ½‘‘ innen, 1¼“ UNC
Toerentallen (rpm) 525/1260/1750
Draaimomenten 28,2/12/8 Nm
Gewicht 7,3 kg
Artikelnummer 895155
Advies verkoopprijs in €

TECHNISCHE INFORMATIE

Capaciteit 2.200 W / 230 Volt
Boorbereik Beton Ø 20 - 202 mm
Boorbereik Metselwerk Ø 25 - 250 mm
Aansluiting R ½‘‘ innen, 1¼“ UNC
Toerentallen (rpm) 530/1280/1780
Draaimomenten 28,2/12/8 Nm
Gewicht 7,3 kg
Artikelnummer 895131
Advies verkoopprijs in €

TECHNISCHE INFORMATIE

Capaciteit 2.200 W / 230 Volt
Boorbereik Beton Ø 30 - 200 mm
Boorbereik Metselwerk Ø 30 - 320 mm
Aansluiting R ½‘‘ innen, 1¼“ UNC
Toerentallen (rpm) 385/920/1280
Draaimomenten 40,1/16,7/12 Nm
Gewicht 7,3 kg
Artikelnummer 895070
Advies verkoopprijs in €
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Cardi-Boormotor T1 MU 2000-EL-41

Cardi-Boormotor T1-200 EL 41

Cardi-Boormotor T1 MAN-N-EL-41

3 versnellingen boor motor, voor 

het handen vrij boren van zowel 

droog als nat in beton.

• Dubbele draad verbinding 

(R ½‘‘ binnen, 1¼“ UNC buiten), 

nekklem ø 60 mm

• Softstart

• precieze glij koppeling

• Handgreep voor het handen vrij 

boren met PRCD schakelaar

3 versnellingen boor motor, voor 

het handen vrij boren van zowel 

droog als nat in beton.

• Dubbele draad verbinding 

(R ½‘‘ binnen, 1¼“ UNC buiten), 

nekklem ø 60 mm

• Softstart

• precieze glij koppeling

• Handgreep voor het handen vrij 

boren met PRCD schakelaar

3 versnellingen kernboor motor

• Softstart

• precieze glij koppeling

• PRCD-schakelaar

• Aansluiting: 1¼“ UNC/ R ½‘‘

• Bevestiging: standaard 

gatenpatroon+pasvoet 9,5 mm

Boormotoren



TECHNISCHE INFORMATIE

Capaciteit 3.000 W / 230 Volt
Boorbereik Beton Ø 30 - 350 mm
Boorbereik Metselwerk Ø 30 - 350 mm
Aansluiting 1¼“ UNC
Toerentallen (rpm) 220/500/935
Draaimomenten 99/43/21 Nm
Gewicht 11,9 kg
Artikelnummer 895025
Advies verkoopprijs in €

TECHNISCHE INFORMATIE

Capaciteit 3.420 W / 230 Volt
Boorbereik Beton Ø 40 - 380 mm
Boorbereik Metselwerk Ø 40 - 400 mm
Aansluiting 1¼“ UNC
Toerentallen (rpm) 230/520/965
Draaimomenten 152/67/36 Nm
Gewicht 13,0 kg
Artikelnummer 895063
Advies verkoopprijs in €

TECHNISCHE INFORMATIE

Capaciteit 3.420 W / 230 Volt
Boorbereik Beton Ø 32 - 450 mm
Boorbereik Metselwerk Ø 32 - 500 mm
Aansluiting 1¼“ UNC
Toerentallen (rpm) 190/320/600/1000
Draaimomenten 181/95/58/35 Nm
Gewicht 14,5 kg
Artikelnummer 895056
Advies verkoopprijs in €
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Boormotoren

