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TOPKWALITEIT  
UIT HET ZWARTE WOUD        

FRIEDRICH DUSS Maschinenfabrik GmbH & Co. KG is gevestigd in Zuid-

Duitsland. Te midden van de wilde natuurpracht van het Zwarte Woud rijpen  

er al meer dan 100 jaar ideeën tot meesterwerken van Duitse ingenieurskunst. 

Elk product, dat wij met trots aan onze klanten overhandigen, is met hart en ziel 

tot stand gekomen. Afgewerkt in eigen productie, volgen wij onze traditie en 

doen wij ons uiterste best om ervoor te zorgen dat onze boor- en beitelhamers 

alsook diamantboormachines alleen van de beste kwaliteit zijn en bij onze 

professionele klanten wereldwijd terechtkomen. 

Om ervoor te zorgen dat u met onze machines en gereedschappen uw doelen 

bereikt, ondersteunt een zeer gemotiveerd team u elke dag met uitgebreide 

service, knowhow en innovatieve oplossingen.
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over oNs

WaardebeWust eN toekomstgerIcHt 

Wanneer wij vanuit de hoogten van het Zwarte Woud over het prachtige 

landschap kijken, vervult ons dat met grote dankbaarheid en trots. Dit is 

waar wij werken en leven. Als onafhankelijk familiebedrijf is het voor ons 

bijzonder belangrijk op lange termijn te denken, op verantwoorde wijze 

om te gaan met allerlei hulpbronnen en op duurzame basis succesvol 

te opereren. Ons streven is om altijd een stap voor te zijn en elke dag 

beter te worden voor onze klanten.

KRACHT vAN HET THUIS 

Al 100 jaar ontwikkelen en produceren wij uitsluitend in onze 

hoofdkantoor in Neubulach in het hart van Baden-Württemberg. Met 

een verticaal productiegamma van meer dan 80% hebben wij bijna het 

hele productieproces in eigen huis in beeld. Dat is voor u een groot 

voordeel, want zo kunnen wij onze belofte van kwaliteit en levering ook 

op de lange termijn betrouwbaar en stabiel waarmaken. Hier bij ons in 

het Zwarte Woud vindt u alles wat doeners nodig hebben!

INNOvATIE MET TRADITIE 
Friedrich Duss is zeer bevlogen als hij in 1920 een kleine 

werkplaats opricht voor de productie van besturingspanelen en 

draaistroommotoren. Zijn ijver en vindingrijkheid leiden tot succes: 

Stevig geworteld in de familietraditie, met de vooruitziende blik van 

de ondernemer, ontwikkelt het kleine bedrijf zich tot een internationaal 

actieve, moderne industriële onderneming met toekomstgerichte 

technologie voor boor-, breek- en diamantboortechniek. 

ZO BEDACHT, ZO GEMAAKT 

Ons team van ingenieurs, ervaren vakmensen, klusjesmannen 

en testers werkt onvermoeibaar voor u om nieuwe ideeën in 

inspirerende producten om te zetten en de ontwikkelingen vooruit 

te stuwen. Wij zijn trots op de technologische prestaties van onze 

onderneming die nu door de gebruikers op bouwplaatsen overal ter 

wereld als vanzelfsprekend worden beschouwd. Uit onze Zwabische 

vindingrijkheid zijn talrijke patenten zijn voortgekomen.

KWALITEIT IN ELK DETAIL 

In elk van onze producten schuilt de uitgebreide kennis en schat aan 

ervaring van onze traditionele onderneming. De combinatie van vak-

manschap en hightech resulteert in zorgvuldig vervaardigde, kwalitatief 

en technologisch toonaangevende producten. Hoogwaardige materia-

len en een eersteklas afwerking zijn de garantie dat gebruikers kunnen 

vertrouwen op de kwaliteit van hun gereedschap om aan de veeleisen-

de eisen van het dagelijks leven te kunnen voldoen: Goed dat het een 

DUSS is!

WIE WE ZIjn

met Het oog op morgeN

Juist omdat alles in beweging is, is het voor ons van groot belang om 

nu en in de toekomst een betrouwbare partner voor onze klanten te 

zijn.  Onze strategie wijst de weg: De ontwikkeling en productie van 

optimale, technische oplossingen op het hoogste kwaliteitsniveau heeft 

altijd onze hoogste prioriteit. Bij DUSS zijn we er klaar voor om met u te 

groeien en samen een succesvolle toekomst tegemoet te gaan! 
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de voordeeLeN vaN oNZe producteN

OVERTUIGEnDE DETAILS

PRODUCTIECOMPETENTIE 

Of het nu gaat om een boorhamer, een combihamer, een hakhamer 

of een diamantboormachine: elk detail van onze producten is 

topkwaliteit.  

Wij weten waarover wij praten: de onderdelen van onze machines en 

gereedschappen worden voor het grootste deel vervaardigd in eigen 

productie en door deze eigen productie zijn wij in staat om ook snel 

aan speciale wensen te voldoen. 

Alle machines van DUSS combineren twee belangrijke eigenschappen:

lange levensduur door topkwaliteit en superieure prestaties door een 

innovatieve techniek.

de gebruIker IN beeLd 

De bediening van onze machines is eenvoudig en comfortabel.

Een gesloten smeermiddelcircuit verzekert een praktisch 

onderhoudsvrij gebruik. De regelbare precisie-elektronica

garandeert een optimale, traploze instelling van toerental en

slagkracht.

De schakelaarvergrendeling is een bijzonder praktisch iets bij

continu gebruik. Dempingselementen en beklede handgrepen

beschermen tegen vibraties en maken het werken comfortabel.

Vergeet ook de robuuste aandrijving niet: onze machines

hebben een lange levensduur.

Schakelelement

Versterkte 
gereedschap-
opname door 
extra rollenge-
leiding

Boren/ 
hakken 
keuze- 
schakelaar

Onderhoudsvrij door  
permanente smering

LED-indicatie voor 
onderhoudsplanning

Sterke magnesium 
behuizing

Beklede 
handgreep

Opname voor extra  
zijhandgreep

Traploos instelbare toerental-  
en slagkrachtregeling

Vibratiedemping 
RVA

Magnesium
zuiger

Aluminium 
krukas

Schakelaar- 
vergrendeling

Tandwielaan- 
drijving

Veiligheids-
koppeling
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ALGEMEEn OVERZICHT

tecHNIek eN gegeveNs IN Het kort

BOORMACHINES EN BOORHAMERS

Artikel Machine- 
gewicht (kg)

Boor-Ø staal (mm) 
1./2. versnelling

Boor-Ø hout (mm) 
1./2. versnelling

Boor-Ø boorkroon  
(mm) 1./2. versnelling

Pagi-
na

Boor/-schroefmachine B 13 B 2,8 -/8 -/20 -/- 10

2-toerige-boormachine  
B 13/2 RLE

1,9 16/8 40/20 -/- 11

2-toerige-slagboormachine  
SB 13/2 RLE

2,0 16/8 40/20 66/- 11

4-toerige-boormachine D 38 RLE 8,6 32/- 130/- 600*/- 13

artikel machine- 
gewicht (kg)

gereedschap- 
opname

boor-Ø volboor
(mm)

boor-Ø hamerboor-
kroon (mm)

pagi-
na

Boorhamer P 16 SDS 2,7 SDS-plus 5 - 24 - 14

Boorhamer P 26 SDS 3,6 SDS-plus 5 - 30 40 - 82 15

* in polypropyleen met gatzagen LS

COMBIHAMERS
Overzicht 18 - 19

Artikel Machine- 
gewicht (kg)

Gereedschap- 
opname

Boor-Ø volboor
(mm)

Boor-Ø hamerboor-
kroon (mm)

Hakvermogen*
(kg/h)

Pagi-
na

P 26 C 3,9 SDS-plus 5 - 30 40 - 82 ca. 50 20

P 30 4,5 13 mm zeskant 5 - 35 45 - 82 ca. 80 21

P 60 A 7,2 19 mm zeskant 8 - 55 55 - 100 ca. 105 24

P 90 8,0 19 mm zeskant 8 - 80 55 - 125 ca. 160 25

PX 48 A 5,5 SDS-max 8 - 55 45 - 90 ca. 125 28

PX 76 6,7 SDS-max 12 - 80 45 - 150 ca. 150 29

PX 78 7,6 SDS-max 12 - 80 45 - 150 ca. 200 30

PX 96 8,6 SDS-max 12 - 80 45 - 150 ca. 220 31

* in hard beton C45/55 met puntbeitel
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tecHNIek eN gegeveNs IN Het kort

HAKHAMERS
Overzicht 36 - 37

Artikel Machine- 
gewicht (kg)

Gereedschap- 
opname

Hakken Hakvermogen*
(kg/h)

Pagina

PK 2 3,6 SDS-plus • ca. 55 38

PKX 4 A 5,4 SDS-max • ca. 135 40

PKX 7 7,3 SDS-max • ca. 280 41

PK 35 3,7 16 mm zeskant • ca. 90 42

PK 45 4,5 16 mm zeskant • ca. 100 43

PK 45 A 4,9 16 mm zeskant • ca. 100 43

PK 75 6,2 16 mm zeskant • ca. 260 44

PK 75 A 6,6 16 mm zeskant • ca. 280 44

PK 160 A 9,8 22 mm zeskant • ca. 475 46

PK 300 A 13,6 22 mm zeskant • ca. 730 47

PK 600 17,4 22 mm zeskant • ca. 1220 48

DIAMANTBOORMACHINES DROOG
Overzicht 52 - 53

Artikel Machine- 
gewicht (kg)

Gereedschap- 
opname

Boor-Ø (mm)  
droog

Toerental
(t/min)

Pagi-
na

DIA 82 S* 6,5 Snelwisselsysteem 68 - 82 1290 - 1610 54

DIA 82 S M16* 6,5 M16 68 - 82 1290 - 1610 54

DIA 200 5,0 G 1/2"  82 - 250  380 - 490 56

DIA 300 5,0 G 1/2" 127 - 300  230 - 320 56

DIA 303 6,2 G 1/2"  52 - 300  360/680/1270 57

DIA 303 S* 6,9 G 1/2"  52 - 250 530/830/1130 58

* in hard beton C45/55 met puntbeitel

* met softslag
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DIAMANTBOORMACHINES NAT EN DROOG
Overzicht 60 - 61

Artikel Machine- 
gewicht (kg)

Gereedschap- 
opname

Boor-Ø (mm)  
nat

Boor-Ø (mm)  
droog

Toerental
(t/min)

Pagi-
na

DIA 52 W* 6,1 Snelwisselsysteem 8 - 42 - 3000 - 4000 62

DIA 100 W 6,1 G 1/2" 32 - 102 52 - 112 900 - 1200 64

DIA 150 W 6,1 G 1/2" 52 - 162 82 - 212 480 - 630 64

DIA 300 W 6,1 G 1/2" 112 - 300 127 - 300 260 - 350 64

DIA 203 W 6,4 G 1/2" 12 - 137 52 - 202 690/1290/2420 65

DIA 303 W 6,4 G 1/2" 32 - 300 52 - 300 360/680/1270 66

DIA 400 W* 12,0 1 1/4" UNC 67 - 400 - 230/480/720 77

* De DIA 52 W en DIA 400 W zijn alleen geschikt voor natboren.

AFZUIGSYSTEMEN · GATENZAGEN · BOORSTATIEvEN

Artikel TOEPASSINGSGEBIEDEN Pagi-
na

Stofafzuigadapters ASG stofvrij, droog hamerboren en schoon diamantboren 81

Stofafzuigingen MASH · MASP stofvrij hakken en breken 82

Afzuigkap ASF stofvrij, droog diamantboren 83

Industriële zuiger ISC · ISPS nat- en droogzuigen 84

Gatzagen LC boren in kunststof, hout en materialen op basis van hout 85

Gatzagen LS boren in kunststof 86

Houtboor LB boren in hout en materialen op basis van hout 87

Boorstatief BST haaks en gecentreerd boren 90

Boorkernopvang BKFE voor het boren in reeds gelegde rioolbuizen 91

HSS Co8 bimetalen gatzagen LI universeel gebruik in alle praktijkgerelateerde ondergronden 92

Hardmetalen gatzagen LH universeel gebruik in alle praktijkgerelateerde ondergronden 92

Gatzagenhouder AN geschikt voor alle in de handel verkrijgbare bimetalen en hardmetalen 
gatenzagen 93

Diamantboorkronen en -frees LD · LDM · LDF droog boren in tegels en keramiek 94

tecHNIek eN gegeveNs IN Het kort

ALGEMEEn OVERZICHT
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tecHNIek dIe overtuIgt

veILIgHeIdsroLkoppeLINg voor meer veILIgHeId 
Uniek is onze slijtvaste veiligheidsrolkoppeling met zacht aanloop-mo-

ment, die de gebruiker beschermt tegen verwondingen en de machine 

tegen overbelasting.

stabIeLe gereedscHapsHouder 

De versterkte en lange vergrendelingsrollen van hooggelegeerd 

gereedschapsstaal zorgen niet alleen voor een stevige grip van het 

gereedschap in de houder, maar dragen ook bij tot een betrouwbare 

draaimomentoverbrenging.

Vakmensen die dagelijks urenlang met hun boor- en hakhamers werken, kunnen zich geen compromis veroorloven. Ze hebben

sterke en degelijke machines nodig, waarop ze volledig kunnen vertrouwen. DUSS weet wat vakmensen nodig hebben en houdt

daarmee bij de productontwikkeling rekening. Het resultaat zijn krachtige en betrouwbare machines van hoge kwaliteit, die tijdens

het dagelijkse harde werk overtuigen door hun sterke eigenschappen.

vertIcaaL gebruIk 
Bij verticaal gebruik kan een extra handgreep in de schakelhandgreep

worden geschroefd. De positie van de schakelhandgreep

en extra handgreep is optimaal en zorgt voor meer comfort

en productiviteit bij een boren en hakken ergonomisch en zonder 

rugklachten. Ergonomisch en economisch voordelig, want menkan 

comfortabeler en langer werken.

verHoudINg tusseN geWIcHt eN vermogeN 
Ervaren vakmensen weten dat bij het boren van plug- of ankergaten

en dozen, tijdens het hakken of het maken van sleuven

en het nauwkeurige bijwerken daarvan, vooral op een steiger of

ladder, een zo gering mogelijk machinegewicht tegenover een

hoog vermogen van groot belang is. Machines „made by DUSS“ 

worden gekenmerkt door een bijzonder gunstige verhouding tussen 

gewicht en vermogen en een goede verdeling van het gewicht.

rva (terugsLag-vIbratIe-absorberINg) 
De vibratiedemping RVA reduceert de op de gebruiker inwerkende

trillingen tot een minimum – voor continu gebruik met groot

bedieningscomfort. Het actieve contragewicht vangt de terugslag

direct op en absorbeert de vrijgekomen trillingen effectief.

De schakelhandgreep is volledig losgekoppeld van de behuizing.

Daardoor wordt ook bij gebruik van de aanschroefbare extra

handgreep een optimale demping van de vibratie gegarandeerd.

BOOR- En BREEKTECHnIEK
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toepassINgsgebIedeN

 � indraaien ook van grote schroeven

 � kleine en grote boringen (1ste/2de versnelling)

 � werken met gatzagen en machinehoutboren

 � uitdraaien van schroeven

 � mengen en roeren van vloeibare materialen

 � voor alle toepassingen waarvoor een hoog aandraaimoment   

 vereist is (boren in rvs-platen, tappen van schroefdraad met laag   

 toerental enz.)

voordeLeN

 � zeer hoog aandraaimoment in 1ste versnelling (120 Nm)

 � hoog toerental in 2de versnelling

 � traploze instelling van toerental met de schakelaar

 � rechts/links-omschakeling

 � directe overbelastingskoppeling (DTC) beschermt de  

 machine betrouwbaar tegen overbelasting

 � solide behuizing van magnesium

 � robuuste, groot gedimensioneerde lagering van de booras

 � 2 versnellingsaandrijving met 3-voudig gereduceerd toerental

 � stabiele, groot gedimensioneerde zijhandgreep, 360° draaibaar,   

 met rubberen oppervlak voor een goede grip

 � hoogwaardige snelspankop voor snel en eenvoudig wisselen  

 van gereedschap 

besteLNr. b 13 b

Standaarduitrusting: DUSS boor/-schroefmachine B 13 B,  

snelspankop met veiligheidsschroef, zijhandgreep.

B 13 B

Gereedschappen en accessoires voor B 13 B op de pagina 12.

tecHNIscHe gegeveNs b 13 b

Opgenomen vermogen 760 W

Schroeven in zachthout, zonder voorboren, max. 11 x 400 mm

Aandraaimoment (1ste versnelling) 120 Nm

Machinegewicht 2,8 kg

Spindelopname 1/2" - 20 UNF

Kraag-Ø 43 mm

Spanbereik boorkop Ø 1,5 - 13 mm

Boor-Ø in 1ste versnelling 2de versnelling

   zachthout met machinehoutboren 51 - 80 mm tot 50 mm

Nominale belasting 0 - 170 t/min 0 - 1320 t/min

boor/-scHroeFmacHINe
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toepassINgsgebIedeN

 � kleine en grote boringen (1ste/2de versnelling)

 � indraaien ook van grote schroeven

 � mengen en roeren van vloeibare materialen

 �  werken met gatzagen

 � verwijderen van lak en roest met borstel

 � polijsten 

voordeLeN

 � hoog aandraaimoment in 1ste versnelling (45 Nm)

 � hoog toerental in 2de versnelling

 � traploze instelling van toerental met de schakelaar of regelwiel

 � rechts/links-omschakeling 

 � solide behuizing van magnesium

 � robuuste, groot gedimensioneerde lagering van de booras

 � 2 versnellingsaandrijving met 3-voudig gereduceerd toerental

 � hoogwaardige snelspankop voor snel en eenvoudig wisselen  

 van gereedschap

besteLNr. b 13/2 rLe 

Standaarduitrusting: DUSS 2-toerige-boormachine B 13/2 RLE, snel-

spankop met bevestigingsschroef, zijhandgreep,  

boordiepteaanslag.

B 13/2 RLE SB 13/2 RLE

toepassINgsgebIedeN

 � boren ook in metselwerk en beton

 � boren van plug- en ankergaten

 � kleine en grote boringen (1ste/2de versnelling)

 � indraaien ook van grote schroeven

 � mengen en roeren van vloeibare materialen

 � werken met gatzagen

 � dozen boren met dozenboren

 � verwijderen van lak en roest met borstel

 � polijsten

voordeLeN

 � snel omschakelen boren/slagboren

 � hoog aandraaimoment in 1ste versnelling (45 Nm)

 � hoog toerental in 2de versnelling

 � traploze instelling van toerental en aantal slagen  

 met de schakelaar of regelwiel

 � rechts/links-omschakeling 

 � solide behuizing van magnesium

 � robuuste, groot gedimensioneerde lagering van de booras

 � 2 versnellingsaandrijving met 3-voudig gereduceerd toerental

 � hoogwaardige snelspankop voor snel en eenvoudig wisselen  

 van gereedschap

besteLNr. sb 13/2 rLe

Standaarduitrusting: DUSS 2-toerige-slagboormachine  

SB 13/2 RLE, snelspankop met bevestigingsschroef, zijhandgreep, 

boordiepteaanslag.

tecHNIscHe gegeveNs sb 13/2 rLe

Opgenomen vermogen 650 W

Schroeven tot Ø 12 mm

Aandraaimoment (1ste versnelling) 45 Nm

Machinegewicht 2,0 kg

Spindelopname 1/2" - 20 UNF

Kraag-Ø 43 mm

Max. aantal slagen 42000 slagen/min

Spanbereik boorkop Ø 1,5 - 13 mm

Boor-Ø in 1ste versnelling 2de versnelling

   staal 16 mm 8 mm

   zachthout 40 mm 20 mm

   steen 20 mm 13 mm

   lichte bouwmaterialen met gatzagen 105 mm 50 mm

   kalkzandsteen en metselwerk
   met dozenboor

66 mm -

Nominale belasting 0 - 450 t/min 0 - 1550 t/min

Gereedschappen en accessoires voor B 13/2 RLE en SB 13/2 RLE op de pagina 12.

tecHNIscHe gegeveNs b 13/2 rLe

Opgenomen vermogen 650 W

Schroeven tot Ø 12 mm

Aandraaimoment (1ste versnelling) 45 Nm

Machinegewicht 1,9 kg

Spindelopname 1/2" - 20 UNF

Kraag-Ø 43 mm

Spanbereik boorkop Ø 1,5 - 13 mm

Boor-Ø in 1ste versnelling 2de versnelling

   staal 16 mm 8 mm

   zachthout 40 mm 20 mm

   lichte bouwmaterialen met gatzagen 105 mm 50 mm

Nominale belasting 0 - 450 t/min 0 - 1550 t/min

2-toerIge-sLagboormacHINe2-toerIge-boormacHINe
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ACCESSOIRES

taFeLboorstaNdaard kb 43 biedt hoge prestaties en precisie 

voor nauwkeurig boren op boorstandaard 

toepassINgsgebIedeN

 � haakse boringen

 � stationair gebruik van boormachines en slagboormachines  

 evenals draadtapmachines, schroef- en slijpmachines met  

 een kraag-Ø van 43 mm

voordeLeN

 � boortafel, schuifkop en machinehouder van sterk,  

 hamerslag gelakt gietijzer

 � snel en eenvoudig plaatsen en uitnemen van de machine

 � kolom, schuifas en -hendel van massief staal

 � precies werken dankzij fijne tandheugel, instelbare geleidespie en  

 traploos verstelbare diepteaanslag

 � kruisvormige T-groeven ter bevestiging van een bankschroef

 � opvanggoot voor koelvloeistof en spaanders in de boortafel

besteLNr. kb 43

Standaarduitrusting: DUSS tafelboorstandaard KB 43,

gaffelsleutel SW 17.

dopsLeuteL adapter 

Adapter met dopsleutel met 1/2" vierkante-

opname voor de snelspankop

besteLNr. sta

gateNZageN – precIsIesNeLHeId, bImetaLeN eN HardmetaLeN gatZageN

voor gaten met de hoogste precisie en voor universeel gebruik.  

Meer informatie op de pagina 85 en vanaf pagina 92.

tecHNIscHe gegeveNs kb 43

Boorspil Ø 43 mm

Grootste slag in één gang 120 mm

Uitlading 140 mm

Afstand (verstelbaar aan de zuil) tussen
boorspil en boortafel

0 - 530 mm

Hoogte x breedte x diepte 385 x 245 x 325 mm

Gewicht 14,0 kg

b 13 b · b 13/2 rLe · sb 13/2 rLe

b 13/2 rLe · sb 13/2 rLe

Desgewenst kunnen ook speciale uitvoeringen worden geleverd.

boor/-scHroeFmacHINe · boormacHINes
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tecHNIscHe gegeveNs d 38 rLe

Opgenomen vermogen 2000 W

Boorbereik in

   staal met volboor tot Ø 32 mm

   hout met volboor tot Ø 130 mm

   polypropylen met gatzagen LS tot Ø 600 mm

Nominale belasting 1e/2e/3e/4e versnelling 120/210/380/650 t/min

Machinegewicht 8,6 kg

Kraag-Ø 70 mm

Gereedschapopname Morseconus MC 3

voorZetsukkoppeLINg 

voor veilig, handgestuurd gebruik, aanloop-

moment 200 Nm, machineopname MC 3, 

gereedschapopname 1/2" vierkant

besteLNr. vsku

scHroeFHaNdgreep

voor veilig, handgestuurd gebruik

besteLNr. d38-sH

reduceerINZetstuk mc3/

mc2 voor gereedschappen met

opname MC 2

besteLNr. d 324

reduceerINZetstuk mc3/

mc1 voor gereedschappen met

opname MC 1

besteLNr. d 323

boorkopopName mc 3

voor boorkop F 13

besteLNr. d 322

boorkop

spanbereik 1 - 13 mm, voor op-

name van boren met cilindrische

schacht, schroefbits enz.

besteLNr. F 13

4 versnellingen en 2000 W voor boren in staal, hout en kunststof of 

als aandrijfmotor

 

toepassINgsgebIedeN

 � staal-/metaalbouw

 � houtbouw

 � aandrijfmotor voor verschillende toepassingen

voordeLeN

 � groter toerentalbereik door 4-versnellingsaandrijving

 �  korte, compacte bouwlengte (ca. 280 mm)

 �  schakelaarvergrendeling voor continu gebruik

 � precieze gereedschapopname, voor exacte rondloop en 

 grote krachtoverbrenging

 � sterke, robuuste 2000 W motor met rechts-/linksloop

 � elektronische constanthouding toerental

 � toerental in elke versnelling traploos instelbaar door regelwiel

 � zeer hoog aandraaimoment in 1ste versnelling (> 250 Nm)

 � onderhoudsvrije 4-versnellingsaandrijving met permanente  

 smering

 � gebruiksvriendelijke positie van de rechts-/linksloopschakelaar 

 en toerentalregelaar

 � licht metalen behuizing 

besteLNr. d 38 rLe

Standaarduitrusting: DUSS 4-toerige boormachine D 38 RLE,  

uitdrijfwig.

