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Arbejd hurtigere og bedre med BAIER

Mærket til den professionelle.
Made in Germany.

| 3

I det daglige arbejde drejer det sig om pålidelighed,
hastighed og præcision - ikke kun hver dag, men år efter år.
Elværktøj og tilbehør fra BAIER er netop derfor det
helt rigtige valg for den professionelle.
Siden 1938 har BAIER helt i tysk opfinderånd designet
og fremstillet avancerede løsninger i højeste kvalitet,
som ved deres ydeevne og lange levetid igen og igen
sætter nye standarder.
Det gælder således tidligere med verdens første
slagboremaskine, som i dag med fremtidssikrede
diamant-boremaskiner eller diamant-rilleskærerer.
Med et BAIER produkt er du altid forud for din tid!
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BAIER Highlights

BAIER produkter tager enhver
udfordring op med uovertrufne
professionelle løsninger.
Diamant-vådboremaskine
til boringer op til 450
mm i diameter
Denne kraftige diamantvådboremaskine BDB 837 med 3-trins
gearkasse, udfører store og præcise
kerneboringer også i meget hård
beton op til en diameter på 450 mm.
Maskin- og borestander kan nemt
installeres af en enkelt person.
Se desuden side 10.

Diamant-vådboremaskine
med egen vandtilførsel
Diamant-vådboremaskine
BDB 802 er ideel til den endelige
installation i badeværelset.
Udstyret med diamantbor og
egen vandtank hurtigt og rent og
uden skår i selv de aller hårdeste
fliser, beton, granit og glas.
Se desuden side 26

Tørboring i armeret beton
Diamant-tørboremaskinerne
BDB 825 og BDB 827 gør det
muligt at tørbore nøjagtigt
i såvel bløde materialer samt
armeret beton i en diameter
op til 200 mm / 140 mm.
Om nødvendigt kan maskinerne
omdannes til vådboremaskine.
Se desuden side 30.
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Færdige riller i én
arbejdsgang
Ved rilleskæring med diamantrilleskærene BDN 466/6, 464/4 og
BDN 463/4 spares en masse kræfter,
tid og penge. ROI på bare 8 timer !
Med fræsning op til en bredde
på 25 og 18 mm udføres færdige
riller i én arbejdsgang - selv
i de hårdeste materialer.
Se desuden side 46.

Blyholdige
overfladebehandlinger
og gammel puds
fræses sikkert væk
Facadefræseren BF222 arbejder
hurtigt, effektivt og med
millimeters nøjagtighed.
Derudover fræses bl.a. blyhodig
maling væk næsten uden finstøv.
Indholdet ligger langt under
grænseværdien på 0,1 mg/m3.
Se desuden side 66.

Metalskæring uden gnister
Metalhåndsavene EHS 2L og EHS
700 skærer metal hurtigt, rent og
uden gnister.
De er langsomtkørende koldsave og arbejder med højt moment og uden gnister, således
at der opnås et præcis og rent
snit uden brændte kanter.
Se desuden side 82.

6 | INDHOLD

BAIER – professionelt elværktøj og tilbehør
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BAIER kvalitet for
den professionelle:
præcision op til
450 mm i diameter
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BAIER diamant-vådboring

Højeste hastighed og
præcision til selv de
hårdeste opgaver.

Hvis boreopgaverne kræver en meget præcis boring med en
diameter på op til 450 mm eller en håndholdt boring, hvor der
kun er lidt plads – så har BAIER den rigtige professionelle
løsning. Vi tilbyder boremaskiner med høj ydeevne og diamantvådboremaskiner til arbejde i selv de hårdeste materialer.
F.eks. kan den patenterede BDB 802 bruges mobilt ved endelig
installation i badeværelset. Den har egen påmonteret vandtank.
Uanset hvilken maskine der vælges, vil BAIER maskinen medfører
hurtigt arbejdstempo, perfekte resultater og imponerende
effektivitet. Dertil bidrager også BAIERs diamant-borekroners høje
boreydelse og særlige konstruktion til det nordeuropæiske marked
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Diamant-vådboremaskiner – til boringer op til 450 mm i diameter

BDB 837
På borestander
FORDELE FOR DEN
PROFESSIONELLE
	Sikker takket være den
verdenskendte, unikke og
ydelsesstærke overbelastningselektronik og
den indbyggede PRCD
afbryder
	Ingen overbelastning
takket være overbelastningsrelæet og derfor
ingen ventetid, før
motoren genstarter
efter frakobling
	Lave driftsomkostninger
takket være den elektroni
ske og mekaniske sikkerheds kobling, skridkoblingen ved elektronisk styring
er næsten uden slid
Elektronik til softstart og
LED-display til optimal
boring

Diamant-vådboremaskine til højeffektiv kerneboring i ekstremt
hårde materialer op til 450 mm i diameter
	Kraftig våd kerneboring med 3.000 W kontinuerlig
effekt og op til 260 Nm moment
3-trins gearkasse
	Maskine og borestander kan momteres og betjemes af
en enkelt person

OPTAGEN EFFEKT GEAR
3.000 W
		
		

1. Gear
2. Gear
3. Gear

MOMENT

HASTIGHED

DIAMETER

VÆGT

260 Nm
130 Nm
70 Nm

140 omdr./min.
280 omdr./min.
510 omdr./min.

180 – 450 mm
13,5 kg
90 – 180 mm		
60 – 100 mm		

BORESTANDER
18 kg/PROFI
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BDB 837

VARENR.

Diamant-vådboremaskine BDB 837 komplet med borestander 7444
Boremotor BDB 837
Borestander PROFF uden afstandsplade (op til 250 mm i diameter)
Borestander PROFF Med baghjul uden afstandsplade (op til 250 mm i diameter)
Afstandsplade til borestander (op til 450 mm i diameter)
Vakuumplade til borestandere
Vandopsamlingsring (op til 250 i diameter)
Holder for vandopsamlingsring
Vakuumpumpe med 10 m slange
Vandtryksbeholder til 10 l vand
Teleskopstang kan udvides fra 1,70 til 3,00 m
Kvikbespænding M12, komplet
Slaganker M12, (10 stk.)
Skærpeplade
Ring 1 1/4" "Quick-release"

BDB837-1
BDB837
6744
7444
71829
73312
67579
73569
46771
60723
65953
52126
52159
15453
70813

Tilbehør kan findes på side 117

Afstandsplade
Monteringsplade på 7444

Borestander 7444

Borestander 6744
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Diamant-vådboremaskine - til boring op til 300 mm i diameter

BDB 835
På borestander
FORDELE FOR DEN
PROFESSIONELLE
	Sikker takket være den
verdenskendte, unikke og
ydelsesstærke overbelastningselektronik og den
indbyggede PRCD
afbryder
	Ingen overbelastning
takket være overbelastningsrelæet og derfor
ingen ventetid, før
motoren genstarter
efter frakobling
	Lave driftsomkostninger
takket være den elek
troniske og mekaniske
sikkerheds kobling,
skridkoblingen ved
elektronisk styring er
næsten uden slid
	Elektronik til softstart og
LED-display til optimal
boring

Diamant-vådboremaskine til effektiv kerneboringer i ekstremt
hårde materialer op til en diameter på 300 mm
 raftig våd kerneboring med 3.000 W kontinuerlig
K
effekt og op til 185 Nm moment
3-trins gearkasse med spindelsmøring af gearkasse (bund til top)
Maskine og borestander kan let monteres af en
enkelt peson						

OPTAGEN EFFEKT GEAR
3.000 W
		
		

1. Gear
2. Gear
3. Gear

MOMENT

HASTIGHED

DIAMETER

VÆGT

185 Nm
107 Nm
55 Nm

215 omdr./min.
430 omdr./min.
785 omdr./min.

180 – 300 mm
12,2 kg
90 – 180 mm		
60 – 100 mm		

BORESTANDER
18 kg/PROFI
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BDB 835

VARENR.

Diamant-vådboremaskine BDB 835 komplet med borestander 7444
Boremotor BDB 835
Borestander PROFF uden afstandsplade (op til 250 mm i diameter)
Borestander PROFF med baghjul uden afstandsplade (op til 250 mm i diameter)
Afstandsplade til borestander (op til 450 mm i diameter)
Vakuumplade til borestander
Vandopsamlingsring (op til 250 i diameter)
Holder til vandopsamlingsring
Vakuumpumpe med 10 m slange
Vandtryksbeholder til 10 l vand
Teleskopstang "Soldat" kan udvides fra 1,70 til 3,00 m
Kvikbespænding M12, komplet
Slaganker M12, (10 stk.)
Skærpeplade
Ring 1 1/4" "Quick-release"

BDB835-1
BDB835
6744
7444
71829
73312
67579
73569
46771
60723
65953
52126
52159
15453
70813

Tilbehør kan findes på side 117.

Afstandsplade
Monteringsplade

Vakuumpumpe

Borestander 7444

Borestander 6744
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Diamant-vådboremaskine - til boring op til 250 mm i diameter

BDB 8325
På borestander
FORDELE FOR DEN
PROFESSIONELLE
	Sikker takket være den
verdenskendte, unikke
og ydelsesstærke
overbelastningselektronik
og den indbyggede PRCD
afbryder
	Ingen overbelastning
takket være overbelastningsrelæet og derfor
ingen ventetid, før motoren
genstarter efter frakobling
	Lave driftsomkostninger
takket være den elektroniske og mekaniske
sikkerheds kobling, skridkoblingen ved elektronisk
styring er næsten uden
slid
	Elektronik til softstart og
LED-display til optimal
boring

Diamant-vådboremaskine til højeffektive kerneboringer
i ekstremt hårde sten op til en diameter på 250 mm
	Kraftig vådkerneboring med 2.200 W kontinuerlig effekt
og op til 98 Nm moment
3-trins gearkasse med spindelsmøring af gearkasse (bund til top)
Maskine og borestander kan let monteres af en enkelt person

OPTAGEN
2.200 W
		
		

EFFEKT

GEAR

MOMENT

HASTIGHED

DIAMETER

1. Gear
2. Gear
3. Gear

98 Nm
49 Nm
25 Nm

310 omdr./min.
140 – 250 mm
1/2“ og 1 1/4“
620 omdr./min.
70 – 140 mm		
1.200 omdr./min. 40 – 70 mm		

GEVIND VÆGT
10,2 kg (18,5 kg)
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BDB 8325

VARENR.

Diamant-vådboremaskine BDB 8325 komplet med borestander
Boremotor BDB 8325
Borestander BST 250 inkl. monteringsplade
Vakuumplade til borestander
Vandopsamlingsring til borestander (op til 180 i diameter)
Vandopsamlingsring til borestander (op til 250 i diameter)
Ekstra gummidæksel til vandopsamlingsring (op til 180 mm i diameter)
Ekstra gummidæksel til vandopsamlingsring (op til 250 mm i diameter)
Vakuumpumpe med 10 m slange
Vandtryksbeholder til 10 l vand
Teleskopstang "Soldat" kan udvides fra 1,70 til 3,00 m
Kvikbespænding M12, komplet
Slaganker M12, (10 stk.)
Skærpeplade
Ring 1 1/4" "Quick-release"

BDB8325-1
BDB8325
8168
73312
8207
8208
60236
62141
46771
60723
65953
52126
52159
15453
70813

Tilbehør kan findes på side 117.

Monteringsplade

Borestander BST 250

Vakuumpumpe

Vandtryksbeholder 10 l
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Diamant-vådboremaskine - til boring op til 160 mm i diameter

BDB 8142
På borestander
FORDELE FOR DEN
PROFESSIONELLE
	Sikker takket være elektronisk afbrydelse ved blokering eller overbelastning
	Beskyttet takket være den
indbyggede PRCD relæ og
mekanisk sikkerhedskobling
	Lave driftsomkostninger
takket være den næsten
slidfri glidekobling
	Ingen overbelastning
takket være overbelastningsrelæet og d
 erfor
ingen ventetid, før
motoren genstarter efter
frakobling

Diamant-vådboremaskine til effektive kerneboringer
i hård sten op til en diameter på 160 mm
2-trins effektfuld gearkasse
Maskine og borestander kan let monteres og betjenes
af en enkelt person 					
Spændhals 60 mm i diameter				
					

OPTAGEN
1.800 W
		

EFFEKT

GEAR

MOMENT

HASTIGHED

DIAMETER

1. Gear
2. Gear

81 Nm
39 Nm

520 omdr./min.
100 – 160 mm
1/2“ og 1 1/4“
1.070 omdr./min. 40 – 100 mm		

GEVIND VÆGT
6,9 kg (13 kg)
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BDB 8142

VARENR.

Diamant-vådboremaskine BDB 8142 komplet med borestander
Boremotor BDB 8142
Borestander BST 200 inkl. 60 mm spændhals monteringsstykke
Vakuumplade til borestander
Vandopsamlings til borestander (op til 180 i diameter)
Ekstra gummidæksel til vandopsamlingsring (op til 180 mm i diameter)
Vakuumpumpe med 10 m slange
Vandtryksbeholder til 10 l vand
Teleskopstang "Soldat" kan udvides fra 1,70 til 3,00 m
Kvikbespænding M12, komplet
Slaganker M12, (10 stk.)
Skærpeplade
Ring 1 1/4" "Quick-release"

BDB8142-1
57901
8167
73312
8207
60236
46771
60723
65953
52126
52159
15453
70813

Tilbehør kan findes på side 117.

Borestander BST 200

Vakuumpumpe

Vandtryksbeholder 10 l
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Diamant-vådboremaskine - til boring op til 180 mm i diameter

BDB 818
Håndholdt og på borestander
FORDELE FOR DEN
PROFESSIONELLE
	Sikker takket være den

verdenskendte, unikke og
ydelsesstærke overbelastningselektronik og den
indbyggede PRCD afbryder
	Ingen overbelastning

takket være overbelastningsrelæet og derfor ingen ventetid,
før motoren genstarter
efter frakobling
	Lave driftsomkostninger

takket være den elektroniske og mekaniske
sikkerheds kobling, skridkoblingen ved elektronisk
styring er næsten uden
slid
	Elektronik til softstart og

Diamant-vådboremaskine - håndholdt og på borestander –
til kerneboringer i hårde materialer fra 30 til 180 mm i diameter		
		
	Meget bredt anvendelsesområde takket være 3-trins gearkasse
med særlig høj smøringsydelse
	Maskinkonstruktionen er ergonomisk og sikrer optimale
arbejdsbetingelser
	Med BAIER borestander BST200 ( 8167) er det muligt at bore helt
nøjagtigt selv ved større diametre
	Monterbar vådadapter gør vedligeholdelse nem
Spændhals 60 mm i diameter
OPTAGEN
1.800 W
		
		

EFFEKT

GEAR

MOMENT

HASTIGHED

DIAMETER

1. Gear
2. Gear
3. Gear

71 Nm
34 Nm
17 Nm

650 omdr./min.
110 – 180 mm
1/2“ og 1 1/4“
1.400 omdr./min. 70 – 100 mm		
2.630 omdr./min. 30 – 60 mm		

LED-display til optimal
boring

GEVIND VÆGT
7,0 kg
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BDB 818

VARENR.

Diamant-vådboremaskine BDB 818 i transportkuffert i metal inkl. tilbehør 		
BDB818
Diamant-vådboremaskine BDB 818 komplet med borestander		
BDB818-1
Borestander BST 200 inkl. 60 mm spændhals monteringsstykke		
8167
Vakuumplade til borestander		
73312
Vandopsamlings til borestander (op til 180 mm i diameter) 		
8207
Ekstra gummihætte til vandopsamlingsring (op til 180 mm i diameter) 		
60236
Centersugeplade (passer til specialstøvsuger BSS 506 jf. side 72))		
44867
Centreringsskive med gummiforsegling
56 mm
44685
		
68 mm
60806
		
82 mm
44693
		
102 mm
44701
		
mulighed for andre diametre – bare spørg os!		
Gummiforsegling (ekstra)
56 mm
44750
		
68 mm
60798
		
82 mm
44768
		
102 mm
44776
		
mulighed for andre diametre – bare spørg os!
Skærpeplade		
15453
Kvikbespænding M12, komplet		
52126
Slaganker M12, (10 stk.)		
52159
Teleskopstang "Soldat" kan udvides fra 1,70 til 3,00 m		
65953
Transportkuffert i metal		
13771
Vandtryksbeholder til 10 l vand		
60723
Vakuumpumpe med 10 m slange		
46771
Ring 1 1/4" "Quick-release"		
70813
Tilbehør kan findes på side 117

Borestander BST 200

Vakuumpumpe

Vandtryksbeholder 10 l

Centersugeplade
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Diamant-vådboremaskine - til boring op til 160 mm i diameter

BDB 817
Håndholdt og på borestander
FORDELE FOR DEN
PROFESSIONELLE
	Sikker takket være den
verdenskendte, unikke og
ydelsesstærke
overbelastningselektronik
og den indbyggede PRCD
afbryder

Ingen overbelastning
takket være overbelastningsrelæet og derfor
ingen ventetid, før
motoren genstarter efter
frakobling

Lave driftsomkostninger
takket være den elektroniske og mekaniske
sikkerheds
kobling,
skridkoblingen ved elektronisk styring er næsten
uden slid
Elektronik til softstart og
LED-display til optimal
boring

Diamant-vådboremaskine - håndholdt og på borestander
– til kerneboringer i hård sten fra 30 til 160 mm i diameter
				
	Maskinkonstruktionen er ergonomisk og
sikrer optimale arbejdsbetingelser
	Med den rette borestander er det muligt at
bore nøjagtigt selv ved større diametre
2-trins gearkasse med speciel langtidssmøring
Spændhals 60 mm i diameter
					
OPTAGEN
1.800 W
		

EFFEKT

GEAR

MOMENT

HASTIGHED

1. Gear
2. Gear

57 Nm
27 Nm

770 omdr./min.
60 – 160 mm
1.580 omdr./min. 30 – 60 mm

DIAMETER

GEVIND VÆGT

1/2“ og 1 1/4“

6,7 kg (11,7 kg)
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BDB 817

VARENR.

