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Het merk voor de 
professionele vakman.
Made in Germany.

Sneller en beter eindresultaat met BAIER
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Het resultaat telt, waarbij betrouwbaarheid, snelheid en 
precisie, niet alleen dagelijks, maar jarenlang, essentieel is.  

BAIER is voor u de juiste partner voor al uw elektrische 
gereedschappen en toebehoren. Met Duitse vindingrijkheid 
en allerhoogste kwaliteitsnormen ontwikkelt en vervaardigt 
BAIER sinds 1938 geavanceerde oplossingen voor de profes-
sionele vakman, die door haar hoge prestaties en lange leven-
sduur steeds weer nieuwe maatstaven zet. Of vroeger met 
onze allereerste slagboormachine ter wereld of hedendaags 
met onze innovatieve, baanbrekende diamantboormachine of 
diamantfrees – met BAIER bent u altijd uw tijd ver vooruit!
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Superieure professionele 
oplossingen voor uw uitdagingen.

BAIER Hoogtepunten

Diamantboren voor 
nat boren met
eigen waterreservoir
De Diamantboormachine voor 
nat boren BDB 802 is de ideale 
oplossing voor de eind installatie 
van uw toilet of badkamer. Uitge-
rust met een eigen waterreservoir 
boort ze snel en schoon breuk-
vrije deuvelgaten in de hardste 
tegels, beton, graniet en glas. 
Zie voor meer informatie 
bladzijde 24.

Droog boren in 
gewapend beton
De Diamantboormachines voor 
droog boren BDB 825 en BDB 827 
maken het mogelijk om met grote 
precisie breukvrij op maat droog te
boren in gewapend beton tot 200 
mm resp. 140 mm doorsnede.
Kan, indien nodig, ook makkelijk 
omgebouwd worden tot boorma-
chine voor nat boren. Zie voor
meer informatie bladzijde 28.

Diamantboren 
voor nat boren 
tot 450 mm
Het krachtig diamant nat-
boorsysteem BDB 837 met 
3-speed versnellingsbak
maakt hoge precisie kernboringen 
in extreem harde steen tot 450 mm 
doorsnede mogelijk. Machine en
boorstandaard kan door één 
persoon worden geïnstalleerd.
Zie voor meer informa-
tie bladzijde 10. 
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Veilig loodhoudende 
kleuren frezen
De Satineerfrees BF222 is snel, 
effectief en tot op de millimeter 
nauwkeurig. Bovendien kunt u
o.a. hiermee loodhoudende 
kleuren bijna geheel fijn stofvrij 
frezen. De grenswaarde ligt ver 
beneden 0,1 mg/m3. Zie voor 
meer informatie bladzijde 60.
 

Metaal doorzagen zonder 
rondvliegende vonken 
Met de Elektrische Metaal Han-
dzaagmachines EHS 2L en EHS 
700 zaagt u metaal snel, schoon
en veilig door. De langzaam lo-
pende zaagbladen zonder 
koeling zijn krachtig zonder rond-
vliegende vonken en zorgen voor 
een precieze, braamvrije snede 
zonder beschadigingen.
Zie voor meer informatie bladzijde 76. 

Kant en klare sleuven fre-
zen zonder uitkappen
De  Diamant Sleuvenzaagmachines 
BDN 466/6, BDN 464/4 en BDN 463/4 
besparen u  veel moeite, tijd en geld.
Door het frezen van sleuven tot 25
resp. 18 mm breedte, maakt u 
kant en klare sleuven zonder
uitkappen – zelfs in de hardste 
materialen. Zie voor meer 
informatie bladzijde 38. 
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BAIER professionele kwaliteit:
100 % precisie tot
450 mm doorsnede



  BOREN  |  9

Diamantboren voor nat boren met BAIER

Maximale snelheid
en precisie voor het
zwaarste werk.

Of een hoge precisie kernboring tot 450 mm doorsnede of handbo-
ren op de moeilijkst bereikbare plekken – BAIER biedt u altijd de 
passende professionele oplossing voor al uw boorwerkzaamheden. 
In ons assortiment hebben wij krachtige boorsystemen en machines 
om in de hardste materialen met diamantboren voor nat boren het 
optimale resultaat te bereiken. Voor mobiele werkzaamheden, bij-
voorbeeld de eindinstallatie in uw badkamer, heeft BAIER met onze 
gepatenteerde BDB 802 een variant met eigen water reservoir. Welke 
beslissing u ook neemt, met onze machines profiteert u altijd van de 
snelste voortgang van uw werkzaamheden, perfect eindresultaat en 
overtuigende lange levensduur. Daar draagt ook de hoge boorkwali-
teit en de bijzondere stabiliteit van de BAIER diamantkroonboren bij. 
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VOORDELEN VOOR DE 
PROFESSIONELE VAKMAN

Diamant natboorsysteem tot Ø 450 mm

BDB 837

standaard

Diamant natboorsysteem voor hoge precisie kernboringen
in extreem harde steen tot Ø 450 mm
  
 Krachtig nat kernboren met 3.000 Watt duurvermogen en tot 

 260 Nm koppel 
 3-speed versnellingsbak met speciaal “High Performance” 

 smeersysteem
 Machine en boorstandaard kan door één persoon worden 

 geïnstalleerd      

 VERMOGEN   VERSNELLING  KOPPEL TOERENTAL  BOORCAPACITEIT GEWICHT  BOORSTANDAARD

  1 Max 260 Nm  140 Tpm 180 – 450 mm  
 3.000 W 2 Max 130 Nm  280 Tpm 90 – 180 mm 13,5 kg 18 kg/PROFI
  3 Max 70 Nm  510 Tpm 60 – 100 mm  

  Veilig door wereldwijde   
unieke, krachtige overlast-
beveiliging met geïn 
tegreerde PRCD schakelaar  
 
 Geen overbelasting door  

elektronische beveiliging   
en daardoor geen wachtti  
jden, tot de motor na het 
uitzetten weer opnieuw 
aanslaat
 
 Lage bedrijfskosten door  

elektronische en mecha  
nische koppeling, want  
door de elektronische   
regelaar is er bijna geen   
slijtage van de koppeling
  
 Elektronische Soft Start  

en Led indicatie voor optima-
le boorprestatie 

 Lage bedrijfskosten door  
onderhoudsvriendelijke
afneembare waterspoelkop 
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 BDB 837  ID.-NR. 

Boorstandaard professionelle vakman BST 450Boorstandaard BST 420

BDB 837  |  DIAMANTBOREN VOOR NAT BOREN

 Diamant natboorsysteem BDB 837 compleet met boorstandaard  8218   
 Boormotor  BDB 837 7975 
 Boorstandaard PROFESSIONELE VAKMAN BST 450 zonder afstandhouder plaat (tot Ø 250 mm)  6744 
 Boorstandaard BST 420 met stalen grondplaat zonder afstandhouder plaat (tot Ø 250 mm)  7444 
 Afstandhouder plaat voor boorstandaard tot Ø 450 mm  71829 
 Vacuümplaat voor boorstandaard   73312 
 Ontkoppelingsring 1 1/4“ 70813 

Zie voor bijpassende toebehoren bladzijde 109. 

Afstandhouder plaat

Snelwisselplaat
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VOORDELEN VOOR DE 
PROFESSIONELE VAKMAN

Diamant natboorsysteem tot Ø 300 mm

BDB 835

standaard

Diamant natboorsysteem voor hoge precisie kernboringen
in extreem harde steen tot Ø 300 mm
 
 Krachtig nat kernboren met 3.000 Watt duurvermogen en tot 

 185 Nm koppel 
 3-speed versnellingsbak met speciaal “High Performance” 

 smeersysteem
 Machine en boorstandaard kan door één persoon worden 

 geïnstalleerd      

 VERMOGEN   VERSNELLING  KOPPEL TOERENTAL  BOORCAPACITEIT GEWICHT  BOORSTANDAARD

  1 Max 185 Nm  215 Tpm 180 – 300 mm  
 3.000 W 2 Max 107 Nm  430 Tpm 90 – 180 mm 12,2 kg 18 kg/PROFI
  3 Max 55 Nm  785 Tpm 60 – 100 mm  

  Veilig door wereldwijde 
unieke, krachtigeoverlastbe-
veiliging met geïntegreerde 
PRCD schakelaar 
 
 Geen overbelasting door 

elektronische beveiliging en 
daardoor geen wachttijden, 
tot de motor na het uitzetten 
weer opnieuw aanslaat 
 
 Lage bedrijfskosten door 

elektronische en mechani-
sche koppeling, want door 
de elektronische regelaar is 
er bijna geen slijtage van de 
koppeling  
 
 Elektronische Soft Start 

en Led indicatie voor optima-
le boorprestatie 

 Lage bedrijfskosten door 
onderhoudsvriendelijke
afneembare waterspoelkop 
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 Diamant natboorsysteem BDB 835 compleet met boorstandaard  67330 
 Boormotor BDB 835 64030 
 Boorstandaard PROFESSIONELE VAKMAN BST 450 zonder afstandhouder plaat (tot Ø 250 mm)  6744 
 Boorstandaard BST 420 met stalen grondplaat zonder afstandhouder plaat (tot Ø 250 mm)  7444 
 Afstandhouder plaat tot Ø 420 mm  71829 
 Vacuümplaat  voor boorstandaard   73312 
 Ontkoppelingsring 1 1/4“ 70813 

 BDB 835  ID.-NR. 

BDB 835  |  DIAMANTBOREN VOOR NAT BOREN

Zie voor bijpassende toebehoren bladzijde 109. 

Boorstandaard PROFESSIONELE VAKMAN BST 450Boorstandaard BST 420 

Afstandhouder plaat

Snelwisselplaat
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Diamant natboorsysteem tot Ø 250 mm

BDB 8325

standaard

Diamant natboorsysteem voor hoge precisie kernboringen
in extreem harde steen tot Ø 250 mm 
 
 Krachtig nat kernboren met 2.200 Watt duurvermogen en tot 

98 Nm koppel
 3-speed versnellingsbak met speciaal “High Performance” 

smeersysteem 
 Machine en boorstandaard kan door één persoon worden 

geïnstalleerd

 VERMOGEN   VERSNELLING  KOPPEL TOERENTAL  BOORCAPACITEIT   OPNAME  GEWICHT

  1 Max 98 Nm 310 Tpm 140 – 250 mm  
 2.200 W 2 Max 49 Nm 620 Tpm 70 – 140 mm 1/2“ en 1 1/4“ 10,2 kg (18,5 kg)
   3 Max 25 Nm 1.200 Tpm 40 – 70 mm  

  Veilig door wereldwijde 
unieke, krachtige overlastbe-
veiliging met geïntegreerde 
PRCD schakelaar 
 
 Geen overbelasting door 

elektronische beveiliging en 
daardoor geen wachttijden, 
tot de motor na het uitzetten 
weer opnieuw aanslaat
 
 Lage bedrijfskosten door 

elektronische en mechani-
sche koppeling, want door 
de elektronische regelaar is  
er bijna geen slijtage van de 
koppeling
  
 Elektronische Soft Start 

en Led indicatie voor optima-
le boorprestatie

 Lage bedrijfskosten door 
onderhoudsvriendelijke 
afneembare waterspoelkop 

VOORDELEN VOOR DE 
PROFESSIONELE VAKMAN
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 Diamant natboorsysteem BDB 8325 compleet met boorstandaard  6267 
 Boormotor  BDB 8325 76497 
 Boorstandaard BST 250 inclusief aanbouwplaat   8168 
 Aanbouwplaat voor BST 250 8162  
 Vacuümplaat voor boorstandaard   73312 
 Waterverzamelring voor boorstandaard tot Ø 180 mm   8207 
 Waterverzamelring voor boorstandaard tot Ø 250 mm   8208 
 Reserve rubberen kap voor waterverzamelring tot Ø 180 mm   60236 
 Reserve rubberen kap voor waterverzamelring tot Ø 250 mm   62141 
 Vacuümpomp met 10 m zuigslang  46771 
 Waterdrukvat voor 10 l water  60723 
 Uittrekbare beugel voor zuil van 1,70 m tot 3,00 m  65953 
 Draadstang M12, compleet  52126 
 Deuvels M12, 10 stuks  52159 
 Plaat om diamantgereedschap te slijpen  15453 
 Ontkoppelingsring  1 1/4“  70813 

 BDB 8325  ID.-NR. 

Waterdrukvat 10 lBoorstandaard BST 250

 

Vacuümpomp 

BDB 8325  |  DIAMANTBOREN VOOR NAT BOREN

Zie voor bijpassende toebehoren bladzijde 109. 

Snelwisselplaat
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Diamant natboorsysteem voor nat boren tot Ø 180 mm

BDB 818

hand of met standaard

Diamant natboorsysteem voor hand- en boorstandaard kern-
boringen in harde steen van Ø 30 mm tot 180 mm  
   
 Zeer breed inzetbaar door 3-speed versnellingsbak met speciaal 

“High Performance” smeersysteem 
 Machine ligt makkelijk in de hand voor precisie werkzaamheden
 Met boorstandaard op maat nauwkeurig ook bij grotere 

doorsnedes
 Afneembare waterspoelkop, daardoor zeer onderhoudsvriendelijk
 Spanhals Ø 60 mm

 VERMOGEN   VERSNELLING  KOPPEL TOERENTAL  BOORCAPACITEIT  OPNAME  GEWICHT

  1 Max 260 Nm  140 Tpm 180 – 450 mm  
 1.800 W 2 Max 34 Nm 1.400 Tpm 70 – 100 mm  1/2“ en 1 1/4“ 7,0 kg
   3 Max 17 Nm 2.630 Tpm 30 – 60 mm  

  Veilig door wereldwijde 
unieke, krachtige overlastbe-
veiliging met geïntegreerde 
PRCD schakelaar 
 
 Geen overbelasting door 

elektronische beveiliging en 
daardoor geen wachttijden, 
tot de motor na het uitzetten 
weer opnieuw aanslaat
 
 Lage bedrijfskosten door 

elektronische en mechani-
sche koppeling, want door 
de elektronische regelaar is  
er bijna geen slijtage van de 
koppeling
 
 Elektronische Soft Start 

en Led indicatie voor optima-
le boorprestatie

 Lage bedrijfskosten door 
onderhoudsvriendelijke
afneembare waterspoelkop 
 
  Automatische koppeling

VOORDELEN VOOR DE 
PROFESSIONELE VAKMAN
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Waterdrukvat voor 10 l waterBohrständer BST 200

 

Vacuümpomp 

 Diamantboormachine voor nat boren BDB 818 in metalen transportkoffer inclusief toebehoren   6691 
 Diamantboormachine voor nat boren BDB 818 compleet met boorstandaard   6806 
 Boorstandaard BST 200 inclusief bevestigingsbeugel 60 mm   8167  
 Vacuümplaat  voor boorstandaard   73312 
 Waterverzamelring voor boorstandaard tot Ø 180mm    8207   
 Reserve rubberen kap waterverzamelring tot Ø 180mm    60236 
 Zuigplaat met keerring (zie voor bijpassende stofzuiger de BSS506 op bladzijde 64)   44867 
 Centreerring met rubberen afdichtingsring 56 mm 44685 
  68 mm 60806 
  82 mm 44693 
  102 mm 44701 
  andere doorsnedes leverbaar – op aanvraag   
 Afdichtingsring (reserve)  56 mm 44750 
  68 mm 60798 
  82 mm 44768 
  102 mm 44776 
  andere doorsnedes leverbaar – op aanvraag   
 Plaat om diamantgereedschap te slijpen   15453 
 Draadstang compleet  52126 
 Deuvels  M12, 10 stuks  52159 
 Transportkoffer   13771 
 Waterdrukvat voor 10 l water   60723 
 Vacuümpomp met 10 m zuigslang   46771 
 Ontkoppelingsring 1 1/4“  70813 

 BDB 818 ID.-NR. 

BDB 818  |  DIAMANTBOREN VOOR NAT BOREN

Zuigplaat met keerring

Zie voor bijpassende toebehoren bladzijde 109. 
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Diamantboormachine voor nat boren tot Ø 160 mm

BDB 817 

hand of met standaard

Diamant natboorsysteem voor hand- en boorstandaard kernborin-
gen in harde steen van Ø 30 mm tot 160 mm 
     
 Machine ligt makkelijk in de hand voor precisie werkzaamheden
 Met boorstandaard op maat nauwkeurig ook bij grotere 

 doorsnedes
 2-speed versnellingsbak met speciaal “High Performance” 

 smeersysteem 
 Spanhals  Ø 60 mm       

     

  Veilig door wereldwijde 
unieke, krachtige overlastbe-
veiliging met geïntegreerde 
PRCD schakelaar
 
 Geen overbelasting door 

elektronische beveiliging en 
daardoor geen wachttijden, 
tot de motor na het uitzetten 
weer opnieuw aanslaat 
 
 Lage bedrijfskosten door 

elektronische en mechani-
sche koppeling, want door 
de elektronische regelaar is  
er bijna geen slijtage van de 
slipkoppeling 
  
 Elektronische Soft Start 

en Led indicatie voor optima-
le boorprestatie 

 Lage bedrijfskosten door 
onderhoudsvriendelijke
afneembare waterspoelkop 

 VERMOGEN   VERSNELLING  KOPPEL TOERENTAL  BOORCAPACITEIT OPNAME  GEWICHT

 1.800 W 1 Max 57 Nm 770 Tpm 60 – 160 mm 1/2“ en 1 1/4“ 6,7 kg (11,7 kg)
  2 Max 27 Nm 1.580 Tpm 30 – 60 mm 

VOORDELEN VOOR DE 
PROFESSIONELE VAKMAN



|  BOREN  |  19

 Diamantboormachine voor nat boren BDB 817 in metalen transportkoffer inclusief toebehoren   57190  
 Diamantboormachine voor nat boren  BDB 817 compleet met boorstandaard   57927 
 Boorstandaard BST 200 inclusief bevestigingsbeugel   8167 
    Vacuümplaat  voor boorstandaard    73312 
      Waterverzamelring voor boorstandaard tot Ø 180 mm    8207 
 Reserve rubberen kap voor waterverzamelring tot  Ø 180 mm   60236 
 Zuigplaat met keerring (zie voor bijpassende stofzuiger de BSS506 op bladzijde 64)   44867 
 Centreerring met rubberen afdichtingsring  56 mm 44685 
  68 mm 60806 
  82 mm 44693 
  102 mm 44701 
  andere doorsnedes leverbaar – op aanvraag   
 Rubberen afdichtingsring (reserve)  56 mm 44750 
  68 mm 60798 
  82 mm 44768 
  102 mm 44776 
  andere doorsnedes leverbaar – op aanvraag   
 Plaat om diamantgereedschap te slijpen   15453 
 Draadstang compleet   52126 
 Deuvels  M12, 10 stuks  52159 
 Transportkoffer   13771 
 Waterdrukvat voor 10 l water   60723 
 Vacuümpomp met 10 m zuigslang   46771 
 Ontkoppelingsring 1 1/4“  70813 

 BDB 817  ID.-NR. 

