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PORTAAL

makita tuinmachines
Let op! Zonder accu’s en lader in doos.
Handige compacte accubladblazer met lage trillingen, lage
geluidsproductie, laag gewicht en zonder uitstoot van schadelijke stoffen.
Professioneel accugereedschap voor een maximale bewegingsvrijheid
zonder het lawaai, de uitlaatgassen, de startproblemen en de
onderhoudskosten van een benzinemotor. Drietraps instelbare blaaspijp
met een verstelbereik van 100mm. Stil en milieuvriendelijk door het gebruik
van Lithium-ion accu. Door het gebruik van twee 18 V batterijen in serie
worden voorheen ongeziene prestaties mogelijk met het meest gebruikte
batterijtype; een investering in een apart batterijsysteem enkel voor de
zwaarste toepassingen wordt daarmee overbodig.

GRASMAAIER

MAKITA LXT 2X18 V ACCU
46CM DLM462Z

5,-

€72

0

4,5

€59

BLADBLAZER

MAKITA LXT 2X18 V ACCU
DUB362Z

5167501

9,-

€20

Let op! Zonder accu’s en lader in doos.
Sterke grasmaaier met een robuust stalen maaidek en een maaibreedte van 46 cm
geschikt voor gazons tot 1800m2. Werkt op twee accu’s, maar plaatsing van vier accu’s
mogelijk voor het verdubbelen van de looptijd. Standaard geleverd met mulchplug voor
een goede verzorging van het gazon. Sterke accu grasmaaier voor grote gazons.

Let op! Zonder accu’s en lader in doos.
Lichtgewicht accutrimmer met solide
aluminium schacht. De trimmer is
eenvoudig in hoogte verstelbaar. Lage
verbruikskosten door minder onderhoud
en het ontbreken van brandstof en olie.
Met beveiliging voor diepontlading van
de accu: LED-indicator geeft de status
aan. Eenvoudig te kantelen kop maakt
hem geschikt voor het snijden van
graskanten. Stil en milieuvriendelijk door
het gebruik van Lithium-ion accu.

1,38

€17

8123249

Let op! Zonder accu’s en lader in doos.
Deze heggenschaar werkt dankzij de accu stil,
milieuvriendelijk en tegen zeer lage
verbruikskosten. Het zeer lage gewicht, een
perfecte balans, de verminderde trillingen
optimaliseren het gebruiksgemak. De
slagsnelheid kun je in drie stappen zelf regelen.
Hierdoor schakel je moeiteloos van een hoge
slagsnelheid voor bijvoorbeeld een buxushaag
naar een lagere slagsnelheid voor een
beukenhaag. De DUH601 heeft een lengte
van 60cm.

HEGGENSCHAAR

MAKITA LXT 18 V ACCU
60 CM DUH601Z

9,-

€28

8

6,9

€23

7158050

GRASMAAIER

MAKITA LXT 2X18 V ACCU
43 CM DLM432Z

BOSMAAIER

MAKITA LXT 2X18 V ACCU
BASIC D-GREEP DUR364LZ

4511715

9,-

€32

5,-

5449269

€31

8
9,7

9,-

€10

38
89,

€

,30

8
€25

€26

Let op! Zonder accu’s en lader in doos.
Professionele accubosmaaier met
lage trillingen, lage geluidsproductie,
laag gewicht en zonder uitstoot van
schadelijke stoffen. Koolborstelloze
motor voor minder vermogensverlies.

TRIMMER

MAKITA LXT 18 V ACCU
DUR181Z

8062350

KETTINGZAAG

MAKITA LXT 2X18 V ACCU
35 CM DUC353Z
Let op! Zonder accu’s en lader in doos.
Professionele kettingzaag met lage trillingen, lage
geluidsproductie, laag gewicht en zonder uitstoot van
schadelijke stoffen. Door compacte bouw en laag
gewicht ideaal voor snoeiwerkzaamheden. Dubbel
accu systeem: het gemak van 18 V, de kracht van 36 V.
5898619

5,-

€31

,30

8
€25
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Let op! Zonder accu’s en lader in doos.
Sterke accu-aangedreven grasmaaier voor middelgrote gazons.
Standaard geleverd met Mulchplug voor een goede verzorging
van het gazon. Lage verbruikskosten door minder onderhoud
en het ontbreken van brandstof en olie. Dubbel accu systeem:
het gemak van 18 V, de kracht van 36 V. Uitgerust met
acculading waarschuwingssysteem: één voor elke accu.

makita 18v accumachines

Festool

MAKITA 40V STARTSET

XGT DC40RA 2X ACCU BL4040 191J97-1

Startset
met 2 maal
accu BL4040
(36 volt,
4,0Ah) en
snellader
DC40RA.

