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Forbruksmateriell

Tilbehør kjernebor

Borguide Vesala PK2
En stor utfordring for de fleste håndverkere som skal lage et hull er å vite hvor hullet kommer ut på baksiden og hvordan kan vi unngå 
og treffer på armering, skjulte elektriske kabler eller vann- /avløpsrør. Denne bekymringen kan du nå legge bak deg! Vår elektroniske 
påviser viser deg nøyaktig senter hvor hullet kommer inn og ut, avgir lyd og farge signal til operatør om elektriske kabler og eller vann/
kloakk rør som er skjult i gulv, tak og vegger. 

Denne håndholdte maskinen leser i mellom opptil 1,5 m tykke armerte betong konstruksjoner og alle andre typer materialer ute eller 
inne. Alle håndverkere burde ha en slik enhet for å unngå dyr tid med feilboring og erstatninger

Med vår borguide finner man rett borpunkt i vegger, gulv etc. 
uten tidkrevende oppmåling eller tilpasninger. 

Merk av til stedet du skal bore. Bruk deretter Boreguiden for å avdekke 
om det er armering eller kabler på stedet. 
På denne måten kan du finne ut om det er praktisk å forflytte 
borehullet noe for å unngå å bore i armering eller kabler.

Borguiden består av 2 enheter, en sender og en mottaker. 
Du monterer senderen der du har funnet ut at det ikke er skjulte 
hindringer i veggen, og tar mottakeren til baksiden og den gir 
deg da en indikator på nøyaktig hvor borsenteret er.

- Du kan måle dybden på boringen
- Du ser hvor du kommer ut på baksiden
- Du avdekker armering eller kabler

Borguiden blir levert i plastkoffert med med batterier, 
montasjepads og brukerveiledning. Art.nr.V11740Art.nr.V11740
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Løfteutstyr manuelt

2-manns løfter med stor åpning.Justeres 
med låsepinner. Utskiftbare gummiforede 
kjever. Maks 200 kg. Gripebredde 0-600 
mm. Vekt 12 kg.

Tandem kantstein klype
Smal  Art.nr. 1505.1

For universell bruk takket være stor 
åpning justeres ved hjelp av låsepinner. 
Utskiftbare gummikjever. Maks 100 kg. 
Gripebredde 90-330 mm. Vekt 4 kg.

Belegningstein klype
Art.nr. 1502.1

For løfting av kantstein for hånd. Utskift-
bare gummiforede kjever. Maks 150 kg. 
Gripebredde 0-380 mm.
Gripelengde 200 mm. Vekt 4 kg.

Kantstein klype
Art.nr. 1504.1

Kantsteinløfter
Art.nr. 1501.1

For transport av oppreiste plater, 
kantblokker. Maks 80 kg.  
Gripebredde 60-110 mm. Gripedybde 
50 mm. Vekt 1,5 kg.

Tandem løfteklype for, kan opereres av 2-4 
mann Kan monteres på kran e.l. siden 
klypen også har festeanordning. Justerbar 
gripebredder fra 500-1050 mm. Løftekapa-
sitet 100 kg. Vekt 12 kg.

Tandem kantsteinklype
Bred   Art.nr. 1541.1

For løfting og flytting av U-elementer for 
hånd. Utskiftbare gummiforede kjever. 
Maks 200 kg. Gripebredde 180-580 mm. 
Klodybde/bredde 1650/50 mm. 
Vekt 18 kg.

U-blokk løfteklype
Art.nr. 1532.2

For rask fjerne eller løsne betongfliser og 
natursteinflise.. Maks 70 kg. 
Gripebredde 270-630 mm. Gripedybde 
20 mm. Klobredde 60 mm. 
Vekt 6 kg.

Proff flis/helleløfter
Art.nr. 1522.1

For transport og plassering  av U-
formede blokker. Grep fra innsiden eller 
utsiden. Maks 100 kg. 
Gripebredde 0-150/240-400 mm. 
Vekt 9 kg.

U-steinklype
Art.nr. 1506.1

For transport og omplassering av runde 
og firkantede betong- og tre søyler. 
Løfter maks 150 kg. 
Gripebredde 140-440 mm. 
Vekt 6 kg.

