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van de Panasonic draadloze
Power Tools zijn gebaseerd
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te komen aan de behoeften
van professionele gebruikers
over de gehele wereld.

EN ACCURAAT !

gemoet aan de behoeften van de professionele gebruiker.

"Alle Panasonic activiteiten op het gebied
van het milieu worden gecommuniceerd
door middel van het ECO IDEAS logo. Voor
Panasonic gaat ECO IDEAS verder dan het
energieverbruik van de producten. ECO
IDEAS staat voor een milieu- vriendelijke
productie, met doelstellingen voor CO2 reductie, en zo min mogelijk afval. Het staat ook voor het
uitbannen van schadelijke grondstoffen, en voor een
product dat aan het einde van de levensduur maximaal
recycled kan worden.
Panasonic heeft in Japan een eigen recycle-organisatie
(Matsushita Eco Technology Center) waar dagelijks ca
2.000 producten (wasmachines, koelkasten, airconditioners en TV’s) worden ontmanteld en recycled. Op dit
moment wordt bijna 80% van de materialen teruggebracht tot opnieuw bruikbare grondstoffen. De
grootste waarde voor Panasonic zit echter in
de kennis die hiermee wordt opgedaan
voor de ontwikkeling van nieuwe producten. Producten die steeds minder
belastend zullen zijn voor het milieu."
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works hard, stays cool
Revolutionaire techniek met de nieuwste generatie Li-ion batterij

Totale levensduur
28,8V
Li-ion
Accu
(EY9L80)

14,4V
Li-ion
Accu
(EY9L40)

24V
Ni-MH
Accu
(EY9210)

12V
Ni-MH
Accu
(EY9200)

250
circa

100

2.5
keer

3,6V
Ni-Cd
Accu
EY9025 (1,2Ah)

125
circa

100

1.25
keer

De chemie tussen kobalt en lithium profiteert
van een lagere interne weerstand (verlies aan
vermogen) dan die tussen mangaan en lithium.

Nieuwe kobalt Li-ion accu
Hoog
vermogen

3,6V
Li-ion
Accu
EY9L10 (1,5Ah)

Een hoge mate van elektrische efficiëntie zorgt
dat kobalt lithium accu’s een hoger vermogen
leveren dan mangaan lithium accu’s.

Lage
warmte

Kobalt lithium accu’s zijn minder gevoelig voor
temperatuurstijgingen dan mangaan lithium
accu’s. Dit voorkomt dat de levensduur wordt
verkort door de warmteontwikkeling.

Uitzonderlijke veiligheid en betrouwbaarheid
Panasonic Solid Solution (PSS) technologie

Thermische beveiliging

Deze door Panasonic ontwikkelde technologie voor het oplossen en
harden van substanties (zoals kobalt en nikkel) die een belangrijk
deel uitmaken van een accu, zorgt voor een aanzienlijke verhoging
van de veiligheid, een uitzonderlijke betrouwbaarheid en een hoog
vermogen – uniek voor kobalt-chemie.

De levensduur van een lithium-ion
accu kan nadelig worden beïnvloed
als de accu te heet wordt tijdens
zwaar gebruik. Een temperatuursensor
onderbreekt de voeding naar de motor
voordat de accutemperatuur tot een
schadelijk niveau stijgt; de gebruiker
merkt dit doordat een knipperlichtje
gaat branden op het bedieningspaneel
van het apparaat.

Accucel sensor

Individueel beheer van de accucellen
Door toepassing van een printplaat worden
individuele accucellen afzonderlijk
van elkaar beheerd. Dit zorgt
voor een optimale controle
over de ontlading waardoor
zowel overbelading als overontlading wordt voorkomen.

Sensor voor voorkoming overontlading
Een sensor zorgt er voor dat overontlading wordt voorkomen
(ontlading van de accu totdat het voltage onder een bepaalde
minimale drempelwaarde komt), iets wat vaak voorkomt bij lithiumion cellen. Het systeem onderbreekt de voeding naar de motor
voordat het accuvoltage te laag wordt; de gebruiker merkt dit
doordat een knipperlichtje gaat branden op het bedieningspaneel
van het apparaat.
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Knipperlicht geeft aan dat
de accu oververhit raakt.
Accu wordt automatisch
weer geactiveerd als de
temperatuur daalt.
Knipperlicht geeft aan
dat de accu leeg raakt.

BRUSHLESS MOTOR

Duurzaam apparaat
De levensduur van de motor wordt verdubbeld door toepassing van een borstelloze
motor.* Door gebruik van een microcomputer
control zonder borstels en collector die de
levensduur van de motor aantasten, wordt
een langere levensduur gerealiseerd. Raakt Geen borstels!
Borstel vervanging
niet oververhit en vermindert het energieniet nodig.
verbruik met ca. 20%.*
Temperatuur

Conventioneel model

Nieuw model

Hoog
Laag

Raakt niet oververhit, zelfs
niet na langdurig gebruik.

Vergelijking van temperatuur tijdens langdurige bevestiging van bouten
(Bij een omgevingstemperatuur van 28,5 °C. Onderzocht door fabriek.)

Door het gebruik van een nieuwe elektronische schakelaar,
heeft de schakelaar een tweemaal langere levensduur.*

Motor zonder borstel

Apart bedradingssysteem
Snelheidscontrole, rem
Stroomsterkte 0.5 A
(Minimale slijtage dankzij
lagere stroomsterkte.)

Electronische
schakelaar

Stroomsterkte
bij gebruik: 20-30 A

De schakelaar heeft
slechts de elektrische
stroom nodig die gevraagd
wordt voor het bedienen
van de snelheid en rem.

Accu
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21,6V Schroef/Boormachine
Krachtig boren!

Een nieuwe dimensie met de kracht van
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EY7460LN2S

13 mm Accu Schroef/Boormachine
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Li-ion 21,6V

Hoge capaciteit 3,0Ah Li-ion accu
Compacte afmetingen (lengte 230 mm)
Licht gewicht (2,4 kg)
Hoog koppel (51 Nm)
60 min. snellaadsysteem
Variabele toerentalregeling /
rechts- en linksdraaiend
18 momentinstellingen + boorstand
13 mm. Heavy-duty snelspanboorkop
Hoog/Laag schakelaar
Elektronische rem
Nieuw ergonomisch design
LED verlichting
Standaard 2e Li-ion accu

Toepassingsgebieden
• Algemene bouwwerkzaamheden
• Loodgieterwerkzaamheden
• Aftimmerwerkzaamheden
• Installatiewerk

60

Max. koppel
(1) 51 Nm - (2) 65 Nm
Toerental onbelast
Laag 40-400 tpm - Hoog 135-1.500 tpm
Koppelmomentinstelling 1 - 6,9 Nm
(0.34 Nm per stand, totaal 18 standen)
Oplaadtijd
bruikbaar: 45 minuten, vol: 60 minuten
Gewicht (incl. accu)
2,4 kg
Afmetingen (l x b x h)
230 mm x 250 mm x 75 mm
Max. boordiameter
in hout ø36 mm / in metaal ø13 mm
Voor standaard / optionele accessoires zie pagina 44

Min.

Voorzien van een nieuwe hoog/laag schakelaar en motor welke bestand zijn tegen zwaar werk.
Geheel metalen schakelsysteem.
Door het gebruik van metalen
onderdelen voor de hoog/laag
schakelaar wordt een langere
levensduur gerealiseerd t.o.v.
conventionele plastic onderdelen.

Uitstekende koeling van de motor.
Het gebruik van de 21.6V hoog vermogen
lithium-ion accu samen met de motor welke
een hoge koel capaciteit heeft stijgt de
temperatuur van het apparaat nauwelijks,
zelfs tijdens zware werkzaamheden.

Bereik waarbinnen continu
geboord kan worden.

Lichtgewicht!

(kamertemperatuur 20°C, boorinterval 10 seconden)

(Bereik bij continue boren in hout)
0

¯ 25

¯ 30

Boordiameter (mm)
¯ 38
¯ 65

¯ 102

Diepte (mm)

t20
t26

Geschikt voor langdurig
boren in stand “Hoog”

t38

□100

□120

Geschikt voor
langdurig boren
in stand “Laag”

LED verlichting

Makkelijk vast te houden,
voorkomt vermoeidheid!
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14,4V Schroef/Boormachine
Lange gebruiksduur bij gering gewicht en compacte afmetingen!

BEST GETEST
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EY7440LN2S 13 mm Accu Schroef/Boormachine
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Li-ion 14,4V

Hoge capaciteit 3,0Ah Li-ion accu
Compacte afmetingen: lengte 189 mm
Licht gewicht: 1,55 kg
Hoog koppel: 34,3 / 26,0 Nm
50 min. snellaadsysteem
Variabele toerentalregeling /
rechts- en linksdraaiend
18 momentinstellingen + boorstand
13 mm. Duralumin snelspanboorkop
Hoog/Laag schakelaar
Elektronische rem
Nieuw design
LED verlichting
Verbeterde ergonomische grip
Combi laadsysteem Li-ion / Ni-MH / Ni-Cd
Nieuwe koffer + opbergsysteem
Standaard 2e Li-ion accu

Toepassingsgebieden

50
Min.

• Algemene bouwwerkzaamheden
• Loodgieterwerkzaamheden
• Aftimmer werkzaamheden
• Installatiewerk

Max. koppel
Toerental onbelast
Koppelmomentinstelling

(1) 34,3 Nm laag
(2) 26,0 Nm hoog
Laag 50 - 400 tpm.
Hoog 180 - 1.350 tpm.
1,0 - 6,9 Nm (0,35 Nm per
stand, totaal 18 standen)
(Max. koppel in boorstand
stand 19)

Oplaadtijd

50 minuten (bij gebruik van
EY0L80B snellaadsysteem)
Gewicht (incl. accu)
1,55 kg
Afmetingen (l x h x b) 189 mm x 221 mm x 65 mm
Max. boordiameter
in hout ø 36 mm /
in metaal ø 13 mm
Max. houtschroef
ø 8 mm
Voor standaard / optionele accessoires zie pagina 44