4-toerIge-boormacHINe · accessoIres

D 38 RLE

ACCESSOIRES

13



tecHNIscHe gegeveNs p 16 sds

Opgenomen vermogen 600 W

Boorbereik met volboor Ø 5 - 24 mm

Boorbereik in staal tot Ø 13 mm

Boorprestatie in hard beton C45/55 (Ø 14 mm) 330 mm/min

Slagenergie 0 - 2,2 J

Nominale belasting 0 - 810 t/min

Aantal slagen 0 - 4400 slagen/min

Machinegewicht 2,7 kg

Gereedschapopname SDS-plus

toepassINgsgebIedeN

 �  boren van plug- en ankergaten, ook boven het hoofd

 �  doorvoeropeningen tot Ø 24 mm voor verwarmingsbuizen, 

elektriciteitskabels enz.

 �  in- en uitdraaien van schroeven

 � binnenafwerking, metaal- en houtbouw

 �  installatie van elektriciteit, sanitair en verwarming

voordeLeN

 � zeer handig door laag gewicht

 � veiligheidsrolkoppeling met zacht aanloopmoment 

 (bescherming tegen verwondingen, overbelasting en  

 gereedschapbreuk)

 � traploze instelling van toerental en slagkracht met schakelaar  

 voor zacht, uiterst precies boren 

 � rechts/links-omschakeling

 � schakelaarvergrendeling voor moeiteloos werken ook 

 bij lang seriewerk

 � vibratiegedempt slagmechanisme

 � slaguitschakeling voor het boren in hout, staal, tegels enz.

 � snelle gereedschapwissel

 � robuuste constructie (buitenkant: glasvezelversterkte 

 polyamide; binnenkant: magnesium behuizing)

besteLNr. p 16 sds

Standaarduitrusting: DUSS boorhamer P 16 SDS, zijhandgreep, tube 

vet, boorgruisvanger, boordiepteaanslag, gereedschapskoffer voor 

machine en gereedschappen.

P 16 SDS

boorHamer

Gereedschappen en accessoires voor P 16 SDS op de pagina’s 16 en 17.14



tecHNIscHe gegeveNs p 26 sds

Opgenomen vermogen 710 W

Boorbereik met volboor Ø 5 - 30 mm

Boorbereik met hamerboorkroon Ø 40 - 82 mm

Boorbereik in staal tot Ø 13 mm

Boorprestatie in hard beton C45/55 (Ø 20 mm) 240 mm/min

Slagenergie 0 - 3,6 J

Nominale belasting 0 - 700 t/min

Aantal slagen 0 - 3700 slagen/min

Machinegewicht 3,6 kg

Gereedschapopname SDS-plus

toepassINgsgebIedeN

 �  boren van plug- en ankergaten, ook boven het hoofd

 �  doorvoeropeningen tot Ø 30 mm voor verwarmingsbuizen, 

elektriciteitskabels enz.

 �  dozen boren in metselwerk tot Ø 82 mm

 �  gevelbouw, metaal- en houtbouw

 �  installatie van elektriciteit, sanitair en verwarming

voordeLeN

 � veiligheidsrolkoppeling met zacht aanloopmoment 

 (bescherming tegen verwondingen, overbelasting en  

 gereedschapbreuk)

 �   traploze instelling van toerental en slagkracht met

 schakelaar voor zacht, uiterst precies boren 

 � schakelaarvergrendeling voor moeiteloos werken ook 

 bij lang seriewerk

 � vibratiegedempt slagmechanisme

 � vibratiedempingselementen

 � slaguitschakeling voor het boren in hout, staal, tegels enz.

 � snelle gereedschapwissel

 � robuuste constructie (buitenkant: glasvezelversterkte 

 polyamide; binnenkant: magnesium behuizing)

besteLNr. p 26 sds

Standaarduitrusting: DUSS boorhamer P 26 SDS, zijhandgreep, tube 

vet, boorgruisvanger, boordiepteaanslag, gereedschapskoffer voor 

machine en gereedschappen.

P 26 SDS

boorHamer

Gereedschappen en accessoires voor P 26 SDS op de pagina’s 16 en 17. 15



boorHamers · combIHamer p 26 c

p 16 sds · p 26 sds · p 26 c* sds-pLus

GEREEDSCHAPPEn · ACCESSOIRES 

4

boorgruIsvaNger

voor boringen boven het hoofd tot  

Ø 10 mm 

besteLNr. sk 17

stoFaFZuIgadapter

voor stofvrij droogboren tot boor-Ø 12 mm  

besteLNr. asg 12 

voor schoon boren tot boor-Ø 68 mm 

besteLNr. asg 68 

 

Meer informatie op de pagina 81.

Hamerboor Hpv sds-pLus

boor-Ø
mm

Werklengte 
mm

totale 
lengte mm

besteL-
Nr. 

boor-Ø
mm

Werklengte 
mm

totale 
lengte mm

besteL-
Nr. 

boor-Ø
mm

Werklengte 
mm

totale 
lengte mm

besteL-
Nr. 

5 50 115 Hpv 505 10 390 455 Hpv 1040 16 550 600 Hpv 1655

5 100 165 Hpv 510 10 540 600 Hpv 1055 16 950 1000 Hpv 1695

6 50 115 Hpv 605 10 940 1000 Hpv 1095 18 200 250 Hpv 1820

6 100 165 Hpv 610 12 110 160 Hpv 1210 18 400 450 Hpv 1840

6 150 215 Hpv 615 12 160 210 Hpv 1215 20 200 250 Hpv 2020

6 200 265 Hpv 620 12 210 260 Hpv 1220 20 400 450 Hpv 2040

6 250 315 Hpv 625 12 260 310 Hpv 1225 22 200 250 Hpv 2220

6,5 150 215 Hpv 6515 12 400 450 Hpv 1240 22 400 450 Hpv 2240

6,5 250 315 Hpv 6525 12 950 1000 Hpv 1295 24 200 250 Hpv 2420

8 100 165 Hpv 810 14 110 160 Hpv 1410 24 400 450 Hpv 2440

8 150 215 Hpv 815 14 210 260 Hpv 1420 25** 200 250 Hpv 2520

8 200 265 Hpv 820 14 260 310 Hpv 1425 25** 400 450 Hpv 2540

8 250 315 Hpv 825 14 400 450 Hpv 1440 28** 400 450 Hpv 2840

8 400 465 Hpv 840 14 550 600 Hpv 1455 30** 200 250 Hpv 3020

8 540 605 Hpv 855 14 950 1000 Hpv 1495 30** 400 450 Hpv 3040

10 100 165 Hpv 1010 15 210 260 Hpv 1520 32** 400 450 Hpv 3240

10 150 215 Hpv 1015 16 260 310 Hpv 1625

10 200 265 Hpv 1020 16 400 450 Hpv 1640

* P 26 C op de pagina 20.

sds-pLus Hamerboor Hpv  

met 4 volhardmetalen snijkanten, en 4 spiralen

toepassINgsgebIedeN

� voor boringen in beton, gewapend beton, metselwerk en 

 natuursteen

voordeLeN

 � maximale levensduur

 � trillingsarme werking, zeer soepele werking

 � bescherming tegen kantelen in geval van  

 wapeningsinslagen

 � uitstekende levensduur

 � snelle afvoer van boorstof

** alleen geschikt voor P 26 SDS en P 26 C

16
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1 2

6

4

7

5

boorHamers · combIHamer p 26 c · HakHamer pk 2

boorkopopName 

SDS-plus, voor de opname van de snelspan-

kop F 19 voor boringen in hout, staal enz. 

(niet slaand), totale lengte 60 mm

besteLNr. dp sds

sNeLspaNkop 

spanbereik 1,5 - 13 mm, voor hout- en  

ijzerboren, schroef- en mengge-

reedschappen, gatzagen enz.

besteLNr. F 19

stoFaFZuIgINg 

voor hakwerk. Meer informatie op de pagina 82.

besteLNr. masH 3

p 26 c · pk 2* sds-pLus

p 26 sds · p 26 c* sds-pLus

gateNZageN – precIsIesNeLHeId,  

bImetaLeN eN HardmetaLeN

voor gaten met de hoogste precisie en voor 

universeel gebruik. Meer informatie op  

pagina 85 en vanaf pagina 92.

* P 26 C op de pagina 20, PK 2 op de pagina 38.

beIteL sds-pLus

Werkbreedte 
mm

totale lengte 
mm

besteLNr. 

3 · puNtbeIteL smp

- 250 smp 1

4 · pLatte beIteL Fmp

20 250 Fmp 2

5 · brede beIteL bmp

40 250 bmp 3

6 · tegeLbeIteL Lmp

40 250 Lmp 4

7 · HoLbeIteL Hmp

22 250 Hmp 5

1 · doorN voor de opname van de hamerboorkroon CP  
met geïntegreerde centreerboor  sds-pLus

2 · HamerboorkrooN 

totale lengte 
mm

besteLNr. boor-Ø
mm

totale lengte  
mm

besteLNr. 

175 dpc 1 40 70 cp 40

340 dpc 2 50 70 cp 50

440 dpc 3 68 70 cp 68

82 70 cp 82

17



TECHnISCHE GEGEVEnS P 26 C P 30 P 60 A P 90 PX 48 A PX 76 PX 78 PX 96

Opgenomen vermogen (W) 710 710 1000 1100 920 1050 1500 1300

Toerental en slagkracht instelbaar met

S = schakelaar, R = regelwiel
S S, R R R S, R R R R

Elektronische constanthouding toerental

toerental vollast = toerental nullast
- • • • • • • •

Schakelaarvergrendeling voor continu gebruik • • • • • • • •

Dempingselement tussen schakelhandgreep en machine • • RVA • RVA • RVA •

Boorbereik met volboor (Ø mm) 5 - 30 5 - 35 8 - 55 8 - 80 8 - 55 12 - 80 12 - 80 12 - 80

Boorbereik met hamerboorkroon (Ø mm) 40 - 82 45 - 82 55 - 100 55 - 125 45 - 90 45 - 150 45 - 150 45 - 150

Hakvermogen in hard beton C45/55 met  

puntbeitel (kg/h)
ca. 50 ca. 80 ca.  105 ca. 160 ca. 125 ca. 150 ca. 200 ca. 220

Slagenergie (J) 0 - 3,6 0 - 5,7 3,3 - 8,5 4,3 - 10,5 0 - 7 3,5 - 8,5 4,5 - 10 4,5 - 11

Nominale belasting (t/min) 0 - 700 0 - 390 130 - 250 110 - 200 0 - 480 140 - 280 170 - 310 120 - 260

Aantal slagen traploos regelbaar (slagen/min) 0 - 3700 0 - 3000 1670 - 3200 1650 - 2780 0 - 3700 1500 - 3000 1800 - 3370 1500 - 2700

Toerental en slagkracht instelbaar - • • • • • • •

Machinegewicht (kg) 3,9 4,5 7,2 8,0 5,5 6,7 7,6 8,6

Gereedschapopname van de machine SDS-plus 13 mm zeskant 19 mm zeskant 19 mm zeskant SDS-max SDS-max SDS-max SDS-max

Terug te vinden op de pagina 20 21 24 25 28 29 30 31

overZIcHt

COMBIHAMERS
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TECHnISCHE GEGEVEnS P 26 C P 30 P 60 A P 90 PX 48 A PX 76 PX 78 PX 96

Opgenomen vermogen (W) 710 710 1000 1100 920 1050 1500 1300

Toerental en slagkracht instelbaar met

S = schakelaar, R = regelwiel
S S, R R R S, R R R R

Elektronische constanthouding toerental

toerental vollast = toerental nullast
- • • • • • • •

Schakelaarvergrendeling voor continu gebruik • • • • • • • •

Dempingselement tussen schakelhandgreep en machine • • RVA • RVA • RVA •

Boorbereik met volboor (Ø mm) 5 - 30 5 - 35 8 - 55 8 - 80 8 - 55 12 - 80 12 - 80 12 - 80

Boorbereik met hamerboorkroon (Ø mm) 40 - 82 45 - 82 55 - 100 55 - 125 45 - 90 45 - 150 45 - 150 45 - 150

Hakvermogen in hard beton C45/55 met  

puntbeitel (kg/h)
ca. 50 ca. 80 ca.  105 ca. 160 ca. 125 ca. 150 ca. 200 ca. 220

Slagenergie (J) 0 - 3,6 0 - 5,7 3,3 - 8,5 4,3 - 10,5 0 - 7 3,5 - 8,5 4,5 - 10 4,5 - 11

Nominale belasting (t/min) 0 - 700 0 - 390 130 - 250 110 - 200 0 - 480 140 - 280 170 - 310 120 - 260

Aantal slagen traploos regelbaar (slagen/min) 0 - 3700 0 - 3000 1670 - 3200 1650 - 2780 0 - 3700 1500 - 3000 1800 - 3370 1500 - 2700

Toerental en slagkracht instelbaar - • • • • • • •

Machinegewicht (kg) 3,9 4,5 7,2 8,0 5,5 6,7 7,6 8,6

Gereedschapopname van de machine SDS-plus 13 mm zeskant 19 mm zeskant 19 mm zeskant SDS-max SDS-max SDS-max SDS-max

Terug te vinden op de pagina 20 21 24 25 28 29 30 31

overZIcHt
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toepassINgsgebIedeN

 � boren van plug- en ankergaten

 � doorvoeropeningen tot Ø 30 mm voor verwarmingsbuizen,  

 elektriciteitskabels enz.

 � dozen boren in metselwerk tot Ø 82 mm

 � licht hakwer

 � bijwerken ook boven het hoofd

 � precies corrigerend hakken

 � gevelbouw, metaal- en houtbouw

 �  installatie van elektriciteit, sanitair en verwarming

voordeLeN 

 � traploze instelling van toerental en slagkracht met schakelaar  

 voor zacht, uiterst precies boren en hakken 

 � snel omschakelen tussen boren en hakken

 � beitel positioneerbaar in 20 standen

 � vibratiedempingselementen

 � onderhoudsvrij door permanente smering

 � snelle gereedschapwissel

 � slijtvaste veiligheidsrolkoppeling

besteLNr. p 26 c

Standaarduitrusting: DUSS combihamer P 26 C, zijhandgreep, tube 

vet, boorgruisvanger, boordiepteaanslag, gereedschapskoffer voor 

machine en gereedschappen.

tecHNIscHe gegeveNs p 26 c

Opgenomen vermogen 710 W

Boorbereik met volboor Ø 5 - 30 mm

Boorbereik met hamerboorkroon Ø 40 - 82 mm

Boorprestatie in hard beton C45/55 (Ø 14 mm) 460 mm/min

Boorprestatie in hard beton C45/55 (Ø 20 mm) 240 mm/min

Hakvermogen in hard beton C45/55 met puntbeitel ca. 50 kg/h

Slagenergie 0 - 3,6 J

Nominale belasting 0 - 700 t/min

Aantal slagen 0 - 3700 slagen/min

Machinegewicht 3,9 kg

Gereedschapopname SDS-plus

P 26 C

combIHamer

Gereedschappen en accessoires voor P 26 C op de pagina’s 16 en 17.20



toepassINgsgebIedeN

 � boren van plug- en ankergaten, gevelbevestiging

 � boringen boven het hoofd en serieboringen

 � dozen boren

 � aanbrengen van sleuven en leidingkanalen

 � pleisterwerk en tegels afhakken

 � oppervlaktesanering

 � nauwkeurig bijwerken

voordeLeN 

 � elektronische constanthouding toerental

 � traploze instelling van toerental en slagkracht met schakelaar  

 of regwiel

 � snel omschakelen tussen boren en hakken

 � beitel positioneerbaar in 20 standen

 � vibratiedempingselementen

 � onderhoudsvrij door permanente smering

 � snelle gereedschapwissel

 � slijtvaste veiligheidsrolkoppeling 

 

besteLNr. p 30

Standaarduitrusting: DUSS combihamer P 30, zijhandgreep,  

tube vet, boorgruisvanger, gereedschapskoffer voor machine en  

gereedschappen.

tecHNIscHe gegeveNs p 30

Opgenomen vermogen 710 W

Boorbereik met volboor Ø 5 - 35 mm

Boorbereik met hamerboorkroon Ø 45 - 82 mm

Boorprestatie in hard beton C45/55 (Ø 22 mm) 180 mm/min

Hakvermogen in hard beton C45/55 met puntbeitel ca. 80 kg/h

Slagenergie 0 - 5,7 J

Nominale belasting 0 - 390 t/min

Aantal slagen 0 - 3000 slagen/min

Machinegewicht 4,5 kg

Gereedschapopname 13 mm zeskant

P 30

combIHamer

Gereedschappen en accessoires voor P 30 op de pagina’s 22 en 23. 21



1

2

3 4

combIHamer

1 · Hamerboor H dubbele spiraalboor, met manchet 13 mm ZeskaNt

boor-Ø
mm

Werklengte
mm

totale lengte 
mm

besteLNr. boor-Ø
mm

Werklengte
mm

totale lengte 
mm

besteLNr. 

18 260 350 H 2182 24 150 240 H 2241

18 410 500 H 2184 24 260 350 H 2242

18 600 690 H 2186 24 410 500 H 2244

18 800 890 H 2188 25 260 350 H 2252

20 150 240 H 2201 25 410 500 H 2254

20 260 350 H 2202 25 600 690 H 2256

20 410 500 H 2204 26 150 240 H 2261

22 150 240 H 2221 28 260 350 H 2282

22 260 350 H 2222 28 410 500 H 2284

22 410 500 H 2224 30 260 350 H 2302

22 600 690 H 2226 30 410 500 H 2304

22 800 890 H 2228

3 · HamerboorkrooN cd met centreerboor ZX 13, met manchet 13 mm ZeskaNt

boor-Ø
mm

Werklengte
mm

totale lengte 
mm

besteLNr. boor-Ø
mm

Werklengte
mm

totale lengte 
mm

besteLNr. 

45 180 300 cd 2401 68 180 300 cd 2661

45 400 520 cd 2403 68 400 520 cd 2663

50 180 300 cd 2521 82 180 300 cd 2801

50 400 520 cd 2523 82 400 520 cd 2803

4 · ceNtreerboor ZX 13 voor hamerboorkroon CD, boor-Ø 11 mm, totale lengte 135 mm ZX 13

2 · Hamerboor H dubbele spiraalboor met stift, met manchet 13 mm ZeskaNt

boor-Ø
mm

Werklengte
mm

totale lengte 
mm

besteLNr. boor-Ø
mm

Werklengte
mm

totale lengte 
mm

besteLNr. 

32 260 350 H 2322 35 410 500 H 2354

32 410 500 H 2324 43 450 540 H 2434

35 260 350 H 2352

GEREEDSCHAPPEn · ACCESSOIRES  

p 30 13 mm ZeskaNt

Op aanvraag kunnen ook gereedschappen geproduceerd worden die afwijken van het standaardprogramma.22



1

4

2

3

combIHamer

sNeLspaNkop 

spanbereik 1,5 - 13 mm, voor hout en ijzer-

boren, schroef- en menggereedschappen, 

gatzagen enz.

besteLNr. F

doorN 

13 mm zeskant, voor snelspankop F (niet 

slaand), totale lengte 110 mm

besteLNr. dF 2

sNeLWIsseLkop 

voor de opname van SDS-plus hamerboren 

(op de pagina 16) en hardmetalen HR-,  

HRS- en HDR hamerboren, met manchet, 

totale lengte 170 mm

besteLNr. du 2

boorgruIsvaNger

voor boren boven het hoofd met 

SDS-plus hamerboren (op de 

pagina 16) tot Ø 10 mm 

besteLNr. sk 17

stoFaFZuIgadapter

voor stofvrij droogboren tot boor-Ø 12 mm  

besteLNr. asg 12 

voor schoon boren tot boor-Ø 68 mm 

besteLNr. asg 68 

 

Meer informatie op de pagina 81.

beIteL met manchet 13 mm ZeskaNt

Werkbreedte 
mm

totale lengte 
mm

besteLNr. 

1 · puNtbeIteL sm

- 340 sm 21

- 500 sm 26

2 · pLatte beIteL Fm

20 340 Fm 22

20 500 Fm 27

3 · brede beIteL bm

40 340 bm 23

50 340 bm 29

4 · HoLbeIteL Hm

20 250 Hm 24

stoFaFZuIgINg 

voor hak- en breekwerk. Meer informatie  

op de pagina 82.

besteLNr. masH 1

verLeNgstuk

bij gebruik van beitels met een totale lengte 

van 490 mm tot 670 mm

besteLNr. vLma

Op aanvraag kunnen ook gereedschappen geproduceerd worden die afwijken van het standaardprogramma. 23



toepassINgsgebIedeN

 � middelgrote boringen

 � dozen boren

 � middelzwaar hakwerk

 � aanbrengen van sleuven en leidingkanalen

 � bijwerken

voordeLeN

 � kan lange tijd aan één stuk worden gebruikt dankzij actieve  

 vibratiedemping (RVA)

 � inschroefbare, vibratiegedempte extra handgreep voor een  

 rugklachten voorkomende werkhouding bij verticaal gebruik

 � led-indicatie voor optimale onderhoudsplanning

 � constant hoge motorprestatie dankzij geoptimaliseerde  

 motorkoeling

 � elektronische constanthouding toerental

 � traploze instelling van toerental en slagkracht met regelwiel

 � snel omschakelen tussen boren en hakken

 � beitel positioneerbaar in 20 standen

 � onderhoudsvrij door permanente smering

 � slijtvaste veiligheidsrolkoppeling

besteLNr. p 60 a

Standaarduitrusting: DUSS combihamer P 60 A, zijhandgreep,  

extra handgreep, tube vet, gereedschapskoffer voor machine en  

gereedschappen.

tecHNIscHe gegeveNs p 60 a

Opgenomen vermogen 1000 W

Boorbereik met volboor Ø 8 - 55 mm

Boorbereik met hamerboorkroon Ø 55 - 100 mm

Boorprestatie in hard beton C45/55 (Ø 30 mm) 130 mm/min

Hakvermogen in hard beton C45/55 met puntbeitel ca. 105 kg/h

Slagenergie 3,3 - 8,5 J

Nominale belasting 130 - 250 t/min

Aantal slagen 1670 - 3200 slagen/min

Machinegewicht 7,2 kg

Gereedschapopname 19 mm zeskant

Vibratiewaarde boren/hakken

   normaal gebruik 8,9/7,3 m/s²

   verticaal gebruik 8,2/6,8 m/s²

P 60 A

combIHamer

Gereedschappen en accessoires voor P 60 A op de pagina’s 26 en 27.24



toepassINgsgebIedeN

 � grote en diepe boringen

 � grote serieboringen

 � zwaar hakwerk

 � hakken van openingen 

 � uitsparingen en kanalen

voordeLeN

 � elektronische constanthouding toerental

 � traploze instelling van toerental en slagkracht met regelwiel

 � snel omschakelen tussen boren en hakken

 � beitel positioneerbaar in 20 standen

 � vibratiedempingselementen

 � onderhoudsvrij door permanente smering 

 � slijtvaste veiligheidsrolkoppeling 

besteLNr. p 90

Standaarduitrusting: DUSS combihamer P 90, zijhandgreep,  

tube vet, gereedschapskoffer voor machine en gereedschappen.

tecHNIscHe gegeveNs p 90

Opgenomen vermogen 1100 W

Boorbereik met volboor Ø 8 - 80 mm

Boorbereik met hamerboorkroon Ø 55 - 125 mm

Boorprestatie in hard beton C45/55 (Ø 35 mm) 120 mm/min

Hakvermogen in hard beton C45/55 met puntbeitel ca. 160 kg/h

Slagenergie 4,3 - 10,5 J

Nominale belasting 110 - 200 t/min

Aantal slagen 1650 - 2780 slagen/min

Machinegewicht 8,0 kg

Gereedschapopname 19 mm zeskant

P 90

combIHamer

Gereedschappen en accessoires voor P 90 op de pagina’s 26 en 27. 25



1

2

3

combIHamers

GEREEDSCHAPPEn · ACCESSOIRES  

3 · Hamerboor H spiraalboor met stift, met manchet 19 mm ZeskaNt

boor-Ø
mm

Werklengte
mm

totale lengte 
mm

besteLNr. boor-Ø
mm

Werklengte
mm

totale lengte 
mm

besteLNr. 

46 500 700 H 3465 55 1200 1400 H 35512

46 900 1100 H 3469 66* 500 700 H 3665

46 1200 1400 H 34612 66* 900 1100 H 3669

55 500 700 H 3555 80* 500 700 H 3805

55 900 1100 H 3559 80* 900 1100 H 3809

1 · Hamerboor H dubbele spiraalboor, met manchet 19 mm ZeskaNt

boor-Ø
mm

Werklengte
mm

totale lengte 
mm

besteLNr. boor-Ø
mm

Werklengte
mm

totale lengte 
mm

besteLNr. 

16 200 380 H 3162 25 600 770 H 3256

16 410 570 H 3164 25 900 1020 H 3259

18 200 380 H 3182 25 1200 1360 H 32512

18 410 570 H 3184 27 410 570 H 3274

18 800 980 H 3188 28 260 420 H 3282

19 410 570 H 3194 28 410 570 H 3284

20 260 420 H 3202 30 100 260 H 3301

20 410 570 H 3204 30 260 420 H 3302

22 260 420 H 3222 30 410 570 H 3304

22 410 570 H 3224 30 600 770 H 3306

22 600 770 H 3226 30 900 1020 H 3309

24 260 420 H 3242 30 1200 1360 H 33012

25 260 420 H 3252 32 260 420 H 3322

25 410 570 H 3254 32 410 570 H 3324

2 · Hamerboor H dubbele spiraalboor met stift, met manchet 19 mm ZeskaNt

boor-Ø
mm

Werklengte
mm

totale lengte 
mm

besteLNr. boor-Ø
mm

Werklengte
mm

totale lengte 
mm

besteLNr. 