Diamant-vådboremaskine BDB 817 i transportkuffert i metal inkl. tilbehør		

BDB817

Diamant-vådboremaskine BDB 817 komplet med borestander		
BDB817-1
Borestander BST 200 inkl. spændhals monteringsstykke		
8167
Vakuumsæt til borestander		
60327
Gummiring til borestander (op til 180 mm i diameter)		
8207
Ekstra gummihætte til gummiring (op til 180 mm i diameter) 		
60236
Centersugeplade (passer til specialstøvsuger BSS 506 jf. side 72)		
44867
Centreringsskive med gummiforsegling
56 mm
44685
		
68 mm
60806
		
82 mm
44693
		
102 mm
44701
		
mulighed for andre diametre – bare spørg os!			
Gummiforsegling (ekstra)
56 mm
44750
		
82 mm
44768
		
102 mm
44776
		
mulighed for andre diametre – bare spørg os!			
Skærpeplade		
15453
Kvikbespænding M12, komplet		
52126
Transportkuffert i metal		
52159
Teleskopstang "Soldat" kan udvides fra 1,70 til 3,00 m		
65953
Metall-Transportkuffert 		
13771
Vandtryksbeholder til 10 l vand		
60723
Vakuumpumpe med 10 m slange		
46771
Ring 1 1/4" "Quick-release"		
70813
Tilbehør kan findes på side 117

Borestander BST 2000

Vakuumpumpe

Vandtryksbeholder 10 l

Centersugeplade
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Diamant-vådboremaskine - til boring op til 110/130 mm i diameter

BDB 8131
Håndholdt og på borestander
FORDELE FOR DEN
PROFESSIONELLE
Sikker takket være elektro
nisk afbrydelse ved bloke
ring eller overbelastning
Beskyttet takket være den
indbyggede PRCD afbryder
og sikkerhedskobling
Lave driftsomkostninger
takket være den næsten
slidfri skridkobling

Diamant-vådboremaskine til håndholdt kerneboring i hård sten/
Beton op til 110 mm i diameter, med borestander op til 130 mm i
diameter 				
	Maskinkonstruktionen er ergonomisk og
sikrer optimale arbejdsbetingelser
	Med den rette borestander er det muligt at
bore nøjagtigt selv ved større diametre
2-trins gearkasse med speciel god smøringsydelse
Spændhals 60 mm i diameter

OPTAGEN
1.400 W
		

EFFEKT

GEAR

MOMENT

HASTIGHED

1. Gear
2. Gear

55 Nm
26 Nm

500 omdr./min.
60 – 130 mm
1.050 omdr./min. 18 – 56 mm

DIAMETER

GEVIND VÆGT

1/2“ og 1 1/4“

6,1 kg (11,6 kg)
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Diamant-vådboremaskine BDB 8131 i transportkuffert i metal inkl. tilbehør		
BDB8131
Diamant-vådboremaskine BDB 8131 komplet med borestabder		
BDB8131-1
Borestander inkl. spændhals monteringsstykke		
51649
Vakuumsæt til borestander		
73312
Vandopsamlingsæt til borestander		
73296
Ekstra gummihætte til vandopsamlingssæt 		
73320
Ekstra skumgummiring til vandopsamlingssæt		
73809
Reduktionsbøsning 60 og 56 mm i diameter		
48199
Centersugeplade (passer til specialstøvsuger BSS 506 jf. side 72)		
44867
Centreringsskive med gummiforsegling
56 mm
44685
		
68 mm
60806
		
82 mm
44693
		
102 mm
44701
		
mulighed for andre diametre – bare spørg os!		
Gummiforsegling (ekstra)
56 mm
44750
		
68 mm
60798
		
82 mm
44768
		
102 mm
44776
		
mulighed for andre diametre – bare spørg os!		
Skærpeplade		
15453
Kvikbespænding M12, komplet		
52126
Slaganker M12 15rd, (10 stk.)		
52159
Teleskopstang "Soldat" kan udvides fra 1,70 til 3,00 m		
65953
Metall-Transportkuffert 		
13771
Vandtryksbeholder til 8 l vand		
60723
Vakuumpumpe med 10 m slange		
46771
Ring 1 1/4" "Quick-release"		
70813
Tilbehør kan findes på side 117

Borestander

Vakuumpumpe

Vandtryksbeholder 10 l

Centersugeplade
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Diamant-vådboremaskine - til boring op til 50 mm i diameter

BDB 803
Håndholdt og på borestander
FORDELE FOR DEN
PROFESSIONELLE
	Sikker takket være den

verdenskendte, unikke og
ydelsesstærke overbelastningselektronik og den
indbyggede PRCD afbryder
	Ingen overbelastning

takket være overbelastningsrelæet og d
 erfor
ingen ventetid, før motoren
genstarter efter frakobling
	Lave driftsomkostninger

takket være den elektroniske og mekaniske
sikkerheds kobling, skridkoblingen ved elektronisk
styring er næsten uden
slid
Elektronik til softstart og
LED-display til optimal
boring

Diamant-vådboremaskine til kerneboringer op til 50 mm i diameter.
Meget anvendt til udboring for ankerbolte og limankre

Lave driftsomkostninger

takket være vedligeholdel
sesvenlig vandspulehoved

Enkel, Lyn-hurtig og ren – præcisionsboring på den nemme måde
	Præcist afstemt hastighed muliggør en hurtig
boring på op til 50 mm i diameter
Spændhals 60 mm i diameter
Vedligeholdelsesvenlig vådadapter

OPTAGEN

EFFEKT

GEAR

MOMENT

HASTIGHED

2.000 W

1. Gear

13 Nm

7.000 omdr./min. 10 – 50 mm

DIAMETER

GEVIND VÆGT

1/2“

4,6 kg (10,1 kg)
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BDB 803

VARENR.

Diamant-vådboremaskine BDB 803 i transportkuffert i metal inkl. tilbehør
Diamant-vådboremaskine BDB 803 komplet med borestander
Borestander inkl. spændhals monteringsstykke
Vakuumsæt til borestander
Vandopsamlingsæt til borestander
Ekstra gummihætte til vandopsamlingssæt
Ekstra skumgummiring til vandopsamlingssæt
Skærpeplade
Kvikbespænding M12, komplet
Slaganker M12, (10 stk.)
Teleskopstang "Soldat" kan udvides fra 1,70 til 3,00 m
Transportkuffert i metal
Vandtryksbeholder til 10 l vand
Vakuumpumpe med 10 m slange
Borekerneudstøder 1/2“ (IG)

BDB803		
BDB803-1
51649
73312
73296
73320
73809
15453
52126
52159
65953
13771
60723
46771
70813

Tilbehør kan findes på side 117/118

Borestander

Vakuumpumpe

Vandtryksbeholder 10 l

Centersugeplade
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Diamant-vådboremaskine til installatøren

BDB 802
Håndholdt og på borestander
FORDELE FOR DEN
PROFESSIONELLE
	Lang levetid takket være
trykstøbte - og hærdede
gearkassedele
	Støvfri boring takket være
den indbyggede vandtryks
beholder
	Sikker takket være PRCD
afbryderen
	Ingen overbelastning takket være styreelektronik
	Lave driftsomkostninger
takket være den næsten
slidfri glidekobling med
elektronisk styring

Diamant-vådboremaskine med egen vandtank til den endelige
installation i badeværelset				
Borer hurtigt og rent dyvelhuller uden skår i selv de hårdeste fliser
Handy 1-liters vandtank
	Vandet køler diamantboret og binder
støvet, og sikrer dermed et rent arbejdsmiljø
Kontrolleret vandtilførsel med Aqua-Stop-kontakten
2-trins gearkasse med speciel god smøringsydelse
Spændhals 60 mm i diameter

OPTAGEN
800 W
		
800 W
		

EFFEKT

GEAR

HASTIGHED

DIAMETER

1. Gear
2. Gear
1. Gear
2. Gear

4.200 omdr./min.
7.500 omdr./min.
4.200 omdr./min.
7.500 omdr./min.

20 – 40 mm
1 Liter
6 – 20 mm
20 – 40 mm
ingen beholder
6 – 20 mm		

BEHOLDER VÆGT
4,7 kg
4,2 kg
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BDB 802

VARENR.

Diamant-vådboremaskine i transportkuffert i plastik inkl. tilbehør			
BDB 802 Basic – Diamant-vådboremaskine med borepatron
BDB802B
BDB 802 PROFI – Diamant-vådboremaskine med 1 l vandtank
BDB802
BDB 802 PROFI sæt – Diamant-vådboremaskine med rullecentreringsstøtte, sugekop,
bormonteringsadapter, diamant-vådborekrone 6, 8 og 10 mm i diameter
BDB802-2
Transportkuffert i plast
59592
Opgraderingssæt til BDB 802 Basic
73577
Centreringsstøtte med ruller (40 mm i diameter), uden sugekop
6319
Sugekop til centreringsstøtte
60673
Boremonteringsadapter til hurtig fastgørelse
59329
Greb
64022
Borestander med sugekopper
67033
Adapter med borepatron
61093
Tilslutningssæt til ekstern vandtilførsel
55277
Vandtryksbeholder til 10 l vand
60723
Borekerneudstøder til diametre på 6 – 10 mm
60817
Borekerneudstøder til diametre på 12 – 16 mm
59600
Tilbehør kan findes på side 118

Opgraderingssæt til BDB
802 Basic

Centreringsstøtte

Tilslutningssæt til ekstern
Borestander

Vandtryksbeholder 10 l

vandtilførsel

Greb
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BAIER kvalitet for den professionelle:
tørboring op til 200 mm i diameter
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BAIER Diamant-tør/vådboring

Spar tid og penge
hver eneste gang du borer
- selv i kraftig armeret beton.

Kraftfuld tørboring op til 200 mm i diameter, hurtig dåsesænkning
eller vibrationsfri hulsavning i metal og træ - uanset hvilken
udfordring du står overfor, tilbyder BAIER den rfekte og professionelle
løsning til tørboring. Håndholdt eller monteret borestander,
specialiseret eller alsidig, med diamant- eller hårdmetalborekroner.
Derudover er det nemt at ombygge BDB 825 og 827 til vådboring,
når der er behov for det.
Alle BAIER tørboremaskiner er overbevisende, hvad angår
præcision, hurtighed og økonomi – hver dag og år efter år
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Diamant-tørboremaskine til boringer op til 200 mm i diameter

BDB 825
Håndholdt og på borestander
FORDELE FOR DEN
PROFESSIONELLE
	Sikker takket være den
verdenskendte, unikke og
ydelsesstærke overbelastningselektronik og den
indbyggede PRCD afbryder
	Ingen overbelastning
takket være overbelastningsrelæet og d
 erfor
ingen ventetid, før motoren
genstarter efter frakobling
	Lave driftsomkostninger
takket være den elektroniske og mekaniske
sikkerheds kobling, skridkoblingen ved elektronisk
styring er næsten uden
slid
	Elektronik til softstart og
LED-display til optimal
boring

Diamant-tørboremaskine til præcis boring
fra 40 til 200 mm i diameter
	Enkel ombygning fra tørbore- til vådboremaskine
takket være den hurtigt udskiftelige adapter
	Hurtigt skift til en effektiv og støvfri dåsesænkning med
1 1/4" UNC-tilslutning				
	Elektronisk styret softslag øger arbejdstempoet
selv i hårde materialer og fjerner støv fra diamant-segmenterne
									

OPTAGEN

EFFEKT

MOMENT

HASTIGHED

1.800 W

24 Nm

1.150 omdr./min. 60 – 200 mm

	Lave driftsomkostninger
takket være vedligeholdel
sesvenlig vandadapter

DIAMETER

GEVIND

SLAGFREKVENS

1/2“ og 1 1/4“

28.000 slag/min.

5,5 kg (13 kg)

BDB 825 | DIAMANT-TØR/VÅDBORING | BORING | 31

BDB 825

VARENR.

Diamant-våd/tørboremaskine BDB 825 PROFF (Tørboring og Vådboring)
i transportkuffert i metal og med tilbehør
Diamant-våd/tørboremaskine BDB 825 (basistype til tørboring)
i transportkuffert i metal og med tilbehør
Diamant-våd/tørboremaskine BDB 825 PROFF Komplet med borestander BST200
Borestander BST 200 inkl. spændhals monteringsstykke
Vakuumplade til borestander
Ekstra vakuumgummiring til forsegling til bundplade
Vandopsamlingsring til borestander op til 180 mm i diameter
Ekstra gummihætte til vandopsalingsring op til 180 mm i diameter
Vandopsamlingsæt til borestander 130 mm
Ekstra gummihætte til vandopsamlingsrinbg 130 mm
Ekstra bundgummiring til vandopsamlingsring 130 mm
Centreringsdorn til dåsesænkning
Centreringsdorn til kerneboringer 300 til 450 mm lange
Ekstra centreringsstift til centreringsdorn til dåsesænkning
Tøradapter/Sugestuds
Vådadapter
Skærpeplade
Transportkuffert i metal
Vandtryksbeholder til 10 l vand
Vakuumpumpe med 10 m slange
Kvikbespænding M12, komplet
Slaganker M12 (10 stk.)

BDB825
BDB825B
BDB825-1
8167
73312
60392
8207
60236
60335
60400
60418
6471
74179
62604
59725
69468
15453
60970
60723
46771
2126
52159

Tilbehør kan findes på side 113/116/122

Vandopsamlingsring

Centreringsdorn til dåsesænkning

Borestander BST 200

Vakuumpumpe

Centreringsdorn til kerneboring
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Diamant-tørboremaskine til boring op til 140 mm i diameter

BDB 827
Håndholdt og på borestander
FORDELE FOR DEN
PROFESSIONELLE
	Sikker takket være den
verdenskendte, unikke og
ydelsesstærke overbelastningselektronik og den
indbyggede PRCD afbryder
	Ingen overbelastning
takket være overbelastningsrelæet og d
 erfor
ingen ventetid, før motoren
genstarter efter frakobling
	Lave d
 riftsomkostninger
takket være den elektroni
ske og mekaniske
sikkerheds kobling, skridkoblingen ved elektronisk
styring er næsten uden
slid
	Elektronik til softstart og
LED-display til optimal
boring

Diamant-tørboremaskine til præcis boring
fra 50 til 140 mm i diameter

	Lave driftsomkostninger
takket være vedligeholdel
sesvenlig vandadapter

	Enkel ombygning fra tør- til vådboremaskine
takket være den hurtigt udskiftelige adapter
	Hurtig omskiftning til en effektiv og støvfri
dåsesænkning ved hjælp af 1 1/4" UNC-tilslutning
	Elektronisk styret softslag øger arbejdstempoet selv i hårde
materialer og fjerner støv fra diamant-segmenterne

OPTAGEN

EFFEKT

MOMENT

HASTIGHED

1.800 W

19 Nm

1.650 omdr./min. 50 – 140 mm

DIAMETER

GEVIND

SLAGFREKVENS

1/2“ og 1 1/4“

33.000 slag/min.

5,5 kg (13 kg)
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BDB 827

VARENR.

Diamant-våd-/tørboremaskine BDB 827 (basistype til tørboring)
i transportkuffert i metal og med tilbehør
Borestander inkl. spændhals monteringsstykke
Vakuumsæt til borestander
Ekstra vakuumgummi til forsegling til bundplade
Vandopsamlingsæt til borestander
Ekstra gummihætte til vandopsamlingsæt
Ekstra skumgummiring til vandopsamlingsæt
Centreringsdorn til dåsesænkning
Centreringsdorn til kerneboringer 300 til 450 mm lange
Ekstra centreringsstift
Vådadapter
Skærpeplade
Transportkuffert i metal
Vandtryksbeholder til 10 l vand
Vakuumpumpe med 10 m slange
Kvikbespænding M12, komplet
Slaganker M12 (10 stk.)