EY0L80 Universeel
snellaad systeem

EY9L40B Accu
14.4V Li-ion 3,0Ah

7.2V-28.8V snellader
(Li-ion / Ni-MH / Ni-Cd)

Totale levensduur

Gewicht

Applicatie

Levensduur

(accu)

(20A, 200C)

(Patroon test index)

1040g

Ongeveer 2.1 keer langer

210

14.4V Li-ion Accu

36Wh

520g

210

100

(EY9L40)

100
15.6V Ni-MH Accu

36Wh

Ongeveer
(EY9231)

50% minder

Gelijk

Ongeveer

2 keer
9

12V Schroef/Boormachines
Langere levensduur!
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EY6409GQKW 13 mm Accu Schroef/Boormachine
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ni-MH 12V

Hoge capaciteit 3,5Ah Ni-MH accu
Compacte afmetingen (lengte 208 mm)
Licht gewicht (1,9 kg)
Hoog koppel (33,1 / 22,6 Nm)
55 min. snellaadsysteem
Variabele toerentalregeling /
rechts- en linksdraaiend
18 standen momentinstellingen + boorstand
13 mm. Duralumin snelspanboorkop
Hoog / Laag schakelaar
Elektronische rem
Nieuw ergonomisch design
Standaard 2e accu

Toepassingsgebieden
• Algemene bouwwerkzaamheden
• Loodgieterwerkzaamheden
• Aftimmer werkzaamheden
• Installatiewerk
Max. koppel
Toerental onbelast
Koppelmomentinstelling

55
Min.

(1) 33,1 Nm laag - (2) 22,6 Nm hoog
Laag 50 - 400 tpm. - Hoog 180 - 1.300 tpm.
1,0 - 5,4 Nm
(0,26 Nm per stand, totaal 18 standen)
(Max. koppel in boorstand stand 19)
Oplaadtijd
55 minuten (bij gebruik van EY0110B
snellaadsysteem)
Gewicht (incl. accu)
1,9 kg
Afmetingen (lxhxb)
208 mm x 228 mm x 58 mm
Max. boordiameter
in hout ø 27 mm / in metaal ø 13 mm
Max. houtschroef
ø 6,8 mm
Voor standaard / optionele accessoires zie pagina 45

EY6409NQKW 13 mm Accu Schroef/Boormachine
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ni-MH 12V

Hoge capaciteit 3,0Ah Ni-MH accu
Compacte afmetingen (lengte 208 mm)
Licht gewicht (1,8 kg)
Hoog koppel (33,1 / 22,6 Nm)
45 min. snellaadsysteem
Variabele toerentalregeling /
rechts- en linksdraaiend
18 standen momentinstellingen + boorstand
13 mm. Duralumin snelspanboorkop
Hoog / Laag schakelaar
Elektronische rem
Nieuw ergonomisch design
Standaard 2e accu

Toepassingsgebieden
• Algemene bouwwerkzaamheden
• Loodgieterwerkzaamheden
• Aftimmer werkzaamheden
• Installatiewerk
Max. koppel
Toerental onbelast
Koppelmomentinstelling

45
Min.

(1) 33,1 Nm laag - (2) 22,6 Nm hoog
Laag 50 - 400 tpm. - Hoog 180 - 1.300 tpm.
1,0 - 5,4 Nm
(0,26 Nm per stand, totaal 18 standen)
(Max. koppel in boorstand stand 19)
Oplaadtijd
45 minuten (bij gebruik van EY0110B
snellaadsysteem)
Gewicht (incl. accu)
1,8 kg
Afmetingen (lxhxb)
208 mm x 228 mm x 58 mm
Max. boordiameter
in hout ø 27 mm / in metaal ø 13 mm
Max. houtschroef
ø 6,8 mm
Voor standaard / optionele accessoires zie pagina 45
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Klopboormachine
Met hoge snelheid boren in metselwerk!

Een nieuwe dimensie met de kracht van
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EY7960LN2S

13 mm Accu Klopboormachine
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Li-ion 21,6V

Hoge capaciteit 3Ah Li-ion accu
Compacte afmetingen (lengte 245 mm)
Licht gewicht (2,5 kg)
Hoge prestatie (Max. koppel 51 Nm)
(Max. capaciteit ø65 mm bij lage snelheid)
Boren in steen/metselwerk bij hoog toerental
(Max. 1.500 tpm / 27.000 slagen p/min.)
Nieuw ergonomisch design
Variabele toerentalregeling / rechts- en linksdraaiend
60 min. snellaadsysteem

18 momentinstellingen + boorstand
13 mm. Heavy-duty snelspanboorkop

Hoog/Laag schakelaar
Elektronische rem
LED verlichting
Standaard 2e accu

Toepassingsgebieden
• Elektriciens
• Algemene bouwwerkzaamheden
• Interieur- en decorbouw
• Verwarming-, water & sanitair monteurs
• Boren in metselwerk / hout / metaal
• Bevestiging in metselwerk / hout

60
Min.

Voor standaard / optionele accessoires zie pagina 44

Max. koppel
Toerental onbelast
Slagen per minuut
Koppelmomentinstelling
Oplaadtijd
Gewicht (incl. accu)
Afmetingen (lxhxb)
Booropname
Max. boordiameter

(1) 51 Nm - (2) 65 Nm
Laag 40-400 tpm - Hoog 135-1.500 tpm
Laag 7.500 spm. Hoog 27.000 spm.
1-6,9 Nm (0.34 Nm per stand, 18 standen)
bruikbaar: 45 minuten, vol: 60 minuten
2,5 kg
245 mm x 255 mm x 75 mm
13 mm. snelspanboorkop
in metaal ø13 mm, in hout ø36 mm,
in mortel/steen ø13 mm

Voorzien van een nieuwe hoog/laag schakelaar en motor welke bestand zijn tegen zwaar werk.
Geheel metalen schakelsysteem.
Door het gebruik van metalen
onderdelen voor de hoog/laag
schakelaar wordt een langere
levensduur gerealiseerd t.o.v.
conventionele plastic onderdelen.

Uitstekende koeling van de motor.
Het gebruik van de 21.6V hoog vermogen
lithium-ion accu samen met de motor welke
een hoge koel capaciteit heeft stijgt de
temperatuur van het apparaat nauwelijks,
zelfs tijdens zware werkzaamheden.

Bereik waarbinnen continu
geboord kan worden.

Lichtgewicht!

(kamertemperatuur 20°C, boorinterval 10 seconden)

(Bereik bij continue boren in hout)
0

¯ 25

¯ 30

Boordiameter (mm)
¯ 38
¯ 65

¯ 102
21.6V EY7960
18V EY6950

Diepte (mm)

t20
t26

Geschikt voor langdurig
boren in stand “Hoog”

t38

□100

□120

Geschikt voor
langdurig boren
in stand “Laag”

LED verlichting

Makkelijk vast te houden,
voorkomt vermoeidheid!
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Accu Slagschroefmachines
Snel en comfortabel werken!
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EY7540LN2S

Accu Slagschroefmachine

Li-ion 14,4V

• Langere levensduur dankzij borstelloze motor
& elektronische schakelaar
• 3 snelheden (Hoog / Middel / Laag)
• Hoge capaciteit 3.0Ah Li-ion accu
• Compacte afmeting (lengte 158 mm)
• Licht gewicht (1,45 kg)
• Hoog koppel (max. 150 Nm)
• 50 min. snellaadsysteem
• Variabele toerentalregeling / rechts- en linksdraaiend
• Elektronische rem
• LED verlichting
• Ergonomisch ontwerp
• Standaard 2e Li-ion accu
Toepassingsgebieden
• Klimaattechniek
• Automotive
• Algemene bouwwerkzaamheden
• Bevestiging van lange houtschroeven /
schroeven voor bekistingen

Max. koppel

50
Min.

Hoog / Hard
Functie

Middel
Functie

Laag / Soft
Functie

150 Nm*1

80 Nm*2

30 Nm*3

Toerental onbelast

0-2.300 tpm

0-1.400 tpm

0-1.000 tpm

Slagen/min.

0-3.000 spm

0-2.500 spm

0-2.000 spm

Oplaadtijd

50 minuten (bij gebruik EY0L80B
snellaadsysteem)
Gewicht (incl. accu) 1,45 kg
Afmetingen (lxhxb) 158 mm x 222 mm x 65 mm
Voor standaard / optionele accessoires zie pagina 44

Hoog vermogen 150 Nm
Krachtige schroeffunctie • maximum torsiekoppel
zet gemakkelijk M16
standaard bouten vast
Standaard
Bouten

Circa

15% sneller schroeven en vastzetten

Meer kracht zorgt dat zware klussen sneller klaar zijn. Draai
lange houtschroeven en grote bouten snel in met de EY7540.
• Aanzetsnelheid (houtschroef [vurenhout, 6,2 x 120mm)

EY7540

15% sneller

Panasonic conventioneel model

Instelbaar koppelmoment voor een net resultaat!
Drie
slagkracht
niveaus

Wanneer bij het aandraaien het koppelniveau te hoog is, worden kleine schroeven
vaster aangedraaid, maar kunnen de schroefkoppen afbreken. Maak in dat geval
een keuze tussen de koppelinstellingen “Hoog”, “Middel” of “Laag”. Het niveau
kan gekozen worden afhankelijk van de werkzaamheden of materialen.