35 260 420 H 3352 40 260 420 H 3402

35 410 570 H 3354 40 410 570 H 3404

35 900 1060 H 3359 40 900 1060 H 3409

35 1200 1360 H 33512

p 60 a · p 90 19 mm ZeskaNt

* alleen geschikt voor P 90

Op aanvraag kunnen ook gereedschappen geproduceerd worden die afwijken van het standaardprogramma.26



6

9

7

10

8

4 5

combIHamers

sNeLWIsseLkop 

voor de opname van SDS-plus hamerboren (op de pagina 

16) en hardmetalen HR-, HRS- en HDR hamerboren,  

met manchet, totale lengte 230 mm, alleen geschikt voor 

P 60 A

besteLNr. du 3

stoFaFZuIgadapter 

voor schoon boren tot boor-Ø 68 mm.  

Meer informatie op de pagina 81.

besteLNr. asg 68

boorgruIsvaNger

voor boren boven het hoofd met 

SDS-plus hamerboren (op de 

pagina 16) tot Ø 10 mm 

besteLNr. sk 17

4 · HamerboorkrooN cd met centreerboor ZX 13, met manchet 19 mm ZeskaNt

boor-Ø
mm

Werklengte
mm

totale lengte 
mm

besteLNr. boor-Ø
mm

Werklengte
mm

totale lengte 
mm

besteLNr. 

55 185 345 cd 3521 90 185 345 cd 3901

55 485 645 cd 3525 90 485 645 cd 3905

68 185 345 cd 3661 100 185 345 cd 31041

68 485 645 cd 3665 100 485 645 cd 31045

82 185 345 cd 3801 125* 185 345 cd 31291

82 485 645 cd 3805 125* 485 645 cd 31295

5 · ceNtreerboor ZX 13 voor hamerboorkroon CD, boor-Ø 11 mm ZX 13

* alleen geschikt voor P 90

beIteL met manchet 19 mm ZeskaNt

Werkbreedte 
mm

Werklengte
mm

totale  
lengte mm

besteLNr. 

 6 · puNtbeIteL sm

- 140 340 sm 322

- 260 420 sm 342

- 400 560 sm 356

 7 · pLatte beIteL Fm

26 140 340 Fm 324

26 260 420 Fm 344

26 400 560 Fm 358

 8 · brede beIteL bm

40 260 420 bm 346

50 260 420 bm 348

 9 · spadebeIteL sp

100 270 430 sp 306

 10 · HoLbeIteL Hm

25 - 310 Hm 351

stoFaFZuIgINg

voor hak- en breekwerk.  

Meer informatie op de pagina 82.

besteLNr. masH 2

verLeNgstuk

bij gebruik van beitels met een totale lengte 

van 490 mm tot 670 mm

besteLNr. vLma

Op aanvraag kunnen ook gereedschappen geproduceerd worden die afwijken van het standaardprogramma. 27



toepassINgsgebIedeN

 � boren van plug- en ankergaten, gevelbevestiging

 � boringen boven het hoofd en serieboringen

 � dozen boren

 � pleisterwerk en tegels afhakken

 � oppervlaktesanering

 � aanbrengen van sleuven en leidingkanalen

 � nauwkeurig bijwerken

voordeLeN

 � uitstekende boor-en hakcapaciteit

 � kan lange tijd aan één stuk worden gebruikt dankzij actieve  

 vibratiedemping (RVA)

 � zeer laag gewicht

 � elektronische constanthouding toerental

 � traploze instelling van toerental en slagkracht met schakelaar  

 of regelwiel

 � snel omschakelen tussen boren en hakken

 � beitel positioneerbaar in 20 standen

 � onderhoudsvrij door permanente smering

 � slijtvaste veiligheidsrolkoppeling

besteLNr. pX 48 a

Standaarduitrusting: DUSS combihamer PX 48 A, zijhandgreep, tube 

vet, gereedschapskoffer voor machine en gereedschappen.

tecHNIscHe gegeveNs pX 48 a

Opgenomen vermogen 920 W

Boorbereik met volboor Ø 8 - 55 mm

Boorbereik met hamerboorkroon Ø 45 - 90 mm

Boorprestatie in hard beton C45/55 (Ø 25 mm) 270 mm/min

Hakvermogen in hard beton C45/55 met puntbeitel ca. 125 kg/h

Slagenergie 0 - 7 J

Nominale belasting 0 - 480 t/min

Aantal slagen 0 - 3700 slagen/min

Machinegewicht 5,5 kg

Gereedschapopname SDS-max

Vibratiewaarde boren/hakken

   normaal gebruik 6,8/5,5 m/s²

PX 48 A

Gereedschappen en accessoires voor PX 48 A op de pagina’s 32 tot 35.

combIHamer

28



toepassINgsgebIedeN

 � middelgrote boringen

 � doorvoeropeningen

 � dozen boren

 � middelzwaar hakwerk

 � aanbrengen van sleuven en leidingkanalen

 � bijwerken

voordeLeN

 � elektronische constanthouding toerental

 � traploze instelling van toerental en slagkracht met regelwiel

 � snel omschakelen tussen boren en hakken

 � beitel positioneerbaar in 20 standen

 � vibratiedempingselementen

 � onderhoudsvrij door permanente smering

 � slijtvaste veiligheidsrolkoppeling

besteLNr. pX 76

Standaarduitrusting: DUSS combihamer PX 76, zijhandgreep, tube vet, 

gereedschapskoffer voor machine en gereedschappen.

tecHNIscHe gegeveNs pX 76

Opgenomen vermogen 1050 W

Boorbereik met volboor Ø 12 - 80 mm

Boorbereik met hamerboorkroon Ø 45 - 150 mm

Boorprestatie in hard beton C45/55 (Ø 35 mm) 120 mm/min

Hakvermogen in hard beton C45/55 met puntbeitel ca. 150 kg/h

Slagenergie 3,5 - 8,5 J

Nominale belasting 140 - 280 t/min

Aantal slagen 1500 - 3000 slagen/min

Machinegewicht 6,7 kg

Gereedschapopname SDS-max

PX 76

Gereedschappen en accessoires voor PX 76 op de pagina’s 32 tot 35.

combIHamer

29



toepassINgsgebIedeN

 � middelgrote boringen

 � doorvoeropeningen

 � dozen boren

 � middelzwaar hakwerk

 � aanbrengen van sleuven en leidingkanalen

 � bijwerken

voordeLeN

 � uitstekende boor-en hakcapaciteit

 � kan lange tijd ann één stuk worden gebruikt dankzij actieve  

 vibratiedemping (RVA)

 � inschroefbare, vibratiegedempte extra handgreep voor een  

 rugklachten voorkomende werkhouding bij verticaal gebruik

 � led-indicatie voor optimale onderhoudsplanning

 � constant hoge motorprestatie dankzij geoptimaliseerde  

 motorkoeling

 � elektronische constanthouding toerental

 � traploze instelling van toerental en slagkracht met regelwiel

 � snel omschakelen tussen boren en hakken

 � beitel positioneerbaar in 20 standen

 � onderhoudsvrij door permanente smering

 � slijtvaste veiligheidsrolkoppeling 

besteLNr. pX 78

Standaarduitrusting: DUSS combihamer PX 78, zijhandgreep,  

extra handgreep, tube vet, gereedschapskoffer voor machine en  

gereedschappen.

tecHNIscHe gegeveNs pX 78

Opgenomen vermogen 1500 W

Boorbereik met volboor Ø 12 - 80 mm

Boorbereik met hamerboorkroon Ø 45 - 150 mm

Boorprestatie in hard beton C45/55 (Ø 35 mm) 160 mm/min

Hakvermogen in hard beton C45/55 met puntbeitel ca. 200 kg/h

Slagenergie 4,5 - 10 J

Nominale belasting 170 - 310 t/min

Aantal slagen 1800 - 3370 slagen/min

Machinegewicht 7,6 kg

Gereedschapopname SDS-max

Vibratiewaarde boren/hakken

   normaal gebruik 9,8/6,8 m/s²

   verticaal gebruik 8,2/6,3 m/s²

PX 78

combIHamer

Gereedschappen en accessoires voor PX 78 op de pagina’s 32 tot 35.30



toepassINgsgebIedeN

 � grote en diepe boringen

 � middelgrote serieboringen

 � zwaar hakwerk

 � hakken van openingen

 � uitsparingen en kanalen

voordeLeN

 � elektronische constanthouding toerental

 � traploze instelling van toerental en slagkracht met regelwiel

 � snel omschakelen tussen boren en hakken

 � beitel positioneerbaar in 20 standen

 � vibratiedempingselementen

 � onderhoudsvrij door permanente smering

 � slijtvaste veiligheidsrolkoppeling

besteLNr. pX 96

Standaarduitrusting: DUSS combihamer PX 96, zijhandgreep, tube vet, 

gereedschapskoffer voor machine en gereedschappen.

tecHNIscHe gegeveNs pX 96

Opgenomen vermogen 1300 W

Boorbereik met volboor Ø 12 - 80 mm

Boorbereik met hamerboorkroon Ø 45 - 150 mm

Boorprestatie in hard beton C45/55 (Ø 35 mm) 155 mm/min

Hakvermogen in hard beton C45/55 met puntbeitel ca. 220 kg/h

Slagenergie 4,5 - 11 J

Nominale belasting 120 - 260 t/min

Aantal slagen 1500 - 2700 slagen/min

Machinegewicht 8,6 kg

Gereedschapopname SDS-max

PX 96

combIHamer

Gereedschappen en accessoires voor PX 96 op de pagina’s 32 tot 35. 31



1

2

GEREEDSCHAPPEn · ACCESSOIRES  

pX 48 a · pX 76 · pX 78 · pX 96 sds-maX

1 · Hamerboor HX sds-maX

boor-Ø
mm

Werklengte
mm

totale lengte 
mm

besteLNr. boor-Ø
mm

Werklengte
mm

totale lengte 
mm

besteLNr. 

12 200 340 HX 122 22 400 520 HX 224

12 400 540 HX 124 22 800 920 HX 228

12 600 740 HX 125 24 200 320 HX 242

14 200 340 HX 142 24 400 520 HX 244

14 400 540 HX 144 25 200 320 HX 252

15 200 340 HX 152 25 400 520 HX 254

15 400 540 HX 154 25 800 920 HX 258

16 200 340 HX 162 28 200 320 HX 282

16 400 540 HX 164 28 400 520 HX 284

18 200 340 HX 182 30 400 520 HX 304

18 400 540 HX 184 32 400 520 HX 324

20 200 320 HX 202 32 800 920 HX 328

20 400 520 HX 204 35 400 520 HX 354

20 800 920 HX 208 40 400 520 HX 404

22 200 320 HX 222

2 · doorvoerboor HX sds-maX

boor-Ø
mm

Werklengte
mm

totale lengte 
mm

besteLNr. boor-Ø
mm

Werklengte
mm

totale lengte 
mm

besteLNr. 

46 500 620 HX 465 66* 500 620 HX 665

46 900 1020 HX 469 66* 900 1020 HX 669

55 500 620 HX 555 80* 500 620 HX 805

55 900 1020 HX 559 80* 900 1020 HX 809

* alleen geschikt voor PX 76, PX 78 en PX 96

combIHamers

Op aanvraag kunnen ook gereedschappen geproduceerd worden die afwijken van het standaardprogramma.32



3 4 5

combIHamers

sNeLWIsseLkop

SDS-max, voor de opname van SDS-plus 

boren (op de pagina 16) totale lengte  

220 mm, alleen geschikt voor PX 48 A

besteLNr. dX sds

stoFaFZuIgadapter

voor schoon boren tot boor-Ø 68 mm.  

Meer informatie op de pagina 81.

besteLNr. asg 68

sNeLspaNkop

spanbereik 1,5 - 13 mm, voor hout- en ijzer-

boren, schroef- en menggereedschappen, 

gatzagen enz.

besteLNr. F 19

doorN

SDS-max, voor snelspankop F 19  

(niet slaand)

besteLNr. dXF

3 · doorN dXc voor de opname van de hamerboorkroon CX sds-maX

totale lengte
mm

besteLNr. totale lengte
mm

besteLNr. 

200 dXc 2 460 dXc 4

4 · HamerboorkrooN cX meet centreerboor ZX 13 

boor-Ø
mm

totale lengte
mm

besteLNr. boor-Ø
mm

totale lengte
mm

besteLNr. 

45 80 cX 45 90 80 cX 90

50 80 cX 50 100* 80 cX 100

55 80 cX 55 125* 80 cX 125

68 80 cX 68 150* 80 cX 150

82 80 cX 82

5 · ceNtreerboor ZX 13, boor-Ø 11 mm, totale lengte 135 mm ZX 13

* alleen geschikt voor PX 76, PX 78 en PX 96

stoFaFZuIgINg

voor hak- en breekwerk.  

Meer informatie op de pagina 82.

besteLNr. masH 2

verLeNgstuk

bij gebruik van beitels met een totale lengte 

van 490 mm tot 670 mm

besteLNr. vLma

Op aanvraag kunnen ook gereedschappen geproduceerd worden die afwijken van het standaardprogramma. 33



combIHamers

Op aanvraag kunnen ook gereedschappen geproduceerd worden die afwijken van het standaardprogramma.

sds-maX aFZuIgboor 

met volhardmetalen snijkanten en interne stofafzuiging

toepassINgsgebIedeN

� voor stofvrij boren in beton, metselwerk en natuursteen

� vooral bij werkzaamheden in gesloten ruimten 

 � zelfklevende of composietankers

 � achteraf aangebrachte wapeningsverbindingen

 � geschikt voor alle SDS-max hamerboren en combihamers,  

 ook voor hamers van andere merken  

voordeLeN

 � boorstof wordt op de plaats van ontstaan in het boorgat  

 afgezogen 

 � boren en afzuigen in één stap

 � merkbaar hogere boorsnelheid door optimale afvoer van  

 boorstof

 � stofvrije werkomgeving om de gebruiker te beschermen

 � universele stofzuigeradapter past op alle gangbare industriële  

 stofzuigers

 � langere levensduur van machineonderdelen

aFZuIgboor HXa sds-maX

boor-Ø
mm

Werklengte
mm

totale lengte 
mm

besteLNr. boor-Ø
mm

Werklengte
mm

totale lengte 
mm

besteLNr. 

16 400 600 HXa 1640 36 400 620 HXa 3640

18 400 600 HXa 1840 36 700 920 HXa 3670

20 400 600 HXa 2040 40 250 475 HXa 4025

22 400 600 HXa 2240 40 400 625 HXa 4040

25 400 600 HXa 2540 40 700 925 HXa 4070

28 250 470 HXa 2825 45 250 475 HXa 4525

28 400 620 HXa 2840 45 400 625 HXa 4540

28 700 920 HXa 2870 45 700 925 HXa 4570

30 250 470 HXa 3025 55 250 480 HXa 5525

30 400 620 HXa 3040 55 400 630 HXa 5540

30 700 920 HXa 3070 55 700 930 HXa 5570

32 250 470 HXa 3225 66 250 475 HXa 6625

32 400 620 HXa 3240 66 400 625 HXa 6640

32 700 920 HXa 3270 66 700 925 HXa 6670

33 250 470 HXa 3325 80 250 475 HXa 8025

33 400 620 HXa 3340 80 400 625 HXa 8040

33 700 920 HXa 3370 80 700 925 HXa 8070

35 250 470 HXa 3525 90 250 480 HXa 9025

35 400 620 HXa 3540 90 400 630 HXa 9040

35 700 920 HXa 3570 90 700 930 HXa 9070

36 250 470 HXa 3625

GEREEDSCHAPPEn · ACCESSOIRES  

pX 48 a · pX 76 · pX 78 · pX 96 sds-maX

34



1

4

2

5

3

6

7

8

9

combIHamers · HakHamers

beIteL sds-maX

Werkbreedte 
mm

totale lengte 
mm

besteLNr. 

 1 · puNtbeIteL smX

- 280 smX 2

- 400 smX 4

- 600 smX 6

 2 · pLatte beIteL FmX

25 280 FmX 2

25 400 FmX 4

25 600 FmX 6

 3 · spadebeIteL spX

50 400 spX 5

80 300 spX 8

110 350 spX 9

 4 · HoLbeIteL HmX

26 300 HmX 3

 5 · kaNaaLbeIteL kmX

32 300 kmX 4

 6 · tegeLbeIteL LmX

50 400 LmX 1

 7 · boucHardeerbeIteL stX

40 x 40 300 stX 7

8 · spacHteLbeIteL scX voor het verwijderen van linoleum, vinyltegels,  
coatings, bitumenplaten, pleister- en lijmresten, alleen geschikt voor PX 48 A  
en PKX 4 A

100 420 scX 1

150 450 scX 2

9 · reservespacHteL voor spachtelbeitel SCX

100 - ers 1

150 - ers 2

pX 48 a · pX 76 · pX 78 · pX 96 · pkX 4 a · pkX 7 sds-maX

pkX 4 a · pkX 7

stoFaFZuIgINg

voor hak- en breekwerk. Meer informatie op de pagina 82.

besteLNr. masp

Op aanvraag kunnen ook gereedschappen geproduceerd worden die afwijken van het standaardprogramma. 35



TECHnISCHE GEGEVEnS PK 2 PKX 4 A PKX 7 PK 35 PK 45 · PK 45 A PK 75 · PK 75 A PK 160 A PK 300 A PK 600

Opgenomen vermogen (W) 710 820 1150 680 710 1050 / 1150 1300 1700 2000

Aantal slagen en slagkracht instelbaar

met S = schakelaar, R = regelwiel
S S, R R S S, R R R R R

Elektronische constanthouding slagtal 

slagtal vollast = slagtal nullast
- • • - • • • • •

Schakelaarvergrendeling voor continu gebruik • • • • • • • • •

Dempingselement tussen schakelhandgreep

en machine
• RVA RVA • • / RVA • / RVA RVA RVA RVA

Hakvermogen in hard beton C45/55

met puntbeitel (kg/h)
ca. 55 ca. 135 ca. 280 ca. 90 ca. 100 ca. 260 / ca. 280 ca. 475 ca. 730 ca. 1220

Slagenergie (J) 0 - 3,6 0 - 8,4 5 - 10,5 0 - 5,3 0 - 6,4 5 - 9,5 / 5 - 10,5 10 - 18 14 - 27 18 - 41

Aantal slagen traploos regelbaar  

(slagen/min)
0 - 3700 0 - 3200 1500 - 2900 0 - 3400 0 - 3000 1500 - 2900 1200 - 2200 1000 - 1900 850 - 1500

Machinegewicht (kg) 3,6 5,4 7,3 3,7 4,5 / 4,9 6,2 / 6,6 9,8 13,6 17,4

Gereedschapopname van de machine SDS-plus SDS-max SDS-max 16 mm zeskant 16 mm zeskant 16 mm zeskant 22 mm zeskant 22 mm zeskant 22 mm zeskant

Terug te vinden op de pagina 38 40 41 42 43 44 46 47 48

overZIcHt

HAKHAMERS

36



TECHnISCHE GEGEVEnS PK 2 PKX 4 A PKX 7 PK 35 PK 45 · PK 45 A PK 75 · PK 75 A PK 160 A PK 300 A PK 600

Opgenomen vermogen (W) 710 820 1150 680 710 1050 / 1150 1300 1700 2000

Aantal slagen en slagkracht instelbaar

met S = schakelaar, R = regelwiel
S S, R R S S, R R R R R

Elektronische constanthouding slagtal 

slagtal vollast = slagtal nullast
- • • - • • • • •

Schakelaarvergrendeling voor continu gebruik • • • • • • • • •

Dempingselement tussen schakelhandgreep

en machine
• RVA RVA • • / RVA • / RVA RVA RVA RVA

Hakvermogen in hard beton C45/55

met puntbeitel (kg/h)
ca. 55 ca. 135 ca. 280 ca. 90 ca. 100 ca. 260 / ca. 280 ca. 475 ca. 730 ca. 1220

Slagenergie (J) 0 - 3,6 0 - 8,4 5 - 10,5 0 - 5,3 0 - 6,4 5 - 9,5 / 5 - 10,5 10 - 18 14 - 27 18 - 41

Aantal slagen traploos regelbaar  

(slagen/min)
0 - 3700 0 - 3200 1500 - 2900 0 - 3400 0 - 3000 1500 - 2900 1200 - 2200 1000 - 1900 850 - 1500

Machinegewicht (kg) 3,6 5,4 7,3 3,7 4,5 / 4,9 6,2 / 6,6 9,8 13,6 17,4

Gereedschapopname van de machine SDS-plus SDS-max SDS-max 16 mm zeskant 16 mm zeskant 16 mm zeskant 22 mm zeskant 22 mm zeskant 22 mm zeskant

Terug te vinden op de pagina 38 40 41 42 43 44 46 47 48

overZIcHt

37



toepassINgsgebIedeN

 � werken boven het hoofd

 � pleisterwerk, tegels en mortelresten afhakken

 � licht en precies hakwerk en corrigerend hakken in beton, metsel- 

 werk en hout met lichte gereedschappen

 � stalen wapening blootleggen

 � aanbrengen van sleuven en leidingkanalen

 � oppervlaktesanering en renovatiewerken

voordeLeN

 � lichtst DUSS hakhamer met hoog vermogen

 � goed hanteerbaar ook bij moeilijk toegankelijk bewerkingsgebied  

 dank compacte constructie

 � goede verhouding tussen gewicht en vermogen voor eenvoudiges 

 werken

 � optimaal uitgebalanceerd slagwerk voor hoogste betrouwbaarheid

 � moeiteloos werken door schakelaarvergrendeling

 � zijhandgreep met rubberen oppervlak en schakelhandgreep  

 met softgrip voor en optimale controle van de machine

 � traploze instelling van aantal slagen en slagkracht met  

 schakelaar

 � beitel positioneerbaar in 12 standen

 � vibratiedempingselementen

 � onderhoudsvrij door permanente smering 

besteLNr. pk 2

Standaarduitrusting: DUSS hakhamer PK 2, zijhandgreep, tube vet, 

gereedschapskoffer voor machine en gereedschappen.

tecHNIscHe gegeveNs pk 2

Opgenomen vermogen 710 W

Hakvermogen in hard beton C45/55 met puntbeitel ca. 55 kg/h

Slagenergie 0 - 3,6 J

Aantal slagen 0 - 3700 slagen/min

Machinegewicht 3,6 kg

Gereedschapopname SDS-plus

HakHamer

PK 2

Gereedschappen en accessoires voor PK 2 op de pagina 17.38





toepassINgsgebIedeN

 � pleisterwerk en tegels afhakken

 � maken van sleuven

 � algemeen hakwerk 

 � oppervlaktesanering 

 � hakken van openingen 

 � nauwkeurig bijwerken

voordeLeN

 � kan lange tijd aan één stuk worden gebruikt dankzij actieve  

 vibratiedemping (RVA)

 � vibratiegedempte D-handgreep

 � optimaal op elkaar afgestemd pneumatisch slagwerk 

 � moeiteloos werken door schakelaarvergrendeling 

 � elektronische constanthouding slagtal

 � traploze instelling van aantal slagen en slagkracht met  

 schakelaar of regelwiel

 � beitel positioneerbaar in 20 standen

 � onderhoudsvrij door permanente smering 

 

besteLNr. pkX 4 a

Standaarduitrusting: DUSS hakhamer PKX 4 A, D-handgreep, tube vet, 

gereedschapskoffer voor machine en gereedschappen.

tecHNIscHe gegeveNs pkX 4 a

Opgenomen vermogen 820 W

Hakvermogen in hard beton C45/55 met puntbeitel ca. 135 kg/h

Slagenergie 0 - 8,4 J

Aantal slagen 0 - 3200 slagen/min

Machinegewicht 5,4 kg

Gereedschapopname SDS-max

Vibratiewaarde hakken

   normaal gebruik 7,3 m/s²

HakHamer

PKX 4 A

Gereedschappen en accessoires voor PKX 4 A op de pagina 35.40



toepassINgsgebIedeN

 � pleisterwerk en tegels afhakken

 � maken van sleuven

 � algemeen hakwerk 

 � oppervlaktesanering 

 � hakken van openingen 

 � nauwkeurig bijwerken

voordeLeN

 � kan lange tijd aan één stuk worden gebruikt dankzij actieve  

 vibratiedemping (RVA)

 � inschroefbare, vibratiegedempte extra handgreep voor een  

 rugklachten voorkomende werkhouding bij verticaal gebruik

 � vibratiegedempte D-handgreep

 � led-indicatie voor optimale onderhoudsplanning

 � constant hoge motorprestatie dankzij geoptimaliseerde motorkoeling

 � optimaal op elkaar afgestemd pneumatisch slagwerk 

 � moeiteloos werken door schakelaarvergrendeling 

 � elektronische constanthouding slagtal

 � traploze instelling van aantal slagen en slagkracht met regelwiel

 � beitel positioneerbaar in 20 standen

 � onderhoudsvrij door permanente smering

besteLNr. pkX 7

Standaarduitrusting: DUSS hakhamer PKX 7, D-handgreep, extra hand-

greep, tube vet, gereedschapskoffer voor machine en gereedschappen.

tecHNIscHe gegeveNs pkX 7

Opgenomen vermogen 1150 W

Hakvermogen in hard beton C45/55 met puntbeitel ca. 280 kg/h

Slagenergie 5 - 10,5 J

Aantal slagen 1500 - 2900 slagen/min

Machinegewicht 7,3 kg

Gereedschapopname SDS-max

Vibratiewaarde hakken

   normaal gebruik 6,7 m/s²

   verticaal gebruik 4,7 m/s²

HakHamer

PKX 7

Gereedschappen en accessoires voor PKX 7 op de pagina 35. 41



toepassINgsgebIedeN

 � werken boven het hoofd

 � pleisterwerk en tegels afhakken

 � aanbrengen van sleuven en leidingkanalen

 � oppervlaktesanering

 � nauwkeurig bijwerken

 � stalen wapening blootleggen

voordeLeN

 � goede verhouding tussen gewicht en vermogen

 � moeiteloos werken door schakelaarvergrendeling

 � traploze instelling van aantal slagen en slagkracht met  

 schakelaar

 � robuuste 16 mm zeskantige gereedschapopname voor een  

 maximale levensduur

 � vibratiedempingselementen

 � onderhoudsvrij door permanente smering 

besteLNr. pk 35

Standaarduitrusting: DUSS hakhamer PK 35, zijhandgreep, tube vet, 

gereedschapskoffer voor machine en gereedschappen.

tecHNIscHe gegeveNs pk 35

Opgenomen vermogen 680 W

Hakvermogen in hard beton C45/55 met puntbeitel ca. 90 kg/h

Slagenergie 0 - 5,3 J

Aantal slagen 0 - 3400 slagen/min

Machinegewicht 3,7 kg

Gereedschapopname 16 mm zeskant

PK 35

Gereedschappen en accessoires voor PK 35 op de pagina 45.