Søyle-løfteklype
Art.nr. 1531.2
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Løfteutstyr manuelt

For transport av mindre, uregelmessig 
formede steiner (steinblokker). 
Maks 200 kg. Gripebredde senter (W1) 
400-850 mm. Gripehøyde (T) 500 mm.
Gripebredde klospiss (W2) 0-650 mm.
Vekt 20 kg.

Rundstein klype
Art.nr. 1535.1

Proff flis/helleklype
Art.nr. 1521-2

For legging av betongheller og natur-
steinfliser. Gripedybde/bredde 
30/100 mm. Vekt 1,5 kg.
Gripebredde: 
150-370 mm Art. nr. 1521.1 
190-505 mm Art. nr. 1521.2
300-620 mm Art. nr. 1521.3

For løfting av uregelmessig formede 
steiner (kampestein. (lev. uten kjetting-
slynge) Maks 150 /2000 kg 
Gripebredde: 650-1300/750-1800 mm 
Kloåpning 1000/1500 mm.
Vekt 86/108 kg.

Sprengsteinklype
Art.nr. 1558.1 / 1558.2

T

W1

W2
B

T

W B

W

B

For transport av lettbetong murstein fra 
pallen til brukerstedet for hånd. Løfter 
maks 60 kg. Vekt 2 kg.
Gripebredde 400-680 mm

Hånd steinklype
Art.nr. 1503.1

Mellomromjusterer med utskiftbart 
spettblad for avstand av ikke-vibrerte 
sammenlåsede beleggningstein.  
Bladbredde: 40 mm Dybde: 65 mm
Vekt 2 kg.

Stein justerer
Art.nr. 1516.1

For effektiv legging av sammensatte 
belegningsstein rett fra pakken. Løfter 
maks 10 kg. Gripebredde 100-150 mm. 
Klobredde 150 mm
Vekt 1 kg.

Belegningstein løfter
Art.nr. 1514.1

Løft og transport av kumlokk ved hjelp 
hydraulisk sylinder og håndpumpe. Kan 
demonteres for lagring på liten plass. 
Lettmontert. Maks 1500 kg. Gripebredde 
250-950 mm. Vekt 28 kg.

Kumlokk løfter
Art.nr. 1511.1
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Løfteutstyr mekanisk

For universell bruk pga.  justerbar løfte-
bredde. Løfter maks 500 kg. Klobredde 
350 mm.Vekt 29 kg. 
Gripebredde 0-550 mm

Universal løfteklype
Art.nr. 1546

Med sidehåndtak for transport av prefab-
rikkerte betongprofiler. Maks 250 kg. 
Gripebredde 900-1100 mm. 
Klobredde/høyde 150/45 mm. Vekt 
22 kg.

Maskin kantstein klype

Art.nr. 1551.1

For sikker løft og plassering av 
kant-stein, trinn, ol. Maks 250 kg. 
Gripebredde 40-510 mm. Klobredde 200 
mm. Gripehøyde 180 mm. Gripebredde 
200 mm. 
Vekt 18 kg.

Maskin løfteklype
Art.nr. 1542.1

Maskin-løfteklype 80

For transport av oppreiste plater, 
kantblokker. Løftekap. 800 kg.
Automatisk åpne/lukke funksj. Løfte-
bredde 800 mm.  
Utskiftbar gummi. Vekt 29 kg.

Art.nr. H-800-800-000-000

For håndtering av uregelmessige formede 
blokker eller naturstein. Løfter maks 
1000 kg. Klobredde 380 mm.Klohøyde 
300 mm. Gripebredde 200-850 mm. 
Vekt 29 kg. 

Grov naturstein klype
Art.nr. 1564

Universal-løfteklyper

5 modeller for løftinga prefabrikerte 
betongelementer ol. Løftekapasitet 
900/1500/1500/ 2500/4000 kg. 
Løftebredde 0-550/0-750/150-
1200/0-750/0-650 mm. Gripehøyde 
170/230/250/250/160.Klobredde 
420/420/420/420/720. Utskiftbar 
gummi. Vekt 56/88/103/114/230 kg.

Art. nr. 1562.1-2-3-4-5

For flytting og legging alle standard 
horisontalt liggende betongrør. 
Med automatisk grep. Løftekapasitet 
1500 kg. Gripebredde 200-800 mm. 
Vekt 95 kg.

Rør løfteklype
Art.nr. 1065.1

For løft av kantsteiner med kran eller 
gaffeltruck. Maks 800 kg. 
Gripebredde 750-1000 mm. Klohøyde 330 
mm. Klobredde 420 mm. Vekt 73 kg.