Hoog

Middel

Laag

Voor het bevestigen van moeren en bouten
met een grote diameter en lange schroeven

Voor het bevestigen van schroefnagels
voor platen en buizen

Voor het afwerken van het bevestigen
van schroeven in gipsplaten
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Panasonic Slagschroef Serie

Hoog vermogen, compacte
afmetingen, eenvoudig
te bedienen

Slagmechanisme
genereert hoog vermogen
en reduceert terugslag.
Dit maakt het voor u mogelijk
de toepassingen uit te breiden.
Langere gebruikstijd voor het schroeven met minder inspanning
Uitbreiding van de toepassingen om gebruik boven het hoofd en op
moeilijk bereikbare plaatsen mogelijk te maken
Uitbreiding van toepassingen voor een groter scala aan bevestigingswerk

Dit is geen schroef/boormachine
Een slagschroefmachine gedraagt zich als een schroefmachine totdat
het koppelmoment, nodig om de schroef volledig in te draaien, het koppel
van de motor overschrijdt. Op dit punt zorgt de grote drukveer
ervoor
dat de hamer
de aanslag zijwaarts raakt , waardoor rotatiekracht
wordt toegevoegd om de uitgaande as aan te drijven.

aanslag
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rotatiekracht

drukveer
hamer

schroeven
bevestigen

het schroeven in hout

het schroeven in staal

het bouwen van vloeren

toepassingsgebieden
boven
het hoofd

moeilijk bereikbare plaatsen

boven het hoofd

bevestiging
dakbedekking

ventilatie / klimaat techniek

houtbewerking
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EY7202GQW Accu Precisie Slagschroefmachine

Ni-MH 12V

Het verzinken van een groot aantal
schroeven kan snel en eenvoudig!
Stopt verzinken tijdens bevestigen, zelfs tijdens bevestigen bij hoog
koppel. Stopt aan het oppervlak van het materiaal voor verzinken.
Momentinstelling wordt door gebruik te maken van een sensor en
microcomputer digitaal gecontroleerd. Dit komt overeen met de
werkomstandigheid.
Verstelbare 3-standen slagkracht om slippen van het
bitje en breken van schroeven
te voorkomen

sensor

H

Werken zonder zorgen over
het breken van schroeven,
of slippen van de schroefbit.

M

Werken zonder zorgen over
het breken van schroeven of
afgebroken schroefkoppen.

S

Werken zonder zorgen
over het beschadigen van
decoratieve materialen
door slippen van
de schroefbit.

microcomputer

Draait lange schroeven en houtdraaibouten stevig vast met een
maximum koppel van 120 Nm

Digitale koppeling

One-shot functie

Stopt automatisch om te vast aandraaien te voorkomen zelfs wanneer
de schakelaar nog wordt ingedrukt.

Stopt automatisch na circa anderhalve rotatie
elke keer wanneer de schakelaar wordt ingedrukt.

De digitale koppeling zet de verandering in motorsnelheid
tussen aantal slagen om in de kracht uitgeoefend op het
bitje en vervolgens stopt de motor automatisch zodra de
geprogrammeerde snelheid met bijbehorende kracht wordt
overschreden. Hierdoor verdwijnt voor de gebruiker de noodzaak van nauwkeurige snelheidsbeheersing, en vermindert
daardoor fouten van te vast aandraaien.

De one-shot functie is een nieuwe functie die automatisch stopt nadat
de schroef over circa anderhalve rotatie is vastgedraaid.
Dit maakt nauwkeurig verzinken eenvoudig.

De schroefrotatie kan worden ingesteld.
Stel de stand in van het digitale koppel
Richtlijn voor
de hoeveelheid
schroefrotatie

12 t/m 16, F

vol vermogen
(digitale koppeling uit)

instelling van de digitale koppeling
(16 stappen)
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en druk op de knop One-shot om
deze functie in te schakelen.
(Druk nogmaals op de knop om
de functie uit te schakelen.)

5 t/m 11

Standinstelling
1 t/m 4

EY7270GQW

Accu Slagschroefmachine

Ni-MH 12V

• Langere levensduur dankzij borstelloze motor &
elektronische schakelaar
• 3 snelheden (Hoog / Middel / Laag)
• Hoge capaciteit 3.5Ah Ni-MH accu
• Compacte afmeting (lengte 169 mm)
• Licht gewicht (1,80 kg)
• Hoog koppel (max. 135 Nm)
• 55 min. snellaadsysteem
• Variabele toerentalregeling /
rechts- en linksdraaiend
• Elektronische rem
• LED verlichting
• Ergonomisch ontwerp
• Standaard 2e accu
Toepassingsgebieden
• Klimaattechniek
• Automotive
• Algemene bouwwerkzaamheden
• Bevestiging van lange houtschroeven /
schroeven voor bekistingen
Hoog / Hard
Functie

Min.

Laag / Soft
Functie

135 Nm*1

75 Nm*2

27 Nm*3

Toerental onbelast

0-2.300 tpm

0-1.400 tpm

0-1.000 tpm

Slagen/min.

0-2.800 spm

0-2.500 spm

0-2.000 spm

Max. koppel

55

Middel
Functie

55 minuten (bij gebruik EY0110B
snellaadsysteem)
Gewicht (incl. accu) 1,80 kg
Afmetingen (lxhxb) 169 mm x 236 mm x 60 mm
Voor standaard / optionele accessoires zie pagina 45
Oplaadtijd

*1 M14 bout strak aangedraaid gedurende 3 sec.

EY7202GQW

*2 M10 bout strak aangedraaid gedurende 3 sec.

*3 M8 bout strak aangedraaid gedurende 3 sec.

Accu Precisie Slagschroefmachine

Ni-MH 12V

• Precisiekoppelmachine met digitaal instelbare
koppelinstelling
• 3 snelheden (Hoog / Middel / Laag)
• Hoge capaciteit 3,5Ah Ni-MH accu
• Compacte afmeting (lengte 167 mm)
• Licht gewicht (1,85 kg)
• Hoog koppel (max. 60 / 110 / 120 Nm)
• 55 min. snellaadsysteem
• Variabele toerentalregeling /
rechts- en linksdraaiend
• Elektronische rem
• LED verlichting
• Ergonomisch ontwerp
• Standaard 2e accu
Toepassingsgebieden
• Klimaattechniek
• Automotive
• Algemene bouwwerkzaamheden
• Bevestiging van lange houtschroeven /
schroeven voor bekistingen
Hoge
Functie

Laag
Functie

120 Nm

110 Nm

60 Nm

Toerental onbelast

0-2.600 tpm

0-2.450 tpm

0-2.000 tpm

Slagen/min.

0-2.800 spm

0-2.500 spm

0-2.000 spm

Max. koppel

55

Middel
Functie

Min.

55 minuten (bij gebruik EY0110B
snellaadsysteem)
Gewicht (incl. accu) 1,85 kg
Afmetingen (lxhxb) 167 mm x 236 mm x 58 mm
Voor standaard / optionele accessoires zie pagina 45
Oplaadtijd
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MULTI Machine
Boren, schroeven en bevestigen.
Schroef / Boor functie

Slagfunctie

Schroef / Boor functie

20

UITZONDERLIJKE KLASBAK

EY7542LN2S

Accu

machine

Li-ion 14,4V

• Hoge capaciteit 3,0Ah Li-ion accu
• 1/4” interne zeskant
•
functie:
- Slagfunctie: voor zwaar bevestigingswerk
met geringe terugslag
- Schroef/Boorfunctie: Schroef/Boormachine
met momentinstelling
• Hoog koppel:
Slagfunctie: 140 Nm / Schroef/Boorfunctie: 14,0 Nm
• 50 min. snellaadsysteem
• Variabele toerentalregeling / rechts- en linksdraaiend
• 21 momentinstellingen + boorstand
(in Schroef/Boorfunctie)
• LED verlichting
• Elektronische rem
• Standaard 2e accu
Toepassingsgebieden
• Algemene bouwwerkzaamheden
• Aftimmerwerkzaamheden
• Installatiewerk
• Loodgieterwerkzaamheden

50
Min.

Optionele accessoire
Boorkop adapter met sleutel
(10 mm) EY9HX409E

Max. koppel
Toerental onbelast
Slagen/min.
Koppelmoment instelling

Slagfunctie: 140 Nm.
Schroef/Boorfunctie: 14,0 Nm.
Slagfunctie: 0 - 2.200 tpm.
Schroef/Boorfunctie: 0 - 650 tpm.
3.300 slagen per minuut bij slagfunctie
0,7 Nm - 4,4 Nm (0,22 Nm per stand,
totaal 21 standen) in schroef/boorfunctie

50 minuten (bij gebruik van
EY0L80B snellaadsysteem)
Gewicht (incl. accu) 1,65 kg (zonder accessoires)
Afmetingen (lxhxb)
193 mm x 221 mm x 61 mm
(zonder accessoires)
Voor standaard / optionele accessoires zie pagina 44
Oplaadtijd

De MULTI-machine kan het allemaal
Slagfunctie

• Houtschroef • Metaalschroef
• Zelfborende schroef
• Kunststof ankers (verankering)

Schroef/Boorfunctie

• Houtdraaibout • Bout & Moer
• Kunststof ankers (verankering)
• Zelftappende metselwerk schroef

• Hout

• Metaal

Pozidrive/Philips kop

Pozidrive/Philips kop
Torx kop

• Houtschroef • Metaalschroef

Slagdop

Hout / Metaal boren

Torx kop
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Accu Slagmoersleutel
Geschikt voor standaard M16 bouten!

