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• Narex EBU 125-10  
haakse slijper 

• 950W
• 11.000 tpm/min
• Max. schijf: Ø125 mm
• Gewicht: 2 kg
• M14 schroefdraad

• SLIMDESIGN motorbehuizing
• Krachtige motor van 950 W 
• Bescherming tegen onbedoeld herstarten na stroomuitval
• Schakelaar om in de aan-stand te vergrendelen
• Speciaal rooster voor efficiëntere koeling motor,
 zonder binnendringen van stof en vuil
• Stevige afscherming voor de gebruiker 
• Platte versnellingsbak: comfortabeler werken
• Ergonomisch afneembaar SOFTGRIP-handvat 
• Flexibeler werken dankzij 4 m lange kabel

COMBIDEAL

HAAKSE SLIJPER + SCHIJVEN

PAKKET OPTIE 1

Narex EBU 125-10 - Haakse slijper  
+ 500 snijschijven Novo Abrasive

STANDAARD
ART. NR.: 1119.COMBIPACK.NA125

• Type: STANDAARD
• 125X1.0 

 Vrijblijvend ook dikte 1,2mm of 
 1,6mm te kiezen !

€ 259  00

PAKKET OPTIE 2

Narex EBU 125-10 - Haakse slijper  
+ 500 snijschijven Novo Abrasive

ART. NR.: 1119.COMBIPACK.EXTR125

• Type: EXTREME
• 125X1.0 

€ 389  00

PAKKET OPTIE 3

Narex EBU 125-10 - Haakse slijper  
+ 120 lamellenschijven Deerfos

120x

ART. NR.: 303.COMBIPACK.KZ563 

• Deerfos KZ563
• Dia 125 mm 

 Korrel naar keuze 
40 / 60 / 80

€ 259  00

PAKKET OPTIE 4

Narex EBU 125-10 - Haakse slijper  
+ 120 lamellenschijven Eisenblätter

ART. NR.: 128.COMBIPACK.ZIRCO 

€ 279  00

EXTREME

500x

500x 120x

• Eisenblätter Zircopur Trimfix 
• Dia 125 mm 

 Korrel naar keuze 
Z40=91524 / Z60=91526 
Z80=91528 / Z120=91529

Of
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EISENBLÄTTER VARILEX 1100 HAAKSE SLIJPER + LAMELLENSCHIJVEN

• Nieuwe, compacte generatie haakse slijpers met de kleinste 
greepomtrek in zijn vermogensklasse voor moeiteloos slijpen met 
perfecte ergonomie.

• Marathon-motor biedt 30% hogere vermogensreserves en tot 50% 
meer koppel in vergelijking met vergelijkbare apparaten.

• Maximale levensduur dankzij de nieuwe interne stofbeschermings-
afdichting en externe stofbeschermingskap met verwisselbare filters.

• Ideaal toerentalbereik voor lamellenschijven tot Ø 125 mm.
• Full-wave elektronica biedt constante snelheden van exclusief 

2.800 tot 9.600 tpm, ideaal voor een breed scala aan 
oppervlaktebewerkingsstappen - speciaal voor het gebruik van 
lamellenschijven.

• Gereedschapsloos verstelbare beschermkap.
• Mechanische veiligheidskoppeling minimaliseert "terugslag" bij het 

blokkeren van een schijf voor maximale gebruikersbescherming en 
snel verder werken.

• Elektronische overbelastingsbeveiliging, softstart- en 
herstartbeveiliging

• Soft-Grip

COMBIDEAL

Of Of Of

ART. NR.:
128.COMBI.MUSTANG125   

• 120 lamellenschijven  
Eisenblätter Trimfix Mustang 

• Dia 125 mm 

PAKKET OPTIE 1
Eisenblätter Varilex  
haakse slijper + 
magnetische houder +

 Korrel naar keuze 
Z40=91824 / Z60=91826

ART. NR.:
128.COMBI.STEELFIRE125   

• 120 lamellenschijven  
Eisenblätter Trimfix Steelfire  

• Dia 125 mm 

PAKKET OPTIE 2
Eisenblätter Varilex  
haakse slijper + 
magnetische houder +

 Korrel naar keuze 
C40=91374 / C60=91376

ART. NR.:
128.COMBI.HELLFIRE125   

• 120 lamellenschijven  
Eisenblätter Trimfix Hellfire  

• Dia 125 mm 

PAKKET OPTIE 3
Eisenblätter Varilex  
haakse slijper + 
magnetische houder +

 Korrel Multigrain 40/60 
C40/60=91540 

ART. NR.:
128.COMBI.MAMBA125

• 120 lamellenschijven  
Eisenblätter Trimfix Black Mamba  

• Dia 125 mm 

PAKKET OPTIE 4

120x 120x 120x 120x

Eisenblätter Varilex  
haakse slijper + 
magnetische houder +

 Korrel naar keuze 
C40=91724 / C60=91726

• Eisenblätter Varilex 1100 haakse slijper 
1100 W

• Regelbaar toerental:  
2.800-9.600 tpm/min

• Max. schijf: Ø 125 mm
• Heropstartbeveiliging
• Softstart

INCLUSIEF 
MAGNETISCHE HOUDER !

€ 439  00

€ 509  00

€ 509  00

€ 529  00

ART. NR.: 128.65400

ART. NR.: 128.65028
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ZAGEN      VERSPANENDE GEREEDSCHAPPEN      SLIJP- EN SCHUURMATERIALEN      LASMATERIALEN      MACHINES

€ 789  00

€ 869  00

 De COLDSTEEL® RazorFlap® is vervaardigd met een nieuwe generatie 
microkristallijne keramische korrels die – naast hun bijzonder koelende 
eigenschappen – ook hun hoge slijpscherpte behoudt gedurende de  
gehele levensduur. 

• 3 tot 4 keer langere levensduur in vergelijking met standaard 
keramische fiberschijven.

• 30 tot 40% hogere verspaning in vergelijking met conventionele, 
keramische lamellenschijven.

• Gelijkblijvende slijpscherpte over de gehele levensduur.
• Elastische natuurvezel hightech compound draagplaat ontziet het  

milieu en de gebruiker (CO2-neutraal), kan volledig worden opgebruikt
• Geluids- en trillingsdempend
• Met geïntegreerde M14-schroefdraad voor snel en eenvoudig  

wisselen van gereedschap.

RAZOR FLAPS + HAAKSE SLIJPER

• Eisenblätter Varilex 1100  
haakse slijper 1100 W

• Variabel toerental:  
2.800-9.600 tpm/min

• Max. schijf: Ø 125 mm
• Heropstartbeveiliging
• Softstart

• Voor een perfecte en goedkope bewerking van hoek-, 
rand- en stapellassen

• De grote flexibele overhang van de schuurlamellen 
over het rugmateriaal past zich perfect aan aan de 
vorm van een hoeklas

• Mooie en gladde afwerking op hoeklassen
• Dezelfde slijpprestaties en levensduur als andere 

Eisenblätter kwaliteiten
• Steunplaat van speciaal ontwikkeld flexibel foodgrade 

plastic: gemakkelijk te trimmen, dempt trillingen en is 
volledig vrij van glasvezel

• Legendarische schuurformule (puur zirkonium plus 
koelend additief) garandeert enorme voordelen in 
vergelijking met conventionele lamellenschijven

COMBIDEAL

DÉ OPLOSSING VOOR HET SLIJPEN  
IN HOEKEN

HAAKSE SLIJPER + LAMELLENSCHIJVEN

ART. NR.: 128.COMBI.FILLET.125   

• 120 lamellenschijven Eisenblätter Magnum fillet weld 
• Dia 125 mm
• Korrel naar keuze: Z40=96284 / Z60= 96286  

Z80 96288 / Z120=96289

MAGNUM FILLET WELD 

120x

100x

INCLUSIEF 
MAGNETISCHE HOUDER !