Kantsteinklype
Art.nr. 1566.1
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Løfteutstyr mekanisk

Kanal løfteklypen er utstyrt med innven-
dige gummierte gripeklosser for løfting 
av elementer til kabelkanaler o.l. Maks 
500 kg. 
Bredde gripeåpning: 185-215 mm 
Klobredde 400 mm. Vekt 50 kg.

Kanal løfteklype
Art.nr. 1569.1

For løfting av L formede betongblokker 
el.l. Maks 1000/3000 kg. 
Gripebredde: 15-245/100-300 mm 
Vekt 59/180 kg.

Løfteklype for L-blokker
Art.nr. 1558.1/1558.2

Helautomatisk mekanisk løfteklype for 
løfting av midtdelere av betong for vei 
og anlegg. Max. løftekapasitet 4500 kg. 
Utskiftbare gummikjever. Gripebredde 
150-2100 mm. 
Vekt 430 kg.

Midtdeler løfteklype
Art.nr. 1086.1

For løft av stablede plater. 
Maks 1000/3000 kg. Gripebredde 
13/16 mm. Klohøyde 230/290 mm. 
Klobredde 80/120 mm.Vekt 15,5 kg.

Plateklype
Art.nr. 1555.1 / 1555.2

Løfteklype for kumlokk med eller uten ramme. 
Gripebredder fra 
750-785 mm. Løftekapasitet 200 kg. 
Klodiameter 60 mm. Vekt 15 kg.

Maskin kumlokk-klype
Art.nr. 1552.1

For løft og plassering av gravsteiner ol. 
Alsidig bruk pga av stor åpnings bredde. 
Løfter maks 500 kg. Gripebredde 100-200 
mm. Klobredde 10 mm. Vekt 13 kg.

Gravstein/monument klype
Art.nr. 1556.1



Steinverktøy og sløfteutstyr

www.diaproff.no 93

Løfteutstyr mekanisk

Taksteinsløfter med sikkerhetsbur. 
Designet for transport av takstein i 1,0 
m lange pakker, løse eller emballerte 
takstein. Løfter maks 200/200/400/400 
kg. Gripebredde 240-480/240-480/280-
770/280-770 mm. Vekt 65/74/110/120 
kg.

Taksteinløfter
Art.nr. 1087.1-2-3-4

For flytting og legging alle standard 
horisontalt liggende betongrør. Leveres 
i 5 størrelser og med ulik løftekapasitet, 
Forskjellige gripebredder. Løfter maks 
1500/1500/3000/5000/10000 kg. Gripe-
bredde 200-450/350-780/600-1200/800-
1720/1000-2000 mm. Klobredde 
180/330/450/580/650.
Vekt 42/102295/618/1020 kg.

Rør løfteklype
Art.nr. 1064.1-2-3-4-5

Løft og transport av av vei-midtdelere 
og andre store betongelementer. 
Utstyrt med justerbare gripe flater og 
automatisk betjening. Gripekjeve er laget 
av hardt diamant metall. Maks 6600 kg. 
Gripebredde 150-310 mm.
Kloavstand 750 mm. Vekt 150 kg.

Midtdeler løfteklype
Art.nr. 1088.1

Steinklype, sakseklype
Art.nr. 1083.1-2-3-4-5-6

Sakseklype utviklet for å løfte paller 
med murstein/belegningsstein (Merk: 
murstein må være sikkert bundet 
sammen).  Maks løftekapapasitet 
1500/1500/1800/1600/1800/1800 kg. 
Gripebredde 1090-1250/860
-1250/740-1250/610-1250/610-
1250/ 980-1250 mm. Gripedybde 
200/590/780/980/980/400 mm. Vekt 
160/190/200/ 215/230/190 kg.

Betong- og avløpsrør
krok

Designet for nedlegging av betong- og 
avløpsrør. Røret løftes opp og skyves 
på plass ved hjelp av betong- og 
avløpsrørkrok. Leveres som både 
automatisk og manuell versjon.
Løftekapasitet manuell  
500/1000/1500/ 2000/3000 kg. 
Løftekapasitet automatisk  
1000/3000/7500 kg. For 1 og 3 m 
rørlengder. 
Vekt manuelle 21/27/34/46/58/ kg.
Vekt automatiske 180/310/732 kg.

