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onder voorbehoud van prijswijzigingen

Minitools

zie ons compleet assortiment en voorraad status op www.contimac.be
RC7001 - MINI STIFTSLIJPMACHINE

RC7102 - MINI STIFTSLIJPMACHINE

OIL
DAILY

OIL
DAILY

OIL
DAILY

OIL
DAILY

Bestelnr.: 8951000428

Bestelnr.: 8951000429

Mini krachtpatsers voor gebruik in krappe ruimtes

Mini krachtpatsers voor gebruik in krappe ruimtes

• Vermogen: 223 W
• Toerental: 25000 t/min
• Spankop : 6mm
• Lucht verbruik: 63,6 l/min

• Vermogen: 223 W
• Toerental: 18000 t/min
• Spankop : 6mm
• Lucht verbruik: 66 l/min

• Gewicht: 0,43 kg
• Afmetingen:
116x37x66mm

95€

prijs excl. btw

RC7103 - MINI HAAKSE SLIJPMACHINE

• Gewicht:0.55 kg
• Afmetingen:
127x72x66mm

119€

prijs excl. btw

RC7601 -MINI SLIJPMACHINE “ROLOC”

OIL
DAILY

OIL
DAILY

OIL
DAILY

OIL
DAILY

Bestelnr.: 8951000430

Bestelnr.: 8951000431

Mini krachtpatsers voor gebruik in krappe ruimtes

Mini krachtpatsers voor gebruik in krappe ruimtes

• Vermogen: 223 W
• Toerental: 18000 t/min
• Schijf : 50mm (2”)
• Lucht verbruik: 60 l/min

• Vermogen: 223 W
• Toerental: 18000 t/min
• Schijf : 50mm (2”) - Roloc
• Lucht verbruik: 64,2 l/min

• Gewicht: 0,66 kg
• Afmetingen:
129x60x87mm

139€
prijs excl. btw

RC7602 - MINI POLIJSTMACHINE

• Gewicht: 0,49 kg
• Afmetingen:
126x50x66mm

139€
prijs excl. btw

RC3201 - MINI RATELSLEUTEL

OIL
DAILY

OIL
DAILY

OIL
DAILY

OIL
DAILY

Bestelnr.: 8951000432

Bestelnr.: 8951000433

Mini krachtpatsers voor gebruik in krappe ruimtes

Mini krachtpatsers voor gebruik in krappe ruimtes

• Vermogen: 223 W
• Toerental: 4500 t/min
• Schijf : 50mm (2”) - Velcro
• Lucht verbruik: 61,2 l/min

• Toerental: 300 t/min
• Max. koppel: 50Nm
• As dop: 3/8”
• Lucht verbruik: 58,2 l/min

• Gewicht: 0,58 kg
• Afmetingen:
152x60x73mm

155€
prijs excl. btw

RC3202 -MINI MULTIFUNCTIE RATELSLEUTEL

• Gewicht: 0,46 kg
• Afmetingen:
135x40x57mm

135€
prijs excl. btw

RC3203 - MINI SLAGRATELSLEUTEL

OIL
DAILY

OIL
DAILY

OIL
DAILY

OIL
DAILY

Bestelnr.: 8951000434

Bestelnr.: 8951000435

Mini krachtpatsers voor gebruik in krappe ruimtes

Mini krachtpatsers voor gebruik in krappe ruimtes

• Toerental: 400 t/min
• Max. koppel: 50Nm
• As dop: 3/8” + bits
adapter +10-12-13 mm

• Toerental: 600 t/min
• Max. koppel: 50Nm
• Koppeling:Pin clutch
• As dop: 3/8”

• Lucht verbruik: 64,2 l/min
• Gewicht: 0,5 kg
• Afmetingen:
160x46x54mm

175€
prijs excl. btw
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• Lucht verbruik: 64,2 l/min
• Gewicht: 0,65 kg
• Afmetingen:
158x37x56mm

199€
prijs excl. btw

Slagmoersleutels

zie ons compleet assortiment en voorraad status op www.contimac.be

RECOMMENDED CHOICE

•Korte en compacte apparaten met een losdraaikracht op
extreem hoog vermogensniveau.
•Uitgerust met een lichte motorbehuizing van composiet en
gesmede slagwerkhamers.
•Allemaal met een profielhandgreep en rubberen antislipvlakken van TPR-rubber.
•Bij alle modellen kan er een geluiddempend systeem voor
afvoerluchtslangen worden gemonteerd, wat het comfort
voor de gebruiker op meerdere manieren verbeterd.
•Beproefde, robuuste combinatie-schakelaar achterin het
apparaat voor een lager vermogen bij het aandraaien en
volle kracht bij het losdraaien.

BOLT SIZE

MAX Torque Needed

1/4"

3/8"

M8

45 Nm

/

W

1/2"

M10

90 Nm

W

/

W

M14

260 Nm

/

/

M16

400 Nm

W

M18

550 Nm

3/4"

/

W

/

/

1"

11/2"

M20

800 Nm

/

/

W

M24

1300 Nm

W

/

/

M27

2000 Nm

M30

2700 Nm

/

W

M30 <

2700 Nm <

W

/

W

/

RC2277 - THE BEAST
Slagmoersleutel 1/2" "The Beast", de referentie
onder de 1/2" duims- slagmoersleutels, met
een slagmechanisme behuizing vervaardigd
uit aluminium legering. Composiet handgreep
bestand tegen de meeste chemicaliën die gebruikt
worden in werkplaatsen.

OIL
DAILY

•Twin hammer-mechanisme
•Dophouder met meeneemring
•Volledig traploze trekker
•Gebogen handgreep met thermoplastisch
rubber geïnjecteerd in behuizing voor duurzame en comfortabele grip
• NIEUW vermogensregelsysteem: Met 1 hand
bedienbaar, 1 stand achteruit en 3 standen
vooruit
•Behuizing van composiet 360° draaibare
luchtinlaat
•Snel & beste vermogen/gewicht-verhouding
•1300 Nm maximaal werkelijk koppel (1950 Nm
losdraaikoppel)
•Gewicht: 2 kg

Bestelnr.: 8951000349
• As dop:1/2 “
• Koppelbereik:900 Nm
• Max. koppel:1300 Nm
• Toerental:8200 t/min.
• Gewicht:2 kg
• Slanghouder:10 mm
• Afmetingen:194 x 188 x 70 mm

RC2177

• Luchtverbruik (gemiddeld):
245l/min
• Luchtinlaat:1/4 IG “
• Slagsysteem:DUOPACT
• Geluidsniveau): 93 dB(A)
• Trilling:
9,7m/s²
prijs excl. btw

215€

RC2377

RC2405

OIL
DAILY

OIL
DAILY

OIL
DAILY

Bestelnr.: 8951000043

Bestelnr.: 8951000045

Bestelnr.: 8951000075

• As dop: 3/8 “
• Koppelbereik:4 20 Nm
• Max. koppel: 580 Nm
• Toerental: 8200 t/min.
• Gewicht: 1,25 kg
• Slanghouder: 8 mm
• Afmetingen:164x175x60 mm
• Luchtverbruik (gemiddeld):160 l/min
• Luchtinlaat:1/4 IG “
• Slagsysteem: DUOPACT
• Geluidsniveau: 90dB(A)
prijs excl. btw
• Trilling: 7,9 m/s²

• As dop:3/4 “
• Koppelbereik:1300 Nm
• Max. koppel:1950 Nm
• Toerental:5760 t/min.
• Gewicht:3.5 kg
• Slanghouder:13 mm
• Afmetingen:225x84x199 mm
• Luchtverbruik (gemiddeld):255 l/min
• Luchtinlaat:3/8 IG “
• Slagsysteem:DUOPACT
• Geluidsniveau:96.8 dB(A)
prijs excl. btw
• Trilling:14.5 m/s²

• As dop:1 “
• Koppelbereik:1300 Nm
• Max. koppel:1950 Nm
• Toerental:5760 t/min.
• Gewicht:3,6 kg
• Slanghouder:13 mm
• Afmetingen:221x84x199 mm
• Luchtverbruik (gemiddeld):255 l/min
• Luchtinlaat:3/8 IG “
• Slagsysteem:DUOPACT
• Geluidsniveau:96.8 dB(A)
prijs excl. btw
• Trilling:14,5 m/s²

265€

599€

3

699€

Slagmoersleutels

zie ons compleet assortiment en voorraad status op www.contimac.be
RC2203 - MINI SLAGMOERSLEUTEL

RC2235 - HAAKSE SLAGMOERSLEUTEL

OIL
DAILY

OIL
DAILY

Bestelnr.: 8951000387
• As dop:1/2 “
• Max. koppel:650 Nm
• Max. losdraaimoment:1254 Nm
• Toerental:10500 t/min.
• Gewicht:1,1 kg
• Afmetingen:115 mm
• Luchtverbruik (gemiddeld):125 l/min
• Luchtinlaat:1/4F “
• Geluidsniveau :90 dB(A)
• Trilling:11,2 m/s²
• Slang (binnen dia):10 mm

Bestelnr.: 8951000286
• As dop:1/2 “
• Koppelbereik:220 Nm
• Max. koppel:300 Nm
• Toerental:7400 t/min.
• Gewicht:1,85 kg
• Slanghouder:8 mm
• Afmetingen:
341x80x58 mm

169€
prijs excl. btw

RC2205

• Luchtverbruik
(gemiddeld):81 l/min
• Luchtinlaat:1/4 IG “
• Slagsysteem:JUMBO
HAMMER
• Geluidsniveau :97 dB(A)
• Trilling:43,5 m/s²

prijs excl. btw

RC2268

OIL
DAILY

309€

RC2315

OIL
DAILY

OIL
DAILY

Bestelnr.: 8951000085

Bestelnr.: 8951000344

Bestelnr.: 8951077130

• As dop:1/2 “
• Koppelbereik:406 Nm
• Max. koppel:580 Nm
• Toerental:7800 t/min.
• Gewicht:2,4 kg
• Slanghouder:10 mm
• Afmetingen:150x140x40 mm
• Luchtverbruik (gemiddeld):130 l/min
• Luchtinlaat:1/4 IG “
• Slagsysteem:PIN CLUTCH
• Geluidsniveau :87,4 dB(A)
• Trilling:6,71 m/s²
prijs excl. btw

• As dop:1/2 “
• Koppelbereik:750 Nm
• Toerental:10000 t/min.
• Gewicht:2,1 kg
• Afmetingen:186x185x70 mm
• Luchtverbruik (gemiddeld):
600 l/min
• Slagsysteem:DP (Duopact)
• Geluidsniveau :105,02 dB(A)
• Slang (binnen dia):10 mm

• As dop:3/4 “
• Koppelbereik:1100 Nm
• Max. koppel:1500 Nm
• Toerental:5600 t/min.
• Gewicht:4,7 kg
• Slanghouder:13 mm
• Afmetingen:242x230x78 mm
• Luchtverbruik (gemiddeld):340 l/min
• Luchtinlaat:3/8 IG “
• Slagsysteem:DUOPACT
• Geluidsniveau :91,1 dB(A)
• Trilling:9,97 m/s²
prijs excl. btw