STOFZUIGERS

Geleverd in
Mbox.

STOFZUIGER

WATERZUIGER CTL36E AC

9371046

€449,-

€368,18
STOFZUIGER
18 V HAAKSE SLIJPER
125 MM DGA504ZJ

18 V BOOR-/SCHROEFMACHINE
DDF486Z

WATERZUIGER CTL26E

18 V SLAGSCHROEVENDRAAIER
DTD153ZJ

18 V SLAGSCHROEVENDRAAIER
DTD154ZJ

6554151

€761,86

€689,4840130

681356

5683413

5683399

€179,-

€179,-

€149,-

€199,-

€146,78

€146,78

€122,18

€163,18

Let op! Zonder accu’s en lader in Mbox.
Smal en ergonomisch uitgevoerde handgreep voor goede grip en perfecte
bediening. Bij plotselinge reductie in toeren
of bij klemmen schijf in materiaal schakelt
de machine uit. De machine past bij
weerstand elektronisch de snelheid en het
koppel aan voor behoud van kracht. Lichte,
maar sterke 125 mm accuslijper met zeer
prettige overbelastingsbeveiliging. Voorzien
van soft start en heropstartbeveiliging.

Let op! Zonder accu’s en lader in doos.
Constant in zijn toeren en kracht tijdens
werkbelasting. Ook bij zwaardere belasting.
Extra duurzaam door beveiliging tegen
overbelasting en diepontlading. Hoog
ergonomisch werkcomfort door uitstekende
machine-accu balans en comfortabele
softgrip. Voorzien van dubbele ledverlichting
voor nog beter zicht. 2 functies: schroeven
en boren. Uiterst sterk en duurzaam voor de
zwaarste klussen.

Let op! Zonder accu’s en lader in Mbox.
Onderhoudsvrije koolborstelloze motor met
elektronische sturing levert een constant
toerental. Voor uiteenlopend schroef- en
montagewerk (M4-M16). Beter beschermd
tegen het binnendringen van stof en vocht.
Geïntegreerde dubbele ledverlichting.
Bijzonder compact en zeer licht in gewicht
(1,5 kg).

Let op! Zonder accu’s en lader in Mbox.
Elektronisch instelbaar: toepasbaar voor
lichte en zware verbindingen (M4 - M14).
Opvallend compact: uiterst hanteerbaar
voor lastige plekken. Energiezuinig en
duurzaam dankzij koolborstelloze motor.
Beter beschermd tegen het binnendringen
van stof en vocht. Voorzien van dubbele
ledverlichting Ideale machine om perfect
gecontroleerd en betrouwbaar mee te
monteren. Perfect afgestemd op teks- of
zelfborende schroeven.

18 V BOOR-/SCHROEFMACHINE

18 V MULTITOOL

18V DECOUPEERZAAG

18V COMBIHAMER

DDF484ZJ

DJV182ZJ

DTM51ZJX3

DHR242ZJW

Volumenstroom max.: 3900 l/min
Opgenomen vermogen: 350 – 1200 W
Filteroppervlak: 6318 cm²
Reservoir-/filterzakvolume: 36/34 l
Afmetingen (L x B x H): 630 x 365 x 596 mm
Onderdruk max.: 24000 Pa
Netaansluitkabel, met rubber geïsoleerd: 7.5 m
Aangesloten vermogen stekkerdoos max.: 2400 W
Gewicht: 15.2 kg

6554148

€552,64

€499,Opgenomen vermogen: 350 – 1200 W
Volumenstroom max.: 3900 l/min
Onderdruk max.: 24000 Pa
Filteroppervlak: 6318 cm²
Netaansluitkabel, met rubber geïsoleerd: 7.5 m
Reservoir-/filterzakvolume: 26/24 l
Afmetingen (L x B x H): 630 x 365 x 540 mm
Aangesloten vermogen stekkerdoos max.: 2400 W
Stofklasse: L
Gewicht: 13.9 kg
Type aandrijving: Netstroom

DECOUPEERZAAG
DECOUPEERZAAG
PSB300EQ-PLUS

5821042

4693791

4530908

7104934

€129,-

€245,-

€245,-

€315,-

€105,78

€200,90

€200,90

€258,30

Let op! Zonder accu’s en lader in Mbox.
Voorzien van dubbele ledverlichting voor
nog beter zicht. 2 functies: boren en
schroeven. Uiterst duurzaam dankzij
aluminium tandwielhuis en diverse
accubeveiligingen. Elektronische
toerenregeling via de schakelaar. Zeer
constant toerental door de BL-motor.
Snelle en robuuste machine voor de
allround klussen. Met 2000 toeren per
minuut is de machine niet alleen
energiezuinig, maar ook snel. Uitmuntende
machinebalans voor optimaal werkcomfort.
Beter beschermd tegen het binnendringen
van stof en vocht.

