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NIEUW & KRACHTIG
EFFICIËNT & PROFESSIONEEL

Prijs excl. BTW 
Artikelnr. 516163

34° STRIPNAGELAPPARAAT 50-90mmSGT90i AUTONOOM GASNAGELAPPARAAT

€ 499,-
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De SFW09-AT is een licht en krachtig nietapparaat dat 
AT-nieten met een lengte van 6 tot 16 mm verwerkt, 
ideaal voor professioneel gebruik. Dankzij het beperkt 
gewicht is dit bevestigingsapparaat bijzonder ergono-
misch. Dit nietapparaat verwerkt niet alleen Galva en 
Inox AT nieten, maar er is ook een versie voor C-nieten 
verkrijgbaar (#511134) aan dezelfde prijs.

De SLS20-M is een licht en krachtig professioneel, 
industrieel pneumatisch nietapparaat voor middelzwa-
re M nieten met een pootlengte van 12 tot 38 mm. 
De Ultra-lichte machine, ontworpen voor maximaal 
gebruiksgemak en het ”never Lube®” ontwerp, 
zorgen voor een eenvoudig onderhoud en geen vlek-
ken op fijnhout. Dit nietapparaat is ook verkrijgbaar voor 
L-nieten (#512085) aan dezelfde prijs.

De SENCO FinishPro 42 is een krachtig en robuust 
industrieel pneumatisch nagelapparaat voor alle 
binnen en buiten afwerkingstoepassingen. 
Deze FinishPro42 verwerkt nagels van 32 tot 63 mm.

SFW09-AT

SLS20XP-M

FinishPro42XP

AT & C NIET 06-16mm 

M & L NIET 12-38mm

34° DA-NAGEL 32-63mm

Artikelnr. 511133

Artikelnr. 512089

Artikelnr. 515128

 179,- EUR

 499,- EUR

 499,- EUR

 Prijs excl. BTW 

 Prijs excl. BTW 

 Prijs excl. BTW

SENCO is een van ’s werelds meest bekende merken 
op de markt van de pneumatische bevestigingssyste-
men en staat garant voor hoge kwaliteit en betrouwbaar-
heid. Werken met een pneumatisch SENCO apparaat is 
efficiënt, nauwkeurig, eenvoudig, snel en vooral zeer leuk.

Met een pneumatisch SENCO apparaat kan je op korte tijd 
veel nagels of nieten aanbrengen en dit met telkens een 
identiek en perfect resultaat. 
De voordelen voor de gebruiker zijn talrijk ! Met als doel 
maximaal te kunnen voldoen aan de verschillende 

PNEUMATISCHE APPARATUUR
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 549,- EUR/STUK

 429,- EUR/STUK

PNEUMATISCHE APPARATUUR

Artikelnr. 516146

Artikelnr. 510301

SLS18Mg-L
L-nieten
12 - 38 mm
#512104

Artikelnr. SET 510301PP01 Artikelnr. 510301 Artikelnr. 611004 Artikelnr. 62202060

SENCO 3N1

COMPRESSOR
PC1290

SLANGHASPEL
20m 

 99,- EUR/STUK

Dit 34° stripnagelapparaat verwerkt zowel ring als 
gladde nagels van 2.8 tot 3.3 mm dik, met een kop-
diameter van 7.2 mm. Het is het ideale nagelapparaat 
voor het aanbrengen van dakbeschot en het vervaardi-
gen van kozijnen, raamwerk, kisten, kratten en paletten.
Wenst u 50 tot 100mm nagels te verwer-
ken? Geen probleem, dan kan u bij ons ook de 
FramePro651-100mm bestellen (#516105) aan 
499,- EUR per stuk.