165€

159

prijs excl. btw

499€

Doppensets
RS3113 - 13 KORTE DOPPEN

RS4114 - 14 KORTE DOPPEN

RS4114D - 14 LANGE DOPPEN

Bestelnr.: 8951012354

Bestelnr.: 8951012356

Bestelnr.: 8951012357

13 Korte doppen 3/8” in
soliede koffer
(7-8-9-10-11-12-13-14-1516-17-18-19mm)

14 Korte doppen 1/2” in
soliede koffer
(10-11-12-13-14-15-16-1718-19-21-22-26-27mm)

14 Lange doppen 1/2” in
soliede koffer
(10-11-12-13-14-15-16-1718-19-21-22-26-27mm)

45€

prijs excl. btw

RS413WP - 3 LANGE DOPPEN

65€

prijs excl. btw

RS618 - 8 KORTE DOPPEN

Bestelnr.: 8951012358

Bestelnr.: 8951012359

3 Lange doppen
1/2” in soliede koffer
(17-19-21mm) met
antikrasbescherming

8 Korte doppen 3/4” in
soliede koffer (26-27-2930-32-35-36-38mm)

8 Lange doppen 3/4” in
soliede koffer
(26-27-29-30-32-35-3638mm)

27€

129€
prijs excl. btw

4

prijs excl. btw

RS618D - 8 LANGE DOPPEN

Bestelnr.: 8951012362

prijs excl. btw

109€

185€
prijs excl. btw

Slagmoersleutels voor Vrachtwagens
zie ons compleet assortiment en voorraad status op www.contimac.be
1” SERIES SLAGMOERSLEUTELS MET KORTE OF LANGE AS
OIL
DAILY

Deze nieuwe serie 1”
slagmoersleutels (met korte of
lange spindel) van Rodcraft
zijn ontworpen
Voor o.a. bandenwissels
bij zware voertuigen. Het
gesloten en daardoor
nagenoeg onderhoudsvrije
hamermechanisme biedt een
lange levensduur en een hoog
koppel voor efficiënt werken.
RC2471

RC2461
Bestelnr.: 8951000355

Bestelnr.: 8951000354
• As dop:1 “
• Koppelbereik:1800 Nm
• Max. losdraaimoment:
2600Nm
• Toerental:4600 t/min.
• Gewicht:11,8 kg
• Afmetingen:413 mm

• As dop:1 “
• Koppelbereik:1800 Nm
• Max. losdraaimoment:
2600 Nm
• Toerental:4600 t/min.
• Gewicht:12,8 kg
• Afmetingen:540 mm

• Luchtinlaat:1/2F “
• Slagsysteem:CH (Closed
hammer)
• Geluidsniveau :103,3 dB(A)
• Trilling:11,3 m/s²
• Slang (binnen dia):
13mm
prijs excl. btw

609€

RC2437XI

• Luchtinlaat:1/2F “
• Slagsysteem:CH (closed
hammer)
• Geluidsniveau :103,3 dB(A)
• Trilling:11,3 m/s²
• Slang (binnen dia):
13mm
prijs excl. btw

609€

OPTIONEEL : RS818 - 1” DOPPENSET

+

OIL
DAILY

Bestelnr.: 8951000068
• As dop:1 “
• Koppelbereik:1900 Nm
• Max. koppel:2700 Nm
• Toerental:6000 t/min.
• Gewicht:7,2 kg
• Slanghouder:13 mm
• Afmetingen:275x158x245 mm
• Luchtverbruik (gemiddeld):360 l/min
• Luchtinlaat:1/2 IG “
• Slagsysteem:DUOPACT
• Geluidsniveau :100,8 dB(A)
• Trilling:10,7 m/s²

Bestelnr.: 89511012360
8 Krachtdoppen 1” in soliede koffer
(27-30-32-33-35-36-38-41mm)
• Empactproof
• Chroom-molybdeen kwaliteit
• Lasergeëtste markering op elke krachtdop met
modelnummer en sleutelgrootte

799€
prijs excl. btw

RC2457XI

+

OIL
DAILY

Bestelnr.: 8951000046

Bestelnr.: 8951000135
• As dop:1 “
• Koppelbereik:2000 Nm
• Max. koppel:2900 Nm
• Toerental:5900 t/min.
• Gewicht:7,2 kg
• Slanghouder:13 mm
• Afmetingen:337x165x190 mm

prijs excl. btw

RC2477XI

+

OIL
DAILY

699€

• As dop:1 “
• Koppelbereik:2000 Nm
• Max. koppel:2900 Nm
• Toerental:5900 t/min.
• Gewicht:8,1 kg
• Slanghouder:13 mm
• Afmetingen:490x165x89 mm

• Luchtverbruik (gemiddeld):
300 l/min
• Luchtinlaat:1/2 IG “
• Slagsysteem:DUOPACT
• Geluidsniveau :
106 dB(A)
• Trilling:9,8 m/s²
prijs excl. btw

875€

• Luchtverbruik (gemiddeld):
300 l/min
• Luchtinlaat:1/2 IG “
• Slagsysteem:DUOPACT
• Geluidsniveau :
106dB(A)
• Trilling:9,8 m/s²
prijs excl. btw

825€

MOMENTSLEUTELS

Momentsleutels

Model
Bestelnr.
Capaciteit
Lengte
Gewicht
Prijs

DMS200
8951000093
40 - 200 Nm
520 mm
2,02 kg
€149

DMS400
8951000094
150 - 750 Nm
1060 mm
5,84 kg
€645

5

DMS1000
8951000095
200 - 1000 Nm
1255 mm
6,84 kg
€799

Blindnietmachines

zie ons compleet assortiment en voorraad status op www.contimac.be

Blindnietmachines utgelegd
Als je in een metalen constructie (bijvoorbeeld een buis of vlakke plaat)
demontabel wilt houden, dan kan je de verbinding maken met een schroefdraadconstructie. Om de schroefverbinding mogelijk te maken heb je
schroefdraad nodig in de metalen constructie, maar dit kan een probleem zijn
door verschillende oorzaken zoals de geringe dikte van het plaatmateriaal.
Hoe meer “vlees” je hebt om de schroef vast te zetten, hoe grotere de kracht
is van de verbinding.
Om schroefdraad te cre ren in de metalen constructie is het niet altijd ideaal
om schroefdraad in je constructie te tappen. Je kan er dan voor kiezen om er
een blindklinkmoer in te zetten. Dit zorgt voor een groot draagvlak voor de
schroef die je erin wil bevestigen. Deze blindklinkmoeren kan je bevestigen
door een blindklinkmoerentang.

1. Boor een gat ter
grote van je gewenste
blindklinkmoer in de
constructie.

2. Pak de tang en zet de
Blindklinkmoer er overheen
en topt de achterkant in het
gat. De blindklinkmoertang
trekt vervolgens de achterkant van de blindklinkmoer
naar achteren waardoor
deze vervormt naar de
buitenkant en vast komt
te zitten.

3. Je hebt nu dus
schroefdraad gecreëerd
in de constructie waarin
je een bout vast kan
zetten.

Blindnietmachines

Serie pneumatische
Klinknagelpistolen voor
Blindklinknagels en
Blindklinkmoeren

Model
Onderdeelnummer

Standaard
blindklinknagel
met open uiteinde/
gesloten uiteinde

Blindklinknagels voor
bouwwerkzaamheden

Blindklinkmoeren

Aanvullende
gereedschapsfunctie

RC6700

RC6738

RC6748

RC6758

8951074001

8951000408

8951000409

8951000410

Aluminium klinknagels

2,4 - 5,0 mm

3,0 - 5,0 mm

4,8 - 6,4 mm

-

Koperen klinknagels

2,4 - 5,0 mm

3,0 - 5,0 mm

4,8 - 6,4 mm

-

Stalen klinknagels

-

3,0 - 5,0 mm

4,8 - 6,4 mm

-

Roestvrijstaal klinknagels

-

3,0 - 5,0 mm

4,8 - 6,4 mm

-

BULB-TITE

-

-

5,2 - 7,8 mm

-

Monobolt®, Magnalok®, Interlok®

-

-

4,8 - 6,4 mm

-

Hemlok®

-

-

6,4 mm

-

®

Enkele slag

-

-

4,8 - 5,0 mm

-

Alle materialen

-

-

-

M3 - M12

Verwijdering van klinknageldoorns

Ja

Ja

Ja

-

Geïntegreerde aanzuigfunctie (verticaal
werken)

-

Ja

Ja

-

Automatische functie voor het vast- en
losdraaien van klinkmoeren voor een snelle
verwerking

-

-

-

Ja
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Blindnietmachines

zie ons compleet assortiment en voorraad status op www.contimac.be
RC6700

RC6738

Bestelnr.: 8951074001

Bestelnr.: 8951000408

OIL
DAILY

Klinknagelpistool voor
blindklinknagels van zachte
metalen zoals koper en aluminium,
met opvangbak voor afgescheurde
klinknageldoorns.

OIL
DAILY

Klinknagelpistool voor
blindklinknagels gemaakt van
zeer sterke materialen
Zoals staal en roestvrijstaal.
Met opvangbak voor
afgescheurde nageldoorns en
met aanzuigfunctie voor het
vasthouden van blindklinknagels
(optimaal voor verticaal werken).

• Koppelbereik:8800 Nm
• Trilling:3,5 m/s²
• Geluidsniveau :86,5 dB(A)
• Afmetingen:225x280x100 mm
• Gewicht:1,6 kg
• Aantal klauwen:2
• Klinknagels van 2.4mm tot 5.0mm

• Koppelbereik:12600 Nm
• Trilling:2,5 m/s²
• Geluidsniveau :62 dB(A)
• Afmetingen:286x197x291 mm
• Gewicht:1,7 kg
• Aantal klauwen:3
• Klinknagels van 3.0mm tot 5.0mm

169€
prijs excl. btw

RC6748

295€
prijs excl. btw

RC6758
OIL
DAILY

OIL
DAILY

Bestelnr.: 8951000409

Bestelnr.: 8951000410

Klinknagelpistool voor
blindklinknagels van zeer
sterke materialen zoals staal en
roestvrijstaal, en voor speciale
klinknagels (bijv.: BULB-TITE ).
Met opvangbak voor afgescheurde
nageldoorns en met aanzuigfunctie
voor het vasthouden van
blindklinknagels (optimaal voor
verticaal werken).

Blindklinkmoerpistool voor
blindklinkmoeren M3 M12 van alle materialen.
Snelle verwerking van
blindklinkmoeren door
automatisch vast- en
losdraaien. Nauwkeurige af
te stellen instelfunctie.

• Koppelbereik:21000 Nm
• Trilling:2,5 m/s²
• Geluidsniveau :62 dB(A)
• Afmetingen:337,9x118x337,9 mm
• Gewicht:2,5 kg
• Aantal klauwen:3
• Klinknagels van4.8mm tot 6.7mm

• Koppelbereik:24000 Nm
• Trilling:2,5 m/s²
• Geluidsniveau :70 dB(A)
• Afmetingen:
260x110x280mm
• Gewicht:2,2 kg

589€

1179€

prijs excl. btw

prijs excl. btw

Zaagmachines
RC6050

RC6051 - ZAAGMACHINE IN KOFFER

OIL
DAILY

OIL
DAILY

Bestelnr.: 8951079001
• Aandrijving:10 mm
• Slagen:9500 /min.
• Gewicht:0,65 kg
• Slang (binnen dia):8 mm
• Afmetingen:262x38 mm
• Luchtverbruik (gemiddeld):

Bestelnr.: 8951179000
220l/min
• Aansluiting:1/4 IG “
• Geluidsniveau: 79,9dB(A)
• Trilling:12,57 m/s²

Zaagset incl.:
•1 Zaag RC6050
•5 Zaagbladen (32 tanden/inch) 8951011514
•5 Zaagbladen (24 tanden/inch) 8951011515
•1 Draaiende koppeling DG1 1 Mini-vetnippel G1K

165€
prijs excl. btw

RC6067 - ZAAGMACHINE IN COMPOSIET

Bestelnr.: 8951079011
l/min
• Aansluiting:1/4 IG “
• Geluidsniveau :79,9 dB(A)
• Trilling:6,32 m/s²

prijs excl. btw

ZAAGBLADEN PER 5 STUK

OIL
DAILY

• Aandrijving:10 mm
• Slagen:10000 /min.
• Gewicht:0,51 kg
• Slang (binnen dia):8 mm
• Afmetingen:262x38 mm
• Luchtverbruik (gemiddeld):150

169€

309€
prijs excl. btw
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Zaagblad 93mm

Bestelnr.