HakHamer
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toepassINgsgebIedeN

 � pleisterwerk en tegels afhakken

 � aanbrengen van sleuven en leidingkanalen

 � algemeen hakwerk

 � oppervlaktesanering

 � hakken van openingen

 � nauwkeurig bijwerken

voordeLeN

 � optimaal op elkaar afgestemd pneumatisch slagwerk

 � moeiteloos werken door schakelaarvergrendeling

 � elektronische constanthouding slagtal

 � traploze instelling van aantal slagen en slagkracht met  

 schakelaar of regelwiel

 � robuuste 16 mm zeskantige gereedschapopname voor  

 een maximale levensduur

 � vibratiedempingselementen

 � onderhoudsvrij door permanente smering

verdere voordeLeN pk 45 a

 � kan lange tijd aan één stuk worden gebruikt dankzij actieve  

 vibratiedemping (RVA) 

besteLNr. pk 45 · pk 45 a

Standaarduitrusting: DUSS hakhamer PK 45 · PK 45 A,  

zijhandgreep, tube vet, gereedschapskoffer voor machine en  

gereedschappen.

tecHNIscHe gegeveNs pk 45 pk 45 a

Opgenomen vermogen 710 W 710 W

Hakvermogen in hard beton 
C45/55 met puntbeitel

ca. 100 kg/h ca. 100 kg/h

Slagenergie 0 - 6,4 J 0 - 6,4 J

Aantal slagen
0 - 3000   

slagen/min
0 - 3000 

slagen/min

Machinegewicht 4,5 kg 4,9 kg

Gereedschapopname 16 mm zeskant 16 mm zeskant

Vibratiewaarde PK 45 A hakken

   normaal gebruik 6,8 m/s²

PK 45 · PK 45 A

Gereedschappen en accessoires voor PK 45 · PK 45 A op de pagina 45.

HakHamers
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toepassINgsgebIedeN

 � pleisterwerk en tegels afhakken

 � aanbrengen van sleuven en leidingkanalen

 � algemeen hakwerk

 � oppervlaktesanering

 � hakken van openingen

 � nauwkeurig bijwerken

voordeLeN

 � optimaal op elkaar afgestemd pneumatisch slagwerk

 � moeiteloos werken door schakelaarvergrendeling

 � elektronische constanthouding slagtal

 � traploze instelling van aantal slagen en slagkracht met regelwiel

 � robuuste 16 mm zeskantige gereedschapopname

 voor een maximale levensduur

 � vibratiedempingselementen

 � onderhoudsvrij door permanente smering

verdere voordeLeN pk 75 a

 � kan lange tijd aan één stuk worden gebruikt dankzij actieve  

 vibratiedemping (RVA)

 � inschroefbare, vibratiegedempte extra handgreep voor een  

 rugklachten voorkomende werkhouding bij verticaal gebruik

 � led-indicatie voor optimale onderhoudsplanning

 � constant hoge motorprestatie dankzij geoptimaliseerde  

 motorkoeling

besteLNr. pk 75 · pk 75 a

Standaarduitrusting: DUSS hakhamer PK 75 · PK 75 A,  

zijhandgreep, extra handgreep (alleen bij PK 75 A), tube vet, 

gereedschapskoffer voor machine en gereedschappen.

tecHNIscHe gegeveNs pk 75 pk 75 a

Opgenomen vermogen 1050 W 1150 W

Hakvermogen in hard beton 
C45/55 met puntbeitel

ca. 260 kg/h ca. 280 kg/h

Slagenergie 5 - 9,5 J 5 - 10,5 J

Aantal slagen
1500 - 2900  

slagen/min
1500 - 2900 

slagen/min

Machinegewicht 6,2 kg 6,6 kg

Gereedschapopname 16 mm zeskant 16 mm zeskant

Vibratiewaarde PK 75 A hakken

   normaal gebruik 7,1 m/s²

   verticaal gebruik 6,8 m/s²

PK 75 · PK 75 A

Gereedschappen en accessoires voor PK 75 · PK 75 A op de pagina 45.

HakHamers
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1

4

2

5

3

6

7

8

9

10

11

12

13

14

beIteL 16 mm ZeskaNt

Werkbreedte 
mm

totale lengte 
mm

besteLNr. 

 1 · puNtbeIteL sm

- 290 sm 421

- 400 sm 401

- 600 sm 402

 2 · pLatte beIteL Fm

25 290 Fm 423

25 400 Fm 403

25 600 Fm 404

 3 · brede beIteL bm

50 240 bm 425

50 350 bm 405

75 380 bm 408

 4 · brede beIteL, getand*

50 290 bZ 413

 5 · spadebeIteL sp

100 410 sp 406

 6 · spadebeIteL sZ, getand*

100 290 sZ 414

 7 · tegeLbeIteL Lm

50 270 Lm 415

 8 · HoLbeIteL Hm

25 290 Hm 407

35 290 Hm 408

 9 · kaNaaLbeIteL km

35 290 km 410

10 · boucHardeerbeIteL st

40 x 40 290 st 411

11 · INdrIjver es voor aardelektroden

16 (binnen-Ø) 250 es 412

12 · voegbIkbeIteL FZ alleen geschikt voor PK 35, PK 45 en PK 45 A

36 x 7 230 FZ 423

36 x 7 300 FZ 430

13 · spacHteLbeIteL sc voor het verwijderen van linoleum, vinyltegels,  
coatings, bitumenplaten, pleister- en lijmresten, alleen geschikt voor PK 35,  
PK 45 en PK 45 A

100 420 sc 441

150 450 sc 442

14 · reservespacHteL voor spachtelbeitel SC

100 - ers 1

150 - ers 2

stoFaFZuIgINg 

voor hak- en breekwerk. Meer informatie op de pagina 82.

besteLNr. masH 1

pk 35 · pk 45 · pk 45 a · pk 75 · pk 75 a  16 mm ZeskaNt

GEREEDSCHAPPEn · ACCESSOIRES

Op aanvraag kunnen ook gereedschappen geproduceerd worden die afwijken van het standaardprogramma.

* geschikt voor tegelwerk, pleister- en metselwerk

verLeNgstuk

bij gebruik van beitels met een totale lengte van 490 mm  

tot 670 mm

besteLNr. vLma

HakHamers
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toepassINgsgebIedeN

 � breekwerk en hakken van openingen

 � algemeen hakwerk

 � oppervlaktesanering

voordeLeN

 � vervangt in vele gevallen de luchthamer

 � hoog hakvermogen bij gering gewicht en optimale  

 gewichtsverdeling

 � moeiteloos werken door schakelaarvergrendeling voor  

 continu gebruik

 � optimaal uitgebalanceerd slagwerk voor precies werken en 

 hoogste betrouwbaarheid

 � kan lange tijd aan één stuk worden gebruikt dankzij actieve  

 vibratiedemping (RVA)

 � inschroefbare, vibratiegedempte extra handgreep voor een  

 rugklachten voorkomende werkhouding bij verticaal gebruik

 � vibratiegedempte D-handgreep

 � led-indicatie voor optimale onderhoudsplanning

 � compacte, robuuste constructie met behuizing van aluminium  

 en magnesium

 � automatische spankop met geïntegreerde demping van  

 onbelaste slagen

 � stofbeschermingsmanchet verhoogt de levensduur

 � elektronische constanthouding slagtal

 � traploze instelling van aantal slagen en slagkracht met regelwiel

 � robuuste 22 mm zeskantige gereedschapopname voor een  

 maximale levensduur

 � onderhoudsvrij door permanente smering 

besteLNr. pk 160 a

Standaarduitrusting: DUSS hakhamer PK 160 A, D-handgreep, extra 

handgreep, tube vet, gereedschapskoffer voor machine en  

gereedschappen.

tecHNIscHe gegeveNs pk 160 a

Opgenomen vermogen 1300 W

Hakvermogen in hard beton C45/55 met puntbeitel ca. 475 kg/h

Slagenergie 10 - 18 J

Aantal slagen 1200 - 2200 slagen/min

Machinegewicht 9,8 kg

Gereedschapopname 22 mm zeskant

Vibratiewaarde hakken

   normaal gebruik 8,7 m/s²

   verticaal gebruik 7,7 m/s²

HakHamer

PK 160 A

Gereedschappen en accessoires voor PK 160 A op de pagina 49.46



toepassINgsgebIedeN

 � breekwerk en hakken van openingen

 � sanering en oppervlaktesanering

voordeLeN

 � vervangt in vele gevallen de luchthamer

 � zeer hoog hakvermogen bij gering gewicht en optimale 

 gewichtsverdeling

 � moeiteloos werken door schakelaarvergrendeling voor continu   

 gebruik

 � optimaal uitgebalanceerd slagwerk voor precies werken en 

 hoogste betrouwbaarheid

 � kan lange tijd aan één stuk worden gebruikt dankzij actieve  

 vibratiedemping (RVA)

 � inschroefbare, vibratiegedempte extra handgreep voor een  

 rugklachten voorkomende werkhouding bij verticaal gebruik

 � vibratiegedempte D-handgreep

 � led-indicatie voor optimale onderhoudsplanning

 � compacte, robuuste constructie met behuizing van aluminium  

 en magnesium

 � automatische spankop met geïntegreerde demping van  

 onbelaste slagen

 � stofbeschermingsmanchet verhoogt de levensduur

 � elektronische constanthouding slagtal

 � traploze instelling van aantal slagen en slagkracht met regelwiel

 � robuuste 22 mm zeskantige gereedschapopname voor een  

 maximale levensduur

 � onderhoudsvrij door permanente smering 

besteLNr. pk 300 a

Standaarduitrusting: DUSS hakhamer PK 300 A, D-handgreep, extra 

handgreep, tube vet, gereedschapskoffer voor machine en  

gereedschappen.

tecHNIscHe gegeveNs pk 300 a

Opgenomen vermogen 1700 W

Hakvermogen in hard beton C45/55 met puntbeitel ca. 730 kg/h

Slagenergie 14 - 27 J

Aantal slagen 1000 - 1900 slagen/min

Machinegewicht 13,6 kg

Gereedschapopname 22 mm zeskant

Vibratiewaarde hakken

   normaal gebruik 9,1 m/s²

   verticaal gebruik 9,6 m/s²

HakHamer

PK 300 A

Gereedschappen en accessoires voor PK 300 A op de pagina 49. 47



toepassINgsgebIedeN

 � zwaar breekwerk en hakken van openingen

 � zwaar saneringswerk en oppervlaktesanering

voordeLeN

 � vervangt in vele gevallen de luchthamer

 � extreem hoog hakvermogen bij gering gewicht en optimale 

 gewichtsverdeling

 � moeiteloos werken door schakelaarvergrendeling  

 voor continu gebruik

 � optimaal uitgebalanceerd slagwerk voor precies werken en 

 hoogste betrouwbaarheid

 � kan lange tijd aan één stuk worden gebruikt dankzij actieve  

 vibratiedemping (RVA)

 � inschroefbare, vibratiegedempte extra handgreep voor een  

 rugklachten voorkomende werkhouding bij verticaal gebruik

 � vibratiegedempte D-handgreep

 � led-indicatie voor optimale onderhoudsplanning

 � compacte, robuuste constructie met behuizing van aluminium  

 en magnesium

 � automatische spankop met geïntegreerde demping van  

 onbelaste slagen

 � stofbeschermingsmanchet verhoogt de levensduur

 � elektronische constanthouding slagtal

 � traploze instelling van aantal slagen en slagkracht met regelwiel

 � robuuste 22 mm zeskantige gereedschapopname voor een  

 maximale levensduur

 � onderhoudsvrij door permanente smering

 � gereedschapskoffer op wielen voor eenvoudig en comfortabel 

 transport

besteLNr. pk 600

Standaarduitrusting: DUSS hakhamer PK 600, D-handgreep, extra 

handgreep, tube vet, gereedschapskoffer met transportwielen voor 

machine en gereedschappen.

tecHNIscHe gegeveNs pk 600

Opgenomen vermogen 2000 W

Hakvermogen in hard beton C45/55 met puntbeitel ca. 1220 kg/h

Slagenergie 18 - 41 J

Aantal slagen 850 - 1500 slagen/min

Machinegewicht 17,4 kg

Gereedschapopname 22 mm zeskant

Vibratiewaarde hakken

   normaal gebruik 14,8 m/s²

   verticaal gebruik 9,2 m/s²

HakHamer

PK 600

Gereedschappen en accessoires voor PK 600 op de pagina 49.48



1

4

2

5

3

6 7

8 9

HakHamers

GEREEDSCHAPPEn · ACCESSOIRES  

beIteL 22 mm ZeskaNt

Werkbreedte 
mm

totale lengte 
mm

besteLNr. 

 1 · puNtbeIteL sm

- 400 sm 620

- 500 sm 610

- 650 sm 611

 2 · pLatte beIteL Fm

28 400 Fm 622

28 500 Fm 612

28 650 Fm 613

 3 · brede beIteL bm

50 500 bm 614

 4 · spadebeIteL sp

120 500 sp 615

 5 · doorN do voor stampplaat SA en SR

- 480 do 630

 6 · stamppLaat sa, vierkant

150 x 150 - sa 631

 7 · stamppLaat sr, rond

140 (uiten-Ø) - sr 632

 8 · INdrIjver ee voor spijkers en haringen, alleen geschikt voor PK 600

60 (binnen-Ø) 200 ee 633

 9 · INdrIjver es voor aardelektroden

16 (binnen-Ø) 185 es 634

pk 160 a · pk 300 a · pk 600 22 mm ZeskaNt

stoFaFZuIgINg

voor hak- en breekwerk. 

Meer informatie op de pagina 82.

besteLNr. masp

Op aanvraag kunnen ook gereedschappen geproduceerd worden die afwijken van het standaardprogramma. 49



de beste keuZe voor 100% FLeXIbILIteIt

DIAMAnTBOORTECHnIEK

Vrijwel nergens wordt zo’n hoge mate aan flexibiliteit en efficiëntie verwacht als in de bouwsector. Dat geldt niet alleen voor de

boven- en ondergrondse bouw, maar ook voor de binnen afwerking en installatie van elektriciteit, verwarming en sanitair. 

Daarvoor zijn machines nodig, waarmee men flexibel en bliksemsnel kan reageren op de veelvuldige taken en technische omstandigheden

op de bouwlocatie. Met onze diamantboortechniek bieden wij vakmensen in de bouwsector een slim systeem. Dankzij

een veelzijdig aanbod aan diamantboormachines en een doordacht en omvangrijk assortiment aan toebehoren kunnen wij aan

elke behoefte voldoen.

NATBOREN in beton −  

op boorstandaard BS

AANBOREN vAN BETONNEN SCHACHT −

nat, handgestuurd

DOZEN BOREN in beton − nat,

handgestuurd

AANBOREN vAN BETONNEN BUIS −

nat, op boorstandaard BST

SCHOON NATBOREN in beton met DUSS 

STOFAFZUIGADAPTER − handgestuurd

DROOGBOREN IN METSELWERK met 

stofafzuiging − handgestuurd 

AANBOREN vAN KUNSTSTOF BUIS −

droog, handgestuurd

BOREN IN HOUT met stofafzuiging − 

handgestuurd
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tecHNIek dIe overtuIgt

Een kwaliteitsproduct is meer dan een optelsom van zijn technische gegevens. Het moet ook overtuigen door zijn uitstekende eigenschappen.

Voor welke machine van DUSS u ook kiest – wie de prestaties, kwaliteit en efficiëntie van een DUSS-machine kent, weet hoeveel plezier men 

dagelijks bij het gebruik van elektrisch gereedschap kan hebben.

omscHakeLbare soFtsLag

Door de speciale geometrie en het ontwerp ervan genereren de uit-

zonderlijk slijtvaste slagplaten hoogfrequente stootimpulsen voor een 

effectieve softslag.

goed HaNteerbaar

Dankzij hun lage gewicht, de compacte haakse constructie en

de ergonomische plaatsing van de greep zijn DUSS diamantboor-

machines uitermate geschikt voor handgestuurde boringen, ook op 

moeilijk bereikbare plaatsen.

LaNge LeveNsduur

Onze machines staan bekend om hun lange levensduur. Daarvoor zorgen 

de stabiele, stofdicht ingekapselde aandrijving, de perfecte, onderhouds-

vrije oliebadsmering, de robuuste aandrijfmotor en het hoge toerental.

motor met Hoge capacIteIt  De sterke, betrouwbare aandrijfmo-

toren zijn speciaal ontwikkeld om ook onder zware omstandigheden lang-

durig te worden ingezet en zorgen dankzij hun elektronische constant-

houding van het toerental in elke situatie voor een optimale boorsnelheid.

aNtIbLokkeerbeveILIgINg

De robuuste, in een oliebad roterende veiligheidsrolkoppeling met zacht 

aanloopmoment beschermt de gebruiker betrouwbaar bij handgestuurde 

boringen en spaart het mechanisme van de machine.

eLektroNIscHe overbeLastINgsbeveILIgINg

Bij overbelasting schakelt de motor uit. Na opnieuw inschakelen van 

de machine kan direct verder gewerkt worden.

probLeemLoos aaNboreN

De geïntegreerde zachte aanloop maakt veilig aanboren mogelijk.

In verbinding met de DUSS snelcentreerstift gebeurt het aanboren  

in seconden, zonder voorboren.

WaterbespareNde FIjNdoserINg

Dankzij het handige waterdoseerventiel kan de benodigde waterhoeveel-

heid nauwkeurig worden ingesteld en constant gehouden en de door-

stroomhoeveelheid onafhankelijk van de afsluitkraan worden geregeld, 

ook tijdens het boorproces.

gereedscHapWIsseL IN eNkeLe secoNdeN

Dankzij het DUSS snelwisselsysteem kunnen boorkronen snel en  

eenvoudig worden vervangen en verwijderd.
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TECHnISCHE GEGEVEnS DIA 82 S · DIA 82 S M16 DIA 200 DIA 300 DIA 303 DIA 303 S

Opgenomen vermogen (W) 2000 1700 1700 2000 2000

Toepassingsgebieden Elektrische installatie, dozen boren Sanitair, verwarming, airconditioning Schoorsteen- en ovenbouw
Sanitair, verwarming, airconditioning, kunststof 
vaten, houtbouw, schoorsteen- en ovenbouw

Elektro, airconditioning, sanering,  
sanitair, verwarming

Ondergronden
 Beton, gewapend beton (met softslag), 

kalkzandsteen, metselwerk
Metselwerk, bakstenen, hoogwaardige keramiek, 

kalkzandsteen
Metselwerk, bakstenen, hoogwaardige keramiek,

kalkzandsteen
Hout, kunststof, metselwerk, bakstenen,  
hoogwaardige keramiek, kalkzandsteen

 Beton, gewapend beton (met softslag), 
kalkzandsteen, metselwerk

Traploze instelling van toerental • • • • •

Elektronische constanthouding toerental
toerental vollast = toerental nullast

• • • • •

Elektronische overbelastingsbeveiliging • • • • •

Antiblokkeerbeveiliging • • • • •

Omschakelbare softslag XIP • - - - •

Gereedschapopname
Snelwisselsysteem (DIA 82 S)

M16 (DIA 82 S M16)
G 1/2" G 1/2" G 1/2" G 1/2"

Aanboren Geïntegreerd automatisch centreersysteem Snelcentreerstift* Snelcentreerstift* Snelcentreerstift* Snelcentreerstift* / Boorhulp**

Nominale belasting (t/min) 1290 - 1610 380 - 490 230 - 320 360/680/1270 530/830/1130

Boorbereik handgestuurd droog***  
in metselwerk (Ø mm)

68 - 82 82 - 250 127 - 300 52 - 300 52 - 250

Boorbereik op boorstandaard droog***
in metselwerk  (Ø mm)

- 82 - 202 127 - 202 52 - 202 52 - 202

Boorbereik handgestuurd droog*** 
in beton met softslag (Ø mm)

68 - 82 / - - - - 52 - 132 

Boorbereik op boorstandaard droog***  
in beton met softslag (Ø mm)

- - - - 52 - 202

Machinegewicht (kg) 6,5 5,0 5,0 6,2 6,9

Lengte machine (cm) 44 40 40 39 42

Terug te vinden op de pagina 54 56 56 57 58

* Accessoires (op de pagina 70)    ** Accessoires (op de pagina 75)    
*** Droge diamantboringen mogen alleen met stofafzuiging worden uitgevoerd. Accessoires (op de pagina 71 en 74)

overZIcHt

DIAMAnTBOORMACHInES VOOR  
DROOGBOREn
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TECHnISCHE GEGEVEnS DIA 82 S · DIA 82 S M16 DIA 200 DIA 300 DIA 303 DIA 303 S

Opgenomen vermogen (W) 2000 1700 1700 2000 2000

Toepassingsgebieden Elektrische installatie, dozen boren Sanitair, verwarming, airconditioning Schoorsteen- en ovenbouw
Sanitair, verwarming, airconditioning, kunststof 
vaten, houtbouw, schoorsteen- en ovenbouw

Elektro, airconditioning, sanering,  
sanitair, verwarming

Ondergronden
 Beton, gewapend beton (met softslag), 

kalkzandsteen, metselwerk
Metselwerk, bakstenen, hoogwaardige keramiek, 

kalkzandsteen
Metselwerk, bakstenen, hoogwaardige keramiek,

kalkzandsteen
Hout, kunststof, metselwerk, bakstenen,  
hoogwaardige keramiek, kalkzandsteen

 Beton, gewapend beton (met softslag), 
kalkzandsteen, metselwerk

Traploze instelling van toerental • • • • •

Elektronische constanthouding toerental
toerental vollast = toerental nullast

• • • • •

Elektronische overbelastingsbeveiliging • • • • •

Antiblokkeerbeveiliging • • • • •

Omschakelbare softslag XIP • - - - •

Gereedschapopname
Snelwisselsysteem (DIA 82 S)

M16 (DIA 82 S M16)
G 1/2" G 1/2" G 1/2" G 1/2"

Aanboren Geïntegreerd automatisch centreersysteem Snelcentreerstift* Snelcentreerstift* Snelcentreerstift* Snelcentreerstift* / Boorhulp**

Nominale belasting (t/min) 1290 - 1610 380 - 490 230 - 320 360/680/1270 530/830/1130

Boorbereik handgestuurd droog***  
in metselwerk (Ø mm)

68 - 82 82 - 250 127 - 300 52 - 300 52 - 250

Boorbereik op boorstandaard droog***
in metselwerk  (Ø mm)

- 82 - 202 127 - 202 52 - 202 52 - 202

Boorbereik handgestuurd droog*** 
in beton met softslag (Ø mm)

68 - 82 / - - - - 52 - 132 

Boorbereik op boorstandaard droog***  
in beton met softslag (Ø mm)

- - - - 52 - 202

Machinegewicht (kg) 6,5 5,0 5,0 6,2 6,9

Lengte machine (cm) 44 40 40 39 42

Terug te vinden op de pagina 54 56 56 57 58

* Accessoires (op de pagina 70)    ** Accessoires (op de pagina 75)    
*** Droge diamantboringen mogen alleen met stofafzuiging worden uitgevoerd. Accessoires (op de pagina 71 en 74)

overZIcHt
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dIamaNtboormacHINes droog

DIA 82 S · DIA 82 S M16

tecHNIscHe gegeveNs dIa 82 s 

Opgenomen vermogen 2000 W

Nominale belasting 1290 - 1610 t/min

Boorbereik handgestuurd droog Ø 68 - 82 mm

Max. aantal slagen  25800 - 32200 slagen/min

Machinegewicht 6,5 kg

Gereedschapopname
Snelwisselsysteem (DIA 82 S)

M16 uitwendig (DIA 82 S M16)

toepassINgsgebIedeN

� dozen boren in beton, gewapend beton, hoogverdichte  

 kalkzandsteen en metselwerk

� elektrische installaties in voor water gevoelige omgevingen,  

 zoals, serverruimtes, elektrische installaties, archieven  

 of productielocaties

voordeLeN 

� omschakelbare softslag (XIP) voor versnelde boorvoortgang,  

 aan de gebruiksvriendelijke draaiknop

� uiterst efficiënt droogboren met stofafzuiging

� hoge boorsnelheid dankzij sterke, betrouwbare aandrijfmotor met  

 elektronische constanthouding van het toerental voor een optimale  

 snijsnelheid in elke situatie

� lagere instel- en tijdskosten dan bij nat boren in beton,  

 gewapend beton

� schone werkomgeving waarbij omslachtige  

 reinigingswerkzaamheden wegvallen

� veiligheidsrolkoppeling met antiblokkeerbeveiliging

� inschroefbare extra handgreep voor optimale ergonomie

� leds voor vermogensindicatie en een optimale  

 onderhoudsplanning

�  schakelaarvergrendeling voor continue werking kan gemakkelijk 

worden bediend, zelfs met werkhandschoenen aan

� automatisch centreersysteem maakt dozen boren zonder  

 onderbreking mogelijk (afbeelding rechtsonder)

� luchtafvoerkanalen weg van de gebruiker

� efficiënte afvoer van het boorstof maakt betrouwbare  

 boorprestaties mogelijk

� traploze instelling van toerental met regelwiel

� elektronische overbelastingsbeveiliging en zachte aanloop  

verdere voordeLeN dIa 82 s 

� snelle gereedschapwissel dankzij snelwisselsysteem 

 (afbeelding linksonder)

� uiterst eenvoudig verwijderen van de boorkern 

 

besteLNr. dIa 82 s Standaarduitrusting: DUSS diamantboorma-

chine DIA 82 S met duss snelwisselsysteem, zijhandgreep, extra 

handgreep, dozenboor DSS 82, automatisch centreersysteem, zuig-

kop SK 61, gereedschapskoffer.

besteLNr. dIa 82 s m16 Standaarduitrusting: DUSS diamantboor-

machine DIA 82 S met m16 uitwendige schroefdraad, zijhandgreep, 

extra handgreep, dozenboor DGNS 82, automatisch centreersysteem, 

zuigkop SK 76, 2x gaffelsleutel SW 24, gereedschapskoffer.