59832
8167
73312
60392
60335
60400
60418
6471
74179
62604
69468
15453
60970
60723
46771
52126
52159

Tilbehør kan findes på side 113/116/122

Vandopsamlingsring

Centreringsdorn til dåsesænkning

Borestander BST 200

Vakuumpumpe

Centreringsdorn til kerneboring

34 | BORING

Diamant-tørboremaskine med softslag til dåsesænkning

BDB 823A
Håndholdt
FORDELE FOR DEN
PROFESSIONELLE
	Ingen overbelastning
takket være overbelastningsrelæet og d
 erfor
ingen ventetid, før motoren
genstarter efter frakobling
	Lave driftsomkostninger
takket være den elektroniske og mekaniske
kobling, fordi skridkoblingen ved elektronisk styring
er næsten uden slid
	Elektronik til softstart og
LED-display til optimal
boring
S
 tøvfri boring ved hjælp
af opsamlingstilbehør

Diamant-tørboremaskine til boringer op til 150 mm i diameter
		
	Motor med 1.800 W optagen effekt og optimal rotationshastighed
gør boring hurtig og let i selv de hårdeste materialer
	Elektronisk styret softslag fremmer arbejdstempoet
og skåner samtidig diamant-segmenterne, hvilket
sikrer længere levetid for diamant-borekronerne
							
						

OPTAGEN

EFFEKT

MOMENT

HASTIGHED

1.800 W

19 Nm

1.650 omdr./min. 40 – 150 mm

DIAMETER

GEVIND

SLAGFREKVENS

M18

33.000 slag/min.

5,2 kg
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BDB 823A

VARENR.

Diamant-tørboremaskine BDB 823A uden transportkuffert i metal og tilbehør
Transportkuffert i metal
Borekroneskaft med centerbor, M18/16 gevind
Sugekåbe med borkroneskaft og aut. centerbor, M18/16 gevind
Tætningsring til udsugningskåbe
Ekstra centerbor
Skærpeplade
Dåsesænker i titanium 68 mm i diameter til armeret beton og højkomprimeret kalksten
Dåsesænker i titanium 82 mm i diameter til armeret beton og højkomprimeret kalksten
Dåsesænker blå 68 mm i diameter til beton og klinker
Dåsesænker blå 82 mm i diameter til beton og klinker
Dåsesænker orange 68 mm i diameter til mursten, poroton og gasbeton
Dåsesænker orange 82 mm i diameter til mursten, poroton og gasbeton
Dåsesænker gul 68 mm til gasbeton, puds og kalksten
Dåsesænker gul 82 mm til gasbeton, puds og kalksten

Dåsesænker i titanium

Dåsesænker blå

Dåsesænker orange

BDB823
13771
53199
53207
70821
34587
15453
6374
6263
2394
2402
48330
48322
65680
65268

Dåsesænker gul
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Diamant-tørboremaskine med softslag

BDB 822A
Håndholdt
FORDELE FOR DEN
PROFESSIONELLE
	Ingen overbelastning

takket være overbelastningsrelæet og derfor
ingen ventetid, før motoren
genstarter efter frakobling
	Lave driftsomkostninger

takket være den elektroniske og mekaniske
kobling, fordi glidekoblingen ved elektronisk styring
er næsten uden slid
	Elektronik til softstart og

LED-display til optimal
boring
Lave driftsomkostninger

takket være vedligeholdel
sesvenlig vådadapter

Diamant-tørboremaskine til dåsesænkning op til 90 mm i diameter
	Motor med 1.400 W optagen effekt og optimal rotations
hastighed gør boring hurtig og let i selv de hårdeste materialer
	Elektronisk styret softslag fremmer arbejdstempoet
og skåner samtidig diamant-segmenterne, hvilket
sikrer længere levetid for diamant-borekronerne
					

OPTAGEN

EFFEKT

MOMENT

HASTIGHED

1.400 W

12 Nm

1.800 omdr./min. 40 – 90 mm

DIAMETER

GEVIND

SLAGFREKVENS

M18

36.000 slag/min.

5,0 kg
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BDB 822A

VARENR.

Diamant-tørboremaskine BDB 822A uden transportkuffert i metal
Diamant-tørboremaskine BDB 822A med sugekåbe med aut.borkroneskaft og transportkuffert i metal
Transportkuffert i metal
Borekroneskaft med aut. centerbor, M18/16 gevind
Sugekåbe med borekroneskaft og aut. centerbor, M18/16 gevind
Tætningsliste til udsugningshætte
Ekstra centerbor
Skærpeplade
Dåsesænker i titanium 68 mm i diameter til armeret beton og højkomprimeret kalksten
Dåsesænker i titanium 82 mm i diameter til armeret beton og højkomprimeret kalksten
Dåsesænker blå 68 mm i diameter til beton og klinker
Dåsesænker blå 82 mm i diameter til beton og klinker
Dåsesænker orange 68 mm i diameter til mursten, poroton og gasbeton
Dåsesænker orange 82 mm i diameter til mursten, poroton og gasbeton
Dåsesænker gul 68 mm til gasbeton, puds og kalksten
Dåsesænker gul 82 mm til gasbeton, puds og kalksten

Dåsesænker i titanium

Dåsesænker blå

Dåsesænker orange

BDB822
BDB822-1
13771
53199
53207
70821
34587
15453
6374
6263
2394
2402
48330
48322
65680
65268

Dåsesænker gul
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Diamant-tørboremaskine

BDB 824
Håndholdt
FORDELE FOR DEN
PROFESSIONELLE
	Ingen overbelastning
takket være overbelastningsrelæet og derfor
ingen ventetid, før motoren
genstarter efter frakobling
	Lave driftsomkostninger
takket være den elektroniske og mekaniske kobling,
fordi glidekoblingen ved
elektronisk styring er
næsten uden slidtage
	Elektronik til softstart og
LED-display til optimal
boring

Diamant-tørboremaskine til dåsesænkning op til 90 mm i diameter
		
Motor med 1.800 W optagen effekt og optimal rotationshastighed
	God køling af diamant-segmenterne og længere
levetid for kronen takket være den nye sugemuffe
Optimal centrering takket være den nye centreringsstift
	Den indbyggede centreringsstift har lang
levetid og er servicevenlig

OPTAGEN EFFEKT

MOMENT

HASTIGHED

DIAMETER

GEVIND

VÆGT

1.800 W

24 Nm

1.150 omdr./min.

40 – 90 mm

M16

5,0 kg
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BDB 824

VARENR.

Diamant-tørboremaskine BDB 824 i transportkuffert i metal og med tilbehør
Transportkuffert i metal
Ekstra centreringsstift
Skærpeplade
Dåsesænker i titanium 68 mm i diameter til armeret beton og højkomprimeret kalksten
Dåsesænker i titanium 82 mm i diameter til armeret beton og højkomprimeret kalksten
Dåsesænker guld 68 mm i diameter til mursten, poroton og puds
Dåsesænker guld 82 mm i diameter til mursten, poroton og puds
Dåsesænker orange 68 mm i diameter til mursten, poroton og gasbeton
Dåsesænker orange 82 mm i diameter til mursten, poroton og gasbeton

Dåsesænker Guld

Dåsesænker Orange

Dåsesænker Titanium

BDB824
60970
62604
15453
6378
6376
8057
7629
8272
8155
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Boremaskine til boring op til 160 mm i diameter

BBM 911
Håndholdt
FORDELE FOR DEN
PROFESSIONELLE
	Sikker takket være sikker
hedskobling ved pludseligt
stop
	Lang levetid takket være
gearkasse i pulverlakeret
trykstøbt aluminium
	Markedets stærkeste
"Sejtrækker" konstrueret
primært til boring med
HM Borekroner så som
Japaner bor

Sejtrækkende boremaskine til boringer op til 160 mm i diameter
	Kraftig og vibrationsfri boring takket være motorens optagne
effekt på 1.400 W, lave rotationshastighed og meget høje moment
2-trins gearkasse sikrer bredt anvendelsesområde
	Kan bruges til "Japanerbor", Tørdiamantboring af en
hver art, forskallingsbor og meget mere
Støttegreb indstilleligt til højre-/venstrehåndsbrugere
Kan monteres på borestandere

OPTAGEN EFFEKT

GEAR

MOMENT

HASTIGHED

DIAMETER

VÆGT

1.400 W

1. Gear
2. Gear

55 Nm
26 Nm

500 omdr./min.
1.020 omdr./min.

90 – 160 mm
30 – 90 mm

6,2 kg
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BBM 911

VARENR.

Boremaskine BBM 911 inkl. 16mm borepatron, uden transportkuffert		
Borepatron 3 – 16 mm i diameter		
Transportkuffert i metal		
Borestander inkl. spændhals monteringsstykke

BBM911
31633
13771
8167

TILBEHØR
HM-borekrone dobbeltskær Core Bit
HM-borekrone dobbeltskær Core Bit
HM-borekrone dobbeltskær Core Bit
HM-borekrone dobbeltskær Core Bit
HM-borekrone dobbeltskær Core Bit
HM-borekrone dobbeltskær Core Bit
HM-borekrone enkeltskær Core Bit
HM-borekrone enkeltskær Core Bit

DRC32
DRC35
DRC40
DRC60
DRC70
DRC85
DRC130
DRC150

Core-Bit Hulsave fås i dimensioner fra Ø22-til Ø300 mm. Se endvidere side 126.

BORDIAMETER
32 mm
35 mm
40 mm
60 mm
68 mm
82 mm
130 mm
150 mm

LÆNGDE
175 mm
175 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm

42 | BORING

Boremaskine til boring op til 70 mm i diameter

BBM 914
Håndholdt
FORDELE FOR DEN
PROFESSIONELLE
Sikker takket være sikker
hedskobling ved pludseligt
stop
Lang levetid takket være
gearkasse i pulverlakeret
trykstøbt aluminium

Alsidig og anvendelig boremaskine til boringer op til 70 mm i diameter
	Kraftig og vibrationsfri boring takket være motorens optagne
effekt på 1.400 W, lave rotationshastighed og høje moment
2-trins gearkasse sikrer bredt anvendelsesområde
Kan bruges med hulsave i metal og træ
Kan også bruges til kraftig røremaskine (tilslutning M14 x 2)
Støttegreb indstilleligt til højre-/venstrehåndsbrugere
Kan monteres på borestander

OPTAGEN EFFEKT
1.400 W
		

GEAR

MOMENT

HASTIGHED

DIAMETER

VÆGT

1. Gear
2. Gear

150 Nm
70 Nm

80 - 230 omdr./min.
160 - 470 omdr./min.

40 – 70 mm
10 – 30 mm

6,1 kg
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BBM 914
Boremaskine med transportkuffert i metal og med tilbehør inkl. borepatron
Borepatron 3 – 16 mm i diameter
Transportkuffert i metal
Adapter 32 mm til hulsave
Adapter 30 mm til hulsave
Borestander inkl. spændhals monteringsstykke
TILBEHØR		
BORDIAMETER
Hulsavsæt 			
Adapter 32 mm til hulsave			
Adapter 30 mm til hulsave			
Hulsave		
16 mm
			
20 mm
			
25 mm
			
44 mm
			
68 mm

VARENR.
BBM914
31633
13771
74021
74013
8167

73783
74021
74013
73957
73965
73973
73999
74005
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BAIER kvalitet for
den professionelle:
skærer selv de
hårdeste materialer
i én arbejdsgang

Rillefræsning med BAIER

Flere meter pr. time
billigere og mindre besvær

FRÆSNING | 45

Skær én bred rille i én arbejdsgang, eller 2 p
 arallelle
snit og bræk mellem-kernen fri i selv de hårdeste
materialer BAIERs rillefræsningsløsninger gør
det let for dig at klare arbejdet på rekordtid.
Alt efter opgave kan du vælge mellem diamantrilleskærere eller murrillefræsere. Alle maskiner
udmærker sig ved deres overlegne skæreydelse, høje
stabilitet, komfortable håndtering og støvfrie arbejde.

BDN

BMF

BPF
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Diamant-rilleskærer til fræsning af riller op 25 mm bredde i én arbejdsgang

BDN 466-6
Håndholdt
FORDELE FOR DEN
PROFESSIONELLE
	Sikker takket være den
verdenskendte, unikke og
ydelsesstærke overbelastnings elektronik
	Ingen overbelastning
takket være overbelastningsrelæet og derfor
ingen ventetid, før motoren
genstarter efter frakobling
	Lave driftsomkostninger
takket være elektronisk og
mekanisk kobling
	Elektronik til softstart og
LED-display til optimal
skæring
	Støvfri fræsning takket
være optimal udsugning

Diamant-rillefræser med 6 diamant-klinger til fræsning op til 25 mm
i bredden og 45 mm i dybden i én arbejdsgang
	Tids- og omkostningsbesparelse: Riller i én
arbejdsgang til installation af elrør
	Maskinen styres i fræsningsretningen og sørger dermed for en
ergonomisk korrekt arbejdsstilling og nem overvågning
af skæringsforløbet
	Motor effekt på 2.400 W og optimal hastighed gør det
muligt at skære i selv de hårdeste materialer uden anstrengelse
	Nem håndtering takket være ergonomisk greb
og værktøjsfri dybdejustering op til 45 mm

OPTAGEN EFFEKT

HASTIGHED

SKIVEDIAMETER

SKÆREBREDDE

SKÆREDYBDE

VÆGT

2.400 W

8.200 omdr./min.

150 mm

7 – 35 mm

7 – 45 mm

5,8 kg
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BDN 466/6

VARENR.

Diamant-fræser BDN 466/6 i transportkuffert i plast med 6 diamant-skiver guld II
Diamant-fræser BDN 466/6 til arbejde tæt på væg i transportkuffert i plast med 6 diamant-skiver guld II
Speciel skiftenøgle til at stramme eller løsne diamant-skiver
Afstandskivering 2 mm
Indlægsplade til beskyttelseshus
Diamant-klinge guld II 150 mm til skæring i armeret beton, komprimeret kalksten, mursten og poroton
Diamant-klinge Turbo High Speed 150 mm til skæring i armeret beton, komprimeret kalksten, mursten og poroton
Diamant-klinge blå 150 mm til skæring i armeret beton, frilagt beton og kalksten

Diamant-klinger

BDN466-6WN

BDN466-6

Den nyudviklede udsugningskappe
gør det muligt at arbejde problemfrit
tæt på væggen.
Med denne maskine kan du skære
ved væggen i én arbejdsgang.

BDN466-6
BDN466-6WN
11239
10637
6917
75333
7235
5272
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Diamant-rillefræser til fræsning op til 18 mm i én arbejdsgang

BDN 463-4 tør- eller vådrilleskæring
Håndholdt
FORDELE FOR DEN
PROFESSIONELLE
	Sikker takket være den
verdenskendte, unikke og
ydelsesstærke overbelastningselektronik
	Ingen overbelastning
takket være overbelastningsrelæet og d
 erfor
ingen ventetid, før motoren
genstarter efter frakobling
	Lave driftsomkostninger
takket være elektronisk og
mekanisk kobling

Diamant-rillefræser med 4 diamant-klinger til fræsning op
til 19 mm i bredden og 45 mm i dybden i én arbejdsgang.
Kan også anvendes blot med 2 diamantskiver og herefter brækkes
kernen fri

	Elektronik til softstart og
LED-display til optimal
skæring
	Støvfri fræsning takket
være optimal udsugning

Tids- og omkostningsbesparelse: Færdige riller i én arbejdsgang
	Maskinen styres i fræsningsretningen og sørger dermed for en
ergonomisk korrekt arbejdsstilling og nem overvågning
af skæringsforløbet
	Motor effekt på 2.150 W og optimal hastighed gør det
muligt at skære i selv de hårdeste materialer uden anstrengelse
	Nem håndtering takket være ergonomisk greb
og værktøjsfri dybdejustering op til 45 mm
	BDN 463/4N vådrillefræser har et beskytelseshus med indbygget
vand- og udsugningstilslutning og et kabel med indbygget PRCD
afbryder
MASKINTYPE
BDN 463/4
BDN 463/4 Våd

OPTAGEN EFFEKT
2.150 W
2.150 W

HASTIGHED
8.200 omdr./min.
8.200 omdr./min.

SKIVEDIAMETER
150 mm
150 mm

SKÆREBREDDE

SKÆREDYBDE

7 – 35 mm
7 – 35 mm

7 – 45 mm
7 – 45 mm

VÆGT
5,6 kg
5,9 kg
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BDN 463/4

VARENR.