BDB 817  |  DIAMANT-NASSBOHREN

Zie voor bijpassende toebehoren bladzijde 109. 

Waterdrukvat 10 l Boorstandaard BST 200

 

Vacuümpomp Zuigplaat met keerring
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Diamantboormachine voor nat boren tot Ø 102 mm

BDB 8131 

hand of met standaard

Diamantboormachine voor nat boren voor handkernboringen
in harde steen tot 102 mm, met boorstandaard tot Ø 125 mm
    
 Machine ligt makkelijk in de hand voor precisie werkzaamheden
 Met boorstandaard op maat nauwkeurig ook bij grotere 

 doorsnedes
 2-speed versnellingsbak met speciaal “High Performance” 

 smeersysteem
 Spanhals  Ø 60 mm

 Veilig door elektronische 
uitschakeling bij kantelen of 
overbelasting

 Beschermd door geïnteg-
reerde PRCD schakelaar en 
veiligheidskoppeling

 Lage bedrijfskosten om-
dat er bijna geen slijtage van 
de slipkoppeling is

 VERMOGEN   VERSNELLING  KOPPEL TOERENTAL  BOORCAPACITEIT OPNAME  GEWICHT

 1.400 W 1 Max 55 Nm 500 Tpm 60 – 102 mm 1/2“ en 1 1/4“ 6,1 kg (11,6 kg)
  2 Max 26 Nm 1.050 Tpm 18 –   56 mm 

VOORDELEN VOOR DE 
PROFESSIONELE VAKMAN
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 Diamantboormachine voor nat boren BDB 8131 zonder metalen transportkoffer inclusief toebehoren   49312 
 Vacuümplaat voor boorstandaard    73312 
 Waterafzuigset voor boorstandaard   73296 
 Reserve rubberen kap voor waterafzuigset   73320 
 Reserve rubberen ring voor waterafzuigset   73809 
 Reduceerhuls Ø 60 mm, Ø 56 mm   48199 
 Zuigplaat met keerring (zie voor bijpassende stofzuiger de BSS506 op bladzijde 64)   44867 
 Centreerring met rubberen afdichtingsring  56 mm 44685 
  68 mm 60806 
  82 mm 44693 
  102 mm 44701 
  andere doorsnedes leverbaar – op aanvraag   
 Rubberen afdichtingsring (reserve) 56 mm 44750 
  68 mm 60798 
  82 mm 44768 
  102 mm 44776 
  andere doorsnedes leverbaar – op aanvraag   
 Plaat om diamantgereedschap te slijpen   15453 
 Draadstang compleet    52126 
 Deuvel M12 15rd (10 stuks)  52159 
 Transportkoffer   13771 
 Waterdrukvat voor 8 liter water   60723 
 Vacuümpomp met 10 m zuigslang   46771 
 Ontkoppelingsring 1 1/4“  70813 

 BDB 8131 ID.-NR. 

BDB 8131  |  DIAMANTBOREN VOOR NAT BOREN

Zie voor bijpassende toebehoren bladzijde 109. 

Waterdrukvat 10 l Boorstandaard  BST 100

 

Vacuümpomp Zuigplaat met keerring
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Diamantboormachine voor nat boren tot Ø 50 mm

BDB 803

hand of met standaard

Diamantboormachine voor nat boren voor kernboringen tot 
Ø 50 mm voor het vastzetten van deuvels in ankers, boren in 
natuursteen en beton voor de tuin- en landschapsbouw

 Eenvoudig, snel en schoon, zonder veel moeite op maat 
 nauwkeurig boren 
 Nauwkeurig afgesteld toerental maakt snelle boorresultaten tot 

 Ø 50 mm mogelijk
 Ø 60 mm Spanhals  
 Onderhoudsvriendelijk snelwisselsysteem voor waterspoelkop 

  Veilig door wereldwijde 
unieke, krachtige overlastbe-
veiliging met geïntegreerde 
PRCD schakelaar  
 
 Geen overbelasting door 

elektronische beveiliging en 
daardoor geen wachttijden, 
tot de motor na het uitzetten 
weer opnieuw aanslaat 
 
 Lage bedrijfskosten door 

elektronische en mechani-
sche koppeling, want door de 
elektronische regelaar is 
er bijna geen slijtage van de 
slipkoppeling  
 
 Elektronische Soft Start 

en Led indicatie voor optima-
le boorprestatie

 Lage bedrijfskosten door 
onderhoudsvriendelijke
afneembare waterspoelkop 

 VERMOGEN   VERSNELLING  KOPPEL TOERENTAL  BOORCAPACITEIT  OPNAME  GEWICHT

 2.000 W  1 Max 13 Nm 7.000 Tpm 10 – 50 mm 1/2“ 4,6 kg (10,1 kg)

VOORDELEN VOOR DE 
PROFESSIONELE VAKMAN
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 Diamantboormachine voor nat boren BDB 803 in metalen transportkoffer inclusief toebehoren    7100 
 Plaat om diamantgereedschap te slijpen   15453 
 Transportkoffer   13771 
 Waterdrukvat voor 10 l water   60723 
 Vacuümpomp met 10 m zuigslang   46771 
 Ontkoppelingsring 1 1/4“  70813 
 Uitstoter boorkern 1/2“ (IG)  7378 

 BDB 803 ID.-NR. 

BDB 803  |  DIAMANTBOREN VOOR NAT BOREN

Zie voor bijpassende toebehoren bladzijde 109/110. 

Waterdrukvat 10 l 

 

Vacuümpomp  Zuigplaat met keerring
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Diamantboormachine voor nat boren voor de installateur

BDB 802

hand of met standaard

 VERMOGEN   VERSNELLING  TOERENTAL BOORCAPACITEIT INHOUD GEWICHT

 800 W 1 Max 4.200 Tpm 20 – 40 mm 1 Liter 4,7 kg
  2 Max 7.500 Tpm 6 – 20 mm 
 800 W 1 Max 4.200 Tpm 20 – 40 mm zonder water reservoir 4,2 kg
  2 Max 7.500 Tpm 6 – 20 mm  

 Lange levensduur door 
gegoten aluminium behuizing 
en onderdelen van gehard 
materiaal 

 Stofvrij boren door geïnte-
greerd waterdrukvat 

 Veilig door PRCD scha-
kelaar 

 Geen overbelasting door 
elektronische beveiliging

 Lage bedrijfskosten om-
dat er bijna geen slijtage is 
van de slipkoppeling door de 
elektronische beveiliging 

Diamantboormachine voor nat boren met een eigen water 
reservoir voor de eindinstallatie in de badkamer en wc
    
 Boort snel en schoon breukvrije deuvelgaten in de hardste tegels
 Handig en draaibaar 1 liter water reservoir
 Het water koelt de boorkroon en bindt zich met de stof, een   

 wateropvangzak garandeert een schone en stofvrije werkplek 
 Gecontroleerde watertoevoer met de Aqua-Stop schakelaar
 2 speed versnellingsbak met “High Performance” smeersysteem
 Spanhals Ø 56 mm

VOORDELEN VOOR DE 
PROFESSIONELE VAKMAN
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 Diamant boormachine voor nat boren in kunststof tansportkoffer inclusief toebehoren   
 BDB 802 Basic – Diamantboormachine voor nat boren met booropname   67322 
 BDB 802 PROFI – Diamantboormachine voor nat boren met 1 liter water reservoir  58719 
 BDB 802 Profi-Set – Diamantboormachine voor nat boren met centreerhulp voor het centreren  59642  
 van ronde schijven en assen, zuignap, Booropname, Diamant boorkroon voor nat boren Ø 6 mm, Ø 8 mm, Ø 10 mm   
 Kunststof transportkoffer  59592 
 Upgrade set voor BDB 802 Basic 73577 
 Centreerhulp voor het centreren van ronde schijven en assen (Ø 40 mm), zonder zuignap  6319 
 Zuignap voor centreerhulp   60673 
 Booropname kop met snelsluiting  59329 
 Handvat  64022 
 Boorstandaard met zuignap  67033 
 Boorkop adapter  61093 
 Aansluit set voor externe watertoevoer  55277 
 Waterdrukvat voor 10 l water   60723 
 Boorkern uitstoter voor Ø 6 – 10 mm 60871 
 Boorkern uitstoter voor Ø 12 – 16 mm 59600 

 BDB 802 ID.-NR. 

Waterdrukvat  10 lBoorstandaard 

Upgrade set voor 

BDB 802 Basic

Aansluit set voor

externe watertoevoer Handvat

BDB 802  |  DIAMANTBOREN VOOR NAT BOREN

Centreerhulp

Zie voor bijpassende toebehoren bladzijde 110. 
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BAIER PROFESSIONELE KWALITEIT:
Droog boren tot Ø 200 mm
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Krachtig droog boren in gewapend beton tot 200 mm doorsnede,
snel maken van kernboringen of trillingvrij gaten zagen in metaal 
of hout – BAIER heeft voor u voor elke uitdaging de perfecte 
oplossing voor droog boren.
Handboren of met een standaard, een gespecialiseerd klus of vers-
chillende werkzaamheden, met diamant- of hardmetaal boorkro-
nen. De BDB 825 en BDB 827 kunnen, indien nodig, ook makkelijk 
omgebouwd worden tot boormachines voor nat boren. Elke BAIER 
boormachine voor droog boren overtuigt door precisie, snelheid en 
lange levensduur- niet alleen dagelijks maar jaar in en jaar uit.

Diamantboren voor droog boren met BAIER

Bij elke boring bespaart 
u tijd en kosten, zelfs 
in gewapend beton.
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BDB 825

Diamantboormachine voor droog boren met soft slag mechanisme 
tot Ø 200 mm

hand of met standaard

Diamantboormachine voor droog boren voor breukvrij op maat 
nauwkeurig boren in gewapend beton van Ø 60 mm bis 200 mm 
 
 Kan eenvoudig omgebouwd worden van boormachine voor droog 

boren tot boormachine voor nat boren door snel uitwisselbaar 
adapter opzetstuk
 Snel omwisselbaar systeem voor het effectief en stofvrij maken 

van kernboringen met 1 1/4" UNC-aansluiting    
 Het in- en uitschakelbare Soft slag mechanisme versnelt zowel 

het eindresultaat van uw boorwerkzaamheden in harde materialen 
als de afvoer van boorstof en gruis

          

  Veilig door wereldwijde 
unieke, krachtige overlastbe-
veiliging met geïntegreerde 
PRCD schakelaar 
 
 Geen overbelasting door 

elektronische beveiliging en 
daardoor geen wachttijden, 
tot de motor na het uitzetten 
weer opnieuw aanslaat
 
 Lage bedrijfskosten door 

elektronische en mechani-
sche koppeling, want door de 
elektronische regelaar is 
er bijna geen slijtage van de 
slipkoppeling 
 
 Elektronische Soft Start 

en Led indicatie voor optima-
le boorprestatie

 Lage bedrijfskosten door 
onderhoudsvriendelijke
afneembare waterspoelkop 

 VERMOGEN   KOPPEL TOERENTAL BOORCAPACITEIT  OPNAME SLAGFREQUENTIE  GEWICHT

 1.800 W  24 Nm 1.150 Tpm 60 – 200 mm 1/2“ en 1 1/4“ 28.000 Spm 5,5 kg (13 kg)

VOORDELEN VOOR DE 
PROFESSIONELE VAKMAN
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 Diamantboormachine voor nat- en droog boren BDB 825 (basismodel droog boren)   59832  
 in transportkoffer en toebehoren   
 Boorstandaard BST 200 inclusief bevestigingsbeugel   8167 
 Vacuümplaat  voor boorstandaard    73312 
 Reserve rubberen vacuüm afdichting voor voetplaat   60392 
 Waterverzamelring voor boorstandaard tot Ø 180 mm    8207 
 Reserve rubberen kap voor waterverzamelring tot Ø 180 mm    60236 
 Waterafzuigset voor boorstandaard   60335 
 Reserve rubberen kap voor waterafzuigset   60400 
 Reserve rubberen ring voor waterafzuigset   60418 
 Centreerspil voor maken van kernboringen   6471  
 Centreerspil voor kernboren lengte 300 tot 450 mm   74179 
 Reserve centreerpen voor centreerspil voor maken van kernboringen   62604  
 Adapter voor nat boren   69468  
 Plaat om diamantgereedschap te slijpen   15453  
 Transportkoffer   60970  
 Waterdrukvat voor 10 l water   60723  
 Vacuümpomp met 10 m zuigslang   46771  
 Draadstang compleet   52126  
 Deuvel  M12, 10 stuks  52159  

 BDB 825  ID.-NR. 

Centreerspil voor kernboren 

Centreerspil voor maken van kernboringen 

BDB 825  |  DIAMANTBOREN VOOR DROOG BOREN

Zie voor bijpassende toebehoren bladzijde 105/108/114.

Waterverzamelring

Boorstandaard BST 200 Vacuümpomp 
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met de hand

Diamantboormachine voor droog boren met Soft slag mechanisme 
voor kernboringen

BDB 823A 

Diamantboormachine voor droog boren voor boringen tot Ø 150 mm 
en muren uitbreken 
   
 Vermogen van 1.800 Watt en optimaal toerental voor snel en licht 

 boren in de hardste materialen
 Het inschakelbare Soft slag mechanisme versnelt het eind-

 resultaat van uw boorwerkzaamheden en beschermt tegelijkertijd 
 uw diamant segmenten voor een langere levensduur van uw 
 diamantkronen
       
      

 Veilig door wereldwijde 
unieke, krachtige overlastbe-
veiliging   
 
 Geen overbelasting door 

elektronische beveiliging en 
daardoor geen wachttijden, 
tot de motor na het uitzetten 
weer opnieuw aanslaat
 
 Lage bedrijfskosten door 

elektronische en mechani-
sche koppeling, want door de 
elektronische regelaar is 
er bijna geen slijtage van de 
slipkoppeling 
 
 Elektronische Soft Start 

en Led indicatie voor optima-
le boorprestatie

  Stofvrij boren met behulp 
van afzuigtoebehoren

 VERMOGEN   KOPPEL TOERENTAL BOORCAPACITEIT  OPNAME SLAGFREQUENTIE  GEWICHT

 1.800 W  19 Nm 1.650 Tpm 40 – 150 mm M18 33.000 Spm 5,2 kg

VOORDELEN VOOR DE 
PROFESSIONELE VAKMAN
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 Diamantboormachine voor droog boren BDB 823A zonder transportkoffer en toebehoren   65938  
 Transportkoffer  13771  
 Boorkroon huls met verstelbaar centreerboor, opname M18/16  53199  
 Spaanafvoer met boorkroon huls en verstelbaar centreerboor, opname M18/16  53207  
 Afdichtingslip voor spaanafvoer   70821  
 Reserve centreerboor   34587  
 Plaat om diamantgereedschap te slijpen   15453  
 Titanium kernboren Ø 68 mm voor gewapend beton, dikke kalkzandsteen   6374  
 Titanium kernboren Ø 82 mm voor gewapend beton, dikke kalkzandsteen   6263  
 Titanium kernboren Ø 68 mm voor gewapend beton, dikke kalkzandsteen   8366      
 afzuiggaten achteren, lengte boor 90 mm       
 Titanium Dosensenker Ø 82 mm voor gewapend beton, dikke kalkzandsteen   8365   
 afzuiggaten achteren, lengte boor 90 mm          
 Kernboren blauw Ø 68 mm voor beton en klinkers   2394  
 Kernboren blauw Ø 82 mm voor beton en klinkers    2402  
 Kernboren oranje Ø 68 mm voor baksteen, poroton steen en gasbeton    48330  
 Kernboren oranje Ø 82 mm voor baksteen, poroton steen en gasbeton    48322  
 Kernboren geel Ø 68 mm voor gasbeton, pleisterwerk en kalkzandsteen    65680  
 Kernboren geel Ø 82 mm voor gasbeton, pleisterwerk en kalkzandsteen   65268  
 Kernboren oranje Ø 68 mm voor baksteen, poroton steen, gasbeton, afzuiggaten achteren, lengte boor 90 mm 8369      
 Kernboren oranje Ø 82 mm voor baksteen, poroton steen, gasbeton, afzuiggaten achteren, lengte boor 90 mm  8368  

 BDB 823A  ID.-NR. 

BDB 823A  |  DIAMANTBOREN VOOR DROOG BOREN

Kernboren Titanium

Kernboren blauw Kernboren oranje Kernboren geel
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met de hand

Diamantboormachine voor droog boren met Soft slag mechanisme 
voor kernboringen

BDB 822A 

Diamantboormachine voor droog boren voor kernboren tot 
Ø 90 mm vermogen   

 1.400 Watt en optimaal toerental voor snelle kern-
boringen in de hardste materialen
 Het inschakelbare Soft slag mechanisme versnelt 

het eindresultaat van uw boorwerkzaamheden en bes-
chermt tegelijkertijd uw diamant segmenten voor een 
langere levensduur van uw diamantkronen 
     

 Veilig door wereldwijde 
unieke, krachtige overlastbe-
veiliging     
 
 Geen overbelasting door 

elektronische beveiliging en 
daardoor geen wachttijden, 
tot de motor na het uitzetten 
weer opnieuw aanslaat
 
 Lage bedrijfskosten door 

elektronische en mechani-
sche koppeling, want door 
de elektronische regelaar is  
er bijna geen slijtage van de 
slipkoppeling
  
 Elektronische Soft Start 

en Led indicatie voor optima-
le boorprestatie

 Optimale spaanafvoer 
voor stofvrij boren

 VERMOGEN   KOPPEL TOERENTAL BOORCAPACITEIT OPNAME SLAGFREQUENTIE  GEWICHT

 1.650 W 12 Nm 1.800 Tpm 40 – 90 mm M18 36.000 Spm 5,0 kg

VOORDELEN VOOR DE 
PROFESSIONELE VAKMAN
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 BDB 822A  ID.-NR. 