COMBIDEAL

Of

PAKKET OPTIE 1
100 Razor Flap schijven +

PAKKET OPTIE 2
100 Razor Flap schijven +

INCL. MAGNETISCHE 
HOUDER !

Voorzien van Dust Prevent System

ART. NR.: 128.COMBI.RAZOR.125    

€ 779  00

• Narex EBU 125-14CE 
• 1400 W
• Regelbaar toerental:  

3.500-11.000 tpm/min
• Max. schijf: Ø 125 mm
• 2,3 kg

ART. NR.: 128.65028ART. NR.: 128.65400

ART. NR.: 900.COMBI.RAZOR.125    

• Eisenblätter Varilex  
1802HT haakse slijper 
(128.65031)

• 1750 W
• Regelbaar toerental:  

2.400-8.900 tpm/min
• Max. schijf: Ø 125 mm
• 6,1 kg
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Vamatec wil het productieproces van zijn klanten optimaliseren door het aanbieden van de meest geschikte kwaliteitsproducten in combinatie met technische ondersteuning.

€ 819  00

€ 899  00

€ 629  00

€ 709  00

• Tussenliggende A/O-korrellagen maken deze schijven aanzienlijk 
agressiever dan conventionele vliesschijven.

• De op elkaar afgestemde combinatie van schuurlamellen afgewisseld 
met geperst vlies zorgt voor een duidelijk beter slijpvermogen, langere 
levensduur en fijne slijpresultaten.

• Voor het voorbereidend slijpen en fijn slijpen van puntlassen en diepe 
krassen op RVS, staal en non-ferro metalen; ook zeer geschikt voor 
het fijn afbramen van geperforeerd plaatwerk en het nabewerken van 
hoeken.

• Steunplaat van speciaal ontwikkeld flexibel, foodgrade kunststof: 
gemakkelijk te trimmen, dempt trillingen en geheel vrij van glasvezel

• Ø 125 mm
• Korrel naar  

keuze: 
24 / 36 / 50 /  
60 / 80 / 120

 De Bora-9 fiberschijf is een fiberschijf met een precisie geslepen 
keramische korrel en is verkrijgbaar van korrel 36 tot en met korrel 
120. De schijf is uitgevoerd met een coating die zorgt voor koel 
slijpen. Hierdoor is de Bora-9 fiberschijf uitstekend geschikt voor het 
verwerken van hittegevoelige metalen.

 De uitstekende slijpprestaties en de lange levensduur van de Bora-
9 fiberschijf zorgen voor productieoptimalisering. Met de Bora-9 
fiberschijf kunt u op veelvoorkomende metalen snel een las vlak slijpen 
of verspanen, inclusief RVS.

BORA 9 FIBERSCHIJF + HAAKSE SLIJPER

500x

COMBIDEAL
DEERFOS BORA® WERKT TOT 3X SNELLER EN GAAT 
TOT 5X LANGER MEE

MAGNUM TOPMIX + HAAKSE SLIJPER

50x

COMBIDEAL
IDEAAL VOOR HET SLIJPEN 
IN HOEKEN !

• Ø 125 mm
• Korrel 80

Of

PAKKET OPTIE 1
500 x BORA 9 schijven +

PAKKET OPTIE 2
500 x BORA 9 schijven +

INCL. MAGNETISCHE 
HOUDER !

Voorzien van Dust Prevent System

ART. NR.: 128.COMBI.BORA

Of

PAKKET OPTIE 1
50 magnum topmix schijven +

PAKKET OPTIE 2
50 magnum topmix schijven +

INCL. MAGNETISCHE 
HOUDER !

Voorzien van Dust Prevent System

ART. NR.: 128.COMBI.TOPMIX   

ART. NR.: 96705   

• Narex EBU 125-14CE 
• 1400 W
• Regelbaar toerental:  

3.500-11.000 tpm/min
• Max. schijf: Ø 125 mm
• 2,3 kg

• Narex EBU 125-14CE 
• 1400 W
• Regelbaar toerental:  

3.500-11.000 tpm/min
• Max. schijf: Ø 125 mm
• 2,3 kg

• Eisenblätter Varilex  
1802HT haakse slijper

 (128.65031)
• 1750 W
• Regelbaar toerental:  

2.400-8.900 tpm/min
• Max. schijf: Ø 125 mm
• 6,1 kg

• Eisenblätter Varilex  
1802HT haakse slijper

 (128.65031)
• 1750 W
• Regelbaar toerental:  

2.400-8.900 tpm/min
• Max. schijf: Ø 125 mm
• 6,1 kg

ART. NR.: 900.COMBI.BORA ART. NR.: 900.COMBI.TOPMIX 
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ZAGEN      VERSPANENDE GEREEDSCHAPPEN      SLIJP- EN SCHUURMATERIALEN      LASMATERIALEN      MACHINES

Absoltute topkwaliteit aan uiterst competitieve prijzen
EXTREME

Professionele kwaliteit aan bodemprijzen
STANDAARD

BETTER - FASTER - STRONGER 

SNIJ- EN SLIJPSCHIJVEN

VOOR METAAL 
& INOX 

SNIJSCHIJVEN

ART.NR. FORMAAT STUKPRIJS PER AFNAMEHOEVEELHEID

PER 10 PER 200 PER 400  PER 1000  

1119.WM12510 125 x 1.0 MM     € 0,45 € 0,43 € 0,42 € 0,41

1119.WM12512 125 x 1.2 MM      € 0,48 € 0,46 € 0,45 € 0,43

1119.WM12516 125 x 1.6 MM      € 0,48 € 0,46 € 0,45 € 0,43

1119.WM12525 125 x 2.5 MM      € 0,58 € 0,55 € 0,54 € 0,52

1119.EXTREME.12510  125 x 1.0 MM € 0,75 € 0,71 € 0,70 € 0,68

1119.EXTREME.12512 125 x 1.2 MM € 0,93 € 0,88 € 0,86 € 0,84

1119.EXTREME.12516 125 x 1.6 MM € 0,98 € 0,93 € 0,91 € 0,88

1119.WM23020 230 x 2.0 MM    € 1,20 € 1,14 € 1,12 € 1,08

1119.WM23025 230 x 2.5 MM   € 1,33 € 1,26 € 1,24 € 1,20

1119.EXTREME.23019 230 x 1.9 MM € 2,23 € 2,12 € 2,07 € 2,01

SLIJPSCHIJVEN

ART.NR. FORMAAT STUKPRIJS PER AFNAMEHOEVEELHEID

PER 10 PER 200 PER 400  PER 1000  

1119.WG.12560 125 x 6.0 MM    € 0,91 € 0,84 € 0,81 € 0,77

1119.EXTREME.12560 125 x 6.0 MM    € 1,55 € 1,44 € 1,41 € 1,32

1119.WG23060 230 x 6.0 MM    € 2,91 € 2,71 € 2,61 € 2,47

VOOR METAAL 
& INOX 

MAGNEETBOORMACHINE

COMBIDEAL

COMMANDO 35
MAGNEETBOORMACHINE

SET SPIRAALBOREN TURBOTIP 

PATENT PROTECTED

ART. NR.: 209015-SET1   

4-delige TurboTip Drill Bit Set, bevat: 6, 8, 10, 12mm

• Vermogen: 1.050 W
• Opname: weldon
• Max capaciteit kernboor: 35 mm
• Toerental onbelast: 850 tpm
• Gewicht: 12 Kg
• Trekkracht magneet: 1200 Kg

INCL. ADAPTER 
(111130-012A)

€ 789  00

ART. NR.: 81.COMMANDO.35.3   
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Vamatec wil het productieproces van zijn klanten optimaliseren door het aanbieden van de meest geschikte kwaliteitsproducten in combinatie met technische ondersteuning.