FinishPro35Mg
DA nagels
32 - 63 mm
# 515203

De 3 meest gebruikte Senco apparaten 
(FinishPro35Mg+FinishPro18Mg+SLS18Mg-L) 
in een handige T-Loc Systainer. Deze geweldige 
machines zijn ideaal voor uw klussen in binnen- 
en buitentoepassingen. De speciale bodemvorm 
in de Systainer beschermt uw apparaten tijdens 
het transport. Wenst u de 3 types apparaten liever 
als apart gereedschap, met elk een eigen koffer, 
dan kan dit ! Informeer u bij uw Senco adviseur.

Met de twee SENCO systainers kan u op een ge-
organiseerde manier aan de slag! Ze zijn makke-
lijk stapelbaar, bevatten de juiste apparatuur voor 
zowel klussen binnen als op de werf en alle no-
dige verbruiksgoederen voor een goede werking 
van de apparaten zijn tegelijkertijd makkelijk in de 
3N1 op te bergen en uiteraard bij ons verkrijgbaar!
Incl. AERFAST 20m slanghaspel.

FramePro601

SENCO 3N1: FinishPro35Mg & FinishPro18Mg & SLS18Mg-L

3N1 SYSTAINER SET OF PER STUK?

34° D-KOPNAGEL 50-90mm

 399,- EUR

 549,- EUR

 999,- EUR

 Prijs excl. BTW

vereisten per werkomgeving en toepassing ontwikkelde 
SENCO 3 verschillende categorieën.
De apparatuur binnen de “XPro” familie werd ontwik-
keld als meest duurzame productlijn op de markt. 
Bij intensief gebruik, zoals we die onder andere 

kennen in industriële omgevingen, worden de troeven 
zoals levensduur en ergonomie meteen herkend.
De ”Pro” familie werd ontworpen voor de professionele 
gebruiker. Deze apparaten kennen een ontwerp zonder enig 
compromis en zijn dagelijks inzetbaar. 

 Prijs excl. BTW

FinishPro18Mg
AX nagels
15 - 50 mm
#514110

DA NAGEL, AX NAGEL, L NIET
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De FinishPro35Mg met zijn magnesium behui-
zing is een licht, extra krachtig en robuust pneu-
matisch nagelapparaat dat DA nagels verwerkt 
met een lengte van 32 tot en met 63 mm. 
Samen met de Aerfast AC09210 compressor, het 
ideale gereedschap voor al uw afwerkingstoepassingen! 
Incl. AERFAST 10m slanghaspel.

FINISHPRO35Mg AFWERKINGSSET OF PER STUK

 539,- EUR

  

SLP20XP+Variety Pack

FinishPro10 FiP18Mg + Variety Pack

Artikelnr. 514101 Artikelnr. 514110PP03

Artikelnr. 514073PP01  Prijs excl. BTW 

 Prijs excl. BTW  Prijs excl. BTW

                  189,- EUR                   209,- EUR

                  399,- EUR
Artikelnr. 515201  Prijs excl. BTW

                  299,- EUR

FinishPro32

De FinishPro18Mg van Senco 
met zijn magnesium behuizing is 
een lichte en krachtige pneuma-
tische pinner, het ideale gereed-
schap voor de moeilijkste 
klussen met een professioneel 
resultaat! Deze pinner verwerkt 
AX brads met een pootlengte 
van 15 tot en met 50 mm.

De SENCO SLP 20XP is een licht 
pneumatisch bradnagelpistool, bij-
zonder geschikt voor industrieel ge-
bruik en is extra krachtig voor toe-
passingen in hardhout. Deze pinner 
verwerkt AY & AX nagels met een 
pootlengte van 12 tot 42 mm.

De  lichte en krachtige Finish-
Pro32 biedt alle mogelijkheden 
voor een veeleisende professio-
nele aannemer en verwerkt G16 
brads. De gebogen veiligheid 
zorgt voor een optimaal zicht op 
het werkoppervlak en de met 
een draaiwiel instelbare diepte-
regeling voor de beste afwerking. 