Art.nr. 1066.1-2-3-4-5

For transport og plassering av alle typer 
sirkel formede elementer. Utstyrt med en 
automatisk utløser mekanisme. 
Max. løftekapasitet 2500 kg.
Gripebredde 625-1500 mm.
Vekt 80 kg.

Innvendig rør/kumring 
løfteklype
Art.nr. 1067.1



Steinverktøy og sløfteutstyr

www.diaproff.no94

Løfteutstyr mekanisk

For å løfte, transportere og plassere 
kumringer. Manuell balansering.. Løfter 
maks 1000 kg. Gripebredde 40-170 
mm.
Vekt 46 kg. 

Løfter med 3 klør for å transportere og 
plassere ut kumringer. Løftekapasitet fra 
1500/3000/ 4000/5000 kg.
Gripebredde 25-130/45-180/
45-180/100-220 mm.
Vekt 30/46/70/140 kg.

Løfter med 3 klør for å transportere og 
plassere ut kumringer. Løftekapasitet fra 
1500/1500/3000/ 3000/4000/5000 kg.
Gripebredde 40-140/0-100/60-160/
0-120/60-160/100-230 mm.
Vekt 40/38/43/41/58 kg.

Kumring løfteklype

Kumring løfter med 
sikkerhetslås

Kumring løfter
Art.nr. 1568.1

Art.nr. 1063.2-5-7-9

Art.nr. 1062-2-3-5-6-7-9

Løfter med 3 klør for å transportere og 
plassere ut kumringer. 
Løftekapasitet fra 1500/1500/1500/
3000/3000/3000/4000 kg.
Gripebredde 0-130/0-130/0-75/
10-180/10-180/10-135/50-180 mm. 
Vekt 31/34/32/54/58/56/83 kg.

Kumring løfter
Art.nr. 1061.1-2-3-4-5-6-7

Rør løfteslynge
Art.nr. 1086.1

Robust stålkonstruksjon spesialprodusert 
for å løfte, transportere og plassere hor-
isontale betong- og avløpsrør. Rørløfteren 
er satt sammen av 2 kjettinger som 
danner en slynge med løftekrok i topp. 
Rørløfteslyngen er optimal for transport 
av rør på opptil 4,0 m lengde. Maks 
løftekapasitet 1000/2500/4000/7000 kg. 
Vekt 32/58/102/158 kg.
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Teknisk kjemisk

Betong kjemi

CB-Betong

Art nr. Enhet [Liter]

CB2018-075 0,75

CB2018-10 10

CB2018-20 20

CB2018-200 200

CreteBeater (orginal)
ENKEL FJERING AV HERDET BETONG PÅ BETONG-
MASKINER, KJØRETØY, VERKTØY OSV...

CreteBeater er spesielt utviklet for sikker rengjøring av betongmaski-
ner, kjøretøy, verktøy og annet betong utstyr. CreteBeater er 100% 
biologisk nedbrytbart og er konstruert for å fjerne sement og betong ved å 
oppløse det i en biologisk sikker måte. Den kan brukes på de fleste over-
flater som aluminium, gummi, glass, malte overflater, plast.

Leveres i 750 ml / 10 liter / 20 liter / 200 liter fat

Leveres i 10 liter / 20 liter / 200 liter fat

Det eneste beton-
grengjøringsmiddelet 
det er lov å skylle ut i 

offentlige avløp

CB-Betong X-treme

Art nr. Enhet [Liter]

CB2019-10X 10

CB2019-20X 20

CB2019-200X 200

CreteBeater (X-treme)
ENKEL FJERING AV HERDET BETONG PÅ BETONG-
MASKINER, KJØRETØY, VERKTØY OSV...

CreteBeater er spesielt utviklet for sikker rengjøring av betongmaski-
ner, kjøretøy, verktøy og annet betong utstyr. CreteBeater er 100% 
biologisk nedbrytbart og er konstruert for å fjerne sement og betong ved å 
oppløse det i en biologisk sikker måte. Den kan brukes på de fleste over-
flater som aluminium, gummi, glass, malte overflater, plast.