Instelbaar koppelmoment voor een net resultaat!
Drie
slagkracht
niveaus

Wanneer bij het aandraaien het koppelniveau te hoog is, worden kleine schroeven
vaster aangedraaid, maar kunnen de schroefkoppen afbreken. Maak in dat geval
een keuze tussen de koppelinstellingen “Hoog”, “Middel” of “Laag”. Het niveau
kan gekozen worden afhankelijk van de werkzaamheden of materialen.
Aanbevolen boutmaat :

Hoog

M10~M16
Voor het bouwen
van ijzeren frames
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Aanbevolen boutmaat :

Middel

M6~M8

Voor het bevestigen van
hulponderdelen voor buizen

Aanbevolen boutmaat :

Laag
Voor het monteren van rekken
en omheiningen

M6

EY7541LN2S

Accu Slagmoersleutel

Li-ion 14,4V
• Langere levensduur dankzij borstelloze motor &
elektronische schakelaar
• 3 snelheden (Hoog / Middel / Laag)
• Hoge capaciteit 3.0Ah Li-ion accu
• Compacte afmeting (lengte 167 mm)
• Licht gewicht (1,5 kg)
• Hoog koppel (Max. 185 Nm)
• 50 min. snellaadsysteem
• Variabele toerentalregeling /
rechts- en linksdraaiend
• Elektronische rem
• LED verlichting
• Ergonomisch ontwerp
• Standaard 2e accu
Toepassingsgebieden
• Klimaattechniek / Automotive
• Algemene bouwwerkzaamheden
• Bevestiging van lange houtschroeven /
schroeven voor bekistingen
Hoog / Hard
Functie
185 Nm*1

85 Nm*2

50 Nm*3

0-2.300 tpm

0-1.400 tpm

0-1.000 tpm

Slagen/min.

0-3.000 spm

0-2.800 spm

0-2.000 spm

50 minuten (bij gebruik EY0L80B
snellaadsysteem)
Gewicht (incl. accu) 1,5 kg
Afmetingen (lxhxb) 167 mm x 222 mm x 60 mm
Voor standaard / optionele accessoires zie pagina 44
Oplaadtijd

Min.

*1 M16 bout strak aangedraaid gedurende 3 sec.
*1 M14 bout strak aangedraaid gedurende 3 sec.

EY7271GQW

Laag / Soft
Functie

Toerental onbelast

Max. koppel

50

Middel
Functie

*2 M10 bout strak aangedraaid gedurende 3 sec.
*3 M8 bout strak aangedraaid gedurende 3 sec.

Accu Slagmoersleutel

Ni-MH 12V
• Langere levensduur dankzij borstelloze motor &
elektronische schakelaar
• 3 snelheden (Hoog / Middel / Laag)
• Hoge capaciteit 3.5Ah Ni-MH accu
• Compacte afmeting (lengte 177 mm)
• Licht gewicht (1,85 kg)
• Hoog koppel (Max. 165 Nm)
• 55 min. snellaadsysteem
• Variabele toerentalregeling /
rechts- en linksdraaiend
• Elektronische rem
• LED verlichting
• Ergonomisch ontwerp
• Standaard 2e accu
Toepassingsgebieden
• Klimaattechniek / Automotive
• Algemene bouwwerkzaamheden
• Bevestiging van lange houtschroeven /
schroeven voor bekistingen

Max. koppel

55
Min.

Hoog / Hard
Functie

Middel
Functie

Laag / Soft
Functie

165 Nm*1

85 Nm*2

50 Nm*3

Toerental onbelast

0-2.300 tpm

0-1.400 tpm

0-1.000 tpm

Slagen/min.

0-2.800 spm

0-2.500 spm

0-2.000 spm

55 minuten (bij gebruik EY0110B
snellaadsysteem)
Gewicht (incl. accu) 1,85 kg
Afmetingen (lxhxb) 177 mm x 236 mm x 60 mm
Voor standaard / optionele accessoires zie pagina 45
Oplaadtijd

*1 M16 bout strak aangedraaid gedurende 3 sec.
*1 M14 bout strak aangedraaid gedurende 3 sec.

*2 M10 bout strak aangedraaid gedurende 3 sec.
*3 M8 bout strak aangedraaid gedurende 3 sec.
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MULTI Boorhamer
Boorhamer en schroef / boormachine in één apparaat!

Boorhamer functie

Wisselen tussen functies met één schakelaar
Boorhamer functie

Schroef / Boor
functie

Onafhankelijk van de momentinstelling
in de “Schroef / Boor functie”, kan
de boorhamer direct gebruikt worden
door naar de “Boorhamer functie”
te switchen.

Schroef / Boor functie
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EY7840LN2S Accu

Boorhamer

Li-ion 14,4V

• Complete bevestigings-installatie in
één apparaat
• Hoge snelheid betonboor met air-type
(zuigerklepmethode) hamer
• Bediening met één hand (lichtste accu
boorhamer: 2,3 kg)
• Compacte afmeting (lengte 249 mm)
• Hoge capaciteit 3,0 Li-ion accu
• Dubbele functie boorhamer of schroef/boormachine
• Slow start schakelaar voor accuraat
boorwerk met een net resultaat
• Bit adapter (EY9HX403E) standaard bijgeleverd
• 50 min. snellaadsysteem
• LED verlichting
• SDS-plus bit systeem
• Standaard 2e accu
Toepassingsgebieden
• Elektriciens
• Bevestigen van leidingwerk en wandcontactdozen

50

Toerental onbelast (boorfunctie)
Slagen / minuut (rotatie + hameren)
Slagkracht
Koppelingsdraaimoment (ca.)

Min.

Oplaadtijd
Gewicht (incl. accu)
Afmetingen (lxhxb)

0 - 1.000 tpm.
0 - 4.000 spm.
2,2 J
1,5 - 5,5 Nm
(1,0 Nm per stand, totaal 5 standen)
50 minuten (bij gebruik van
EY0L80B snellaadsysteem)
2,30 kg
249 mm x 251 mm x 64 mm

Voor standaard / optionele accessoires zie pagina 44

Schroef / Boor functie

Boorhamer functie
Beton boorcapaciteit
SDS ø3mm – ø16mm
(ø12mm - ø16mm*)

1/4” Hex schroef bit

* Voor klussen die met 1 accu kunnen worden afgewerkt

Bitadapter (standaard)
SDS-plus opzetstuk EY9HX403E

Max. Hout schroeven ø 4,5mm
Max. Boor diameter
in metaal ø 13mm
mortel / steen ø 21mm
in hout ø 18mm

Vol pneumatisch slagmechanisme.
Snel gaten boren in hard beton!
Grote koelingsventilator

5 momentinstellingen
De momentinstelling kan aangepast
worden aan de hardheid van het
materiaal of het type materiaal waarin
geboord wordt. <Bij schroef/boor
functie>

Stofvrije schakelaar

Persluchthamer

Met rubberlaag om de kans
op indringend stof te
verkleinen.

Boren kan nu met één hand!

(zuigerklepmethode)

Efficiënte krachtoverdracht
dankzij door perslucht
aangedreven zuiger.

Gebruiksvriendelijk

De voor- en achterkant van het apparaat zijn goed gebalanceerd
voor gemakkelijke op-, neer- en zijwaartse bewegingen.

Schouderriem

LED-verlichting

Gereedschapskoffer

Makkelijk vast te houden, voorkomt vermoeidheid!
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28,8V SDS-Plus Boorhamer
Instelbare slagkracht. Krachtig en robuust!

TOPTOOL

Lichtgewicht!

Comfortabele grip

Twee Snelheden Selectie
Functiekeuze

2-vinger
schakelaar

Grip van
EY6813

26

Voor werkzaamheden
boven uw macht

Voor het bevestigen van
zadeltjes

EY7880LN2C SDS-plus Accu Boorhamer

Li-ion 28,8V
• Hoge capaciteit 3,0Ah Li-ion accu
• Tweevoudige functie - boorhamer
of boormachine
• Tweevoudig instelbare hamerstand
(Zacht 1,3 J / Hard 2,4 J)
• Tweevoudige machinekeuze met variabele
toerentalregeling / rechts- en linksdraaiend
• Soft-start schakelaar voor langzame start om
nauwkeurig te kunnen boren voor een onbeschadigd oppervlak. De gummischakelaar
voorkomt indringen van stof en gruis.
• Ergonomische soft rubberen handgreep voor
verminderde spanning en moeiteloos werken
• 3600 draaibare zijhandgreep met ingebouwde
verstelbare diepteaanslag
• 70 min. snellaadsysteem
• 3/4" SDS-plus bit systeem
• LED verlichting
• Standaard beitelopzetstuk
• Standaard 2e accu

70
Min.

Toepassingsgebieden
• Boren in beton
• Lichte beitelwerkzaamheden
70 minuten (bij gebruik van
EY0L80B snellaadsysteem)
Gewicht (incl. accu) 3,8 kg
Afmetingen (lxhxb)
319 mm x 203 mm x 83 mm
Voor standaard / optionele accessoires zie pagina 44

Hard (Hoog): 0 - 920 tpm
Zacht (Laag): 0 - 500 tpm
Hard: 0 - 4.500 spm
Zacht: 0 - 3.300 spm

Toerental onbelast
(boorfunctie)
Slagen per minuut
(Rotatie met hameren)

Oplaadtijd

Uitstekende koeling / stofvrije behuizing
maakt continugebruik mogelijk

Aluminium tandwielkast

Zwaar continu gebruik is mogelijk dankzij de luchtstroom tussen
de tandwielkast en de behuizing. Net als een radiator koelt deze
de gehele tandwielkast met het slagmechanisme en tandwielen
die verhit raken door gebruik. Het koelventilatorsysteem zorgt er
tevens voor dat stof en gruis zich niet kunnen verzamelen in de
behuizing.
De tandwielkast is vervaardigd uit
aluminium: licht en uitstekend voor
het afvoeren van hitte. De hamer
en tandwielen zijn afgedekt om
te voorkomen dat stof en gruis in
het slagmechanisme komen.

grote koelventilator
ingebouwde
motor

Een serie van 180 gaten
boren (Ø 12 mm)!
Het koelsysteem en het voorkomen
van het binnendringen van stof en
gruis zijn beide sterk verbeterd.
Deze serie van 180 gaten van
Ø 12 mm x 40 mm diepte bewijst de
robuustheid van het slagmechanisme
onder zware continue belasting
(vergelijkbaar met 3 accu-ladingen).