Gereedschappen en accessoires voor DIA 82 S op de pagina 55.54
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dIamaNtboormacHINes droog

DOZEnBOOR · ACCESSOIRES

dIa 82 s sNeLWIsseLsysteem

dIa 82 s m16 m16 bINNeN

adapter 

voor dozenboor met M16 inwendige schroefdraad 

besteLNr. dsa m16

doZeNboor sNeLWIsseLsysteem

materieel boor-Ø 
mm

Werklengte 
mm

soft- 
slag

besteLNr. 

hoogverdichte kalkzandsteen, metselwerk, geperforeer-
de baksteen en lichte bouwmaterialen

 1 ·  

68 70 aan / uit ds 68

82 70 aan / uit ds 82

82 90 aan / uit ds 8290

hoogverdichte kalkzandsteen, beton en gewapend 
beton

 2 ·

68 70 aan dss 68

82 70 aan dss 82

hard beton en hard, gewapend beton  3 ·
82 70 aan dssX 82

doZeNboor m16 bINNeN

materieel boor-Ø 
mm

Werklengte 
mm

soft- 
slag

besteLNr. 

hoogverdichte 
kalkzandsteen, 
metselwerk, 
geperforeerde 
baksteen en lichte 
bouwmaterialen

 4 ·  met achter sleuven voor boringen 
met stofafzuiging, voor een 30% 
hogere snijsnelheid

82 70 aan / uit dsm 82

 5 ·  met achter sleuven voor boringen 
met stofafzuiging

82 70 aan / uit dgN 82

82 90 aan / uit dgN 8290

 6 ·  met zijsleuven
82 70 aan / uit dgs 82

82 90 aan / uit dgs 8290

hoogverdichte 
kalkzandsteen, 
beton en gewa-
pend beton

 7 ·  met achter sleuven voor boringen 
met stofafzuiging

82 70 aan dgNs 82

hard beton en 
hard, gewapend 
beton

 8 ·  met achter sleuven voor boringen 
met stofafzuiging

82 70 aan dgNsX 82
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toepassINgsgebIedeN

 � installatie van sanitair, verwarming en airconditioning

 � schorsteen-, haard-, en ovenbouw

 � montage van keukens en badkamers

voordeLeN

 � zeer eenvoudige bediening

 � handgestuurde stofvrije boringen

 � compact en zeer licht

 � snel centreren

 � eenvoudige gereedschapwissel en snelle verwijdering van  

 boorkern dankzij snelwisselsysteem

 � elektronische constanthouding toerental

 � traploze instelling van toerental met regelwiel

 � comfortabel boren met zuigkrachtondersteuning

 � elektronische overbelastingsbeveiliging en zachte aanloop

 � veiligheidsrolkoppeling met antiblokkeerbeveiliging 

besteLNr. dIa 200 · dIa 300

Standaarduitrusting: DUSS diamantboormachine DIA 200 · DIA 300, 

zijhandgreep, centreerstang ZST, zuigkop SK 61, gaffelsleutel SW 22 

en SW 30, gereedschapskoffer.

tecHNIscHe gegeveNs dIa 200 dIa 300

Opgenomen vermogen 1700 W 1700 W

Nominale belasting 380 - 490 t/min 230 - 320 t/min

Boorbereik handgestuurd droog Ø 82 - 250 mm Ø 127 - 300 mm

Boorbereik op boorstandaard droog Ø 82 - 202 mm Ø 127 - 202 mm

Machinegewicht 5,0 kg 5,0 kg

Gereedschapopname G 1/2" G 1/2"

DIA 200 · DIA 300

dIamaNtboormacHINes
 droog

Gereedschappen en accessoires voor DIA 200 · DIA 300 op de pagina’s 68 tot 75.56



toepassINgsgebIedeN

Hout

 � handgestuurde boringen of op boorstandaard in volhout en  

 plaatwerk, bijv. OSB- en spaanderplaten

 � boringen met hout-, slangen- en bekistingsboren

 � soevereinen met groot soevereingereedschap en  

 machinehoutboren

kunststof

 � handgestuurde boringen of op boorstandaard in kunststof, 

 b.v. kanaalbuizen en kunststof vaten van PVC, PE, PP, GFK

metselwerk en haard

 � droge diamantboringen in metselwerk, b.v. poroton, gasbeton  

 en kalkzandsteen

 � haardboringen in mantelsteen en keramische buizen

voordeLeN

 � enorm boorbereik, handgestuurd van Ø 40 - 322 mm

 � inschroefbare, extra handgreep voor een rugklachten  

 voorkomende werkhouding bij verticaal gebruik

 � leds voor vermogensindicatie en een optimale  

 onderhoudsplanning

 � snel aanboren door de snelcentreerstift

 � snelwisselsysteem voor bliksemsnelle boorkroon- en  

 gatzagenwissel  alsook verwijderen van de boorkern

 � veiligheidsrolkoppeling met antiblokkeerbeveiliging

 � zeer doeltreffende stofafzuiging bij droogboren en boringen met 

 houtboor

 � snelle omschakeling tussen handgestuurd boren en boren op 

 boorstandaard

 � elektronische constanthouding toerental

 � traploze instelling van toerental met regelwiel

 � elektronische overbelastingsbeveiliging en zachte aanloop

besteLNr. dIa 303

Standaarduitrusting: DUSS diamantboormachine DIA 303, zijhand-

greep, extra handgreep, centreerstang ZST, zuigkop SK 61, gaffelsleu-

tel SW 22 en SW 30, droge smeermiddelspray, gereedschapskoffer.

tecHNIscHe gegeveNs dIa 303 

Opgenomen vermogen 2000 W

Nominale belasting 1ste/2de/3de versnelling 360/680/1270 t/min

Boorbereik met

   diamantboorkroon handgestuurd droog Ø 52 - 300 mm

   diamantboorkroon op boorstandaard droog Ø 52 - 202 mm

   gatzagen LS in kunststof handgestuurd Ø 40 - 322 mm

   gatzagen LS in kunststof op boorstandaard Ø 40 - 202 mm

   gatzagen LS in kunststof op boorstatief Ø 40 - 257 mm

   houtboor LB handgestuurd Ø 42 - 322 mm

   houtboor LB op boorstandaard Ø 42 - 202 mm

   houtboor LB op boorstatief Ø 42 - 182 mm

Machinegewicht 6,2 kg

Gereedschapopname G 1/2"

DIA 303

dIamaNtboormacHINe droog

Gereedschappen en accessoires voor DIA 303 op de pagina’s 68 tot 75. 57



DIA 303 S

dIamaNtboormacHINe droog

tecHNIscHe gegeveNs dIa 303 s 

Opgenomen vermogen 2000 W

Nominale belasting 1ste/2de/3de versnelling 530/830/1130 t/min

Boorbereik in metselwerk, met/zonder softslag

   handgestuurd Ø 52 - 250 mm

   op boorstandaard Ø 52 - 202 mm

Boorbereik in beton, met softslag

   handgestuurd Ø 52 - 132 mm

   op boorstandaard Ø 52 - 202 mm

Max. aantal slagen 1ste/2de/3de versnelling 10600/16600/22600 slagen/min

Machinegewicht 6,9 kg

Gereedschapopname G 1/2"

toepassINgsgebIedeN

� droge diamantboringen met stofafzuiging in beton,    

 gewapend beton, hoogverdichte kalkzandsteen en  

 metselwerk

� handgestuurd boringen of boringen op boorstandaard

� boringen in voor water gevoelige omgevingen,  

 zoals, serverruimtes, elektrische installaties, archieven  

 of productielocaties

� sanitair- en verwarmingsinstallatie achteraf,  

 elektrische installaties in bewoonde ruimtes

voordeLeN 

� omschakelbare softslag (XIP) voor versnelde boorvoortgang, aan  

 de gebruiksvriendelijke draaiknop

� zeer efficiënt droogboren dankzij perfect op elkaar afgestemd  

 systeem van machine, diamantboorkronen en afzuigsysteem

� lagere instel- en tijdskosten dan bij nat boren in beton,  

 gewapend beton

� schone werkomgeving waarbij omslachtige  

 reinigingswerkzaamheden wegvallen

� veiligheidsrolkoppeling met antiblokkeerbeveiliging

� inschroefbare, extra handgreep voor een rugklachten

 voorkomende werkhouding bij verticaal gebruik

� leds voor vermogensindicatie en een optimale onderhoudsplanning

�  schakelaarvergrendeling voor continue werking kan gemakkelijk 

worden bediend, zelfs met werkhandschoenen aan

� snel aanboren door de snelcentreerstift

� luchtafvoerkanalen weg van de gebruiker

�  efficiënte afvoer van het boorstof maakt betrouwbare  

boorprestaties mogelijk

� snelle omschakeling tussen handgestuurd boren en  

 boren op boorstandaard

� elektronische constanthouding toerental

� traploze instelling van toerental met regelwiel

� elektronische overbelastingsbeveiliging en zachte aanloop 

 

besteLNr. dIa 303 s

Standaarduitrusting: DUSS diamantboormachine DIA 303 S,  

zijhandgreep, extra handgreep, centreerstang ZST, zuigkop SK 61, 

gaffelsleutel SW 22 en SW 30, droge smeermiddelspray, gereedschaps-

koffer.

Gereedschappen en accessoires voor DIA 303 S op de pagina 59 en vanaf de pagina 68.58



dIamaNtboormacHINe droog

dIamaNtboorkroNeN csL voor droogboren met stofafzuiging, met softslag g 1/2"

boor-Ø
mm

Werklengte
mm

besteLNr. boor-Ø
mm

Werklengte
mm

besteLNr. boor-Ø
mm

Werklengte
mm

besteLNr. 

52* 300 csL 52 92 300 csL 92 142 300 csL 142

62* 300 csL 62 102 300 csL 102 152 300 csL 152

67* 300 csL 67 112 300 csL 112 162 300 csL 162

72* 300 csL 72 122 300 csL 122 172 300 csL 172

82 300 csL 82 127 300 csL 127 182 300 csL 182

82 150 csL 82150 132 300 csL 132 202 300 csL 202

DIAMAnTBOORKROnEn · ACCESSOIRES

dIa 303 s g 1/2"

g 1/2" dIamaNtboorkroNeN csL 

met gelijkmatig geplaatste diamanten voor boren met softslag

toepassINgsgebIedeN

� voor droogboren met stofafzuiging, met softslag 

� in beton, gewapend beton, hoogverdichte kalkzandsteen 

 en metselwerk

� handgestuurd of op boorstandaard

voordeLeN 

� uitstekend snijgemak van de kronen bij droge boringen, vooral  

 in beton en gewapend beton

 � speciale segmentering met gelijkmatig geplaatste diamanten

 � rustig boorgedrag, optimaal boorvermogen

 � door grote afzuigopeningen wordt een doeltreffende afvoer van   

 het boormeel gegarandeerd

boorstaNdaard 

voor veilig boren tot boor-Ø 

202 mm. Meer informatie op de 

pagina 74. 

besteLNr. bs 160

dIamaNtboorkroNeN ccL 

G 1/2", voor natboren in beton zonder softslag en 

droogboren in metselwerk met of zonder softslag, 

universeel toepasbaar, 11 mm premium dakvormige 

segmente. Meer informatie op de pagina 68.

droogaFZuIgINg 

voor afzuiging bij droogboren in boorstandaard

BS 160 met diamantboorkronen G 1/2"

besteLNr. tbs

boorHuLp 

voor eenvoudig tappen tot boor-Ø 202 mm 

met boorstandaard BS 160. Meer informatie 

op de pagina 75.

besteLNr. bs 160-abH

reduceerrINg 

voor stofafzuiging bij droogboren met CCL en CSL 

diamantboorkronen tot boor-Ø 82 mm

besteLNr. rr 75/50

 * bij gebruik van de reduceerring RR 75/50

Op aanvraag kunnen ook diamantboorkronen geproduceerd worden die afwijken van het standaardprogramma. Dit heeft 
zowel betrekking op de diameter als op de werklengte. Verdere gereedschappen voor DIA 303 S vanaf de pagina 68. 59



TECHnISCHE GEGEVEnS               DIA 52 W* DIA 100 W · DIA 150 W · DIA 300 W DIA 203 W DIA 303 W DIA 400 W*

Opgenomen vermogen (W) 2000 1800 2000 2000 3200

Toepassingsgebieden
Nauwkeurige, precieze boorgaten voor  

sanitair, verwarming, airconditioning, gevelbouw, 
steenhouwerij, balkon- en trappenbouw

Elektrische installatie, sanitair,  
verwarming, airconditioning, boven- en ondergrondse  

constructie, aansluitboringen in rioolbuizen

Sanitair, verwarming, airconditioning, 
steenhouwerij, balkon- en trappenbouw,  

tuin- en landschapsbouw

Sanitair, verwarming, airconditioning, boven- en 
ondergrondse constructie, aansluitboringen in 

rioolbuizen

Boven- en ondergrondse constructie, boren van 
grote gaten, boringen voor huisaansluitingen,  

serieboringen

Ondergronden
Gewapend beton, marmer,

natuursteen, tegels
Gewapend beton, metselwerk

Gewapend beton, graniet, marmer,  
natuursteen, metselwerk

Gewapend beton, metselwerk, 
hout, kunststof

Gewapend beton, metselwerk

Traploze instelling van toerental • • • • -

Elektronische constanthouding toerental 
toerental vollast = toerental nullast

• • • • •

Elektronische overbelastingsbeveiliging • • • • •

Antiblokkeerbeveiliging • • • • •

Gereedschapopname Snelwisselsysteem G 1/2" G 1/2" G 1/2" 1 1/4" UNC

Aanboren Centreerhulp door watercollector** Snelcentreerstift*** Snelcentreerstift*** Snelcentreerstift*** -

Instelling van de door te laten
waterhoeveelheid

• • • • •

Waterbesparende fijndosering • • • • -

Nominale belasting (t/min) 3000 - 4000 900 - 1200 / 480 - 630 / 260 - 350 690/1290/2420 360/680/1270 230/480/720

Boorbereik handgestuurd nat (Ø mm) 8 - 42 32 - 102 / 52 - 162 / 112 - 202 12 - 137 32 - 202 -

Boorbereik bij aansluitboringen in betonnen
buizen handgestuurd nat (Ø mm)

- - / tot 202 / tot 300 - tot 300 -

Boorbereik op boorstandaard nat 
(Ø mm)

8 - 42 / - 32 - 102 / 52 - 162 / 112 - 202 12 - 137 32 - 202 67 - 400 / -

Boorbereik handgestuurd droog**** 
 (Ø mm)

- 52 - 112 / 82 - 212 / 127 - 300 52 - 202 52 - 300 -

Boorbereik op boorstandaard droog****  
(Ø mm)

- 52 - 112 / 82 - 202 / 127 - 202 52 - 202 52 - 202 -

Machinegewicht (kg) 6,1 6,1 6,4 6,4 12,0

Lengte machine (cm) 43 40 39 39 53

Terug te vinden op de pagina 62 64 65 66 77

* De DIA 52 W en DIA 400 W zijn alleen geschikt voor natboren.   ** Accessoires (op de pagina 63)   *** Accessoires (op de pagina 70)
**** Droge diamantboringen mogen alleen met stofafzuiging worden uitgevoerd. Accessoires (op de pagina 71 en 74)

overZIcHt

DIAMAnDBOORMACHInES VOOR  
nAT- En DROOGBOREn
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TECHnISCHE GEGEVEnS               DIA 52 W* DIA 100 W · DIA 150 W · DIA 300 W DIA 203 W DIA 303 W DIA 400 W*

Opgenomen vermogen (W) 2000 1800 2000 2000 3200

Toepassingsgebieden
Nauwkeurige, precieze boorgaten voor  

sanitair, verwarming, airconditioning, gevelbouw, 
steenhouwerij, balkon- en trappenbouw

Elektrische installatie, sanitair,  
verwarming, airconditioning, boven- en ondergrondse  

constructie, aansluitboringen in rioolbuizen

Sanitair, verwarming, airconditioning, 
steenhouwerij, balkon- en trappenbouw,  

tuin- en landschapsbouw

Sanitair, verwarming, airconditioning, boven- en 
ondergrondse constructie, aansluitboringen in 

rioolbuizen

Boven- en ondergrondse constructie, boren van 
grote gaten, boringen voor huisaansluitingen,  

serieboringen

Ondergronden
Gewapend beton, marmer,

natuursteen, tegels
Gewapend beton, metselwerk

Gewapend beton, graniet, marmer,  
natuursteen, metselwerk

Gewapend beton, metselwerk, 
hout, kunststof

Gewapend beton, metselwerk

Traploze instelling van toerental • • • • -

Elektronische constanthouding toerental 
toerental vollast = toerental nullast

• • • • •

Elektronische overbelastingsbeveiliging • • • • •

Antiblokkeerbeveiliging • • • • •

Gereedschapopname Snelwisselsysteem G 1/2" G 1/2" G 1/2" 1 1/4" UNC

Aanboren Centreerhulp door watercollector** Snelcentreerstift*** Snelcentreerstift*** Snelcentreerstift*** -

Instelling van de door te laten
waterhoeveelheid

• • • • •

Waterbesparende fijndosering • • • • -

Nominale belasting (t/min) 3000 - 4000 900 - 1200 / 480 - 630 / 260 - 350 690/1290/2420 360/680/1270 230/480/720

Boorbereik handgestuurd nat (Ø mm) 8 - 42 32 - 102 / 52 - 162 / 112 - 202 12 - 137 32 - 202 -

Boorbereik bij aansluitboringen in betonnen
buizen handgestuurd nat (Ø mm)

- - / tot 202 / tot 300 - tot 300 -

Boorbereik op boorstandaard nat 
(Ø mm)

8 - 42 / - 32 - 102 / 52 - 162 / 112 - 202 12 - 137 32 - 202 67 - 400 / -

Boorbereik handgestuurd droog**** 
 (Ø mm)

- 52 - 112 / 82 - 212 / 127 - 300 52 - 202 52 - 300 -

Boorbereik op boorstandaard droog****  
(Ø mm)

- 52 - 112 / 82 - 202 / 127 - 202 52 - 202 52 - 202 -

Machinegewicht (kg) 6,1 6,1 6,4 6,4 12,0

Lengte machine (cm) 43 40 39 39 53

Terug te vinden op de pagina 62 64 65 66 77

overZIcHt
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toepassINgsgebIedeN

 � zuivere boorgaten in gewapend beton, marmer, zandsteen,  

 natuursteen en tegels

 � doorvoergaten voor buizen- en hoogspanningsleidingen,  

 gaten voor betonstaal

 � installatiegaten voor trap- of brugleuningen en -omheiningen

 � plugopeningen

 � sanitair- en verwarmingsinstallatie

 � tuin- en landschapsbouw, steenhouwerij

 � staal-/ metaalbouw, gevelbouw

voordeLeN

 � nauwkeurige, precieze boren van Ø 8 - 42 mm met boordiepte  

 tot 600 mm

 � trillingvrij en geluidsarm boren

 � probleemloos boren door wapeningen

 � eenvoudige gereedschapwisseling en snelle verwijdering van  

 boorkern dankzij snelwisselsysteem

 � precieze instelling van de door te laten waterhoeveelheid

 � waterbesparende fijndosering

 � veiligheidsrolkoppeling met antiblokkeerbeveiliging

 � inschroefbare, extra handgreep voor een rugklachten voorkomende  

 werkhouding bij verticaal gebruik

 � leds voor vermogensindicatie en een optimale onderhoudsplanning

 � snelle omschakeling tussen handgestuurd boren en boren  

 op boorstandaard

 � elektronische constanthouding toerental

 � traploze instelling van toerental met regelwiel

 � betrouwbare waterafzuiging met optionele waterafzuiging  

 WSET 42150 of WSET 42300

 � elektronische overbelastingsbeveiliging en zachte aanloop 

besteLNr. dIa 52 W

Standaarduitrusting: DUSS diamantboormachine DIA 52 W met PRCD-

veiligheidsschakelaar, zijhandgreep, extra handgreep,  

droge smeermiddelspray, gereedschapskoffer.

tecHNIscHe gegeveNs dIa 52 W

Opgenomen vermogen 2000 W

Nominale belasting 3000 - 4000 t/min

Boorbereik handgestuurd of op boorstandaard nat Ø 8 - 42 mm

Machinegewicht 6,1 kg

Gereedschapopname Snelwisselsysteem

DIA 52 W

dIamaNtboormacHINe Nat

Gereedschappen en accessoires voor DIA 52 W op de pagina’s 63, 74 en 75.62



1 2

dIamaNtboormacHINe Nat

adapter

voor boorkronen van andere merken R 1/2"  

resp. G 1/2" uitwendige schroefdraad

besteLNr. das 50

* Ook geschikt voor DIA 203 W in combinatie met machineadapter SVM (op de pagina 69). 
Op aanvraag kunnen diamantboorkronen geproduceerd worden vanaf een boor-Ø 16 mm tot een werklengte 600 mm en tussenlengten.

WateraFZuIgINg

voor diamantboorkronen CA met centreerring ZA tot boor-Ø 42 mm, met diepteaanslag 

Werklenkte 150 mm  besteLNr. Wset 42150 

Werklengte 300 mm besteLNr. Wset 42300

DIAMAnTBOORKROnEn · ACCESSOIRES

dIa 52 W sNeLWIsseLsysteem

1 · dIamaNtboorkrooN ca* sNeLWIsseLsysteem

boor-Ø
mm

Werklengte
mm

besteLNr. boor-Ø
mm

Werklengte
mm

besteLNr. boor-Ø
mm

Werklengte
mm

besteLNr. 

8 70 ca 0807 18 150 ca 1815 28 300 ca 2830

10 150 ca 1015 18 300 ca 1830 30 300 ca 3030

12 150 ca 1215 20 150 ca 2015 32 300 ca 3230

14 150 ca 1415 20 300 ca 2030 35 300 ca 3530

15 150 ca 1515 22 300 ca 2230 38 300 ca 3830

16 150 ca 1615 24 300 ca 2430 40 300 ca 4030

16 300 ca 1630 25 300 ca 2530 42 300 ca 4230

2 · ceNtreerrINg Za voor dIamaNtboorkrooN ca bij gebruik van de waterafzuiging WSET 42150 of WSET 42300 

Ø
mm

besteLNr. Ø
mm

besteLNr. Ø
mm

besteLNr. 