JS 13-25mm AX 16-50mm

AY/AX 12-42mm AX 32-63mm

Artikelnr. 515203 Artikelnr. 611051 Artikelnr. 62202075

DA 32-63mm

Totaal 5 000 stuks =

*AX Pack 1000 stuks  

in 5 verschillende lengtes

20mm & 25mm 

30mm & 38mm 

& 50 mm

Totaal 5 000 stuks =

*AX Pack 1000 stuks  

in 5 verschillende lengtes

20mm & 25mm 

30mm & 38mm 

& 50 mm

 199,- EUR/STUK

 45,- EUR/STUK

Artikelnr. SET 515203PP01 

 339,- EUR/STUK

De FinishPro10 is een heel 
lichte, comfortabele pneumatische 
micropinner, die koploze JS pins 
Ø 0,60 mm verwerkt; een bij-
zonder geschikt gereedschap 
voor afwerkingstoepassingen. 
Hij wordt geleverd met PVC 
koffer, instelgereedschap en olie.

FinishPro35 Mg

AC09210 COMPRESSOR

10m SLANG

De toestellen zijn perfect gebalanceerd, kennen een 
excellente betrouwbaarheid en vereisen weinig onderhoud.
De “PalletPro” nagelapparatuur werd ontwikkeld met 
als doelstelling een maximale levensduur te bieden en 
dit te combineren met een minimale onderhoudskost.
Naast de brede keuze in apparatuur bieden SENCO en 

AERFAST een ruim gamma aan in kwaliteitsvolle en aan de 
apparatuur aangepaste bevestigingsmiddelen.  
Het gebruik van de originele nagels, nieten en schroeven 
komt de levensduur van uw apparatuur ongetwijfeld ten 
goede terwijl uw onderhoudskosten laag blijven.
Alle SENCO producten zijn CE goedgekeurd.

PNEUMATISCH
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De Senco MC60-34 is speciaal ontworpen om snel 
en precies BAT-platen of andere gelijkaardige metalen 
beugels vast te nagelen op houten structuren. 
Het ideale ankernagelapparaat! De MC60-34 is 
gebouwd met robuuste, hoog kwalitatieve onderdelen
en materialen en nog steeds een lichtgewicht, uitge-
kiend gebalanceerd.

De CoilPro 90 van SENCO is een professioneel duur-
zaam pneumatisch nagelapparaat dat zowel draad-
gebonden als kunststofgebonden coilnagels verwerkt
met een diameter van 2,5 tot 3,3 en een
lengte van 45 tot 90 mm. De CoilPro90 is geschikt 
voor een breed toepassingsgebied zoals constructie, 
beplating, vloeren en vlonders.

De robuuste en betrouwbare RoofPro 455XP is een 
krachtige pneumatische coilnailer voor nagels met een 
grote ronde kop (Ø 10 mm) en een pootlengte van 19 
tot 44 mm. De RoofPro 455 XP is uitermate geschikt 
voor de bevestiging van dakbedekking, maar ook voor 
de bevestiging van bitumenpapier, metalen dakranden 
en isolatie panelen is hij het ideale gereedschap!

MC60-34

CoilPro90

RoofPro455XP

34° STRIPNAGEL 35-60mm

16° COILNAGEL 45-90mm

16° COILNAGEL 19-44mm

Artikelnr. 516111

Artikelnr. 516204

Artikelnr. 519081

 580,- EUR
 Prijs excl. BTW 

 Prijs excl. BTW

 Prijs excl. BTW 

                  519,- EUR

                  359,- EUR
voor de bevestiging van (gevel)

leien aangeraden door:

PNEUMATISCH
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FUSION

Ideaal voor de afwerking van sierlijsten & glaslatten met 
afwerkingsnagels (Ø 1,2 mm) van 15 tot 55 mm lang. 
Geleverd met 1 of 2 batterijen, lader & kunststofkoffer.