Diamant-rilleskærer BDN 463/4 i transportkuffert i plast med 4 diamant-skiver guld II
Diamant-rilleskærer BDN 463/4 til vådrilleskæring i transportkuffert i med 4 diamant-skiver guld II
Speciel skiftenøgle til at stramme eller løsne diamant-skiver
Afstandskivering II 2 mm
Indlægsplade til beskyttelseshus
Diamant-klinge guld II 150 mm til skæring i armeret beton, komprimeret kalksten, mursten og poroton
Diamant-klinge Turbo High Speed 150 mm til skæring i armeret beton,
stærkt komprimeret kalksten, mursten og poroton
Diamant-klinge blå 150 mm til skæring i beton, frilagt beton og kalksten

Diamant-klinger

BDN463-4

BDN463-4
BDN463-4N
11239
10637
6917
75333
7235
5272
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Diamant-rilleskærer

BDN 453 tør- eller vådrilleskæring
Håndholdt
FORDELE FOR DEN
PROFESSIONELLE
	Sikker takket være den
verdenskendte, unikke og
ydelsesstærke overbelast
ningselektronik
	Ingen overbelastning
takket være overbelastningsrelæet og derfor
ingen ventetid, før
motoren genstarter efter
frakobling
	Lave driftsomkostninger
takket være elektronisk
og mekanisk kobling
	Elektronik til softstart
og LED-display til
optimal skæring

Diamant-rilleskærer med 2 diamant-klinger til fræsning op til
35 mm i bredden og 45 mm i dybden

 	Støvfri fræsning takket
være optimal udsugninG

Alle fræsningsdybder skæres i én skæring med 2 diamant-skiver
	Maskinen styres i fræsningsretningen og sørger dermed for en
ergonomisk korrekt arbejdsstilling og nem overvågning
af skæringsforløbet
BDN 453N vådrilleskærer har et beskyttelseshus med
indbygget vand- og udsugningstilslutning og et kabel med
indbygget PRCD afbryder

MASKINTYPE

OPTAGEN EFFEKT

BDN 453
1.800 W
BDN 453 N Våd 1.800 W

HASTIGHED
7.800 omdr./min.
7.800 omdr./min.

SKIVEDIAMETER
150 mm
150 mm

SKÆREBREDDE

SKÆREDYBDE

7 – 35 mm
7 – 35 mm

7 – 45 mm
7 – 45 mm

VÆGT
5,6 kg
6,1 kg
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BDN 453
Diamant-rilleskærer BDN 453 i transportkuffert i plast
Diamant-rilleskærer BDN 453 i transportkuffert i plast med 2 diamant-skiver guld II
Diamant-rilleskærer BDN 453 til vådfræsning i transportkuffert i plast med 2 diamant-skiver guld II
Speciel skiftenøgle til at stramme eller løsne diamant-skiverne
Diamant-klinge guld II 150 mm til skæring i armeret beton, komprimeret kalksten, mursten og poroton
Diamant-klinge Turbo High Speed 150 mm til skæring i armeret beton, komprimeret kalksten, mursten og poroton
Diamant-klinge blå 150 mm til skæring i beton, frilagt beton og kalksten
Diamant-klinge hvid 150 mm til skæring i kalksten, poroton og mursten
Diamant-klinge Laser Turbo Premium 150 mm til skæring i armeret beton, frilagt beton og mursten
Diamant-klinge Ideal Standard 150 mm til skæring i puds, poroton og mursten
Diamant-klinge S 10 Standard 150 mm til skæring i mursten, gasbeton og puds
Diamant-klinge Turbo Allround 150 mm til skæring i mursten, poroton, puds og gasbeton

Diamant-klinger

VARENR.
BDN453
BDN453-2
BDN453N-2
11239
75333
7235
5272
28712
7210
7224
7243
7230
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Diamant-rilleskærer

BDN 452
Håndholdt
FORDELE FOR DEN
PROFESSIONELLE
	Sikker takket være den
verdenskendte, unikke og
ydelsesstærke overbelastningssikring
	Ingen overbelastning
takket være overbelast
ningsrelæet og derfor
ingen ventetid, før
motoren genstarter
efter frakobling
	Lave driftsomkostninger
takket være elektronisk
og mekanisk kobling
	Elektronik til softstart og
LED-display til optimal
skæring
	Støvfri fræsning takket
være optimal udsugning

Diamant-rilleskærer med 2 diamant-klinger til
fræsning op til 27 mm i bredden og 30 mm i dybden
Alle fræsningsdybder skæres i én skæring med 2 diamant-skiver
	Maskinen styres i fræsningsretningen og sørger dermed for en
ergonomisk korrekt arbejdsstilling og nem overvågning
af skæringsforløbet

OPTAGEN EFFEKT

HASTIGHED

SKIVEDIAMETER

SKÆREBREDDE

SKÆREDYBDE

VÆGT

1.650 W

7.800 omdr./min.

150 mm

7 – 27 mm

7 – 30 mm

5,3 kg
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BDN 452
Diamant-rilleskærer BDN 452 i transportkuffert i plast med 2 diamant-skiver sølv
Speciel skiftenøgle til at stramme eller løsne diamant-skiver
Diamant-klinge guld II 150 mm til skæring i armeret beton
højkomprimeret kalksten, mursten og poroton
Diamant-klinge Turbo High Speed 150 mm til skæring i armeret beton,
højkomprimeret kalksten, mursten og poroton
Diamant-klinge blå 150 mm til skæring i beton, frilagt beton og kalksten
Diamant-klinge hvid 150 mm til skæring i kalksten, poroton og mursten
Diamant-klinge Laser Turbo Premium 150 mm til skæring i armeret beton, frilagt beton og mursten
Diamant-klinge Ideal Standard 150 mm til skæring i puds, poroton og mursten
Diamant-klinge S 10 Standard 150 mm til skæring i mursten, gasbeton og puds
Diamant-klinge Turbo Allround 150 mm til skæring i mursten, poroton, puds og gasbeton

Diamant-klinger

VARENR.
BDN452-2
11239
75333
7235
5272
28712
7210
7224
7243
7230
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Diamant-rilleskærer til fræsning op til 60 mm skæredybde i én arbejdsgang

BDN 464-4 tør- eller vådrilleskæring
Håndholdt
FORDELE FOR DEN
PROFESSIONELLE
	Sikker takket være den
verdenskendte, unikke og
ydelsesstærke overbelastningssikring
	Ingen overbelastning takket være overbelastningsrelæet og derfor ingen
ventetid, før motoren genstarter efter frakobling
	Lave driftsomkostninger,
da glidekoblingen er næsten vedligeholdelsesfri
takket være overbelastningsrelæet
	Elektronik til softstart og
LED-display til optimal
skæring

Diamant-rilleskærer med 4 diamant-klinger til fræsning op til
19 mm i bredden og 60 mm i dybden i én arbejdsgang. Kan også
anvendes blot med 2 diamantskiver og herefter brækkes kernen fri

	Støvfri fræsning takket
være optimal udsugning,
38 mm i diameter

Tids- og omkostningsbesparelse: Færdige riller i én arbejdsgang
	Maskinen styres i fræsningsretningen og sørger dermed for en
ergonomisk korrekt arbejdsstilling og nem overvågning
af skæringsforløbet
	Motoreffekt på 2.400 W og optimal hastighed gør det
muligt at skære i selv de hårdeste materialer uden anstrengelse
	Nem håndtering takket være ergonomisk greb
og værktøjsfri dybdejustering op til 60 mm				
OPTAGEN EFFEKT

HASTIGHED

SKIVEDIAMETER

SKÆREBREDDE

SKÆREDYBDE

VÆGT

2.400 W

7.800 omdr./min.

185 mm

9 – 43 mm

15 – 60 mm

6,5 kg
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BDN 464/4
Diamant-rilleskærer BDN 464 i transportkuffert i plast
Diamant-rilleskærer BDN 464/4 i transportkuffert i plast med 4 diamant-klinger sølv
Diamant-rilleskærer BDN 464N til vådrilleskæring i transportkuffert
Speciel skiftenøgle til at stramme eller løsne diamant-skiver
Afstandsskivering II 2 mm
Indsættelsesplade til beskyttelseshus
Diamant-klinge blå 185 mm til skæring i armeret beton og højkomprimeret kalksten
Diamant-klinge sølv 185 mm til skæring i beton, gasbeton og mursten
Diamant-klinge hvid 185 mm til skæring i kalksten, poroton og mursten

Diamant-klinger

VARENR.
BDN464
BDN464-4
BDN464N/US
11239
10637
6917
46532
6565
46516
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Diamant-rilleskærer til fræsning op til 60 mm skæredybde i flere arbejdsgange

BDN 454 – tør- eller vådrilleskæring
I flere arbejdsgange
FORDELE FOR DEN
PROFESSIONELLE
	Sikker takket være den
verdenskendte, unikke og
ydelsesstærke overbelastningssikring
	Ingen overbelastning
takket være overbelastningsrelæet og
derfor ingen ventetid, før
motoren genstarter efter
frakobling
	Lave driftsomkostninger
takket være elektronisk
og mekanisk kobling
	Elektronik til softstart og
LED-display til optimal
skæring

Diamant-rilleskærer med 2 diamant-klinger til rilleskæring
op til 43 mm i bredden og 60 mm i dybden

	Støvfri fræsning takket
være optimal udsugning

Alle skæredybder skæres i én skæring med 2 diamant-skiver
	Maskinen styres i fræsningsretningen og sørger dermed for en
ergonomisk korrekt arbejdsstilling og nem overvågning
af skæringsforløbet
	BDN 454N vådrilleskærer har et beskyttelseshus
med indbygget vand- og udsugningstilslutning
og et kabel med indbygget PRCD afbryder

MASKINTYPE
BDN 454
BDN 454 Våd

OPTAGEN EFFEKT
1.800 W
1.800 W

HASTIGHED
4.100 omdr./min.
4.100 omdr./min.

SKIVEDIAMETER
185 mm
185 mm

SKÆREBREDDE

SKÆREDYBDE

9 – 43 mm
9 – 43 mm

15 – 60 mm
15 – 60 mm

VÆGT
6,6 kg
6,9 kg
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BDN 454
Diamant-rilleskærer BDN 454 i transportkuffert i plast
Diamant-rilleskærer BDN 454N vådfræser i transportkuffert
Speciel skiftenøgle til at stramme eller løsne diamant-skiver
Diamant-klinge blå 185 mm til skæring i armeret beton og højkomprimeret kalksten
Diamant-klinge guld 185 mm til skæring i beton, frilagt beton og mursten
Diamant-klinge hvid 185 mm til skæring i kalksten, poroton og mursten

Diamant-klinger

VARENR.
BDN454
BDN454N/US
11239
46532
72074
46516 		
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Murrillefræser til fræsning i én arbejdsgang i lette byggematerialer

BMF 501
Håndholdt
FORDELE FOR DEN
PROFESSIONELLE
	Støvfri takket være
udsugning
	Sikker takket være over
belastningssikret motorog startspærre
	Økonomisk takket være
høj skærehastighed og
mulighed for genopslibning af hårdmetalfræseren
	Lang levetid takket være
støvbeskyttelse af motor
og gear

Murrillefræser til fræsning af en færdig rille op til 30 mm
i bredden og 38 mm i dybden
	Fræserakslen sidder på dobbelte lejer og hælder 20 grader,
hvilket forenkler installation af kabler og rør
Enkel justering af skæredybde
De store valser for og bag kører let og er nemme at udskifte
Solid gearkasse og motordæksel i pulverlakeret trykstøbt aluminium

OPTAGEN EFFEKT

HASTIGHED

SKÆREBREDDE

SKÆREDYBDE

VÆGT

1.400 W

1.200 omdr./min.

13 – 30 mm

23 – 38 mm

7,0 kg
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BMF 501

VARENR.

Murrillefræser BMF 501 i transportkuffert i metal med støvudsugning			
		
SKÆREDYBDE
SKÆREBREDDE
EURO fræserskær 20
25 – 35 mm
20 mm
EURO fræserskær 25
25 – 38 mm
25 mm
Fræserskær 67
23 – 35 mm
30 mm
Fræserskær 67 til KS
23 – 35 mm
30 mm
Aluminiumsskiver (10 stk.)			
Dæksel til støvudsugning (38 mm i diameter)			
Dæksel til støvudsugning AS til kraftigere udsugning (38 mm i diameter)			

EURO fræserskær 25

BMF501

55657
54650
12088
12096
3657
47084
55129
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Pudsfræser til fræsning i én arbejdsgang

BPF 200
Håndholdt
FORDELE FOR DEN
PROFESSIONELLE
	Støvfri takket være ekstra
udsugningstilbehør
	Økonomisk takket
være mulighed for
genopslibning af
hårdmetalfræseren
	Lang levetid takket
værevsolid gearkasse i
pulverlake ret trykstøbt
aluminium

Pudsfræser til fræsning i lette byggematerialer op til
16 mm i bredden og 20 mm i dybden
	Velegnet til renoveringer, saneringer og installationer
af el-, alarm- og antennekabler
Fræser i lette byggematerialer som puds, gips og gasbeton
Meget let at håndtere
	Fræsningsaffald opsamles i affaldspose eller
kan suges ud ved hjælp af en sugestuds

OPTAGEN EFFEKT

MOMENT

HASTIGHED

SKÆREBREDDE

SKÆREDYBDEE

VÆGT

400 W

8 Nm

800 omdr./min.

13 und 16 mm

12 – 20 mm

3,1 kg
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BPF 200

VARENR.

Pudsfræser BPF 200 i transportkuffert i metal uden fræser		
BPF200
Pudsfræser BPF 200 – sæt med fræser 13 og støvudsugning		
BPF200-1
Støvposer (50 stk.)		
3665
Sugestuds (38 mm i diameter) 			
71209		
		
		
SKÆREDYBDE
SKÆREBREDDE		
Fræser 13
20 mm
13 mm
28613
Fræser 16
20 mm
16 mm
28621
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BAIER kvalitet for den
professionelle:
millimeternøjagtig på
hver kvadratmeter
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Bearbejdning af overflader med BAIER

Flader bearbejdes præcist
– på rekordtid

BDS

BFF

BFN

Drejer det sig om indendørs eller udendørs, gulve eller vægge,
beton, cementgulv eller sten - med BAIER professionelle
løsninger til fræsning, slibning og polering håndterer du arbejder
med store flader hurtigt, økonomisk og med millimeters nøjagtighed.
Facadefræseren BFF 222 er det perfekte eksempel til det.
Med den fræses 1 m3 puds i en dybde på 6 mm på mindre end
2 minutter. Selv fræsning af blyholdig maling er mulig uden risiko,
da indholdet ligger langt under grænseværdien på 0,1 mg/m3.
Dertil bidrager tillige de nye BAIER vendbarefræserestål i hårdmetal,
som kan vendes 4 gange, og derved opnås endnu længere levetid.
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Betonfræser

BDS 125 – til tør- eller vådslibning
Håndholdt
FORDELE FOR DEN
PROFESSIONELLE
	Sikker takket være den
verdenskendte, unikke og
ydelsesstærke overbelastningssikring
	Ingen overbelastning
takket være overbelastningsrelæet og derfor
ingen ventetid, før motoren
genstarter efter frakobling
	Lave driftsomkostninger,
da glidekoblingen takket
være overbelastningsrelæet er næsten uden slid
Elektronik til softstart og
LED-display til optimal
slibning
	Støvfri slibning takket
være optimal udsugning

Betonsliber til rengøring, udjævning og afslibning
Enestående ergonomisk indrettet
	Til slibning og udjævning af hårde overflader, fjernelse af ujævne
forskallinger såvel som fjernelse af farverester og gammel maling
Gør det muligt at arbejde tæt på væg uden problem
Inkl. glideblik til arbejde nær hjørner
	Vådbetonsliberen har et beskyttelseshus med indbygget vand- og
udsugningstilslutning og på kablet en indbygget PRCD afbryder
Sugestuds 38 mm i diameter

OPTAGEN

EFFEKT

MOMENT

HASTIGHED

SKIVEDIAMETER

SKÆREDYBDE

GEVIND

1.600 W

2,3 Nm

8.500 omdr./min.