€ 3995

• Voor gat-Ø: 16 mm
• Klemcapaciteit: 200 mm
• Uitlading: 100 mm
• Klemdruk: 180 kg
• Railmaat: 20x10 mm

 UERN6200 snelspanner 
voor lastafel

Het verplaatsen van een gascilinder dient uiteraard met de 
nodige voorzichtigheid te gebeuren. Veiligheid primeert op 
de werkvloer. De gascilinder klem laat toe de gasfles op een 
stabiele en veilige manier te verplaatsen.

GASCILINDER KLEM

SNELSPANNER VOOR LASTAFEL

€ 159 00

• De klem is voorzien van 2 handvaten, zo kan u op een veilige manier 
met 2 personen de cilinder verplaatsen.

• De klem heeft 8 contactpunten (met frictiekussens). Dit zorgt voor 
een stevige en veilige grip.

• Het schaarsysteem zorgt ervoor dat de gascilinder direct 
vastgeklemd wordt bij het hanteren van de handvaten. Wanneer de 
handvaten losgelaten worden blijft de klem z’n positie behouden.

ART. NR.: 9152.GCL230   

De nieuwe cilinderwagen van Strong Hand Tools is speciaal 
ontworpen om gascilinders eenvoudig te verplaatsen en op te 
heffen. Zo kan u de gascilinders gemakkelijker transporteren 
en plaatsen naar een hoger gelegen platform zoals bv. een 
laswagen of pallet.

GASCILINDER TRANSPORTWAGEN

• Eenvoudig gascilinders verplaatsen, ook naar een hoger gelegen 
platform (t.e.m. 175mm hoogte)

• RVS klem zorgt ervoor dat de cilinder mooi op z’n plaats blijft tijdens 
het vervoeren van de glasfles

• V-vormige frictiepunten voor extra stabiliteit
• Voorzien van een veiligheidsbalk
• 4-wielen voor optimale stabiliteit. De 2 achterste (draaibare wielen) 

zorgen voor comfortabele bewegingsvrijheid + kunnen vastgezet 
worden voor eenvoudig stockage.

• Groot ergonomisch handvat.
• Capaciteit 180kg

ART. NR.: 9152.GCC210      

€ 399 00

Houder uit 
roestvrij staal

V-vormige 
frictiepunten

Veiligheidsbalk

4 wielen voor
stabiel transport

Groot ergonomisch 
handvat

ART. NR.: 9152.UERN6200   
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ZAGEN      VERSPANENDE GEREEDSCHAPPEN      SLIJP- EN SCHUURMATERIALEN      LASMATERIALEN      MACHINES

PONSEN EN MATRIJZEN

i Naast ronde gaten zijn ook ponsen en matrijzen voor excentrische gaten, sleufgaten, sleutelgaten, vierkante  
en radiussen leverbaar.

Wanneer er een vierkantmaat of rechthoekmaat besteld wordt dan 
moet er rekening gehouden worden met de overmaat.  
Past de gevraagde maat wel in uw opname?  
 
U kunt dit zelf uitrekenen door de volgende berekening toe te 
passen:

SNIJSPELING OVERMAAT BEREKENEN

De maximale ronde maat

√2

Wanneer uw ponsopname 
max. rond 32,0 mm kwijt 
kan, dan deelt u 32 door √2
De max. vierkante maat is 
22,5 mm.

MAX. VIERKANTE MAAT: 

i

MAX. RECHTHOEK MAAT

Voorbeeld: wanneer u een rechthoekmaat van 28x5 mm wilt 
plaatsen dan kunt u de volgende berekening toepassen;

( L2 + B  2 )

28x28 = 784
5x5 = 25
Totaal = 809  
√ 809 = 28,44

Deze maat valt binnen de opname 
van 32,0 mm dus is te plaatsen.

De correcte snijspeling is 
een voorwaarde voor:

• optimaal snijden van het materiaal
• een hoge standtijd van het gereedschap.
 

De vereiste snijspeling is o.a. afhankelijk van materiaalsoort 
en materiaaldikte. Richtwaarden gebaseerd op een evenredige 
verhouding van een kwalitatief goed product en een lange 
standtijd, kunt u in onderstaande tabel terugvinden.  
Materiaal (mm)

Vamatec levert ook alle reduceerhulzen en –ringen alsook 
de nodige spieën om met sleufponsen etc te werken.

Meer info?
Contacteer uw 
regiomanager ! 

www.vamatec.be

MATERIAALDIKTE ST37      SNIJSPELING   

0 – 3 mm 0,2 mm
4 – 8 mm 0,7 mm
9 – 14 mm 1,2 mm
15 – 22 mm 1,7 mm

Werken met sleufponsen

Vamatec levert alle ponsen en matrijzen compatibel met:
Peddinghaus  /  Mubea /  Geka  /  Kingsland  /  Nitto
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Vamatec wil het productieproces van zijn klanten optimaliseren door het aanbieden van de meest geschikte kwaliteitsproducten in combinatie met technische ondersteuning.

+ GRATIS

adapter+ GRATIS

bitsadapter

BORSTELLOZE SLAGMOERSLEUTEL BORSTELLOZE SLAGMOERSLEUTEL

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Spanning 60,0 V
Batterij capaciteit 60V/3.0 Ah = 18V/10 Ah
Geen laadsnelheid
Werkmodus 1 0-1500 tpm
Werkmodus 2 0-2000 tpm
Werkmodus 3 0-2500 tpm
Aantal slagen
Werkmodus 1 0-3000 tpm
Werkmodus 2 0-3000 tpm
Werkmodus 3 0-3000 tpm
Maximaal aanhaalmoment
Werkmodus 1 150 Nm
Werkmodus 2 250 Nm
Werkmodus 3 540 Nm
Maximaal losdraaimoment 750 Nm
Gereedschapsopname 1/2"
Oplaadtijd ~ 80 min
Gewicht met batterijpakket 2,17 kg
Gewicht zonder batterijpakket 1,16 kg

 Inbegrepen:

• ASR 620-3SB slagmoersleutel
• Opbergkoffer
• Belt Clip
• 2x batterij
• 1x Oplader

MET VERMOGENSREGELING
60V I JUMBO POWER

ASR 620-3SB

€ 521 00

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Spanning 60,0 V
Batterij capaciteit 60V/3.0 Ah = 18V/10 Ah
Geen laadsnelheid
Werkmodus 1 0-1100 tpm
Werkmodus 2 0-1500 tpm
Werkmodus 3 0-1600 tpm
Aantal slagen
Werkmodus 1 0-1500 tpm
Werkmodus 2 0-2100 tpm
Werkmodus 3 0-2400 tpm
Maximaal aanhaalmoment
Werkmodus 1 250 Nm
Werkmodus 2 500 Nm
Werkmodus 3 1000 Nm
Maximaal losdraaimoment 1500 Nm
Gereedschapsopname 1/2"
Oplaadtijd ~ 80 min
Gewicht met batterijpakket 3,5 kg
Gewicht zonder batterijpakket 2,5 kg

 Inbegrepen:

• ASR 620-3MTB slagmoersleutel
• Opbergkoffer
• Belt Clip
• 2x batterij
• 1x Oplader

MET KRACHTREGELING - VOOR ZWARE APPLICATIES
60V I JUMBO POWER

ASR 620-3MTB

€ 587 00

MODUS LED INDICATIE MAX. OUTPUT AANBEVELING

AM 1 150 Nm M8–M12

AM 2 250 Nm M10–M16

3 (MAX) 540 Nm M12–M24

Werkmodus 1
Waarschuwingsindicatie voor laagspanning,  
overbelasting, oververhitting en schade.