Let op! Zonder accu’s en lader in Mbox.
Oscillerende Multitool dat kan: schuren,
schrapen, snijden en zagen. Met
snelspansysteem: zonder gereedschap
accessoires wisselen. Hoog werkcomfort
dankzij optimale ergonomische handgreep.
Uitgerust met een stofafzuiging dat stofvrij
werken mogelijk maakt. Uitgerust met
toerenregeling (draaiknop). Uitgerust met
een soft start. Voorzien van
heropstartbeveiliging. Eenvoudig werken in
de kleinste hoekjes en ruimten: bladen te
plaatsen in 12 verschillende hoeken. Voor
metaalbewerking met name geschikt voor
dun plaatmateriaal. Handige acculading
indicator die heropladen vroegtijdig
aangeeft.
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Let op! Zonder accu’s en lader, in Mbox.
Uitgerust met een energiezuinige
koolborstelloze motor. Makkelijke
gereedschapsloze zaagwissel: middels
kliksysteem is een (heet) zaagblad met
één vingerbeweging te verwisselen. Precies
zaagresultaat door unieke vierkante zaagas
waardoor de zaag niet draait. Uitgerust met
een Lock On / Lock Off knop voor continu
én extra veilig werken. Hoog werkcomfort
dankzij uitstekende machinebalans, het
lichte gewicht en ergonomische handgreep.
Verbeterde, duurzame stofafzuiging direct
aansluitbaar op alle Makita stofzuigers.
Optimaal zicht en schone zaaglijn door
koelluchtkanalen die zaagsel wegblazen.
Uitgerust met soft no load: de toeren stijgen
zodra de zaag in aanraking komt met het
materiaal. Voorzien van pendelstanden voor
fijne tot grove afwerking. Voorzien van soft
start om nauwkeuriger te starten aan de
zaaglijn. Efficiënt werken in hout, metaal,
kunststof en rubber dankzij variabele
toerenregeling (draaiknop).

Let op! Zonder accu’s en lader, met
stofafzuiging, in Mbox.
Hoge productiviteit door gebruik van een
energie efficiënte borstelloze motor. Door
de ergonomie van de machine is het gemakkelijk en prettig boren in zowel plafond,
vloer als in de muur. TNO gecertificeerd voor
stofvrij werken.In combinatie met de stofafzuiging is de maximale boorlengte inclusief
SDS-PLUS aansluiting 160 mm. Boren en
stof afzuigen in één. De boorkop is geschikt
voor SDS-PLUS boren en is verlengd voor
minder speling. Ideale combihamer voor
gaten tot 14 mm, maar kan tot 24 mm in
beton. Lichte en compacte machine met
drie functies: boren, hamerboren en breken
(licht).”

2708448

€268,07
Opgenomen vermogen: 720 W
Zaagdiepte staal (zacht): 10 mm
Zaagdiepte hout: 120 mm
Verstek: 0 - 45 °
Gewicht: 2.4 kg
Aantal slagen: 1000 - 2900 min¹
Pendelslagafstelling in trappen: 4
Zaagdiepte NE-metaal: 20 mm

€245,-
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bosch 18v accumachines

Bosch gesnoerde machines

ACCUSTARTERSSET
GAL 18V + LADER

HAAKSE SLIJPER

BOORHAMER

GWS 880 + 2 DIAMANTZAAGBLADEN

GBH2-23REA

BOREN
€199,95

ACCUBOORHAMER
GBH 18V-26 F

€149,6912516

De nieuwe celtechnologie levert dezelfde prestaties als
een gewone 18V-accu van 4,0 Ah met een geoptimaliseerd
formaat en gewicht. Zeer hoge oplaadsnelheid voor alle
18V-accu’s, waarbij een ProCORE18V 4.0Ah accu in slechts
48 minuten tot 80% wordt opgeladen. Compatibel met
alle Bosch Professional 18V-gereedschappen en opladers
(Flexible Power System).