125 mm

1 – 7 mm

22,2 mm

4,5 kg
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BDS 125
Betonsliber BDS 125/BDS 125 vådfræser i transportkuffert i metal og med tilbehør
inkl. glideblik specielt til arbejde nær hjørner
Betonsliber BDS 125 med diamant-slibeskive FH og glideblik specielt til arbejde nær hjørner
Vådbetonsliber BDS 125 inkl. glideblik specielt til arbejde nær hjørner
Vådbetonsliber BDS 125 med diamant-slibeskive FH og glideblik specielt til arbejde nær hjørner
Transportkuffert i metal
Ringbørste – sæt til at forhindre vand i at sprøjte ud til siden
Diamant-slibeskive 125 mm til finslibning af beton
Diamant-slibeskive 125 mm til grovslibning af beton
Diamant-slibeskive 125 mm til finslibning af kalksten og mursten
Diamant-slibeskive 125 mm til grovslibning af kalksten og mursten
Diamant-slibeskive 125 mm til slibning af kalksten, mursten og poroton
Diamant-slibeskive 125 mm til slibning af beton, kalksten og mursten
Slibeskive i hårdmetal 125 mm til slibning af beton og cementgulv
Diamant-skrubbeskive 125 mm til slibning af beton og granit

Diamant-slibeskiver

VARENR.
BDS125
BDS125-1
BDS125N
BDS125N-1
67942
76679
67884
67900
67892
67918
7411
7268
73387
73411
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Facadefræser

BFF 222
Håndholdt
FORDELE FOR DEN
PROFESSIONELLE
	Sikker takket været mekanisk sikkerhedskopling
	Støvfri fræsning takket
være optimal udsugning
	Økonomisk takket været
hurtig fjernelse og brugervenligt værktøjsskifte
system

Facadefræser til præcisionsfræsning og afslibning
millimeter efter millimeter
	Til indendørs og udendørs områder, husfacader,
betonvægge, cement- og industrigulve, rester af olie,
hør, lim, tæpper, beton eller farvemarkeringer
	Fræsning af blyholdige farver næsten uden
finstøv (langt under grænseværdien på 0,1 mg/m3)
	Hurtig og effektiv: 1 m puds kan fræses til en
dybde på 6 mm på mindre end 2 minutter
	Værktøjets modsatrettede rotation kompenserer for
momentet, hvilket gør maskinen let at styre og yderst nøjagtig
Sugestuds 38 mm i diameter
			
OPTAGEN EFFEKT

MOMENT

HASTIGHED

ARBEJDSBREDDE

FRÆSEDYBDE

VÆGT

800 W

10 Nm

1.100 omdr./min.

190 mm

bis 6 mm

5,1 kg
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BFF 222

VARENR.

Facadefræser BFF 222 i transportkuffert i metal og med tilbehør
Bff222
Facadefræser BFF 222 med HM vendepladefræsersæt
BFF222-1
Facadefræser BFF 222 med stjernefræsersæt
BFF222-2
Diamant-slibeskivesæt til bearbejdning af betonflader, slibe- og saneringsarbejder
55327
på gulve (cement- og industrigulve) og til fjernelse af farve		
Stjernefræsersæt (sæt inkl. glideblik)
60616
Stjernefræser SF 80 (sæt) til fjernelse og udjævning af bløde cementgulve, forvitrede facader,
54957
slibning af varmefølsomme materialer, f.eks. polyesterfarve i badebassiner, grovslibning af
maling- og betonrester, fjernelse af tæpperester og limrester inkl. Glideblik til at reducere støv		
Turbostjernefræser SF 80 (sæt) til ultraeffektiv fjernelse. Til fjernelse og udjævning af bløde
7383
cementgulve og puds, slibning af varmefølsomme materialer, f.eks. oliefarve i badebassiner,
oprivning af glatte overflader, fjernelse af tæpperester og limrester 		
Ekstra stjernesæt (16 stk. pr. stjernefræser)
57984
Glideblik komplet til stjernefræser og HM-vendepladefræser
57463
HM slibeskivesæt højre + venstre komplet til slibearbejder
49643
HM fræsesæt til fræsningsarbejder i "tyk" puds, på glatte overflader, til fjernelse af
55335
gulvtæpperester, limrester osv. 			
Naturstensfræsersæt inkl. glideblik til afslibning af natursten
73288
HM fræseplattesæt med lang levetid til den blide eller den ultraeffektive fjernelse
73379
eller udjævning af cementgulv og puds. Bortfræsning af olieholdige materialer, f.eks. oliefarve i badebassiner,
diverse farver på forskellige underlag og fjernelse af graffiti. Arbejde med frafiltrering/bortsugning af fint støv
(også med blyholdige materialer) er kun mulig ved brug af glideblik.		

Naturstensfræseræt 73288

Vendepladefræsersæt i hårdmetal 73379

Diamant-slibeskivesæt 55327

Hårdmetalfræsersæt 55335

Glideblik
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Poleremaskine til polering af sten

BFN 250
Håndholdt
FORDELE FOR DEN
PROFESSIONELLE
Sikker takket være overbelastningsbeskyttelse ved
for højt tryk
Beskyttet takket være den
indbyggede PRCD afbryder
	Lang levetid takket
være solid gearkasse i
pulverlake ret trykstøbt
aluminium
	Økonomisk takket
være ensartet slid
uden ujævnheder

Poleremaskine til slibning og polering af overflader,
specielt natursten
Slidstærkt arbejde ved høj slibeeffekt
Vælg mellem udsugning til våd- eller tørbearbejdning
Stor slibebredde på 190 mm
Værktøjets modsatrettede rotation kompenserer for
momentet, hvilket gør maskinen let at styre og yderst nøjagtig
Sugestuds 38 mm i diameter
Mekanisk sikkerhedskobling

OPTAGEN EFFEKT

MOMENT

HASTIGHED

SLIBEBREDDE

FRÆSEDYBDE

VÆGT

800 W

10 Nm

1.100 omdr./min.

190 mm

bis 6 mm

5,1 kg
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BFN 250

VARENR.

Poleremaskine BFN 250 til polering af sten i transportkuffert i metal og med tilbehør
Diamant-vådslibningssæt til bearbejdning af betonflader, slibe- og saneringsarbejder på gulve
(cement- og industrigulve) og til fjernelse af farve – tørslibning kan også anvendes
Diamant-vådslibningssæt til vådpolering i granit
Sæt med 5 sæt diamant-slibeskiver (kornstørrelse K50 til blankpolering) inkl. slibepulver
Diamant-vådslibeskiver til polering i granit
Diamant-vådslibningssæt blank, granit
89 mm
Diamant-vådslibningssæt K3000, granit
89 mm
Diamant-vådslibningssæt K800, granit
89 mm
Diamant-vådslibningssæt K200, granit
89 mm
Diamant-vådslibningssæt K50, granit
89 mm
Diamant-vådslibningssæt til polering i marmor 		
Sæt med 5 sæt diamant-slibeskiver (kornstørrelse K50 op til K10000)
Diamant-vådslibeskiver til polering i marmor
Diamant-vådslibningssæt K10000, marmor
89 mm
Diamant-vådslibningssæt K3000, marmor
89 mm
Diamant-vådslibningssæt K800, marmor
89 mm
Diamant-vådslibningssæt K200, marmor
89 mm
Diamant-vådslibningssæt K50, marmor
89 mm
Slibepulver til polering i granit (0,5 kg)		
Bagskive sæt komplet		

Bagskive sæt komplet

Diamant-slibningssæt

Diamant-slibeskiver

BFN250		
55327
58271

57778
55582
57760
55574
55566
58289

58263
57851
57844
57836
57828
58347
55509
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BAIER kvalitet for den
professionelle:
nultolerance over for
støv, hvad enten det
er vådt eller tørt
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Støvsugning med BAIER

Konstant høj ydelse,
så luften forbliver ren.

Ved boring, fræsning, polering eller blot støvsugning ,tørt
eller vådt, – med specialstøvsugerne fra BAIER kan den
professionelle håndværker arbejde rent og støvfrit uden at belaste
deres luftveje. BAIERs avancerede specialstøvsugere overbeviser
takket være deres konstante høje sugeevne, store udsugningskapacitet og mange andre funktionelle detaljer. Det drejer sig f.eks.
om tilkoblings-automatikken til elværktøjer, en stor indbygget
opsamlingsbeholder og praktiske tilslutninger til slange og tilbehør.

BSS506

BSS507
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Specialstøvsuger

BSS 506
Tør- eller vådstøvsugning
FORDELE FOR DEN
PROFESSIONELLE
	Støvfri takket være specielt
overfladebelagt filter
	Sikker takket være
permanent filtervibration
	Økonomisk takket være
rent og enkelt filterskift og
permanent høj sugeevne
	BSS506DK leveres
inklusive tilbehørssæt
med rør, mundstykker og
overgang

Specialstøvsuger
	Konstant høj sugeevne takket være fuldautomatisk
TACT – automatisk filterrensningssystem
Stor sugekapacitet takket være det nye filterkoncept
Tilkoblingsautomatik til elværktøjer
Vådsugningsindlæg til vandbundet støv (tilkøb)
Variabel regulering af sugeeffekt
Adapter til elværktøj 38 mm i diameter, slange 40 mm i diameter

OPTAGEN EFFEKT

UNDERTRYK

SUGEEVNE

VOLUMEN

SLANGELÆNGDE

KABELLÆNGDE

1.380 W

61 l/sek

ca. 35 l

5m

7,5 m

12,5 kg

maks. 230 mbar
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BSS 506

VARENR.

Specialstøvsuger BSS 506
Tilbehør:
Foldefilter med specialbelægning
Foldefilter i plast (også egnet til vådsugningsindlæg)
Filter til grove partikler
Éngangspapirpose til 35 l (5 stk.)
Slangeadapter til tilslutning af andre elværktøjer, inkl. reduktionsadapter 40 til 35 mm i diameter
Gevindmuffe 40 mm i diameter
Knækbeskyttelsesfjeder til slange
Ekstra slange 5 m, 40 mm i diameter
Tilbehørssæt med 2 stålrør, skråhåndtag, gulvmundstykke (tør/våd) , sprækkemundstykke , 1o cm mundstykke
Antistatisk slange 4 m, 40 mm i diameter

Foldefilter med specialbelægning

Foldefilter i plast

Filter til grove partikler

Tilbehørssæt Medleveret DK-Version

Slange 5 m

Éngangspapirpose

BSS506DK
73676
73692
73684
73700
73718
57554
74989
75895
73668
8202
8216
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Specialstøvsuger

BSS 507 M
Tør- eller vådstøvsugning
FORDELE FOR DEN
PROFESSIONELLE
Støvfri takket være filteroverflade
Sikker takket være perma
nent filtervibration
Økonomisk takket være
rent og enkelt filterskift
og høj sugeevne

Specialstøvsuger til moderat farlige støvpartikler
	Konstant høj sugeevne takket være fuldautomatisk
og nyt intelligent pulsfilterrensningssystem
Stor udsugningskapacitet takket være nyt filterkoncept
Tilkoblingsautomatik til elværktøjer
Vådsugningsindlæg til vandbundet støv
Adapter til elværktøj 38 mm i diameter, slange 40 mm i diameter

OPTAGEN

EFFEKT

UNDERTRYK

SUGEEVNE

VOLUMEN

SLANGELÆNGDE

KABELLÆNGDE

1.400 W

maks. 225 mbar

64 l/sek.

ca. 35 l

5m

8m

17 kg
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BSS 507 M

VARENR.

Specialstøvsuger BSS 507 M
Tilbehør:
Foldefilter i plast (2 stk.) støvklasse M
Vådsugningsindlæg (2 stk.)
Affaldspose til 35 l (5 stk.)
Slangeadapter til tilslutning af andre elværktøjer, inkl. reduktionsadapter 40 til 35 mm i diameter
Gevindmuffe 40 mm i diameter
Knækbeskyttelsesfjeder til slange
Ekstra slange 5 m, 40 mm i diameter
Antistatisk slange 4 m, 40 mm i diameter
Tilbehørssæt med 2 stålrør, skråhåndtag, gulvmundstykke (tør/våd) , sprækkemundstykke , 1o cm mundstykke

Vådsugningsindlæg

Tilbehørssæt

Foldefilter i plast

Slange 5 m

Affaldspose

BSS507DK
73676
54163
67397
8200
57554
74989
75895
19877
7385
8202
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BAIER kvalitet til den
professionelle:
utrættelig ved årlangt
hårdt arbejde
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Mejsling med BAIER

Overlegen styrke
Ved mejsling gælder styrke og præcision,
og BAIER har d
 erfor udviklet en ydelses
stærk mejselhammer, hvis
slagmekanisme er specielt beregnet til
mejslingsarbejder. Denne BAIER løsning
til den professionelle muliggør en
kompromisløs kontinuerlig anvendelse
selv i de hårdeste materialer,
et målrettet og hurtigt arbejde med
nøjagtig indstilling og en høj ydelse til
bortmejsling af div. materialer.
Dertil bidrager også spids- og
fladmejselerne af høj kvalitet, som
udgør en del af BAIER tilbehøret.
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Mejselhammer

BMH 622
Håndholdt
FORDELE FOR DEN
PROFESSIONELLE
	Lang levetid takket være
specielt slagsystem
	Slaget starter allerede
ved lave omdrejninger
	Mulighed for nøjagtig
indstilling

Mejselhammer til vedvarende indsats under
mejslingsarbejder i selv de hårdeste materialer
	Specielt konstrueret slagsystem til
mejslingsarbejder, der sikrer optimal ydelse og lang levetid
Slaget starter allerede ved lave omdrejninger
	Ideel til efterbehandling af riller, furer, udsparinger til kontakter og
fordelerbokse, murgennemføringer, fjernelse af puds, fliser osv.
Mulighed for nøjagtig indstilling

OPTAGEN EFFEKT

SLAGTAL

SLAGSTYRKE

VÆGT

800 W

0 – 2.500 s/min.

9 Joule

3,4 kg
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BMH 622

VARENR.

Mejselhammer BMH 622 i transportkuffert i metal inkl. spids- og fladmejsel
Spidsmejsel 250 mm lang
Fladmejsel 250 mm lang x 20 mm bred
Fladmejsel 250 mm lang x 40 mm bred
Fladmejsel 250 mm lang x 40 mm brev (vinklet 15 grader)

Spidsmejsel

Fladmejsel vinklet

Fladmejsel

BMH622
72884
72876
72868
72850
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Skæring med BAIER

Ved skæring i metal opnås
et bedre snit – uden gnister
og uden behov for køling

Afkortning af rør og profiler, skæring af vinkel- og fladjern eller kabler med store
tværsnit – ved sådanne opgaver findes der for den professionelle et smartere alternativ
til vinkel sliberen.
Med elektrometalhåndsavene fra BAIER skærer du metal hurtigt, rent og sikkert.
De langsomt løbende koldsave arbejder med høj moment uden gnister, og gør det
muligt at opnå et præcist, gratfrit snit uden brændte kanter. Alt efter materialestyrke
og –art tilbyder BAIER en bredt udvalg af savklinger i høj kvalitet. Disse kan genopslibes
og genfortandes, således at du også økonomisk kan skære et endnu bedre snit.
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BAIER kvalitet for den
professionelle:
ganske enkel skæring i
kabler og omkostninger
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Elektrisk metalhåndsav

EHS 2L
Håndholdt
FORDELE FOR DEN
PROFESSIONELLE
	Sikker takket være
skæring uden gnister
	Lang levetid takket
være solid gearkasse i
pulverlake ret trykstøbt
aluminium
	Økonomisk takket være
mulighed for genopslibning og nyfortanding af
savblade

Elektrisk metalhåndsav med en snitkapacitet på 80 mm
Til koldskæring i jern, stål, kobber, messing, aluminium osv
Ideel til overskæring af kabler med stor diameter
Skærer hurtigt og rent. Ingen behov for køling
	Gratfrit snit uden brændte kanter selv ved
skæring i lakerede materialer
Med rørmodhold til nøjagtigt retvinklet arbejde
Savklinge montering Ø32 mm H7

OPTAGEN EFFEKT

MOMENT

HASTIGHED

SAVBLAD DIAMETER

SKÆREKAPACITET

VÆGT

1.020 W

388 Nm

60 omdr./min.

250 mm

80 mm

10,2 kg
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EHS 2L

VARENR.

