POWERTOOLS
Powering Professionals since 1898
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POWERTOOLS

NIEUWE 12 V, 14,4 V & 18 V ACCU-GENERATIE

3-VOUDIGE BEVEILIGING
Thermal Monitoring

TEMPERATUURBEWAKING

BESCHERMT DE
ACCU TEGEN
OVERVERHITTING

GEBRUIKERSVOORDEEL:

Over Current Monitoring

ELEKTRONISCHE
OVERBELASTINGSBEVEILIGING

SCHAKELT DE
ACCU DIRECT UIT
INGEVAL VAN
OVERBELASTING

INDIVIDUELE CELBEWAKING

BESCHERMT DE
ACCU TEGEN
DIEPONTLADING

MAXIMALE DUURZAAMHEID
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POWERTOOLS

ULTIEME FLEXIBILITEIT
De snoerloze multitool met een serie verwisselbare opzetstukken
biedt de moderne professional de ultieme flexibiliteit voor een
grote variëteit aan toepassingen.

€ 189,90
(excl. BTW)
Artikelnummer 4935 4116 70

Opzetstukken verwisselen
zonder hulpgereedschap

BWS 12 C
•	Zonder hulpgereedschap verwisselbare

opzetstukken voor snel en gemakkelijk switchen
tussen een grote variëteit aan toepassingen
•	Nieuw product binnen de 12 Volt Lithium-Ion familie
•	Voor gebruik met één hand
•	Ingebouwd LED-lampje voor optimale
verlichting van de werkplek

Standaard toebehoren
2 x 12 V / 1,5 Ah Li-Ion accu, 30 minuten snellader,
haakse boorkop, multifunctioneel opzetstuk, set zaagbladen, schuurschijf, schuurpapier, transportkoffer
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POWERTOOLS
Multifunctionele
kop BWS 12 C MT

Haakse boorkop
BWS 12 C RAD

Slagschroefkop
BWS 12 C IH

Nagelkop
BWS 12 C HH

Ratelkop
BWS 12 C IR

Ideaal voor snijden,
zagen, schuren, afkorten
en schrapen, o.a.
•	zagen in metaal of hout
•	gladsnijden van uit de
muur stekende pijpen
•	schuren op moeilijk
toegankelijke plaatsen
•	afzagen van laminaat
vloerdelen of
deurposten

Ideaal voor boren en
schroeven op moeilijk
toegankelijke plaatsen,
o.a.
•	tussen verbindingsnaden
•	in keukenkastjes
•	in elektriciteitsdozen

Ideaal voor heavy duty
montagetoepassingen,
o.a.
•	heavy duty schroefwerk
•	los-/vastdraaien van
bouten en moeren
•	montagewerk op
moeilijk toegankelijke
plaatsen

Snel en gemakkelijk
nagels inslaan zonder het
werkstuk te markeren en
waar een achterzwaai niet
mogelijk is, o.a.
•	dorpels en plinten
•	onder vloerdelen
•	bevestigen van
kabelgoten
•	balkdragers

Ideaal voor
montagetoepassingen,
o.a.
•	los-/vastdraaien van
bouten en moeren tot
M10
•	universeel montagewerk
tot M10

Artikelnummer 4935 4271 31
€ 49,90 (excl. BTW)

Artikelnummer 4935 4271 30
€ 49,90 (excl. BTW)

Artikelnummer 4935 4271 32
€ 49,90 (excl. BTW)

Artikelnummer 4935 4271 33
€ 49,90 (excl. BTW)

Artikelnummer 4935 4315 65
€ 49,90 (excl. BTW)

Decoupeerzaagkop
BWS 12 C JS

Reciprozaagkop
BWS 12 C RH

Ideaal voor snel en nauwkeurig
zagen in o.a.
•	zachthouten panelen 20 – 25 mm
•	non-ferro metalen tot 2 mm
•	houten vloerdelen
•	keukenbladen tot 40 mm
•	staal tot 6 mm

Ideaal voor snelle zaagsnedes en precisie zagen
•	slaglengte 13 mm voor schone en zuivere zaagsnedes
•	3000 slagen per minuut voor snel zagen
•	FIXTEC-snelwisselsysteem voor zaagbladen
•	Volledig metalen tandwielhuis voor maximale
duurzaamheid
•	Robuuste en lange metalen
schoen voor perfecte
geleiding