 Diamantboormachine voor droog boren BDB 822A zonder transportkoffer   65896  
 Diamantboormachine voor droog boren BDB 822A met spaanafvoer en transportkoffer   71431  
   Transportkoffer  13771  
 Boorkroon huls met verstelbaar centreerboor, opname  M18/16  53199  
 Spaanafvoer met boorkroon huls en verstelbaar centreerboor, opname  M18/16  53207  
 Afdichtingslip voor spaanafvoer   70821  
 Reserve centreerboor   34587  
 Plaat om diamantgereedschap te slijpen   15453  
 Titanium kernboren Ø 68 mm voor gewapend beton, sterk gecomprimeerd kalkzandsteen   6374  
 Titanium kernboren Ø 82 mm voor gewapend beton, sterk gecomprimeerd kalkzandsteen    6263  
 Titanium kernboren Ø 68 mm voor gewapend beton, sterk gecomprimeerd kalkzandsteen   8366      
 afzuiggaten achteren, lengte boor 90 mm       
 Titanium kernboren Ø 82 mm fvoor gewapend beton, sterk gecomprimeerd kalkzandsteen   8365   
 afzuiggaten achteren, lengte boor 90 mm
 Kernboren blauw Ø 68 mm voor beton en klinkers   2394  
 Kernboren blauw Ø 82 mm voor beton en klinkers    2402  
 Kernboren oranje Ø 68 mm voor baksteen, poroton steen en gasbeton    48330  
 Kernboren oranje Ø 82 mm voor baksteen, poroton steen en gasbeton    48322  
 Kernboren geel Ø 68 mm voor gasbeton, pleisterwerk en kalkzandsteen    65680  
 Kernboren geel Ø 82 mm voor gasbeton, pleisterwerk en kalkzandsteen   65268  
 Kernboren galvanisch Ø 82 mm voor tegels en natuursteen   8146  
 Kernboren oranje Ø 68 mm voor baksteen, poroton steen, gasbeton, afzuiggaten achteren, lengte boor 90 mm 8369      
 Kernboren oranje Ø 82 mm voor baksteen, poroton steen, gasbeton, afzuiggaten achteren, lengte boor 90 mm  8368  

Diamantboormachine voor droog boren met Soft slag mechanisme 
voor kernboringen

BDB 822A  |  DIAMANTBOREN VOOR DROOG BOREN

Titanium kernboren Kernboren blauw Kernboren oranje Kernboren geelKernboren galvanisch
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met de hand

Diamantboormachine voor droog boren voor kernboringen

BDB 824 

Diamantboormachine voor droog boren voor kernboringen 
tot Ø 90 mm vermogen  
   
 1.800 Watt en optimaal toerental
 Perfecte koeling van de diamant segmenten en langere levens-

 duur door innovatieve afzuiging van boorstof en gruis
 Optimale centrering door innovatieve centreerpen
 Geïntegreerde centreerpen heeft een lange levensduur en is 

 onderhoudsvriendelijk

  Veilig door wereldwijde 
unieke, krachtige overlastbe-
veiliging     
 
 Geen overbelasting door 

elektronische beveiliging en 
daardoor geen wachttijden, 
tot de motor na het uitzetten 
weer opnieuw aanslaat
 
 Lage bedrijfskosten door 

elektronische en mechani-
sche koppeling, want door 
de elektronische regelaar is 
er bijna geen slijtage van de 
slipkoppeling
  
 Elektronische Soft Start 

en Led indicatie voor optima-
le boorprestatie

 VERMOGEN   KOPPEL  TOERENTAL BOORCAPACITEIT OPNAME GEWICHT

 1.800 W  24 Nm 1.150 Tpm 40 – 90 mm M16 5,0 kg

VOORDELEN VOOR DE 
PROFESSIONELE VAKMAN
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 Diamantboormachine voor droog boren BDB 824 in transportkoffer en toebehoren   66209  
 Transportkoffer  60970  
 Reserve centreerpen   62604  
 Plaat om diamantgereedschap te slijpen   15453 
 Titanium kernboren Ø 68 mm voor gewapend beton, kalkzandsteen met hoge dichtheid    6378  
 Titanium kernboren Ø 82 mm voor gewapend beton, kalkzandsteen met hoge dichtheid   6376 
 Titanium kernboren Ø 68 mm voor gewapend beton, kalkzandsteen met hoge dichtheid   8366      
 afzuiggaten achteren, lengte boor 90 mm       
 Titanium kernboren Ø 82 mm voor gewapend beton, kalkzandsteen met hoge dichtheid   8365   
 afzuiggaten achteren, lengte boor 90 mm
 Kernboren goud Ø 68 mm voor baksteen, poroton steen en pleister    8057 
 Kernboren goud Ø 82 mm voor baksteen, poroton steen en pleister   7629  
 Kernboren oranje Ø 68 mm voor baksteen, poroton steen, gasbeton, afzuiggaten achteren, lengte boor 90 mm 8369      
 Kernboren oranje Ø 82 mm voor baksteen, poroton steen, gasbeton, afzuiggaten achteren, lengte boor 90 mm  8368   

 BDB 824  ID.-NR. 

BDB 824  |  DIAMANTBOREN VOOR DROOG BOREN

Kernboren goud Titanium kernborenKernboren oranje
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Frezen met BAIER

Met weinig moeite meer 
meters per uur frezen

BAIER PROFESSIONELE kwaliteit:
Sleuven frezen in de 
hardste materialen
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In één handeling brede sleuven frezen of parallelle 
sneden maken, in de hardste materialen of lichte 
bouwmaterialen, in rechte of kromme lijnen – de 
BAIER PROFESSIONELE oplossingen voor het frezen, 
maken het voor u heel eenvoudig uw werk-
zaamheden in record tijd te completeren.
Afhankelijk van het type werk hebt u de keus tussen 
Diamant- Muurgroef- of Gipsgasbeton frezen. 
Alle machines onderscheiden zich door een 
superieure snij- kwaliteit, hoge stabiliteit, com-
fortabele bediening en stofvrij resultaat.
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 Klein compact ontwerp
 
 Hoge koppel 

 Veilig door wereldwijd 
unieke, krachtige overlastbe-
veiliging    

 Stofvrij frezen door   
innovatief wereldwijd   
unieke kunststof afzuigsys-
teem 

 As vergrendeling door   
eenvoudige gereedschap   
wisseling 

 Zonder gebruik van ge  
reedschap in diepte verstel-
baar

Diamant muurgroeffrees met diamantschijven

BDN 125 

met de hand

 TYP VERMOGEN   TOERENTAL SCHIJFDIAMETER ZAAGBREEDTE ZAAGDIEPTE GEWICHT

 BDN 125 1.700 W 7.600 Tpm 125 mm max. 30 mm max. 30 mm 3,6 kg

Nieuw lever-
baar vanaf 
september 

2015!

NIEUW – DE STERKSTE FREESMACHINE IN HAAR GEWICHTSKLASSE!

Diamant muurgroeffrees met 2 diamantschijven voor het frezen 
tot 30 mm breedte en 30 mm diepte 

 Vermogen 1.700 Watt en hoge koppel voor frezen zonder enige 
 inspanning met maar 3,6 kg gewicht
 Machine wordt geleid in de snijrichting en garandeert dus een 

 comfortabele werkhouding en het gemak van het toezicht op 
 de kruispuntcurve
 Eenvoudige bediening door ergonomisch handvat en diepte   

    instelling zonder gebruik van gereedschap tot 30 mm
 Schijfopname 22,23 mm 

VOORDELEN VOOR DE 
PROFESSIONELE VAKMAN
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 BDN 125 ID.-NR. 

Diamantschijven

 Diamant sleuvenzaagmachine BDN 125 in kunststof transportkoffer met 2 diamantschijven  8799  
 Diamantschijf Turbo High Speed Ø 125 mm voor gewapend beton, kalkzandsteen met hoge dichtheid, 7234   
 baksteen en poroton steen
 Diamantschijf Laser Turbo Premium Ø 125 mm voor gewapend beton, wasbeton en baksteen  7209 
 Diamantschijf Ideal Standard Ø 125mm voor pleisterwerk, poroton steen en baksteen  7223 
 Diamantschijf S10 Standard Ø 125 mm voor baksteen, gasbeton en pleisterwerk   7242 
 Diamantschijf Turbo Allround Ø 125 mm voor baksteen, poroton steen, pleisterwerk en gasbeton   7228  
 

NIEUW!
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 Veilig door wereldwijde 
unieke, krachtige overlastbe-
veiliging    

 Geen overbelasting door 
elektronische beveiliging en 
daardoor geen wachttijden, 
tot de motor na het uitzetten 
weer opnieuw aanslaat

 Lage bedrijfskosten door 
elektronische en mechani-
sche koppeling

 Elektronische Soft Start 
en Led indicatie voor optima-
le freesprestatie

 Stofvrij frezen door een 
optimaal werkend afzuig 
systeem                            

Diamant muurgroeffrees met diamantschijven voor sleuven 
frezen tot 25 mm

BDN 466/6 

met de hand

 VERMOGEN   TOERENTAL SCHIJFDIAMETER ZAAGBREEDTE ZAAGDIEPTE GEWICHT

 2.400 W 8.200 Tpm 150 mm 7 – 35 mm 7 – 45 mm 5,8 kg 

Diamant sleuvenzaagmachine met 6 diamantschijven voor het fre-
zen van sleuven tot 25 mm breedte en 45 mm diepte 

 Tijd- en kostenbesparend: kant en klare sleuven frezen in één 
 handeling voor leiding installatie
 Vermogen 2.400 Watt en optimaal toerental maakt het mogelijk  

 om, zonder enige inspanning, te frezen in de hardste materialen 
 Eenvoudige bediening door ergonomisch handvat en diepte   

    instelling zonder gebruik van gereedschap tot 45 mm
 Schijfopname 22 mm

VOORDELEN VOOR DE 
PROFESSIONELE VAKMAN
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 Diamant sleuvenzaagmachine BDN 466/6 in kunststof transportkoffer met 6 diamantschijven Gold II  6952 
 Speciale sleutel voor het aandraaien en losdraaien van diamantschijven  11239  
 Afstandsring 2 mm 10637    
 Stalen inzetplaat voor beschermkap  6917  
 Diamantschijven Gold II Ø 150 mm voor gewapend beton, kalkzandsteen met hoge dichtheid,  75333  
 baksteen en poroton steen  
 Diamantschijf Turbo High Speed Ø 150 mm voor gewapend beton, kalkzandsteen met hoge dichtheid, 7235  
 baksteen en poroton steen 
 Diamantschijf blauw Ø 150 mm voor beton, wasbeton, kalkzandsteen  5272    

 BDN 466/6  ID.-NR. 

Diamantschijven 
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 Veilig door wereldwijde 
unieke, krachtige overlastbe-
veiliging      

 Geen overbelasting door 
elektronische beveiliging en 
daardoor geen wachttijden, 
tot de motor na het uitzetten 
weer opnieuw aanslaat

 Lage bedrijfskosten door 
elektronische en mechani-
sche koppeling 

 Elektronische Soft Start 
en Led indicatie voor optima-
le freesprestatie

 Stofvrij frezen door een 
optimaal werkend afzuig 
systeem                           

Diamant muurgroeffrees met diamantschijven voor frezen van 
sleuven tot 18 mm

BDN 463/4 

met de hand

Diamant sleuvenzaagmachine met 4 diamantschijven voor het fre-
zen van sleuven tot 18 mm breedte en 45 mm diepte 

 Tijd- en kostenbesparend: kant en klare sleuven frezen in één 
 handeling 
 Vermogen 2.150 Watt en optimaal toerental maakt het mogelijk om, 

 zonder enige inspanning, te frezen in de hardste materialen 
 Eenvoudige bediening door ergonomisch handvat en diepte   

    instelling zonder gebruik van gereedschap tot 45 mm
 Schijfopname 22 mm

 TYP VERMOGEN   TOERENTAL SCHIJFDIAMETER ZAAGBREEDTE ZAAGDIEPTE GEWICHT

 BDN 463/4 2.150 W 8.200 Tpm 150 mm 7 – 35 mm 7 – 45 mm 5,9 kg

VOORDELEN VOOR DE 
PROFESSIONELE VAKMAN
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 Diamant sleuvenzaagmachine BDN 463/4 in kunststof transportkoffer met 4 diamantschijven Gold I 75176  
 Speciale sleutel voor het aandraaien en losdraaien van diamantschijven  11239  
 Afstandsring II 2 mm 10637    
 Stalen inzetplaat voor beschermkap  6917   
 Diamantschijf Gold II Ø 150 mm voor gewapend beton, kalkzandsteen met hoge dichtheid, baksteen, poroton steen  75333   
 Diamantschijf Turbo High Speed Ø 150 mm voor gewapend beton, kalkzandsteen met hoge dichtheid,  7235  
 baksteen en poroton steen 
 Diamantschijf blauw Ø 150 mm voor beton, wasbeton en kalkzandsteen   5272      
 

 BDN 463/4  ID.-NR. 

Diamantschijven
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 Veilig door wereldwijde 
unieke, krachtige overlastbe-
veiliging       

 Geen overbelasting door 
elektronische beveiliging en 
daardoor geen wachttijden, 
tot de motor na het uitzetten 
weer opnieuw aanslaat

 Lage bedrijfskosten door 
elektronische en mechani-
sche koppeling 

 Elektronische Soft Start 
en Led indicatie voor optima-
le freesprestatie

 Stofvrij frezen door een 
optimaal werkend afzuig 
systeem                           

Diamant muurgroeffrees met diamantschijven

BDN 453 

met de hand

Diamant sleuvenzaagmachine met 2 diamantschijven voor het 
frezen van sleuven tot 35 mm breedte en 45 mm diepte 
 
 Alle freesdieptes in één handeling met 2 diamantschijven mogelijk 
 Machine is in de snijrichting en garandeert dus een comfortabele  

 werkhouding en het gemak van het toezicht op de kruispunt curve
 Schijfopname Ø 22mm 

 TYP VERMOGEN   TOERENTAL SCHIJFDIAMETER ZAAGBREEDTE ZAAGDIEPTE GEWICHT

 BDN 453 1.800 W 7.800 Tpm 150 mm 7 – 35 mm 7 – 45 mm 5,6 kg

VOORDELEN VOOR DE 
PROFESSIONELE VAKMAN
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Diamantschijven

BDN 453  |  DIAMANT SLEUVENZAAGMACHINE

 Diamant sleuvenzaagmachine BDN 453 in kunststof transportkoffer met 2 diamantschijven Gold II  51185  
 Speciale sleutel voor het aandraaien en losdraaien van diamantschijven  11239 
 Diamantschijf Gold II Ø 150 mm voor gewapend beton,   75333  
 Kalkzandsteen met hoge dichtheid, baksteen en poroton steen 
 Diamantschijf Turbo High Speed Ø 150 mm voor gewapend beton, kalkzandsteen met hoge dichtheid  7235   
 baksteen en poroton steen 
 Diamantschijf blauw Ø 150 mm voor beton, wasbeton en kalkzandsteen   5272   
 Diamantschijf wit Ø 150 mm voor kalkzandsteen, poroton steen en baksteen  28712  
 Diamantschijf Laser Turbo Premium Ø 150 mm voor gewapend beton, wasbeton en baksteen  7210 
 Diamantschijf Ideal Standard Ø 150 mm voor pleisterwerk, poroton steen en baksteen  7224 
 Diamantschijf S10 Standard Ø 150 mm voor baksteen, gasbeton en pleisterwerk   7243 
 Diamantschijf Turbo Allround Ø 150 mm voor baksteen, poroton steen, pleisterwerk en gasbeton   7230   

 BDN 453  ID.-NR. 
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 Veilig door wereldwijde 
unieke, krachtige overlastbe-
veiliging      

 Geen overbelasting door 
elektronische beveiliging en 
daardoor geen wachttijden, 
tot de motor na het uitzetten 
weer opnieuw aanslaat

 Lage bedrijfskosten door 
elektronische en mechani-
sche koppeling 

 Elektronische Soft Start 
en Led indicatie voor optima-
le freesprestatie

 Stofvrij frezen door een 
optimaal werkend afzuig 
systeem                           

Diamant muurgroeffrees met diamantschijven 

BDN 452

met de hand

Diamant sleuvenzaagmachine met 2 diamantschijven voor het 
frezen van sleuven tot 27 mm breedte en 30 mm diepte in één 
handeling
 
 Alle freesdieptes in één handeling met 2 diamantschijven mogelijk 
 Machine is in de snijrichting en garandeert dus een comfortabele  

 werkhouding en het gemak van het toezicht op de kruispunt curve
 Schijfopname Ø 22 mm 

 VERMOGEN   TOERENTAL SCHIJFDIAMETER ZAAGBREEDTE ZAAGDIEPTE GEWICHT

 1.650 W 7.800 Tpm 150 mm 7 – 27 mm 7 – 30 mm 5,3 kg

VOORDELEN VOOR DE 
PROFESSIONELE VAKMAN
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 Diamant sleuvenzaagmachine BDN 452 in kunststof transportkoffer met 2 diamantschijven zilver  6937  
 Speciale sleutel voor het aandraaien en losdraaien van diamantschijven  11239    
 Diamantschijf Gold II, Ø 150 mm voor gewapend beton, kalkzandsteen met hoge dichtheid, 75333  
 baksteen en poroton steen 
 Diamantsnijschijf Turbo High Speed Ø 150 mm voor gewapend beton, kalkzandsteen met hoge dichtheid,  7235   
 baksteen en poroton steen 
 Diamantschijf blauw Ø 150 mm voor beton, wasbeton en kalkzandsteen   5272    
 Diamantschijf wit Ø 150 mm voor kalkzandsteen, poroton steen en baksteen  28712  
 Diamantschijf Laser Turbo Premium Ø 150 mm voor gewapend beton, wasbeton en baksteen  7210 
 Diamantschijf Ideal Standard Ø 150 mm voor pleisterwerk, poroton steen en baksteen  7224 
 Diamantschijf S10 Standard Ø 150 mm voor baksteen, gasbeton en pleisterwerk   7243 
 Diamantschijf Turbo Allround Ø 150 mm voor baksteen, poroton steen, pleisterwerk en gasbeton   7230   

 BDN 452  ID.-NR. 