Geschikt voor

Prijs excl. btw

32 Tanden/inch

8951011514

20,50€

24 Tanden/inch

8951011515

14 Tanden/inch

8951011519

Staal, metaalplaat, carrosserie
Gietijzer, aluminium, koper, zink,
composiet, bumper
Plastic, hout

19,50€
19,50€

Zaagblad 160mm

Bestelnr.

Geschikt voor

Prijs excl. btw

32 Tanden/inch

8951011521

24 Tanden/inch

8951011522

41,00€

14 Tanden/inch

8951011523

Staal, metaalplaat, carrosserie
Gietijzer, aluminium, koper, zink,
composiet, bumper
Plastic, hout

41,00€

41,00€

Ratelsleutels

zie ons compleet assortiment en voorraad status op www.contimac.be

•Met een ratelsleutel kunt u snel lange bouten
verwijderen, ook als er bijna geen slagruimte is
•De luchtratel is snel omschakelbaar, zodat u
deze ook kunt gebruiken om bouten en moeren
vast te zetten
•Veel gebruikt bij het los- en vastmaken van motorsteunen, versnellingsbakken en draagarmen.
Ideaal gereedschap voor de kleine ruimtes
•Hoge kwaliteit en kracht
•Voorzien van planetair tandwielstelsel
waardoor hij een hoge rotatiesnelheid kan
opbrengen
•“The beast” handgreep voor extra comfort en
perfecte handling
•Rubberen mantel voor prefecte grip, ook bij kou

RC3001 - ZEER COMPACT

RC3068

OIL
DAILY

OIL
DAILY

Bestelnr.: 8951078022
• As dop:1/4 “
• Koppelbereik:25 Nm
• Max. koppel:30 Nm
• Toerental:270 t/min.
• Gewicht:0,44 kg
• Slang (binnen dia):8 mm
• Afmetingen:140x35x30 mm

Bestelnr.: 8951000369
• Luchtverbruik (gemiddeld):
115l/min
• Aansluiting:1/4 IG “
• Geluidsniveau :89,3 dB(A)
• Trilling:2,89 m/s²

• As dop:1/4 “
• Max. koppel:45 Nm
• Toerental:280 t/min.
• Gewicht:0,67 kg
• Slang (binnen dia):10 mm
• Afmetingen:212 mm

149€
prijs excl. btw

RC3268
OIL
DAILY

Bestelnr.: 8951000370

Bestelnr.: 8951000371
• Luchtverbruik (gemiddeld):
170 l/min
• Aansluiting:1/4 F “
• Geluidsniveau :92,9 dB(A)
• Trilling:8,5 m/s²

• As dop:3/8 “
• Koppelbereik:60 Nm
• Max. koppel:100 Nm
• Toerental:190 t/min.
• Gewicht:1,25 kg
• Slang (binnen dia):10 mm
• Afmetingen:260 mm

165€
prijs excl. btw

RC3678

• Luchtverbruik (gemiddeld):
240l/min
• Aansluiting:1/4F “
• Geluidsniveau :89,2 dB(A)
• Trilling:9,2 m/s²

179€
prijs excl. btw

RC3700

OIL
DAILY

OIL
DAILY

Bestelnr.: 8951000372
• As dop:1/2 “
• Koppelbereik:90 Nm
• Max. koppel:100 Nm
• Toerental:190 t/min.
• Gewicht:1,22 kg
• Slang (binnen dia):10 mm
• Afmetingen:260 mm

165€

RC3278

OIL
DAILY

• As dop:3/8 “
• Koppelbereik:25 Nm
• Max. koppel:50 Nm
• Toerental:280 t/min.
• Gewicht:0,68 kg
• Slang (binnen dia):10 mm
• Afmetingen:210 mm

• Luchtverbruik (gemiddeld):
170l/min
• Aansluiting:1/4 F “
• Geluidsniveau :
92,9dB(A)
• Trilling:8,5 m/s²
prijs excl. btw

Bestelnr.: 8951078074
• Luchtverbruik (gemiddeld):
240 l/min
• Aansluiting:1/4 F “
• Geluidsniveau :89,2 dB(A)
• Trilling:9,2 m/s²

• As dop:1/2 “
• Koppelbereik:130 Nm
• Max. koppel:130 Nm (250H)
• Toerental:320 t/min.
• Gewicht:1,6 kg
• Slang (binnen dia):8 mm
• Afmetingen:312x52x52 mm

175€
prijs excl. btw

8

• Luchtverbruik (gemiddeld):
130 l/min
• Aansluiting:1/4 IG “
• Geluidsniveau :
92 dB(A)
• Trilling:3,19 m/s²
prijs excl. btw

295€

Slijpers

zie ons compleet assortiment en voorraad status op www.contimac.be
RC7088 -BANDEN SLIJPMACHINE

•Met de pneumatische haakse slijpers van Rodcraft kunt u eenvoudig zwaar
slijpwerk verrichten, of het verwijderen van lasnaden.
•Ideaal voor het slijpwerk aan carrosserieën of het snijden van plaatstaal.
•Verschillende modellen voor verschillende maten schijven.
•De stiftslijpers in deze serie worden ingezet in algemene onderhoudstoepassingen zoals bijvoorbeeld het schoonmaken van profielen, aanpassen van
in- en uitlaatkanalen, vrijfrezen van motoren en algemene korte polijst- en
slijpklussen.
•Verkrijgbaar in verschillende modellen en uitvoeringen, en verschillende
spantangaansluitingen

Bestelnr.: 8951000330
• Vermogen:400 W
• Gewicht:1 kg
• Slang (binnen dia):8 mm
• Snelheden:2800 t/min
• Luchtverbruik (gemiddeld):312 l/min
• Aansluiting:1/4 F “
• Geluidsniveau :96,4 dB(A)
• Trilling:5,59 m/s²

OIL
DAILY

159€
prijs excl. btw

400W STIFTSLIJPERS MET ASVERGRENDELING
OIL
DAILY

Spankop van 6 mm.
Er zijn spankoppen
van 3 en 8 mm
beschikbaar als optie.
De ergonomische
behuizing
isoleert tegen
koudeoverdracht en
ligt goed in de hand.
RC7028

RC7048

RC7128

Bestelnr.: 8951000275

Bestelnr.: 8951000276

Bestelnr.: 8951000277

• Spankop:6 mm
• Vermogen: 400W
• Gewicht:0,72 kg
• Slang (binnen dia):8 mm
• Snelheden:27000 t/min
• Luchtverbruik (gemiddeld):228 l/min
• Aansluiting:1/4 IG “
• Geluidsniveau :85,2 dB(A)
• Trilling:2,38 m/s²
prijs excl. btw

• Spankop:6 mm
• Vermogen:400 W
• Gewicht:0,8 kg
• Slang (binnen dia):8 mm
• Snelheden:27000 t/min
• Luchtverbruik (gemiddeld):228 l/min
• Aansluiting:1/4 IG “
• Geluidsniveau :85,7 dB(A)
• Trilling:3,78 m/s²
prijs excl. btw

• Spankop:6 mm
• Vermogen:400 W
• Gewicht:0,76 kg
• Slang (binnen dia):8 mm
• Snelheden:23000 t/min
• Luchtverbruik (gemiddeld):228 l/min
• Aansluiting:1/4 IG “
• Geluidsniveau :84,8 dB(A)
• Trilling:4,05 m/s²
prijs excl. btw

RC7009

RC7058

RC7068

169€

Bestelnr.: 8951000274

185€

Bestelnr.: 8951000278

OIL
DAILY

• Spankop:6 mm
• Vermogen: 300 W
• Toerental 30.000 t/min
• Gewicht:0,37 kg
• Slang (binnen dia):8 mm
• Snelheden:30000 t/min
• Luchtverbruik (gemiddeld):144 l/min
• Aansluiting:1/4 IG “
• Geluidsniveau :85,7 dB(A)
prijs excl. btw
• Trilling:3,33 m/s²

Bestelnr.: 8951000329

OIL
DAILY

255€

RC7038 - STRIPVERWIJDERAAR

OIL

DAILY
• Spankop:6 mm
• Vermogen:400 W
• Toerental:2800 t/min.
• Gewicht:0,95 kg
• Slang (binnen dia):8 mm
• Afmetingen:217x72x43 mm
• Luchtverbruik (gemiddeld):228 l/min
• Aansluiting:1/4 IG “
• Geluidsniveau :96,1 dB(A)
prijs excl. btw
• Trilling:4,05 m/s²

• Spankop:6 mm
• Vermogen:700 W
• Toerental:23500 t/min.
• Gewicht:0,82 kg
• Slang (binnen dia):8 mm
• Afmetingen:190x145x50 mm
• Luchtverbruik (gemiddeld):288 l/min
• Aansluiting:1/4 IG “
• Geluidsniveau :92,7 dB(A)
prijs excl. btw
• Trilling:1,82 m/s²

75€

139€

RC7051 - MINI STIFTSLIJPER

OIL
DAILY

Bestelnr.: 8951000328

179€

OIL
DAILY

OPTIONEEL

Bestelnr.: 8951000165

Bestelnr.: 8951011677

• Vermogen:400 W
• Toerental:2800 t/min.
• Gummy wiel
• Gewicht:0,92 kg
• Slang (binnen dia):8 mm
• Afmetingen:210x72x43 mm
• Luchtverbruik (gemiddeld):500 l/min
• Aansluiting:1/4 IG “
• Geluidsniveau :86 dB(A)
• Trilling:4,5 m/s²

• Spankop:3 mm
• Vermogen:40 W
• Gewicht:0,2 kg
• Slang (binnen dia):8 mm
• Snelheden:60000 t/min
• Luchtverbruik (gemiddeld):96 l/min
• Aansluiting:1/4 IG “
• Geluidsniveau :71 dB(A)
• Trilling:<2,5 m/s²

13€
prijs excl. btw

155€
prijs excl. btw
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179€
prijs excl. btw

Schuurmachines & polieren

zie ons compleet assortiment en voorraad status op www.contimac.be

•De Rodcraft schuurmachines zijn ideaal voor het bewerken van grote
oppervlakken en het verwijderen van roest en oxidatie.
•Bijvoorbeeld het kaal schuren van materiaal gaat met deze excentrische
machines bijzonder snel.
•De excentrische machines hebben een 2, 5 of 10 mm uitslag.
•De bandschuurmachines worden veelal ingezet bij herstelwerkzaamheden
waarbij de te gebruiken ruimtes vaak klein zijn.
•De schuurbanden hiervoor zijn in verschillende korrelgroote te verkrijgen.

