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A.J. Steenkist-Rooijmans B.V.
bevestigt wat u verwacht

Actie

09/10 2018

Accu-boor-hakhamer

DHR243ZJV - 18V

Actieprijs

269,00

Gebruikersvoordelen
• Zonder accu en lader, in M-box
• Lichte en compacte machine met drie functies:
boren, hamerboren en breken (licht).
• Boren en stof afzuigen in één.
• In combinatie met de stofafzuiging is de maximale
boorlengte inclusief SDS-PLUS aansluiting 160 mm.
• Uitgerust met twee verwisselbare boorkoppen: een SDS-plus
en een snelspanboorkop.
• Hoge productiviteit door gebruik van een energie efficiënte
borstelloze motor.
• Duurzame machine door beveiliging tegen overbelasting,
oververhitting en diepontlading van de accu
Art.nr. A08190177

Gratis
M-Box nr.1 met kofferinzet

Technische gegevens
Aansluiting/opname
SDS-PLUS
Ideaal boorbereik (beton) 4 - 16 mm
Diameter betonboor
4 - 24 mm
Cap. kroonboor
35 - 54 mm
Cap. kernboren
32 - 65 mm

A.J. Steenkist-Rooijmans B.V.
bevestigt wat u verwacht

Haakse slijper

Actie

09/10 2018

DGA506ZJ - 18V - 125 mm

Actieprijs

179,00

Gratis
M-Box nr.1 met kofferinzet

Gebruikersvoordelen
• Zonder accu en lader, in M-box
• Lichte, maar sterke 125 mm accuslijper met zeer prettige overbelastingsbeveiliging.
• Hogere veiligheid: slijper met rem. Staat binnen 3 seconden stil.
• Continue efficiënt slijpen dankzij automatische snelheidscontrole (ADT).
• De machine past automatisch zijn toerental aan bij zware belasting voor behoud
Technische gegevens
van kracht.
Afm. l x b x h
• Voorzien van heropstartbeveiliging.
Aansluiting/opname
• Smal en ergonomisch handgreep voor goede grip en perfecte bediening.
Volt (spanning)
• Voorzien van energiezuinige koolborstelloze motor voor meer werkvolume.
Accubeveiliging		
• Beter beschermd tegen stof en vocht door uniek ontwerp aan de
Type motor
binnen- en buitenkant van de behuizing.

362 x 140 x 151 mm
M14
18 V
ja
BL-motor

Art.nr. A08191226
Bestellen of meer informatie?
Kijk op www.steenkist.nl
of bel 040 - 250 73 73

Prijzen excl. BTW. Druk- en zetfouten voorbehouden
Geldig t/m 31 oktober 2018