Diamantschijven
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 Veilig door wereldwijde 
unieke, krachtige overlastbe-
veiliging   
  
 Geen oververhitting door 

elektronische beveiliging en 
daardoor geen wachttijden, 
tot de motor na het uitzetten 
weer opnieuw aanslaat

 Lage bedrijfskosten, want 
door de elektronische rege-
laar is er bijna geen slijtage 
van de slipkoppeling
 
 Elektronische Soft Start 

en Led indicatie voor optima-
le freesprestatie

 Stofvrij frezen door een 
optimaal werkend afzuig 
systeem, Ø 38 mm    

Diamant muurgroeffrees met diamantschijven voor frezen van 
sleuven tot 60 mm

BDN 464/4

met de hand

Diamant sleuvenzaagmachine met 4 diamantschijven voor het fre-
zen van sleuven tot 20 mm breedte en 60 mm diepte 

 Tijd- en kostenbesparend: kant en klare sleuven frezen in één 
 handeling 
 Vermogen 2.400 Watt en optimaal toerental maakt het mogelijk  

 om, zonder enige inspanning, te frezen in de hardste materialen 
 Eenvoudige bediening door ergonomisch handvat en diepte   

    instelling zonder gebruik van gereedschap tot 60 mm
 Schijfopname Ø 22 mm

  
    
 VERMOGEN   TOERENTAL SCHIJFDIAMETER ZAAGBREEDTE ZAAGDIEPTE GEWICHT

 2.400 W 7.800 Tpm 185 mm 9 – 43 mm 15 – 60 mm 6,5 kg

VOORDELEN VOOR DE 
PROFESSIONELE VAKMAN
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 Diamant sleuvenzaagmachine BDN 464/4 in kunststof transportkoffer met 4 diamantschijven zilver  6446  
 Speciale sleutel voor het aandraaien en losdraaien van diamantschijven  11239  
 Afstandsring II 2 mm 10637   
 Stalen inzetplaat voor beschermkap  6917  
 Diamantschijf blauw Ø 185 mm voor gewapend beton, kalkzandsteen met hoge dichtheid  46532  
 Diamantschijf zilver Ø 185 mm voor beton, gasbeton, baksteen  6565  
 Diamantschijf wit Ø 185 mm voor kalkzandsteen, poroton steen en baksteen  46516   
  

 BDN 464/4 ID.-NR. 

Diamantschijven
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 Veilig door wereldwijde 
unieke, krachtige overlastbe-
veiliging       

 Geen overbelasting door 
elektronische beveiliging en 
daardoor geen wachttijden, 
tot de motor na het uitzetten 
weer opnieuw aanslaat

 Lage bedrijfskosten, want 
door de elektronische rege-
laar is er bijna geen slijtage 
van de slipkoppeling

 Elektronische Soft Start 
en Led indicatie voor optima-
le freesprestatie

 Stofvrij frezen door een 
optimaal werkend afzuig 
systeem                           

Diamant muurgroeffrees tot 60 mm 

BDN 455 

met spiraal ontwerp

Diamant sleuvenzaagmachine met 2 diamantschijven voor 
het frezen van sleuven tot 43 mm breedte en 60 mm diepte

 Alle freesdieptes in één handeling met 2 diamantschijven mogelijk 
 Machine is in de snijrichting en garandeert dus een comfortabele      

 werkhouding en het gemak van het toezicht op de kruispunt curve
 Schijfopname Ø 22 mm 

 TYP   VERMOGEN   TOERENTAL SCHIJFDIAMETER ZAAGBREEDTE ZAAGDIEPTE GEWICHT

 BDN 455 1.800 W 4.100 Tpm 185 mm 9 – 43 mm 15 – 60 mm 6,6 kg

VOORDELEN VOOR DE 
PROFESSIONELE VAKMAN
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 BDN 455 ID.-NR. 

Diamantschijven

 Diamant sleuvenzaagmachine BDN 455 in kunststof transportkoffer met 2 diamantschijven blauw 8373  
  Speciale sleutel voor het aandraaien en losdraaien van BAIER diamantschijven  11239 
 Diamantschijf blauw Ø 185 mm voor gewapend beton, kalkzandsteen met hoge dichtheid  46532  
 Diamantschijf goud Ø 185 mm voor beton, wasbeton en baksteen  72074 
 Diamantschijf wit Ø 185 mm voor kalkzandsteen, poroton steen en baksteen  46516   
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 Stofvrij door afzuig sys-
teem 

 Veilig door overbelasting 
beschermende motor en 
schakelmechanisme 

 Zuinig door hoge freess-
nelheid en naslijpbare hard-
metaalfrees  

 Lange levensduur door 
stof beschermde motor en 
transmissie systeem

Muurgroeffrees met freeswielen

BMF 501

met de hand

Muurgroeffrees voor het frezen van een kant en klare groef 
tot 30 mm breedte en 38 mm diepte 

 Frees as gekanteld 20° en dubbele lagers, waardoor eenvoudige 
 installatie van kabels en leidingen mogelijk is
 Eenvoudige diepte instelling mogelijk
 Grote, licht lopende rollers voor en achter, gemakkelijk 

 verwisselbaar
 Versnellingsbak en de motorkap zijn gemaakt van duurzaam, 

 poeder gecoat gegoten aluminium 

 

 VERMOGEN   KOPPEL FREESBREEDTE FREESDIEPTE GEWICHT

 1.400 W 1.200 Upm 13 – 30 mm 23 – 38 mm 7,0 kg

VOORDELEN VOOR DE 
PROFESSIONELE VAKMAN
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 Muurgroeffrees BMF 501 in metalen transportkoffer met stofafzuiging     59568 
 Muurgroeffrees BMF 501 met stofafzuiging AS, zonder frees     67199 
 Muurgroeffrees BMF 501 samen in set met Eurofrees 25, Stofafzuiging     67207 
 
  FREESDIEPTE  FREESBREEDTE  
 Eurofreeswiel 20 25 – 35 mm  20 mm  55657 
 Eurofreeswiel 25 25 – 38 mm  25 mm  54650 
 Freeswiel 4 23 – 35 mm 13 mm  30866 
 Freeswiel 67 23 – 35 mm 30 mm  12088 
 Freeswiel 67 voor freeswaarde KS 23 – 35 mm 30 mm  12096 
 Aluminiumschijven (10 stuks)    3657 
 Stofafzuigdeksel (Ø 38 mm)    47084 
 Stofafzuigdeksel  AS voor hoger afzuiging resultaat (Ø 38 mm)    55129

 BMF 501 ID.-NR. 

Eurofreeswiel 25
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 Stofvrij door aanvullende 
afzuigtoebehoren

 Zuinig door naslijpbare 
hardmetaal gereedschap 

 Lange levensduur dankzij 
poeder gecoate in aluminium 
gegoten versnellingsbakbe-
huizing 

Gips-Gasbetonfrees met freeswielen

BPF 200

met de hand

Gips-Gasbetonfrees voor het frezen van lichtgewicht materialen tot 
16 mm breedte en 20 mm diepte 

 Ideaal voor renovaties, verbouwingen en herinstallatie van 
 elektrische-, alarm- en antennekabels
 Freest in lichtgewichte materialen zoals pleister, gips, gipskarton 

 of gasbeton
 Zeer gemakkelijk te gebruiken
 Freesmateriaal wordt opgevangen in een freeszak of kan 

 worden afgezogen

 VERMOGEN KOPPEL TOERENTAL FREESBREEDTE FREESDIEPTE GEWICHT

 400 W 8 Nm 800 Tpm 13 und 16 mm 12 – 20 mm 3,1 kg

VOORDELEN VOOR DE 
PROFESSIONELE VAKMAN
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 Gips-Gasbetonfrees BPF 200 in metalen transportkoffer zonder frees     1081  
 Gips-Gasbetonfrees BPF 200 Samen in set met Frees 13 en Stofafzuiging     54817  
    Freesopvangzak (50 stuks)    3665 
 Afzuigonderdeel (Ø 38 mm)    71209  
  
  FREESDIEPTE  FREESBREEDTE   
 Freeswiel 13 20 mm 13 mm  28613  
 Freeswiel 16 20 mm 16 mm  28621  

 BPF 200  ID.-NR. 
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BAIER PROFESSIONELE kwaliteit:
op elke vierkante meter tot op 
de millimeter nauwkeurig 
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Oppervlaktebewerking met BAIER

Volledig dekkende precisie 
werkzaamheden – in recordtijd

Of het nu binnen of buiten, vloeren of muren, beton, dekvloeren of
industriële vloeren betreft – met de BAIER PROFESSIONELE oplos-
singen voor het frezen, slijpen en polijsten kunnen ook grote 
oppervlaktes zeer snel, voordelig en tot op de millimeter nauwkeurig 
bewerkt worden. De satineerfrees BFF 222 is een perfect 
voorbeeld. U freest 1 m2 6 mm diep pleisterwerk in minder dan 
2 minuten. Zelfs het frezen van loodhoudende kleuren is veilig, 
omdat de maximale limiet van 0,1 mg / m3 niet wordt overschreden. 
Hier dragen ook de innovatieve BAIER hardmetalen stervormige 
wisselmessen bij die 4 keer gedraaid kunnen worden en daardoor 
ook een 4 keer langere levensduur hebben. 



58  |  SLIJPEN EN FREZEN

 VERMOGEN KOPPEL TOERENTAL DIAMETER  FREESDIEPTE OPNAME GEWICHT

 1.600 W 2,3 Nm 8.500 Tpm 125 mm  1 – 7 mm 22,2 mm 4,5 kg

 Veilig door wereldwijde 
unieke, krachtige overlastbe-
veiliging       

 Geen oververhitting door 
elektronische beveiliging en 
daardoor geen wachttijden, 
tot de motor na het uitzetten 
weer opnieuw aanslaat

 Lage bedrijfskosten, want 
door de elektronische rege-
laar is er bijna geen slijtage 
van de slipkoppeling
                                                                   
 Elektronische Soft Start en 

Led indicatie voor optimale 
freesprestatie
                            
 Stofvrij frezen door een 

optimaal werkend afzuig 
systeem                      
      

Betonslijper

BDS 125 – droog

met de hand 

Betonfrees voor het reinigen, polijsten, en schuren 

 Van unieke ergonomische bouwconstructies
 Het schoonmaken en polijsten van harde oppervlaktes, het ver-

 wijderen van bekistingsnaden, alsmede het schuren van oude 
 verflagen en verfresten
 Tot aan de muurwand nauwkeurig werken is mogelijk
 Inclusief schuifblad om dicht bij de hoeken te kunnen werken
 Afzuigapparaat Ø 38 mm

VOORDELEN VOOR DE 
PROFESSIONELE VAKMAN
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 Betonslijper BDS 125 in metalen transportkoffer en toebehoren inclusief schuifblad    67868   
 speciaal om dicht bij de hoeken te kunnen werken     
 Betonslijper BDS 125 met diamant slijpschijf Premium en speciaal schuifblad     67876 
 speciaal om dicht bij de hoeken te kunnen werken
 Transportkoffer    67942  
 Borstelring set zodat het water niet aan de zijkant eruit spettert     76679  
 Diamant slijpblad Ø 125 mm voor licht afslijpen van beton en wasbeton      67884  
 Diamant slijpblad Ø 125 mm voor grof afslijpen van beton en wasbeton      67900  
 Diamant slijpblad Ø 125 mm voor licht afslijpen van kalkzandsteen en baksteen     67892 
 Diamant slijpblad Ø 125 mm voor grof afslijpen van kalkzandsteen en baksteen      67918  
 Diamant slijpblad Ø 125 mm voor kalkzandsteen, baksteen en poroton steen      7411 
 Diamant slijpblad Ø 125 mm voor beton, kalkzandsteen en baksteen     7268   
 Hardmetalen slijpblad Ø 125 mm voor beton en dekvloeren      73387 
 Diamant slijpplaat Ø 125 mm voor beton en graniet     73411  

 BDS 125 ID.-NR. 

Diamant slijpblad
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 Lage bedrijfskosten, want 
door de elektronische rege-
laar is er bijna geen slijtage 
van de slipkoppeling  
                                                     
 Stofvrij frezen door een 

optimaal werkend afzuig 
systeem

Satineerfrees 

BFF 222

met de hand

Satineerfrees voor millimeter precies, laagsgewijs frezen en 
afslijpen 

 Voor binnen of buiten, gevels, betonnen muren, dekvloeren en 
 industriële vloeren, olie- of lijnolie, lijmresten, betonlagen, 
 betonresten of kleurmarkeringen 
 Loodhoudende kleuren nagenoeg zonder fijnstof frezen (aanzienlijk 

 lager dan de grenswaarde van 0,1 mg/m3)
 Snel en effectief: 1 m2 pleisterkalk, 6 mm diep, in minder 

 dan 2 minuten
 Eenvoudige en precisie afwerking door in tegengestelde draaiende 

 freesmessen 
 Afzuigapparaat Ø 38 mm

   

 VERMOGEN KOPPEL TOERENTAL DIAMETER FREESWIELEN FREESDIEPTE GEWICHT

 800 W 10 Nm 1.100 Tpm 190 mm  0-  6 mm 5,1 kg

VOORDELEN VOOR DE 
PROFESSIONELE VAKMAN
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 Satineerfrees BFF 222 in metalen transportkoffer en toebehoren     48223 
 Satineerfrees BFF 222 met HM komschijf met wisselmessen set     6434 
 Satineerfrees BFF 222 met stervormige wisselmessen set     58529 
 Diamant slijpschoen set voor het bewerken van beton oppervlaktes, slijp- en saneringswerkzaamheden   55327 
 van vloeren (dek- en industriële vloeren) en voor het verwijderen van verf     
 Stervormig wisselmessen set (set inclusief schuifblad)     60616 
 Stervormig wisselmessen set SF 80 (Set) voor het verwijderen en egaliseren van zachte dekvloeren,    54957 
 verwijderen van pleisterkalk, afslijpen van warmtegevoelige materialen, bijvoorbeeld polyester zwembaden,  
 restanten en beton kleur grof afslijpen, verwijderen van vloerbedekking restanten en tegellijm     
 Schuifblad (ID.-NR. 57463)    
 Turbo-stervormige wisselmessen SF 80 (Set) zeer agressieve verwijdering! Voor het verwijderen en egaliseren 7383   
 van Dekvloer en Pleisterkalk. Verwijderen warmtegevoelige materialen, bijvoorbeeld olieverf in zwembaden.
 Opruwen van gladde oppervlakten. Verwijderen van vloerbedekking restanten en tegellijm.    
 Set van reserve stervormige wisselmessen (16 stuks per wisselmes)     57984 
 Schuifblad voor stervormige wisselmessen compleet en HM komschijf met wisselmessen    57463 
 HM slijpblad set rechts en links compleet voor slijpwerkzaamheden     49643 
 HM frees set voor freeswerkzaamheden van pleisterkalk, op gladde oppervlakten, voor het verwijderen van 55335 
 vloerbedekking restanten, tegellijm en andere materialen     
 Gereedschap set    73288 
 HM komschijf met wisselmessen set met een lange termijn resultaat voor de zachte of de agressieve verwijdering 73379 
 (hoge kwaliteit hardmetalen freesplaten). Gedefinieerd verwijderen en egaliseren van dekvloeren en pleisterkalk. 
 Schrapen van smeerachtige materialen, bv olieverf in zwembaden, diverse verven op
 verschillende ondergronden. Het verwijderen van graffiti. Afschraap werkzaamheden (zelfs bij loodhoudende
 materialen) zijn alleen mogelijk met gebruik van de schuifplaat.
  

 BFF 222  ID.-NR. 

Gereedschap set

Hardmetalen komschijf met 

wisselmessen set 

Diamant slijpblad set 

Schuifblad Hardmetalen frees set
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BAIER PROFESSIONELE kwaliteit:
Stof wordt niet getolereerd,
of nat of droog
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Stofzuigen met BAIER

Een constant hoge prestatie,
zodat de lucht schoon blijft.
 

Boren, frezen, slijpen, droog of nat - met de speciale stofzuiger van 
BAIER kan de professionele vakman schoon en stofvrij werken zon-
der de luchtwegen te belasten. De uitgerijpte oplossingen overtuigen 
door een constante hoge zuigkracht, hoge stofdeeltjes capaciteit en 
vele andere functionele details. Daartoe horen onder andere een 
automatische schakelaar voor het elektrisch gereedschap, een
grote geïntegreerde opbergruimte of praktische opslag voor slang 
en toebehoren.
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 Stofvrij door speciaal 
gecoat filteroppervlak

 Veilig door permanente 
automatische filterreiniging

 Duurzaam door schone en
eenvoudige filter vervanging 
en permanente hoge zuig-
kracht

Speciale stofzuiger

BSS 506

nat of droog

Speciale stofzuiger 

 Constant hoge zuigkracht door volautomatische TACT 
 filter- reinigingssysteem – Auto-Filter Clean System
 Hoge stofdeeltjes capaciteit dankzij innovatief filtersysteem 
 Automatische schakelaar voor elektrisch gereedschap
 Natfilter voor gebruik met water
 Traploze snelheidsregeling voor individuele zuigkrachtinstelling
 Slangaansluiting aan elektrisch gereedschap Ø 38 mm,

 Slang Ø 40 mm

 VERMOGEN ONDERDRUK LUCHTSTROOM INHOD ZUIGVAT LENGTE ZUIGSLANG LENGTE KABEL GEWICHT

 1.380 W max. 230 mbar 61 l/sec ca. 35 l 5 m 7,5 m 12,5 kg

VOORDELEN VOOR DE 
PROFESSIONELE VAKMAN



|  STOFZUIGEN  |  65BSS 506

 Speciale stofzuiger  BSS 506    73585  
 Toebehorenassortimen    73676  
 Harmonicafilter met speciale coating     73692  
 Harmonicafilter polyester (ook geschikt als natstofzuiger)     73684 
 Filter voor natstofzuiger     73700  
 Wegwerp papierzak voor 35 l (5 stuks)     73718  
 Zuigslangadapter voor het aansluiten van andere elektrische gereedschappen, incl. verloopstuk Ø 40 op Ø 35 mm 57554  
 Draad sok Ø 40 mm    74989    
 Knikveren voor zuigslang     75895    
 Reserveslang Ø 40 mm doorsnede, 5 m    73668 
 Antistatische zuigslang Ø 40 mm, 4 m      8216   
 

 BSS 506  ID.-NR. 

