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Nieuw! 
Baier BDN125 sleuvenzaag 
€ 449,-  
Kenmerken BDN 125 artikelnummer 8799 EAN 5420027411705 

- Diamant sleuven zaagmachine met 2 diamantschijven  
- Klein en compact 
- Vernieuwde afzuig techniek 
- Beschermkap uitgerust met geïntegreerde afzuig aansluiting  
- Ergonomische ontwerp 
- Optimaal gebruiksgemak  
- Eenvoudige diepte instelling zonder gebruik van gereedschap 
- Overbelasting beveiliging 
- Elektronische en mechanische koppeling 

Vermogen - 1700 Watt  
Onbelast toerental - 7600 t/pm 
Schijfdiameter - 125 mm  
Zaagbreedte - max. 30 mm 
Zaagdiepte - max. 30 mm 
Gewicht - 3.6 kg  
Opname - 22 mm 

Leveringsomvang 

Kunststof transportkoffer incl. toebehoren 
2 Diamantschijven Turbo High Speed 

Prijzen zijn exclusief 21% BTW. 

+ GRATIS 
2x diamantzaag
125mm



Baier BDN 463 sleuvenzaag 
€ 884,00  
Kenmerken BDN 463 
-Diamant sleuvenzaagmachine met 4 diamantschijven zodat uitkappen niet meer nodig is! 
-Tijd- en kostenbesparend: kant en klare sleuven met één handeling 
-Door zijn 2100 Watt vermogen en een optimaal toerental is het zagen van de hardste materialen 
 geen probleem  
-Beschermkap uitgerust met geintegreerde water- en afzuigaansluiting  
-In kabel geintegreerde PRCD schakelaar 
-Ergonomische ontwerp 
-Optimaal gebruiksgemak  
-Eenvoudige diepteinstelling zonder gebruik van gereedschap 
-Overbelastingsbeveiliging 
-Elektronische en mechanische koppeling 
-Led indicatie tbv optimale zaagprestatie 

Vermogen - 2150 Watt  
Onbelast toerental - 8200 rpm  
Schijfdiameter - 150 mm  
Zaagbreedte - 7-18 mm (35 mm met uitkappen) 
Zaagdiepte - 7-45 mm 
Gewicht - 5.6 kg  
Opname - 22 mm 

Leveringsomvang 
 
Metalen transportkoffer incl. toebehoren excl. diamantbladen 
Prijzen zijn excl. BTW. 



Baier BDN 466/6 sleuvenzaag 
€ 1289,-  
Kenmerken BDN 466/6 
-Diamant sleuvenzaagmachine met 6 diamantschijven zodat uitkappen niet meer nodig is! 
-Tijd- en kostenbesparend: kant en klare sleuven met één handeling 
-Door zijn 2400 Watt vermogen en een optimaal toerental is het zagen van de hardste materialen 
 geen probleem  
-Ergonomische ontwerp 
-Optimaal gebruiksgemak  
-Eenvoudige diepteinstelling zonder gebruik van gereedschap 
-Overbelastingsbeveiliging 
-Elektronische en mechanische koppeling 
-Led indicatie tbv optimale zaagprestatie 
-Stofvrij werken dmv optimale afzuiging 

Vermogen - 2400 Watt  
Onbelast toerental - 8200 tpm  
Schijfdiameter - 150 mm  
Zaagbreedte - 7-35 mm 
Zaagdiepte - 7-45 mm 
Gewicht - 5.8 kg  
Opname - 22 mm 

Leveringsomvang 
Metalen transportkoffer incl. toebehoren 
6 Diamantschijven Gold I 
Prijzen zijn excl. BTW. 
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