8 Za 8 18 Za 18 30 Za 30

10 Za 10 20 Za 20 32 Za 32

12 Za 12 22 Za 22 35 Za 35

14 Za 14 24 Za 24 38 Za 38

15 Za 15 25 Za 25 40 Za 40

16 Za 16 28 Za 28 42 Za 42

Verdere accessoires voor DIA 52 W op de pagina’s 74 en 75. 63



toepassINgsgebIedeN

 � boren in beton, graniet, marmer, metselwerk, kalkzandsteen,   

 poroton, kunststof enz., zelfs op nauwe plaatsen of op de ladder

 � boringen handgestuurd, op boorstandaard of op boorstatief,  

 afhankelijk van het materiaal nat of droog met stofafzuiging

 � aansluitboringen in rioolbuizen

voordeLeN

 � snel aanboren door de snelcentreerstift

 � eenvoudige gereedschapwissel en snelle verwijdering van  

 boorkern dankzij snelwisselsysteem

 � veiligheidsrolkoppeling met antiblokkeerbeveiliging

 � precieze instelling van de door te laten waterhoeveelheid

 � waterbesparende fijndosering

 � zeer doeltreffende stofafzuiging bij droogboren

 � inschroefbare, extra handgreep voor een rugklachten  

 voorkomende werkhouding bij verticaal gebruik

 � snelle omschakeling tussen handgestuurd boren en boren  

 op boorstandaard

 � elektronische constanthouding toerental

 � traploze instelling van toerental met regelwiel

 � elektronische overbelastingsbeveiliging en zachte aanloop 

 

besteLNr. dIa 100 W · dIa 150 W · dIa 300 W

Standaarduitrusting: DUSS diamantboormachine DIA 100 W ·  

DIA 150 W · DIA 300 W met PRCD-veiligheidsschakelaar, zijhandgreep, 

extra handgreep, centreerstang ZST, gaffelsleutel SW 22 en SW 30, 

droge smeermiddelspray, gereedschapskoffer.

tecHNIscHe gegeveNs dIa 100 W dIa 150 W dIa 300 W

Opgenomen vermogen 1800 W 1800 W 1800 W

Nominale belasting 900 - 1200 t/min 480 - 630 t/min 260 - 350 t/min

Boorbereik

   handgestuurd nat Ø 32 - 102 mm Ø 52 - 162 mm Ø 112 - 202 mm

   op boorstandaard nat Ø 32 - 102 mm Ø 52 - 162 mm Ø 112 - 202 mm

   in betonnen buis handgestuurd nat - tot Ø 202 mm tot Ø 300 mm

   handgestuurd droog Ø 52 - 112 mm Ø 82 - 212 mm Ø 127 - 300 mm

   op boorstandaard droog Ø 52 - 112 mm Ø 82 - 202 mm Ø 127 - 202 mm

Machinegewicht 6,1 kg 6,1 kg 6,1 kg

Gereedschapopname G 1/2" G 1/2" G 1/2"

DIA 100 W · DIA 150 W · DIA 300 W

dIamaNtboormacHINes Nat eN droog

Gereedschappen en accessoires voor DIA 100 W · DIA 150 W · DIA 300 W op de pagina’s 68 tot 76.64



tecHNIscHe gegeveNs dIa 203 W

Opgenomen vermogen 2000 W

Nominale belasting 1ste/2de/3de versnelling 690/1290/2420 t/min

Boorbereik met

   diamantboorkroon handgestuurd nat Ø 12 - 137 mm

   diamantboorkroon op boorstandaard nat Ø 12 - 137 mm

   diamantboorkroon handgestuurd droog Ø 52 - 202 mm

   diamantboorkroon op boorstandaard droog Ø 52 - 202 mm

   gatzagen LS in kunststof handgestuurd Ø 40 - 162 mm

   gatzagen LS in kunststof op boorstandaard Ø 40 - 162 mm

   gatzagen LS in kunststof op boorstatief Ø 40 - 162 mm

   houtboor LB handgestuurd Ø 42 - 202 mm

   houtboor LB op boorstandaard Ø 42 - 202 mm

   houtboor LB op boorstatief Ø 42 - 182 mm

Machinegewicht 6,4 kg

Gereedschapopname G 1/2"

toepassINgsgebIedeN

 � boren in gewapend beton, graniet, marmer, zandsteen,  

 natuursteen, metselwerk, kalkzandsteen, poroton, kunststof en   

 hout

 � boringen handgestuurd, op boorstandaard of op boorstatief,  

 afhankelijk van het materiaal nat of droog met stofafzuiging

 � doorvoergaten voor buizen- en hoogspanningsleidingen,

 gaten voor betonstaal

 � installatiegaten voor trap- of brugleuningen en -omheiningen

 � sanitair- en verwarmingsinstallatie

 � tuin- en landschapsbouw, steenhouwerij

 � staal-/ metaalbouw, gevelbouw 

voordeLeN

 � enorm boorbereik, handgestuurd diamantboren vanaf Ø 12 mm

 � efficiënte boorprestaties, vooral voor kleine tot  

 middelgrote diameters

 � comfortabel werken, zelfs in krappe ruimtes, op de ladder

 of boven het hoofd dankzij de compacte hoekconstructie

 en een machinelengte van lechts 39 cm 

 � snel aanboren door de snelcentreerstift 

 � eenvoudige gereedschapwissel en snelle verwijdering van  

 boorkern dankzij snelwisselsysteem

 � veiligheidsrolkoppeling met antiblokkeerbeveiliging

 � zeer doeltreffende stofafzuiging bij droogboren

 � precieze instelling van de door te laten waterhoeveelheid

 � waterbesparende fijndosering

 � inschroefbare, extra handgreep voor een rugklachten  

 voorkomende werkhouding bij verticaal gebruik

 � leds voor vermogensindicatie en een optimale

 onderhoudsplanning

 � snelle omschakeling tussen handgestuurd boren en boren  

 op boorstandaard

 � elektronische constanthouding toerental

 � traploze instelling van toerental met regelwiel

 � elektronische overbelastingsbeveiliging en zachte aanloop

besteLNr. dIa 203 W

Standaarduitrusting: DUSS diamantboormachine DIA 203 W met 

PRCD-veiligheidsschakelaar, zijhandgreep, extra handgreep,  

centreerstang ZST, gaffelsleutel SW 22 en SW 30,  

droge smeermiddelspray, gereedschapskoffer.

DIA 203 W

dIamaNtboormacHINe Nat eN droog

Gereedschappen en accessoires voor DIA 203 W op de pagina’s 68 tot 76. 65



toepassINgsgebIedeN

 � boren in gewapend beton, graniet, marmer,

 zandsteen, natuursteen, metselwerk, kalkzandsteen,

 poroton, kunststof en hout    

 � boringen handgestuurd, op boorstandaard of op boorstatief,  

 afhankelijk van het materiaal nat of droog met stofafzuiging

 � boringen in rioolbuizen, handgestuurd of op boorstatief

 � elektrische-, sanitair- en verwarming installatie

 � bouwdiensten en airconditioning, oudbouw renovatie

 � boven- en ondergrondse constructie, wegen- en landschapsbouw

voordeLeN

 � enorm boorbereik, handgestuurd diamantboren tot Ø 300 mm

 � efficiënte boorprestaties, vooral voor middelgrote tot

 grote diameters

 � comfortabel werken, zelfs in krappe ruimtes, op de ladder

 of boven het hoofd dankzij de compacte hoekconstructie

 en een machinelengte van lechts 39 cm

 � snel aanboren door de snelcentreerstift

 � eenvoudige gereedschapwissel en snelle verwijdering van  

 boorkern dankzij snelwisselsysteem

 � veiligheidsrolkoppeling met antiblokkeerbeveiliging

 � zeer doeltreffende stofafzuiging bij droogboren

 � precieze instelling van de door te laten waterhoeveelheid

 � waterbesparende fijndosering

 � inschroefbare, extra handgreep voor een rugklachten 

 voorkomende werkhouding bij verticaal gebruik

 � leds voor vermogensindicatie en een optimale

 onderhoudsplanning

 � snelle omschakeling tussen handgestuurd boren en boren 

 op boorstandaard

 � elektronische constanthouding toerental

 � traploze instelling van toerental met regelwiel

 � elektronische overbelastingsbeveiliging en zachte aanloop 

 

besteLNr. dIa 303 W

Standaarduitrusting: DUSS diamantboormachine DIA 303 W  

met PRCD-veiligheidsschakelaar, zijhandgreep, extra handgreep,  

centreerstang ZST, gaffelsleutel SW 22 en SW 30,  

droge smeermiddelspray, gereedschapskoffer.

tecHNIscHe gegeveNs dIa 303 W

Opgenomen vermogen 2000 W

Nominale belasting 1ste/2de/3de versnelling 360/680/1270 t/min

Boorbereik met

   diamantboorkroon hand- en op boorstandaard nat Ø 32 - 202 mm

   diamantboorkroon in betonnen buis handgestuurd nat tot Ø 300 mm

   diamantboorkroon handgestuurd droog Ø 52 - 300 mm

   diamantboorkroon op boorstandaard droog Ø 52 - 202 mm

   gatzagen LS in kunststof handgestuurd Ø 40 - 322 mm

   gatzagen LS in kunststof op boorstandaard Ø 40 - 202 mm

   gatzagen LS in kunststof op boorstatief Ø 40 - 257 mm

   houtboor LB handgestuurd Ø 42 - 322 mm

   houtboor LB op boorstandaard Ø 42 - 202 mm

   houtboor LB op boorstatief Ø 42 - 182 mm

Machinegewicht 6,4 kg

Gereedschapopname G 1/2"

DIA 303 W

dIamaNtboormacHINe Nat eN droog

Gereedschappen en accessoires voor DIA 303 W op de pagina’s 68 tot 76.66





1 32

1 · dIamaNtboorkrooN ccL voor nat- en droogboren* met stofafzuiging, 11 mm premium dakvormige segmenten g 1/2"

boor-Ø
mm

Werklengte
mm

besteLNr. boor-Ø
mm

Werklengte
mm

besteLNr. boor-Ø
mm

Werklengte
mm

besteLNr. 

52 300 ccL 52 102 300 ccL 102 172 300 ctL 172

52 400 ccL 52400 102 400 ccL 102400 178 300 ctL 178

57 300 ccL 57 112 300 ccL 112 182 300 ctL 182

62 300 ccL 62 112 400 ccL 112400 182 400 ctL 182400

62 400 ccL 62400 117 300 ccL 117 186 300 ctL 186

67 300 ccL 67 127 300 ccL 127 202 300 ctL 202

67 150 ccL 67150 127 400 ccL 127400 202 400 ctL 202400

67 400 ccL 67400 132 300 ccL 132 212 300 ctL 212

77 300 ccL 77 132 400 ccL 132400 212 400 ctL 212400

82 300 ccL 82 137 300 ccL 137 225 300 ctL 225

82 150 ccL 82150 152 300 ccL 152 232 300 ctL 232

82 400 ccL 82400 152 400 ccL 152400 250 300 ctL 250

92 300 ccL 92 162 300 ccL 162 257 300 ctL 257

92 400 ccL 92400 162 400 ccL 162400 300 300 ctL 300

DIAMAnTBOORKROnEn

dIamaNtboormacHINes Nat eN droog

dIa 200 · dIa 300 · dIa 303 · dIa 303 s  
dIa 100 W · dIa 150 W · dIa 300 W · dIa 203 W · dIa 303 W g 1/2"

g 1/2" dIamaNtboorkrooN ccL, ctL eN cbL 

met 11 mm premium dakvormige segmenten

toepassINgsgebIedeN

� handgestuurd of op boorstandaard

voordeLeN

� snelle boringen met minimale inspanning

 � beste kwaliteit, hoge standtijd

 � makkelijk aanboren en grote boor nauwkeurigheid door  

 precieze segmentering

aFsLuItstop

voor diamantboorkronen CCL voor het afslui-

ten van de afzuiggaten bij het natboren

Ø 62 mm en Ø 67 mm      besteLNr. vs 2

vanaf Ø 77 mm            besteLNr. vs

aFdIcHtrINg

voor diamantboorkronen CCL Ø 52 mm en  

Ø 57 mm, voor het afsluiten van de afzuig-

gaten bij het natboren

besteLNr. ar

2 · dIamaNtboorkrooN ck voor binnenbuizen van hoogwaardige keramiek in schoorstenen voor droogboren*, zonder softslag,  
11 mm premium dakvormige segmenten  g 1/2"

boor-Ø
mm

Werklengte
mm

besteLNr. boor-Ø
mm

Werklengte
mm

besteLNr. boor-Ø
mm

Werklengte
mm

besteLNr. 

112 300 ck 112 162 300 ck 162 202 300 ck 202

132 300 ck 132 172 300 ck 172 225 300 ck 225

152 300 ck 152 182 300 ck 182 250 300 ck 250

* gebruIksaaNWIjZINg 
voor droog boreN 
Voor droge kernboringen zijn  

optionele accessoires nodig.  

Meer informatie 

op de pagina 71.

Op aanvraag kunnen ook diamantboorkronen geproduceerd worden die afwijken van het
standaardprogramma. Dit heeft zowel betrekking op de diameter als op de werklengte.68



3 · dIamaNtboorkrooN cbL voor natboren, 11 mm premium dakvormige segmenten g 1/2"

boor-Ø
mm

Werklengte
mm

besteLNr. boor-Ø
mm

Werklengte
mm

besteLNr. boor-Ø
mm

Werklengte
mm

besteLNr. 

32 300 cbL 32 82 300 cbL 82 142 300 cbL 142

36 300 cbL 36 92 300 cbL 92 152 300 cbL 152

42 300 cbL 42 102 300 cbL 102 162 300 cbL 162

47 300 cbL 47 107 300 cbL 107 172 300 cbL 172

52 300 cbL 52 112 300 cbL 112 178 300 cbL 178

57 300 cbL 57 117 300 cbL 117 182 300 cbL 182

62 300 cbL 62 122 300 cbL 122 186 300 cbL 186

67 300 cbL 67 127 300 cbL 127 200 300 cbL 200

72 300 cbL 72 132 300 cbL 132

77 300 cbL 77 137 300 cbL 137

dIamaNtboormacHINes Nat eN droog

dIa 100 W · dIa 150 W · dIa 300 W · dIa 203 W · dIa 303 W g 1/2"

sLIjppLaat

voor het bijslijpen van de diamant-

boorkronen, 250 x 250 x 50 mm

besteLNr. sp

dIa 200 · dIa 300 · dIa 303 · dIa 303 s  
dIa 100 W · dIa 150 W · dIa 300 W · dIa 203 W · dIa 303 W

ACCESSOIRES

krooNadapter voor snelwisselsysteem

besteLNr. svk

macHINeadapter voor snelwisselsysteem

besteLNr. svm

product tIp
Met het duss sNeLWIsseLsysteem kunnen gereedschappen binnen enkele seconden worden vervangen en boorkronen snel en 

eenvoudig worden verwijderd. Gereedschappen opsteken, draaien, klaar. Geen extra gereedschap nodig. Het snelwisselsysteem bestaat 

uit een aan de diamantboormachine aan te brengen machineadapter en een aan het desbetreffende gereedschap aan te brengen kroon-, 

gatzaag- resp. boorkoppenadapter. Het snelwisselsysteem kan worden gebruikt voor natboren en droogboren zonder softslag.

NIveLLeerHuLp

voor nauwkeurige uitlijning bij 

verticale en horizontale

boringen

besteLNr. NH

WaterdruktaNk

voor wateronafhandelijk boren, stalen reservoir, inhoud 10 l, slang  

2,5 m weefsel versterkt en 1/2" koppeling met waterstop

besteLNr. Wdb 10

Op aanvraag kunnen ook diamantboorkronen geproduceerd worden die afwijken van het
standaardprogramma. Dit heeft zowel betrekking op de diameter als op de werklengte. 69



adapter g 1/2" bINNeN -  

g 1/2" bINNeN

voor boorkronen van andere 

merken G 1/2" resp. R 1/2" 

uitwendige schroefdraad

besteLNr. das 2

adapter 1 1/4" uNc buIteN 

- g 1/2" bINNeN 

voor boorkronen van andere 

merken 1 1/4" UNC inwendige 

schroefdraad en een werklengte 

tot 450 mm, DUSS centreerstang 

ZST 6 of DUSS snelcentreerstift 

SZ 4 kunnen worden gebruikt

besteLNr. das 4

dopsLeuteL adapter 

adapter met dopsleutel met 1/2"

vierkante opname voor

de snelspankop

besteLNr. sta

boorkoppeNadapter

voor snelwisselsysteem, geschikt

voor snelspankop FS 13 S en

andere boorkoppen met

1/2" - 20 UNF

besteLNr. svb

boorkopopName

voor schroefsysteem, geschikt

voor snelspankop FS 13 S en

andere boorkoppen met

1/2" - 20 UNF

besteLNr. dF 5

sNeLspaNkop

spanbereik 1,5 - 13 mm, voor

hout- en ijzerboren, schroef- en

menggereedschappen,

gatzagen enz.

besteLNr. Fs 13 s

adapter g 1/2" buIteN -  

g 1/2" buIteN

voor machines van andere 

merken met G 1/2" resp. R 1/2" 

inwendige schroefdraad, DUSS 

centreerstang ZST of DUSS 

snelcentreerstift SZ kunnen 

worden gebruikt

besteLNr. das 3

adapter g 1/2" buIteN -  

1 1/4" uNc bINNeN

voor machines van andere mer-

ken met 1 1/4" UNC uitwendige 

schroefdraad, DUSS centreer-

stang ZST of DUSS snelcen-

treerstift SZ kunnen worden 

gebruikt

besteLNr. das 6

ceNtreerstaNgeN

totale lengte 385 mm, voor boorkronen met een werklengte tot 300 mm

besteLNr. Zst

totale lengte 235 mm, voor boorkronen met een werklengte tot 163 mm

besteLNr. Zst 2

totale lengte 550 mm, voor boorkronen met een werklengte tot 450 mm  

en grote, schuuine boringen met boorkronen met een werklengte tot 300 mm

besteLNr. Zst 6

sNeLceNtreerstIFt

voor snel, handgestuurd centeren tot Ø 152 mm.  

Met verende centreerpen. Een centreerboring is niet nodig. 

Voor boorkronen met een werklengte tot 250 mm tot 300 mm

besteLNr. sZ

Voor boorkronen met een werklengte tot 400 mm tot 450 mm

besteLNr. sZ 4

Voor boorkronen met een werklengte tot 100 mm tot 163 mm

besteLNr. sZ 150

dIamaNtboormacHINes Nat eN droog

dIa 200 · dIa 300 · dIa 303 · dIa 303 s  
dIa 100 W · dIa 150 W · dIa 300 W · dIa 203 W · dIa 303 W

ACCESSOIRES

70



1 2 3 4 5 6

1 2 3 4

dIamaNtboormacHINes Nat eN droog

Schroefsysteem

verlengstukken en afzuigaccessoires voor handgestuurde droogboringen

Snelwisselsysteem SWS (zonder softslag)

* aansluit-Ø industriezuiger 35 mm     ** bij DIA 200, DIA 300, DIA 303, DIA 303 S bij standaarduitrusting inbegrepen      *** geldt ook voor houtboor LB (pagina 87)

Snelwisselsysteem SWS op de pagina 69.

gebruIksaaNWIjZINg voor 
Nat boreN 
Handgestuurd nat boren met snelwisselsysteem 

is mogelijk vanaf Ø 52 mm, met behulp van het 

verlengstuk VL SWS en de adapters SVK en SVM. 

Voor het boren met schroefsysteem vanaf Ø  

32 mm heeft u alleen het bijbehorende verlengstuk 

VL nodig. 

operationele omgeving 1 · verlengstuk 2 · Zuigbuis 3 · reduceerring 4 · Zuigkop*

zonder 
SWS

tot Ø 
82 mm

zonder  
verlengstuk

- -

rr 75/50

SK 61**

met verlengstuk 
150 mm

vl150 r 50/155

SK 76
met verlengstuk 

300 mm
vl 300 r 50/305

vanaf Ø 
82 mm

zonder 
verlengstuk***

- -

-

SK 61**

met verlengstuk 
150 mm

vl 150 r 75/165

SK 76
met verlengstuk 

300 mm
vl 300 r 75/315

operationele omgeving 1 · Kroon- 
adapter

2 · verlengstuk 3 · reduceer-
ring

4 · Zuigbuis 5 · Zuigkop* 6 · machine-
adapter

met SWS

tot Ø  
82 mm

zonder  
verlengstuk

SvK

- rr 75/50 rS 75/100

SK 76 Svm
vanaf Ø  
82 mm

zonder  
verlengstuk***

- - rS 75/100

met verlengstuk 
150 mm

vl 150 SWS - rS 75/340

met verlengstuk 
300 mm

vl 300 SWS - rS 75/490

71



Hout boor Lb 

voor boringen handgestuurd of op boorstandaard in hout tot boor-Ø 

250 mm, b.v. voor installatieboringen in massief houten plafonds een 

lijmbinders. Meer informatie op de pagina 87.

boorstatIeveN 

voor haaks en gecentreerd boren in pijpen met een vlak of een 

gewelfd oppervlak. Meer informatie op de pagina 90.

stoFaFZuIgadapters

zelf vastzuigend, tot boor-Ø 250 mm, voor schone, handgevoerde 

diamantboringen. Meer informatie op de pagina 81.

INdustrIËLe ZuIger  

voor nat- en droogzuigen.  

Meer informatie op de pagina 84.

gatZageN Ls 

voor boringen handgestuurd of op boorstandaard in kunststof tot 

boor-Ø 322 mm, b.v. voor aansluitboringen in rioolbuizen en vaten. 

Meer informatie op de pagina 86.

dIamaNtboormacHINes Nat eN droog

dIa 200 · dIa 300 · dIa 303  
dIa 100 W · dIa 150 W · dIa 300 W · dIa 203 W · dIa 303 W

ACCESSOIRES

72



dIamaNtboormacHINes Nat eN droog

WateraFZuIgINg

voor diamantboorkronen CA met centreerring ZA (pagina 63) tot  

boor-Ø 42 mm, met diepteaanslag

werklengte tot 150 mm besteLNr. Wset 42150

werklengte tot 300 mm besteLNr. Wset 42300

dIamaNtboorkrooN ca

met boor-Ø 12 mm tot 42 mm. Meer informatie op de pagina 63. 

dIa 203 W

dozen boren zonder onderbreking, in beton met dIa 100 W · dIa 203 W  
dIa 303 W en in metselwerk met dIa 303 · dIa 100 W · dIa 203 W · dIa 303 W 

dIamaNtboorkroNeN met g 1/2"

voor natboren in beton of voor droogboren

in metselwerk met afzuiging, boordiepte  

max. 150 mm

besteLNr. ccL 67150 voor boor-Ø 67 mm

besteLNr. ccL 82150 voor boor-Ø 82 mm

sNeLceNtreerstIFt

voor snel, handgestuurd dozen boren  

zonder onderbreking, met verende  

centreerpen, een centreerboring is niet  

nodig

besteLNr. sZ 150

ZuIgkop, kort

voor stofafzuiging bij droogboren  

(schroefsysteem), aansluit-Ø industriezuiger 

35 mm

besteLNr. sk 61

sNeLWIsseLadapter  

met centreerautomaat, voor dozen boren 

zonder onderbreking met snelle boorkro-

nenwissel en uitwerpen van boorkernen 

(dozenboor met snelwisselsysteem op de 

pagina 55)

besteLNr. sWa

WateraFZuIgINg

voor diamantboorkronen CCL 67150

en CCL 82150, met diepteaanslag

besteLNr. Wset 82

reduceerrINg

voor stofafzuiging bij droogboren met

diamantboorkroon CCL 67150

(schroefsysteem)

besteLNr. rr 75/50

Dozen boren droog in kalkzandsteen met stofafzuigingDozen boren nat in beton met waterafzuiging
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BOORSTAnDAARD · ACCESSOIRES

dIa 200 · dIa 300 · dIa 303 · dIa 303 s · dIa 52 W · dIa 100 W 
dIa 150 W · dIa 300 W · dIa 203 W · dIa 303 W 

tecHNIscHe gegeveNs bs 160

Max. boor-Ø 202 mm

Max. boor-Ø met watercollector 182 mm

Slaghoogte 630 mm

Kolomlengte* 920 mm

Schuinverstelling 0 - 45° traploos

Boorplatformvoet 275 x 465 mm

Gewicht 12,2 kg

Bevestiging naar keute met Vakuümpomp VP en vaküumset BS160-VS  
 befestigingsset BFS 2, snelspankolom SST

toepassINgsgebIedeN

 � natboren op boorstandaard

 � droogboren op boorstandaard met stofafzuiging  

 bij gebruik van de droogafzuiging TBS 

voordeLeN

 � gebruiksvriendelijk, gereedschapsloos machinehulpstuk  

 � zeer robuust en hoge torsiestijfheid

 � waterpas in de nauwkeurige geleiding  

 (horizontaal en verticaal)

 � elektrisch geïsoleerde voedingshendel 

besteLNr. bs 160 Standaarduitrusting: DUSS boorstandaard BS 160.

dIamaNtboormacHINes Nat eN droog

WatercoLLector

tot max. boor-Ø 182 mm, met bevestigingsbeutel en 

afdichtmanchet

besteLNr. Ws 1a

aFdIcHtmaNcHet

voor watercollector WS 1A

besteLNr. dm 1a

droogaFZuIgINg

voor afzuiging bij droogboren in boorstandard  

met diamantboorkronen G 1/2"  

besteLNr. tbs

ceNtreerdorN 

voor exact positioneren van de  

boorstandaard BS 160

besteLNr. Zd

beFestIgINgsset 

bestaande uit spanspil, spanmoer, 25 inslagankers M12, 

sluitring en inslagpen

besteLNr. bFs 2

INsLagaNkers

25 stuk

besteLNr. ea

Op aanvraag kunnen boorstandaards geproduceerd worden die afwijken van het standaardprogramma.  
Industriële zuiger op de pagina 84.