Artikelnummer 4935 4274 95
€ 59,90 (excl. BTW)

Artikelnummer 4935 4319 80
€ 59,90 (excl. BTW)

Bi-metalen
insteekzaagblad
4932 3526 13

Insteekzaagblad
4932 3526 12

Schraper
4932 3526 11

Segmentzaagblad
4932 3526 14

Schuurzool
3035 90002

NIEUW

Set toebehoren (20-delig)
4932 3526 10

1 Tool
MEERDERE
TOEPASSINGEN
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POWERTOOLS
12 V COMPACTBOORSCHROEFMACHINE

BS 12 C2 Li /3

COMPACT
POWER

€ 169,90

•	Ultracompact – meet slechts 168 mm in lengte
•	Max. koppel van 34 Nm voor complete kracht bij boren en
schroeven
(excl. BTW)
•	Max. boor ø in hout tot 20 mm en in staal tot 10 mm
•	2 snelheden: 0 – 350 / 0 – 1500 omw/min
Artikelnummer 4935 4338 44
•	22-traps draaimomentinstelling plus extra boorstand
•	Ingebouwde LED voor optimale verlichting van de werkplek
•	Microtextuur handgreep voor optimale grip en onovertroffen comfort
•	AEG PRO Lithium-Ion accutechnologie met 3-voudige beveiliging
voor maximale duurzaamheid van zowel accu als machine
Standaard toebehoren
2 x 12 V / 1,5 Ah PRO Li-Ion accu,
30 minuten snellader, 10 mm FIXTECsnelspanboorhouder, transportkoffer

€ 199,90

•	Ultracompact – meet slechts 186 mm in lengte
•	Krachtige nieuwe frameless motor voor een
max. koppel van 60 Nm
(excl. BTW)
•	Max. boor Ø in hout tot 45 mm en in staal tot 13 mm
•	2 snelheden: 0–450 / 0–1650 omw/min
Artikelnummer 4935 4284 15
•	23-traps draaimomentinstelling plus extra boorstand
•	Ingebouwde LED voor optimale verlichting van de werkplek
•	Microtextuur handgreep voor optimale grip en onovertroffen comfort
•	AEG PRO Lithium-Ion accutechnologie met 3-voudige beveiliging voor
maximale duurzaamheid van zowel accu als machine
Tevens leverbaar met 2 x 3,0 Ah Li-Ion accu.
Artikelnummer 4935 4284 10 € 259,90 (excl. BTW)

18 V COMPACTSLAGBOORMACHINE
MEDIUM
ANGLE GRINDER

MEDIUM
ANGLE
GRINDER
18 V HEAVY
DUTY
CIRKELZAAGMACHINE

BSB 18 C Li

BKS 18 Li

€209,90

•	Ultracompact – meet slechts 202 mm in lengte
•	Krachtige nieuwe frameless motor voor een max. koppel
van 60 Nm
(excl. BTW)
•	3-keuzeschakelaar voor snel en gemakkelijk switchen tussen
Artikelnummer 4935 4284 35
boren, slagboren en schroeven
•	Ergonomische softgrip voor optimale grip en onovertroffen comfort
•	2 snelheden: 0 – 450 / 0 – 1650 omw/min
•	24-traps draaimomentinstelling voor complete controle
•	AEG PRO Lithium-Ion accutechnologie met 3-voudige beveiliging
voor maximale duurzaamheid van zowel accu als machine
Standaard toebehoren
2 x 18 V / 1,5 Ah PRO Li-Ion accu,
30 minuten snellader, 13 mm FIXTECsnelspanboorhouder, transportkoffer

Tevens leverbaar met 2 x 3,0 Ah Li-Ion accu.
Artikelnummer 4935 4284 30 € 269,90 (excl. BTW)