Ideaal voor de afwerking van sierlijsten en glas-
latten met minibrads (Ø 1,6 mm) van 32 
tot 64 mm lang. Deze Fusion is snel, licht, 
krachtig en duurzaam. Ideaal voor lijstwerk en 
decoratie, meubelmontage, glaslatten, blind 
geschoten panelen, lijstwerk, kasten & lades, 
fotolijsten, etc. 
Geleverd met batterij, lader & kunststofkoffer.

De FUSION F15 is snel, licht, krachtig, duurzaam en 
vergt weinig onderhoud. Hij verwerkt DA brads met 
een lengte van 32 tot 64 mm en is ideaal voor het 
bevestigen van glaslatten, strips, voor (zwaar) lijstwerk, 
kasten, decoraties, deur-& raamlijsten, timmerwerk, etc.
Geleverd met batterij, lader & kunststofkoffer.

FUSION F18

FUSION F16S

FUSION F15/1

AX STRIPNAGEL15-55mm

G16 STRIPNAGEL 32-64mm

DA-NAGEL 32-63mm

Artikelnr. 51414540

Artikelnr. 514545

Artikelnr. 515145

 619,- EUR

 699,- EUR

 639,- EUR

 Prijs excl. BTW

 Prijs excl. BTW 

 Prijs excl. BTW

In deze unieke Senco technologie werden alle voorde-
len van batterijtechnologie met persluchtapparatuur 
gefuseerd.  Gedaan met de ongemakken die u ervaart 
met persluchtslangen of gasbusjes! De batterij, de enige 
energiebron in uw Fusion apparatuur, zorgt ervoor dat de 
stikstof in de gesloten compressiekamer telkens opnieuw 

gecomprimeerd wordt en dit voor de ganse levenduur van uw 
apparaat.
Met de Fusion zit u gebeiteld; u hoeft geen gaspatronen aan 
te kopen wat uw energiekost reduceert tot 0,00- euro en 
daarbij komt nog dat uw apparaat weinig onderhoud vergt.
Dus twijfel niet langer en koop uw eerste Fusion aan !

100%

FUSION F18/1 1 BATTERIJ

FUSION F18/2 2 BATTERIJEN

 689,- EUR

Artikelnr. 514145  Prijs excl. BTW

GASAANGEDREVEN
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GT50AX GT65RHS

Artikelnr. 514147Artikelnr. 514146  Prijs excl. BTW  Prijs excl. BTW

                  519,- EUR

Artikelnr. 513400  Prijs excl. BTW

                  679,- EUR

GT40FS

Het GT65RHS gasbradnage-
lapparaat combineert kracht 
en vele toepassingen in een 
goed gebalanceerde machi-
ne. Het verwerkt 1,6 mm 
brads van 32 tot 64 mm, 
perfect voor afwerkklussen, 
waar de vrijheid van een slang-
loze machine gewenst is. 

De Senco GT50AX verwerkt 
G18 brads van 15 tot 50 mm 
waardoor het een bijzonder 
breed toepassingsbereik kent. 
Het gas aangedreven apparaat 
wordt bijzonder gewaardeerd door 
zijn consistente prestaties.

De GT40FS en de nieten in de 
lengtes van 25 tot 40mm wer-
den speciaal ontwikkeld voor het 
plaatsen van draadhekwerk. Om 
bv. scheidingshekken te monte-
ren, om dieren gescheiden te 
houden van het drukke verkeer, 
betreft het een toestel op gas 
waardoor het overal inzetbaar is. 

Artikelnr. 516145  Prijs excl. BTW 

                  959,- EUR

De GT60NN is een professio-
neel ankernagelapparaat spe-
ciaal ontworpen voor het be-
vestigen van voorgeboorde 
metaalprofielen en metalen strips. 
Het apparaat werkt autonoom op 
gas met batterij en is geschikt voor 
de meest professionele toepas-
singen! 