MODUS LED INDICATIE MAX. OUTPUT AANBEVELING

AM 1 250 Nm M12–M16

AM 2 500 Nm M12–M24

3 (MAX) 1000 Nm M12–M30

Werkmodus 1
Waarschuwingsindicatie voor laagspanning,  
overbelasting, oververhitting en schade.
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ZAGEN      VERSPANENDE GEREEDSCHAPPEN      SLIJP- EN SCHUURMATERIALEN      LASMATERIALEN      MACHINES

+ GRATIS

adapter

BORSTELLOZE SLAGMOERSLEUTEL

 Inbegrepen:

• ASR 620-3HTB slagmoersleutel
• Opbergkoffer
• Belt Clip
• 2x batterij
• 1x Oplader

MET KRACHTREGELING - VOOR ZWARE APPLICATIES
60V I JUMBO POWER

ASR 620-3HTB

€ 647 00

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Spanning 60,0 V
Batterij capaciteit 60V/3.0 Ah = 18V/10 Ah
Geen laadsnelheid
Werkmodus 1 0-900 tpm
Werkmodus 2 0-1200 tpm
Werkmodus 3 0-1600 tpm
Aantal slagen
Werkmodus 1 0-2400 tpm
Werkmodus 2 0-2400 tpm
Werkmodus 3 0-2400 tpm
Maximaal aanhaalmoment
Werkmodus 1 600 Nm
Werkmodus 2 1000 Nm
Werkmodus 3 1690 Nm
Maximaal losdraaimoment 2050 Nm
Gereedschapsopname 3/4"
Oplaadtijd ~ 80 min
Gewicht met batterijpakket 3,84 kg
Gewicht zonder batterijpakket 2,83 kg

MODUS LED INDICATIE MAX. OUTPUT AANBEVELING

1 600 Nm

M12–M302 1000 Nm

3 (MAX) 1690 Nm

Werkmodus 1
Waarschuwingsindicatie voor laagspanning,  
overbelasting, oververhitting en schade.

ASR 620-3SB
ASR 620-3MTB
ASR 620-3HTB

VOORDELEN

Hi-Tech systeem voor het aansluiten van BRUSHLESS-techno-
logie met moderne elektronische componenten om optimalisatie 
te bieden en outputbalans, hoge nauwkeurigheid, effectiviteit, en
een langere levensduur.

De 60V Narex Jumbo Power-accu's verleggen de grenzen
van accuvermogen en acculevensduur. De technologie achter de 
NAREX Li-Ion 4V-cellen in serie verhoogt de efficiëntie en 
vermindert het stroomverbruik en oververhittingsverliezen. Ver-
geleken met 18 V/5,0 Ah accu's kan je de 60V NAREX 
accu dubbel zo lang gebruiken !

60V-accu's zijn de ideale oplossing voor HEAVY DUTY elektrisch 
gereedschap met hoge belastingseisen. De in serie geschakelde 
Narex Li-Ion 4V cellen bevatten een enorme hoeveelheid  energie
die beschikbaar is voor 1 of meerdere shifts.

• AP 607 (60 V / 2,0 Ah = 18 V / 7,0 Ah)
• AP 610 (60 V / 3,0 Ah = 18 V / 10,0 Ah)

Mogelijkheid tot 3 jaar garantie, inclusief garantie op 
accumulatoren door te registreren via een online formulier dat u 
kunt vinden op www.narex.cz. Dit geldt alleen voor NAREX-
accugereedschappen die zijn gemarkeerd met dit symbool.

Autonome LED-aanraking indicator geeft onmiddellijke infor-
matie over de staat van de batterij en de resterende operationele 
capaciteit.
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Vamatec wil het productieproces van zijn klanten optimaliseren door het aanbieden van de meest geschikte kwaliteitsproducten in combinatie met technische ondersteuning.

+ GRATIS

bitsadapter

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voedingsspanning 20,0 V
Batterij capaciteit 3,0 Ah
Stationair toerental
Bedrijfsmodus 1 0-1300 /  min
Bedrijfsmodus 2 0-2800 /  min
Bedrijfsmous 3 (auto-modus) 0-2800 /  min
Aanhaalmoment max.
Bedrijfsmodus 1 120 Nm
Bedrijfsmodus 2 260 Nm
Bedrijfsmodus 3 (auto-modus) 260 Nm
Toepassingsgebied M4-M20
Gewicht inclusief batterij (type) 1,34kg

BORSTELLOZE SLAGMOERSLEUTEL

 Inbegrepen:

• ASR 203-3SB slagmoersleutel
• Opbergkoffer
• Belt Clip
• 2x batterij
• 1x Oplader

MET VERMOGENSREGELING
20V I E-POWER

ASR 203-3SB

€ 281 00

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voedingsspanning 20,0 V
Batterij capaciteit 3,0 Ah
toerental
1e snelheid 0-500 /  min
2e snelheid 0-1800 /  min
Maximaal koppel 67 /  min
Houtboren - max dia.
Spiraalboor 20 Nm
klokzaag 60 mm
Maximaal houtschroef dia. 10 mm
Metaalboren - max dia.
Spiraalboor 13mm
Boorkop 1,5-13mm
Aansluiting 1/2"-20 UNF
Oplaadtijd batterij ~ 45min
Gewicht zonder batterij 1,03kg
Gewicht inclusief batterij (type) 1,39kg

BORSTELLOZE BOOR-SCHROEFMACHINE

 Inbegrepen:

• ASR 203-2B slagmoersleutel
• Opbergkoffer
• Belt Clip
• 2x batterij
• 1x Oplader

MET VERMOGENSREGELING
20V I E-POWER

ASV 203-2B

€ 233 00

Boren - max. diameter Schroeven (draaien) - max. diameter

STAAL
HOUT

8 mm

16 mm

HOUT

STAAL

METAALPLAAT

5,5 mm

M20

10x180 mm

Boren - max. diameter Schroeven max. dia.

13 mm

35 mm*

20 mm

10 mm
8 mm 8x160 mm

5,5 mm
METAALPL.