EXCENTRISCHE SCHUURMACHINES
Met 1 hand bedienbare excentrische, laag profiel
schuurmachine, geschikt voor fijne schuurtoepassingen,
mat schuren en lakreparaties.
•Zeer krachtige afwerkingsschuurmachine
•Innovatief en ergonomisch uitlaatsysteem blaast stof
altijd weg van gebruiker
•Ergonomische en volledig beschermde handgreep
•Innovatieve zwenkende uitlaat om links- en
rechtshandig werken mogelijk te maken
•Slechts 107 mm hoog
•Isolerend thermisch rubber tegen de kou en voor een
goede grip
•Snelheidsregelaar tijdens het werk met één hand
bedienbaar
•Geleverd met twee uitwisselbare zuigpoorten met
een diameter van 29 en 27 mm Uitgerust met 150
mm velcro steunschijf met 15 gaten 8955000012

• Schijf & draad:150 mm - 5/16” AG mm/ “
• Toerental:10000 t/min.
• Slang (binnen dia):8 mm
• Afmetingen:206x107 mm
• Luchtverbruik (gemiddeld): 450 l/min
• Aansluiting:1/4 IG “
• Trilling:3.8 m/s²

OIL
DAILY

VELCRO STEUNSCHIJF
Bestelnr.: 8955000012
Klittenband steunschijf voor
excentrische schuurmachine,
diameter 150mm, 15 gaten

3750€

prijs excl. btw

Model

Bestelnr.

Uitslag

Trilling

Geluidsniveau

Gewicht

Prijs

RC7702V6
RC7705V6
RC7710V6

8951000021
8951000020
8951000070

2,5 mm
5 mm
10 mm

3,8 m/s²
5,4 m/s²
9 m/s²

79,5 dB(A)
86,1 dB(A)
79,1 dB(A)

0,825 kg
0,85 kg
0,945 kg

€209
€209
€219

RC7705V6-2H - 2 HANDSE EXCENTRISCHE SCHUURMACHINE

RC7682K

OIL
DAILY

Bestelnr.: 8951000081

Met 2 hand bedienbare excentrische
schuurmachine met ergonomisch ontwerp - 5mm
slag. Uitgerust met 150 mm velcro steunschijf met
15 gaten 8955000012.
•Compact
•Comfort en isolatie
•Snelheidsregelaar met 1 hand te bedienen
•Innovatieve zwenkende uitlaat om links- en • Schijf & draad:5/16” AG
- 150 mm/ “
rechtshandig werken mogelijk te maken
• Excentrisch - Uitslag:5mm
•Slechts 107 mm hoog
• Toerental:10000 t/min.
•Isolerend thermisch rubber tegen de kou en • Gewicht:1 kg
voor een goede grip
• Slang (binnen dia):8 mm
•Geleverd met twee uitwisselbare zuigpoorten • Afmetingen:315x107 mm
met een diameter van 29 en 27 mm
RC7661V

• Luchtverbruik
(gemiddeld):450 l/min
• Aansluiting:1/4” IG “
• Geluidsniveau:83,5dB(A)
• Trilling:5,1 m/s²

239€
prijs excl. btw

RC7691V

OIL
DAILY

OIL
DAILY

Bestelnr.: 8951072231

Bestelnr.: 8951072212

• Schijf & draad:77 mm - 5/16” AG mm/ “
• Excentrisch - Uitslag:2,5 mm
• Toerental:10000 t/min.
• Gewicht:1 kg
• Slang (binnen dia):8 mm
• Afmetingen:260x165x37 mm
• Luchtverbruik (gemiddeld):350 l/min
• Aansluiting:1/4 IG “
• Geluidsniveau:88 dB(A)
prijs excl. btw
• Trilling:3,5 m/s²

• Schijf & draad: 200mm - 6mm x M4
• Excentrisch - Uitslag:2,5 mm
• Toerental:10000 t/min.
• Gewicht:1 kg
• Slang (binnen dia):8 mm
• Afmetingen:260x165x37 mm
• Luchtverbruik (gemiddeld):350 l/min
• Aansluiting:1/4 IG “
• Geluidsniveau :88 dB(A)
prijs excl. btw
• Trilling:3,5 m/s²

219€

289€
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Bestelnr.: 8951000018
Inhoud:
•1 Pistoolschuurmachine RC7682
•1 Klittenband lade 50 mm (2”)
•1 Klittenband lade 75 mm (3”)
•10 Schuurmiddelen 50 mm korrel 600
•10 Schuurmiddelen 75 mm; korrel 600
•10 Schuurmiddelen 50 mm; korrel 320
•10 Schuurmiddelen 75 mm; korrel 320
•10 Schuurmiddelen 50 mm; korrel 180
•10 Schuurmiddelen 75 mm; korrel 180
•1 Koffer

OIL
DAILY

• Schijf & draad: 50 mm (2”) - 75 mm (3”) AG
mm/ “
• Excentrisch - Uitslag:5 mm
• Toerental:15000 t/min.
• Gewicht:0,5 kg
• Slang (binnen dia):8 mm
• Afmetingen:260x165x37 mm
• Luchtverbruik (gemiddeld):380 l/min
• Aansluiting:1/4 IG “
• Geluidsniveau:79,6 dB(A)
• Trilling:8,9 m/s²
prijs excl. btw

139€

Schuurmachines & polieren

zie ons compleet assortiment en voorraad status op www.contimac.be
RC7130 - GROTE HAAKSE POLIJSTMACHINE

RC7683K - KOFFER MINI-POLIERMACHINE

OIL
DAILY

OIL
DAILY

Bestelnr.: 8951000017
•Gebruiksklaar met schijf
•Inhoud:
-1 Minipolijstmachine RC7683
-1 Klittenband lade 75 mm (3”)
-1 Wit schuimrubberen onderlegger 75 mm (3”)
-1 Geel schuimrubberen onderlegger 75 mm (3”)
-1 Schapenvacht 75 mm (3”) 8955000036

Bestelnr.: 8951072004
• Aandrijving “:5/8 AG “
• Schijf :178 mm
• Vermogen:500 W
• Toerental:2500 t/min.
• Gewicht:2 kg
• Slang (binnen dia):8 mm

• Aandrijving “:5/16” -24UNF IG “
• Schijf :75 mm
• Vermogen:150 W
• Toerental:5500 t/min.
• Gewicht:0,6 kg
• Slang (binnen dia):8 mm

• Afmetingen:320x38x100 mm
• Luchtverbruik (gemiddeld):525 l/min
• Aansluiting:1/4 IG “
• Geluidsniveau:
87,9dB(A)
• Trilling:6,9 m/s²
prijs excl. btw

439€

RC7155 - BANDSCHUURMACHINE 10MM
10 STUK SCHUURBANDEN
10X330MM
Bestelnr.

Korrel

Prijs excl. btw

8951011604
8951011570
8951011577
8951011578
8951011579

40
80
120
180
240

€26
€26
€27
€27
€27

• Afmetingen:12x125x42 mm
• Luchtverbruik (gemiddeld):360 l/min
• Aansluiting:1/4” BSP IG “
• Geluidsniveau:
78,5 dB(A)
• Trilling:3,8 m/s²
prijs excl. btw

199€

RC7156 - BANDSCHUURMACHINE 20MM
10 STUK SCHUURBANDEN
20X520MM

OIL
DAILY

OIL
DAILY

Bestelnr.

Korrel

Prijs excl. btw

8951011580
8951011581
8951011582
8951011583

80
120
180
240

€31
€31
€33
€33

Bestelnr.: 8951072041

Bestelnr.: 8951072051

• Schuurband:10x330 mm
• Vermogen:300 W
• Toerental:18000 t/min.
• Gewicht:0,8 kg
• Slang (binnen dia):8 mm
• Afmetingen:285x37x22 mm
• Luchtverbruik (gemiddeld):400 l/min
• Aansluiting:1/4” BSP IG “
• Geluidsniveau:79,5 dB(A)
• Trilling:2,5 m/s²

• Schuurband:20x520 mm
• Vermogen:370 W
• Toerental:17000 t/min.
• Gewicht:1,15 kg
• Slang (binnen dia):8 mm
• Afmetingen:353x44x35x22 mm
• Luchtverbruik (gemiddeld):400 l/min
• Aansluiting:1/4 IG “
• Geluidsniveau:83,2 dB(A)
• Trilling:2,4 m/s²

189€
prijs excl. btw

359€
prijs excl. btw

Slijpmachines
RC7091 - MBX MULTISLIJPER
OIL
DAILY

Bestelnr.: 8951176010
Veelzijdig MBX multislijper voor het verwijderen van underbody coating,
lak en roest, vergelijkbaar met stralen. Verwijdert plaatjes/stickers op
koele en efficiënte wijze zonder opwarming.
Geschikt voor MBX-accessoires van 11 + 23 mm
•Koel, lage snelheid en veilig “kettingzaag”-gebruik
•Bovenhandgreep
•Achteradapter voor het monteren van een dempende-uitlaatslangsysteem
•Gelevrd met:
•4 Borstelbanden (breed + slank zwart, slank groen, slank oker)
•1 Brede lamellenverwijderaar, bandwieladapters van 11 mm en 23 mm
• Vermogen:420 W
• Toerental:3500 t/min.
• Gewicht:1,1 kg
• Slang (binnen dia):8 mm
• Afmetingen:275x95x40 mm

TOEBEHOREN - PER 5 STUK

• Luchtverbruik (gemiddeld):110 l/min
• Aansluiting:1/4 IG “
• Geluidsniveau:
83,2dB(A)
• Trilling:< 2,5 m/s² prijs excl. btw

499€
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Model

Bestelnr.

Gebruik

Breedte

Prijs excl. btw

BU020-5

8951011664

11 mn

€125

BU015-5

8951011663

Verwijderen
bekleding &
stopverf

23 mm

€125

BU028-5
BU017-5
BU021-5
BU022-5

8951011668
8951011667
8951011666
8951011665

Roestverwijdering
& reiniging
Efficiënte roestverwijdering

11 mm
23 mm
11 mn
23 mm

€125
€125
€125
€125

ZU-014

8951011649

Koelend gommen

23mm

€ 225

Slijpmachines

zie ons compleet assortiment en voorraad status op www.contimac.be
RC7190 -DOORSLIJPMACHINE 100MM

RC7150 - SLIJPER PISTOOLMODEL - FIBER SCHUURSCHIJVEN

OIL
DAILY

Bestelnr.: 8951075101

OIL
DAILY

Bestelnr.: 8951072021
DOORSLIJPSCHIJVEN (5 STUK)

• Spankop:7/16”-20AG mm
• Schijf x Gat:75x22 mm,
105x22 mm, 115x22 mm
• Vermogen:500 W
• Gewicht:1,15 kg
• Slang (binnen dia):8 mm
• Snelheden:18000 t/min
• Luchtverbruik (gemiddeld):410 l/min
• Aansluiting:1/4 IG “
• Geluidsniveau :71 dB(A)
• Trilling:3,2 m/s²

• Spankop:3/8 mm
Bestelnr.: CA155312
• Schijf x Gat:70x10 mm
• Vermogen:350 W
5 Doorslijpschijven in set,
• Gewicht:0,8 kg
afmetingen 75x1,6x10 mm,
• Slang (binnen dia):8 mm
voor type RC7190
12€
• Snelheden:20000 t/min
prijs excl. btw
• Aansluiting:1/4 IG “
• Luchtverbruik (gemiddeld):430 l/min
• Geluidsniveau :89,5 dB(A)
prijs excl. btw
• Trilling:3,53 m/s²

105€

RC7681K - SLIJPER PISTOOLMODEL BLOK 50 - 75MM
OIL
DAILY

Bestelnr.: 8951000019

Bestelnr.: 8951076013

• Spankop:1,4” - 20UNC AG mm
• Schijf:50 - 75 mm
• Vermogen:150 W
• Gewicht:0,4 kg
• Slang (binnen dia):8 mm
• Snelheden:15000 t/min
• Luchtverbruik (gemiddeld):365 l/min
• Aansluiting:1/4” BSP IG “
• Geluidsniveau :74,6 dB(A)
• Trilling:5,9 m/s²