CreteBeater er det 
eneste betong fjerne 
produktet som tilfredstiller 
EU-krav for direkte 
utslipp i avl¿p

CreteBeater er det 
eneste betong fjerne 
produktet som tilfredstiller 
EU-krav for direkte 
utslipp i avl¿p
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Teknisk kjemisk

Betong kjemi 

DS-Protector Advanced

DS-Stone Clean
“STEINRENSER” BASERT PÅ EGENSKAPENE TIL DS-
CLEANER, SOM LØSNER NESTEN ALLE PARTIKLER FRA 
BETONG OG STEINFLATER.
 Uanstrengt fjerning av kalk, sementslør og sementrester og 
  rustpartikler. Fri for saltsyre og gir trygg rengjøring av 
     alle overflater.
   Alger og mosfjerner
   For stier og terrasser. Spesielt 
rengjøringsmiddel 
for alle slags steinoverflater. Laget for utendørs bruk. Fungerer på naturlige 
og kunstige steiner, fortau, terrasser, trapper, vegger, tak,fontener, gravs-
tein, takfliser, Eternit og mer.
Bruk:
3 liter til 10 liter vann. Bruk vannkanne eller sprøyte på tørre eller litt fuktige 
steiner. Skyll ikke av og bruk aldri i regnvær. Planter må tildekkes!

DS-Protector Advanced

Art nr. Enhet [Liter]

DSP-010 1,0 

DSP-100 10

DS-Stone Clean

Art nr. Enhet [Liter]

DSSC-010 1,0 

DSSC-100 10

LOTUS-EFFEKT PÅ ANLEGGSUTSTYRET - KLAR TIL BRUK 
BESKYTTELSE.
DS-PROTECTOR ADVANCED er egnet som beskyttelse mot sement, 
korrosjon og ekstraheringsmiddel. Lotus-effekten får smusspartiklene til å 
“perle av”. Maskiner og verktøy som behandles unngår at parrtikler fester seg 
på overflaten. Ved å bruke DS-Protector Advaned med jevne mellomrom, 
vil du øke levetiden til maskinene dine. Det er enkelt å bruke og reduserer 
rengjøringsarbeidet.
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Teknisk kjemisk

Betong kjemi

DS-Grafitti

EFFEKTIV FORSEGLINGSVÆSKE SOM GIR VANN-AVISENDE 
OVERFLATE. KLAR TIL BRUK
Graffiti kan se pent ut enkelte steder - men det er langt fra ønskelig på alle 
overflater. Naturstein, betongflater eller metaller - 
DS-GRAFFITI fjerner grundig spraylakk eller andre typer malinger. 

For varige effekter, anbefales DS-SEAL for forsegling av overflatene som fore-
bygging av nye grafittiangrep.

DS-Grafitti

Art nr. Enhet [Liter]

DSG-010 1,0 

DSG-100 10
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PD-140 er en kraftyter. Ofte referert til som rekkverkfester, 
er PD-140 fullt i stand til å drive ned stolper som konkurrerende syste-
mer rett og slett ikke kan. 
PD-140 er ideell til å drive ned rekkverkstolper, tunge linjestolper, 
hjørnestolper, portstolper, trestolper, betong-
stolper, tunge aluminiums målestolper fra Ø 5 -10 cm 

Bruksområder (adaptere kan være nødvendige):
• Trestolper
• Betongstolper
• Tunge aluminums målestolper
• Gjerdestolper
• Fundamentpåler

RHINO  PD-200™ PNEUMATISK 
PD-200 er en kraftyter. Det perfekte valg for å banke ned store tre 
stammer eller stolper. PD-200 fullt i stand til å drive ned stolper som 
konkurrerende systemer rett og slett ikke kan. 

Ved å bruke en adapter kan du drive ned stolper på 

opptil 300 mm diameter.

Bruksområder (adaptere kan være nødvendige):
• Trestolper
• Betongstolper
• Tunge aluminums målestolper
• Gjerdestolper
• Fundamentpåler

Art. nr. Artikkel Vekt 
[kg]

Maks 
Ø [mm]

Luftforbruk 
på 6,4 bar

PD-200 Rhino PD200 77,1 139,7 1,81 m3/min

PD-200XL Rhino PD200XL 80,3 177,8 1,81 m3/min

600000 Reduksjonventil 1 - -

Art. nr. Artikkel Vekt 
[kg]

Maks 
Ø [mm]

Luftforbruk 
på 6,4 bar

PD-140 Rhino PD140 63 107,9 1,81 m3/min

600000 Reduksjonventil 1 - -

RHINO  PD-140™ PNEUMATISK

Stolpedrivere
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Kjernebormaskiner

BAIER BDB 837  KJERNEBORMASKIN
Diamant-våtbormaskin for høyeffektiv kjerneboring i 
ekstremt harde materialer, opp til 450 mm i diameter.