GT60NN GT35HN

GT65DA

Artikelnr. 515130  Prijs excl. BTW

                  499,- EUR

De Senco GT65DA is een gas 
aangedreven afwerkingsapparaat 
dat DA nagels in de lengtes 32 tot 
63 mm kan verwerken.
De uitstekende balans van het 
toestel, alsook de geïntegreerde 
handigheidjes, dragen bij tot een 
optimaal gebruiksgemak.

7

1L NAGEL 25-35mm

Artikelnr. 516250  Prijs excl. BTW 

Het GT35HN gas aangedreven 
Haften nagelapparaat combi-
neert het slangloze gemak met 
de kracht en bruikbaarheid 
van een pneumatische spijker-
machine. Alle componenten zijn 
gekozen op hun betrouwbaar-
heid en een lange levensduur!

                  499,- EUR

                  649,- EUR

Renovatiewerken? Nieuwe lijsten plaatsen? Panelen ver-
nieuwen? Hekwerk bouwen? Wist je dat je dit allemaal 
kon kan doen zonder een compressor te gebruiken? 
Met onze apparaten op gas kunt u alle toepassingen voor 
bouwen en renoveren aan. Voor alle werken waarvoor u 
brads, nagels of nieten gebruikt, binnen- of buitenshuis, onze 

gasapparaten werken in alle weersomstandigheden!  
Je verliest geen kracht en de apparaten zijn uiterst 
wendbaar omdat je geen slang of compressor gebruikt. 
Het enige dat je nodig hebt is een opgeladen batterij en een 
gaspatroon. 

G16 32-65mm

FS NIET 33-40mm

FUSION

AX 15-55mm

DA 32-63mm

BAT 35-60mm

GASAANGEDREVEN
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Fyrverkeri

Jetmotor

Siren

Trombon

Helikopter

Hårtork

Lastbil

Bil,
Stadstrafik

Samtal

Måttligt regn

Kylskåp

Viska

Virvlande
löv

Andning

Lägsta ljudet som
kan uppfattas

Overzicht dB-waarden

AC
45

04

AC
33

02
4

AC
10

30
4 AC

83
05

AC
24

01
6

AC
12

81
0

Alarmsirene Pijngrens

Donderslag

Extreem luid

Kettingzaag

Bladblazer

Sneeuwblazer Zeer luid

Bulldozer

Haardroger

Stofzuiger

Vaatwasser

Koelkast

Hinderlijk

Storend

Rustig

AK
HL

12
60

E

M
A0

61
80

AC
11

00
5

AC4504 GELUIDSARM

Artikelnr. 611053

58
dB

 Prijs excl. BTW

1260E(X) HOGEDRUK

 Prijzen excl. BTW 

GELUIDSARME COMPRESSOREN

Gewicht     11.5 kg
Werkdruk     6-8 bar
Tankvolume     4 liter
Liter/min     45 l/min
L/min @6bar  32 l/min
Effect     0.33 Hp
Motor     2 cyl
Toerental     1420 rpm
Spanning        230V
Luchtaansluiting 1 st

MA06180 OLIEVRIJ 97
dB

Artikelnr. 611007  Prijs excl. BTW 

83
dB

Gewicht 11 kg
Werkdruk         8 bar
Tankvolume 6 liter
Liter/min 180 l/min
L/min @6bar   100 l/min
Effect 1.5 Hp
Toerental 3400 rpm
Spanning    230V/50Hz

Gewicht     16.2 kg
Werkdruk     max. 24 bar
     max. 34 bar
Tankvolume     8,6 l (2 x 4,3 l)
L/min @6bar  95 l/min
Effect     2 HP - 1,5 kW
Toerental     2800 rpm
Spanning        230V / 50 Hz

 169,-  EUR

 129,- EUR

AC12810 GELUIDSARM

Artikelnr. 611055

65
dB

 Prijs excl. BTW 

                  349,- EUR

Gewicht     25.8 kg
Werkdruk     7-9 bar
Tankvolume     10 liter
Liter/min     128 l/min
L/min @6bar  80 l/min
Effect     1 Hp
Motor     2 cyl
Toerental     1420 rpm
Spanning        230V
Luchtaansluiting 1 st