• Gereedschap dia.:8 mm
• Toerental:2000 t/min.
• Gewicht:1,15 kg
• Slang (binnen dia):8 mm
• Afmetingen:285x215x75 mm
• Luchtverbruik (gemiddeld):
110 l/min
• Aansluiting:1/4 IG “
• Geluidsniveau :88,8 dB(A)
• Trilling:<2,5 m/s²

OIL
DAILY

prijs excl. btw

RC6453 - PUNTLAS FREESMACHINE

OIL
DAILY

RC6100 - KNABBELSCHAAR

129€

209€
prijs excl. btw

RC5030 - GRAVEERPEN

ONTPUNTFREES VOOR RC6453

Bestelnr.: 8951011524
Afmetingen: Ø8mm x 45mm

2050€

prijs excl. btw

459€
prijs excl. btw

RC6301 - PONS EN FELSTANG

OIL
DAILY

OIL
DAILY

Bestelnr.: 8951071010

Bestelnr.: 8951076011

• Slang (binnen dia):8 mm
• Luchtverbruik (gemiddeld):4 l/min
• Luchtinlaat:1/4 M “
• Geluidsniveau :70,7 dB(A)
• Trilling:308 m/s²
• Aantal stoten:10000 min-1
• Afmetingen:160x14,5 mm
prijs excl. btw
• Gewicht:0,2 kg

• Gereedschap:22x12x1,2 / ø 5x1,2
• Gewicht:1 kg
• Slang (binnen dia):8 mm
• Aansluiting:1/4 IG “
• Geluidsniveau :70,6 dB(A)
• Trilling:3,97 m/s²

Bestelnr.: 8951076008
• Snijsnelheid:2,6 m/min
• Snijcapaciteit:1 mm
• Snijbreedt:4 mm
• Gewicht:0,95 kg
• Slang (binnen dia):8 mm
• Afmetingen:262x38 mm
• Luchtverbruik (gemiddeld):360 l/min
• Aansluiting:1/4 IG “
• Geluidsniveau :91,6 dB(A)
prijs excl. btw
• Trilling:8,55 m/s²

139€

149€

149€
prijs excl. btw

RC7170 - SLIJPMACHINE LANGE ARM 100MM
OIL
DAILY

Bestelnr.: 8951000144
• Spankop:3/8 mm
• Schijf x Gat:100x10 mm
• Vermogen:746 W
• Gewicht:1,8 kg
• Slang (binnen dia):10 mm
• Snelheden:14000 t/min
• Luchtverbruik (gemiddeld):199 l/min
• Aansluiting:1/4 IG “
• Geluidsniveau :86 dB(A)
• Trilling:3 m/s²

SCHIJVEN
Bestelnr.: 8940172786

5€

prijs excl. btw

12

229€
prijs excl. btw

Schroevendraaiers

Veerbalancers

zie ons compleet assortiment en voorraad status op www.contimac.be
RC4710

RC4770

OIL
DAILY

RC4710

OIL
DAILY

Bestelnr.: 8951000426

Bestelnr.: 8951000427

• IMinimum koppel:2 Nm
• Max. koppel:6 Nm
• Toerental:2000 t/min.
• Gewicht:1.05 kg
• Afmetingen:212x42x155 mm
• Luchtverbruik (gemiddeld):
117 l/min
• Aansluiting:1/4 “
• Type Koppeling:1/4 hex quick
• Geluidsniveau: 90.3dB(A)
• Trilling:1.2 m/s²

• Minimum koppel:2 Nm
• Max. koppel:6 Nm
• Toerental:2000 t/min.
• Gewicht:1.06 kg
• Afmetingen:258x56x42 mm
• Luchtverbruik (gemiddeld):
101 l/min
• Aansluiting:1/4 “
• Geluidsniveau :85 dB(A)
• Trilling:0.61 m/s²

209€
prijs excl. btw

Kabel van metaal, tilhoogte 1600 mm.
Verstelbare spanning op de veer.
Uitgerust met een systeem voor veilige
blokkering.

209€

Model

RC9311

RC9312

RC9313

Referentie

8951011260

8951011261

8951011262

Belasting

0,4 - 1 kg

1 - 2 kg

2 - 3 kg

Prijs

€65

€69

€73

prijs excl. btw

Boormachines
RC4108
OIL
DAILY

RC4660

Links/Rechts

OIL
DAILY

RC4560

Links/Rechts

OIL
DAILY

Links/Rechts

Bestelnr.: 8951000422

Bestelnr.: 8951000424

Bestelnr.: 8951000423

• Boordiameter:10 mm
• Vermogen:400 W
• Toerental onbelast:2000 t/min.
• Gewicht:1.05 kg
• Afmetingen:195x40x155 mm
• Luchtverbruik (gemiddeld):115 l/min
• Luchtinlaat:1/4 “
• Geluidsniveau :90 dB(A)
prijs excl. btw
• Trilling:2.1 m/s²

• Boordiameter:10 mm
• Vermogen:300 W
• Toerental onbelast:1400 t/min.
• Gewicht:1.06 kg
• Afmetingen:207x43x120 mm
• Luchtinlaat:1/4 “
• Geluidsniveau :85.2 dB(A)
• Trilling:2.73 m/s²

• Boordiameter:13 mm
• Vermogen:400 W
• Toerental onbelast:800 t/min.
• Gewicht:1.33 kg
• Afmetingen:230x43x155 mm
• Luchtverbruik (gemiddeld):115 l/min
• Luchtinlaat:1/4 “
• Geluidsniveau :89 dB(A)
prijs excl. btw
• Trilling:1.5 m/s²

179€

189€
prijs excl. btw

195€

Haakse slijpmachine

RC4610 BOORMACHINE 10MM

RC7173 - HAAKSE SLIJPMACHINE 125MM

OIL
DAILY

OIL
DAILY

Bestelnr.: 8951000212

Bestelnr.: 8951000425
• Boordiameter:10 mm
• Vermogen:500 W
• Toerental onbelast:3000 t/min.
• Gewicht:1.03 kg
• Afmetingen:245x72x50 mm
• Luchtverbruik (gemiddeld):

101 l/min
• Luchtinlaat:1/4 “
• Geluidsniveau:84 dB(A)
• Trilling:2.87 m/s²

• Spankop:M14 mm
• Schijf x Gat:125x22 mm
• Vermogen:700 W
• Gewicht:1,5 kg
• Slang (binnen dia):10 mm
• Snelheden:12000 t/min

179€
prijs excl. btw
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• Luchtverbruik
(gemiddeld):324 l/min
• Aansluiting:1/4 IG “
• Geluidsniveau :84 dB(A)
• Trilling: 9,4m/s²

179€
prijs excl. btw

Ruitensnijders

zie ons compleet assortiment en voorraad status op www.contimac.be
RC6605RE - UNICUTTER
Bestelnr.: 8951074005

RC6610 - VOOR GROTE VOERTUIGRUITEN
Bestelnr.: 8951074000

• Interface kop:2 x hex s = 19 e = 21.9
• Oscillaties:20000 o/min
OIL
• Gewicht:0,8 kg
DAILY
• Slang (binnen dia):8 mm
• Afmetingen:180x40x67 mm
• Luchtverbruik
(gemiddeld): 370l/min
• Geluidsniveau :79,8 dB(A)
• Trilling:5,37 m/s²
prijs excl. btw

179€

OIL
DAILY • Interface kop:2 x hex s = 19 e = 21.9 mm

• Oscillaties:20000 o/min
• Gewicht:1,3 kg
• Slang (binnen dia):8 mm
• Afmetingen:180x40x67 mm
• Luchtverbruik
(gemiddeld): 500 l/min
• Geluidsniveau :86,9 dB(A)
• Trilling:5,38 m/s²

STS71K - DUBBELE ZUIGNAP MAX. 80 KG
OIL
DAILY

OIL
DAILY

169€

125€

Bestelnr.: 8951011087

prijs excl. btw

prijs excl. btw

MESBLADEN

565€

U-vormige mesbladen (per 2 stuk)

Rechte mesbladen (per 2 stuk)

prijs excl. btw

Bestelnr.:
8956001327
•Set van 7 messen voor
alle toepassingen,
bevat: U95 U64 U37
U27 G36 G58 G95

197€
prijs excl. btw

Model

U27

U37

U64

U95

G36

G58

G95

Bestelnr.

8956001320

8956001328

8956001324

8956001325

8956001323

8956001322

8956001321

Lengte van het mes

24 mm

36 mm

63 mm

90 mm

35 mm

53,5mm

90 mm

Prijs excl. btw

€66

€47

€58

€66

€31,50

€31,50

€67

Beitelhammers
RC5100

RC5120 - BEITELSET VOOR CARROSSERIE/METAAL

OIL
DAILY

OIL
DAILY

Bestelnr.: 8951171013

Bestelnr.: 8951071022
• Beitelinzetstuk:11 mm
• Zuigerslag / dia.:60/19 mm
• Slagen:3000 /min.
• Gewicht:1,5 kg
• Slang (binnen dia):8 mm
• Afmetingen:200x160x39 mm
• Luchtverbruik (gemiddeld):270 l/min
• Aansluiting in:1/4 IG “
• Slagenergie:6 Joules
• Geluidsniveau :94,8 dB(A)
prijs excl. btw
• Trilling:13,2 m/s²

105€

Set met zeskantbeitels 11 mm voor carrosserie / metaal
-1 Beitelhamer RC5100 met borgveer RC70
-1 Klinknagelverwijderingsbeitel RC22S
-1 Puntlasbeitel RC19S
-1 Dubbelsnijdende plaatwerkbeitel RC60S
-1 Platte beitel 20 mm RC20S
-1 Bochtsnijbeitel RC18S
-1 Gereedschapskoffer
• Beitelinzetstuk:11 mm
• Zuigerslag / dia.:19 mm
• Slagen:3000 /min.
• Gewicht:1,5 kg
• Slang (binnen dia):8 mm
• Afmetingen:200x160x39 mm
• Luchtverbruik (gemiddeld):270 l/min
• Aansluiting in:1/4 F “
• Geluidsniveau :94,8 dB(A)
prijs excl. btw
• Trilling:13,2 m/s²

115€

RC5150 - BEITELSET VOOR STEEN/BETON

EXTRA BEITELS VOOR RC5120
Model

Bestelnr.