Elektrisk metalhåndsav EHS 2L uden transportkuffert i metal og tilbehør					
Transportkuffert i metal						
SAVKLINGE DIAMETER 250 mm
Fortanding A
til jern og stål
			
Fortanding B
til jern og stål
			
Fortanding C
til jern og stål
			
Fortanding D2,5 til messing, kobber, bronze
			
Fortanding D 5
til messing, kobber, bronze
			
Fortanding E 6
til aluminium
			
Fortanding E 12 til aluminium
			

Tandafstand 3 – 4 mm					
Fortanding til materialetykkelse over 4 mm				
Tandafstand 2,2 – 2,5 mm					
Fortanding til materialetykkelse fra 2,5 – 4 mm		
		
Tandafstand 1,4 – 1,5 mm					
Fortanding til materialetykkelse under 2,2 mm 			
Tandafstand 3 mm					
Fortanding til materialetykkelse under 6 mm
			
Tandafstand 5 mm					
Fortanding til materialetykkelse op til 20 mm 		
		
Tandafstand 6 mm					
Fortanding til materialetykkelse under 20 mm 			
Tandafstand 12 mm					
Fortanding til materialetykkelse over 20 mm 				

Transportkuffert

Savklinge

EHS2L
6601

31187
31195
31203
31211
31229
31237
31245

84 | OVERSKÆRING

Elektrisk metalhåndsav

EHS 700
Håndholdt
FORDELE FOR DEN
PROFESSIONELLE
	Sikker takket være
skæring uden gnister
	Lang levetid takket være
solid gearkasse i
pulverlake ret trykstøbt
aluminium
	Økonomisk takket
være mulighed for
genopslibning og
nyfortanding af savblade

Elektrisk metalhåndsav med en snitkapacitet på 50 mm
Til koldskæring i jern, stål, kobber, messing, aluminium osv.
Ideel til overskæring af kabler med stor diameter
Skærer hurtigt og rent. Ingen behov for køling
	Gratfrit snit uden brændte kanter, selv ved
skæring i lakerede materialer
Med rørstabilisator til nøjagtig retvinklet arbejde
Savklinge montering Ø32 mm H7

OPTAGEN EFFEKT

MOMENT

HASTIGHED

SAVBLAD DIAMETER

SKÆREKAPACITET

VÆGT

850 W

124 Nm

124 omdr./min.

175 mm

50 mm

6,5 kg
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EHS 700

VARENR.

Elektrisk metalhåndsav EHS 700 uden transportkuffert i metal og tilbehør					
Transportkuffert i metal						
SAVBLAD DIAMETER 175 mm
Fortanding A
til jern og stål
				
Fortanding B
til jern og stål
				
Fortanding C
til jern og stål
				
Fortanding D2,5
til messing, kobber, bronze
				
Fortanding D 5
til messing, kobber, bronze
				
Fortanding E 6
til aluminium
				
Fortanding E 12
til aluminium
				

Tandafstand 3 – 4 mm				
31112
Fortanding til materialetykkelse over 4 mm				
Tandafstand 2,2 – 2,5 mm				
31120
Fortanding til materialetykkelse 2,5 – 4 mm
			
Tandafstand 1,4 – 1,5 mm				
31138
Fortanding til materialetykkelse under 2,2 mm 			
Tandafstand 3 mm				
31146
Fortanding til materialetykkelse under 6 mm 				
Tandafstand 5 mm				
31153
Fortanding til materialetykkelse op til 20 mm
			
Tandafstand 6 mm				
31161
Fortanding til materialetykkelse under 20 mm 				
Tandafstand 12 mm				
31179
Fortanding til materialetykkelse over 20 mm

Transportkuffert

Savblad

EHS700
11007
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BAIER kvalitet for den
professionelle:
klarer seje materialer på 100 kg
100% fint blandet
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Omrøring med BAIER

Den perfekte omrøring
giver hurtige resultater

Drejer det sig om sej mørtel, tyndtflydende farve, 15 kg eller
150 kg, så tilbyder BAIER dig den rigtige løsning til enhver mængde
og konsistens. Motor og gearkasse afstemmes helt efter dit
behov. Med højt moment og elektrisk styrede lave omdrejninger.
Ergonomisk udformede greb sikrer en enkel og sikker
håndtering. Kombinationen med det rigtige BAIER røreværk
sørger for en hurtig og intensiv omrøring af alle materialer.
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Røreværk til materialemængder op til 120 kg

BSM 287 DUO
Håndholdt
FORDELE FOR DEN
PROFESSIONELLE
	Sikker takket være
ergonomisk greb - enkel
håndtering
	Lang levetid takket
være solid gearkasse i
pulverlake ret trykstøbt
aluminium
	Elektronisk styring af
hastighed

OMRØRING

Røreværk med dobbeltrørestav til røremængder på over 120 kg
	Opad- og nedadrettede kraftige omrøring af blandingsmateriale
og korte blandingstider ved større materialemængder
Til materialer såsom puds, mørtel, farve, lim osv
Stort drejningsmoment sikrer let omrøring af seje materialer
Elektronisk styring af optimal hastighed alt efter materiale

OPTAGEN

EFFEKT

MOMENT

HASTIGHED:

1.400 W

84 Nm

160 – 410 omdr./min. 2 X M14 X 2

GEVIND

BLANDEMÆNGDE

fra 120 kg

7,1 kg
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BSM 287 DUO

VARENR.

Røreværk BSM 287 DUO uden transportkuffert i metal og tilbehør			
Rørestav venstresnoet
130 mm
M14 x 2
Rørestav højresnoet
130 mm
M14 x 2

BSM287		
38505
38513
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Rørestav

Hurtigrøreværk
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Røreværk til materialemængder op til 120 kg

BSM 288
Håndholdt
FORDELE FOR DEN
PROFESSIONELLE
	Sikker takket være
ergonomisk greb - enkel
håndtering
	L ang levetid takket
være solid gearkasse i
pulverlakeret trykstøbt
aluminium
	Elektronisk styring af
hastighed

Røreværk til røremængder op til 120 kg
Særlig kraftig og ventileret motor med en effekt på 1.800 W
Til materialer såsom puds, mørtel, farve, lim osv.
Stort drejningsmoment sikrer let omrøring af seje materialer
Elektronisk styring af optimal hastighed alt efter materiale
Kan anvendes i blandeanlæg
Spændhals 43 mm i diameter
					

OPTAGEN

EFFEKT

MOMENT

HASTIGHED

1.800 W

95 Nm

200 – 500 omdr./min. M14 X 2

GEVIND

BLANDEMÆNGDE

fra 120 kg

5,1 kg
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BSM 288

VARENR.

Hurtigrøreværk BSM 288 uden transportkuffert i metal og tilbehør			
Rørestav omrøring af flydende og lette materialer
120 mm
M14 x 2
Rørestav omrøring af seje materialer fra bund til top
120 mm
M14 x 2
Rørestav omrøring af seje materialer fra top til bund
120 mm
M14 x

BSM288
46987
46995
247001

Rørestav til seje materialer

Rørestav til lette materialer
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Hurtigrøreværk til materialemængder op til 100 kg

BSM 2863
Håndholdt
FORDELE FOR DEN
PROFESSIONELLE
	Sikker takket være
ergonomisk greb - enkel
håndtering
	Lang levetid takket
være solid gearkasse i
pulverlakeret trykstøbt
aluminium
	Robust takket være
2-gears gearkasse til
optimal hastighed

Røreværk med 2-gear til seje materialer op til 100 kg
	Stort drejningsmoment på op til 152 Nm
sikrer let omrøring af seje materialer
Til materialer såsom puds, mørtel, farve, lim osv.
Elektronisk styring af optimal hastighed alt efter materiale
Kan anvendes i blandeanlæg
Spændhals 43 mm i diameter

OPTAGEN

EFFEKT

MOMENT

HASTIGHED

1.400 W

152 – 73 Nm

220 – 470 omdr./min. M14 X 2

GEVIND

BLANDEMÆNGDE

fra 100 kg

5,5 kg
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BSM 2863

VARENR.

Røreværk BSM 2863 uden transportkuffert i metal og tilbehør			
Rørestav omrøring af flydende og lette materialer
120 mm
M14 x 2
Rørestav omrøring af seje materialer fra bund til top
120 mm
M14 x 2
Rørestav omrøring af seje materialer fra top til bund
120 mm
M14 x 2

Røreværk

BSM2863
46987
46995
47001
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Røreværk til materialemængder op til 100 kg

BSM 2842
Håndholdt
FORDELE FOR DEN
PROFESSIONELLE
	Sikker takket være
ergonomiske greb enkel håndtering
	Lang levetid takket
være solid gearkasse i
pulverlakeret trykstøbt
aluminium
	Elektronisk styring af
hastighed

Røreværk til blandemængder op til 100 kg
Til materialer såsom puds, mørtel, farve, lim osv.
Stort drejningsmoment sikrer let omrøring af seje materialer
Elektronisk styring af optimal hastighed alt efter materiale
Kan anvendes i blandeanlæg
Spændhals 43 mm i diameter

OPTAGEN

EFFEKT

MOMENT

HASTIGHED

1.400 W

72 Nm

190 – 470 omdr./min. M14 X 2

GEVIND

BLANDEMÆNGDE

fra 100 kg

5,0 kg

BSM 2842 | OMRØRING | 95

BSM 2842

VARENR.

Hurtigrøreværk BSM 2842 			
Rørestav omrøring af flydende og bløde materialer
120 mm
M14 x 2
Rørestav omrøring af seje materialer fra bund til top
120 mm
M14 x 2
Rørestav omrøring af seje materialer fra top til bund
120 mm
M14 x 2

Røreværk

BSM2842
46987
46995
47001
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Røreværk til materialemængder op til 100 kg

BSM 284
Håndholdt
FORDELE FOR DEN
PROFESSIONELLE
	Sikker takket være
allround ergonomisk
greb - enkel håndtering
	Lang levetid takket
være solid gearkasse i
pulverlakeret trykstøbt
aluminium
	Elektronisk styring af
hastighed

Røreværk til blandemængder op til 100 kg
Til materialer såsom puds, mørtel, farve, lim osv.
Stort drejningsmoment sikrer let omrøring af seje materialer
Elektronisk styring af optimal hastighed alt efter materiale
Kan anvendes i blandeanlæg
Spændehals 43 mm i diameter
				

OPTAGEN EFFEKT
1.400 W

MOMENT
72 Nm

HASTIGHED

190 – 470 omdr./min. M14 X 2

GEVIND

BLANDEMÆNGDE

fra 100 kg

4,7 kg
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BSM 284

VARENR.

Røreværk BSM 284 uden transportkuffert i metal og tilbehør			
Rørestav omrøring af flydende og bløde materialer
120 mm
M14 x 2
Rørestav omrøring af seje materialer fra bund til top
120 mm
M14 x 2
Rørestav omrøring af seje materialer fra top til bund
120 mm
M14 x 2

BSM284
46987
46995
47001

Hurtigrøreværk

Rørestav til seje materialer

Rørestav til lette materialer
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Røreværk til materialemængder op til 25 kg

BSM 270
Håndholdt
FORDELE FOR DEN
PROFESSIONELLE
	Sikker takket være
ergonomisk greb enkel håndtering
	Lang levetid takket
være solid gearkasse i
pulverlakeret trykstøbt
aluminium
	Elektronisk styring af
hastighed

Røreværk til blandemængder op til 25 kg
Til materialer såsom puds, mørtel, farve, lim osv.
Stort drejningsmoment sikrer let omrøring af seje materialer
Elektronisk styring af optimal hastighed alt efter materiale
Kan anvendes i blandeanlæg
Spændhals 43 mm i diameter

OPTAGEN

EFFEKT

MOMENT

HASTIGHED:

800 W

18 Nm

190 – 550 omdr./min. 1/2“ X 20 UNF

GEVIND

BLANDEMÆNGDE

fra 25 kg

3,1 kg
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BSM 270

VARENR.

Røreværk BSM 270 med adapter til M14 x 2, uden transportkuffert i metal og tilbehør
Rørerstav til BSM 270 til fastspænding i borepatron og til omrøring af mindre mængder,
f.eks. lim, tilslutningsgevind 90 mm i diameter 6-kantet
Borepatron ½” x 20 UNF

Hurtigrøreværk

Rørestav

BSM270
7989
32490
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BAIER special løsninger til krævende opgaver

Fuldautomatisk,
økonomisk og
præcis fræsning

Der findes fræseopgaver, som kræver særlig megen tid, styrke
og penge, den største nøjagtighed, eller som er sundhedsfarlig.
Netop derfor har BAIER udviklet specielle løsninger, som letter
arbejdet for den professionelle. Således muliggør det patenterede
skinnesystem BRS 514 fræsning i lofter, på vægge eller gulve med
sin præcise og automatiske styring. Systemet bliver derfor også
anvendt i kontamineret beton ved nedlukning af atomkraftværker.
Gulvfræsningssystemet BDN 511 kombinerer diamant-fræseren
med en styrevogn. Således kan store og meget hårde gulvflader
hurtigt og enkelt fræses i en behagelig arbejdsstilling.
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Skinnesystem

BRS 512, 513, 514
Automatisk skinnesystem
FORDELE FOR DEN
PROFESSIONELLE
	Sikker takket være præcis
styringssystem
	Beskyttet takket være
adskillige beskyttelses
elementer til optimal
styring
	Støvfri takket være
optimalt udsugning
	Lang levetid takket
være styringselementer
i høj kvalitet og
BAIER maskiner
	Økonomisk takket være
næsten automatisk
arbejde

Skinnesystem med præcis og automatisk styring til fræsning
i lofter, på vægge og gulve
	Til krævende opgaver som f.eks. nedlukning af
atomkraftværker i kontamineret beton eller præcise
gulvmarkeringer i lufthavne og på banegårde
	Fræsning af riller op til 50 mm i bredden og 32 mm i dybden
i én arbejdsgang i armeret beton og alle andre stenarter
	Præcis styring og hurtig automatisk fremføring sikrer en
perfekt linie med minimalt slid af diamant-skiverne
	Patenteret og let transportabelt system, let at
forlænge ved hjælp af hurtig kilekoblingsforbindelse

OPTAGEN EFFEKT

HASTIGHED

SKIVEDIAMETER

SKÆREBREDDE

SKÆREDYBDE

VÆGT

2.400 W

7.800 omdr./min.

150 mm

7 – 50 mm

7 – 45 mm

9 kg (Maskine)
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BRS 512, 513 , 514
BRS 514 alt inkl. med BDN 511, 4 motorer til dybdeindstilling, oven-/nedenføring , højre-/venstreløb,
2 x 2 m vandrette styringslister, 6 m lodrette styringslister, 2 vægafstandsholdere, styringsglidere og SPS-styring
BRS 513 manuel med BDN 511, 2 x 2 m vandrette styringslister, 6 m lodrette styringslister, 2 vægafstandsholdere og styringsglidere
BDN 511 med 11 diamant-klinger guld II og gevindplade
Styringsskinner til BRS 514, 1 m til vandret styring, 80 x 40 x 1000 mm og rund tandstang til motordrev
Styringsskinner til BRS 514, 1 m til lodret styring, 80 x 80 x 1000 mm og rund tandstang til motordrev
Styringsglidere vandret til BRS 514 (2 dele er nødvendige til op- og nedadgående bevægelse)
Styringsglidere lodret med maskinglider opstilling BDN 514
Træning pr. dag til BRS 514
SPS-styring til intelligent styreeletronik (kun BRS 514)
Styringsskinner til BRS 512, 1 m til vandret styring, 80 x 40 x 1000 mm
Styringsskinner til BRS 512, 1 m til lodret styring, 80 x 80 x 1000 mm
Styringsglidere vandret til BRS 512 (2 dele nødvendige til op- og nedadgående bevægelse)
Styringsslidser lodret med maskinglideropstilling BDN 512
Vægafstandsholder til høj stabilitet

104 | SPECIAL

Gulvfræsesystem

BDN 511 – til fræsning tæt ved væg
Til tørfræsning
FORDELE FOR DEN
PROFESSIONELLE
	Sikker takket være den
verdenskendte, unikke og
ydelsesstærke udkobling
	Ingen overbelastning
takket være overbelastningsrelæet og derfor
ingen ventetid, før motoren
genstarter efter frakobling
	Lave driftsomkostninger,
fordi glidekoblingen ved
elektronisk styring er
næsten uden slid
	Elektronik til softstart og
LED-display til optimal
skæring
	Støvfri fræsning
takket være optimal
støvudsugning, 38 mm
i diameter

Diamant-rlllefræser med 11 diamant-klinger til fræsning op
til 50 mm i bredden og 25 mm i dybden i én arbejdsgang
	2.400 W motoreffekt og optimal hastighed til fræsning
af større flader med de hårdeste materialer
Alle fræsedybder i et snit muligt med 11 diamant-skiver
	Kan anvendes med skinnesystemerne BRS 512,
513 og 514 og gulvfræsesystemet BDN 511
Værktøjsfri dybdejustering op til 25 mm
Huldiamet 30 mm i diameter

OPTAGEN EFFEKT

HASTIGHED

SKIVEDIAMETER

SKÆREBREDDE

SKÆREDYBDE

VÆGT

2.400 W

7.800 omdr./min.

150 mm

op til 50 mm

op til 25 mm

6,5 kg
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BDN 511

VARENR.