Stofvrije schakelaar

ventilatie
ingang

ventilatie
uitgang

De stofvrije schakelaar voorkomt dat
stof en gruis het apparaat binnendringen en zo de motor beschadigen.

Zorgvuldig ontworpen met het oog op gebruiksgemak. Zeer veelzijdig.

Krachtig en duurzaam
Met zijn nieuwe motor, aluminium
tandwielkast en met de computer
ontworpen luchtstroomsysteem kan
deze machine een klus aan waarbij
continu in beton geboord wordt tot
maximaal Ø 14,5 mm x 90 mm diepte.

Boordiameter
ø3.2

Optionele accessoire

SDS-plus beitelopzetstuk

Stofverzamelbakje

EY9HX402E

EY9X004E

Optionele
accessoires

LED lampje

SDS-plus
Snelspansysteem

SDS-plus
Slagopzetstuk

EY9HX400E

EY9HX401E

Voor Ø 1,5mm – Ø 13mm bit

Opzetstuk voor de slagfunctie
Voor Ø 2,5mm – Ø 13mm

Diepte

Standaard accessoire

ø5

ø14.5

ø20

Voor
continu
boren met
zachte slag
40

90
110

Bereik voor continu
boren met harde slag*
Bereik voor boren met harde slag*

(mm)

* Continu boorbereik. Bereik wat continue kan worden geboord (Omgevingstemperatuur 20 graden en boren met een interval van 10 seconden)
* Harde slag bereik. Bereik wat kan worden geboord. (Het wordt niet aanbevolen continu te boren met een diameter van ø 14,5 mm x 90 mm diepte)
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Knikschroefmachines
Accuraat / Hoge snelheid / Krachtige prestaties met compacte afmetingen!
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EY7410LA2S / EY7410LA1C Accu Precisie Knikschroefmachine
• Li-ion 1,5Ah accu
• Gewicht slechts 480 gram
• Mechanisch instelbaar koppel met
elektronische afslag die direct
stopt zodra het geselecteerde
koppelmoment is bereikt, waarmee u tevens de levensduur van
de accu verlengt
• De koppel nauwkeurigheid heeft
een tolerantie van maximaal 5%
• Hoog koppel: 4,4 Nm. (laag)
1,5 Nm. (hoog)
• Hoog toerental: 600 tpm.
• Rechts- en linksdraaiend

Li-ion 3,6V

• 21 moment instellingen
+ boorstand
• 6,5 mm. HEX interne
zeskantopname
• LED verlichting
• Indicator lege accu
• Beschermkap om koppel
te blokkeren
Toepassingsgebieden
• Installatietechniek
• Elektrotechniek
• Service monteurs
• Productielijn, assemblage werk

Max. koppel
Laag 4,4 Nm - Hoog 1,5 Nm
Toerental onbelast
Laag 200 tpm. - Hoog 600 tpm.
Koppelmomentinstelling 0,3 - 3,0 Nm (21 standen)
Oplaadtijd
30 minuten (bij gebruik van EY0L10B snellaadsysteem)
Gewicht (incl. accu)
480 g
Afmetingen (lxhxb)
276 mm x 155 mm x 40 mm
Voor standaard / optionele accessoires zie pagina 45

Auto uitschakeling technologie
De ‘Auto uitschakeling’ verlengt de levensduur
van de accu en de koppeling doordat dit
systeem onmiddellijk de motor uitschakelt als
het vooraf ingestelde torsiekoppel bereikt is.

Nieuwe koffer!
(accessoires niet ingesloten)

Handige LED-lamp
Zelfs in het donker kan de gebruiker
goed zien waar hij werkt. Na vijf minuten
schakelt het lampje zichzelf uit.

EY6220DR / EY6220D Accu Knikschroefmachine
• Eenvoudig om te stellen
van recht naar pistoolvorm
• 1 uur laadsysteem
• Hoog / Laag schakelaar
• 6,5 mm. HEX interne
zeskantopname
• 6 moment instellingen
+ boorstand
• Rechts- en linksdraaiend
• Aandrijfblokkering voor
handmatig vastdraaien

Ni-CD 2,4V

Toepassingsgebieden
• Reparatie van apparatuur
• Productielijn, assemblage werk
• Printplaat assemblage
(voor kleine installaties)

Max. koppel
Laag 2,9 Nm - Hoog 1,5 Nm
Toerental onbelast
Laag 200 tpm. - Hoog 400 tpm.
Koppelmomentinstelling 0,4 - 2,0 Nm (6 standen)
Oplaadtijd
1 uur (bij gebruik van EY0020B laadsysteem)
Gewicht (incl. accu)
400 g
Afmetingen (lxhxb)
239 mm x 127 mm x 36 mm
Voor standaard / optionele accessoires zie pagina 45

Max. Koppel
Hoog

Laag

(1) Gerealiseerd koppel
wanneer een moer wordt
bevestigd en wanneer een
schroef in een staalplaat
wordt gedraaid (boorstand)

(2) Gerealiseerde koppel
wanneer een schroef
in hout wordt gedraaid
(schroefstand)
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18V Reciprozaag /
Glas- en Tegelzaag
Krachtige demontage!
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EY3544GQK Accu Reciprozaag

Ni-MH 18V
• Krachtige zaagbewerkingen
(23 mm slaglengte, 0 - 2.700 spm)
• Hoge capaciteit 3,5Ah Ni-MH accu
• Speciale directe (klem) zaagopname
-> maakt eenvoudig wisselen van zaagblad mogelijk
• Nieuw ergonomisch uitgebalanceerd design
• Door twee vingers te bedienen trekschakelaar
• Veilige vergrendeling voor trekschakelaar
• Elektronische rem
• Compacte afmetingen (lengte 419 mm)
• 65 min. snellaadsysteem

Toepassingsgebieden

65
Min.

• Algemene bouwwerkzaamheden
(kozijnen/vensters)
• Loodgieterwerkzaamheden
• Timmer- en sloopwerkzaamheden
• Installatiewerk

Ervaar de prestaties

Krachtige demontage

Langere gebruiksduur

Hoog voltage 18V reciprozaag biedt
krachtige zaagprestaties.

Hoge capaciteit 3,5Ah Ni-MH accu
garandeert langdurig zagen.

Slagen per minuut
Slaglengte
Zaagdiepte instelling
Oplaadtijd

0 - 2.700 slagen per minuut
23 mm
0 - 25 mm
65 minuten (bij gebruik van
EY0110B snellaadsysteem)

Eenvoudig wisselen
van zaagblad
Met het sleutelloze zaagblad-klemsysteem kan het zaagblad worden
vastgezet gewoon door het zaagblad in
de opname te steken. Het zaagblad kan
eenvoudig worden verwijderd door de
ring van de zaagbladhouder te draaien.

Gewicht (incl. accu)
Afmetingen (lxhxb)
Max. zaagafmetingen

3,9 kg
491 mm x 220 mm x 88 mm
in PVC pijp ø 90 mm
in hout 90 mm dikte
Voor standaard / optionele accessoires zie pagina 44

EY3550DQG Accu Glas- en Tegelzaag

Ni-CD 12V
•
•
•
•
•
•

20

20 minuten snellaadsysteem
Hoog toerental 3.200 tpm
Watertoevoer
110 mm diamant zaagblad
Verstekinstelling 00 - 450
Elektronische rem

Min.

Toepassingsgebieden

45o verstekzagen

Accupack
Oplaadtijd
Toerental onbelast
Zaagblad
Diameter asgat

12V 1,2 Ah. Ni-Cd accu
20 minuten
(bij gebruik van EY0110B snellaadsysteem)
3.200 tpm
110 mm diamantzaagblad
20 mm

• Glaszetters
• Tegelzetters
• Sanitair installateurs

Zaagdiepte
Gewicht (incl. accu)
Totale lengte
Glas zagen

00: 36 mm / 450: 22 mm
2,7 kg
345 mm
(6 mm dik; 8,0 mm/sec) ca: 1,9 mtr
(12 mm dik; 5,0 mm/sec) ca: 1,3 mtr
Voor standaard / optionele accessoires zie pagina 45
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Multizaag
Voor alle toepassingen!

Multizaag
Het zagen van diverse materialen is mogelijk met één apparaat
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EY4542LN2M Accu

zaag

Li-ion 14,4V
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

50
Min.

Toerental onbelast
3.600 tpm
Zaagblad
Buitendiameter 135 mm, Asgat 20 mm
Zaagdiepte
0-46 mm
Oplaadtijd
bruikbaar: 35 minuten, vol: 50 minuten
Gewicht (incl. accu)
2,65 kg
Afmetingen (lxhxb)
329 mm x 228 mm x 160 mm
Voor standaard / optionele accessoires zie pagina 44

Hoge capaciteit 3Ah Li-ion accu
Zaagblad 135 mm
Elektronische rem
3-voudig stof controle systeem
Stofafzuiging (intern) + mogelijkheid
tot aansluiten externe stofafzuiging
LED verlichting
Instelbare zaagdiepte (0-46mm)
Zaaghoek is eenvoudig zichtbaar door
transparant venster
Ergonomisch ontwerp voor licht en
rechtlijnig zagen
Dodemansknop
Asvergrendeling voor het eenvoudig
wisselen van het zaagblad
50 min. snellaadsysteem
Standaard 2e accu

Toepassingsgebieden
• Metaalbewerkingen
• Loodgieterwerkzaamheden
• Installatiewerk
• Algemene bouwwerkzaamheden

Zaag t.b.v.
dun metaal

Houtzaag

EY9PM13C

EY9PW13A

Zaag t.b.v.
dun hout

Zaag t.b.v.
kunsstof

Standaard

EY9PM13D

Optioneel

EY9PW13B

EY9PP13B

Optioneel

Optioneel

Metaalzaag

Optioneel

3-voudig stof controle systeem

1. Gebruik met stofzuiger om stof te verzamelen

2. Stof opvangen in stofbak

3. Verzameld stof aan de achterzijde
van de machine

Instelbare zaagdiepte

Zaaghoek is eenvoudig zichtbaar door
transparant venster

LED-verlichting
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EY4640LN1S Accu Haakse Slijper

Li-ion 14,4V
• Slijpschijf diameter: 115mm
• Ergonomische grip
• Waarschuwingslampje voor
inschakelbeveiliging
• Van buitenaf vervangbare
koolborstels
Toepassingsgebieden
• Metaalbewerkingen
• Installatiewerk
• Loodgieterwerkzaamheden
• Algemene bouwwerkzaamheden

50
Min.

Schijf diameter
115 mm
Toerental onbelast
9.500 tpm
Oplaadtijd
Bruikbaar: 35 min., Vol: 50 min.
(Bij gebruik van EY0L80B snellaadsysteem)
Gewicht (incl. accu) 2,0 kg
Afmetingen (LxHxB) 361 mm x 104 mm x 75 mm
Voor standaard / optionele accessoires zie pagina 44

Krachtig slijpen en afbramen
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Voor het doorslijpen van spijlen

Metaal slijpen

Ergonomische grip
Ergonomische grip is zo ontwikkeld dat
de slijper met de gehele hand vastgehouden
kan worden, vermoeidheid voorkomt en
gemakkelijk boven het hoofd als van je
af te gebruiken is.