• 300 W kontinuerlig effekt og opp til 260 Nm  
moment.

• 3-trinns gearkasse med spindelsmøring
• Maskin og stativ monteres og betjenes lett av  

en enkelt person.
• Elektronikk for softstart og LED-display for  

optimal boring.
• Sikker med unik overlastelektronikk og  

tilkoblingskabel med jordfeilbryter.
• Ingen ventetid ved gjenstart etter frakobling.

BAIER BDB 802 KJERNEBORMASKIN
Diamant-våtbormaskin med egen vanntank (1 liter).
Borer hurtig og rene hull uten skår selv i de hardeste  
fliser. Vannet kjøler diamantboret og binder støvet.

• 800 W kontinuerlig effekt
• 2-trinns gearkasse med spesielt god smøreytelse.
• Hendig 1-liters vanntank
• Kontrollert vanntilførsel med Aqua-Stop-kontakt
• Spennhals 60 mm i diameter
• Lang levetid med hærdede gearkassedele
• Sikker i bruk med jordfeilbryter.
• Ingen overlast takket være styringselektronikk
• Lave driftsomkostninger takket være den nesten  

uslitelige glidekoblingen med elektronisk styring.

Art. nr Effekt Gear Dimensjon Ø Hastighet Beholder Vekt [kg]

58719 800 W 1. gear 20-40 mm 4200 o/min 1 liter 4,7

2. gear 6-20 mm 7500 o/min

67322 800 W 1. gear 20-40 mm 4200 o/min uten beholder 4,2

2. gear 6-20 mm 7500 o/min
 

Art. nr Effekt Gear Moment Hastighet Diameter [mm] Vekt [kg]

76497 3000 W   1. gear 260 Nm   140 o/min 180-450 mm 13

2. gear 130 Nm 280 o/min 90-180 mm

3. gear 70 Nm 510 o/min 60-100 mm
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Art. nr Effekt Gear Moment Hastighet Bordiameter [mm] Vekt [kg]

9325 2150 W 1. Gear 57 Nm   725 o/min 80-252 6,6

2. Gear 27 Nm 1500 o/min 42-80
 

BAIER BDB 829 KJERNEBORMASKIN
Diamant-tørrboremaskin for presis boring montert på stativ eller håndholdt. Borstørrelse Ø 42-250 mm.

Kjernebormaskiner -  tørrboring

TØRRBORING MED BAIER BDB 829 KJERNEBORMASKIN

Verdens første tørrborings maskin utviklet av Tyske Baier. Med slag funksjon kalt «Soft Impact» 
utviklet for å i møte komme krav til diamant tørrboring i armert betong. I dag kan du med denne 
maskinen og riktige bor borre helt opptil Ø250 mm i tungt armert betong uten bruk av vann.

Løsningen er bruk av riktig støvsuger for å fjerne alt av støv som dannes under boring og igjen utvikler 
varmegang.

Deretter må det brukes Diax spesial utviklede segmenter som tåler ekstrem varme uten at diamantene 
kapsler seg. Våre Diax segmenter har 3-dimensjonelt diamantbelegg og er utprøvd med nesten like 
god fremdrift og synk som ved konvensjonell våt boring.

• Du borer i armert betong
• Du slipper vann søl og støv problemer
• Du sparer tid og penger
• Du borer nedenifra og opp uten problemer for maskin og personell
• Fungerer 100% i armert betong
• Må brukes i kombinasjon med Diax tørrbor på s.66-67

NYHET!