STAAL

HOUT

METSEL 
WERK BETON HOUT

20 mm
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ASV 203-2B
ASR 203-3SB

BOORMACHINE

MET EEN BREED SCALA AAN TOEPASSINGEN
230V I 650W

EV 13 E-2H3

€ 118 00

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Spanning 230 V
Nominaal vermogen 650 W
Geen laadsnelheid
1e snelheid 0-1100 tpm
2e snelheid 0-3000 tpm
Maximaal boor diameter
Staal 13 mm
Aluminium 16 mm
Hout 35 mm
Maximumkoppel
1e snelheid 29 Nm
2e snelheid 10 Nm
Capaciteit 1,5 - 13 mm
Aansluiting 1/2" - 20 UNF
Gewicht 1,7 kg

  VOORDELEN

• voor industriële productie, montage en onderhoud
• veelzijdig gebruik bij het boren in zachte of harde bouwmaterialen 

dankzij: een krachtige motor + robuuste transmissie  
met twee versnellingen

• kwaliteitsmontage van transmissie in een stabiele aluminium behuizing 
verbetert prestaties en verlengt de levensduur

• elektronische snelheidsregeling voor het instellen van de optimale 
rotatiesnelheid

• softstart voor comfortabel en veilig boren
• automatische boorkop voor snelle gereedschapswissel

Hi-Tech systeem voor het aansluiten van BRUSHLESS-techno-
logie met moderne elektronische componenten om optimalisatie 
te bieden en outputbalans, hoge nauwkeurigheid, effectiviteit, en
een langere levensduur.

Er zat nog nooit zoveel kracht in zo'n compacte accumulator! 
NAREX AP 203 brengt tot 30% meer vermogen en neemt 
50% minder ruimte in beslag.

Mogelijkheid tot 3 jaar garantie, inclusief garantie op accu-
mulatoren door te registreren via een online formulier dat u 
kunt vinden op www.narex.cz. Dit geldt alleen voor NAREX-
accugereedschappen die zijn gemarkeerd met dit symbool.

Innovatieve lijn 20 V NAREX e-POWER accumachines met ALLES-
IN-1 borstelloze motoren en het meest compacte ontwerp in zijn 
klasse op de markt. Bedoeld voor professioneel gebruik.

PLUG-IN-ontwerp (met batterij in het handvat) zorgt ervoor dat 
de 20V NAREX-slagmoersleutels behoren tot de meest compacte 
elektrische gereedschappen met het hoogste werkbereik in hun 
categorie. De batterij zelf incl. voet van het handvat neemt tot 
50% minder ruimte in dan een vergelijkbare batterij van de 
grootste marktspelers. Uitstekende look van het gereedschap 
wordt benadrukt door de softgrip.

VOORDELEN
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Vamatec wil het productieproces van zijn klanten optimaliseren door het aanbieden van de meest geschikte kwaliteitsproducten in combinatie met technische ondersteuning.

• Narex ABU 125-620 B   
haakse slijper 

• 1000W
• 9000 tpm/min
• M14 schroefdraad
• Max. schijf: Ø125 mm
• 60V/3.0 Ah = 18V/10 Ah

COMBIDEAL

HAAKSE SLIJPER + SCHIJVEN

PAKKET OPTIE 1

Narex ABU 125-620 B - Haakse slijper  
+ 500 snijschijven Novo Abrasive

STANDAARD
ART. NR.: 1119.ABUPACK.NA125

• Type: STANDAARD
• 125X1.0 

 Vrijblijvend ook dikte 1,2mm of 
 1,6mm te kiezen !

€ 699  00
500x

PAKKET OPTIE 2

Narex ABU 125-620 B - Haakse slijper  
+ 500 snijschijven Novo Abrasive

ART. NR.: 1119.ABUPACK.EXTR.125

• Type: EXTREME
• 125X1.0 

€ 849  00

EXTREME

500x

Of

 Inbegrepen:
• Opbergkoffer
• 2 x 60V batterij
• 1x Oplader

Hi-Tech systeem voor het aansluiten van BRUSHLESS-technologie met moderne 
elektronische componenten om optimalisatie te bieden en outputbalans, hoge 
nauwkeurigheid, effectiviteit, en een langere levensduur.

Geavanceerde digitale communicatie maakt het nauwkeurig regelen van ver-
mogen mogelijk evenals het instellen van optimale prestatie-parameters. 
Geavanceerde multi-speed specials vinden een veel bredere toepassing in 
hun specifieke toepassingsgebieden.

De 60V Narex Jumbo Power-accu's verleggen de grenzen van accuvermogen 
en acculevensduur. De technologie achter de NAREX Li-Ion 4V-cellen in serie 
verhoogt de efficiëntie en vermindert het stroomverbruik en oververhittings-
verliezen. Vergeleken met 18 V/5,0 Ah accu's kan je de 60V NAREX accu 
dubbel zo lang gebruiken !

Grote pakketvariabiliteit, van economy BASIC BOXES, d.w.z. basic machines 
zonder accu's en laders, tot volledig ingerichte T-Loc MIDI systainer-organiz
ers met een paar van de meest duurzame 60 V accu's beschikbaar.

Nieuwe innovatieve lijn NAREX 60 V POWER draadloze elektrische gereed-
schappen met de krachtigste ALL-IN-ONE BORSTELLOZE motoren en de 
langste duurzame accu's op de markt. Bedoeld voor industrieel gebruik.

Mogelijkheid tot 3 jaar garantie, inclusief garantie op accumulatoren door te 
registreren via een online formulier dat u kunt vinden op www.narex.cz. Dit geldt 
alleen voor NAREX-accugereedschappen die zijn gemarkeerd met dit symbool.

Autonome LED-aanraking indicator geeft onmiddellijke informatie over de 
staat van de batterij en de resterende operationele capaciteit.
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

Spanning 230 V
Nominaal vermogen 1100 W
Schijf max. diameter 125 mm
Toerental 10 000 tpm
Spindel draad M14
Gewicht 1,9 kg

COMPACTE HEAVY-DUTY HAAKSE SLIJPER
125MM I 1100W

EBU 125-11

€ 122 00

• nieuwe, krachtige motor verliest zelfs bij hogere belasting geen 
vermogen, efficiëntere koeling dankzij nieuwe tandwielkast verbetert 
het vermogen en kracht.

• speciaal smeermiddel biedt uitstekende bescherming tegen 
een breed scala aan temperaturen en verlengt de levensduur van de 
transmissie aanzienlijk

• ergonomisch ontworpen behuizing zorgt voor een veiliger en 
comfortabeler grip op de machine

• spindelblokkering – schijven eenvoudig en snel verwisselen met 
slechts één enkele sleutel

• verende afneembare handgreep reduceert schadelijke trillingen die 
worden doorgegeven aan de arm van de operator

 Multifunctionele digitale elektronica bieden een aantal 
veiligheidsvoorzieningen: 

- beperking van de aanloopstroom SOFTSTART – voor een zachte start 
van de machine en geleidelijke aanloop naar werksnelheid

- hittebescherming – bewaakt de temperatuur en beschermt de
 motor tegen oververhitting
- stroombeveiliging – beschermt de machine tegen verbranding en de
 operator tegen letsel als het gereedschap in het materiaal vastloopt
- bescherming tegen onbedoeld opnieuw starten – beschermt de 

operator tegen oncontroleerbaar opstarten van de machine  
na stroomuitval

- constante elektronica – constante werksnelheid onder belasting  
voor maximaal slijpvermogen

- kickback beveiliging  

  VOORDELEN

HAAKSE SLIJPER

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Spanning 230 V
Nominaal vermogen 1400 W
Schijf max. diameter 125 mm
Toerental 11 000 tpm
Spindel draad M14
Gewicht 2,3  kg