Artikelnr. 612403

 2 250 EUR
Artikelnr. 612404

Gewicht     23,3 kg
Tankvolume     21,5 l (5 x 4,3 l)

 1 650 EUR
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incl. 10m SLANG

monteerbaar 
op de

AC24016

AC10304 GELUIDSARM 60
dB

Artikelnr. 611057  Prijs excl. BTW  

GELUIDSARME COMPRESSOREN

Gewicht     17.1 kg
Werkdruk     9 bar
Tankvolume     5 liter
Liter/min     103 l/min
L/min @6bar   55 l/min
Effect      1 Hp
Motor      2 cyl
Toerental     1400 rpm
Spanning        230V
Luchtaansluiting 1 st

AC33024 OLIEVRIJ

AC24016 GELUIDSARM

80
dB

72
dB

Artikelnr. 611054

Artikelnr. 612018  Prijs excl. BTW 

 Prijs excl. BTW

Gebruikscomfort is de leidraad gehandhaafd doorheen 
de hele Aerfast productlijn; het is één van de kernwoor-
den in ons lastenboek en ook ons compressorgamma 
is daar niet aan ontsnapt.  Vooral bij onze “Low-Noise” 
compressoren, herkenbaar aan hun witte kleur, werd er 

gezocht naar de ideale verhouding tussen geluidscomfort, 
makkelijk transport en een laag gewicht en dat uiteraard 
zonder enig compromis te sluiten betreffende onze Aer-
fast kwaliteitsnormen, zoals degelijkheid, betrouwbaarheid, 
duurzaamheid en gebruiksvriendelijkheid.

                  469,- EUR

                  689,- EUR

Gewicht     42.5 kg
Werkdruk     7-9 bar
Tankvolume     16 liter
Liter/min     240 l/min
L/min @6bar  170 l/min
Effect     2 Hp
Motor     2 cyl
Toerental     1400 rpm
Spanning        230V
Luchtaansluiting 2 st

Gewicht     36 kg
Werkdruk       10 bar
Tankvolume     24 liter
Liter/min     330 l/min
L/min @6bar  190 l/min
Effect     2.3 Hp
Motor     2 cyl 
Spanning        230V
Luchtaansluiting 2 st

De 8 Bar SUB20 Buffertank kan ingezet 
worden om het effect van terugval in pers- 
luchtdruk, alom gekend bij zeer lange leid-
ingen, te neutraliseren. Dit gereedschap laat 
je namelijk toe de perslucht te stockeren 
in de nabijheid van jouw werkplaats. Extra 
pluspunt is dat je deze tank mooi geïnte-
greerd kan monteren op onze compressor 
AC24016 wat jouw luchtreserve in de tank 
meteen verhoogt van 16 naar 36 liter.

Artikelnr. 633048  Prijs excl. BTW

                  99,- EUR

SUB20 BUFFERTANK

AC8305 GELUIDSARM 65
dB

Artikelnr. 611056PP01  Prijs excl. BTW 

Gewicht     14,1 kg
Werkdruk        7-9 bar
Tankvolume     5 liter
Liter/min     83 l/min
L/min @6bar  33 l/min
Effect     0.5 Hp
Motor     2 cyl
Toerental     1400 rpm
Spanning        230V
Luchtaansluiting 1 st

AC11005 OLIEVRIJ 72
dB

Artikelnr. 611015  Prijs excl. BTW 

Gewicht 11 kg
Werkdruk         10 bar
Tankvolume 5 liter
Liter/min 110 l/min
L/min @6bar   60 l/min
Effect 0,6 Hp
Toerental 2800 rpm
Spanning    230V/50Hz

 269,- EUR

 199,- EUR  225,- EUR
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DS5550-AC

DS7525-AC

Artikelnr. 712168

 299,- EUR
 Prijs excl. BTW 

SENCO, één van de pioniers in bandschroefapparaten, 
biedt via de DuraSpin series de oplossing voor jouw 
schroefwerkzaamheden. 
De centraal geplaatste handgreep, uniek op de markt, 
garandeert, zowel voor links- als rechtshandigen, de 
ideale balans. Enkele spitsvondigheden maken van de 
DuraSpin-serie het apparaat waar de professional naar 
zoekt. 