18 V COMPACTSLAGSCHROEVENDRAAIER

BSS 18 C Li

COMPACT
POWER

€ 249,90

•	Ultracompact – meet slechts 145 mm in lengte
•	Krachtige nieuwe frameless motor voor een
max. koppel van 158 Nm
(excl. BTW)
• Slagfrequentie tot 3100 slagen per minuut
voor hogere productiviteit
Artikelnummer 4935 4283 95
• Werktuigopname ¼” HEX
• Robuust en lichtgewicht metalen tandwielhuis
• Microtextuur handgreep voor optimale grip en onovertroffen comfort
• Ingebouwde LED voor optimale verlichting van de werkplek
• AEG PRO Lithium-Ion accutechnologie met 3-voudige beveiliging
voor maximale duurzaamheid van zowel accu als machine
Standaard toebehoren
2 x 18 V / 1,5 Ah PRO Li-Ion accu,
30 minuten snellader, schroefbit
PZ2, transportkoffer
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BS 18 C Li

Standaard toebehoren
2 x 18 V / 1,5 Ah PRO Li-Ion accu,
30 minuten snellader, 13 mm FIXTECsnelspanboorhouder, transportkoffer

+ 3e accu t.w.v. € 49,90!

COMPACT
POWER

18 V COMPACTBOORSCHROEFMACHINE

Tevens leverbaar met 2 x 3,0 Ah Li-Ion accu.
Artikelnummer 4935 4284 00 € 299,90 (excl. BTW)

€ 339,90

•	Met 5000 omwentelingen per minuut de snelste snoerloze
cirkelzaagmachine op de markt
•	Zaagdiepte bij 45º 0–41 mm, bij 90º 0–54 mm
•	Verstekzagen tot 50º
•	Magnesium schoen en beschermkap voor superieure
duurzaamheid
•	Geschikt voor AEG geleiderail (extra toebehoren 4932 3525 58)
•	AEG PRO Lithium-Ion accutechnologie met 3-voudige beveiliging
voor maximale duurzaamheid van zowel accu als machine

(excl. BTW)
Artikelnummer 4935 4283 70

Standaard toebehoren
2 x 18 V / 3,0 Ah PRO Li-Ion accu,
60 minuten lader, 165 mm zaagblad (24 tanden), parallelgeleider,
transportkoffer

MEDIUM
ANGLEBOORHAMER
GRINDER
18 V SDS-PLUS

BBH 18 Li

€ 479,90

•	L-vormige SDS-plus boorhamer met 2,3 Joule slagenergie
•	Max. boor Ø in beton tot 24 mm, in staal tot 13 m
en in hout tot 30 mm
(excl. BTW)
•	Roto-Stop voor lichte beitelwerkzaamheden
•	Hamerstop voor boren in materialen zoals hout en staal
Artikelnummer 4935 4082 75
Tevens leverbaar: BBH 18 /0
•	Anti-vibratiesysteem AVS en ergonomische
Geleverd in doos zonder accu & zonder lader.
softgrip voor prettiger werken
Artikelnummer 4935 4083 30 € 259,90 (excl. BTW)
•	Veiligheidskoppeling ter bescherming van zowel mens als machine
•	AEG PRO Lithium-Ion accutechnologie met 3-voudige beveiliging
voor maximale duurzaamheid van zowel accu als machine
Standaard toebehoren
2 x 18 V / 3,0 Ah PRO Li-Ion accu, 60 minuten
lader, SDS-plus adapter, zijhandgreep,
boordiepte-aanslag, transportkoffer

accu t.w.v.
+ 3€e129,90
GRATIS!

POWERTOOLS
900 W / 125 MM 1-HAND HAAKSE SLIJPMACHINE

2200 W / 230 MM 2-HANDS HAAKSE SLIJPMACHINE

WS 9-125 Diamantset

WS 2200-230 Diamantset

•	Krachtige 900 Watt motor
•	Platte metalen tandwielkop voor goed zicht op het
slijpwerk en voor werken op krappe plaatsen
•	Geoptimaliseerde koelsleuven ter voorkoming van
oververhitting van de machine
•	Uiterst korte lengte en compacte omvang voor
prettiger werken bij seriematig slijpwerk
•	AVS zijhandgreep voor comfortabel werken met
minder vermoeidheid door vibratiearme werking
•	Breukbestendige beschermkap met gepatenteerde
snelverstelling
•	Asvergrendeling

€ 79,90
(excl. BTW)
Artikelnummer 4935 4335 25

Standaard toebehoren
4 m snoer, 2 diamantslijpschijven,
AVS zijhandgreep, beschermkap,
opspanset, transportkoffer