Waarschuwingslampje voor
inschakelbeveiliging
De slijper zal niet starten wanneer de schakelaar op “Aan” staat, ook niet als de accu in
de slijper zit. Het waarschuwingslampje zal
branden wanneer de inschakelbeveiliging is
ingeschakeld.

Metaal afbramen

EY4541LN1S Accu Decoupeerzaag

Li-ion 14,4V
• Licht gewicht: 2.2 kg
• Compact formaat: hoogte 177mm
• Lage vibratie: Contragewicht
mechanisme
• Ergonomisch design voor
comfortabel zagen
• 4 standen instelbare pendelslag
• Instelbare zaaghoek (0O-45O)
• Luchtblaas functie houdt de
zaagsnede schoon
• LED-verlichting
Toepassingsgebieden
• Algemene bouwwerkzaamheden
• Aftimmer werkzaamheden
Hout: 65mm, Staal: 6mm
Aluminium: 10mm
Pendelslag standen
4 (0 • 1-3)
Slaglengte
20 mm
Slagen per minuut
0-2,400 spm
Oplaadtijd
Bruikbaar: 35 minuten, Vol: 50 minuten
(Bij gebruik van EY0L80B snellaadsysteem)
2.2 kg
Gewicht (incl. accu)
Afmetingen (LxHxB)
270 mm x 177 mm x 63 mm
Voor standaard / optionele accessoires zie pagina 44
Zaagcapaciteit

50
Min.

Licht, gemakkelijk in gebruik ergonomisch design

Hout zagen

Gebruik i.c.m. stofzuiger om
stof op te vangen

Cirkels zagen

Instelbare zaaghoek (0O-45O)

Laag zwaartepunt voor stabiel zaagwerk
De EY4541 maakt het werken gemakkelijker
vanwege een laag zwaartepunt waardoor
de machine zeer wendbaar is en de
trillingen die vrij komen tijdens het
zagen worden gedempt.

Reduceert de
hoeveelheid stof in
de werkomgeving

Stofkap

Contragewicht mechanisme
177mm

LED-verlichting
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EY3654FQW Accu Kitpistool

Ni-CD 7,2V
• Geschikt voor kokers 310 ml en worsten
van 400 / 600 ml
• Elektronisch instelbaar om vermoeidheid
van de gebruiker te voorkomen
• Lekpreventie voor nette afwerking
• Elektronische toerentalregeling voor
gelijkmatige verdeling
• Standaard 2e accu
• Inclusief worsten en kokerplunjer
Toepassingsgebieden
• Kit- en applicatiebedrijven
• Glaszetters
• Autoglasmontage
• Sanitairinstallatie

30
Min.

Geschikt voor kokers 310 ml en worsten van 400/600 ml

Plunjer voor worsten
EY9X008E
Worstverpakking

Plunjer voor kokers

Afdichten van gevels

Kokers

Spuitdruk
2500 N (250 Kg.)
Oplaadtijd
30 minuten (bij gebruik van EY0110B snellaadsysteem)
Gewicht (incl. accu) 2,0 kg
Afmetingen (lxhxb)
min. 550 mm x 227 mm x 106 mm
Voor standaard / optionele accessoires zie pagina 45

Afdichten van kozijnen

EY3652DR Accu Kitpistool

Ni-CD 2,4V
• Geschikt voor 310 ml kokers
• Elektronisch instelbaar om vermoeidheid
van de gebruiker te voorkomen
• Lekpreventie voor nette afwerking
• Elektronische toerentalregeling
voor gelijkmatige verdeling
• Compacte afmetingen
Toepassingsgebieden
• Kit- en applicatiebedrijven
• Glaszetters
• Autoglasmontage
• Sanitairinstallatie

Spuitdruk
1,5 kN (150 Kg.)
Oplaadtijd
1 uur
Gewicht (incl. accu) 1,35 kg
Afmetingen (lxhxb)
410 mm x 221 mm x 97 mm
Voor standaard / optionele accessoires zie pagina 45

Afdichten van deurkozijnen
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Afdichten van badkuip

Werkwijze en voorwaarden
remplaceregeling Panasonic Powertools
Binnen 1e jaar na aankoop:
Voorwaarden:
• Machine valt onder de garantievoorwaarden
• Machine is niet ouder dan 1 jaar na aankoopdatum
• Gedemonteerde machines vallen niet onder de garantievoorwaarden
• Accessoires zijn uitgesloten van de remplaceregeling

Werkwijze:
1. Storing aanmelden met faxformulier
2. Kopie aankoopbon/garantiebewijs meezenden
met faxformulier
3. Defecte machine wordt ingenomen door de dealer
4. Haagtechno bv verstuurt kostenloos nieuwe
main machine (zonder accu’s en lader)
5. Dealer verzend defecte machine binnen 4 weken
na datum faxformulier aan Exel met adressticker
inclusief kopie faxformulier en aankoopbon
6. Eindcontrole door Haagtechno bv
Haagtechno bv behoudt zich het recht voor geremplaceerde
machines te berekenen tegen de geldende reparatieprijzen
indien deze defecte machines niet binnen 4 weken retour zijn.

Tot het 3e jaar na aankoop:
Voorwaarden:
• Machine is niet ouder dan 3 jaar na aankoopdatum
• Gedemonteerde machines vallen niet onder de remplaceregeling
• Accu’s, laadsystemen en accessoires zijn uitgesloten van de remplaceregeling

Werkwijze:
1.
2.
3.
4.

Storing aanmelden met faxformulier
Kopie aankoopbon/garantiebewijs meezenden met faxformulier
Defecte machine wordt ingenomen door de dealer
Haagtechno bv verstuurt tegen de geldende reparatieprijzen
een nieuwe main machine (zonder accu’s en lader)
5. Dealer verzend defecte machine binnen 4 weken na datum
faxformulier aan Exel met adressticker inclusief kopie
faxformulier en aankoopbon
6. Eindcontrole door Haagtechno bv

E-mail: powertools-service@panasonic.nl • Algemeen faxnummer voor faxformulier: 073-6402812
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Acculampen
Altijd zichtbaar!

Indicatie bijna lege accu

Zwenkbare kop voor perfecte
belichting van het werkgebied

EY3740B Acculamp

Li-ion 14,4V
•
•
•
•
•

Lichtsterkte van circa 4.000 Lux
Verstelbare / zwenkbare kop (4 standen)
Indicatie voor (bijna) lege accu
Schouderriem
Geschikt voor alle Panasonic 14.4V Li-ion accu’s

Lamp
Afmetingen (lxhxb)
Gewicht (excl. accu)

Xenon 0,55A
Max. 279 mm x 124 mm x 90 mm
0,31 kg

Toepasbare accu en maximale gebruiksduur
• Met 14,4V "type L" accu EY9L40B: circa 3,5 uur

*Exclusief accu en lader.
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EY3796B Acculamp

Ni-CD / Ni-MH 18V
•
•
•
•
•

Lichtsterkte van circa 4.000 Lux
Verstelbare / zwenkbare kop (4 standen)
Indicatie voor (bijna) lege accu
Schouderriem
Geschikt voor alle Panasonic 18V accu’s en voor elk amperage

Lamp
Afmetingen (lxhxb)
Gewicht (excl. accu)

Xenon 0,6A
Max. 280 mm x 134 mm x 95 mm
0,39 kg

Toepasbare accu en maximale gebruiksduur
• Met 18V "type G" accu EY9251B: circa 4,5 uur

*Exclusief accu en lader.

EY3795B Acculamp

Ni-CD / Ni-MH 15,6V
•
•
•
•
•

Lichtsterkte van circa 4.000 Lux
Verstelbare / zwenkbare kop (4 standen)
Indicatie voor (bijna) lege accu
Schouderriem
Geschikt voor alle Panasonic 15,6V accu’s en voor elk amperage

Lamp
Afmetingen (lxhxb)
Gewicht (excl. accu)

Xenon 0,7A
Max. 280 mm x 110 mm x 95 mm
0,38 kg

Toepasbare accu’s en maximale gebruiksduur
• Met 15,6V "type G" accu EY9231B: circa 4,0 uur
• Met 15,6V "type N" accu EY9230B: circa 3,5 uur
• Met 15,6V "type F" accu EY9136B: circa 2,3 uur

*Exclusief accu en lader.