Toebehorenassortiment Zuigslang 5 Meter Wegwerp papierzak

Harmonicafilter polyester Grofvuilfilter Harmonicafilter met speciale coating 
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 Stofvrij door speciaal 
gecoat filteroppervlak

 Veilig door permanente 
automatische filterreiniging

 Duurzaam door schone en
eenvoudige filter vervanging 
en permanente hoge zuig-
kracht

Speciale stofzuiger

BSS 507 M

nat of droog

Speciale stofzuiger voor gevaarlijke stoffen 

 Constant hoge zuigkracht door volautomatisch, nieuw 
 Pulse-Filter Cleaning System
 Hoge stofdeeltjes capaciteit dankzij innovatief filtersysteem 
 Automatische schakelaar voor elektrisch gereedschap
 Natfilter voor gebruik met water
 Slangaansluiting aan elektrisch gereedschap Ø 38 mm,

 Slang Ø 40 mm
 M-Klasse

 VERMOGEN ONDERDRUK LUCHTSTROOM INHOUD ZUIGVAT LENGTE ZUIGSLANG LENGTE KABEL GEWICHT

 1.400 W max. 225 mbar  64 l/sec. ca. 35 l 5 m 8 m 17 kg

VOORDELEN VOOR DE 
PROFESSIONELE VAKMAN
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 Speciale stofzuiger BSS 507 M    8154  
 Toebehoren assortiment     73676  
 Harmonicafilter polyester (2 stuks) stofklasse M       54163  
 Filter voor natstofzuiger (2 stuks)      67397  
 Stofzak voor afzuigen gevaarlijke stoffen 35 l (5 stuks)    8200 
 Zuigslangadapter voor het aansluiten van andere elektrische gereedschappen, incl.verloopstuk Ø 40 op 35 mm 57554 
 Draad sok Ø 40 mm     74989 
 Knikveren voor zuigslang      75895  
 Reserve slang Ø 40 mm, 5 m     19877  
 Antistatische zuigslang Ø 40 mm, 4 m     7385  
 

 BSS 507 M  ID.-NR. 

Harmonicafilter polyester Stofzak voor afzuigen gevaarlijke stoffen

Filter voor natstofzuiger

Toebehorenassortiment

Zuigslang 5 Meter
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BAIER PROFESSIONELE kwaliteit:
Jarenlang onvermoeid en continu 
gebruik in de zwaarste 
omstandigheden
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Bij beitelen zijn kracht en precisie
onmisbaar- BAIER heeft daarom een
krachtige beitelhamer ontwikkeld met 
een speciaal ontworpen slagbeweging 
exclusief bedoeld voor beitelen. De 
BAIER PROFESSIONELE oplossing 
voor onvermurwbaar continu gebruik in 
de hardste materialen maakt het 
mogelijk doelgericht en snel te werken 
met haarzuivere nauwkeurigheid en 
hoge beitelwerk prestatie. Ook de hoge 
kwaliteit punt- en platte beitels van het 
BAIER toebehorenassortiment dragen 
hiertoe bij.

Beitelen met BAIER

De allerhoogste 
kracht voor 
haarzuivere 
nauwkeurigheid
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 Lange levensduur door 
speciaal Schock systeem

 Hoge slagkracht al bij 
laag toerental

 Haarzuiver nauwkeurig-
heid mogelijk

Beitelen

BMH 622

met de hand

Beitelhamer voor een continue gebruik bij beitelwerk-
zaamheden in de hardste materialen

 Speciaal ontworpen Schock systeem voor beitelwerkzaamheden 
 voor optimale prestatie en lange levensduur 
 Hoge slagkracht al bij laag toerental
 Ideaal voor de nabewerking van sleuven, uitsparingen voor 

 schakelaars en contactdozen, wandopeningen, het 
 verwijderen van pleisterkalk, tegels etc.
 Haarzuivere nauwkeurigheid mogelijk

 

 VERMOGEN SLAGKRACHT SLAGSTERKTE GEWICHT 

 800 W 0 – 2.500 s.p.m. 9 Joule 3,4 kg

	

VOORDELEN VOOR DE 
PROFESSIONELE VAKMAN
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 Beitelhamer BMH 622 in transportkoffer inclusief punt- en platte beitel     72967 
 Spitsbeitel 250 mm lang    72884 
 Platte beitel 250 mm lang x 20 mm breed    72876 
 Platte beitel 250 mm lang x 40 mm breed    72868 
 Platte beitel 250 mm lang x 40 mm breed (gekromd onder een hoek van 15°)     72850 

 BMH 622 ID.-NR. 

Platte beitel gekromd

Platte beitel

Spitsbeitel
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Zagen met BAIER

In metaal de allerbeste rechte 
en gladde snede maken – zonder 
koeling en rondvliegende vonken

Bij het doorzagen van buizen en profielen, inkorten van hoek en vlak ijzer of
snijden van kabels met een grote dwarsdoorsnede – heeft BAIER voor 
de PROFESSIONELE vakman een slim alternatief voor het doorzagen. 
De elektrische metaal handzaagmachine van BAIER zaagt metaal snel, 
schoon en veilig door. De langzaam lopende koud zaagbladen, zagen 
krachtig zonder rondvliegende vonken en maken een precieze, braam-
vrije snede zonder beschadiging. Bijpassend heeft BAIER een brede selec-
tie van hoge kwaliteit zaagbladen, die nageslepen en opnieuw vertand 
kunnen worden, zodat u een nog meer duurzame snede kunt maken.
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BAIER PROFESSIONELE kwaliteit:
heel eenvoudig kabels 
afzagen en kosten besparen
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 Veilig door vonkvrij zagen

 Lange levensduur door 
stofbestendige en aluminium 
gegoten behuizing

 Duurzaam door naslijp-
baar en nieuwe vertanding 
van de zaagbladen

Elektrische Metaal Handzaagmachine

EHS 2L

Elektrische metaal handzaagmachine met een zaagbereik 
van 80 mm 

 Voor het koud zagen van ijzer, staal, koper, messing en 
 aluminium etc.
 Ideaal voor het snijden van kabels met een grote dwarsdoorsnede
 Zaagt snel en schoon zonder koeling 
 Braamvrije snede zonder beschadiging, daarom ook bruikbaar op

 geverfde of gecoate materialen
 Met stabilisator voor exact rechthoekig werken
 Opname Zaagbladen Ø 32 H7 

 VERMOGEN KOPPEL  TOERENTAL DOORSNEDE ZAAGBLAD  MAX ZAAGCAPACITEIT  GEWICHT

 1.020 W 388 Nm 60 Tpm 250 mm    80 mm   10,2 kg

met de hand

VOORDELEN VOOR DE 
PROFESSIONELE VAKMAN
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 Elektrische metaal handzaagmachine EHS 2L zonder metalen transportkoffer en toebehoren   2626  
 Transportkoffer      6601 

 ZAAGBLAD DOORSNEDE 250 mm
 Tand A ijzer en staal  Tandafstand 3 – 4 mm    31187 
   Vertanding met materiaalsterkte boven 4 mm    
 Tand B ijzer en staal Tandafstand 2,2 – 2,5 mm    31195 
   Vertanding met materiaalsterkte van 2,5 – 4 mm    
 Tand C ijzer en staal Tandafstand 1,4 – 1,5 mm    31203 
   Vertanding met materiaalsterkte beneden 2,2 mm    
 Tand D 2,5 messing, koper en brons Tandafstand 3 mm    31211 
   Vertanding met materiaalsterkte beneden 6 mm     
 Tand D 5 messing, koper en brons  Tandafstand 5 mm    31229 
   Vertanding met materiaalsterkte tot 20 mm     
 Tand E 6 aluminium  Tandafstand 6 mm    31237 
   Vertanding met materiaalsterkte beneden 20 mm     
 Tand E 12 aluminium  Tandafstand 12 mm    31245 
   Vertanding met materiaalsterkte boven 20 mm       

 EHS 2L  ID.-NR. 

Transportkoffer

Zaagblad
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 Veilig door vonkvrij zagen

 Lange levensduur door 
poedergecoaten aluminium 
gegoten behuizing

 Duurzaam door naslijp-
baar en nieuwe vertanding 
van de zaagbladen 

Elektrische Metaal Handzaagmachine 

EHS 700

Elektrische metaal handzaagmachine met een zaagbereik 
van 50 mm 

 Voor het koud zagen van ijzer, staal, koper, messing en 
 aluminium etc.
 Ideaal voor het snijden van kabels met een grote dwarsdoorsnede
 Zaagt snel en schoon zonder koeling 
 Braamvrije snede zonder beschadiging, dus ook bruikbaar op

 geverfde of gecoate materialen
 Met stabilisator voor exact rechthoekig werken
 Opname Zaagbladen Ø 32 H7 

 VERMOGEN KOPPEL  TOERENTAL DOORSNEDE ZAAGBLAD ZAAGCAPACITEIT  GEWICHT

 850 W 124 Nm 124 Tpm 175 mm    50 mm  6,5 kg

met de hand

VOORDELEN VOOR DE 
PROFESSIONELE VAKMAN
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 Elektrische metaal handzaagmachine EHS 700 zonder transportkoffer en toebehoren    10710  
 Elektrische metaal handzaagmachine set (zaagblad tand A en B met transportkoffer)    75325  
 Transportkoffer      11007 

 ZAAGBLAD DOORSNEDE 175 mm
 Tand  A ijzer en staal Tandafstand 3 – 4 mm    31112 
   Vertanding met materiaalsterkte boven 4 mm    
 Tand  B ijzer en staal Tandafstand 2,2 – 2,5 mm    31120 
   Vertanding met materiaalsterkte van 2,5 – 4 mm    
 Tand  C ijzer en staal Tandafstand 1,4 – 1,5 mm    31138 
   Vertanding met materiaalsterkte beneden 2,2 mm    
 Tand  D 2,5 messing, koper en brons Tandafstand 3 mm    31146 
   Vertanding met materiaalsterkte beneden 6 mm     
 Tand  D 5 messing, koper en brons Tandafstand 5 mm    31153 
   Vertanding met materiaalsterkte tot 20 mm     
 Tand  E 6 aluminium Tandafstand 6 mm    31161 
   Vertanding met materiaalsterkte beneden 20 mm     
 Tand  E 12 aluminium Tandafstand 12 mm    31179 
   Vertanding met materiaalsterkte boven 20 mm  

 EHS 700  ID.-NR. 

Transportkoffer

Zaagblad
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BAIER PROFESSIONELE kwaliteit:
100 kg taai mengsel
100 % fijn gemengd
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Mengen met BAIER

De perfecte mixer voor
de snelste meng resultaten

Of zware, taaie mortel of dunne vloeibare verf, of 15 kg of 
150 kg – de DUO mixer van BAIER heeft voor elk
hoeveelheid en samenstelling de passende PROFESSIONELE 
oplossing. Met een perfect aan uw behoeften aangepaste
afstemming van motor en transmissie. Met een hoge koppel 
en elektronische laag toerental en met ergonomisch gevormde
handvatten voor comfortabel gebruiksgemak.
De combinatie met de bijpassende BAIER roergardes garandeert
een snelle en intensieve menging van elk mengsel.
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Mixer vanaf 120 kg

BSM 287 DUO

met de hand

Snelle mixer met 2 roergardes voor het mengen van hoeveelheden 
boven 120 kg 

 Tegengestelde draaiende hoge- en lage roergardes voor inten 
 sieve menging en korte mengtijden voor grotere hoeveelheden
 Voor materialen als pleisterkalk, mortel, verf, lijm etc.
 Hoog koppel voor het eenvoudig mengen van taai materiaal
 Elektronische controle over toerental afhankelijk van het materiaal

 VERMOGEN KOPPEL TOERENTAL OPNAME MENGCAPACITEIT  GEWICHT

 1.400 W 84 Nm 160 – 410 Tpm M14 X 2 vanaf 120 kg 7,1 kg

 Veilig door optimaal 
gevormde handvatten en 
daardoor een comfortabel 
gebruiksgemak 

 Lange levensduur door 
poeder gecoaten aluminium 
gegoten transmissie onder-
delen 

 Elektronische beveiliging 
toerental

VOORDELEN VOOR DE 
PROFESSIONELE VAKMAN
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 Mixer BSM 287 DUO zonder transportkoffer en toebehoren    27532   
 Roergarde linkse schroefdraad  140 mm M14 x 2 38505 
 Roergarde rechtse schroefdraad  140 mm M14 x 2 38513 

 BSM 287 DUO  ID.-NR. 

Roergarde

Mixer
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 Veilig door optimaal 
gevormde handvatten en 
daardoor een comfortabel 
gebruiksgemak 

 Lange levensduur door 
poeder gecoaten aluminium 
gegoten transmissie onder-
delen 

 Elektronische beveiliging 
toerental

Mixer tot 120 kg

BSM 288

met de hand

Snelle mixer voor het mengen van hoeveelheden tot 120 kg 

 Hoge torque met 1.800 Watt motorvermogen
 Voor materialen als pleisterkalk, mortel, verf, lijm etc.
 Hoog koppel voor het eenvoudig mengen van taai materiaal
 Elektronische controle over toerental afhankelijk van het materiaal
 Geschikt voor gebruik in menginrichtingen 
 Spanhals  43 mm

     

 VERMOGEN KOPPEL TOERENTAL OPNAME MENGCAPACITEIT GEWICHT

 1.800 W 95 Nm 200 – 500 Tpm M14 X 2 tot 120 kg 5,1 kg

VOORDELEN VOOR DE 
PROFESSIONELE VAKMAN
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Roergarde voor licht materiaal

Roergarde voor taai materiaal

 Snel mixer BSM 288 zonder transportkoffer en toebehoren    45104 
 Mengen van vloeistoffen en lichte materialen   120 mm M14 x 2  46987 
 Mengen van taaie materialen van boven naar beneden  120 mm  M14 x 2 46995 
 Mengen van taaie materialen van boven naar beneden  120 mm M14 x 2 47001 

 BSM 288  ID.-NR. 
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 Veilig door optimaal 
gevormde handvatten en 
daardoor een comfortabel 
gebruiksgemak 

 Lange levensduur door 
poeder gecoaten aluminium 
gegoten transmissie onder-
delen 

 Robuuste 2-speed ver-
snellingsbak voor optimaal 
toerental

Mixer tot 100 kg

BSM 2863

met de hand

Snelle mixer met 2-speed versnellingsbak voor taai mengsel 
tot 100 kg 

 Tot 152 Nm koppel voor het eenvoudig mengen van taaie mengsels
 Voor materialen als pleisterkalk, mortel, verf, lijm etc.
 Elektronische controle over toerental afhankelijk van het materiaal
 Geschikt voor gebruik in menginrichtingen 
 Spanhals 43 mm 

 VERMOGEN KOPPEL TOERENTAL OPNAME MENGCAPACITEIT GEWICHT

 1.400 W 152 – 73 Nm 220 – 470 Tpm M14 X 2 tot 100 kg 5,5 kg

VOORDELEN VOOR DE 
PROFESSIONELE VAKMAN
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 Mixer BSM 2863 zonder transportkoffer en toebehoren    52316 
 Mengen van vloeistoffen en lichte materialen  120 mm M14 x 2  46987 
 Mengen van taaie materialen van beneden naar boven  120 mm  M14 x 2 46995 
 Mengen van taaie materialen van boven naar beneden  120 mm M14 x 2 47001 

 BSM 2863  ID.-NR. 

Mixer
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 Veilig door optimaal   
gevormde handvatten en   
daardoor een comfortabel   
gebruiksgemak 

 Lange levensduur door   
poeder gecoaten aluminium 
gegoten transmissie   
onderdelen 

 Elektronische beveiliging  
toerental

Mixer tot 100 kg

BSM 2842

met de hand

Snelle mixer voor mengsels tot 100 kg 

 Voor materialen als pleisterkalk, mortel, verf, lijm etc.
 Hoog koppel voor het eenvoudig mengen van taai materiaal
 Elektronische controle over toerental afhankelijk van het materiaal
 Geschikt voor gebruik in menginrichtingen 
 Spanhals 43 mm 

     

 VERMOGEN KOPPEL TOERENTAL OPNAME MENGCAPACITEIT GEWICHT

 1.400 W 72 Nm 190 – 470 Tpm M14 X 2 tot 100 kg 5,0 kg

VOORDELEN VOOR DE 
PROFESSIONELE VAKMAN
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 Mixer BSM 2842 zonder transportkoffer en toebehoren    47837 
 Mengen van vloeistoffen en lichte materialen  120 mm M14 x 2  46987 
 Mengen van taaie materialen van beneden naar boven  120 mm  M14 x 2 46995 
 Mengen van taaie materialen van boven naar beneden  120 mm M14 x 2 47001 

 BSM 2842  ID.-NR. 

Mixer



88  |  MENGEN

 Veilig door optimaal ron-
dom gevormde handvatten 
en daardoor een comfortabel 
gebruiks- en bestuur gemak

 Lange levensduur door 
poeder gecoaten aluminium 
gegoten transmissie onder-
delen

 Elektronische beveiliging 
toerental

Mixer tot 100 kg

BSM 284

met de hand

Snelle mixer voor mengsels tot 100 kg

 Voor materialen als pleisterkalk, mortel, verf, lijm etc.
 Hoog koppel voor het eenvoudig mengen van taai materiaal
 Elektronische controle over toerental afhankelijk van het materiaal
 Geschikt voor gebruik in menginrichtingen 
 Spanhals 43 mm

    

 VERMOGEN KOPPEL TOERENTAL OPNAME MENGCAPACITEIT GEWICHT

 1.400 W 72 Nm 190 – 470 Tpm M14 X 2 tot 100 kg 4,7 kg

VOORDELEN VOOR DE 
PROFESSIONELE VAKMAN
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 Mixer BSM 284 zonder transportkoffer en toebehoren    37606 
 Mengen van vloeistoffen en lichte materialen  120 mm  M14 x 2 46987 
 Mengen van taaie materialen van beneden naar boven 120 mm  M14 x 2 46995 
 Mengen van taaie materialen van boven naar beneden  120 mm  M14 x 2 47001 

 BSM 284  ID.-NR. 