7289279

€339,95

€205,-

SCHROEVEN
ACCUSCHROEFBOORMACHINE
GSR 18V-60 C

5890761

€219,95

€152,50
ACCUSLAGSCHROEVENDRAAIER
GDR 18V-200 C

6845329

€219,-

€152,50

Let op! Exclusief accu en lader.
• Draaimoment, max. (hard/
zacht) 60 / 31 Nm
• Onbelast toerental (1e stand/2e
stand) 0 – 600 / 0 – 1.900 min-1,
• Boorhouderspanbereik, min. /
max. 1,5 / 13 mm
• Schroefdraad booras 1/2””
• Accuspanning 18 V
• Accucapaciteit 5,0 Ah
• Gewicht incl. accu 1.8 kg
• Oplaadduur, ca. 45 min
• Draaimomentstanden 20+1
• Celtype Li-Ion
• Boordiameter
• Boor-Ø hout, max. 38 mm
• Boor-Ø staal, max. 13 mm

Let op! Exclusief accu en lader.
• Draaimoment, max. (hard/
zacht) 60 / 31 Nm, Onbelast
• Toerental (1e stand/2e stand)
0 – 600 / 0 – 1.900 min-1
• Boorhouderspanbereik, min. /
max. 1,5 / 13 mm
• Schroefdraad booras 1/2””,
• Accuspanning 18 V
• Accucapaciteit 5,0 Ah
• Gewicht incl. accu 1.8 kg
• Oplaadduur, ca. 45 min
• Draaimomentstanden 20+1,
• Lengte 173,0 mm, Hoogte
248,0 mm, Celtype Li-Ion,
• Boordiameter
• Boor-Ø hout, max. 38 mm,
• Boor-Ø staal, max. 13 mm”

ACCUBOORHAMER
GBH 18 V-26 D C&G

7289288

€284,95

€199,-

Let op! Exclusief accu en lader.
• Slagenergie, max. 2,6 J,
• Aantal slagen bij nominaal
toerental 0 – 4.350 min-1,
• Nominaal toerental 0 – 980 min1, Accuspanning 18 V,
• Gereedschaphouder SDS plus,
• Accucapaciteit 5,5 Ah,
• Laadtijd (80%/100%) ca. 35/49
min [5,5 Ah],
• Boor-Ø in beton
met hamerboren 4 – 26 mm
• Optimaal toepassingsbereik
beton met hamerboren 8 – 16
mm, Max.
• Boordiameter in metaal 13 mm,
• Max. boor-Ø hout 30 mm.

Let op! Exclusief accu en lader.
• Slagenergie, max. 2,5 J
• Aantal slagen bij nominaal
toerental 0 – 4.350 min-1
• Nominaal toerental 0 – 980
min-1, Accuspanning 18 V
• Gewicht excl. accu 2,6 kg
• Gereedschaphouder SDS plus
• Boor-Ø in beton met
hamerboren 4 - 26 mm
• Optimaal toepassingsbereik
beton met hamerboren 8 - 16
mm Max. boordiameter in
metaal 13 mm
• Max. oor-Ø hout 30 mm,
• Trillingsemissiewaarde ah
15,5 m/s²
• Onzekerheid K 1,5 m/s²,
• Geluidsdruknivevau 102,1 dB(A)
• Geluidsvermogenniveau 91,1
dB(A), Onzekerheid K 3 dB

ACCURECIPROZAAGMACHINE

4183184

SLIJPEN

€224,95,-

6845315

ACCUDECOUPEERZAAGMACHINE

18V GWS 18V-10

GST 18V-LI B

4708813

€229,95

€148,€189,95

SENCO
TACKER

COMPRESSOR

SENCO LUCHTTACKER
FP18mg

FUSION F-35XP

9834974

9,-

€19

9,-

SENCO COMPRESSOR PCS1290 IN
SYSTAINER 0.75KW 4.0 LTR

61116

Senco’s slangloze constructiespijker machine met Fusion
technologie. Gecombineerd met een duurzame 3Ah accu.

9,-

Let op! Exclusief accu en lader.
• LED-licht voor optimaal
zicht op het werkstuk bij het
zagen
• SDS voor eenvoudig wisselen
van het zaagblad
• Voltage 18 Volt
• Onbelast toerental 0 - 2700
tpm
• Slaglengte 23 mm
• Pendelinstellingen 4
• Zaagcapaciteit in hout
120 mm
• Gewicht 2400 gram”

MOBIELE SLANGHASPEL

Pneumatische tacker FP18mg met 3 mtr luchtslang, 1200
ax17EAA brads.
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PERSLUCHTSET

8MM X 30 MTR UNI.