Zo worden alle apparaten in deze reeks aangeboden in een 
stevige beschermende koffer en zijn ze voorzien van: 
• een gepatenteerde koppeling tussen motor en bits
• een systeem voor gereedschapsvrije wissel van de bit
• een systeem voor gereedschapsvrije schroeflengteregeling
• een zeer precies instelbare, gereedschapsvrije diepteregeling
• een riemhaak voor zowel links- als rechtshandigen
• een uniek neusstuk voor een vlotte hechting van gipsplaat in 
• hoeken van de kamer

DURASPIN

DS5550-18V

DS7525-18V

Artikelnr. 712165  Prijs excl. BTW 

De DS5550-18V (5000 rpm) op batterij is een autonoom band-
schroefapparaat dat schroeven van 25 tot 55 mm in verwerkt. 
Er is een versie met rotatiesnelheid 2500rpm, nl. de 
DS5525-18V, (#712164) aan dezelfde prijs verkrijgbaar.   

Deze elektrische DS5550-AC (5000 rpm ver-
werkt band-schroeven van 25 tot 55mm. 
Er bestaat een versie met rotatiesnelheid 2500rpm, nl. de 
DS5525-AC (#712167) aan dezelfde prijs.

 599,- EUR

Deze elektrische DS7525-AC verwerkt schroeven op band 
met een lengte van 25 tot en met 75 mm en is ideaal voor het 
schroeven van gips op hout of gips op metalstud, (onder)vloe-
ren, cementgebonden panelen, tussenvloeren, etc.

De DuraSpin DS7525-18V op batterij is een autonoom band-
schroefapparaat met voldoende kracht om 
schroeven met een lengte van 25 tot en met 75 mm 
in de moeilijkste werkoppervlakken te schroeven. 

 349,- EUR  649- EUR
Artikelnr. 712169 Artikelnr. 712166  Prijs excl. BTW  Prijs excl. BTW 
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SEN610C SCHROEF SEN611C SCHROEF

SEN602C SCHROEF

SEN612C SCHROEF SEN700C SLAGSCHROEF
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DRILL & DRIVE
SENCO biedt je ook een heel assortiment aan pneumatische 
schroef- en  boorapparaten  aan, ideaal voor schroeftoepas-
singen waar een hoog aandraaimoment vereist is. Dankzij het 
dubbele hamer mechanisme zijn ze ideaal om meer kracht te 
zetten, zonder uw hand of pols extra te belasten. De appara-
ten zijn licht dankzij de composiet behuizing en uitgerust met 
een energiezuinige motor en een ’one touch’ snelle bit wissel. 
De lichte trekker zorgt voor een precieze snelheid. 

• 800 RPM
• (LxWxH)         215 x 42 x 137 mm
• Werkdruk     6.2-8 Bar
• Kracht          10.80 Nm
• Luchtingang (1) 1/4” fem. NPT

 169,- EUR
 Prijs excl. BTWArtikelnr. 617105

 119,- EUR
 Prijs excl. BTWArtikelnr. 617106

 149,- EUR
 Prijs excl. BTWArtikelnr. 617107

• 1800 RPM
• (LxWxH)        188 x 42 x 137 mm
• Werkdruk     6.2-8 Bar
• Kracht          5.10 Nm
• Luchtingang (1) 1/4” fem. NPT

 159,- EUR
 Prijs excl. BTWArtikelnr. 617108

• 1800 RPM
• (LxWxH)        187 x 42 x 137 mm
• Werkdruk     6.2-8 Bar
• Kracht          5.70 Nm
• Luchtingang (1) 1/4” fem. NPT