EY3794B Acculamp

Ni-CD / Ni-MH 12V
•
•
•
•
•

Lichtsterkte van circa 4.000 Lux
Verstelbare / zwenkbare kop (4 standen)
Indicatie voor (bijna) lege accu
Schouderriem
Geschikt voor alle Panasonic 12V accu’s en voor elk amperage

Lamp
Afmetingen (lxhxb)
Gewicht (excl. accu)

Xenon 0,7A
Max. 280 mm x 110 mm x 95 mm
0,38 kg

Toepasbare accu’s en maximale gebruiksduur
• Met 12V "type G" accu EY9201B: circa 4,0 uur
• Met 12V "type N" accu EY9200B: circa 3,5 uur
• Met 12V "type F" accu EY9106B: circa 2,3 uur
• Met 12V "type C" accu EY9006B: circa 1,3 uur

*Exclusief accu en lader.
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Geavanceerde Oplaadtechnologie

Belangrijke feiten over het Ni-Cd/Ni-MH snellaadsysteem
Panasonic past een lange geschiedenis en een enorme ervaring in inverter oplaad technologie
toe op hun Ni-Cd/Ni-MH accu snellaadsysteem. Tijdens het ontwerpen van deze technologie,
wilde Panasonic twee doelen bereiken:
1. Oplaadtijd voor 3,5Ah. Ni-MH accu’s, met hoge capaciteit, minimaliseren
2. Bescherming voor de accu maximaliseren om daarmee een lange levensduur te kunnen garanderen.
• Vier keer meer temperatuur
• Koelt Ni-MH accu tijdens snel opladen
Panasonic Ni-MH accu’s hebben
gevoelig dan voorgaand
ventilatiesleuven in het accu pack
Ni-Cd snellaadsysteem
voor de afvoer van warmte.
-> Geen schade door plotselinge
temperatuursstijging

• Tweevoudig oplaadprogramma Dubbele capaciteit CPU
-> Snellaadsysteem voor Ni-Cd & Ni-MH

• Inverter oplaadtechnologie
-> Hoge vermogensafgifte
van snellaadsysteem

Langere levensduur accu (1.200 oplaad/ontlaad cycli)
De Ni-MH accu (3,5Ah "G" accu) heeft een vergelijkbare levencyclus
als de Ni-Cd accu (2,0Ah "F" accu) bij hetzelfde gebruik.

Zelfdiagnose universeel inverter snellaadsysteem
1. Het snellaadsysteem is geschikt voor Panasonic Ni-MH & Ni-Cd accu’s van 2,4V tot 24V.
2. Het snellaadsysteem is geschikt voor accu’s tot en met 3,5Ah.
3. Uitgevoerd met een controle lampensysteem die de status van de 6 oplaadfuncties
in één oogopslag weergeeft.
A: Oplaadlampje
A

B: Standby lampje

Gereed voor opladen
Oplaadproces in werking
Opladen gereed

B

Standby - Accu is te heet
om op te laden. Opladen zal
beginnen zodra de temperatuur
van de accu is gedaald.
Opladen niet mogelijk
Belemmerd door stof,
of defecte accu

Nood oplaadfunctie
Onze inverter snellaadsysteem beschikt over een "Nood oplaadfunctie".
Na slechts vijf minuten oplaadtijd, is de accu voor 15% van zijn maximale capaciteit opgeladen.

Laadsystemen
Universeel snellaadsysteem voor 14,4V Li-ion serie

EY0L80B

• Zorgt voor een langere levensduur van de accu
en maakt snelladen mogelijk.
(individuele cel-beheer systeem voor Li-ion accu’s)
• Geschikt voor ALLE Panasonic accu’s van
7,2 – 28,8V, Ni-Cd, Ni-MH, Li-ion.
• 2 LED lampjes geven de voorgang aan van
het oplaadproces.
(gebruiksvriendelijk voor kleurenblinden)

14,4V Li-ion oplaadeigenschappen (EY0L80B)
L: 55min. (Bruikbaar)
L: 70min. (Vol)

L: 35min. (Bruikbaar)
L: 50min. (Vol)

Universeel snellaadsysteem voor 3,6V Li-ion accu’s

EY0L10B

40

• Laadt niet alleen 3,6V Li-ion, maar tevens
2,4V, 3,6V Ni-Cd accu’s.
• Zorgt voor een langere levensduur van de accu
en maakt snelladen mogelijk.
(individuele cel-beheer systeem voor Li-ion accu’s)
• 2 LED lampjes geven de voorgang aan van het
oplaadproces.
(gebruiksvriendelijk voor kleurenblinden)

3,6V Li-ion oplaadeigenschappen (EY0L10B)
L: 15min. (Bruikbaar)
L: 30min. (Vol)

* Gebruiksklaar opgeladen (80%),
volledig opgeladen (100%)
* Alle oplaadtijden zijn bij benadering

Laadsystemen
EY0214B

Air-Cooled Snellaadsysteem voor Ni-Cd/Ni-MH accu’s
• Geschikt voor Panasonic 7,2V - 24V accu’s (zie onder voor details)
• Uitgevoerd met een zelfdiagnose lampensysteem dat de status
van de 6 oplaadfuncties in één oogopslag weergeeft
Type accu
Ni-MH
3.5Ah(G)
24 V

3.0Ah(N) 2.0Ah(V)

1.2Ah(C) 1.2Ah(D)

EY9101B

EY9006B EY9001B

EY9251B

15.6 V

EY9231B EY9230B

EY9136B

12 V

EY9201B EY9200B

EY9106B

9.6 V
7.2 V

EY9166B

90min.

Oplaadtijd

EY0110B

Ni-Cd
1.7Ah(E)

EY9117B
EY9116B

EY9210B

18 V

2.0Ah(F)

65min.

55min.

45min.

60min.

EY9182B/9180B EY9086B EY9080B
EY9066B

30min.

25min.

20min.

20min.

Snellaadsysteem voor Ni-Cd/Ni-MH accu’s
• Geschikt voor Panasonic 7,2V - 24V accu’s (zie onder voor details)
• Uitgevoerd met een zelfdiagnose lampensysteem dat de status
van de 5 oplaadfuncties in één oogopslag weergeeft
Type accu
Ni-MH
3.5Ah(G)

2.0Ah(V)

3.0Ah(N)

24 V

2.0Ah(F)

Ni-Cd
1.7Ah(E)

1.2Ah(C) 1.2Ah(D)

EY9101B

EY9006B EY9001B

EY9117B EY9116B

EY9210B
EY9251B

18 V
15.6 V

EY9231B

EY9230B

EY9136B

12 V

EY9201B

EY9200B

EY9106B

9.6 V

EY9182B/9180B EY9086B EY9080B

7.2 V

EY9066B

65min.

Oplaadtijd

EY0L80B

55min.

45min.

90min.

60min.

30min.

25min.

20min.

20min.

Snellaadsysteem voor Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion accu's
• Geschikt voor Panasonic 7,2V - 28,8V accu's (zie onder voor details)
• Uitgevoerd met een zelfdiagnose lampensysteem dat de status van de
5 oplaadfuncties in één oogopslag weergeeft
Type accu
Li-ion
3.0Ah
28.8 V

Ni-MH
3.5Ah(G)

3.0Ah(N)

2.0Ah(V) 2.0Ah(F)

Ni-Cd
1.7Ah(E)

1.2Ah(C) 1.2Ah(D)

EY9101B

EY9006B EY9001B

EY9L80B

24 V

EY9117B

EY9210B

EY9116B
EY9251B

18 V
15.6 V

EY9231B

EY9230B

EY9136B

EY9201B

EY9200B

EY9106B

EY9L40B

14.4 V
12 V
9.6 V

EY9182B/9180B EY9086B EY9080B

7.2 V
Oplaadtijd

EY0020B

EY9066B

70min.

50min. 65min.

1 uur Laadsysteem voor Ni-Cd accu

• Geschikt voor Panasonic 2,4V accu: EY9021B

55min.

90min. 45min. 60min. 30min.

EY0L10B

25min.

20min. 20min.

2,4V - 3,6V Snellaadsysteem

• Geschikt voor Panasonic 2.4V / 3.6V Ni-Cd
en 3.6V Li-ion accu’s
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Prestatietabel Accu Slagschroefmachines
Voltage

14.4V

Model Nr.

EY7540LN2S

EY7270GQW

EY7202GQW

ø5.5mm x 60 mm

130

130

100

ø5.5mm x 60 mm

440

440

345

Zelfborende schroef in staalplaat

t=1.6 mm ø4 mm x 13 mm

460

440

340

Bout/ moeren

M8 1 sec. vastgedraaid

410

410

325

Houtschroeven in vurenhout

Prestatietabel Accu MULTI-machine

12V

14.4V EY7542LN2S

Slagfunctie

Schroef / Boorfunctie

per
acculading
Boren in hout

ø25 mm x 38 mm

95 gaten

Boren in staalplaat

dikte = 1.6 mm, ø13 mm

58 gaten

Gatzaag voor hout

dikte = 13 mm, ø55 mm

23 gaten

Houtschroef

#8 x 25 mm

825 stuks

Carroseriebout

M4 x 25 mm

535 stuks

Houtdraaibout

ø10 mm x 50 mm

64 stuks

Plastic anker (ø12 mm)

(Houtdraaibout) ø9 mm x 75 mm

37 stuks

Bout & moer

M12

150 stuks

Zelfborende schroef (Staalplaat)

dikte = 2.3 mm, ø4 mm x 13 mm

500 stuks

Plastic anker (ø10 mm)