EBU 125-14C

€ 161 00

• gepatenteerde tandwielkast van aluminiumlegering met speciaal 
ontworpen ventilatieopeningen en luchtgeleidend inzetstuk dat de 
luchtstroom verhoogt waardoor de algehele koeling wordt verbeterd

• systeem van inlaatopeningen voor optimale koelluchttoevoer
• compacte machineafmetingen en ergonomische behuizing met 

blokkeerknop vergroot het werkbereik en het bereik van de machine
• ideale en veilige manipulatie in verschillende werkposities dankzij
 een antislip met rubber gecoat handgreep
• SOFTGRIP handgreep reduceert schadelijke trillingen die worden 

doorgegeven aan de arm van de operator

 Multifunctionele digitale elektronica bieden een aantal 
veiligheidsvoorzieningen: 

- beperking van de aanloopstroom SOFTSTART – voor een zachte start 
van de machine en geleidelijke aanloop naar werksnelheid

- hittebescherming – bewaakt de temperatuur en beschermt de
 motor tegen oververhitting
- stroombeveiliging – beschermt de machine tegen verbranding en de
 operator tegen letsel als het gereedschap in het materiaal vastloopt
- bescherming tegen onbedoeld opnieuw starten – beschermt de 

operator tegen oncontroleerbaar opstarten van de machine  
na stroomuitval

- kickback beveiliging  

  VOORDELEN

HAAKSE SLIJPER

KRACHTIGE EN HANDIGE HAAKSE SLIJPER
125MM I 1400W
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Vamatec wil het productieproces van zijn klanten optimaliseren door het aanbieden van de meest geschikte kwaliteitsproducten in combinatie met technische ondersteuning.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Nominaal vermogen 1400 W
Schijf max. diameter 125 mm
Toerental 3500 - 11 000 tpm
Gewicht 2,3  kg

EBU 125-14CE

€ 174 00

• gepatenteerde tandwielkast van aluminiumlegering met speciaal 
ontworpen ventilatieopeningen en luchtgeleidend inzetstuk dat de 
luchtstroom verhoogt waardoor de algehele koeling wordt verbeterd

• systeem van inlaatopeningen voor optimale koelluchttoevoer
• compacte machineafmetingen en ergonomische behuizing met 

verzonken blokkeerkop vergroot het werkbereik en het bereik van de 
machine

• ideale en veilige manipulatie in verschillende werkposities dankzij
 een antislip met rubber coating
• SOFTGRIP handgreep reduceert schadelijke trillingen die worden 

doorgegeven aan de arm van de operator

 Multifunctionele digitale elektronica bieden een aantal 
veiligheidsvoorzieningen: 

- beperking van de aanloopstroom SOFTSTART – voor een zachte start 
van de machine en geleidelijke aanloop naar werksnelheid

- hittebescherming – bewaakt de temperatuur en beschermt de
 motor tegen oververhitting
- stroombeveiliging – beschermt de machine tegen verbranding en de
 operator tegen letsel als het gereedschap in het materiaal vastloopt
- bescherming tegen onbedoeld opnieuw starten – beschermt de 

operator tegen oncontroleerbaar opstarten van de machine  
na stroomuitval

- kickback beveiliging  

  VOORDELEN

HAAKSE SLIJPER

KRACHTIGE EN HANDIGE HAAKSE SLIJPER
MET SNELHEIDSREGELING I 1400W

• Narex EBU 230-26  haakse slijper 
• 2600W
• 6500 tpm/min
• M14 schroefdraad
• Max. schijf:  

Ø230 mm

COMBIDEAL

PAKKET OPTIE 1

Narex EBU 230-26 - Haakse slijper  
+ 200 snijschijven Novo Abrasive

STANDAARD
ART. NR.: 1119.COMBIPACK.NA230

• Type: standaard
• 230X2.0 

 Vrijblijvend ook dikte 1,2mm of 
 1,6mm te kiezen !

€ 339  00
200x

PAKKET OPTIE 2

Narex EBU 230-26 - Haakse slijper  
+ 200 snijschijven Novo Abrasive

ART. NR.: 1119.COMBIPACK.EXTR230

• Type: EXTREME
• 230X2.0 

€ 529  00

EXTREME

200x

Of

HAAKSE SLIJPER + SCHIJVEN
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ZAGEN      VERSPANENDE GEREEDSCHAPPEN      SLIJP- EN SCHUURMATERIALEN      LASMATERIALEN      MACHINES

YG-1 - SETTEN 

SET COMBO TAPPEN HSS-E 

7
DELIG

ART.NR. TYPE PRIJS

94.TC814.SET7 doorlopend €   59 99

94.TC804.SET7                                   blind           €   59 99

M3-M12

 P
RE

MIUM QUALITY SET

SET VERZINKBOREN 90°  

6,3-10,4-16,5 
20,5-25 mm

ART.NR. TYPE PRIJS

94.C3139S50 HSS €   59 99

94.C1139S50 HSS-E cobalt €   79 99

94.C1239S50 HSS-E +TIN coating €   99 99

 P
RE

MIUM QUALITY SET

5
DELIG

SET COMBO TAPPEN TC814 +  
GOLD-P BOREN D1GP165

ART.NR. TYPE PRIJS

94.TC814SET7-G1P165          M3-M12 + aangepaste 
boren €   59 99

14
DELIG

 P
RE

MIUM QUALITY SET

TIJDELIJK TERUG WEGENS GROTE VRAAG !

Beperkte
voorraad

Beperkte
voorraad

Beperkte
voorraad

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Nominaal vermogen 2600 W
Toerental 6500 tpm
Schroefdraad M14
Schijf max. diameter 230 mm
Gewicht 6,0 kg

EBU 23-26 A

€ 217 00

• krachtige motor met krachtreserve, ontworpen voor langdurig gebruik 
op een dagelijkse basis

• automatische balanceereenheid vermindert 50% van de trillingen 
veroorzaakt door schijfonbalans, waardoor het verbruik van schijven 
daalt met 35%

 Multifunctionele digitale elektronica bieden een aantal 
veiligheidsvoorzieningen: 

- beperking van de aanloopstroom SOFTSTART – voor een zachte start 
van de machine en geleidelijke aanloop naar werksnelheid

- stroombeveiliging – beschermt de machine tegen verbranding en de
 operator tegen letsel als het gereedschap in het materiaal vastloopt
- bescherming tegen onbedoeld opnieuw starten – beschermt de 

operator tegen oncontroleerbaar opstarten van de machine  
na stroomuitval

- kickback beveiliging 

• langere levensduur van de motor door XP-beschermrooster op de
 rotorwikkeling + epoxyharsbescherming + aangevuld met een 

siliconen bekleding van de connectoren
• ergonomisch verstelbare hoofdhandgreep voor een stevige grip  

op de machine en comfortabele bediening in elke werkhouding
• verende SOFTGRIP handgreep vermindert de hoeveelheid schadelijke 

trillingen die worden doorgegeven aan de operator
• automatisch ontkoppelende koolborstels voorkomen schade aan 

de rotor; een keer een borstel is versleten wordt deze automatisch 
losgekoppeld

  VOORDELEN

HAAKSE SLIJPER

ZEER KRACHTIGE HAAKSE SLIJPER
MET ROTERENDE HANDGREEP EN AUTOMATISCHE  
BALANCEEREENHEID I 2600W
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170-DELIGE KOFFER YG-1 BOREN 

 1-10 per 0,5 mm (1,0-8,0 mm = 10 stuks / 8,5-10,0 mm = 5 stuks)

ART.NR. TYPE PRIJS

94.D1105.170D HSS D1105  €    199 00

94.DL105.170D 5% COBALT DL105  €    379 00

170
DELIG

6-DELIG SET HSS-E TAPPEN MET TN-2 COATING  
800X - DOORLOPEND

ART. NR. Z2-113X15-0310 

6-DELIG SET HSS-E TAPPEN MET TN-2 COATING  
800X - BLIND

ART. NR. Z2-513X15-0310  

SETTEN MACHINETAPPEN

M3-M4-M5-M6
M8-M10

€ 59 99

M3-M4-M5-M6
M8-M10

€ 79 99

DIAGER HSS-G3 INOX BOREN - SET

25
DELIG

SPECIAAL 
VOOR INOX !