* andere kolomlengtes op aanvraag
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sNeLspaNkoLom

voor het spannen van de boorstandaard BS 160 tegen plafond of wand, spanwijdte 1,6 - 3 m.

besteLNr. sst

vakuümset

bestaande uit vacuümblok met aansluitventiel

en vacüumrubber voor boorstandaard BS 160

besteLNr. bs 160-vs

vakuümpomp

voor het bevestigen van de boorstandaard

BS 160 op egale en gladde ondergronden,

met 5 m slang, incl. koppeling

besteLNr. vp 

INsLagaNkers

25 stuk

besteLNr. ea

vakuümrubber

voor boorstandaard BS 160

besteLNr. bs 160-vg

staNdpLaat

voor veilig, verticaal boren met de boorstandaard BS 160, als  

bevestiging van de standaard aan de ondergrond niet mogelijk of  

niet gewenst is. De fixatie gebeurt door het eigen gewicht van de 

gebruiker.

besteLNr. bs 160-sdp

boorHuLp

voor eenvoudig tappen tot boor-Ø 202 mm met boorstandaard  

BS 160. De veilige geleiding van de boor voorkomt op betrouwbare 

wijze dat de boor wegglijdt, zelfs op moeilijke oppervlakken, en 

beschermt zo de machine en het gereedschap. De eenvoudige en 

snelle aanpassing aan verschillende boorkroondiameters gebeurt 

zonder gereedschap. 

besteLNr. bs 160-abH

dIamaNtboormacHINes Nat eN droog

tecHNIscHe gegeveNs bs 160-sdp

Max. boor-Ø 117 mm

Afmetingen standplaat 305 x 420 x 80 mm

Lengte aandrijfsleutelverlenging 115 mm

Gewicht 3,5 kg

Boorstandaard BS 160 op de pagina 74. 75



buIsboormaL bs 160-rbv 

voor een betrouwbare bevestiging van de BS 160 aan buizen 

toepassINgsgebIedeN

 � geschikt voor veilig boren in buizen van DN 250 mm tot  

 DN 800 mm

voordeLeN

 � de normale boorstandaard wordt eenvoudig in een  

 kanaalboorstandaard omgezet, kostenbesparend

 � de boorstandaard wordt stevig en veilig aan de buis  

 bevestigd met een spanriem

 � geen extra gereedschap nodig voor de montage

 � na de eerste montage blijft de spanriem betrouwbaar op de  

 adapter en de boorstandaard zitten

 � ook geschikt voor diverse boorstandaarden van derden

besteLNr. bs 160-rbv Standaarduitrusting: DUSS buisboormal 

BS160-RBV, spanband.

maNgatboorapparaat bs 160-sbv 

voor het boren in mangaten en mangatringen met de BS 160 

toepassINgsgebIedeN

 � geschikt voor het veilig boren tot Ø 202 mm in mangaten  

 en mangatringen en buizen vanaf DN 800 mm

voordeLeN

 � veilige bevestiging, ook bij grote mangatdiameters

 � kan ook worden bevestigd aan lage mangetelementen met  

 een hoogte vanaf 500 mm

 � geen tweede medewerker of extra gereedschap nodig voor  

 montage en demontage, dankzij de praktische montagehulp

 � markering voor nauwkeurige positionering

 � in de handel verkrijgbare spanriem kan worden gebruikt

 � ook geschikt voor diverse boorstandaarden van derden 

besteLNr. bs 160-sbv Standaarduitrusting: DUSS mangatboor-

apparaat BS160-SBV.

dIa 100 W · dIa 150 W · dIa 300 W · dIa 203 W · dIa 303 W 

dIamaNtboormacHINes Nat eN droog

tecHNIscHe gegeveNs bs 160-sbv

Max. boor-Ø 202 mm

Geschikte buis- en mangatdiameters vanaf DN 800

Geschikte hoogte mangatring vanaf 500 mm

Afmetingen 655 x 305 x 202 mm

Lengte spanketting 3 m

Gewicht 11,0 kg

tecHNIscHe gegeveNs bs 160-rbv

Max. boor-Ø  zie de boorstandaard

Geschikte buisdiameters DN 250 tot DN 800

Afmetingen 450 x 195 x 125 mm

Lengte spanband 2,6 m

Gewicht 5,0 kg

Boorstandaard BS 160 op de pagina 74.76



toepassINgsgebIedeN

 � boven- en ondergrondse bouw

 � boren van grote gaten in gewapend beton

 � boringen van huisaansluitingen

 � serieboringen

voordeLeN

 � luchtgekoelde 3200 W motor met 3 versnellingen

 � in alle posities betrouwbare smering door oliepomp, ook bij  

 continu verticaal werken

 � betrouwbare, duurzame overbelastingskoppeling

 � elektronische constanthouding toerental

 � elektronische overbelastingsbeveiliging, onmiddellijk verder  

 werken mogelijk

 � aanloopbegrenzing

 � robuuste, duurzame constructie voor een lange levensduur

 � makkelijk wisselen van de boorkronen door snelontgrendeling 

besteLNr. dIa 400 W Standaarduitrusting: DUSS diamantboor- 

machine DIA 400 W met PRCD-veiligheidsschakelaar, handgreep,  

snelontgrendeling.

besteLNr. bs 400 Standaarduitrusting: DUSS boorstandaard  

BS 400.

tecHNIscHe gegeveNs dIa 400 W

Opgenomen vermogen 3200 W

Boorbereik

   1ste toerental: 230 t/min Ø 172 - 400 mm

   2de toerental: 480 t/min Ø 92 - 182 mm

   3de toerental: 720 t/min Ø 67 - 112 mm

Machinegewicht 12,0 kg

Gereedschapopname 1 1/4" UNC buiten

tecHNIscHe gegeveNs bs 400

Max. boor-Ø 400 mm

Max. boor-Ø met watercollector 302 mm

Slaghoogte 600 mm

Schuinverstelling 0 - 45° traploos

Gewicht 22,7 kg

DIA 400 W

dIamaNtboormacHINe Nat

Gereedschappen en accessoires voor DIA 400 W op de pagina’s 78 en 79. 77



dIamaNtboormacHINe Nat

dIa 400 W 1 1/4" uNc

DIAMAnTBOORKROnEn · ACCESSOIRES 

dIamaNtboorkrooN cWL 1 1/4" uNc

boor-Ø
mm

Werklengte
mm

besteLNr. boor-Ø
mm

Werklengte
mm

besteLNr. boor-Ø
mm

Werklengte
mm

besteLNr. 

42 450 cWL 42 102 450 cWL 102 172 450 cWL 172

47 450 cWL 47 107 450 cWL 107 182 450 cWL 182

52 450 cWL 52 112 450 cWL 112 186 450 cWL 186

57 450 cWL 57 122 450 cWL 122 200 450 cWL 200

62 450 cWL 62 127 450 cWL 127 225 450 cWL 225

67 450 cWL 67 132 450 cWL 132 250 450 cWL 250

72 450 cWL 72 138 450 cWL 138 300 450 cWL 300

77 450 cWL 77 142 450 cWL 142 350 450 cWL 350

82 450 cWL 82 152 450 cWL 152 400 450 cWL 400

92 450 cWL 92 162 450 cWL 162

1 1/4" uNc dIamaNtboorkroNeN cWL 

met 11 mm premium daksegmenten 

toepassINgsgebIedeN

� voor natboren 

 

voordeLeN

 � snelle boringen met minimale inspanning

 � beste kwaliteit, hoge standtijd

 � makkelijk aanboren en grote boor nauwkeurigheid  

 door precieze segmentering

verLeNgstuk

voor diamantboorkroon CWL met 1 1/4" UNC binnen

100 mm  besteLNr. vLW 100

200 mm besteLNr. vLW 200

300 mm besteLNr. vLW 300

WaterdruktaNk

voor wateronafhandelijk boren, stalen reservoir, inhoud 10 l, slang  

2,5 m weefsel versterkt en 1/2" koppeling met waterstop

besteLNr. Wdb 10

Op aanvraag kunnen ook diamantboorkronen geproduceerd worden die afwijken van het
standaardprogramma. Dit heeft zowel betrekking op de diameter als op de werklengte.78



WatercoLLector

tot max. boor-Ø 302 mm, met bevestigings-

beugel en afdichtmanchet

besteLNr. Ws 3c

aFdIcHtmaNcHet

voor watercollector WS 3C

besteLNr. dm 3c

bevestIgINgsset 

bestaande uit spanspil, spanmoer,

25 inslagankers M12, sluitring en  

inslagpen

besteLNr. bFs 2

INsLagaNkers

25 stuk

besteLNr. ea

BOORSTAnDAARD · ACCESSOIRES

dIamaNtboormacHINe Nat

tecHNIscHe gegeveNs bs 400

Max. boor-Ø 400 mm

Max. boor-Ø met watercollector 302 mm

Slaghoogte 605 mm

Kolomlengte* 925 mm

Schuinverstelling 0 - 45° traplos

Boorplatformvoet 390 x 520 mm

Gewicht 22,7 kg

Bevestiging met Bevestigingsset BFS 2

toepassINgsgebIedeN

 � boren op boorstandaard met de DUSS diamantboormachine 

 DIA 400 W

voordeLeN

 � zeer robuust

 � hoge torsiestijfheid

 � gebruiksvriendelijk

 � waterpas in de nauwkeurige geleiding

 � elektrisch geïsoleerde voedingshendel

 � transporthendel en -wielen 

besteLNr. bs 400 Standaarduitrusting: DUSS boorstandaard  

BS 400.

Op aanvraag kunnen boorstandaards geproduceerd worden die afwijken van het standaardprogramma.

INdustrIËLe ZuIger

voor nat- en droogzuigen

besteLNr. Isc

voor nat- en droogzuigen,  

M-klasse

besteLNr. Isps 

 

Meer informatie op de pagina 84.

dIa 400 W

* andere kolomlengtes op aanvraag
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tecHNIscHe gegeveNs 1 · asg 12 2 · asg 68 3 · asg 117 4 · asg 202 5 · asg 250

Boorbereik tot Ø 12 mm tot Ø 68 mm tot Ø 117 mm tot Ø 202 mm tot Ø 250 mm

Hamerboren droog • • - - -

Diamantboren nat - • • • •

Aansluit-Ø industriezuiger 32 - 37 mm 32 - 37 mm 32 - 37 mm 32 - 37 mm 32 - 37 mm 

besteLNr. asg 12 asg 68 asg 117 asg 202 asg 250

Hoekstuk

voor boringen in holtes met

stofafzuigadapter ASG 68,

ASG 117, ASG 202 en  

ASG 250

besteLNr. Wst

INdustrIËLe ZuIger

voor nat- en droogzuigen

besteLNr. Isc

voor nat- en droogzuigen 

M-klasse, met automatische  

filterreiniging

besteLNr. Isps 

 

Meer informatie op de pagina 84.

aFdIcHtmaNcHet 

voor stofafzuigadapter ASG 117  

besteLNr. dm 117

voor stofafzuigadapter ASG 202  

besteLNr. dm 202

voor stofafzuigadapter ASG 250  

besteLNr. dm 250

toepassINgsgebIedeN

 � stofvrij hamerboren

 � schoon diamantboren

 � vooral bij werken in gesloten ruimtes

 � geschikt voor alle merken boorhamers en diamantboormachines

voordeLeN

 � stofvrije lucht tijdens het werk

 � stofvrije werkomgeving ter bescherming van de gebruiker

 � geen vervuiling van de omgeving

 � geen kostbaar schoonmaakwerk

 � eenvoudige bediening: afzuigslang in adapter steken en deze  

 zuigt zichzelf vast

 � toepasbaar op diverse ondergronden

 � universeel inzetbaar tot boor-Ø 250 mm

ASG

stoFaFZuIgadapter voor boorHamers eN dIamaNtboormacHINes

1 2 3 4 5
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* bij gebruik met verlengstuk VLMA

tecHNIscHe gegeveNs 1 · masH 1 2 · masH 2 3 · masH 3 4 · masp

Voor DUSS machines met zijhandgreep zijhandgreep zijhandgreep D-handgreep

Geschikt voor type
P 30, PK 35, PK 45, 

PK 45 A, PK 75, PK 75 A
P 60 A, P 90, PX 48 A, 

PX 76, PX 78, PX 96
P 26 C, PK 2 PKX 4 A, PKX 7, 

PK 160 A, PK 300 A, PK 600

Voor beitels met een totale lengte 340 - 490 / 620* mm 340 - 490 / 620* mm 180 - 300 / 580* mm 320 - 490 / 670* mm 

Aansluit-Ø industriezuiger 32 - 37 mm 32 - 37 mm 32 - 37 mm 32 - 37 mm 

BESTELNR. MASH 1 MASH 2 MASH 3 MASP

** Bij MASH 1, MASH 2 en MASH 3: accessoires; bij MASP: in standaarduitrusting inbegrepen

verLeNgstuk** 

bij gebruik van beitels met een  

totale lengte van 300 mm tot  

580 mm ofwel 490 mm tot  

670 mm

besteLNr. vLma

koFFer 

voor stofafzuiging MASH 1, MASH 2 

en MASH 3

besteLNr. sHt

voor stofafzuiging MASP

besteLNr. spt

MASH · MASP

stoFaFZuIgINg voor Hak- eN breekWerk

toepassINgsgebIedeN

 � stofvrij hakken en breken

 � bijzonder geschikt voor hakken in gesloten ruimtes

 � voor alle DUSS combi- en hakhamers

voordeLeN

 � optimale stofafzuiging bij alle hak- en breekwerkzaamheden

 � stofvrije werkomgeving ter bescherming van de gebruiker

 � minimale reinigingskosten van de omgeving

 � eenvoudige montage op de machine

 � handige lengteverstelling voor optimale afzuiging bij diverse  

 beitellengtes

 � goed manoeuvreerbaar door draaibare behuizing

 � voorkoming van schade bij abusievelijk inschakelen van de  

 boorstand dankzij vrij gelagerde behuizing

 � slanke, compacte vorm

 � gereedschapopname van de machine blijft stofvrij omdat  

 stofafzuiging en gereedschapopname van elkaar gescheiden zijn

 � langere levensduur van machineonderdelen

1

2

3 4

INdustrIËLe ZuIger

voor nat- en droogzuigen

besteLNr. Isc

voor nat- en droogzuigen 

M-klasse, met automatische  

filterreiniging

besteLNr. Isps 

 

Meer informatie op de pagina 84.
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tecHNIscHe gegeveNs asF

Boorbereik voor

    diamantboren droog, in tegels en keramiek tot Ø 120 mm

Gerelateerde producten LD, LDM, LDF

Aansluit-Ø industriezuiger 30 - 40 mm

besteLNr. asF

toepassINgsgebIedeN 

 � tegelwerk, installatiewerkzaamheden

 � stofvrij, droog diamantboren in tegels, porseleinsteengoed,  

 keramiek, marmer en graniet

 � stofvrij, nauwkeurige bewerking van tegels voor installatie, ook  

 van grote tegels

 � geschikt voor alle haakse slijpmachines en boormachines

voordeLeN

 � laag en open ontwerp biedt een onbeperkt zicht op het  

 bewerkingsgebied voor nauwkeurig en precies boren

 � flexibel aanpassing van de afzuigkapopening aan verschillende 

 boor-Ø dankzij de traploos verstelbare kap

 � tegelboren in gesloten ruimtes mogelijk: geen lange afstanden   

 naar buiten, tijd- en kostenbesparing

 � stofvrije werkomgeving om de gebruiker te beschermen, minder   

 schoonmaakwerkzaamheden

 � eenvoudige bediening

 � geen hulpgereedschap vereist, geen montage op de machine   

 noodzakelijk

 � beschermkap van haakse slijpmachines kan worden gebruikt

ASF

aFZuIgkap voor droog dIamaNtboreN IN tegeLs eN keramIek

dIamaNtboorkroNeN eN -Frees 

voor droogboren of het fresen van boringen in tegels, porselein  

steengoed, keramiek, marmer en graniet.  

Meer informatie op de pagina 94.

INdustrIËLe ZuIger

voor nat- en droogzuigen

besteLNr. Isc

voor nat- en droogzuigen 

M-klasse, met automatische  

filterreiniging

besteLNr. Isps 

 

Meer informatie op de pagina 84.
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tecHNIscHe gegeveNs Isc 

Opgenomen vermogen 1600 W

Max. volumestroom 45 l/s** (75 l/s*)

Max. onderdruk 245 mbar** (280 mbar*)

Ketelvolume bruto 25 l

Gewicht 12,2 kg

Zuigslang Ø 35 mm, 5 m

Veiligheidsklasse I

besteLNr. Isc

toepassINgsgebIedeN 

 � voor nat- en droogzuigen

 � M-klasse

voordeLeN

 � permanente, volledig automatische en "on demand" filterreiniging,  

 zelfs tijdes het zuigproces

 � geïntegreerd stopcontact met inschakelautomaat

 � drukverschil bewaking voor voortdurende controle van de  

 actuele filterbezetting

 � continue hoge luchtstroom, ook bij filterreiniging

 � superieure resultaten dankzij krachtig zuigturbine

 � speciale PE opvangzak voor het verwijderen van stof

 � volumenluchtstroombewaking instelbaar bij gebruik van  

 verschillende slangdiameters

 � waarschuwingslamp en signaaltoon bij lage luchtstroom

 � softstart- en overrun-besturing

 � 2-voudige toerentalregeling

 � waterniveau detectie met sensor gestuurde uitschakeling

 � multifunctioneel element voor het bevestigen van spanbanden  

 en als transportmogelijkheid voor bijv. dozen op de stofzuiger

 � praktisch opbergoppervlak voor gereedschap en kleine onderdelen

 � robuuste behuizing

FILtercassette (2 stuks)

besteLNr. Isc-9 · Isp-9                          

aFZuIgsLaNg

besteLNr. Isc-12 · Isp-12                          

sLaNgaaNsLuItINg, 

buiszijde 

besteLNr. Isc-14 · Isp-14                          

pe-opvaNgZakkeN (5 stuks) 

alleen geschikt voor ISPS 

besteLNr. Isp-200                     

vLIes FILterZakkeN (5 stuks) 

besteLNr. Isc-11 · Isp-11                          

sLaNgaaNsLuItINg,  

zuigzijde, bajonet  

besteLNr. Isc-13 · Isp-13                          

spLeetmoNdstuk

besteLNr. Isc-15 · Isp-15                          

aaNvuLLeNde set  

(vloerzuigmond met kunststof-

buis, spleetzuigmond, hulplucht-

schuif, accessoirehouder) 

besteLNr. eWb                     

ZuIgsLaNg, antistatisch

besteLNr. ssL                         

rubbereNmoNdstuk

besteLNr. Isc-16 · Isp-16                          

verLoop, getrapt

besteLNr. Isc-17 · Isp-17                          

* gemeten aan het motorontluchting ** gemeten aan het slanguiteinde

tecHNIscHe gegeveNs Isps

Opgenomen vermogen 1600 W

Max. volumestroom 45 l/s** (75 l/s*)

Max. onderdruk 245 mbar** (280 mbar*)

Ketelvolume bruto 35 l

Gewicht 15,6 kg

Zuigslang Ø 35 mm, 5 m

Veiligheidsklasse I

besteLNr. Isps

toepassINgsgebIedeN 

 � voor nat- en droogzuigen

voordeLeN

 � geïntegreerd stopcontact met inschakelautomaat

 � volautomatische filterreiniging systeem, filterreiniging tijdens  

 arbeidspauze

 � superieure resultaten dankzij krachtig zuigturbine

 � uitstekende handling dankzij de compacte constructie

 � waarschuwingslamp bij lage luchtstroom

 � softstart- en overrun-besturing

 � traploze toerentalregeling

 � waterniveau detectie met sensor gestuurde uitschakeling

 � vlies filterzak voor eenvoudige verwijdering

 � praktisch opbergoppervlak voor gereedschap en kleine onderdelen

 � robuuste behuizing

ISC · ISPS

ACCESSOIRES

INdustrIËLe ZuIger
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tecHNIscHe gegeveNs Lc

Aanbevolen toerentalbereik voor
boor-Ø

Materialen op
basis van hout 

(t/min)

Kunststof
(t/min)

   tot 45 mm 2000 2000

   46 - 60 mm 2000 1600

   61 - 80 mm 2000 1200

   81 - 110 mm 1500 900

  111 - 126 mm 1200 700

Boordiepte 70 mm

Schroefdraad aansluiting Snelwisselsysteem

toepassINgsgebIedeN

 � installatie- en serieboringen met de hoogste precisie

 � PVC, PE, PP, GFK, acrylglas, polycarbonaat

 � massief hout, OSB, spaanplaat, gefineerd spaanplaat, mulitplex,   

 zeefdrukplaat, laminaat, MDF, HDF

 � kunsthars, bijv. Pertinax, Trespa, Resopal

voordeLeN

 � korteste boortijden en enorme tijdbesparing dankzij innovatieve   

 geometrie van de hoogwaardige hardmetalen snijkanen

 � zeer rustige loop, exacte rondloop, hoge maatvastheid van  

 het boorgat

 � eenvoudig verwisselen van de gatzagen en snel uitwerpen van  

 de boorkern dankzij snelspanhouder

 � zeer goede oppervlaktekwaliteit, vaak is ontbramen overbodig

 � optimale spaanafvoer dankzij extra grote spaanruimte

 � zeer geringe warmteontwikkeling

 � zeer hoge standtijden van de hoogwaardige hardmetalen  

 snijkanten

 � gebalanceerd uitsteken van de snijrand, meer stabiliteit, geen  

 'happen' 

 � stabiel centreren en geleiden van de gatzagen dankzij robuuste   

 centreerboor

+ Optimaal soepel boorgedrag, zelfs met schuine gaten onder  

 extreme hoeken

LC

gatZageN Lc  sNeLWIsseLsysteem

boor-Ø
mm

besteLNr. boor-Ø
mm

besteLNr. 

25 Lc 25 68 Lc 68

32 Lc 32 75 Lc 75

40 Lc 40 83 Lc 83

50 Lc 50 90 Lc 90

63 Lc 63 126 Lc 126

sNeLspaNHouder   

met centreerboor voor gatzagen LC, bajonetsluiting,

snel wissel tussen gatenzagen van verschillende diameter, eenvoudig

verwijderen van de boorkern, optimale krachtoverbrenging,

exacte rondloop, spanschacht-Ø 10 mm 

besteLNr. bc

stoFaFZuIgadapter

zelf vastzuigend, voor schoon boren tot boor-Ø 68 mm.  

Meer informatie op de pagina 81.

besteLNr. asg 68 

Op aanvraag kunnen ook gatenzagen geproduceerd worden die afwijken van het standardprogramma. Dit heft zowel 
betrekking op de diameter als op de werklengte.

gatZageN voor kuNststoF, Hout eN materIaLeN op basIs vaN Hout
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toepassINgsgebIedeN

 � aansluitboringen voor aftakkingen in kunststof kanaalbuizen

 � boringen in kunststof vaten

voordeLeN

 � korte boortijden en enorme tijdbesparing dankzij innovatieve  

 snijkantconstructie en hoogwaardige hardmetalen snijkanten

 � gladde en zuivere boringen ook bij grote wanddiktes

 � zeer goede oppervlaktekwaliteit van de boorgaten, vaak is  

 ontbramen overbodig

 � handgestuurd boren van alle diameters met diamantboormachines  

 DIA 303 en DIA 303 W

 � gladde en precieze boorgaten, ook in golfbuizen

 � zeer hoge standtijd van de hoogwaardige hardmetalen snijkanten

 � boorkern wordt automatisch uitgeworpen uit de gatzaag  

 en veilig opgevangen in de vanghuls van de centreerboor,  

 met centreerboor LSZ 1

tecHNIscHe gegeveNs Ls

Aanbevolen toerentalbereik voor boor-Ø

   40 - 82 mm 1400 - 700 t/min

   83 - 142 mm 700 - 400 t/min

   143 - 202 mm 400 - 280 t/min

   203 - 322 mm 280 - 180 t/min

Boordiepte 163 mm

Schroefdraad aansluiting G 1/2"

Geschikt voor
DIA 200, DIA 300, DIA 303, DIA 100 W, 

DIA 150 W, DIA 300 W, DIA 203 W, DIA 303 W

+ Haaks boren met boorstatief BST tot eeN boor-Ø  

 vaN 257 mm ZoNder bevestIgINg, optredende   

 krachten worden ruimschoots gecompenseerd door  

 de boorstatief

+ boortIjd vaN 15 secoNdeN met gatenzaag LS 200 en

 diamantboormachine DIA 300 W IN 13 mm dIk

 kuNststoF rIooLbuIs

+ maNgateN in plastic containers tot boor-Ø 650 mm

LS

gatZageN voor kuNststoF

gatZageN Ls  g 1/2"

boor-Ø
mm

besteLNr. boor-Ø
mm

besteLNr. 

40 Ls 40 142 Ls 142 

42 Ls 42 147 Ls 147

50 Ls 50 152 Ls 152

52 Ls 52 160 Ls 160

62 Ls 62 162 Ls 162

67 Ls 67 164 Ls 164

75 Ls 75 167 Ls 167

77 Ls 77 172 Ls 172

82 Ls 82 178 Ls 178

92 Ls 92 182 Ls 182

95 Ls 95 187 Ls 187

102 Ls 102 195 Ls 195

112 Ls 112 200 Ls 200

117 Ls 117 207 Ls 207 

123 Ls 123 250 Ls 250

127 Ls 127 257 Ls 257

137 Ls  137 322 Ls 322

Op aanvraag kunnen ook gatenzagen geproduceerd worden die afwijken van het standardprogramma. Dit heft zowel 
betrekking op de diameter als op de werklengte. Accessoires voor LS op de pagina’s 88 en 89.86



toepassINgsgebIedeN

 �  installatieboringen in massief houten plafonds voor afzuigkappen, 

afvoerpijpen, wasschachtsystemen enz.