(Houtschroef) ø6 mm x 70 mm

83 stuks

Met optionele 10 mm
snelspanboorkop

1

interne eskant

Prestatietabel Accu Schroef/Boormachines
Voltage

21.6V

Model Nr

EY
mm
mm

mm
mm

0LN S

14.4V
EY

0LN S

12V
EY 0 G K

3.6V

EY 0 N K

EY 10L S
EY 10L 1C

2.4V
EY
EY

0D
0D

700

-

-

-

-

-

-

700

610

525

-

-

Houtschroeven in vurenhout
mm

mm

-

-

-

-

-

-

mm

0 mm

-

-

-

-

-

100

960

450

860

730

-

-

-

-

-

-

600

-

mm

220

-

-

-

-

-

1 mm 1 mm

180

-

-

-

-

-

elfborende schroef in staalplaat dikte
Schroef

1 mm

mm 1 mm

mm 1 mm

Gaten in vurenhout

dikte

Gaten in staalplaat

dikte

8 mm

Prestatietabel Accu Boorhamer

28.8V EY7880LN2C

Voltage

28.8V

Model Nr

EY 880LN C

Beton

ø 6 mm x 30 mm

130 gaten/lading

ø 8 mm x 100 mm

25 gaten/lading

ø 12.5 mm x 40 mm

60 gaten/lading

ø 14.5 mm x 90 mm

17 gaten/lading

ø 20 mm x 40 mm

25 gaten/lading

* t=Bij betonsterkte van gemiddelde hardheid
* Bovenstaande tabellen geven gemiddelde waarden weer. Verschillen in het type accu en diens conditie zijn van invloed
op deze gemiddelde waarden evenals de scherpte van de boor, de hardheid van het materiaal, e.d.
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Prestatietabel MULTI Boorhamer

14.4V EY7840LN2S
ø 3.5mm x 30mm

Betonschroeven

Gaten in beton en schroeven

85
ø 4mm x 25mm

Boren

Schroeven
ø 6mm x 30mm

Plastic anker
bevestigingsapplicatie

Boren

Gaten in beton en schroeven

75
ø 4.5mm x 25mm
ø 3.5mm x 30mm

100

ø 6mm x 30mm

80

ø 10mm x 40mm

35

ø 12.5mm x 40mm

25

Gaten in beton

Prestatietabel Klopboormachine

21,6V EY7960LN2S
per acculading

Houtschroeven in vurenhout
elfborende schroef in staalplaat

mm

mm

dikte

1 mm

Gaten in vurenhout

dikte

8 mm

Gaten in staalplaat

dikte

Gaten in metselwerk

700
mm 1 mm

960

mm

220

1 mm 1 mm

180

0mm diepte

mm

120

Prestatietabel Accu Reciprozaag

18V EY3544GQK

Materiaal

Materiaalafmeting

Aantal sneden per lading

Vurenhout

38 mm x 213 mm

35

PVC pijp

dikte = 1.6 mm, ø30 mm

75

Prestatietabel Multizaag

14,4V EY4542LN2M

Aantal sneden per lading
Leiding pijp uitwendig
Staalplaat
Multiple

mm EMT

105

0mm dikte 1 mm

11

00mm dikte 1 mm

PVC Pijp dikte

mm

40

8 mm

110

Prestatietabel Haakse Slijper

14,4V EY4640LN1S

per acculading
Stang doorslijpen

10 mm

19

Prestatietabel Decoupeerzaag

14,4V EY4541LN1S

per acculading
Triple dikte

0mm

Staalplaat dikte 1 mm

4m
3,6m

Prestatietabel slagmoersleutel

Schroeven

14,4V EY7541LN2S

M1 Bout & moer

dikte=10 mm, M16 x 25 mm

390

M1 Bout & moer

dikte=10 mm, M14 x 25 mm

550

M1 Bout & moer

dikte=10 mm, M12 x 25 mm

170

Houtschroeven in vurenhout

ø 4,2 x 75 mm

290

dikte=1,6 mm ø4 x 13 mm

460

elfborende schroef in staalplaat

* Bovenstaande tabellen geven gemiddelde waarden weer. Verschillen in het type accu en diens conditie zijn van invloed
op deze gemiddelde waarden evenals de scherpte van de gebruikte boor of zaag, de hardheid van het materiaal, e.d.
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Overzicht van standaard / optionele accessoires

Booraccessoires

0 h Ni-MH accu type N

EY

0B

{

1

V accu

0 h Li-ion accu type L

EY L 0B

1 V accu

h Ni-MH accu type G

EY 01B

1 V accu

0 h Ni-MH accu type N

EY 00B

0 h Ni-Cd accu type

EY 1 B

EY 0 1B

Snellaadsysteem voor Li-ion Ni-MH &
Ni-Cd accu
- 8 8V

EY0L80B

ir-Cooled snellaadsysteem voor
Ni-MH & Ni-Cd accu
- V
Snellaadsysteem voor
Ni-MH & Ni-Cd accu

-

V

Snellaadsysteem voor
Li-ion & Ni-Cd accu
-

V

{

{

{

EY0 1 B

{

{

{

EY0110B

●

{

{

V

1

EY H 110E

●

●

●

●

●

●

●

●

●

{

duims aansluiting

●

●

●
{

EY H

00E

{

SDS-plus boorhamer op etstuk

EY H

01E

{

SDS-plus beitelop etstuk

EY H

0 E

●

SDS

EY H

0 E

{

EY H

0 E

Bitadapter t b v boorhamer

C- HM widia aagblad metaal 1
0 tands

mm

C- HM widia aagblad metaal 1
0 tands

mm

C- HM widia aagblad hout 1
0 tands

mm

C- HM widia aagblad dun hout 1
C- HM widia aagblad plastic 1
Diamant aagblad 110 mm

mm
mm

●
{

EY PM1 C

●

EY PM1 D

{

EY P 1

{

EY P 1 B

{

EY PP1 B

{

EY PG11
EY

008E

EY

00 E

0B
{

LN S
●

1LN S
●

0LN S
●

0LN S
●

1LN1S

●

0LN1S

●

0 E

SDS-plus boorop etstuk

Stofkap

●

EY00 0B
EY H

orstenplunjer

●

EY0L10B

1 mm Duralumin snelspanboorkop
bitadapter met 1

EY

V accu

h Ni-Cd accu

EY

1

V accu 1

EY

{

EY L10B

EY

1B

h Li-ion

EY

EY

V accu 1

LN M

B
EY

B

0LN S

G K

{

h Ni-MH accu type G

10 mm Boorkop slagschroef

aagbladen

●

V accu

1 uur laadsysteem

verig

1B

●

1

V accu
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EY

●

EY 8 0LN S

ccu s

h Ni-MH accu type G

●

V

EY

EY L 0B

1

EY

0 h Li-ion accu type L

V

EY

1 V accu

EY

EY L80B

1

EY

0 h Li-Ion accu type L

18V

EY

8 8V accu

18V accu

Laadsystemen

EY 880LN C

Model no

1 V

0LN S

8 8V

EY

Voltage

{

● - Standaard
{ - ptioneel

EY

EY

1

V accu

0 h Ni-MH accu type N

EY

0B

1

V accu

0 h Li-ion accu type L

EY L 0B

1 V accu

h Ni-MH accu type G

EY 01B

●

{

●

●

{

●

{

1 V accu

0 h Ni-MH accu type N

EY 00B

{

●

{

{

{

{

{

0 h Ni-Cd accu type

EY 1 B

ccu s
Laadsystemen

V accu

h Ni-MH accu type G

Booraccessoires

1B

V accu 1

h Li-ion

EY L10B

V accu 1

h Ni-Cd accu

EY 0 1B

EY

{

{

{

{

{

{

{

{

ir-Cooled snellaadsysteem voor
Ni-MH & Ni-Cd accu
- V

EY0 1 B

{

{

{

{

{

{

{

{

Snellaadsysteem voor
Ni-MH & Ni-Cd accu

EY0110B

●

●

●

●

●

●

{

●

V

Snellaadsysteem voor
Li-ion & Ni-Cd accu
-

V

EY H

1

EY H 110E

duims aansluiting

0 E

SDS-plus boorop etstuk

EY H

00E

SDS-plus boorhamer op etstuk

EY H

01E

SDS-plus beitelop etstuk

EY H

0 E

SDS

EY H

0 E

EY H

0 E

Bitadapter t b v boorhamer

10 mm Boorkop slagschroef
C- HM widia aagblad metaal 1
0 tands

mm

C- HM widia aagblad metaal 1
0 tands

mm

C- HM widia aagblad hout 1
0 tands

mm

C- HM widia aagblad dun hout 1
C- HM widia aagblad plastic 1
Diamant aagblad 110 mm
orstenplunjer
Stofkap

/

0D
{

{

● {

●

/

EY00 0B

1 mm Duralumin snelspanboorkop
bitadapter met 1

● {

EY0L10B

V

●

●

EY0L80B

-

●

●

Snellaadsysteem voor Li-ion Ni-MH &
Ni-Cd accu
- 8 8V

1 uur laadsysteem

aagbladen

EY

EY

EY

1B

EY L 0B

V

0D EY

EY 0 G

EY

0 h Li-ion accu type L

B

EY

h Ni-MH accu type G

1 V accu

1G

EY 0 N K

V accu

EY L80B

0G

EY 0 G K
1

0 h Li-Ion accu type L

18V accu

verig

0D G

Model no

8 8V accu

V

EY

V

S EY 10L 1C

1 V

EY 10L

Voltage

D

Overzicht van standaard / optionele accessoires

●

●
{

EY PM1 C
EY PM1 D
EY P 1

mm
mm

EY P 1 B
EY PP1 B
EY PG11
EY

008E

EY

00 E

●
●
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Aantekeningen
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works hard, stays cool

Uw dealer:

Documentatie wordt zo zorgvuldig mogelijk samengesteld.
Niettemin is het mogelijk dat modellen, prijzen, specificaties,
tekst of afbeeldingen afwijken. Informeer daarom bij aankoop
van een Panasonic produkt altijd of er verschillen zijn met de
documentatie. Ook kan het voorkomen dat een produkt (tijdelijk)
niet (meer) leverbaar is.
Panasonic is een merknaam van Panasonic Corporation, Japan.

Onderdelen Telefoon: 073 - 6402808 Fax: 073 - 6402812
Verkoop Telefoon: 073 - 6402535 Fax: 073 - 6402897
Panasonic is bereikbaar van
maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur.
E-mail: powertools@panasonic.nl Website: www.panasonic.nl