•	Superieure motorprestaties bij intensieve afbraam- en
doorslijpklussen
•	Breukbestendige beschermkap voor maximale veiligheid
•	Platte tandwielkop voor goed zicht op het slijpwerk en
voor werken op krappe plaatsen
•	Asvergrendeling voor snel verwisselen van slijpschijven
•	Ergonomisch ontwerp met softgrip voor prettiger werken
met minder vermoeidheid
•	Van buitenaf toegankelijke koolborstels via speciaal
“deurtje” voor gemakkelijk onderhoud
•	Dodemansschakelaar voor verhoogde veiligheid

€ 99,90
(excl. BTW)
Artikelnummer 4935 4336 10

Standaard toebehoren
4 m snoer, 1 diamantslijpschijven,
zijhandgreep, beschermkap,
opspanset, transportkoffer

300 W EXCENTRISCHE SCHUURMACHINE

440 W EXCENTRISCHE SCHUURMACHINE

EX 125 ED

EX 150 ED

•	Krachtige 300 Watt motor
•	Ideaal voor werken op lastige plaatsen en boven het hoofd
•	Compact, ergonomisch ontwerp
•	Variabele toerentalregeling voor optimale resultaten en
minder slijtage van schuurpapier
•	In huis verzonken schuifschakelaar voor optimale
betrouwbaarheid en gebruiksgemak
•	Zool en schuurpapier voorzien van 8 gaten met
klittenbandhechting
•	Stofafzuiging via stofzak of afzuigsysteem
•	Softstart en PBC (Pad Break Control) ter voorkoming van
schuurkrassen bij het op het werkstuk plaatsen van de
machine

Standaard toebehoren
4 m snoer, set schuurpapier
(25-delig), stofzak, transporttas

€ 99,90
(excl. BTW)
Artikelnummer 4935 4338 70

25x

•	Krachtige 440 Watt motor
•	Variabele toerentalregeling voor optimale resultaten en
minder slijtage van schuurpapier
•	Gegoten constructie voor grote robuustheid en hoge
duurzaamheid
•	Ergonomische softgrip voor betere grip en prettiger werken
•	Auto-stop koolborstels voor langere levensduur van de motor
•	Handige klittenbandhechting voor schuurpapier
•	Compact, ergonomisch ontwerp
•	Stofafzuiging via stofzak of afzuigsysteem
•	Softstart en PBC (Pad Break Control) ter voorkoming van
schuurkrassen bij het op het werkstuk plaatsen van de
machine

€ 139,90
(excl. BTW)
Artikelnummer 4935 4338 67

25x

Standaard toebehoren
4 m snoer, set schuurpapier
(25-delig), stofzak, transportkoffer
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POWERTOOLS
1500 W INVALZAAGMACHINE
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€ 299,90
(excl. BTW)
Artikelnummer 4935 4192 90

TS 55 E
•	Krachtige 1500 Watt motor
•	Uiterst nauwkeurige invalzaagsnedes tot een
materiaaldikte van 55 mm (50 mm met geleiderail)
•	Verstekzaagcapaciteit 0 - 45˚
•	Ergonomische softgrip voor optimale grip en
onovertroffen comfort
•	Geleiderail (1400 x 74 mm) leverbaar als
extra toebehoren voor perfect pas zagen

Standaard toebehoren
4 m snoer, 160 mm zaagblad
(48 tanden), transportkoffer
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€ 59,90
(excl. BTW)
Artikelnummer
4932 3525 58
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POWERTOOLS
450 W DECOUPEERZAAGMACHINE MET PALMGREEP

1300 W RECIPROZAAGMACHINE

PST 500 X

US 1300 XE

•	Krachtige 450 Watt motor
•	Max. zaagdiepte in hout / staal / kunststof 13 / 5 / 15 mm
•	Slaglengte 15 mm
•	Uniek palmgreepontwerp voor prettiger werken, tevens
ideaal op moeilijk toegankelijke plaatsen
•	Gepatenteerd FIXTEC-snelwisselsysteem voor zaagbladen
•	LED voor optimaal zicht op de zaaglijn
•	Pendelfunctie voor de beste zaagresultaten
•	Spaanblaasinrichting voor optimaal zicht op de zaaglijn en
exacte zaagsneden