Diamant-fræser BDN 511 til brug tæt på væg med 11 diamant-skiver guld II i transportkuffert
Særlig skiftenøgle til at stramme og løsne diamant-skiver
Styringsvogn til BDN 511
Diamant-klinge guld II, 150 x 30 mm til armeret beton, højkomprimeret kalksten,
mursten og poroton

BDN511WN
11239
7336
7626

Diamant-klinge

Den nyudviklede udsugningskappe på
BDN 511 gør det muligt at arbejde tæt
på væggen. Med denne maskine kan der
skæres ved væggen i én arbejdsgang.
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BAIER tilbehør

Kvalitet og stabilitet
betaler sig hele tiden for dig.
Levetid over gennemsnittet og enorm robusthed - det gælder ikke kun for
BAIER elværktøj, men også for det komplette BAIER tilbehør.
Ethvert BAIER produkt er udviklet omhyggeligt, testet nøje og optimeret
konsekvent for at stille den optimale løsning til rådighed for din opgave.
En helt særlig styrke er den vifte af BAIER diamant-værktøjer, der gør
det muligt for dig at mestre selv de sværeste udfordringer hurtigere,
enklere og mere præcist. Uanset om du anvender diamant-klinge eller
slibeskive, diamant-tør- eller vådebor, mejsel eller savblad - så vil du
altid kunne finde det bedste forhold mellem pris, ydeevne og stabilitet.
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Diamant-klinger

Fræsning og skæring

BAIER professionel kvalitet:
arbejder stærkere, hurtigere
og holder længere

Guld II
10 mm segment
Tør- og vådskæring

ANVENDELSE
beton, armeret beton,
frilagt beton, mursten

		
DIMENSIONER

VARENR.

150 x 22,2 mm

Guld
10 mm segment
Tør- og vådskæring

FORARBEJDNING
sintret turbo

75333

ANVENDELSE
beton, armeret beton, frilagt beton, mursten

FORARBEJDNING
sintret fudrandet

		
DIMENSIONER		

VARENR.

150 x 22,2 mm		
185 x 22,2 mm		

51151
72074
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Blå
10 mm segment
Tør- og vådskæring

Hvid
10 mm segment
Tør- og vådslibning

Sølv
10 mm segment
Tør- og vådslibning

ANVENDELSE
beton, armeret beton, frilagt beton, kalksten

FORARBEJDNING
lasersvejset

		
DIMENSIONER		

VARENR.

150 x 22,2 mm		
185 x 22,2 mm		

5272
46532

ANVENDELSE
kalksten, poroton, gasbeton,
mursten

FORARBEJDNING
sintret

DIMENSIONER		

VARENR.

150 x 22,2 mm		
185 x 22,2 mm		

28712
46516

ANVENDELSE
beton, armeret beton,
gasbeton, mursten

FORARBEJDNING
lasersvejset

		
DIMENSIONER		

VARENR.

185 x 22,2 mm		

6565
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Diamant-klinger

Fræsning og skæring
Laser Turbo Premium
10 mm segment
Tør- og vådskæring

ANVENDELSE
beton, armeret beton,
frilagt beton, mursten

FORARBEJDNING
lasersvejset turbo

		
DIMENSIONER		

VARENR.

115 x 22,2 mm		
125 x 22,2 mm		
140 x 22,2 mm		
150 x 22,2 mm		
180 x 22,2 mm		
230 x 22,2 mm		
300 x 20,0 mm		
300 x 25,4 mm		
350 x 20,0 mm		
350 x 25,4 mm		
400 x 25,4 mm		
450 x 25,4 mm		
500 x 25,4 mm		
600 x 25,4 mm		

7208
7209
8362
7210
7211
7212
7213
7214
7215
7216
7218
7219
7220
7221

Yderligere størrelser kan leveres på bestilling.

Ideal Standard
10 mm segment
Tør- og vådskæring

ANVENDELSE
gasbeton, poroton,
puds, mursten

FORARBEJDNING
lasersvejset

		
DIMENSIONER		

VARENR.

115 x 22,2 mm		
125 x 22,2 mm		
150 x 22,2 mm		
180 x 22,2 mm		
230 x 22,2 mm		

7222
7223
7224
7225
7226
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Turbo High Speed
10 mm segment
Tør- og vådskæring

S10 Standard
10 mm segment
Tør- og vådskæring

Turbo (All)Round
10 mm segment
Tør- og vådskæring

ANVENDELSE
beton, armeret beton,
frilagt beton, mursten

FORARBEJDNING
sintret turbo

RILLESKÆRING &

		
DIMENSIONER		

VARENR.

115 x 22,2 mm		
125 x 22,2 mm		
150 x 22,2 mm		
180 x 22,2 mm		
230 x 22,2 mm		

7233
7234
7235
7236
7238

ANVENDELSE
beton, gasbeton,
puds, mursten

FORARBEJDNING
sintret

DIMENSIONER		

VARENR.

115 x 22,2 mm		
125 x 22,2 mm		
150 x 22,2 mm		
180 x 22,2 mm		
230 x 22,2 mm		

7241
7242
7243
7244
7245

ANVENDELSE
poroton, gasbeton,
puds, mursten

FORARBEJDNING
sintret turbofortanding, fuldrandet

DIMENSIONER		

VARENR.

115 x 22,2 mm		
125 x 22,2 mm		
150 x 22,2 mm		
180 x 22,2 mm		
230 x 22,2 mm		

7227
7228
7230
7231
7232
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Diamant-klinger

Skæring
Asphalt Premium
10 mm segment
Tør- og vådskæring

ANVENDELSE
asfalt

FORARBEJDNING
lasersvejset

		

DIMENSIONER		

VARENR.

300 x 20,0 mm		
300 x 25,4 mm		
350 x 20,0 mm		
350 x 25,4 mm		
400 x 20,0 mm		
400 x 25,4 mm		
450 x 25,4 mm		
500 x 25,4 mm		
600 x 25,4 mm		

7197
7198
7200
7199
7201
7202
7204
7205
7207

Yderligere størrelser kan leveres på bestilling.

Turbo Express
7 mm segment, ekstra tynd

ANVENDELSE
porcelænsfliser, k
 eramiske
fliser, granit, natursten

FORARBEJDNING
sintret

DIMENSIONER		

VARENR.

115 x 1,2 x 22,23 mm		
125 x 1,2 x 22,23 mm		
150 x 1,4 x 22,23 mm		
180 x 1,6 x 22,23 mm		
230 x 1,8 x 22,23 mm		

7267
7266
7265
7264
7263
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Dåsesænkning

Boring
Titanium dåsesænker
10 mm segment

ANVENDELSE
beton, armeret beton,
højkomprimeret kalksten

FORARBEJDNING
lasersvejset

		
FARVEKODE		

DIAMETER

Hvid 		

68 mm 1 1/4“			
82 mm 1 1/4“			

Hvid		

Dåsesænker
10 mm segment

GEVIND

ANVENDELSE
mursten, poroton, gasbeton

FARVEKODE		

DIAMETER

Orange		
Orange		

68 mm
82 mm

Cyklon-dåsesænker
10 mm segment

ANVENDELSE
beton, armeret beton,
højkomprimeret kalksten

FARVEKODE		

DIAMETER

Cyklon		
Cyklon		

82 mm
82 mm

VARENR.

6654
6491

FORARBEJDNING
lasersvejset

GEVIND

VARENR.

1 1/4“
1 1/4“

6749
6750

FORARBEJDNING
lasersvejset

GEVIND		

VARENR.

1 1/4“		
M16		

6933
6934
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Dåsesænkning

Boring
XXXX

Titanium dåsesænker
10 mm segment

udsugningshuller
på bagsiden

ANVENDELSE
beton, armeret beton, højkomprimeret kalksten

FARVEKODE		

DIAMETER

titanium		
titanium		
titanium		
titanium		

68 mm
82 mm
68 mm
82 mm

XXXX

Diamant-dåsesænker
Premium beton 1
 0 mm
segment

FORARBEJDNING
lasersvejset

GEVIND		
M16
M16
M16
M16

ANVENDELSE
beton, frilagt beton, klinker

VARENR.
6374
6263
6378
6376

FORARBEJDNING
lasersvejset

		

FARVEKODE		

DIAMETER

blå		
blå		

68 mm
82 mm

BAIER kvalitet for
den professionelle:
forøg effektiviteten
med dåsesænkere

GEVIND

VARENR.

M16
M16

2394
2402
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Diamant-dåsesænker
Premium Universal
10 mm segment

ANVENDELSE
mursten, poroton, gasbeton

FARVEKODE		

DIAMETER

orange		
orange		

68 mm
82 mm

Diamant-dåsesænker
Premium 10 mm segment

FORARBEJDNING
lasersvejset

TILSLUTNING 		

VARENR.

M16		
M16		

48330
48322

ANVENDELSE
gasbeton, puds, højkomprimeret kalksten

FARVEKODE		

DIAMETER

gul		
gul		

68 mm
82 mm

Diamant-dåsesænker
Turbo Standard 10
mm segment

FORARBEJDNING
lasersvejset

TILSLUTNING 		

VARENR.

M16		
M16		

65680
65268

ANVENDELSE
beton, frilagt beton, klinker

FARVEKODE		

DIAMETER

mørkeblå		
mørkeblå		

68 mm
82 mm

Diamant-dåsesænker
Standard 10 mm segment

FORARBEJDNING
lasersvejset

TILSLUTNING 		
M16
M16

ANVENDELSE
mursten, poroton, gasbeton

VARENR.
7414
7415

FORARBEJDNING
lasersvejset

		

FARVEKODE		

DIAMETER

rød		
rød		

68 mm
82 mm

TILSLUTNING 		

VARENR.

M16		
M16		

7416
7417
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Diamant-våd- og tørborekroner

Boring
Titanium-tørborekroner
10 mm segment

ANVENDELSE
beton, armeret beton, højkomprimeret kalksten

FORARBEJDNING
lasersvejset

		
DIAMETER		

GEVIND

52 mm		
56 mm 		
62 mm		
68 mm		
82 mm		
102 mm		
112 mm		
122 mm		
127 mm		
132 mm		
142 mm		
152 mm		
162 mm		
182 mm		
202 mm		

1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”

LÆNGDE

VARENR.

400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm

6351
6354
6496
6356
6358
6360
6362
6364
6402
6366
6817
6368
6370
6694
6372

ANVENDELSE
beton, armeret beton, klinker

Premium vådborekroner
Beton 10 mm segment

		

DIAMETER		

GEVIND

10 mm		
12 mm		
14 mm		
16 mm		
18 mm		
20 mm		
25 mm		
28 mm		
30 mm		
32 mm		
35 mm		
40 mm		
45 mm		
50 mm		
60 mm		

1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”

FORARBEJDNING
loddet
blå

LÆNGDE

VARENR.

200 mm
200 mm
200 mm
200 mm
200 mm
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm

7348
7349
7350
7352
7353
7354
7355
8330
7356
8331
7357
7358
7359
7360
8332
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Premium-vådborekroner
10 mm segment

ANVENDELSE
beton, armeret beton, klinker

DIAMETER		

GEVIND

52 mm		
56 mm		
62 mm		
68 mm		
72 mm		
82 mm		
92 mm		
102 mm		
112 mm		
122 mm		
127 mm		
132 mm		
138 mm		
152 mm		
162 mm		
178 mm		
182 mm		
187 mm		
202 mm		
222 mm		
252 mm		
300 mm		
350 mm		
400 mm		

1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”

LÆNGDE
400 mm		
400 mm		
400 mm		
400 mm		
400 mm		
400 mm		
400 mm		
400 mm		
400 mm		
400 mm		
400 mm		
400 mm		
400 mm		
400 mm		
400 mm		
400 mm		
400 mm		
400 mm		
400 mm		
400 mm		
400 mm		
400 mm		
400 mm		
400 mm		

VARENR.
6721
60301
66563
59451
8333
59220
6722
58560
65169
59873
59212
59469
8277
58651
59477
8335
66985
8278
59485
67108
59493
65524
65532
65540

XXXX

Forlængere til borekroner

LÆNGDE		

GEVIND

VARENR.

200 mm		
300 mm		
150 mm		
300 mm		

1 1/4“ UNC
1 1/4“ UNC
1/2“
1/2“

3301010004
3301010005
3301010001
3301010002
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Diamant-vådborekroner og flisebor

Boring
Premium vådborekroner
Granit 10 mm segment

ANVENDELSE
granit, marmor, natursten

FORARBEJDNING
loddet

		

DIAMETER		
10 mm		
12 mm		
14 mm		
16 mm		
18 mm		
20 mm		
25 mm		
30 mm		
35 mm		
40 mm		
45 mm		
50 mm		

Premium diamant-Flisebor
10 mm segment

GEVIND
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”

LÆNGDE

VARENR.

200 mm
200 mm
200 mm
200 mm
200 mm
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm

7361
7362
7363
7364
7365
7366
7367
7368
7370
7371
7372
7373

ANVENDELSE
granit, marmor, natursten

FORARBEJDNING
loddet

		

DIAMETER		

GEVIND

6 mm		
8 mm		
10 mm		
12 mm		
14 mm		
16 mm		
20 mm		
30 mm		
42 mm		
52 mm		

1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”

LÆNGDE

VARENR.

70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm

59618
59626
59634
59907
60442
59915
59923
59931
73759
73767
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Tør flisebor

ANVENDELSE
keramik, naturstensfliser, porcelænsfliser

FORARBEJDNING
galvanisk

DIAMETER

GEVIND			

VARENR.

5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm

1/4” (6-kant)			
1/4” (6-kant)			
1/4” (6-kant)			
1/4” (6-kant)			
1/4” (6-kant)			
1/4” (6-kant)			

7032
7033
7034
7035
7036
7037

DIAMETER

ANVENDELSE			

VARENR.

6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm

2 bor		
1 bor		
1 bor		
1 bor		
1 bor og borestøtte i rustfrit stål		

7038

Tør flisebor
Sæt
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Diamant-flisebor og borkronesegmenter

Boring
Vakuum-special-flisebor

ANVENDELSE
keramik, natursten/
fliser, porcelænsfliser

		
DIAMETER

GEVIND

		

VARENR.

5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
18 mm
20 mm
22 mm
25 mm
27 mm
28 mm
30 mm
32 mm
35 mm
38 mm
40 mm
42 mm
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
65 mm
68 mm
73 mm
75 mm
80 mm
82 mm
85 mm
90 mm
95 mm
100 mm
120 mm

M 14 			
M 14 			
M 14 			
M 14 			
M 14 			
M 14 			
M 14 			
M 14 			
M 14 			
M 14 			
M 14 			
M 14 			
M 14 			
M 14 			
M 14 			
M 14 			
M 14 			
M 14 			
M 14 			
M 14 			
M 14 			
M 14 			
M 14 			
M 14 			
M 14 			
M 14 			
M 14 			
M 14 			
M 14 			
M 14 			
M 14 			
M 14 			
M 14 			

7571
7572
7573
7574
7576
7577
7578
7579
7580
7581
7582
7584
7585
7586
7587
7588
7589
7590
7592
7593
7594
7595
7596
7597
7598
7599
7600
7601
7602
7603
7604
7605
7606
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Premium
borekronesegmenter
Titanium 10 mm

ANVENDELSE
beton, armeret beton, klinker

Segmenthøjde
10 mm

		

DIAMETER		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

30 mm		
40 – 50 mm		
50 – 70 mm		
70 – 80 mm		
90 – 120 mm		
120 – 140 mm		
150 – 180 mm		
180 – 250 mm		
250 – 300 mm 		
> 300 mm		

Premium
borekronesegmenter
10 mm

ANVENDELSE
Hård binding til slibematerialer
Blød binding til armeret beton
		
DIAMETER		

VARENR.
7303
6542
6543
6544
6545
6546
6547
6548
6549
6550

Segmenthøjde
10 mm

VARENR.

		
		
		
		
		
		
		
		
		

40 – 50 mm		
50 – 70 mm		
70 – 90 mm		
90 – 120 mm		
120 – 150 mm		
150 – 180 mm		
180 – 250 mm		
250 – 300 mm		
> 300 mm		

hård		
hård		
hård		
hård		
hård		
hård		
hård		
hård		
hård		

7046
6666
7050
7054
7058
6667
6669
6670
7063

		
		
		
		
		
		
		
		
		

40 – 50 mm		
50 – 70 mm		
70 – 90 mm		
90 – 120 mm		
120 – 150 mm		
150 – 180 mm		
180 – 250 mm		
250 – 300 mm		
> 300 mm		

blød 		
blød 		
blød 		
blød 		
blød 		
blød 		
blød 		
blød 		
blød 		

7047
6675
7051
7055
7059
6676
6677
6678
7064
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Centreringsdorn og centreringsvinge

Centrering
Centreringsvinge

DIAMETER		

VARENR.

42 mm			
52 mm			
62 mm			
68 mm			
72 mm			
82 mm			
92 mm			
102 mm			
112 mm			
122 mm			
127 mm			
132 mm			
142 mm			
152 mm			
162 mm			
172 mm			
182 mm			
192 mm			
202 mm			
252 mm			

63826
63834
63842
6718
63859
63867
63875
63883
63891
63909
6719
63917
7091
63925
63933
76547
76554
76562
76570
7400

Yderligere størrelser kan leveres på bestilling.