4839590

5524240

€103,58

€63,48

€79,-

€59,50

Lucht ingang standaard A: universele koppelingwerk
temperatuur range: -20-70 °C lucht ingang standaard
B: Universele plug

Type: 400050
De Senco persluchtset bestaat uit de volgende onderdelen:
Verfspuitpistool, Vloeistofspuit, Bandenventiel met
manometer, Blaaspistool en Spiraalslang
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59909

9,-

€45

• Activering - BF (TF)
• Luchtaansluiting - 1/4”” NPT
• Werkdruk - 4,8 - 8,3 bar
• Luchtverbruik - 68 l/min
• Magazijn capaciteit - 110”

• Hoge prestaties en constante kracht
• Enkel en repeterend schieten
• Traploze diepte instelling
• 600 schoten per acculading

0,18

€58

€16

€55

€135,-

Let op! Exclusief accu en lader.
• LED-licht voor optimaal zicht op het werkstuk bij
het zagen
• SDS voor eenvoudig wisselen van het zaagblad
• Voltage 18 Volt
• Onbelast toerental 0 - 2700 tpm
• Slaglengte 23 mm
• Pendelinstellingen 4
• Zaagcapaciteit in hout 120 mm
• Gewicht 2400 gram

Drukfouten onder voorbehoud

1983097

• Nominaal opgenomen vermogen
710 W
• Slagenergie 0 - 2,5 J
• Aantal slagen bij nominaal toerental 0 - 4.400 min-1
• Nominaal toerental 0 - 1.000 min-1
• Gereedschapsopname SDS-plus
• Boorbereik
• Boor-Ø in beton met hamerboren 4 - 23 mm
• Optimaal toepassingsbereik beton met hamerboren 4 12 mm
• Boor-Ø in beton met afzuigeenheid 4 - 16 mm
• Max. boor-Ø in metselwerk met holle boorkronen 68 mm
• Max. boor-Ø staal 13 mm
• Max. boor-Ø hout 32 mm”

€145,-

HAAKSE SLIJPMACHINE

9310333

€189,-

• Nominaal opgenomen vermogen 880 W
• Onbelast toerental 11.000 min-1
• Schroefdraad van slijpas M 14
• Hoofdhandgreep Recht
• Schijfdiameter 125 mm
• Gewicht 1,9 kg
• Schakelaar 2-weg”

73
€6
Let op! Exclusief accu en lader.
• Zaagdiepte in hout 200 mm
• Snijdiepte in metalen profielen
en buizen 100 mm
• Slaglengtes 21 mm
• Gewicht incl. accu 2,5 kg
• Lengte 400,0 mm
• Breedte 204,0 mm
• Accucapaciteit 5,0 Ah
• Accuspanning 18 V
• Aantal slagen (1e stand / 2e
stand) 0 / 3.050 min-1”

€289,95

€69,-

,92

ZAGEN
GSA 18V-LI

€99,95

PCS1290, mini compressor in systainer. Met de nieuwe SENCO
systainer met volledig geïntegreerde mini compressor kan veel
tijd en opslagruimte worden bespaard. Door de integratie van de
compressor in een systainer is deze extra beschermd tegen stoten
en kan deze bovendien moeiteloos met andere systainer-systemen
(ook met andere merken) gekoppeld worden. Zo kunnen
compressor, elektrisch gereedschap, accessoires en
verbruiksartikelen in een compact stuk vervoerd worden. De
mini compressor levert 1Pk, heeft een tankvolume van 4 liter en is
opvallend stil. Via het frontpaneel bedient u de compressor, sluit
u de slang aan en leest u de belangrijkste waarden uit op de 2
manometers. Gebruiksduur tot 3000 uur (olievrij).

CONTIMAC

COMPRESSOR

COMPRESSOR

CM240/10/10WF 20252

ECU 3+3L 25009

972445

4918631

€599,-

€299,-

€499,-

€259,Compacte,olievrije zuigercompressor met 6 liter ketel. Ideaal voor onderhoudswerkzaamheden
op verplaatsing.

• Air input: 240 l/min.
• Max. druk: 10 bar
• Ketel: 10 l
• Toerental: 1370 t. /min.
• Geluidsniveau: LWA 84 dB / LpA 72 dB
• Vermogen: 1,5 PK
• Aantal cilinders: 2 in V

• Ideale compressor voor de onderhoudstechnieker
• Compact! Ideaal voor mobiel gebruik
• Onderhoudsvij dankzij olievrije werking
• Maximum werkdruk van 8 bar
• Stabiel! Dankzij de 2 tanks van 3 liter beschikt deze compressor over een zeer laag zwaartepunt

WWW.
VDBT
.NL

OPENINGSTIJDEN:
MAANDAG T/M VRIJDAG
8:00 - 17:30

SWEELINCKSTRAAT 5
5344 AE OSS
0412 634831

STORE

SHOWROOM

PERSOONLIJK
CONTACT

WEBSITE

KENNIS
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