€ 99,90
(excl. BTW)
Artikelnummer 4935 4282 60

Standaard toebehoren
4 m snoer, zaagblad, anti-splinterplaatje,
transparante stofkap

• Krachtige 1300 W motor
• Slaglengte 30 mm
• FIXTEC-snelwisselsysteem voor zaagbladen, zonder sleutel
•	Variabele snelheidsregeling voor optimale controle en
effectiviteit
•	Verstelbare aanslag voor langere levensduur van
zaagbladen
•	Ergonomische handgreep met softgrip voor prettiger
werken
•	Zaagbladen 180º draaibaar voor zagen op de lastigste
plaatsen

MEDIUM
ANGLE GRINDER
1800 W TAFELZAAGMACHINE

MBS 30 Turbo

TS 250 K

Standaard toebehoren
4 m snoer, fibercement zaagblad (6 tanden), houtzaagblad
(40 tanden), diamantzaagblad, sluitklep & klem (voor 10 l stofbak),
2,6 m afzuigslang, tweede flens voor diamantzaagblad,
hoekgeleider, inbussleutel, transportkoffer

(excl. BTW)
Artikelnummer 4935 4132 35

Standaard toebehoren
4 m snoer, 2 zaagbladen,
transportkoffer

MEDIUM
GRINDER
127 MM ANGLE
BOUWCIRKELZAAGMACHINE
•	Krachtige 1010 Watt motor voor snel en gemakkelijk
zagen van legio materiaalsoorten
•	75% van het stof wordt opgevangen – beste in z’n klasse
•	Compleet geleverd met alle stofopvangcomponenten
•	Hoogte-instelling voor nauwkeurige diepte-instelling
•	Ergonomische, perfect gebalanceerde inline motor
•	Tegen stof beschermd tandwielhuis voor optimale
prestaties in stoffige werkomgevingen
•	Lichtgewicht magnesium beschermkap en basis
voor prettiger werken bij langdurig gebruik
•	Asvergrendeling voor snel en
gemakkelijk verwisselen van zaagbladen

€ 179,90

€ 279,90
(excl. BTW)
Artikelnummer 4935 4118 20

GESCH
AEG G IKT VOOR
ELEIDE
RAIL
Artikelnummer
4932 3525 58
€ 59,90
(excl. BTW)

•	Krachtige 1800 Watt motor
•	Dubbele parallelgeleiding voor optimale stabiliteit en
nauwkeurigheid
•	Overbelastingsbeveiliging voor langere levensduur
•	Softstart
•	Ingebouwde verlengstukken voor een tafelmaat van 745 mm
•	Inklapbare poten met wielen en in hoogte verstelbaar voor
gemakkelijk transport en opslag
•	Ingebouwde opslagruimte voor
gereedschap en zaagbladen

€399,90
(excl. BTW)
Artikelnummer 4935 4192 65

Standaard toebehoren
TCT zaagblad (36 tanden), parallel
geleider, verstekgeleider, inklapbare
tafel met wielen, hendel, sleutel
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POWERTOOLS
1100 W SDS-MAX COMBI-HAMER

KH 5 G
•	Beste in z’n klasse qua kracht en gewicht – krachtige 1100 W motor, onbelast toerental 450 omw/min, 3000 slagen per min en gewicht 6,3 kg
•	Slagenergie 9,1 Joule
•	Boor Ø met boren tot 40 mm, met boorkronen tot 105 mm en met freeskronen tot 65 mm
•	Roto-Stop en multipositionele beitelfunctie – beitel op 12 posities te fixeren voor de meest ideale werkhoek
•	Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, ingeval een boor blokkeert
•	Laag vibratieniveau van 16 m/s2 – aanmerkelijk minder trillingen, prettiger en veiliger te hanteren
•	Ergonomische softgrip voor optimale grip en onovertroffen comfort

Standaard toebehoren
4 m snoer, zijhandgreep,
boordiepte-aanslag, transportkoffer
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€ 429,90
(excl. BTW)
Artikelnummer 4935 4181 60