• 2150 W kontinuerlig effekt og 57 Nm moment.
• Sikker med elektronisk overbelastningsvern.
• 2 gear
• Elektronisk styrt mekanisk clutch

 
• Elektronisk softstart og LED-indikator for effektiv  

boring
• Lang levetid med gearkasse i pulverlakkert trykkstøpt aluminium.
• Kan enkelt konverteres til våt-boring ved bruk 

av utskiftbart adapter
• 1/2 og 1/4” innfesting
• Leveres i koffert
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Kjernebormaskin - Flis & Naturstein

Produkt spesifikasjon:
Modell: TC100
Strøminngang: 1100W
Spenning: 220-240V ~ 50-60Hz
Kapasitet: 100mm (4 “)
Maks. kjernebor lengde: 135 mm - 1/2” innfesting
Vekt10.6 kg

KJERNEBOR MASKIN 
FOR FLIS & NATURSTEIN 
MED VAKUUM FOT

Art. nr Artikkel Effekt Innfesting Hastighet Diameter 
[mm]

Vekt 
[kg]

192134 TC100 Kjernebormaskin 230V Hz 50/50 1/2 ”   1000/2000 o/min max Ø100 10,6

192136 TC140 Vakuum pumpe 230V Hz 50/50

 

Vår TC100 er en helt ny løsning for boring på fliser eller naturstein på stedet som allerede er lagt. Ideelt designet for å brukes 
sammen med VP140 vakuumpumpe, maskinen monteres direkte på gulvet for super rask og nøyaktig boring opp til Ø100 mm 
hull i de hardeste fliser som porselen og granitt. Vakuum foten og stativet gir utmerket stabilitet for sikker og perfekt  boring. 
TC100 er utstyrt med integrert vannforsyning og PRCD bryter. 
En to-trinns girkasse og justerbart høyde justering gir et bredt spekter av diamant kjernebor som kan brukes. En vann oppsam-
ler ring med vakuum feste er inkludert for å minimere vann søl. Boring i fliser og naturstein har aldri vært enklere.

KJERNEBOR MASKIN
FOR FLIS & NATURSTEIN
MED VAKUUM FOT
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Kjerneborstativer 
Adamas aluminium borstativer er 
utviklet for den profesjonelle bruker. 

Stativenes funksjonaliteter er tilpasset 
brukeren med en rekke innovative 
løsninger som forenkler hverdagen. 
Adamas leverer en rekke forskjellige 
modeller for alle typer boroppdrag. 

Trenger du et stativ er 
dette det rette valget!

Modell B13 Mini B13 (45o tilt) B16 (45o tilt) B17P Clasic

Art.nr 791500XK 791500X 792000X 792800B

Maks borlengde [mm] 400 400 550 400

Maks Ø [mm] 130 Ø150 200 150

Tilbehør Ankerfeste Ankerfeste og 
vakuumfot

Ankerfeste og 
vakuumfot

Vekt [kg] 7 8 10 32

Passer for de fleste kjernebormotorer

B13

B16B13 mini

B17P 
Classic
høyde
200-290 mm

Kjerneborstativer 
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Kjerneborstativer for kumboring 
RBX 250 
Spesialstativ i aluminium for kumboring opptil Ø 250 mm.  Settes 
direkte på kummen eller festes med stropper. Innfestning Ø60 mm.

• Trygg frihåndboring
• Egnet for runde og flate overflater
• Ideell for kloakkrør
• Quick Connect motor-montering
• Aluminiumsramme
• Dobbel fjærbelastet sylinder
• Buet og gummipolstret fot for maks. stabilitet
• Kan brukes i kombinasjon med alle vanlige håndholdte 
 boremotorer med 60 mm krage
• Redusert slitasje 
• Økt produktivitet

Modell RBX 250

Art.nr 2R150

Maks borlengde 300 mm

Maks bordimensjon Ø250 mm

Multistativ
B32T-360o

Spesial multistativ for kjerneboring i alle posisjoner med integrert 
teleskopisk vertikal kolonne.
Formstøpt aluminiumssøyle med tannstagmating i stål, hurtigfeste 
for bormotor og 45 graders tilt på begge stativer.
Den horisontale kolonnen kan svinges rundt 360o.

Teleskopisk forlenger integrert i vertikal søyle. 
Høyde 200-350 cm.  Perfekt for boring i tak, gulv og vegger. 
Søyler kan også brukes separat. Leveres med hjulsett.

For Lissmac:
CDM25W, 
CDM33W, 
CDM46W
CDM63W

Modell B32T-360o

Art.nr 793000XSL

Maks borlengde vertikal[mm] 1500

Maks borlengde horisontal [mm]   550

Maks bordimensjon [Ø mm]   300

Tilbehør Hurtigfeste

Vekt [kg]   80

Kjerneborstativer






















































































































































































































































































