Roergarde voor licht materiaal

Roergarde voor taai materiaal

Mixer
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 Veilig door optimaal 
gevormde handvatten en 
daardoor een comfortabel 
gebruiksgemak 

 LLange levensduur door 
poeder gecoaten aluminium 
gegoten transmissie onder-
delen
 
 Elektronische beveiliging 

toerental

Mixer tot 25 kg

BSM 270

met de hand

Snelle mixer voor mengsels tot 25 kg 

 Voor materialen als pleisterkalk, mortel, verf, lijm etc.
 Hoog koppel voor het eenvoudig mengen van taai materiaal
 Elektronische controle over toerental afhankelijk van het materiaal
 Geschikt voor gebruik in menginrichtingen 
 Spanhals 43 mm 

    

 VERMOGEN KOPPEL TOERENTAL OPNAME MENGCAPACITEIT GEWICHT

 800 W 18 Nm 190 – 550 Tpm 1/2“ X 20 UNF tot 25 kg 3,1 kg

VOORDELEN VOOR DE 
PROFESSIONELE VAKMAN
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 Mixer BSM 270 met adapter voor opname M14 x 2, zonder transportkoffer en toebehoren     52514 
 Roergarde voor BSM 270 om de garde vast te klemmen in de boorhouder en voor het mengen van kleine  7989 
 hoeveelheden, bijvoorbeeld lijmen Ø 90 mm, aansluit hulpstuk voor 6-zijdige
 Boorhouder 1/2" x  20 UNF    32490 

 BSM 270  ID.-NR. 

Roergarde

Mixer
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BAIER oplossingen voor speciale opdrachten

Geheel automatisch, 
duurzaam en precisie frezen

Er zijn freeswerkzaamheden die veel tijd, moeite en geld kosten, de 
hoogste precisie vereisen, of een gevaar voor de gezondheid vormen. 
BAIER heeft voor dergelijke werkzaamheden speciale oplossingen 
ontwikkeld, die de PROFESSIONELE VAKMAN helpt om de werk-
zaamheden te vergemakkelijken. Zo maakt het gepatenteerde auto-
matisch railsysteem voor frezen BRS 514 met zijn precisie afstands-
besturing het mogelijk om robot gestuurd tot aan het plafond, de 
muur of bodem te frezen. De robotfrees wordt daarom onder andere 
bij de ontmanteling van vervuilde beton van kerncentrales gebruikt. 
Het bodemfrees systeem BDN 511 combineert een diamantslijper met 
een onbemand voertuig. Zo kunnen grote en de hardste vloeren in een 
comfortabele werkhouding snel en gemakkelijk verwijderd worden.
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 VERMOGEN TOERENTAL SCHIJFDIAMETER ZAAGBREEDTE ZAAGDIEPTE GEWICHT

 2.400 W 7.800 Tpm 150 mm 7 – 50 mm 7 – 45 mm 9 kg (machine)

 Maximaal veilig door een 
precisie afstandsbesturing 
systeem  

 Beschermd door meerdere 
beveiligingsonderdelen voor 
een optimale afstandsbestu-
ring  

 Stofvrij door een optimaal 
afzuigapparaat

 Lange levensduur door 
hoge BAIER kwaliteitsstand-
aarden 

 Duurzaam door bijna 
onbemand werken

Railsysteem

BRS 512, 513, 514

automatische Railsysteem

Railsysteem met afstandsbesturing voor onbemand frezen tot aan het 
plafond, muur of bodem 

 De robotfrees kan ingezet worden bij geavanceerde werkzaamheden 
 zoals bijvoorbeeld de ontmanteling van vervuilde beton in kerncen  
 trales, of precisie wegmarkeringen bij luchthaven of treinstations
 Frezen tot 50 mm breedte en 32 mm diepte en in één handeling kant- 

 en-klaar snijden in gewapend staalbeton en alle andere steensoorten
 Precieze afstandsbesturing en snelle onbemande voortgang van 

 freeswerkzaamheden voor een perfecte snede met minimale slijtage 
 van de diamantschijven
 Gepatenteerd en gemakkelijk vervoerbaar systeem, eenvoudig 

 uitschuifbaar met snelle tandwiel naaf verbinding
 

VOORDELEN VOOR DE 
PROFESSIONELE VAKMAN
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 BRS 514 compleet met BDN 511, 4 motoren voor diepte instelling, boven/beneden beheer op afstand, rechts /links loop, 2 m x 2 m horizontale
 geleidestangen, 6m verticale geleidestangen, 2 wandafstandhouders, geleideslede en SPS besturing
 BRS 513 handmatig met BDN 511, 2 m x 2 m horizontale geleidestangen en 6 m verticale geleidestangen, 2 wandafstandhouders en 
 geleideslede
 BDN 511 met 11 diamant snijschijven goud II en bevestigingsplaat
 Geleiderail voor BRS 514, 1 m voor horizontale besturing, 80 x 40 x 1000 mm en tandheugel met rondsel voor aandrijving motor
 Geleiderail voor BRS 514, 1 m voor verticale besturing, 80 x 80 x 1000 mm en tandheugel met rondsel voor aandrijving motor
 Horizontale geleideslede voor BRS 514 (2 delen noodzakelijk voor boven en beneden)
 Verticale geleideslede met machineslede afstelling BDN 514 
 Scholing voor BRS 514 elke dag
 SPS-besturing voor intelligente elektronische beveiliging (alleen BRS 514)
 Geleiderail voor BRS 512, 1 m voor horizontale besturing, 80 x 40 x 1000 mm
 Geleiderail voor BRS 512, 1 m voor horizontale besturing, 80 x 80 x 1000 mm
 Horizontale geleideslede voor BRS 512 (2 delen noodzakelijk voor boven en beneden)
 Verticale geleideslede met machineslede afstelling BDN 512
 Wandafstandhouder voor hoge stabiliteit

 BRS 512, 513 , 514
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 VERMOGEN TOERENTAL SCHLIJFDDIAMETER ZAAGBREEDTE ZAAGDIEPTE GEWICHT

 2.400 W 7.800 Tpm 150 mm tot 50 mm tot 25 mm 6,5 kg

 Veilig door wereldwijde 
unieke, krachtige overlastbe-
veiliging   

 Geen oververhitting door 
elektronische beveiliging en 
daardoor geen wachttijden, 
tot de motor na het uitzetten 
weer opnieuw aanslaat

 Lage bedrijfskosten, want 
door de elektronische rege-
laar is er bijna geen slijtage 
van de slipkoppeling

   Elektronische Soft Start en 
Led indicatie voor optimale 
freesprestatie

 Stofvrij frezen door een 
optimaal werkend afzuig 
systeem, Ø 38 mm

               

Vloersleuvenzaagsysteem

BDN 511

droog

Diamant sleuvenzaagsysteem met 11 diamantschijven voor het 
frezen van sleuven tot 50 mm breedte en 25 mm diepte

 Vermogen 2.400 Watt en optimaal toerental maakt het mogelijk om 
 grote oppervlaktes in de hardste materialen te frezen 
 Het is mogelijk om alle freesdieptes in één handeling met 

 11 diamantschijven te frezen 
 Inzetbaar bij het railsysteem van BRS 512 BRS 513, BRS 514 en het 

 vloersleuvenzaag systeem BDN 511
 Eenvoudige diepte instelling tot 25 mm zonder gebruik van 

 gereedschap  
 Schijfopname 22,23 mm

VOORDELEN VOOR DE 
PROFESSIONELE VAKMAN
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 Diamant sleuvenzaagsysteem BDN 511 met 11 diamantschijven goud II in transportkoffer en toebehoren  6926  
 Diamant sleuvenzaagsysteem BDN 511 met 11 diamantschijven goud II incl. geleidewagen en transportkoffer 7375    
 Speciale sleutel voor het aandraaien en losdraaien van BAIER diamantschijven     11239 
 Geleidewagen voor BDN 511    7336 
 Diamantschijf goud II Ø 150 x 30 mm voor gewapend beton, kalkzandsteen met hoge verdichting,    75333  
 baksteen en poroton steen      

 BDN 511  ID.-NR. 

Diamantschijf
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Bovengemiddelde levensduur en uiterst robuustheid - dit geldt niet alleen voor 
de elektrische gereedschappen van BAIER, maar ook alle toebehoren. Elk 
BAIER product is zorgvuldig strikt ontwikkeld, getest en consequent geopti-
maliseerd om u de best mogelijke oplossing te bieden. Een bijzondere kracht 
van BAIER ligt op het gebied van diamantgereedschappen die het u mogelijk 
maken, zelfs de moeilijkste uitdagingen sneller, gemakkelijker en nauwkeuri-
ger te overwinnen. Of diamantslijpen of slijpschijf, diamantboorkroon droog 
of nat, beitel of zaagblad – U kiest altijd voor de beste verhouding tussen 
prijs, snelheid en stabiliteit.

BAIER Toebehoren

Kwaliteit en stabiliteit,
waar u jarenlang uitstekende 
resultaten mee bereikt.
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Diamantschijven

Frezen

Gold II 
10 mm
Droog en nat zagen 

TOEPASSINGSGEBIED 
Beton, gewapend beton,
wasbeton en baksteen
  

VERWERKING 
Gesinterd 

Gold 
10 mm
Droog en nat zagen 

TOEPASSINGSGEBIED 
Beton, gewapend beton,
wasbeton en baksteen
  

VERWERKING 
Gesinterd 

BAIER PROFESSIONELE kwaliteit:
sterker, sneller
en langer inzetbaar

 150 x 22,2 mm 75333 

 DIMENSIE ID.-NR. 

 150 x 22,2 mm 51151 
 185 x 22,2 mm 72074 

 DIMENSIE ID.-NR. 
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Zilver 
10 mm
Droog en nat zagen 

TOEPASSINGSGEBIED 
Beton, gewapend beton,
gasbeton en baksteen
  

VERWERKING 
Lasergelast 

Blauw 
10 mm
Droog en nat zagen 

TOEPASSINGSGEBIED 
Beton, gewapend beton,
wasbeton en kalkzandsteen
  

VERWERKING 
Lasergelast 

Wit 
10 mm
Droog en nat zagen 

TOEPASSINGSGEBIED 
Kalkzandsteen, poroton steen,
gasbeton en baksteen

VERWERKING 
Gesinterd 

FREZEN

 150 x 22,2 mm 5272 
 185 x 22,2 mm 46532 

 DIMENSIE ID.-NR. 

 150 x 22,2 mm 28712 
 185 x 22,2 mm 46516 

 DIMENSIE ID.-NR. 

 185 x 22,2 mm 6565 

 DIMENSIE ID.-NR. 
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Laser Turbo Premium 
10 mm 
Droog- en nat zagen 

TOEPASSINGSGEBIED 
Beton, gewapend beton,
wasbeton en baksteen
  

VERWERKING 
Lasergelast 

 115 x 22,2 mm 7208 
 125 x 22,2 mm 7209 
 150 x 22,2 mm 7210 
 180 x 22,2 mm 7211 
 230 x 22,2 mm 7212 
 300 x 20,0 mm 7213 
 300 x 25,4 mm 7214 
 350 x 20,0 mm 7215 
 350 x 25,4 mm 7216 
 400 x 25,4 mm 7218 
 450 x 25,4 mm 7219 
 500 x 25,4 mm 7220 
 600 x 25,4 mm 7221 

 DIMENSIE ID.-NR. 

Overige afmetingen op aanvraag leverbaar.

Ideal Standard 
10 mm 
Droog- en nat zagen 

TOEPASSINGSGEBIED 
Gasbeton, poroton steen,
pleisterwerk en baksteen
  

VERWERKING 
Lasergelast 

 115 x 22,2 mm 7222 
 125 x 22,2 mm 7223 
 150 x 22,2 mm 7224 
 180 x 22,2 mm 7225 
 230 x 22,2 mm 7226 

 DIMENSIE ID.-NR. 

Diamantschijven

Frezen en zagen
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Turbo High Speed 
10 mm 
Droog- en nat zagen 

TOEPASSINGSGEBIED 
Beton, gewapend beton,
wasbeton en baksteen 
 

VERWERKING 
Gesinterd 

 115 x 22,2 mm 7233 
 125 x 22,2 mm 7234 
 150 x 22,2 mm 7235 
 180 x 22,2 mm 7236 
 230 x 22,2 mm 7238 

 DIMENSIE ID.-NR. 

S10 Standard 
10 mm 
Droog- en nat zagen 

TOEPASSINGSGEBIED 
Beton, gasbeton,
pleisterwerk en baksteen 
 

VERWERKING 
Gesinterd 

 115 x 22,2 mm 7241 
 125 x 22,2 mm 7242 
 150 x 22,2 mm 7243 
 180 x 22,2 mm 7244 
 230 x 22,2 mm 7245 

 DIMENSIE ID.-NR. 

Turbo (All)Round 
10 mm 
Droog- en nat zagen 

TOEPASSINGSGEBIED 
Poroton steen, gasbeton,
pleisterwerk en baksteen
  

VERWERKING 
Gesinterde turbo vertanding,
Gesloten snijrand

 115 x 22,2 mm 7227 
 125 x 22,2 mm 7228 
 150 x 22,2 mm 7230 
 180 x 22,2 mm 7231 
 230 x 22,2 mm 7232 

 DIMENSIE ID.-NR. 

FRESEN EN ZAGEN
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Asphalt Premium 
10 mm 
Droog- en nat zagen 

TOEPASSINGSGEBIED 
Asfalt
  

VERWERKING 
Lasergelast 

 300 x 20,0 mm 7197 
 300 x 25,4 mm 7198 
 350 x 20,0 mm 7200 
 350 x 25,4 mm 7199 
 400 x 20,0 mm 7201 
 400 x 25,4 mm 7202 
 450 x 25,4 mm 7204 
 500 x 25,4 mm 7205 
 600 x 25,4 mm 7207 

 DIMENSIE ID.-NR. 

Overige afmetingen op aanvraag leverbaar.

Turbo Express 
7 mm, extra dun 
 

TOEPASSINGSGEBIED 
Porseleintegels, tegels,
graniet en natuursteen
  

 115 x 1,2 x 22,23 mm 7267 
 125 x 1,2 x 22,23 mm 7266 
 150 x 1,4 x 22,23 mm 7265 
 180 x 1,6 x 22,23 mm 7264 
 230 x 1,8 x 22,23 mm 7263 

 DIMENSIE ID.-NR. 

VERWERKING 
Gesinterd 

Diamantschijven

Zagen
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XXXX

 Wit  68 mm 1 1/4“   6654 
 Wit  82 mm 1 1/4“   6491  

 KLEUR DIAMETER OPNAME  ID.-NR. 

Titanium kernboor  
10 mm

TOEPASSINGSGEBIED 
Beton, gewapend beton, kalkzand-
steen met hoge dichtheid
 

VERWERKING 
Lasergelast

 Oranje  68 mm 1 1/4“ 6749  
 Oranje  82 mm 1 1/4“ 6750 

 KLEUR DIAMETER OPNAME  ID.-NR. 

XXXX
Kernboor  
10 mm

TOEPASSINGSGEBIED 
Baksteen, poroton steen 
en gasbeton
  

VERWERKING 
Lasergelast

Kernboren

Boren

ZAGEN EN BOREN

 Titanium 68 mm M16 6374 
 Titanium 82 mm M16 6263 
 Titanium 68 mm M16 (achteren open) 6378 
 Titanium 82 mm M16 (achteren open) 6376 
 Titanium 68 mm M16 (achteren open)   8366 
   Lengte boor 90 mm
 Titanium 82 mm M16 (achteren open)  8365 
   Lengte boor 90 mm

 KLEUR DIAMETER OPNAME  ID.-NR.  

XXXX
Titanium kernboor  
10 mm

TOEPASSINGSGEBIED 
Beton, gewapend beton, kalk-
zandsteen met hoge dichtheid  

VERWERKING 
Lasergelast

Afzuiggaten
achteren
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Kernboren

Boren

XXXX

 Blauw  68 mm M16 2394 
 Blauw  82 mm M16 2402 

 KLEUR DIAMETER OPNAME  ID.-NR. 

Diamant kernboor  
Premium Beton 10 mm

TOEPASSINGSGEBIED 
Beton, wasbeton, klinkers
  

VERWERKING 
Lasergelast

BAIER PROFESSIONELE kwaliteit:
Bij kernboren de efficiency verhogen

 Oranje  68 mm M16 48330  
 Oranje  82 mm M16 48322  
 Oranje  68 mm M16 (achteren open) 8369  
   lengte boor 90 mm
 Oranje  82 mm M16 (achteren open) 8368  
   lengte boor 90 mm

 KLEUR DIAMETER OPNAME  ID.-NR.  

Diamant kernboor   
Premium Universal 10 mm

TOEPASSINGSGEBIED 
Baksteen, poroton 
steen en gasbeton
  

VERWERKING 
Lasergelast
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 Geel  68 mm M16 65680  
 Geel  82 mm M16 65268  

 KLEUR DIAMETER OPNAME  ID.-NR.  

Diamant kernboor  
Premium 10 mm

TOEPASSINGSGEBIED 
Gasbeton, pleisterwerk en kalk- 
zandsteen met hoge dichtheid

  

VERWERKING 
Lasergelast

 Donkerblauw  68 mm M16 7414 
 Donkerblauw  82 mm M16 7415 

 KLEUR DIAMETER OPNAME  ID.-NR.  

Diamant kernboor  
Turbo Standard 10 mm

TOEPASSINGSGEBIED 
Beton, Wasbeton en klinkers
  

VERWERKING 
Lasergelast

 Rood  68 mm M16 7416  
 Rood  82 mm M16 7417  

 KLEUR DIAMETER OPNAME  ID.-NR.  