POWERTOOLS
720 W SDS-PLUS COMBI-HAMER

1010 W SDS-PLUS COMBI-HAMER

KH 24 XE Set

KH 28 Super XE

•	Krachtige 720 Watt motor
•	Boor Ø in beton tot 24 mm, in staal tot 13 mm en
in hout tot 30 mm
•	Slagenergie 2,3 Joule
•	Roto-Stop voor lichte beitelwerkzaamheden
•	FIXTEC-snelwisselsysteem voor werktuigen
•	Veiligheidskoppeling ter bescherming van zowel
mens als machine

€ 189,90
(excl. BTW)
Artikelnummer 4935 4338 73

Standaard toebehoren
4 m snoer, FIXTEC-adapter,
zijhandgreep, metalen boordiepteaanslag, transportkoffer

+
+
+

Standaard toebehoren
4 m snoer, FIXTEC-adapter, 13 mm
snelspanboorhouder, zijhandgreep, metalen
boordiepte-aanslag, transportkoffer

6 / 8 / 10 x 160 mm SDS-plus boren
SDS-plus platte beitel
SDS-plus puntbeitel

MEDIUM
ANGLE
GRINDER
1-TOERIGE
650 W
SLAGBOORMACHINE

750 W SLAGBOORMACHINE

SBE 650 R

SB 20-2 E Set

•	Krachtige 650 Watt motor
•	Compact ergonomisch ontwerp met grote softgripdelen
voor uitmuntende hanteerbaarheid
•	Boor Ø in beton tot 16 mm, in staal tot 13 mm en
in hout tot 30 mm
•	Variabele elektronische snelheidscontrole via schakelaar
•	Snelle boorresultaten door 3000 omwentelingen per minuut
•	Rechts-/linksregeling + hamerstopfunctie
•	Spanhals 43 mm - geschikt voor gebruik in boorstandaards

Standaard toebehoren
4 m snoer, 13 mm metalen snel
spanboorhouder, zijhandgreep,
boordiepte-aanslag

Tevens leverbaar:
SBE 650 R /K
Als SBE 650 R, echter geleverd
in transportkoffer.
Artikelnummer 4935 3817 10
€ 99,90 (excl. BTW)

€ 239,90

•	Krachtige 1010 Watt motor
•	Boor Ø in beton tot 28 mm, in staal tot 13 mm en
in hout tot 30 mm
(excl. BTW)
•	Slagenergie 2,8 Joule
•	Roto-Stop voor lichte beitelwerkzaamheden
Artikelnummer 4935 4281 90
•	Softslagmechanisme voor reducering van slagenergie en
toerental bij werken in kwetsbare materialen
•	FIXTEC-snelwisselsysteem voor werktuigen
•	Veiligheidskoppeling ter bescherming van zowel mens als machine
•	Elektronische overbelastingsbeveiliging, toerentalbegrenzing

€ 89,90
(excl. BTW)
Artikelnummer 4935 3817 70

€ 159,90

•	Krachtige 750 Watt motor
•	Boor Ø in beton tot 20 mm, in staal tot 13 mm en
in hout tot 40 mm
(excl. BTW)
•	Max. koppel 56 Nm
•	Anti-vibratiesysteem AVS voor prettiger werken
Artikelnummer 4935 4198 32
•	Veiligheidskoppeling ter bescherming van zowel mens als machine
•	Dubbeltoerige tandwielaandrijving voor hoger draaimoment en veelzijdigheid
•	Ergonomisch ontwerp met softgrip voor prettiger werken
•	Variabele toerentalregeling met rechts-/linksmechanisme
•	Slagstop voor normaalboren
Standaard toebehoren
4 m snoer, 13 mm metalen snelspanboorhouder, zijhandgreep, boordiepteaanslag, transportkoffer

+ set Maxi Mix boren (18-delig)
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DE NIEUWE
PRO LITHIUM-ION
ACCU’S
ONTWORPEN
VOOR EXTREME
DUURZAAMHEID
ZOWEL BINNEN
ALS BUITEN.

Voor professionals sinds 1898
TTI Nederland
Telefoon (078) 6524 150, Fax (078) 6105 081
TTI Belgium
Telefoon (070) 21 02 22, Fax (070) 21 02 21

© AEG POWERTOOLS

Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.
Gedrukt in Engeland (4933 5941 90)

Ga voor meer informatie naar

www.aeg-powertools.nl