Omschrijving

Prijs excl.
btw

RC 18 S

8951011925

Bochtsnijbeitel 1mm

27,50 €

RC 19 S

8951011926

Puntlasbeitel

27,50 €

RC 20 S

8951011927

Universele
beitel

27,50 €

RC 22 S

8951011928

Klinknagelbeitel

27,50 €

8951011930

Plaatwerkbeitel

28,60 €

RC 60 S

RC5176

Bestelnr.: 8951171023
Set met zeskantbeitels 11 mm voor steen / beton:
-1 Beitelhamer RC5100 met stalen veiligheidshouder RC76-1
-1 Puntige beitel 240 mm SS10
OIL
-1 Platte beitel 240x20 mm SS20
DAILY
-1 Platte beitel 240x30 mm SS30
-1 Platte beitel 240x40 mm SS40
EXTRA BEITELS VOOR RC5150
-1 Groefbeitel 240 mm SS10
-1 Gereedschapskoffer
Prijs excl.
Model
Bestelnr.
Omschrijving
• Beitelinzetstuk:11 mm
btw
• Zuigerslag / dia.:19 mm
Puntige
beitel
SS10
8951011932
34,30 €
240mm
• Slagen:3000 /min.
• Gewicht:1,5 kg
Platte
beitel
SS20
8951011934
34,30 €
240x20mm
• Slang (binnen dia):8 mm
Platte
beitel
• Afmetingen:200x160x39 mm
SS30
8951011936
34,30 €
240x30mm
• Luchtverbruik (gemiddeld):270 l/min
Platte beitel
SS40
8951011938
34,30 €
• Aansluiting in:1/4F “
240x40mm
• Slagenergie:6 Joules
Groefbeitel
SS50
8951011940
31 €
• Geluidsniveau :94,8 dB(A)
240mm
prijs excl. btw
• Trilling:13,2 m/s²

209€
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Bestelnr.: 8951171043
Voorzien van 2 zeskantbeitels met aansluiting
11mm :
-Puntbeitel met lengte van 210 mm (SS 10)
-Platte beitel 20 mm en met lengte van 210
mm (SS20)
OIL
• Beitelinzetstuk:11mm
DAILY
• Zuigerslag / dia.:94/19 mm
• Slagen:2100 /min.
• Gewicht:2,05 kg
• Slang (binnen dia):8 mm
• Afmetingen:245x162x39 mm
• Luchtverbruik (gemiddeld):260 l/min
• Aansluiting in:1/4 IG “
• Slagenergie:9 Joules
• Geluidsniveau :97,3 dB(A)
prijs excl. btw
• Trilling:4,5 m/s²

255€

Beitelhamers

zie ons compleet assortiment en voorraad status op www.contimac.be
RC5185K-M - BEITELHAMER SET VOOR METAAL

RC5195K-C - BEITELHAMER SET VOOR BOUW

OIL
DAILY

OIL
DAILY

Bestelnr.: 8951000373
In koffer, geleverd met:
-1 Universele beitel 135 x 19 mm
-1 Klinknagelverwijderingsbeitel 140x20 mm
-1 Puntlasbeitel 140x29 mm
-1 Bochtsnijbeitel voor platen 140 mm
• Beitelinzetstuk:11 mm
250 l/min
• Zuigerslag / dia.:70/19 mm
• Aansluiting in:1/4 IG “
• Slagen:3000 /min.
• Slagenergie:9 Joules
• Gewicht:1,7 kg
• Geluidsniveau :102 dB(A)
• Slang (binnen dia):8 mm
• Trilling:8,2 m/s²
• Afmetingen:179x163x57 mm
• Luchtverbruik (gemiddeld):
prijs excl. btw

Bestelnr.: 8951000376
In koffer, geleverd met 4 zeskantbeitels :
-1 Beitel met punt 135mm
-1 Platte beitel 140 x 20 mm
-1 Platte beitel 140 x 30 mm
-1 Platte beitel 135 x 40 mm
• Afmetingen:223x163x57 mm
• Beitelinzetstuk:11 mm
• Zuigerslag / dia.:95/19 mm
• Slagenergie:12 Joules
• Slagen:2100 /min.
• Trilling:11,9 m/s²
• Gewicht:2 kg
• Slang (binnen dia):8 mm
prijs excl. btw

245€

279€

RC5310 - BEITELHAMERSET

RC5400 - BEITELHAMER MET OPZETSTUK

OIL
DAILY

OIL
DAILY

Bestelnr.: 8951071076
• Beitelinzetstuk:14,7 mm
• Zuigerslag / dia.:76/29 mm
• Slagen:1700 /min.
• Gewicht:7,5 kg
• Slang (binnen dia):13 mm
• Afmetingen:420x175x57 mm
• Luchtverbruik (gemiddeld):

Bestelnr.: 8951171053
Beitelhamerset voor zwaardere werkzaamheden in de bouw. Geleverd in
koffer inclusief 4 beitels.
•Beitels kunnen in de juiste richting worden geleid via zeskantschacht
•In gereedschapskoffer met:
-Pneumatische beitelhamer model RC5305
-Stalen veiligheidshouder model RC76-3
-Puntige beitel 210 mm lang model RC51S
-Platte beitel 210 x 20 mm model RC52S
-Platte beitel 210 x 30 mm model RC53S
-Platte beitel 210 x 40 mm model RC54S
• Beitelinzetstuk:12mm
• Zuigerslag / dia.:50/20 mm
• Slagen:3000 /min.
• Gewicht:2,55 kg
• Slang (binnen dia):8 mm
• Afmetingen:294x150x44 mm

• Luchtverbruik (gemiddeld):260 l/min
• Aansluiting in:1/4 IG “
• Slagenergie:6 Joules
• Geluidsniveau :
98,8 dB(A)
• Trilling:7,9 m/s²
prijs excl. btw

629€
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480 l/min
• Aansluiting in:3/8 IG “
• Slagenergie:22 Joules
• Geluidsniveau :99 dB(A)
• Trilling:13,8 m/s²

569€
prijs excl. btw

Naaldbikhamers

zie ons compleet assortiment en voorraad status op www.contimac.be
RC5610 - NAALDBIKHAMER

RC5615 - RECHTE NAALDBIKHAMER
OIL
DAILY

OIL
DAILY

TOEBEHOREN

TOEBEHOREN

Bestelnr. : 8951011498
Bestelnr.: 8951076002

9

Bestelnr. : 8940159860

50

• 12 x 3 mm naalden

Bestelnr.: 8951076001

€

prijs excl. btw

• 19x3 mm naalden

990€

prijs excl. btw

Incl. schraapbeitel en 19x3 mm naalden

Incl. 12 x 3 mm naalden
• Capaciteit naalden:12 x 3 mm
• Slagen:4000 /min.
• Gewicht:1,3 kg
• Slang (binnen dia):8 mm
• Luchtverbruik (gemiddeld):
120 l/min

• Capaciteit naalden:19x3 mm
• Slagen:4000 /min.
• Gewicht:2,55 kg
• Slang (binnen dia):8 mm
• Luchtverbruik (gemiddeld):
190 l/min

• Afmetingen:290x35 mm
• Aansluiting:1/4 IG “
• Geluidsniveau :88,1 dB(A)
• Trilling:11,4 m/s²

185€
prijs excl. btw

RC5625 - NAALDBIKHAMER VOOR CONTAINERS, SCHEPEN

• Afmetingen:468x44 mm
• Aansluiting:1/4 IG “
• Geluidsniveau :89,5 dB(A)
• Trilling:16,8 m/s²

355€
prijs excl. btw

RC5620 - NAALDBIKHAMER VOOR ZWARE TOEPASSINGEN

OIL
DAILY

OIL
DAILY

TOEBEHOREN
Bestelnr. : 8940159860

990€
prijs excl. btw

• 19x3 mm naalden

TOEBEHOREN

Bestelnr. : 8951011504

Bestelnr. : 8951011501

29€
prijs excl. btw

• 29x2 mm naalden

Bestelnr.: 8951076004
• Capaciteit naalden:naalden
29 x 2 mm / 19 x 3 mm
• Slagen:3000 /min.
• Gewicht:2,7 kg
• Slang (binnen dia):8 mm
• Luchtverbruik (gemiddeld):
120 l/min

Bestelnr. : 8951011500

16€
prijs excl. btw

• 14x4 mm naalden

23€

• 28x3 mm naalden

prijs excl. btw

Bestelnr.: 8951076003
Incl. 14 x 4 mm naalden & 28 x 3 mm naalden

• Afmetingen:320x175x47 mm
• Aansluiting:1/4 IG “
• Geluidsniveau : 94dB(A)
• Trilling:17,7 m/s²

• Capaciteit naalden:
28x3 mm / 14 x 4 mm
• Slagen:4500 /min.
• Gewicht:3,6 kg
• Slang (binnen dia):13 mm
• Afmetingen:345x180x61 mm

295€
prijs excl. btw

• Luchtverbruik (gemiddeld):
200 l/min
• Aansluiting:3/8 IG “
• Geluidsniveau :
97,6 dB(A)
• Trilling:13,7 m/s²
prijs excl. btw

399€

Blaaspistolen
RC8240

RC8241

RC8240S

RC8241S

Bestelnr.: 8955000026

Bestelnr.: 8955000010

Bestelnr.: 8955000009

Bestelnr.: 8955000011

• Gewicht:0,12 kg
• Slang (binnen dia):8 mm
• Luchtverbruik (gemiddeld):
290 l/min
• Aansluiting:1/4 F “
• Geluidsniveau :78,2 dB(A)
• Mondstuk:2 mm
• Lengte:191 mm
• Breedte:134 mm
prijs excl. btw

• Gewicht:0,14 kg
• Slang (binnen dia):8 mm
• Luchtverbruik (gemiddeld):
310 l/min
• Aansluiting:1/4 F “
• Geluidsniveau :79,5 dB(A)
• Mondstuk:4 mm
• Lengte:262 mm
• Breedte:151 mm
prijs excl. btw

• Gewicht:0,12 kg
• Slang (binnen dia):8 mm
• Luchtverbruik (gemiddeld):
220 l/min
• Aansluiting:1/4 IG “
• Geluidsniveau :75,1 dB(A)
• Mondstuk bandenvuller:Safety
nozzle

• Gewicht:0,14 kg
• Slang (binnen dia):8 mm
• Luchtverbruik (gemiddeld):
235 l/min
• Aansluiting:1/4 F “
• Geluidsniveau :73,4 dB(A)
• Mondstuk:S mm
• Lengte: 294 mm
• Breedte:151 mm
prijs excl. btw

22€

23€

27€

prijs excl. btw
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29€

Diversen

zie ons compleet assortiment en voorraad status op www.contimac.be
RC8035 - 4 IN 1 SPUITPISTOOL

LUCHTSLANG HASPELS

Voor meer gebruiksgemak
kan de roller worden
gekanteld op een
muurdrager tot 180 .
De blokkering met ratel
zorgt ervoor dat de slang
ongeveer om de 50
centimeter kan worden
geblokkeerd.

Bestelnr.: 8951070050

Model

SAR21

SAR22

Referentie

8951000148

8951000149

Lengte

10 m

16 mm

Diameter van de slang

8 mm

10 mm

Diameter van de poortmaat

1/4’" BSP

3/8’" BSP

Materiaal

Polyurethaan

Prijs

€249

RC8116 - BLAAS / ZUIG PISTOOL

Eén pistool voor meerdere
toepassingen:
•Pistool voor underbody coating. Voor
standaard 1l flessen / bussen met
draad
•Pistool voor caviteitencoating. Met
lange sproeibuis voor 1 l flessen
•Reinigingspistool. Met de 1l tank en de lange sproeibuis met aanpasbare
sproeiring
•Desinfecteringspistool. Voor airconditioningsystemen en luchtkanalen in de
auto wanneer u de tank en de lange sproeibuis gebruikt
• Beker:1 l
• Mondstuk:5 mm
• Gewicht:0,4 kg
• Slang (binnen dia):8 mm
• Max. druk:2-6 bar

€299

RC8000 - KITPISTOOL

• Luchtverbruik (gemiddeld):
230 l/min
• Aansluiting:1/4 “

59€

prijs excl. btw
RC8102-14 - VERFSPUITPISTOOL

Bestelnr.: 8951070002

Bestelnr.: 8951070000

• Slang (binnen dia):8 mm
• Luchtverbruik (gemiddeld):330 l/min
• Luchtinlaat:1/4F “
• Max. druk:6,7 bar
• Lengte mm:144 mm
• Breedte:140 mm
• Hoogte:34 mm
prijs excl. btw
• Gewicht:0,6 kg