Diamant kernboor  
Standard 10 mm

TOEPASSINGSGEBIED 
Baksteen, poroton steen en 
gasbeton
  

VERWERKING 
Lasergelast

BOREN
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Diamant boorkronen voor droog- en nat boren

Boren

XXXX

 52 mm 1 1/4” 400 mm 6351 
 56 mm  1 1/4” 400 mm 6354 
  62 mm 1 1/4”  400 mm 6496  
   68 mm 1 1/4”  400 mm 6356 
  82 mm 1 1/4”  400 mm 6358 
 102 mm 1 1/4”  400 mm 6360 
 112 mm 1 1/4”  400 mm 6362 
 122 mm 1 1/4”  400 mm 6364 
 127 mm 1 1/4” 400 mm 6402 
 132 mm 1 1/4”  400 mm 6366 
 142 mm 1 1/4”  400 mm 6717 
 152 mm 1 1/4”  400 mm 6368 
 162 mm 1 1/4”  400 mm 6370 
 182 mm 1 1/4”  400 mm 6694 
 202 mm 1 1/4”  400 mm 6372 

 DIAMETER OPNAME LENGTE BOOR ID.-NR. 

Titanium boorkronen voor 
droog boren 
10 mm

TOEPASSINGSGEBIED 
Beton, gewapend beton, kalkzand-
steen met hoge dichtheid

VERWERKING 
Lasergelast 

XXXX

   52 mm 1 1/4” 400 mm 6507 
 56 mm 1 1/4” 400 mm 60509 
     62 mm 1 1/4” 400 mm 7518 
   68 mm 1 1/4” 400 mm 60525 
   82 mm 1 1/4” 400 mm 60517 
   102 mm 1 1/4” 400 mm 60533 
   112 mm 1 1/4” 400 mm 64980 
   122 mm 1 1/4” 400 mm 60541 
   132 mm 1 1/4” 400 mm 60558 
     142 mm 1 1/4” 400 mm 7486 
   152 mm 1 1/4” 400 mm 60566 
   162 mm 1 1/4” 400 mm 60574 
     182 mm 1 1/4” 400 mm 7487 
   202 mm 1 1/4” 400 mm 60582 

 DIAMETER OPNAME LENGTE BOOR ID.-NR. 

Standard boorkronen voor 
droog boren 
10 mm

TOEPASSINGSGEBIED 
Beton, baksteen en klinkers
  

VERWERKING 
Lasergelast 
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XXXX

   52 mm 1 1/4” 450 mm 6721  
 56 mm 1 1/4” 450 mm 60301  
 62 mm 1 1/4” 450 mm 66563  
 68 mm 1 1/4” 450 mm 59451  
 82 mm 1 1/4” 450 mm 59220  
   92 mm 1 1/4” 450 mm 6722  
 102 mm 1 1/4” 450 mm 58560  
 112 mm 1 1/4” 450 mm 65169  
 122 mm 1 1/4” 450 mm 59873  
 127 mm 1 1/4” 450 mm 59212  
 132 mm 1 1/4” 450 mm 59469  
 152 mm 1 1/4” 450 mm 58651  
 162 mm 1 1/4” 450 mm 59477  
 182 mm 1 1/4” 450 mm 66985  
 202 mm 1 1/4” 450 mm 59485  
 222 mm 1 1/4” 450 mm 67108  
 252 mm 1 1/4” 450 mm 59493  
 300 mm 1 1/4” 450 mm 65524  
 350 mm 1 1/4” 450 mm 65532  
 400 mm 1 1/4” 450 mm 65540  

 DIAMETER OPNAME LENGTE BOOR ID.-NR. 

Premium boorkronen voor 
nat boren 
10 mm

TOEPASSINGSGEBIED 
Beton, gewapend beton en 
klinkers  

XXXX

   10 mm 1/2” 200 mm 7348 
 12 mm 1/2” 200 mm 7349 
     14 mm 1/2” 200 mm 7350 
   16 mm 1/2” 200 mm 7352 
  18 mm 1/2” 200 mm 7353 
 20 mm 1/2” 400 mm 7354 
     25 mm 1/2” 400 mm 7355 
   30 mm 1/2” 400 mm 7356 
  35 mm 1/2” 400 mm 7357 
     40 mm 1/2” 400 mm 7358 
   45 mm 1/2” 400 mm 7359 
   50 mm 1/2” 400 mm 7360    

 DIAMETER OPNAME LENGTE BOOR ID.-NR. 

Premium boorkronen voor 
nat boren 
Beton 10 mm

TOEPASSINGSGEBIED 
Beton, gewapend beton
en klinkers
  

VERWERKING 
Gesoldeerd 
Blauw

BOREN

VERWERKING 
Gesoldeerd 



110  |  TOEBEHOREN

XXXX

   10 mm 1/2” 200 mm 7361 
 12 mm 1/2” 200 mm 7362 
     14 mm 1/2” 200 mm 7363 
   16 mm 1/2” 200 mm 7364 
  18 mm 1/2” 200 mm 7365 
 20 mm 1/2” 400 mm 7366 
     25 mm 1/2” 400 mm 7367 
   30 mm 1/2” 400 mm 7368 
  35 mm 1/2” 400 mm 7370 
     40 mm 1/2” 400 mm 7371 
   45 mm 1/2” 400 mm 7372 
   50 mm 1/2” 400 mm 7373    

 DIAMETER OPNAME LENGTE BOOR ID.-NR. 

Premium boorkronen voor 
nat boren 
Graniet 10 mm

TOEPASSINGSGEBIED 
Graniet, marmer en natuursteen
  

VERWERKING 
Gesoldeerd 

XXXX

   6 mm 1/2” 70 mm 59618 
 8 mm 1/2” 70 mm 59626 
     10 mm 1/2” 70 mm 59634 
   12 mm 1/2” 70 mm 59907 
  14 mm 1/2” 120 mm 60442 
 16 mm 1/2” 120 mm 59915 
     20 mm 1/2” 120 mm 59923 
   30 mm 1/2” 120 mm 59931 
  42 mm 1/2” 120 mm 73759 
 52 mm 1/2” 120 mm 73767    

 DIAMETER OPNAME LENGTE BOOR ID.-NR. 

Premium diamant
blind gat boren 
10 mm

TOEPASSINGSGEBIED 
Graniet, marmer, natuursteen
  

VERWERKING 
Gesoldeerd 

Diamant boorkronen voor nat boren en blind gat boren

Boren
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XXXX

   5 mm 1/4” (6-zijden)  7032 
 6 mm 1/4” (6-zijden)  7033 
     8 mm 1/4” (6-zijden)  7034 
   10 mm 1/4” (6-zijden)  7035 
  12 mm 1/4” (6-zijden)  7036  
  14 mm 1/4” (6-zijden)  7037   

 DIAMETER OPNAME  ID.-NR. 

Sinter boren voor droog boren  TOEPASSINGSGEBIED 
Keramiek, natuursteen-
tegels en steengoed

VERWERKING 
Galvanisch

   6 mm 2 boren  
 8 mm 1 boor  
     10 mm 1 boor  
   12 mm 1 boor  
  14 mm 1 boor en boorgeleider  7038   

 DIAMETER TOEPASSINGSGEBIED  ID.-NR. 

Sinter boren voor droog boren  
Set 

BOREN
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XXXX

 5 mm  M 14   7571  
 6 mm  M 14   7572 
 8 mm  M 14   7573 
 10 mm  M 14   7574 
 12 mm  M 14   7576 
 14 mm  M 14   7577 
 18 mm  M 14   7578 
 20 mm  M 14   7579 
 22 mm  M 14   7580 
 25 mm  M 14   7581 
 27 mm  M 14   7582 
 28 mm  M 14   7584 
 30 mm  M 14   7585 
 32 mm  M 14   7586 
 35 mm  M 14   7587 
 38 mm  M 14   7588 
 40 mm  M 14   7589 
 42 mm  M 14   7590 
 45 mm  M 14   7592 
 50 mm  M 14   7593 
 55 mm  M 14   7594 
 60 mm  M 14   7595 
 65 mm  M 14   7596 
 68 mm  M 14   7597 
 73 mm  M 14   7598 
 75 mm  M 14   7599 
 80 mm  M 14   7600 
 82 mm  M 14   7601  
 85 mm  M 14   7602  
 90 mm  M 14   7603 
 95 mm  M 14   7604 
 100 mm  M 14   7605 
 120 mm  M 14   7606 

 DIAMETER OPNAME  ID.-NR. 

Vacuüm speciale tegelboren
Tegelboor
Lengte boor 35 mm

TOEPASSINGSGEBIED 
Keramiek, natuursteen-tegels 
en steengoed
  

Diamant tegelboor en boorkroon segment

Boren
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XXXX

   30 mm 7303 
    40 – 50 mm 6542 
    50 – 70 mm 6543 
    70 – 80 mm 6544 
    90 – 120 mm 6545 
  120 – 140 mm 6546 
  150 – 180 mm 6547 
  180 – 250 mm 6548 
  250 – 300 mm  6549 
       > 300 mm 6550 

 DIAMETER  ID.-NR. 

Premium boorkronen 
segmenten 
titanium 10 mm

TOEPASSINGSGEBIED 
Beton, gewapend beton, 
klinkers 

SEGMENTHOOGTE 
10 mm

    40 – 50 mm  hard  7046 
  50 – 70 mm  hard  6666 
  70 – 90 mm  hard  7050 
    90 – 120 mm  hard  7054 
  120 – 150 mm  hard  7058 
  150 – 180 mm  hard  6667 
  180 – 250 mm  hard  6669 
  250 – 300 mm  hard  6670 
   > 300 mm  hard  7063 

    40 – 50 mm  zacht  7047 
  50 – 70 mm  zacht  6675 
  70 – 90 mm  zacht  7051 
    90 – 120 mm  zacht  7055 
  120 – 150 mm  zacht  7059 
  150 – 180 mm  zacht  6676 
  180 – 250 mm  zacht  6677 
  250 – 300 mm  zacht  6678 
   > 300 mm  zacht  7064 

 DIAMETER  ID.-NR. 

Premium boorkronen 
segmenten 
10 mm

TOEPASSINGSGEBIED 
Harde metaalbinding voor abrasieve materialen
Zachte metaalbinding voor gewapend beton
  

SEGMENTHOOGTE 
10 mm

BOREN
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XXXX

   42 mm  63826 
   52 mm  63834 
   62 mm  63842 
   68 mm  6718 
   72 mm  63859 
   82 mm  63867 
   92 mm  63875 
 102 mm  63883 
 112 mm  63891 
 122 mm  63909 
 127 mm  6719 
 132 mm  63917 
 142 mm  7091 
 152 mm  63925 
 162 mm  63933 
 172 mm  76547 
 182 mm  76554 
 192 mm  76562 
 202 mm  76570 
 252 mm  7400 

 DIAMETER  ID.-NR. 
Centreeronderdelen 

XXXX

    300 – 450 mm, instelbaar  74179 83,90 EUR
  Centreerpen voor kernboren  6471 62,90 EUR

 LENGTE EN GEBRUIK  ID.-NR. VK-PREIS
Centreerpen 

Centreerpen en andere onderdelen

Centreren

Overige afmetingen op aanvraag verkrijgbaar.



|  TOEBEHOREN  |  115

XXXX

 G1/2” AG op 1 1/4” UNC AG 42663  
 
 G1/2” AG op G1/2” AG HOHL 61994 

 G1/2” AG op M16 HOHL AG 150 mm lang 68866 

 G1/2” AG op M18 VOLL 61515 

 1 1/4” AG x 1/2” IG op  67678 
 M18 IG HOHL
 M14 x 2 AG op M18 AG 46128 

 M14 x 1,5 AG op M18 AG 38042 

 M16 AG op SDS 74278 

 M16 VOLL op M18 IG VOLL 67595 

 6-KT op M16 AG 7438 

 ADAPTER ID.-NR. 
Adapter

XXXX

   15453 

  ID.-NR. 

Professionele plaat om diamant-
gereedschap te slijpen

XXXX

   300 mm 1 1/4“ UNC 41731 
 400 mm 1 1/4“ UNC 59444 
 300 mm 1/2“ 59998 
 400 mm 1/2“ 7448 

 LENGTE  OPNAME ID.-NR. 
Boorkronen verlenging

Precisietoebehoren

Precisie

CENTEREN EN PRECISIE
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  100 x 22,2 mm  7406 
  125 x 22,2 mm  7407 
  150 x 22,2 mm  7408 
     180 x 22,2 mm  7409 

 DIMENSIE ID.-NR. 

Diamant slijpblad  
Premium

TOEPASSINGSGEBIED 
Beton, wasbeton en graniet
  

  100 x 22,2 mm  7410 
  125 x 22,2 mm  7411 
  150 x 22,2 mm  7412 
     180 x 22,2 mm  7413 

 DIMENSIE ID.-NR. 

Diamant slijpblad 
Standard

TOEPASSINGSGEBIED 
Kalkzandsteen, baksteen, 
poroton steen
  

 125 mm voor fijn verwijderen  67892 
 125 mm voor grof verwijderen  67918 

 DIAMETER  TOEPASSING ID.-NR. 

Diamant slijpblad  
Speciaal

TOEPASSINGSGEBIED 
Kalkzandsteen, baksteen, 
poroton steen  

Slijpblad en slijpschijven

Slijpen
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 125 mm voor fijn verwijderen  67884 
 125 mm voor grof verwijderen  67900 

 DIAMETER  TOEPASSING ID.-NR. 

Diamant slijpblad  
Speciaal

TOEPASSINGSGEBIED 
Beton, wasbeton, graniet
  

     125 mm  73387 

 DIMENSIE ID.-NR. 

Hardmetalen slijpblad TOEPASSINGSGEBIED 
Beton, wasbeton, dekvloeren
  

     125 mm  73411 

 DIMENSIE ID.-NR. 

Diamant slijpblad TOEPASSINGSGEBIED 
Graniet, marmer, beton
  

     125 x 8 x 10 x 23 mm 7268 
     180 x 8 x 10 x 28 mm 7269 

 DIMENSIE ID.-NR. 