Cardi-Boormotor T6-300 EL

3 versnellingen kernboor motor

• Softstart

• precieze glij koppeling

• PRCD-schakelaar

• Aansluiting: 1¼“ UNC

• Bevestiging: standaard gatenpa-

troon + pasvoet 9,5 mm

Cardi-Boormotor T6-375 EL

3 versnellingen kernboor motor

• Softstart

• precieze glij koppeling

• PRCD-schakelaar

• Aansluiting: 1¼“ UNC

• Bevestiging: standaard gatenpa-

troon + pasvoet 9,5 mm

Cardi-Boormotor T9-475 EL

4 versnellingen kernboor motor

• Softstart

• precieze glij koppeling

• PRCD-schakelaar

• Aansluiting: 1¼“ UNC

• Bevestiging: standaard gatenpa-

troon + pasvoet 9,5 mm



TECHNISCHE INFORMATIE

Capaciteit 1.300 W / 230 Volt

Boorbereik bis Ø 82 mm
Aansluiting M18 x 2,5

Gewicht 3,4 kg

Artikelnummer 890051

Advies verkoopprijs in €

TECHNISCHE INFORMATIE

Leistung 1.400 W

max. Behälter-Volumen 25 l

Schalldruckpegel 69,0 db(A)

Maße 43 x 39 x 49 cm
Gewicht 12,7 kg

Artikelnummer 890303

empf. VK in €

TECHNISCHE INFORMATIE

Capaciteit 1.700 W / 230 Volt

Boorbereik Ø 32-132 mm
Aansluiting M18 x 2,5

Gewicht 5,5 kg

Artikelnummer 890181

Advies verkoopprijs in €
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Pro�  4

Stofzuiger PTD 1200

industrie stofzuiger voor nat en droog 

bereik.

• electronisch geregelde glij koppe-

ling met inschakel beveiliging.

• contactdoos mit automatische 

inschakeling voor gereedschap.

• stroomaanduiding.

• sensorschakelaar voor wateraan-

duiding.

• 2 polyester � lter cassettes.

• automatisch elektromagnetisch 

impuls en � lterreiniging

• lange levensduur en makkelijk te 

reinigen

Hand begeleide Boormachine voor 

droog boren. Met de Pro�  4 kunnen 

installatie openingen tot 82 mm 

doorsnee, zoals b.v. schakel en wand 

contact dozen nauwkeurig en met een 

geringe tijdsduur ook in harde materi-

alen zoals kalkzandsteen, muurwerk en 

klinkers droog geboord worden. 

De één versnelling machine beschikt 

over een gering gewicht gezien 

zijn compacte bouw en is bijzonder 

geschikt voor de installateur.

Diamantboormachines en Stofzuiger

Pro�  6

De hand begeleide boormachine voor 

droogboren is ideaal in gewicht en pre-

statie.

Ideaal voor droogboren tot 132 MM 

in kalkzandsteen, muurwerk,klinkers 

ect.De pro�  6 machine is uitgevoerd 

met glij koppeling,temperatuur en 

overbelasting schakelaar,krachtige 2 

versnellingen en mechanische veilig-

heidskoppeling en handgreep(variabel 

instelbaar).

Dankzij de compacte bouw ideaal 

geschikt voor de installateur.



TECHNISCHE INFORMATIE

Capaciteit 1.500 W / 230 Volt

Bladdiameter 125 mm

Zaagdiepte max. 30 mm

Sleufbreedte 6-30 mm (traploos)
Gewicht ca. 4,3 kg

Artikelnummer 890716

Advies verkoopprijs in €

TECHNISCHE INFORMATIE

Capaciteit 1.500 W / 230 Volt

Bladdiameter 150 mm

Zaagdiepte max. 45 mm

Sleufbreedte 6-45 mm (traploos)
Gewicht ca. 4,3 kg

Artikelnummer 890730

Advies verkoopprijs in €
M
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Pro�  125 S

Pro�  150 S

Sleuvenzaagmachines

Sleuvenzaagmachine met Spanntec-

sleufbreedte verstelling en stofzuiger

aansluiting.

Incl. beitel, stalen ko� er en twee Dia-

mantzaagbladen Speed K ø 125 mm

Sleuvenzaagmachine met Spanntec-

sleufbreedte verstelling en stofzuiger

aansluiting.

Incl. beitel, stalen ko� er en twee Dia-

mantzaagbladen Speed K ø 150 mm
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CONTACT:

PROFI-TECH-DIAMANT TOOLS GmbH

Zorngrabenstraße 6

D-34576 Homberg (Efze)

Telefon: + 49 (0) 5681 99 99 0

Telefax: + 49 (0) 5681 99 99 80

E-Mail: info@pro� tech.de

www.pro� tech.de

uw dealer