• Slang (binnen dia):8 mm
• Luchtverbruik (gemiddeld):0,8 l/min
• Luchtinlaat:1/4F “
• Trilling:2,5 m/s²
• Patroon inhoud:310 ml
• Patroon afmetingen:220x50 mm
• Lengte: 305 mm
• Breedte:167 mm
prijs excl. btw
• Gewicht:1,1 kg

• Beker:0,6 l
• Mondstuk:1,4 mm
• Gewicht:0,5 kg
• Slang (binnen dia):8 mm
• Max. druk:2-4 bar
• Afmetingen:180 mm
• Luchtverbruik (gemiddeld):260 l/min
• Aansluiting:1/4 “
• Geluidsniveau dB(A):<70 dB(A)
prijs excl. btw
• Trilling:< 2,5 m/s²

RC8141 - VETPISTOOL

RFP04G - BANDENBLAZER GEIJKT

OLIE

Bestelnr.: 8951070004

29€

59€

132€

Bestelnr.: 8951070090
• Max. druk:8 bar
• Gewicht:1,6 kg
• Slang (binnen dia):8 mm
• Afmetingen:260x328 mm
• Luchtverbruik (gemiddeld):90 l/min
• Luchtinlaat:1/4F “
• Patroon afmetingen:215 x 50 mm
• Patroon inhoud:400 ml
prijs excl. btw
• Uitgangsdruk:260 bar

139€

Bestelnr.: 8955000117

Bestelnr.:
8951012306
• Max. druk:15 bar
• Gewicht:0,65 kg
• Slang (binnen dia):8 mm
• Afmetingen:250x165x70 mm
• Luchtverbruik (gemiddeld):
160 l/min

• 1000 ml olie voor de smering van de motor van
pneumatisch gereedschap.
20€
prijs excl. btw

139€
prijs excl. btw

Bestelnr.: 8950390000
• 1000 ml olie voor de smering van
hydraulische krikken

6050€

prijs excl. btw

TOEBEHOREN SMERING
Bestelnr.: 8951011851
G1K Beolier
• Volume 4ml
• Aansluitng: 1/4”- 1/4”

2450€

prijs excl. btw

Bestelnr.: 8951012205
RC8150F vetspuit

Bestelnr.: 8951000164

Bestelnr.: 8940168482

• Vetpistool voor vloeibarevetten
en in koude toestand.
• Geschikt voor het smeren van gebogen
transmissies en slagmechanismes.
1090€

• Luchtbehandelingsset 1/4”
• Levert extreem schone, olievrije, droge perslucht bij
constante druk voor spuitpistolen en ander olievrij
luchtgereedschap. Waterafscheider
109€
met automatische afvoer
prijs excl. btw

• Speciale filterregelaar 1/2” voor
carrosseriebedrijven Levert extreem schone,
olievrije, droge perslucht bij constante
druk voor spuitpistolen en ander
475€
olievrij luchtgereedschap
prijs excl. btw

prijs excl. btw
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Hydraulische krikken

zie ons compleet assortiment en voorraad status op www.contimac.be
HYRDAULISCHE KRIKKEN
Extra laag

Extra laag

Model

RH290A

RH136

RH216

RH151

RH201

RH315

Bestelnr.

8951082031

8951000411

8951000388

8951000051

8951000003

8951000063

Capaciteit

3 Ton

1,5Ton

2,5Ton

1,5Ton

2Ton

3Ton

Min hoogte

145mm

90mm

75mm

80mm

85mm

95mm

Max Hoogte

490mm

358mm

500mm

540mm

375mm

550mm

Gewicht

41,5kg

14,3kg

32kg

50,5kg

20,5kg

45kg

Prijs excl. btw

235 €

259 €

279 €

349 €

455 €

445 €

LANGE MODELLEN

BALLONKRIK

Model

RH251

RH301

RH501

RH310

Model

BC2-2S

Bestelnr.

8951082024

8951082032

8951082050

8951082100

Bestelnr.

8951000177

Capaciteit

2Ton

3Ton

5Ton

10Ton

Capaciteit

2 Ton

Min hoogte

135mm

115mm

150mm

175mm

Min. hoogte

115mm

Max Hoogte

800mm

605mm

680mm

605mm

Max.hoogte

430mm

Gewicht

58kg

70kg

95kg

123kg

Gewicht

15kg

Prijs excl. btw

559 €

599 €

979 €

1899 €

Prijs excl. btw

629 €

Hydropneumatische krikken
HYDROPNEUMATISCHE KRIKKEN

HYDROPNEUMATISCHE ZUIGERS
Geleverd met 2 verlengstukken voor
hoger heffen - worden bewaard op
de handgreep. Bediening van het
heffen en dalen met behulp van een
joystick. Belastingcapaciteit tot 80t.
Automatische ontluchting bij elke
daling van de assteunen. Gemakkelijk
te transporteren met een handgreep
gemonteerd aan de cilinder van de
krik. Lange handgreep 1,3 m - uit één
stuk - om de krik op de juiste plek te
plaatsen onder de voertuigen.
De handgreep kan in 3 standen
worden geplaatst; 45°, 90° en 180°.

Kort en compact, zeer gemakkelijk
te manoeuvreren. Beveiliging tegen
overbelasting en veiligheidsklep
tegen ongewenst dalen. Handgreep
aan de voorzijde om de krik
gemakkelijker te kunnen dragen.
De zuiger bevat een geïntegreerde
hoogte-adapter met draad.

Model

LHH22

LHH35

Bestelnr.

8951084201

8951084350

Capaciteit

20Ton

32Ton

Model

ATJ30-2

ATJ50-3

Luchtverbruik

300 l/min

300 l/min

Bestelnr.

8951000269

8951000270

Persluchtdruk

7-10bar

7-10bar

Capaciteit

30/15 Ton

50/25/15 Ton

223/289mm

222/283/352mm
472mm

Min. hoogte

210mm

255mm

Min. hoogte

Max.hoogte

435mm

488mm

Max.hoogte

409mm

Gewicht

49kg

54,4kg

Gewicht

38kg

73kg

Prijs excl. btw

739 €

899 €

Prijs excl. btw

1849 €

2049 €
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Potkrikken

zie ons compleet assortiment en voorraad status op www.contimac.be
POTKRIKKEN
Werkt verticaal en horizontaal
(punt voor invoer van olie
naar beneden). Aanpasbaar
met een ge ntegreerde
verlenging (geen moer).
Volledig gesloten en robuust
met gelaste constructie.
Met veiligheidsklep
tegen overbelasting.
Model

MGN-2

MGN5

MGN12

MGN20

MGN30

Bestelnr.

8951000009

8951000011

8951000013

8951000014

8951000015

Capaciteit

2 ton

5 ton

12 ton

20 ton

30 ton

Min. hoogte

178 mm

198 mm

176 mm

182 mm

280mm

Max. hoogte

347 mm

390 mm

347 mm

308 mm

445mm

Prijs excl. btw

63 €

95 €

129 €

189 €

259 €

Assteunen
UBZ SERIES

USB SERIES

Stabiel dankzij de voeten
met grote voetplaat. Stevige
constructie van stalen buizen
met tandheugel. Afstelling
van de hoogte met behulp
van een ratel. Zelfborgende
hendel en borgpen. Verkocht
per twee. TUV- en CEgecertificeerd

Gelaste stevige constructie van holle stalen buizen om gemakkelijk mee te
nemen. Zeer stabiel omdat elke voet is uitgerust met een grote voetplaat.
Afstelling van de hoogte met behulp van een ratel. Zelfborgende hendel en
borgpen.

Model

UBZ-2

UBZ-3

UBZ-6

Model

USB1.5

USB5

USB8

USB8H

Bestelnr.

8951000027

8951000028

8951000029

Bestelnr.

8951000096

8951000099

8951000101

8951000102

Capaciteit

2 ton

3 ton

6 ton

Capaciteit

1,5 ton

5 ton

8 ton

8 ton

Min. hoogte

280 mm

300 mm

400 mm

Min. hoogte

260 mm

370 mm

385 mm

580 mm

Max. hoogte

425 mm

455 mm

620 mm

Max. hoogte

405 mm

580 mm

600 mm

950 mm

Tilhoogte

145 mm

155 mm

220 mm

Tilhoogte

145 mm

210 mm

215 mm

370 mm

Gewicht

2,2 kg

3 kg

5 kg

Gewicht

2,2 kg

5 kg

7,9 kg

11,4kg

Set van 2

Ja

Ja

Ja

Set van 2

Ja

Ja

Ja

Ja

Prijs excl. btw

38 €

53,50 €

89 €

Prijs excl. btw

159 €

205 €

349 €

389 €

Werkplaatskraan
WK1000

Bestelnr. : 8951000166
Werkplaatskraan 1Ton - opvouwbaar
en compact met 2 wielen om de kraan
eenmaal opgevouwen te verplaatsen
• Capaciteit P1:1000 kg
• Capaciteit P2:750 kg
• Capaciteit P3:500 kg
• Capaciteit P4:/ kg
• Gewicht:98,5 kg

649€
prijs excl. btw
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Persen

zie ons compleet assortiment en voorraad status op www.contimac.be
WP 15

WP 20S
15 Ton

20 Ton

Bestelnr. : 8951000064

Bestelnr. : 8951000065

Compacte professionele werkplaatspers 15Ton met gelast frame.
-Handmatige hydraulische pomp met ergonomische handgreep
-Pomp met twee snelheden die handmatig kan worden geschakeld
-Eenvoudig afleesbare, grote meter
-Voor het persen op kleinere diameters (zoals bussen en lagers) bieden wij
een drevelset uit onze accessoirelijn die op deze werkplaatspers past en
diverse drevels, een snelwisselkop en een onsplaat bevat.

Slijtvaste pers 20Ton voor toepassingen die staand kunnen worden
uitgevoerd/ Vooral handig voor grotere werkstukken.

• Capaciteit ton:15 Ton
• Max. breedte A: 700 mm
• Max. lengte B:5 40 mm
• Max. hoogte C: 882 mm
• Breedte binnen frame E: 500 mm
• Afstand binnen frame F: 120 mm
• Afstand boven tafel F1 min: 157mm

-Robuust, gelast frame
-Automatische pomp met twee snelheden
-Stevige hendel in ergonomische stand voor krachtig persen
-Voor het persen op kleinere diameters (zoals bussen en lagers) bieden wij
een drevelset uit onze accessoirelijn die op deze werkplaatspers past en
diverse drevels, een snelwisselkop en een ponsplaat bevat.

• Afstand boven tafel F2 max.: 457mm
• Hydraulische slag R:160 mm
• Olie volume:0,6 l
• Gewicht:75,5 kg

• Capaciteit ton:20 Ton
• Max. breedte A:740 mm
• Max. lengte B:700 mm
• Max. hoogte C:1772 mm
• Breedte binnen frame E:510 mm
• Afstand binnen frame F:132 mm

879€
prijs excl. btw

WP 30P

• Afstand boven tafel F1 min:185 mm
• Afstand boven tafel F2 max.:1175 mm
• Hydraulische slag R:186 mm
• Olie
volume:0,95 l
• Gewicht:105 kg prijs excl. btw

1299€

WP 50P
30 Ton
Incl. drevelset

50 Ton
Incl. drevelset

Bestelnr. : 8951000071

Bestelnr. : 8951000072

Slijtvaste pers, gemakkelijk en nauwkeurig 30Ton.

Slijtvaste, nauwkeurige pers met hoge capaciteit 50Ton.