19
DELIG

€ 79 00

€ 159 00

ART.NR. PAKKET AFMETINGEN PRIJS

11.705D.1.10 19-delig 1-10 per 0,5mm €    79 00

11.706D.1.13 25-delig 1-13 per 0,5mm €    109 00

 Gemaakt van HSS-E
 Microfinishing met TN-2 coating: een dubbele coating 

 gebaseerd op Tin en TiAlN
  Te gebruiken op CNC machines en conventionele machines
  Geschikt voor staal en inox

ART.NR. TYPE INHOUD PRIJS

94.SET.MET.1.10 HSS  
Din 338  
boren  

1-10 per  
0,5 mm €    24 99

94.SET.MET.1.10.CO 8% Cobalt   
Din 338 b 
oren  

1-10 per  
0,5 mm €    39 99

94.SET.MET.1.13 HSS  
Din 338  
boren

1-13 per  
0,5 mm €    49 99

94.SET.MET.1.13.CO 8% Cobalt  
Din 338  
boren

1-13 per  
0,5 mm €    69 99

19
DELIG

19
DELIG

25
DELIG

25
DELIG

SETTEN HSS EN 5% COBALT BOREN

 P
RE

MIUM QUALITY SET

Beperkte
voorraad

Beperkte
voorraad
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ABX3 / ABX5

• de Narex ergonomische rolmeters zijn gemaakt van flexibel ABS
 kunststof en voorzien van een rubberen grijpoppervlak en een grote 

knop voor het ontgrendelen van de tape-lock
• de meetlinten zijn voorzien van een nauwkeurige, nylon gecoat lint 

resistent tegen slijtage. Ook voorzien van een dubbele stalen eindhaak 
voor een perfecte grip, riemclip, automatisch tape lock en een 
tweezijdige, goed leesbare metrische schaal.

• de NAREX professionele meetlinten zijn ontworpen voor hoge 
belastingen en veelvuldig gebruik tijdens horizontale en verticale 
metingen en voldoen volledig aan EU-nauwkeurigheidsklasse II.

  VOORDELEN

ERGONOMISCHE ROLMETERS

grote knop

dubbele haak

dubbelzijdig
bedrukt

anti-slip opp.

riemclip

automatische rem

TECHNISCHE SPECIFICATIES ABX3 ABX5

Lengte 3 m 5 m
Breedte lint 19 mm 22 mm

Horizontaal uittrekbaar
zonder ondersteuning

1,8 m 2,0 m

€    4 70
€    7 60

DIAMANT SCHIJVEN

STANDAARD

ART.NR. AFMETINGEN SEGMENT MAX. SNELHEID PRIJS PER STUK PRIJS PER 10 STUKPRIJS PER DOOS STUKS PER DOOS

DBP125/T 125 x 22.23 10mm 80 (12000) m/s € 6,50 € 5,80 € 5,10 100 stuks
DBP230/T 230 x 22.23 10mm 80 (6600) m/s € 22,00 € 20,00 € 18,00 25 stuks   

Bouw
materialen

Beton
producten

Baksteen

Novotools Standard zijn diamantschijven met een segment van 7 mm (turbo-
uitvoering) of 5 mm (continu-uitvoering). Dit is een universele serie voor algemene 
constructiewerkzaamheden, heeft een goede capaciteit en een optimale levensduur. 
Geschikt voor droog en nat zagen: beton, bakstenen, steen (Turbo, Segmented) en grind, 
leisteen, graniet, keramiek (Continu).

Novotools Professional is een professionele serie diamantschijven met een segment van 
10 mm voor droog en nat zagen: beton, bakstenen, grind, graniet (Turbo, Segmented) 
en keramiek, tegels, leisteen, marmer (Continu). Uitstekende snijsnelheid. Ze zijn ideaal 
voor het diep zagen van beton en onvervangbaar voor het schoon zagen van keramische 
tegels of andere type tegels.

Bouw
materialen

Beton
producten

Graniet Natuur
steen

PROFESSIONAL TURBO

STANDARD TURBO

STANDARD SEGMENTED

ART.NR. AFMETINGEN SEGMENT MAX. SNELHEID PRIJS PER STUK PRIJS PER 10 STUKPRIJS PER DOOS STUKS PER DOOS

DBS230/T 230 x 22.23 7mm 80 (6600) m/s € 16,50 € 14,50 € 13,00 25 stuks
DBS230/S 230 x 22.23 7mm 80 (6600) m/s € 15,00 € 13,50 € 12,00 25 stuks
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Vamatec wil het productieproces van zijn klanten optimaliseren door het aanbieden van de meest geschikte kwaliteitsproducten in combinatie met technische ondersteuning.

COMPACTE BUIZENSLIJPER 

Extreem compacte en krachtige buizenslijper voor het eenvoudig
en moeiteloos schuren, satineren of polijsten van ronde buizen. Tijdens 
gebruik wordt de machine van bovenaf op de ronde buis "geplaatst", 
waardoor urenlang moeiteloos kan worden gewerkt, aangezien het 
gewicht van de machine op het werkstuk rust. 

Dankzij de krachtige motor met planetaire overbrenging wordt 3 keer 
het koppel gegenereerd in vergelijking met slijpmachines met een 
vergelijkbaar ontwerp. Zo is de TOPRAIL 1100 HT bij uitstek geschikt 
voor continu gebruik , en dat met een laag gewicht en zeer compacte 
afmetingen. Alle functionele onderdelen bestaan uit: hoogwaardig 
gefreesd aluminium, slijtvaste aandrijf- en keerrollen (met zijdelingse 
riemgeleiding). Dit betekent hoge precisie en een perfect eindresultaat.

• Bijzonder eenvoudig wisselen van de band in seconden.
• Beschermplaat van roestvrij staal.
• Ideaal voor het werken op krappe slijpgebieden - de handgreep kan 

dienovereenkomstig worden aangepast.
• Extreem compact, krachtig en hoog koppel dankzij de exclusieve 

planeetoverbrenging die een koppel ontwikkeld dat tot 3 keer hoger is 
dan vergelijkbare apparaten.

• Vermoeiheidsvrije, gemakkelijk te bedienen geleider.
• "Marathon-Motor" 30% hogere vermogensreserves met tot 50% meer 

koppel in vergelijking met vergelijkbare apparaten.
• Motor meervoudige stofbescherming voor een lange levensduur.
• Elektronische overbelastingsbeveiliging, softstart- en 

herstartbeveiliging.
• Koolborstels uitschakelen om de motor te beschermen.
• Onderhoudsvriendelijk apparaatontwerp - voor koolborstelvervanging 

in seconden.
• De machine kan in staande positie worden neergezet zonder de tafel 

aan te raken.
• Gemaakt in Duitsland.