• 800 RPM
• (LxWxH)       205 x 42 x 137 mm
• Werkdruk     6.2-8 Bar
• Kracht          14.70 Nm
• Luchtingang (1) 1/4” fem. NPT

 139,- EUR
 Prijs excl. BTWArtikelnr. 617109

• 1800 RPM
• (LxWxH)       210 x 42 x 137 mm
• Werkdruk     6.2-8 Bar
• Kracht          7.90 Nm
• Luchtingang (1) 1/4” fem. NPT

 159,- EUR
 Prijs excl. BTWArtikelnr. 617110

• 800 RPM
• (LxWxH)       230 x 42 x 137 mm
• Werkdruk     6.2-8 Bar
• Kracht          10.70 Nm
• Luchtingang (1) 1/4” fem. NPT

83
dB

83
dB

 229,- EUR
 Prijs excl. BTWArtikelnr. 617112

• 8900 RPM
• (LxWxH)       164 x 48 x 168 mm
• Werkdruk     4.8-6.2 Bar
• Kracht          325 Nm
• Luchtingang (1) 1/4” fem. NPT

 139,- EUR
 Prijs excl. BTWArtikelnr. 617111

• 800 RPM
• (LxWxH)       202 x 43 x 137 mm
• Werkdruk     6.2-8 Bar
• Kracht          16.40 Nm
• Luchtingang (1) 1/4” fem. NPT

83
dB

83
dB

83
dB

83
dB

83
dB

SEN510C BOOR SEN511C BOOR

SEN600C SCHROEF

Composiet behuizing
Comfortabel handvat

Instelbare koppel
Laag geluidsnieau

Push-in start
Draait links-en rechtsom
Lage onderhoudskosten



Artikelnr. 515401  Prijs excl. BTW

 499,- EUR

Unieke nagels !
De diamantvormige punt en de speciale 
coating bevorderen het indringen in jouw 
product. De geringde schacht, met diameter 
2.30mm, garandeert de perfecte hechting. 
De aparte kopvorm, Ø 3.40 mm, verzorgt de 
perfecte aantrekking gecombineerd met een 
minimale indruk in het hout. De nagellengtes 
van 50 en 65 mm zijn toepasbaar in de relatief 
harde houtsoorten. 

Art.nr 525401 2.30x50 RS Stainless : VE 5000 stuk
Art.nr 525402 2.30x65 RS Stainless : VE 5000 stuk
Art.nr 525403 2.30x80 RS Stainless : VE 4000 stuk

INNOVATIEF

Ø

Via een nieuw type afwerkingsnagels, bieden wij dé oplossing aan voor een duurzame hechting 
ideaal voor het bevestigen van gevelbekleding, terrasvloeren, steigerhouten constructies, etc.

Dankzij de kleine kopdiameter garanderen wij jou het perfecte uitzicht van jouw afgewerkt pro-
duct. De geringde schacht van de nagels, gecombineerd met de specifieke nagelkop en punt, 
garandeert een perfecte hechting.  

AFWERKINGSAPPARAAT 
MET HOGE BEVESTIGINGSKRACHT!

AERFAST AFN2380

Priser gäller 180812-190109. Alla priser är rek. exkl moms. Med reservation för slutförsäljning och tryckfel. www.aerfast.se

Uw AERFAST partner/uw AERFAST vertegenwoordiger:

Volg ons op facebook. Like onze AERFAST NV pagina voor handige tips & tricks, foto’s, nieuwe 
producten, extra productinformatie, etc. Laat gerust een leuk bericht of een vraag achter.

https://www.facebook.com/aerfast.be/

12 Alle prijzen in euro excl. BTW & Taksen • Aerfast nv • Uilenbaan 120 • 2160 Wommelgem • Tel : 03.355.03.20 • info@aerfast.be •  wijzigingen voorbehouden