-Extra breed, robuust, gelast frame
-Door één persoon bedienbaar
-Cilinder kan zijwaarts worden verplaatst voor uiteenlopende toepassingen
-Handmatig schakelbare pomp met twee snelheden voor een snelle
benadering en krachtig persen
-Omvat een set drevels met snelwisselkop (zie DS8)
-Pas de perstafel eenvoudig aan met behulp van de hijskabels en de
centrale lier
• Capaciteit ton:30 Ton
• Afstand boven tafel F2 max.:1031
• Max. breedte A:795 mm
mm
• Max. lengte B:700 mm
• Hydraulische slag R:160 mm
• Max. hoogte C:1772 mm
• Olie volume:1,1 l
• Breedte binnen frame E:535 mm
• Gewicht:167 kg
• Afstand binnen frame F:140 mm
• Afstand boven tafel F1 min:151 mm
prijs excl. btw

-Extra breed, robuust, gelast frame
-Door één persoon bedienbaar
-Cilinder kan zijwaarts worden verplaatst voor uiteenlopende toepassingen
-Handmatig schakelbare pomp met twee snelheden voor een snelle benadering en krachtig persen
-Omvat een set drevels met snelwisselkop (zie DS8)
-Pas de perstafel eenvoudig aan met behulp van de hijskabels en de
centrale lier
• Capaciteit ton:50 Ton
• Afstand boven tafel F2 max.:1048
• Max. breedte A:1030 mm
mm
• Max. lengte B:800 mm
• Hydraulische slag R:200 mm
• Max. hoogte C:1830 mm
• Olie volume:2,5 l
• Breedte binnen frame E:730 mm
• Gewicht:298 kg
• Afstand binnen frame F:207 mm
• Afstand boven tafel F1 min:68 mm
prijs excl. btw

2699€

2299€
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Persen

zie ons compleet assortiment en voorraad status op www.contimac.be
WP 75P
75 Ton
Incl. drevelset

Bestelnr. : 8951000170
Slijtvaste, nauwkeurige pers met hoge capaciteit 75Ton
•Extra breed, robuust, gelast frame
•Door één persoon bedienbaar
•Cilinder kan zijwaarts worden verplaatst voor
uiteenlopende toepassingen
•Handmatig schakelbare pomp met twee snelheden voor een snelle benadering en krachtig persen
•Omvat een set drevels met snelwisselkop (zie DS8)
•Stel de perstafel eenvoudig in met behulp van de
hijskabels en de centrale lier
• Capaciteit ton:75 Ton
• Max. breedte A:1140 mm
• Max. lengte B:800 mm
• Max. hoogte C:1840 mm
• Breedte binnen frame E:800 mm
• Afstand binnen frame F:245 mm
• Afstand boven tafel F1 min:170 mm
• Afstand boven tafel F2 max.:884 mm
• Hydraulische slag R:250 mm
• Olie volume:4,5
• Gewicht:498 kg

4199€
prijs excl. btw

WP 100P
100 Ton
Incl. drevelset

Bestelnr. : 8951000171
Werkplaatspers 100Ton met extra breed, robuust, gelast frame.
-Slijtvast, nauwkeurig
-Door één persoon bedienbaar
-Cilinder kan zijwaarts worden verplaatst voor uiteenlopende toepassingen
-Handmatig schakelbare pomp met twee snelheden - voor een snelle benadering en krachtig persen
-Omvat een set drevels met snelwisselkop (zie DS8)
-Stel de perstafel eenvoudig in met behulp van de hijskabels en de centrale lier
• Capaciteit ton:100 Ton
• Max. breedte A:1200 mm
• Max. lengte B:990 mm
• Max. hoogte C:1830 mm
• Breedte binnen frame E:787 mm
• Afstand binnen frame F:300 mm
• Afstand boven tafel F1 min:114 mm
• Afstand boven tafel F2 max.:814 mm
• Hydraulische slag R:300 mm
• Olie volume:5,6 l
prijs excl. btw
• Gewicht: 766 kg

6999€

AFSCHERMROOSTER VOOR WERKPLAATSPERSEN
Voor Model

Bestelnr.

Prijs excl. btw

WP15
WP20S
WP30P
WP50P
WP75P
WP100P

8940173207
8940173208
8940173209
8940173210
8940173458
8940173459

€199
€215
€225
€249
€239
€259

DS8 - DREVELSET
Bestelnr. : 8955000050
Inhoud:
•1 X ponsplaat
•1 X snelwisselkop
•8 X drevels
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165€
prijs excl. btw

Uitdeuksets

zie ons compleet assortiment en voorraad status op www.contimac.be
HRS 04 - HRS 10

HRS 20 - 20 TON - 20 STUK SET

Compleet geleverd
met soliede koffer.
Eenvoudige en
snelle montage door
verbindingen zonder
schroefdraad.

Bestelnr. : 8951000126

Bestelnr. : 8951000124
HRS04: Uitdeukset 4 ton

329€

459€

Bestelnr. : 8951000125
HRS10: Uitdeukset 10 ton

prijs excl. btw

prijs excl. btw

Handmatige 2-staps pomp voor een werkdruk
van 700 bar. Bevat een volledige set accessoires
(in staal met uiteindes met
schroefdraad).
prijs excl. btw

1449€

Hydraulische cilinder sets
HRD 10F

HRD 10K

Bestelnr. : 8951000138

Bestelnr. : 8951000139

• Drukcilinder Drukkracht 4 t / 10 t
• Slag 10 mm.
• Min. hoogte 42 mm.
• Lengte min. 83 mm.
• Breedte 58 mm.
• Toepasbaar op
HRS04/HRS10/HRS20/
prijs excl. btw
PHP10

• Drukcilinder Drukkracht 10 t.
• Hydraulische slag 50 mm.
• Min. lengte 130 mm.
• Draad op cilinder 1/4”.
• Toepasbaar op
HRS04/HRS10/HRS20/
PHP10

239€

PHP10 - HYDROPNEUMATISCHE POMP

Bestelnr. : 8951000136

165€
prijs excl. btw

Maximale hydraulische druk van 700 bar.
Oliecapaciteit 0,7 l, lengte hydraulische
hogedrukslang 1,5 m. Ideaal als aanvulling op
de grote cilinders zoals HRS10
en de RGS100.
prijs excl. btw

349€

Ligtrolleys & wieltrolleys
RSF 01

RSF 02

Bestelnr. : 8951089021

Bestelnr. : 8951089020

Monteursbed - stoel in één, voor
verschillende werkhoogtes.

Stevige monteursbed van kunststof
.Extra laag gebied bij de armen voor
meer vrijheid.

• Zithoogte:480 mm
• Min. hoogte:150 mm
• Lengte mm:1250 mm
• Breedte:450 mm
• Gewicht:14 kg

• Min. hoogte:115 mm
• Lengte mm:1005 mm
• Breedte:480 mm
• Gewicht:4,8 kg

105€
prijs excl. btw

RG 600 - WIEL DOLLY 600KG

RHW 1

Bestelnr. : 8951089045

Bestelnr. : 8951089091

Gemakkelijk te gebruiken autopositioneerder 600kg

Gemakkelijk te gebruiken
wielheffer - 250kg.

• Wiel breedte:300 mm
• Capaciteit gewicht:600 kg
• Gewicht:18 kg

99€

prijs excl. btw

179€

• Wiel breedte:29-62 mm
• Capaciteit gewicht:250 kg
• Gewicht:14,3 kg

prijs excl. btw
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195€
prijs excl. btw

Boosters

zie ons compleet assortiment en voorraad status op www.contimac.be
RC 250 BOOSTER CONDENSATOR 12V
Bestelnr. : 8956001300
Zonder accu
•Enorm startvermogen: elk voertuig starten met een 12V-batterij (1.300A)
•Automatisch opladen bij draaiende motor
•Hoge duurzaamheid dankzij batterijloze technologie
•Veiligheid door bescherming tegen omgekeerde polariteit (zoemer)
•250 Farad ultracondensator
•Meegeleverde DC-adapter
•Grote koperen klemmen en 25 mm² / 0.24 in² kabels
•Lichtgewicht en comfortabel met groot handvat
•Zonder batterij met 1 miljoen cycli levensduur
•Gemakkelijk afleesbare informatie over de lading van de condensator d.m.v. LED-lampje
•Kabelhaspel plus klemhouder voor betere opslag - kabel van 110 cm lang voor betere toegang
•Voor alle soorten motoren aangedreven door 12V “
• Capaciteit F:250 Farad
• Piekstroom:8000 A
• Startstroom:1300 A
• Gewicht:8,8 kg
• Sectie geleiders:50 mm²
• Alarm tegen polariteit:1
• Kabellengte:1,1 m

1049€
prijs excl. btw

RC 500 BOOSTER CONDENSATOR 12V
Bestelnr. : 8956001301
Zonder accu
•Enorm startvermogen: elk voertuig starten met een 12V-batterij (1600A)
•Automatisch opladen bij draaiende motor
•Hoge duurzaamheid dankzij batterijloze technologie
•Bescherming tegen ompoling en kortsluiting
•500 Farad ultracondensator
•Zoemer om polariteitsinversie te voorkomen en zekering om booster en auto te beschermen
•Meegeleverde DC-adapter
•Grote koperen klemmen en kabels van 50 mm² / 0,48 in²
•Lichtgewicht en comfortabel groot handvat
•Zonder batterij met 1 miljoen cycli levensduur: 5 jaar garantie
•Gemakkelijk afleesbare informatie over de lading van de condensator d.m.v. LED-lampje
•Kabelhaspel plus klemhouder voor betere opslag - kabel van 110 cm lang voor betere toegang
•Voor alle soorten motoren aangedreven door 12V “
• Capaciteit F:500 Farad
• Piekstroom:9000 A
• Startstroom:1800 A
• Gewicht:9,7 kg
• Sectie geleiders:50 mm²
• Alarm tegen polariteit:1
• Kabellengte:1,1 m

1099€
prijs excl. btw

RC 600 BOOSTER CONDENSATOR 12/24V
Bestelnr. : 8951000362

Zonder accu
•Enorm startvermogen
•Hoogste kwaliteit: condensatortechnologie 5 (geen batterij) met 1 miljoen laadcycli - 5 jaar garantie
•Toepassingen: Starten van allerlei voertuigen met 12V of 24V
•Beveiliging tegen omgekeerde polariteit: geluidsmelding om ompoling te voorkomen
•Zekering ter bescherming van het voertuig en het apparaat in geval van omgekeerde polariteit
•Ultrasnel opladen: opladen in minder dan 30 seconden. op een draaiende motor
•Hoge kwaliteit: grote koperen klemmen met kabels van 50 mm² 500
•Farad ultracondensator
•Meegeleverde DC-adapter
•Gemakkelijk afleesbare informatie over de lading van de condensator d.m.v. LED-lampje
•Kabelhaspel plus klemhouder voor betere opslag - kabel van 110 cm lang voor
betere toegang
•Voor alle soorten motoren aangedreven door 12V of 24V accu’s

• Capaciteit F:340 Farad
• Piekstroom:2000 A
• Startstroom:8000 A
• Gewicht:18,4 kg
• Sectie geleiders:50 mm²
• Alarm tegen polariteit:1
• Kabellengte:1,9 m
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1599€
prijs excl. btw

Distributed by Contimac Benelux

Onder voorbehoud van technische-, prijs- en beeldwijzigingen, zolang de voorraad strekt, recupel of bebat niet inbegrepen, prijzen in euro, excl. BTW. Alle afbeeldingen blijven eigendom van hun
respectievelijke ontwerpers. De afbeeldingen zijn niet contractueel gebonden. De specificaties van de artikels kunnen zonder voorafgaandelijke waarschuwingen gewijzigd worden. Onder voorbehoud
van tip- en drukfouten. Voor up-to-date informatie zie online catalogus www.contimac.be