 �  boringen in wandbeplatingen voor het vullen met isolatiemateriaal, 

bijv. cellulose

 �  installatieboringen in lijmbinders voor verwarmingsbuizen

 �  boringen in lijmbinders voor visuele doeleinden

 � openingen in dakbeplating voor afzuigpijpen, ventilatie enz.

voordeLeN

 �  enorme boordiepte, ook in massief hout tot 300 mm

 �  hoge boorsnelheid dankzij innovatieve snijkanten

 �  zeer goede oppervlaktekwaliteit van het boorgat

 � boorkern kan eenvoudig uit de houtboor worden verwijderd,  

 valt door eigen gewicht eruit

 � handgestuurd boren van alle diameters met diamantboormachines  

 DIA 303 en DIA 303 W

 �  werken zonder hout-fijnstof dankzij afzuiging

 � centreerboring is niet nodig, met snelcentreerstift SZ

tecHNIscHe gegeveNs Lb

Aanbevolen toerentalbereik voor boor-Ø

   40 - 82 mm 1400 - 700 t/min

   83 - 142 mm 700 - 400 t/min

   143 - 202 mm 400 - 280 t/min

   203 - 322 mm 280 - 180 t/min

Boordiepte 300 mm

Schroefdraad aansluiting G 1/2"

Geschikt voor
DIA 200, DIA 300, DIA 303, DIA 100 W, 

DIA 150 W, DIA 300 W, DIA 203 W, DIA 303 W

+ boortIjd vaN 4 mINuteN met gatzaag LB 250 en

 diamantboormachine DIA 303 IN 220 mm dIkke  

 FIjNspar Hout 

+ Boren met afzuiging van zaagsel - verbeterde

 boorvoortgaNg vanaf een boordiepte van 100 mm

+ Haaks boren met boorstatief BST 4 tot boor-Ø 182 mm

 ZoNder bevestIgINg, optredende krachten worden

 ruimschoots gecompenseerd door de boorstatief

LB

Houtboor voor Hout eN materIaLeN op basIs vaN Hout

Houtboor Lb  g 1/2"

boor-Ø
mm

besteLNr. boor-Ø
mm

besteLNr. 

42 Lb 42 127 Lb 127 

52 Lb 52 132 Lb 132

62 Lb 62 142 Lb 142

68 Lb 68 152 Lb 152

77 Lb 77 162 Lb 162

82 Lb 82 172 Lb 172

87 Lb 87 182 Lb 182

92 Lb 92 202 Lb 202

102 Lb 102 250 Lb 250

112 Lb 112

Op aanvraag kunnen ook gatenzagen geproduceerd worden die afwijken van het standardprogramma. Dit heft zowel 
betrekking op de diameter als op de werklengte. Accessoires voor LB op de pagina’s 88 en 89. 87



ACCESSOIRES

gatZageN

Ls · Lb

Ls

gatZaagadapter

voor snelwisselsysteem

besteLNr. Lsa 1

macHINeadapter

voor snelwisselsysteem

besteLNr. svm

gatZaagopName Lsa 2

voor schroefsysteem

besteLNr. Lsa 2

gatZaagopName Lsa 3

voor boorkop, spanschacht-Ø 13 mm

besteLNr. Lsa 3

gatZaagopName Lsa 4

voor SDS-max gereedschapopname (niet 

slaand)

besteLNr. Lsa 4

gereedscHapkoFFer

voor gatzagen met boor-Ø tot 200 mm en  

accessoires      

besteLNr. Lsk

gatZaagopName Lsa 5

voor SDS-plus gereedschapopname (niet 

slaand)

besteLNr. Lsa 5

ceNtreerboor 

boor-Ø 12 mm, totale lengte 250 mm

besteLNr. LsZ 2

ceNtreerboor MET UITWERPER

boor-Ø 14 mm, totale lengte 300 mm, 

boorkern wordt automatisch uitgeworpen uit 

de gatzaaag LS en op de vanghuls van de 

centreerboor opgevangen

besteLNr. LsZ 1

ceNtreerstaNg

totale lengte 385 mm, als centreerhulp voor 

schuine boringen met gatzagen LS 

besteLNr. Zst

88



gatZageN

Lb

boorstatIeveN

voor haaks en gecentreerd boren in pijpen met  

een vlak oppervlak 

besteLNr. bst 1 

voor haaks en gecentreerd boren in pijpen met  

een gewelfd oppervlak

besteLNr. bst 2 

 

Meer informatie op de pagina 90.

sNeLceNtreerstIFt

voor snel, handgestuurd centeren tot Ø 132 mm.  

Met verende centreerpen. Een centreerboring is niet nodig. 

Voor houtboor LB met een werklengte van 250 mm  

tot 300 mm. 

besteLNr. sZ

ceNtreerstaNgeN

totale lengte 385 mm, als centreerhulp voor grote boringen

met houtboor LB.

besteLNr. Zst

totale lengte 550 mm, als centreerhulp voor schuine boringen met

houtboor LB.

besteLNr. Zst 6

boorstatIeF bst 4

voor haaks boren op een vlakke ondergrond. Meer informatie 

op de pagina 90. 

besteLNr. bst 4

Afzuigtoebehoren voor werken zonder hout-fijnstof met houtboor LB op de pagina 71.
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gescHIkt voor

 � DIA 200, DIA 300, DIA 303, DIA 303 S, DIA 52 W, DIA 100 W,  

 DIA 150 W, DIA 300 W, DIA 203 W, DIA 303 W 

 

toepassINgsgebIedeN bst 1 · bst 3

 � haaks en gecentreerd boren in pijpen van beton en kunststof  

 met een vlak oppervlak

toepassINgsgebIedeN bst 2 · bst 5

 � haaks en gecentreerd boren in pijpen van bijv. kunststof met  

 een gewelfd oppervlak

toepassINgsgebIedeN bst 4 · bst 6

 � haaks boren op een vlakke ondergrond bijv. voor  

 betonankers, steunpilaren enz.

 � Haaks boren met gatzagen van hout en kunststofplaten

voordeLeN

 � gemakkelijk en flexibel boren in kleine ruimtes

 � geen bevestigingsmaterialen nodig, korte voorbereidingstijd

 � centreerboren en voorboren overbodig

 � geen kanteling

 � optredende krachten en momenten worden door het statief  

 geabsorbeerd

 � in hoogte verstelbare machinehouder voor verschillende  

 boorlengtes

verdere voordeLeN bst 1 · bst 2 · bst 3 · bst 5

 � optimaal steunoppervlak bij alle diameters

 � boren op een vlakke ondergrond mogelijk

 � exact haakse boringen in het hart van de pijp zijn gewaarborgd,   

 waardoor een absolute passing van de aansluitstukken ontstaat

verdere voordeLeN bst 4 · bst 6

 � zeer klein steunoppervlak

* beschikbare reduceerringen voor machinehouders voor reductie van Ø 60 mm tot Ø 43, 48, 53, 58 mm,  
besteLNr. bst-rr 43, bst-rr 48, bst-rr 53, bst-rr 58 

** andere kolomlengtes voor het gebruik van boren met een lengte tot 500 mm op aanvraag

tecHNIscHe gegeveNs 1 · bst 1 2 · bst 3 3 · bst 2 4 · bst 5 5 · bst 4 6 · bst 6

Max. boor-Ø 257 mm 257 mm 257 mm 257 mm 182 mm 182 mm

Slaghoogte 170 mm 170 mm 170 mm 170 mm 170 mm 170 mm

Boorhouder Ø 43 mm Ø 60 mm* Ø 43 mm Ø 60 mm* Ø 43 mm Ø 60 mm*

Kleinste buiten-Ø van kanaalbuis 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm - -

Max. lengte van boorkronen** 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm 350 mm 350 mm

Gewicht 5,8 kg 5,8 kg 5,8 kg 5,8 kg 7,0 kg 7,0 kg

BESTELNR. BST 1 BST 3 BST 2 BST 5 BST 4 BST 6

BST 

boorstatIeveN

3 4 5 6

Op aanvraag kunnen ook boorstatieven geproduceerd worden die afwijken van het standaardprogramma.

1 2
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BKFE

boorkerNopvaNg voor Het boreN IN reeds geLegde rIooLbuIZeN

toepassINgsgebIedeN

 � voor het vasthouden van de boorkern bij het boren in reeds  

 gelegde rioolbuizen, ongeacht de diameter van de rioolbuis,  

 het gewicht van de boorkern of de algemene  

 omgevingsomstandigheden

 � de boorkern kan niet in de buis vallen

voordeLeN

 � de boorkern blijft betrouwbaar in de boorkernvanger

 � geen tijdrovende verwijdering van de boorkern uit de rioolbuis

 � eenvoudig gebruik en montage, korte insteltijden

 � geschikt voor alle in de handel verkrijgbare buiswanden

 � ongevoelig voor vuil

 � geschikt voor alle diamantboormachines en diamantboorkronen   

 vanaf boor-Ø 90 mm en minimale werklengte 300 mm

tecHNIscHe gegeveNs bkFe 300 bkFe 400 bkFe 500

Vereiste voorboring Ø 20 mm Ø 20 mm Ø 20 mm

Max. buiswanddikte 150 mm 150 mm 150 mm

Minimale werklengte van de boorkronen 300 mm 300 mm 300 mm

Voor boor-Ø vanaf 90 mm 90 mm 90 mm

Buis-Ø DN 300 DN 400 DN 500

Gewicht 0,6 kg 0,7 kg 0,8 kg

BESTELNR. BKFE 300 BKFE 400 BKFE 500

Boorstatieven BST op de pagina 90. 91



toepassINgsgebIedeN

 � universeel gebruik voor hout en houtmaterialen, kunststoffen,   

 metaal en non-ferrometaal, gipsplaten en -blokken, celbeton  

 en sandwichmaterialen

voordeLeN

 � zeer rustige loop, gelijkmatig snijbeeld en snelle spaanafvoer

 � langdurig snelle boorprogressie dankzij duurzame en scherpe   

 tandkrans van HSS Co8

 � hoge stabiliteit door nauwkeurige en scheurvaste lasnaden  

 evenals het speciaal gelegeerde behuizing en robuuste  

 basispaneel

 � zijdelingse gleuven in het huis van de gatzaag vergemakkelijken   

 het verwijderen van de boorkern

 � combivertanding met 4 - 6 tanden per inch

toepassINgsgebIedeN

 � universeel gebruik voor hout en houtmaterialen, GFK,  

 Trespaplaten, gipsplaten en -blokken, cementvezelplaten,  

 bakstenen, celbeton, wandtegels en sandwichmaterialen

voordeLeN

 � vele malen langere standtijden dan gebruikelijke bimetalen  

 gatenzagen

 � korte boortijden

 � grotere werklengte voor veelzijdigere toepassingsmogelijkheden,   

 met name bij dikkere materialen

 � optimale spaanafvoer dankzij royale spaanruimtes

 � lage warmteopwekking

 � hoogste snijvermogen over een lange periode dankzij  

 hardmetalen snijkanten van hoge kwaliteit

 � grote soldeervlakken

 � hoge stabiliteit door gatzagenkrans van speciale legering  

 en robuuste grondplaat

verZINkboor 

voor gebruik met gatzagen LH met boor-Ø 68 mm, 

met hardmetalen tanden, ideaal voor het nauw- 

keurig verzingen van inbouwcontactdozen

in hout en houtmaterialen enz.   besteLNr. Lrs                                

LI LH

Hss co8 bImetaLeN gatZageN HardmetaLeN gatZageN

HardmetaLeN gatZageN LH totale lengte 64 mm, werklengte 52 mm

boor-Ø
mm

besteLNr. boor-Ø
mm

besteLNr. 

16 LH 16 68 LH 68

19 LH 19 70 LH 70

20 LH 20 73 LH 73

22 LH 22 76 LH 76

25 LH 25 79 LH 79

29 LH 29 83 LH 83

30 LH 30 86 LH 86

32 LH 32 89 LH 89

35 LH 35 92 LH 92

38 LH 38 95 LH 95

40 LH 40 102 LH 102

41 LH 41 105 LH 105

44 LH 44 108 LH 108

48 LH 48 111 LH 111

51 LH 51 114 LH 114

54 LH 54 121 LH 121

57 LH 57 127 LH 127

60 LH 60 133 LH 133

64 LH 64 140 LH 140

65 LH 65 152 LH 152

67 LH 67

Hss co8 bImetaLeN gatZageN LI totale lengte 46 mm,  

werklengte 38 mm

boor-Ø
mm

besteLNr. boor-Ø
mm

besteLNr. 

14 LI 14 57 LI 57

16 LI 16 59 LI 59

17 LI 17 60 LI 60

19 LI 19 64 LI 64

20 LI 20 65 LI 65

21 LI 21 67 LI 67

22 LI 22 68 LI 68

24 LI 24 70 LI 70

25 LI 25 73 LI 73

27 LI 27 74 LI 74

29 LI 29 76 LI 76

30 LI 30 83 LI 83

32 LI 32 86 LI 86

33 LI 33 89 LI 89

35 LI 35 92 LI 92

37 LI 37 95 LI 95

38 LI 38 98 LI 98

40 LI 40 102 LI 102

41 LI 41 105 LI 105

43 LI 43 108 LI 108

44 LI 44 111 LI 111

46 LI 46 114 LI 114

48 LI 48 121 LI 121

51 LI 51 127 LI 127

52 LI 52 140 LI 140

54 LI 54 152 LI 152

Gatzagenhouder voor LI, LH en gatenzagen sets op de pagina 93.92



1 23 4

HardmetaLeN gatZageN

Houder aN met HSS Co5 centreerboor

toepassINgsgebIedeN

 � geschikt voor alle in de handel verkrijgbare bimetalen en  

 hardmetalen gatenzagen 

voordeLeN

 � gatzaag vastdraaien en gereed voor gebruik.  

 Betere vergrendeling door pennen voor veilig boren!

tecHNIscHe gegeveNs 1 · aN 1 2 · aN 2 3 · aN 3 4 · aN 4

Voor gatzagen met boor-Ø / Voor DUSS gatzagen 14 - 30 mm / LI 32 - 152 mm / LI 14 - 30 mm / LH 32 - 152 mm / LH

Voor alle merken gatzagen met een totale lengte van tot 54 mm tot 54 mm 55 - 66 mm 55 - 66 mm

Zeskant / voor boorkop 9,5 mm / ≥ 10 mm 11 mm / ≥ 13 mm 9,5 mm / ≥ 10 mm 11 mm / ≥ 13 mm

BESTELNR. AN 1 AN 2 AN 3 AN 4

Hss co8 bImetaLeN gateNZageN sets 

boor-Ø 19, 22, 29, 38, 44, 57 mm, houders AN 1, AN 2 

besteLNr. LI set saN

boor-Ø 22, 29, 35, 44, 51, 68, 74 mm, houders AN 1, AN 2 

besteLNr. LI set eaN

boor-Ø 22, 29, 35, 44, 51, 65, 83 mm, houders AN 1, AN 2 

besteLNr. LI set HaN

boor-Ø 19, 22, 25, 29, 35, 44, 51, 57, 65, 68, 76 mm,  

houders AN 1, AN 2 

besteLNr. LI set uaN    

Hss co5 ceNtreerboor 

voor boren in hout, materialen op basis van 

hout, kunststof, metaal, non-ferrometaal en 

sandwichmaterialen

voor houder AN 1, AN 2 

besteLNr. aNZ 1 

voor houder AN 3, AN 4 

besteLNr. aNZ 2

HardmetaLeN ceNtreerboor 

voor boren in minerale materialen en 

gesteenten

voor houder AN 3, AN 4 

besteLNr. aNZ 3

verLeNgstuk 

voor houder AN 1, AN 3,  

300 mm, 9,5 mm zeskant

besteLNr. vLL 1 

voor houder AN 2, AN 4,  

300 mm, 11 mm zeskant

besteLNr. vLL 2

HardmetaLeN gateNZageN sets 

boor-Ø 19, 22, 29, 35, 44, 51, 57 mm, houders AN 3, AN 4 

besteLNr. LH set saN

boor-Ø 22, 29, 35, 44, 51, 57, 65, 68 mm, houders AN 3, AN 4 

besteLNr. LH set eaN

boor-Ø 19, 22, 25, 29, 35, 44, 51, 57, 65, 68, 76 mm,  

houders AN 3, AN 4 

besteLNr. LH set uaN

An

ACCESSOIRES · SETS

gatZageNHouder
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1 2

3

toepassINgsgebIedeN

 � deuvelgaten

 � installatie- en montagewerkzaamheden in badkamers,

 keukens en op gevels

 � geschikt voor tegels, porselein steengoed, keramiek, 

 marmer en graniet

 � voor boormachines en accuschroevendraaiers (alleen voor LD)

verdere toepassINgsgebIedeN Ldm

 � gaten voor contactdozen

 � doorvoergaten voor buizen

 � voor haakse slijpmachine met M14 adapter

voordeLeN

 � nauwkeurige en scheurvrije gaten

 � kortste boortijden

 � lange levensduur

 � hoogwaardige diamanten

 � droogboren

 � boor-Ø 6 - 14 mm met wasvulling voor koeling

toepassINgsgebIedeN

 � frezen van boringen, gaten en afronding van randen in  

 droog slijpen

 � geschikt voor tegels, porselein steengoed, keramiek, marmer  

 en graniet

 � voor haakse slijpmachines met M14 adapter

voordeLeN

 � sneller werkvoortgang

 � lange levensduur, hoogwaardige diamanten

 � droogboren

LDF

LD · LDM

dIamaNtboorkroNeN droog · dIamaNtFrees · voor tegeLs

1 · dIamaNtboorkrooN Ld ZeskaNt 1/4" bIt

boor-Ø
mm

besteLNr. boor-Ø
mm

besteLNr. 

6 Ld 6 12 Ld 12

8 Ld 8 14 Ld 14

10 Ld 10

2 · dIamaNtboorkrooN Ldm m14 bINNeN

boor-Ø
mm

besteLNr. boor-Ø
mm

besteLNr. 

6 Ldm 6 42 Ldm 42

8 Ldm 8 45 Ldm 45

10 Ldm 10 50 Ldm 50

12 Ldm 12 55 Ldm 55

14 Ldm 14 60 Ldm 60

20 Ldm 20 65 Ldm 65

25 Ldm 25 68 Ldm 68

28 Ldm 28 75 Ldm 75

30 Ldm 30 82 Ldm 82

32 Ldm 32 100 Ldm 100

35 Ldm 35 110 Ldm 110

40 Ldm 40 120 Ldm 120

3 · dIamaNtFrees LdF m14 bINNeN

boor-Ø
mm

besteLNr. boor-Ø
mm

besteLNr. 

15 LdF 15 22 LdF 22

Accessoires voor LD, LDM en diamantboorkronen sets op de pagina 95.94



ACCESSOIRES

dIamaNtboorkroNeN droog · dIamaNtFrees · voor tegeLs

Ld · Ldm

adapter 

met centreerboor, voor diamantboorkroon

LDM, voor gebruik in boorkop, 11 mm

zeskant, M14 buiten 

besteLNr. Ldma                         

aFZuIgkap 

voor stofvrij, droog diamantboren in tegels

en keramiek. 

Meer informatie op de pagina 83. 

besteLNr. asF

ceNtreerHuLp 

voor diamantboorkronen LD en LDM met

boor-Ø 4 - 12 mm, voor nauwkeurig boren

op vlak oppervlak 

besteLNr. abH                   

 

5-delig, boor-Ø 2x 6, 8, 10,  

12 mm, voor haakse slijp-

machine, M14 binnen, met 

wasvulling voor koeling 

besteLNr. Ldm set 1

 

5-delig, boor-Ø 20, 35, 42, 

55, 68 mm, voor haakse 

slijpmachine, M14 binnen 

besteLNr. Ldm set 2

 

5-delig, boor-Ø 2x 6, 8, 10,  

12 mm, voor boormachines en 

accu boormachines, zeskant 1/4" 

Bit, met wasvuelling voor koeling  

besteLNr. Ld set

2-delig, boor-Ø 35 en 42 mm,  

voor haakse slijpmachine, M14 binnen 

besteLNr. Ldm set 3                

3-delig, boor-Ø 8, 68 mm, centreerhulp LDMZ voor veilig en positioneel 

nauwkeurig tappen en boren, bijv. voor het achteraf aanbrengen van een 

extra wandcontactdoos, voor haakse slijpmachine, M14 binnen 

besteLNr. Ldm set 4                

4-delig, boor-Ø 6, 8, 10, 14 mm, 

voor haakse slijpmachine, M14 

binnen, met wasvulling voor 

koeling besteLNr. Ldm set 5

DIAMAnTBOORKROnEn SETS

product tIp 
Nauwkeurig met de hand 

tegels boren met de 

centreerhulp ABH met 

vacuümbevestiging - niet 

wegglijden met de boor,

geen krassen op de 

tegels.
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reparatIeservIce 

Onze geautoriseerde servicewerkplaats van DUSS zorgt ervoor

dat uw DUSS machine vakkundig en snel wordt gerepareerd.

Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat reparaties alleen mogen

worden uitgevoerd door een elektrotechnicus.

Goede service betekent vooral: ondersteuning op alle vlakken. Of het nu gaat om advies of bestellingen, levering of reparatie, u

kunt altijd rekenen op de kennis en ervaring van onze experts.

LeverINgsservIce

Dankzij een hoge productbeschikbaarheid en de nauwe samenwerking 

met onze logistieke partners leveren wij altijd voordelig, betrouwbaar 

en snel.

WIj STAAn ALTIjD VOOR U KLAAR

servIce eN garaNtIe

advIes- eN besteLservIce

Voor advies, vragen of bestellingen kunt u telefonisch contact

opnemen met onze ervaren verkoopmedewerkers. Als u ter

plaatse advies nodig hebt, kunt u terecht bij onze bekwame

vakhandelaren of vertegenwoordigers. Desgewenst kunnen wij

onze producten ook aan u demonstreren. 

Uw orders worden opgenomen door onze medewerkers en onmiddelli-

jk verwerkt. Of telefonisch, per fax, e-mail of persoonlijk: 

DUSS staat altijd voor u klaar.
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ce-verkLarINg 

Onze producten voldoen aan de actueel geldende normen en

richtlijnen.

oNLINe  

Op onze website WWW.duss.de vindt u eenvoudig alle belangrijke

informatie over DUSS, onze producten en services evenals

nieuws uit de sector. 

Bezoek ons ook op  
WWW.youtube.com/dusspoWertooLs

WWW.Facebook.com/dusspoWertooLs 

WWW.INstagram.com/dusspoWertooLs

10 jaar oNderdeLeNservIce Wij garanderen een permanente 

beschikbaarheid van reserveonderdelen voor het actuele leverings-

programma en verzekeren dat de reserveonderdelen nog ten minste 

tien jaar verkrijgbaar zijn nadat de desbetreffende machine niet meer 

wordt geproduceerd. Omdat wij een groot deel van onze onderdelen 

zelf produceren, zijn wij normaal gesproken in staat ook op lange 

termijn reserveonderdelen te leveren.

opLossINgeN op maat 

Met standaard machines en toebehoren kan niet aan alle

individuele eisen worden voldaan. Daarom helpen wij u ook bij het 

zoeken naar oplossingen die niet binnen de standaard vallen. Wij 

stellen onze hele ervaring beschikbaar en ontwikkelen, construeren  

en produceren voor u oplossingen op maat.

servIce eN garaNtIe
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De levensduur van uw DUSS machines, gereedschappen en toebehoren is ook afhankelijk van de aandacht die eraan wordt besteed.

Regelmatige verzorging en onderhoud hebben een positief effect op de prestaties, hanteerbaarheid en levensduur van uw

gereedschap.

specIaL smeervet

voor het nasmeren van instekende onderdelen met zeskantige

gereedschapopname, SDS-plus en SDS-max

Tube 75 ml

besteLNr. Ft

droge smeermIddeLspray

voor zeer effectieve smering van boorhouders, insteekuiteinden

van centreerhulpmiddelen en schuifdelen op boorstandaards

en boorstatieven, hoge slijtagebescherming, vuil- en waterafstotend,

zeer goede kruipeigenschappen

Spuitbuis 100 ml

besteLNr. ts

kWaLIteIt uIt ééN HaNd

DUSS Original gereedschappen en accessoires zijn speciaal ontwik-

keld voor het meest uiteenlopende gebruik. Tientallen jaren ervaring 

en een brede expertise leiden tot gereedschappen die maatstaven 

zetten op het gebied van prestaties, precisie en kwaliteit. Dit stelt ons 

in staat geavanceerde oplossingen te bieden voor zowel grootscha-

lige projecten als voor dagelijks gebruik. Onze aanvullende systeem-

producten maken het werk sneller, zuiniger en comfortabeler – voor 

maximale prestaties, efficiëntie en veiligheid. 

WAARDE KOESTEREn

oNderHoud
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Technische wijzigingen en assortimentswijzigingen voorbehouden. Afbeeldingen zijn vrijblijvend.
Geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. 

Printed in Germany 02/2022

TOPKWALITEIT  
UIT HET ZWARTE WOUD        

FRIEDRICH DUSS Maschinenfabrik GmbH & Co. KG is gevestigd in Zuid-

Duitsland. Te midden van de wilde natuurpracht van het Zwarte Woud rijpen  

er al meer dan 100 jaar ideeën tot meesterwerken van Duitse ingenieurskunst. 

Elk product, dat wij met trots aan onze klanten overhandigen, is met hart en ziel 

tot stand gekomen. Afgewerkt in eigen productie, volgen wij onze traditie en 

doen wij ons uiterste best om ervoor te zorgen dat onze boor- en beitelhamers 

alsook diamantboormachines alleen van de beste kwaliteit zijn en bij onze 

professionele klanten wereldwijd terechtkomen. 

Om ervoor te zorgen dat u met onze machines en gereedschappen uw doelen 

bereikt, ondersteunt een zeer gemotiveerd team u elke dag met uitgebreide 

service, knowhow en innovatieve oplossingen.
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