Slijpblad  
Turbo Longlife

TOEPASSINGSGEBIED 
Beton, baksteen, kalkzandsteen
  

SLIJPEN
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I. Algemene bepalingen
1. Voor de reikwijdte van de leveringen of diensten (hierna: leveringen), zijn de wederzijdse schriftelijke verklaringen geldend. 
De voorwaarden van de koper zijn slechts van toepassing voor zover de leverancier of dienstverlener
(hierna: de leverancier) hier uitdrukkelijk schriftelijk mee heeft ingestemd.
2. Voor kostenramingen, tekeningen en andere documenten (hierna: documenten) behoudt de leverancier zich
uitdrukkelijk de eigendoms- en auteursrechtelijke exploitatierechten zonder beperkingen voor. De documenten mogen alleen 
met voorafgaande toestemming van de leverancier aan derden ter beschikking worden gesteld en, indien de bestelling niet is 
geplaatst, met medeweten van de leverancier, moet deze onmiddellijk op verzoek worden geretourneerd. Zinnen 1 en 2 zijn 
van overeenkomstige toepassing op documenten van de koper; echter deze mogen aan derden ter beschikking worden gesteld, 
waaraan de leverancier leveringsopdrachten heeft verstrekt.
3. De klant heeft bij de standaard software het niet-exclusieve gebruiksrecht om de overeengekomen prestatie functies
in ongewijzigde vorm op de overeengekomen apparatuur te gebruiken. De koper mag, zonder de uitdrukkelijke toestemming, 
2 kopieën maken.
4. Deelleveringen zijn toegestaan, mits ze redelijk voor de klant zijn.
II. Prijs en betalingsvoorwaarden
1. De prijzen gelden in principe af fabriek, exclusief verpakking, plus de wettelijke BTW.
2. Indien de leverancier verantwoordelijk is voor de montage of installatie, en er niets anders is overeengekomen, zal de koper 
de overeengekomen vergoeding en eventuele bijkomende kosten, zoals reiskosten, de kosten voor het vervoer van gereedschap 
en apparatuur, persoonlijke bagage en overige kosten voor zijn rekening nemen.
3. Betalingen zijn zonder bijkomende kosten te voldoen aan de leverancier.
4. De koper heeft alleen een vordering indien deze onbetwist of rechtsgeldig vastgesteld is.
III. Eigendomsvoorbehoud
1. De geleverde goederen (goederen onder voorbehoud) blijven het volle eigendom van de leverancier, voor zolang en voor 
zover uit de zakelijke relatie met de klant aan de leverancier nog vorderingen toekomen. Voorzeker de waarde van zekerheid 
rechten, waarop de leverancier recht heeft, de hoogte van alle af te dekken vorderingen met meer dan 20% overschrijdt, zal de 
leverancier op verzoek van de koper een dienovereenkomstige gedeelte van de goederen vrijgeven.
2. Tijdens de duur van het eigendomsvoorbehoud, mag de koper de goederen niet verpanden of in onderpand geven en de 
wederverkoop mag alleen onder de voorwaarde geschieden, dat de wederverkoper een betaling ontvangt van zijn klant of een 
eigendomsvoorbehoud maakt, dat het eigendom overgaat wanneer de koper zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
3. Indien derden een recht op de goederen onder voorbehoud beweren te bezitten, bij inbeslagneming of verpanding, of andere 
vorderingen is de koper verplicht de leverancier hiervan onmiddellijk in kennis te stellen.
4. In geval van verwijtbare schending van essentiële contractuele verplichtingen van de koper, in het bijzonder wanbetaling, is 
de leverancier, na de afgifte van een herinnering, gerechtigd de geleverde goederen terug te nemen; De koper is tot teruggave 
verplicht. In de teruggave of het geldend maken van het eigendomsvoorbehoud of de inbeslagname van de goederen onder 
voorbehoud ligt geen reden om de overeenkomst niet na te komen, tenzij de leverancier dit uitdrukkelijk verklaard heeft.
IV. Levering- en vertragingstermijnen
1. Naleving van de overeengekomen leveringsvoorwaarden termijnen vereist de tijdige verstrekking van alle door de koper te 
leveren documenten, benodigde vergunningen en goedkeuringen, voornamelijk plannen en evenals de naleving van de overeen-
gekomen betalings- en overige voorwaarden. Als deze eisen niet tijdig nagekomen worden, zullen de termijnen dienovereen-
komstig verlengd worden; dit geldt niet indien de vertraging aan de leverancier verwijtbaar is.
2. Als de leveringsvoorwaarden niet nagekomen worden door overmacht, bijvoorbeeld mobilisatie, oorlog, oproer of soortge-
lijke gebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld staking of blokkades, wordt de leveringstermijn dienovereenkomstig verlengd.
3. Indien de leverancier in gebreke blijft, kan de klant - indien bewezen kan worden de klant daardoor schade heeft opgelopen -
een vergoeding voor iedere volledige week vertraging van 0,5%, met een maximum van 5% van de totaalprijs voor het
deel van de levering eisen, die niet gebruikt kon worden vanwege de vertraging.
4. Schadeclaims van de koper, die boven de in artikel IV sub art. 3 liggen, zijn in alle gevallen van vertraagde leveringen, zelfs na 
een toegekende verlenging, uitgesloten. Deze uitsluitingsgrond geldt niet in geval van opzet of grove schuld; een verandering 
in de bewijslast ten nadele van de koper is hier niet aan gebonden. Het recht van de koper om de overeenkomst te annuleren na 
een vruchteloze nakoming van een vertraagde leveringstermijn blijft onverlet.
5. Als de verzending of levering op verzoek van de koper met meer dan een maand na afname vertraagd, is de koper verplicht, 
voor elke maand vertraging opslagkosten van 0,5% van de prijs van de goederen waarvan de afname vertraagd is, met een 
maximum van 5% te betalen. Het bewijs van hogere of lagere opslagkosten blijft voor de contractuele partijen onaangetast.
V. Aansprakelijkheid voor overig plichtsverzuim
1. De aansprakelijkheid van de koper geldt ook bij voor het navolgende:
a) voor leveringen zonder installatie of montage, als deze opgehaald zij zijn gebracht of geïnd.
op verzoek en op kosten van de koper worden zendingen door de leverancier tegen de gebruikelijke transportrisico's verzekerd,
b) voor zover de levering met installatie of montage op de dag van de afname in eigen beheer of na een overeengekomen,
succesvolle proefingebruikname.
2. Indien de verzending, levering, het begin of het opstellen of de montage, de ingebruikname in eigen beheer
of de proefingebruikname door de koper verwijtbaar vertraagd wordt of de koper door overige redenen
in gebreke blijft, kan de koper door de leverancier aansprakelijk gesteld worden.
VI. Installatie en montage
Voor installatie en montage gelden, voorzover schriftelijk niets anders is overeengekomen, de volgende bepalingen:
1. De hierna omschreven kosten zijn voor rekening van de koper: 
a) Alle grond en bouwwerkzaamheden en andere ondersteunende nevenwerkzaamheden, waaronder geschoolde en onge-
schoolde 
arbeidskrachten die hiervoor nodig zijn, materialen en gereedschappen.
b) De voor de montage en inbedrijfstelling vereiste benodigde grondstoffen en materialen zoals steigers, hijsmiddelen en an-
dere
apparaten, brandstoffen en smeermiddelen.
c) Energie- en water kosten, inclusief aansluiting, verwarming en verlichting.
d) Bij de montageplek voor de opslag van machinedelen, apparaten, materialen, instrumenten, enz. genoeg
grote, geschikte, droge en afsluitbare ruimtes en voor het assemblage personeel aangepaste arbeids- en recreatie ruimtes 
inclusief passende sanitaire voorzieningen; voor het overige heeft de koper de plicht om ter bescherming van de bezittingen 
van de leverancier en het assemblage personeel, maatregelen te treffen die de koper normaliter aanwendt om zijn eigendom 
te beschermen.
e) Beschermende kleding en veiligheidsvoorzieningen treffen die nodig zijn als gevolg van bijzondere omstandigheden op de 
montageplek.
2. Voordat de montagewerkzaamheden beginnen, dient de koper alle informatie die nodig is met betrekking tot de locatie van de 
verborgen elektrische stroom-, gas-, waterleidingen of soortgelijke installaties alsook de noodzakelijke structurele gegevens 
ongevraagde beschikbaar te stellen.
3. Vóór aanvang van installatie of montage, moeten alle noodzakelijke voor de aanvang van de montagewerkzaamheden voor-
werpen en materialen op de montage- of installatie plek aanwezig zijn en alle voorbereidingswerkzaamheden zover voortge-
schreden zijn dat de installatie of montage zoals overeengekomen en zonder onderbreking uitgevoerd kunnen worden. Toe-

gangswegen en de installatie of de montage plek moeten geëgaliseerd en ontruimd zijn.
4. Een vertraging in de installatie, montage of inbedrijfstelling door niet aan de leverancier verwijtbare omstandigheden, zijn 
de noodzakelijke kosten voor vertraging en eventuele extra reiskosten van de leverancier of montage personeel voor de koper.
5. De koper heeft de leverancier wekelijks de gewerkte uren van het montagepersoneel, alsmede de voltooiing van de instal-
latie,
montage of inbedrijfstelling onmiddellijk te verstrekken.
6. Indien de leverancier na de voltooiing van de levering overname door de koper verlangd, moet de koper de overname binnen 2 
weken aanvaarden. Zo niet, dan wordt de levering toch als aanvaard beschouwd. Overname wordt ook geacht te hebben plaats-
gevonden als de levering - eventueel na afloop van een overeengekomen testfase - in gebruik is genomen.
VII. Aanvaarding
Leveringen zijn, zelfs als ze kleine gebreken vertonen, door de klant te aanvaarden.
VIII. Garantie
Voor gebreken zoals het ontbreken van verzekerde eigenschappen, is de leverancier als volgt aansprakelijk:
1. Alle onderdelen of diensten moeten zonder kosten door de leverancier gerepareerd, vervangen of opnieuw verstrekt worden,
waarvan de garantieperiode van 12 maanden - ongeacht de bedrijfsduur – op de dag van de overname door de koper niet is 
overschreden, ingevolge een vóór genoemde termijn gelegen omstandigheid niet naar behoren functioneert.
2. Aanspraak op garantie vervalt 12 maanden na de kennisgeving van de klacht; dit dient de leverancier onmiddellijk schriftelijk
medegedeeld te worden. 
3. Bij klachten kunnen betalingen door de koper achtergehouden worden in een mate die in een redelijke
verhouding tot de gebreken staan. Maakt het contract deel uit van de werking van zijn bedrijf, kan de koper
de achtergehouden betalingen alleen dan als een klacht geldend gemaakt wordt, waarbij geen twijfel kan bestaan over de 
rechtmatigheid.
4. Om het defect te verhelpen dient de leverancier voldoende tijd en gelegenheid verleend te worden. Indien dit geweigerd 
wordt, is deze vrijgesteld van de garantie.
5. Indien de leverancier een redelijke termijn van reparatie verstrijken laat, zonder het defect te herstellen, kan de koper
annulering van het contract (ontbinding) of vermindering van de aankoopprijs (reductie) eisen.
6. De garantie geldt niet voor normale slijtage of schade als gevolg na overname van onjuiste of nalatige behandeling, overbela-
sting, ongeschikte materiaal, fabricagefouten, ongeschikte bouwgronden of bijzondere externe invloeden die na contractdatum 
niet zijn voorzien en niet-reproduceerbare softwarefouten. Als de klant of door derden ondeskundig wijzigingen
of reparatie uitgevoerd worden, zijn voor deze en de daaruit voortvloeiende consequenties geen garantieaanspraken mogelijk.
7. De garantieperiode voor reparaties, vervangende leveringen of vervangende diensten bedraagt 6 maanden en loopt ten-
minste
tot het verstrijken van de oorspronkelijke garantieperiode voor de levering. Zij wordt dienovereenkomstig met een periode 
verlengd voor die onderdelen die niet gebruikt konden worden, als gevolg van reparatie, vervanging of compensatie.
8. De in de nummers 1, 2 en 7 genoemde termijnen gelden niet, voorzover de wet volgens B.W. langere termijnen voorschrijft.
9. Andere garantieclaims van de koper tegen de leverancier en de plaatsvervangende agenten worden uitgesloten;
Art. XI (Overige aansprakelijkheid) blijft onaangetast.
IX. Industriële eigendom en auteursrechten
1. Indien een derde partij door inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht of auteursrecht (hierna: eigendomsrechten)
door de leverancier geleverde, volgens contractuele gebruik van producten tegen de klant gerechtvaardigde aanspraken op-
treedt, is de leverancier tegen de koper als volgt aansprakelijk:
a) De leverancier kan enerzijds kiezen om op eigen kosten een gebruiksrecht voor het product te verlenen, het product zo
veranderen dat het eigendomsrecht niet wordt overtreden of anderzijds het product om te ruilen. Indien dit voor de leverancier 
niet mogelijk is, moet hij het product terugnemen en de aankoopprijs terugbetalen.
b)  De verplichtingen van de bovengenoemde leverancier gelden alleen dan wanneer de koper de leverancier over mogelijke 
derden aanspraken onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stelt, een inbreuk niet erkend en de leverancier alle defensieve maat-
regelen en schikkingsonderhandelingen voorbehouden blijven. Als de klant het gebruiksrecht van het product op grond van 
schadevermindering of andere belangrijke gronden instelt, is de koper verplicht de derde partij op de hoogte te brengen dat 
met gebruikmaking van het gebruiksrecht geen inbreuk gedaan wordt op erkenning van gepleegde inbreuken op industriële 
eigendom en auteursrechten.
2. Aanspraken van de koper zijn uitgesloten indien deze zelf verantwoordelijk is voor de inbreuk.
3. Aanspraken van de koper zijn ook uitgesloten indien de schending van het eigendomsrecht door speciale eisen van de koper,
door een niet door de leverancier voorzienbaar toepassing, of veroorzaakt wordt doordat het product door de koper gewijzigd of 
het product, samen met andere niet door de leverancier meegeleverde producten, ingezet wordt.
4. Verdere claims tegen de leverancier zijn uitgesloten; Art. XI (Overige aansprakelijkheid) blijft evenzo onaangetast
als het recht van de koper om het contract te annuleren.
X. Uitsluiting, contractaanpassing
1. Als het voor de leverancier niet mogelijk is om het product af te leveren, is de koper gerechtigd, schadevergoeding te eisen. 
Echter, de hoogte van de vordering tot schadevergoeding van de koper blijft beperkt tot 10% van de waarde van de deel leve-
ring, wegens de onmogelijkheid van ingebruikname. Dit is niet van toepassing in geval van opzet, grove nalatigheid of initiële 
onvermogen; een wijziging in de bewijslast ten nadele van de koper is niet hieraan verbonden. Het recht van de koper om de 
overeenkomst te ontbinden blijft onaangetast.
2.Indien onvoorziene gebeurtenissen in de zin van art. IV nr. 2, de economische betekenis of de inhoud van de zending
wezenlijk veranderen of het bedrijf van de leverancier aanzienlijk beïnvloeden, wordt het contract in overeenstemming te goe-
der trouw aangepast. Voorzover dit voor de leverancier economisch onredelijk is, kan de leverancier het contract
herroepen. Indien de leverancier van plan is om van dit herroepingsrecht gebruik te maken, moet hij na de gevolgen van de 
gebeurtenis te hebben overzien, de klant onmiddellijk op de hoogte te stellen, wanneer met de koper een verlenging van de
levertijd was overeengekomen.
XI. Overige aansprakelijkheid
Schadeclaims van de koper, ongeacht de rechtsgrond, in het bijzonder voor de positieve schending van de contractverplichting,
van de schending van de verplichting tijdens de contractonderhandelingen en onrechtmatige daad, zijn uitgesloten. De uits-
luiting
geldt niet zover bv. als onder de Wet Productaansprakelijkheid of in gevallen van opzet, grove nalatigheid, het gebrek aan
gegarandeerde kenmerken of schending van wezenlijke contractuele verplicht aansprakelijk wordt gesteld. Schadevergoeding
voor de schending van essentiële contractuele verplichtingen is beperkt tot de typische, voorzienbare schade,
tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid. Een verandering in de bewijslast in het nadeel van de klant blijft onaangetast.
XII. Bevoegde rechtbank
1 Voor geschillen met een koper die optreedt als handelaar, is de rechtbank van de vestigingsplaats van de leverancier de 
bevoegde rechtbank.
2.Voor de contractuele betrekkingen is het Duitse recht rechtsgeldig, onder uitsluiting van het VN-Verdrag van toepassing op
Contracten voor de internationale verkoop van goederen (CISG).
XIII. Aansprakelijkheid van het contract
Als individuele onderdelen van het contract niet nakoombaar zijn blijft het contract voor de overige delen bindend. Dit is niet van 
toepassing, indien de naleving van het contract een zware onredelijkheid voor één partij zou meebrengen.

1. De geleverde goederen (goederen onder voorbehoud) blijven het volle eigendom van de leverancier, voor zolang en voor zover 
uit de zakelijke relatie met de klant aan de leverancier nog vorderingen toekomen. Voorzover de waarde van zekerheid rechten, 
waarop de leverancier recht heeft, de hoogte van alle af te dekken vorderingen met meer dan 20% overschrijdt, zal de leverancier 
op verzoek van de koper een dienovereenkomstige gedeelte van de goederen vrijgeven.
2. Tijdens de duur van het eigendomsvoorbehoud, mag de koper de goederen niet verpanden of in onderpand geven en de weder-
verkoop mag alleen onder de voorwaarde geschieden, dat de wederverkoper een betaling ontvangt van zijn klant of een eigendoms-
voorbehoud maakt, dat het eigendom overgaat wanneer de koper zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
3. a) Indien de koper voorwaardelijke goederen verkoopt neemt hij tegen de leverancier afstand van toekomstige vorderingen
van de wederverkoop tegen zijn klanten met alle bijkomende rechten - met inbegrip van alle debiteuren - zonder verder 
verklaring. Als de voorbehouden goederen samen met andere goederen doorverkocht worden, zonder dat een afzonderlijke 
prijs is overeengekomen, neemt de koper, voor dat deel van de toekomstige vordering, dat met de leverancier is afgesproken, 
afstand van zijn rechten tegen de leverancier.
b) Bij bewijs van een gerechtvaardigd belang van de klant moet de leverancier aan de klant voor de uitoefening van zijn rechten
de nodige informatie en documenten verstrekken.
c) Tot nader order is de klant bevoegd om de toegewezen vordering van de wederverkoop te annuleren. Indien sprake is van
een belangrijke reden, voornamelijk in gebreke blijven van betaling, surséance van betaling, initiëren van een faillissement pro-
cedure of andere gronden die een betaling onmogelijk maken voor de koper, is de leverancier gerechtigd de incassomachtiging 
van de klant in te trekken. Bovendien kan de leverancier na voorafgaande waarschuwing met inachtneming van een redelijke tijd 
afstand van zekerheidsrechten eisen, nakoming van de overgedragen vorderingen eisen en nakoming van de zekerheidsrechten 
door de koper eisen.
4. a) De koper heeft het recht om de gereserveerde goederen te verwerken, om te bouwen of te verbinden met andere objecten.
De verwerking, transformatie of combinatie wordt uitgevoerd voor de leverancier. De koper zal het nieuwe item voor de
leverancier verzorgen met de zorgvuldigheid van een goed zakenman. De verwerkte, hervormd of gerelateerde zaak wordt gezien 
als een voorbehouden goed.
b) Voor de verwerking, transformatie of combinatie met andere producten die niet toebehoren aan de leverancier heeft deze het 
recht van mede eigendom voor dat deel en die verhouding van de waarde van het verwerkte, hervormd
of samengevoegd goed gerelateerd  tot de waarde van de andere verwerkte goederen op het moment van de verwerking, transfor-

matie of samenvoeging. Indien de koper het exclusieve eigendom van de nieuwe goederen verwerft gaat deze hiermee akkoord dat 
de koper aan de leverancier mede-eigendom van de waarde van het verwerkte, hervormd of samengevoegd goed tot de waarde van 
de andere verwerkte goederen op het moment van de verwerking, transformatie of samenvoeging verstrekt.
c) De koper ziet hierbij van zijn aanspraak van wederverkoop van het nieuwe product aan de leverancier, met alle bijkomende 
rechten tot zekerheid af, zonder verdere verklaringen. Het afzien geldt alleen in die mate en hoogte van de waarde van het goed die 
door de leverancier verwerkt, getransformeerd of gecombineerd voorbehouden goed. De vordering van de leverancier is preferent 
aan andere vorderingen. Met betrekking tot het intrekken van de machtiging autorisatie en de voorwaarden voor de terugtrekking 
geldt artikel XIII nummer 3. c) dienovereenkomstig.
d) Als de voorbehouden goederen door de koper gecombineerd worden met een onroerend goed of roerende zaken, ziet de koper 
van zijn vordering, zonder verdere verklaringen, in die mate en hoogte van de voorbehouden goederen in verhouding tot de overige 
goederen op het tijdstip van de samenvoeging, af.
5.Bij een inbeslagname of andere vorm van interventie door derden, zal de koper de leverancier onmiddellijk hiervan op de hoogte
brengen.
6. In geval van verwijtbare schending van essentiële contractuele verplichtingen van de koper, in het bijzonder wanbetaling, is 
de leverancier, na de afgifte van een herinnering, gerechtigd de geleverde goederen terug te nemen; De koper is tot teruggave 
verplicht. In de teruggave of het geldend maken van het eigendomsvoorbehoud of de inbeslagname van de goederen onder voor-
behoud ligt geen reden om de bepalingen van het contract niet na te komen, tenzij de leverancier dit uitdrukkelijk verklaard heeft.

Aanvullende clausule: Uitgebreide Eigendomsvoorbehoud
"Algemene voorwaarden voor de producten en diensten van de elektrotechnische industrie" - met ingang van juni 1999 -
Wijziging van artikel III. (Eigendomsvoorbehoud) van de Algemene voorwaarden voor producten en diensten in de elektrotechnische industrie zal de volgende vereenvoudigde en uitgebreide eigendomsvoorbehoud gelden:

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN DE ELECTROTECHNISCHE INDUSTRIE
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 Catalogus geldig vanaf januari 2016.
 Uitsluitend onze leveringsvoorwaarden zijn rechtsgeldig.
 Technische wijzigingen voorbehouden. Voor drukfouten

 wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 Illustraties zijn onverbindend.
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