  VOORDELEN

€1.075

GPPH LASTAFELS

• Band 40x780 mm
• Toerental 800-3000 tpm
• Gewicht: 3,8 kg

ART. NR.: 128.38810

• 1 buisbandschuurmachine  
TOPRAIL 1100 HT

• 1 robuuste, slagvaste kunststof koffer
• 1 beschermkap voor fijnstof
• 3 zirkonium banden
• 1 SC-fleeceband

  Inhoud set

BETAALBAAR ÉN HOOGKWALITATIEF !
ONTDEK GPPH LASTAFELS

No-nonsense lastafels:  
betaalbaar én hoogkwalitatief

Duurzaam kwaliteitsstaal

Compatibel met tools van de 
gekende merken

Keuze uit diktes 8-12 en 15mm 
tafelblad

Gaten en tools van 16 en 28mm 
verkrijgbaar

Minimale reflectie laslicht

Betere geleiding  

Contacteer ons vrijblijvend
voor een voorstel op maat !

info@vamatec.be
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De nieuwe NAREX E-scooter is niet alleen een ideaal middel voor in de 
stad. Deze scooter heeft een robuuste, maar tegelijkertijd lichte en 
compacte constructie. Dankzij de 350 W brushless motor kan hij ac
celereren tot 29 km/u. De uitneembare Li-Ion accu met een capaciteit 
van 6,4 Ah zit veilig opgeborgen in de stuurkolom!

Een praktisch element dat het totale bereik beïnvloedt, is het vermogen 
om overtollige energie terug te winnen. De scooter is uitgerust met een 
schijfrem achter met E-ABS-functie en LED- koplampen voor en achter. 
De scooter is eenvoudig op te vouwen, te vervoeren en op te bergen.

Honeycomb solid tubeless banden zijn een unieke oplossing en de 
perfecte vervanging voor bestaande opblaasbare banden! Honeycomb-
banden zijn gemaakt van een hoogwaardige compound, die een 
hoge duurzaamheid en een lange levensduur garandeert. Het door
dachte en uitgebalanceerde ontwerp van de 8,5"-wielen absorbeert 
effectief de onvolkomenheden van het terrein en zorgt voor veel comfort 
tijdens het rijden.

LCD-scherm met uitgebreid menu

• huidige batterijstatus
• huidige snelheid
• totale afgelegde afstand
• afgelegde afstand per inschakeling
• geselecteerde snelheidsmodus

De cruise control-functie met akoestische waarschuwing kan worden 
ingesteld voor comfortabel reizen over lange afstanden.

In de waterdichte tas ESN-SB met een inhoud van 3,5 l kunnen 
kleine persoonlijke hulpmiddelen, sportaccessoires of bijvoorbeeld 
verfrissingen en een regenjas betrouwbaar worden opgeborgen. Elke 
manipulatie wordt vergemakkelijkt door een betrouwbare dubbel-
zijdige ritssluiting en vierpuntsbevestiging met verstelbare klembanden.

Mobiele telefoonhouder voor enthousiaste gebruikers van mobiele 
applicaties en nog meer rijveiligheid.

E-SCOOTER

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voedingsspanning 36,0 V

Batterij capaciteit 6,4 Ah

Motorkracht 350 w

Bereik tot 25 km

Maximale snelheid 29 km/u

Maximaal gewicht 100 kg

Maximale weghelling 15°

Oplaadtijd batterij ~ 120-180 min

Vrije hoogte 120 mm

Wielgrootte 8,5"

Gewicht inclusief batterij (type) 12,5 kg

Afmetingen in gemonteerde staat 1056 x 420 x 1166 mm

Afmetingen opgevouwen 1056 x 420 x 450 mm

ESN 350

€ 397  00
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De nieuwste NAREX ESN 400 oplaadbare scooter "Long Run" 
met een nog langere levensduur van de batterij en een maximaal
bereik van maximaal 40 km is een geweldig ecologisch vervoer-
middel, niet alleen voor reizen naar het werk, maar ook voor uit-
stapjes naar de natuur en andere vrijetijdsactiviteiten.

Het ontwerp van de nieuwe "Long Run" batterijscooter is opnieuw 
gebaseerd op de reeds bewezen ontwerpelementen van de vorige 
generatie e-Scooter, namelijk een solide stalen frame met een batterij 
gemonteerd in de stuurpen en een breed aluminium steunplatform 
met een lading capaciteit tot 100 kg. Het gebruikerscomfort en het 
plezier van een langere rit worden vergroot door de nieuwe uitrusting 
met tien-inch wielen, die ook het chassis een grotere bodemvrijheid 
(130 mm) geven voor nog veiliger oversteken, afremmen en andere 
oneffenheden in het terrein. De krachtige BRUSHLESS-motor zonder 
carbon overwint gemakkelijk beklimmingen tot 15°.

De kern van de Li-Ion accu bestaat uit hoogwaardige merkcellen met 
een capaciteit van 10,4 Ah. De oplaadtijd voor een volledig ontladen 
batterij ligt tussen de 4-5 uur. De batterij kan voor het opladen 
volledig worden verwijderd en gemakkelijk worden vervoerd, of direct 
op de machine worden opgeladen via de oplaadconnector.

De 350 W brushless motor kan tot 29 km/u accelereren en 
tegelijkertijd maximaal efficiënt zijn. Bij het bergaf rijden of remmen 
wint het overtollige energie terug in de accu en verlengt zo de 
actieradius van de scooter aanzienlijk.

Het nieuw ontworpen LCD-scherm is duidelijk leesbaar en intuïtief. 
Toont de huidige laadstatus van de batterij, snelheid en standaard 
snelheidsmodus. Door op de functietoets te drukken, kunt u tussen 
3 snelheidsmodi kiezen en zo het rijtempo bepalen. Cruisecontrol met 
akoestische waarschuwing kan worden gebruikt voor comfortabel 
reizen over lange afstanden.

De scooter kan zich veilig aanpassen aan de grillen van het weer 
- beschermingsgraad IP54. Voor rijden bij verminderd zicht is hij 
standaard uitgerust met een LED-reflector voor met actieve nagloeiing 
tot 20 m en een rode LED-lamp achter. De handmatige seinbel 
zal goed van pas komen in de bebouwde kom of op fietspaden.

NAREX e-scooters zijn tot in de puntjes uitgedacht en daarom 
ongelooflijk compact. Dankzij het eenvoudige inklapmechanisme 
vouw je ze gemakkelijk in de bagageruimte van de auto, 
breng je ze over in het openbaar vervoer of berg je ze op op 
kantoor. De speciaal ontworpen vergrendeling voorkomt dat het kip-
mechanisme tijdens het rijden wordt ontgrendeld.

E-SCOOTER

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voedingsspanning 36,0 V
Batterij capaciteit 10,4 Ah
Motorkracht 350 w
Bereik tot 40 km
Maximale snelheid 29 km/u
Maximaal gewicht 100 kg
Maximale weghelling 15°
Oplaadtijd batterij ~ 240-300 min
Vrije hoogte 130 mm
Wielgrootte 10"
Gewicht inclusief batterij (type) 14,5 kg
Afmetingen in gemonteerde staat 1083 x 420 x 1166 mm
Afmetingen opgevouwen 1083 x 420 x 460 mm

ESN 400

€ 498  00