XXXX

Centreringsdorn

Længde og ANVENDELSE		

VARENR.

		300 – 450 mm, justerbar		
		Centreringsdorn til dåsesænker 		

74179
6471
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Præcisionstilbehør

Præcisionsarbejde
XXXX

Profi skærpeplade

			

VARENR.

				

15453

XXXX

Baier forlænger til diamantbor
LÆNGDE		

GEVIND

VARENR.

200 mm		
300 mm		
150 mm		
300 mm		

1 1/4“ UNC
1 1/4“ UNC
1/2“
1/2“

3301010004
3301010005
3301010001
3301010002

			

GEVIND

VARENR.

			
			
			
			
			
			

½” F -> 1¼” F
½” M -> 1¼” M
½” F - ½” F
½” M -> borepatron
½” M -> SDS
½” F - ½” F

340 100 0046
340 100 0047
340 101 40023
340 100 0005
340 100 0006
320 100 0051

XXXX

Adabter til Diamantbor
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Slibeskiver

Polering
Diamant-slibeskive
Premium

ANVENDELSE
beton, frilagt beton, granit

		

Diamant-slibeskive
Standard

DIMENSIONER		

VARENR.

100 x 22,2 mm			
125 x 22,2 mm			
150 x 22,2 mm			
180 x 22,2 mm			

7406
7407
7408
7409

ANVENDELSE
kalksten, mursten, poroton

		

Diamant-slibeskive
Special

DIMENSIONER		

VARENR.

100 x 22,2 mm			
125 x 22,2 mm			
150 x 22,2 mm			
180 x 22,2 mm			

7410
7411
7412
7413

ANVENDELSE
kalksten, mursten, poroton

		

DIAMETER		

ANVENDELSE

VARENR.

125 mm		
125 mm		

til finslibning
til grovslibning

67892
67918
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Diamant-slibeskive
Special

ANVENDELSE
beton, frilagt beton, granit

		

Hårdmetal-slibeskive

DIAMETER 		

ANVENDELSE

VARENR.

125 mm		
125 mm		

til finslibning
til grovslibning

67884
67900

EINSATZBEREICHE
beton, frilagt beton, cement

		

Diamant-skrubbeskive

DIMENSIONER		

VARENR.

125 mm			

73387

ANVENDELSE
granit, marmor, beton

		

Slibeskive
Turbo Longlife

DIMENSIONER		

VARENR.

125 mm			

73411

ANVENDELSE
beton, mursten, kalksten

		

DIMENSIONER		

VARENR.

125 x 8 x 10 x 23 mm		
125 x 8 x 10 x 28 mm		

7268
7269
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BAIER Core-Bit

Japanerbor
Baier Core-Bit
BAIER Core-Bit Enkeltskær
BAIER Core-Bit Dobbeltskær

'

BAIER Core-Bit Enkeltskær

DIAMETER

LÆNGDE

Skær

VARENR.

22 mm
25 mm
29 mm
32 mm
35 mm
38 mm
40 mm
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
85 mm
90 mm
95 mm
100 mm
105 mm
110 mm
120 mm
130 mm
140 mm
150 mm
160 mm
170 mm
180 mm
190 mm
200 mm
210 mm
220 mm
250 mm
300 mm

175 mm
175 mm
170 mm
170 mm
170 mm
170 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm

Enkelt
Enkelt
Dobbelt
Dobbelt
Dobbelt
Dobbelt
Dobbelt
Dobbelt
Dobbelt
Dobbelt
Dobbelt
Dobbelt
Dobbelt
Dobbelt
Dobbelt
Dobbelt
Dobbelt
Dobbelt
Dobbelt
Dobbelt
Enkelt
Enkelt
Enkelt
Enkelt
Enkelt
Enkelt
Enkelt
Enkelt
Enkelt
Enkelt
Enkelt
Enkelt
Enkelt
Enkelt

DRC22
DRC25
DRC29
DRC32
DRC35
DRC38
DRC40
DRC45
DRC50
DRC55
DRC60
DRC65
DRC70
DRC75
DRC80
DRC85
DRC90
DRC95
DRC100
DRC105
DRC105
DRC120
DRC130
DRC140
DRC150
DRC160
DRC170
DRC180
DRC190
DRC200
DRC210
DRC220
DRC250
DRC300
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BAIER Core-Bit

Tørboring
BAIER Core-Bit Rør, forlængere og adaptere

'

DIAMETER

LÆNGDE

Skær

VARENR.

22 mm
25 mm
29 mm
32 mm
35 mm
38 mm
40 mm
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
85 mm
90 mm
95 mm
100 mm
105 mm
110 mm
120 mm

175 mm
175 mm
170 mm
170 mm
170 mm
170 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm

Enkelt
Enkelt
Dobbelt
Dobbelt
Dobbelt
Dobbelt
Dobbelt
Dobbelt
Dobbelt
Dobbelt
Dobbelt
Dobbelt
Dobbelt
Dobbelt
Dobbelt
Dobbelt
Dobbelt
Dobbelt
Dobbelt
Dobbelt
Dobbelt
Dobbelt

DRCR22
DRCR25
DRCR29
DRC R32
DRCR35
DRCR38
DRCR40
DRCR45
DRCR50
DRCR55
DRCR60
DRCR65
DRCR70
DRCR75
DRCR80
DRCR85
DRCR90
DRCR95
DRCR100
DRCR105
DRCR105
DRCR120

Forlængerskaft			

LÆNGDE

VARENR.

Baier Core-Bit forlænger 200 mm - ½” 20UNF, M ->F			
SDS Plus forlængerskaft 250 mm - ½” 20UNF		
SDS Max forlængerskaft 250 mm - ½” 20UNF			

200 mm
250 mm
250 mm

BAIER Corebit Rør Enkeltskær
BAIER Corebit Rør Enkeltskær
BAIER Corebit Rør Dobbeltskær
BAIER Corebit Rør Dobbeltskær
BAIER Corebit Rør Dobbeltskær
BAIER Corebit Rør Dobbeltskær
BAIER Corebit Rør Dobbeltskær
BAIER Corebit Rør Dobbeltskær
BAIER Corebit Rør Dobbeltskær
BAIER Corebit Rør Dobbeltskær
BAIER Corebit Rør Dobbeltskær
BAIER Corebit Rør Dobbeltskær
BAIER Corebit Rør Dobbeltskær
BAIER Corebit Rør Dobbeltskær
BAIER Corebit Rør Dobbeltskær
BAIER Corebit Rør Dobbeltskær
BAIER Corebit Rør Dobbeltskær
BAIER Corebit Rør Dobbeltskær
BAIER Corebit Rør Dobbeltskær
BAIER Corebit Rør Dobbeltskær
BAIER Corebit Rør Dobbeltskær
BAIER Corebit Rør Dobbeltskær

Adapter				
SDS plus adapter - ½” 20UNF			
SDS-max adapter - ½” 20UNF			

DRC005
DRC001
DRC002

VARENR.
DRC003
DRC13

Centerbor			

LÆNGDE

VARENR.

Centerbor 260mm 29-38mm K x 6			
Centerbor 230mm 40-55mm K x 6		
Centerbor 230mm Ø60-300mm Kx 8			

260 mm
230 mm
230 mm

DRC006
DRC006-2
DRC007
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MULTI-P HULSAVEN -hurtigste hulsav i alle lette byggematerialer!

6 Gange hurtigere!
tørboring

Borer op til 6 gange hurtigere end traditionelle BI-metal hulsave.
	MULTI-P til alle lette byggematerialer; MDF, massivt træ,
laminat plader, spånplader, kunststof, murværk, glasfiber,
40 mm spånafgang
lette vægfliser, porrebeton, gasbeton, kalksten og gips.
	Fremstillet på nyeste CNC maskiner, det ypperste
af hvad nutidens teknologi kan producere.
1,5 mm stærk godstykkelse
på stamrøret
	Ny let håndtering. MULTI-P hulsaven leveres
med et specialkonstrueret udtræksværktøj til at
fjerne eventuelt fastsiddende borekerner.
Udstøderhuller
i bagstykket
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BAIER Multi-P

Hulsave, centerbor og adaptere
BAIER Core-Bit Rør, forlængere og adaptere

'

BAIER Multi-P Hulsav
BAIER Multi-P Hulsav
BAIER Multi-P Hulsav
BAIER Multi-P Hulsav
BAIER Multi-P Hulsav
BAIER Multi-P Hulsav
BAIER Multi-P Hulsav
BAIER Multi-P Hulsav
BAIER Multi-P Hulsav
BAIER Multi-P Hulsav
BAIER Multi-P Hulsav
BAIER Multi-P Hulsav
BAIER Multi-P Hulsav
BAIER Multi-P Hulsav
BAIER Multi-P Hulsav
BAIER Multi-P Hulsav
BAIER Multi-P Hulsav
BAIER Multi-P Hulsav
BAIER Multi-P Hulsav
BAIER Multi-P Hulsav

DIAMETER

LÆNGDE

Platter

20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
55 mm
56 mm
60 mm
65 mm
68 MM
71 mm
74 mm
76 mm
80 mm
85 mm
105 mm
115 mm
125 mm

60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm

2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
6
6

Tilbehør		
DIAMETER
BAIER Multi-P Adapter 3kt			
BAIER Multi-P Adapter 3kt		
BAIER Multi-P Adapter SDS			
BAIER Multi-P Adapter SDS			
BAIER Multi-P Centerbor		
8 mm

LÆNGDE
60 mm
200 mm
60 mm
200 mm
125 mm

MP001
MP004
MP005
MP003
MP002

VARENR.
MP20
MP25
MP30
MP35
MP40
MP45
MP50
MP55
MP56
MP60
MP65
MP68
MP71
MP74
MP76
MP80
MP85
MP105
MP115
MP125

VARENR.
MP001
MP002
MP003
MP004
MP005
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§1 GARANTI
Hvis intet andet skriftligt foreligger, ydes der, ved salg af nye salgsgenstande, garanti i overensstemmelse med de for tiden gældende
garantibestemmelser (jvf. Danske Købelov). Forandringer og forarbejd
ninger foretaget uden sælgers skriftlige samtykke. fritager sælger for
ethvert ansvar. Enhver vare der ønskes erstattet iht. garantien, skal
indsendes franko til sælgers adresse, hvorefter varen vil blive ombyttet, repareret eller krediteret såfremt reklamationen er berettiget.
For brugte genstande ydes der ingen garanti, men mindre andet er
fastsat på skriftlig ordreseddel. Driftstab o. lign erstattes ikke.
§2 PRISER
Såfremt det købte ikke leveres straks efter sælgers accept af ordre,
tages der forbehold for prisstigninger i tilfælde af ændringer i lever
andørpriser, afgifter, toldsatser og valutakurser m.v.
§3 LEVERINGSTIDER
Om opgivne leveringstider tages der forbehold for force majeure og alle
forsinkelser som ligger ud en for sælgers kontrol. Forsinket levering
berettiger ikke køber til at kræve erstatning.
§4 LEVERING
Køberen bærer den fulde risiko for varen fra det øjeblik, den overgives
til forsendelse.
§5 RETURNERING AF VARER
Returnering af varer kan kun finde sted efter forudgående aftale. Varer
skal sendes franko til sælgers adresse og modtages kun ubeskadiget,
i original ubrudt emballage og mod fradrag til dækning af leverings
omkostninger, administration m.v. på min. 20 %
§6 EJENDOMSFORBEHOLD
Ejendomsretten til de solgte effekter forbliver hos sælger, indtil alle
ydelser inkl. morarenter efter nærværende faktura/kontrakt/kontoudtog er betalt.
§7 RETSLIGE DISPOSITIONER
Indtil ejendomsretten af det solgte er endeligt overgået til køberen i
henhold til §6, gælder følgende:
1.	Køberen er uberettiget til, uden sælges skriftlige samtykke at sælge,
pantsætte, udlåne, eller udleje de købte effekter, ligesom disse ikke
uden skriftligt samtykke må bringes uden for landets grænser.
2.	Køberen er pligtig til at omgå det købte på omhyggelig måde og
holde det i god og forsvarlig stand, hvilket sælgeren eller dennes
repræsentant til enhver tid er berettiget til at forvisse sig om ved
tilsyn.
3.	Såfremt køber skifter bopæl, skal han omgående og skriftligt underrette sælger herom.
4.	Køber er pligtig til at holde de købte genstande brand- og tyveri
forsikrede for deres fulde værdi i et anerkendt forsikringsselskab.
5.	Køberen bærer risiko for det købtes hændelige undergang eller
beskadigelse
§8 MISLIGHOLDELSE
Er købesummen eller andre ydelser i henhold til nærværende faktura/ordreseddel ikke sælger i hænde senest 14 dage efter forfaldstid, eller træffer køberen ikke i rette tid foranstaltninger, hvorpå købesummens betaling beror, er hele den til
enhver tid restsum med mulige renter, omkostninger etc. straks
forfalden til skadesløs betaling. Restgælden er ligeledes straks forfalden
til skadesløs betaling såfremt køberen skulle undlade at opfylde nogen
af de af ham iht. §7 påhvilende forpligtelser eller overtræde noget af de
af ham givne påbud, såfremt køberen ved bestillingens afgivelse har

givet urigtig erklæring om at være myndig, om at være rådig over sit
bo, eller ikke under nogen form at drive handel med genstande som de
kontrakten/fakturaen omhandlende, såfremt det solgte skulle gå tabt,
og uden hensyn til om dette kan lægge køberen til last, såfremt det
solgte ved køberens mangel på omhu eller ved køberens uforsvarlige
behandling skulle forringes mere end tilfældet er ved normalt brug,
såfremt køberen tager fast ophold i udlandet, såfremt det solgte skulle
blive gjort til genstand for konfiskation eller beslaglæggelse, såfremt
køberen bliver ude af rådighed over sit bo eller standser betalinger
eller såfremt der skulle blive foretaget udlæg eller udpantning i det
solgte.
§9 HENSTAND
En af sælgeren ydet henstand med betaling skal ikke medføre nogen
indskrænkning i sælgerens beføjelser i henhold til nærværende leveringsbetingelser.
§10 TILBAGETAGELSE
Dersom køberen misligholder sine forpligtigelser i henhold til
ovenstående leveringsbetingelser, er sælgeren berettiget til at tage
det solgte tilbage i henhold til kreditkøbeloven.
§11 EKSEKUTION O. LIGN.
Såfremt der skulle blive foretaget udlæg eller udpantning i det
solgte, eller såfremt det det solgte måtte blive gjort til genstand for
konfiskation eller beslaglæggelse, eller såfremt køberen standser sine
betalinger, eller bliver ude af rådighed over sit bo, er køberen pligtig til
utvetydigt at meddele vedkommende ret eller myndighed, at ejendomsretten er sælgers.
§12 MEDDELELSESPLIGT TIL SÆLGER
Endvidere er køberen i så tilfælde pligtig uopholdeligt at give sælger
meddelelse om hvad der er sket. Bliver sælgers ejendom i nogen måde
økonomisk berørt, har han regres-ret overfor køberen i fuldt omfang.
§13 VÆRNETING
Som værneting for afgørelse af eventuelle retstvister, der måtte opstå i
anledning af nærværende handel, aftaler parterne i medfør af RPL:§247
sælgerens værneting. Dette værneting bevares, dersom sælger skulle
have overdraget sine rettigheder til andre . I medfør af §226 stk. 2
aftaler parterne endvidere at lade sagen behandle ved byret, selvom
den ifølge almindelige regler henfører under landsretten.
§14 GÆLDENS STØRRELSE
Køber er indforstået med, at sælgeren såfremt denne måtte have eller
får andre krav mod køberen for reparationer og andre foranstaltninger
vedrørende det solgte end de ved nærværende handel opståede, er berettiget til forlods at anvende indbetalinger fra køberen til nedskrivning
af denne handel uvedkommende fordringer. Enhver ordre optaget af
sælgers repræsentanter er først gyldige, når ordren er accepteret fra
sælgers side. Alle aftaler der ikke er indeholdt i nærværende ordreseddel / faktura er ugyldige.
§15 ANSVAR FOR LEVERANCENS SKADEFORVOLDELSE (PRODUKTANSVAR)
Sælger er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises at skaden
skyldes fejl eller forsømmelser begået af sælgeren eller andre han
har ansvaret for. Sælgeren er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom
eller løsøre, medmindre skaden er forvoldt af sælgeren ved grov
uagtsomhed. Sælgeren er ikke ansvarlig for driftstab eller andet
indirekte tab. Såfremt sælgeren bliver pålagt produktansvar overfor
tredjemand, er køberen forpligtet til at holde sælgeren skadesløs i det
omfang, at sælgerens ansvar er begrænset nærværende bestemmelse.
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