NAJAAR 2022

eder Mareslaan 107
20 Zottegem

9 360 04 49
@hoebeke.be
w.hoebeke.be

OFFICIELE CARAT DEALER

Machines en accessoires zijn mijn passie en mijn ervaring deel ik graag met
je. Ik geef je persoonlijk advies en samen kiezen we de meest geschikte
oplossing voor de job die je moet doen.
Als officiële Carat dealer hebben we een ruim aanbod machines en
accessoires op voorraad om te zagen en boren met diamant.
Ook na je aankoop kan je bij ons terecht voor onderhoud en herstelling.
Ik sta persoonlijk garant voor een snelle en correcte service.

aalbaar zonder korting op de vervaldatum | IBAN BE60 6713 1127 2970 BIC EURBBE99 | BTW BE 0590.609.244.

Open van 8:30 tot 12:00 uur en van 13:30 tot 18:00 uur
orwaarden 1.Onze goederen worden in onze magazijnen verkocht en reizen op risico van de bestemmeling. 2.De factuur is kontant betaalbaar
Op zaterdag tot 12:00 uur | Gesloten op maandag
n onze inrichting. 3.Bezwaren tegen de factuur dienen ons uiterlijk binnen de 8 dagen na hun verzending bij aangetekend schrijven te worden

Na deze termijn wordt de levering en/of prestatie geacht te zijn aanvaard. 4.Bij niet betaling op de vervaldag wordt zonder ingebrekestelling
van 10% toegepast. 5.Indien de schuldenaar binnen de 5 dagen te rekenen vanaf het versturen van een ingebrekestelling bij aangetekend
n enkel redelijk en aanvaardbaar verweermiddel, eveneens bij aangetekend schrijven, heeft opgeworpen, dan zal het bedrag van de schuld
ge en zonder nieuwe ingebrekestelling verhoogd worden met 10%, met een minimum van 50 euro ten titel van forfaitaire en onherleidbare
ding. 6.Voor alle betwistingen zijn de terzake van het geschil bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondisement Oudenaarde
voegd. 7.Door het plaatsen van een bestelling en bij het doen van een aankoop, erkent de koper uitdrukkelijk, en zulks bij afwijking van het
an het burgerlijk wetboek, dat de verkoper de volledige eigendom van het door haar verkochte materiaal behoudt, tot op een ogenblik dat de
en eventuele interesten, bijslagen en kosten, integraal betaald zijn. Tot op dat ogenblik zal de koper het materiaal perfect onderhouden.

Broeder Mareslaan 107 (achterkant station) 9620 Zottegem
Gratis parkeerplaats vóór de winkel

www.hoebeke.be

beroep
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hobby

ZAGEN

RACER

CES

TEGELS EN NATUURSTEEN

UNIVERSEEL

10

10

f Zaagt extreem snel en zonder karteling.
f Dun segment: Ø125: 1,4mm - Ø230: 2,0mm.
f Ø125 beschikt over een steunflens voor extra stabiliteit.

Ø 125 MM

€

Semi-professionele zaag voor zij die het minder gebruiken
maar toch nog door de meeste materialen willen zagen met een
respectabele kost per zaagsnede.

Ø 230 MM

35,-

€

ART.NR. CDB1253000

Ø 230 MM

89,-

€

ART.NR. CDB2303000

42

32,-

ART.NR. CES2303010

111

€

38

€

€

CDCP

PORSELEIN, KERAMIEK, NATUURSTEEN

CGU

MULTIFUNCTIONEEL

10

f Geschikt voor het continu zagen in porselein, keramiek,
natuursteen en Dekton.

f Galvanisch belegd zaagblad waarmee je bijna alles kan zagen:
hout, ijzer, pvc, steen, marmer, plaaster, ….

f Vlak en zeer dun segment voor de mooiste afwerking.

f Makkelijk in gebruik doordat je niet van zaagblad moet
wisselen tussen de verschillende te zagen materialen.

diameter

art.nr.

prijs

actieprijs

-

diameter

dikte

art.nr.

prijs

actieprijs

125 x 22,23 mm

CGU1253000

€ 23,

€ 18,95

200 x 25,40 mm

1,4 mm

CDCP200400

€ 110,-

€ 95,-

230 x 22,23 mm

CGU2303000

€ 57,-

€ 46,95

250 x 25,40 mm

1,5 mm

CDCP250400

€ 135,-

€ 115,-

160 x 20,00 mm

CGU1602000

-

€ 29,

€ 23,95

350 x 25,40 mm

1,8 mm

CDCP350400

€ 195,-

€ 165,-

216 x 30,00 mm

CGU2165000

€ 48,-

€ 39,95
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UNIVERSELE ZAGEN

CEE

THUNDERLINE

UNIVERSEEL

UNIVERSEEL

10

12

Budgetvriendelijke variant van de Thunderline voor het zagen
van allerlei zachte tot harde steensoorten. V-Turbo segmenten
om op elk moment snel te kunnen zagen.

f Combinatie van sleuven in het stamblad: ronde sleuven voor
extra koeling wanneer het te zagen materiaal zeer hard is en
rechte sleuven voor meer stabiliteit.
f Alternerend TT-segment, zodanig dat
er onmiddellijk snel gezaagd kan
worden.

Ø 230 MM

€

f Extra coating op de diamantkorrels zodat ze langer blijven
zitten om een nog hogere snelheid te behalen.

49,90

ART.NR. CEE230301F

Ø 230 MM

€

79,95

ART.NR. CEB23030TT

57

99

€

€

Bij aankoop van 10st., GRATIS Haakse slijper
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pakket

art.nr.

prijs

actieprijs

+

CEE230AH00

€ 570,-

€ 489,-

+

CEE230AM00

€ 570,-

€ 499,-

HIKOKI GE23SC4UDZ
230mm - 2.400W
anti-vibratie zijhandgreep | duurzame constructie tegen overbelasting
nieuwe krachtige Split-Core motor | verbeterde stofbescherming
veiligheidsschakelaar met dodemansknop | zeer vlakke kop

Bij aankoop van 10st., GRATIS Haakse slijper
pakket

art.nr.

prijs

actieprijs

+

CEB230AH00

€ 990,-

€ 789,-

+

CEB230AM00

€ 990,-

€ 799,-

METABO WE 22-230 MVT
230mm - 2.200W
anti-vibratie systeem | hoofdhandgreep draaibaar | elektronische
veiligheidsschakelaar, overbelastings- en herstartbeveiliging
Metabo marathon motor met stofbescherming voor langere levensduur
dodemansknop | aanloopstroombegrenzer met zachte aanloop
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BETONZAGEN

CSB

CSG

BETON, HARDE STEENSOORTEN
EN NATUURSTEEN
13

HARDE GEVELSTEEN
HIGH
DENSITY

HIGH
DENSITY

13

13

f Speciaal ontwikkeld om harde gevelstenen droog te verzagen
met een afkortzaag
f Uitgevoerd met High Density segmenten
waar elk segment 2x individueel wordt
gebakken en geperst onder hoge druk.
Hierdoor bekomen we het beste
segment, voor het hardste gesteente.

Ø 350 MM

€

149,

-

ART.NR. CSG3504000
€

f Geschikt voor het continu zagen in gewapend beton,
betonsteen, klinkers en alle andere harde tot zeer harde
natuursteensoorten.
f Uitgevoerd met High Density segmenten waar elk segment
2x individueel wordt gebakken en geperst onder hoge druk.
Hierdoor bekomen we het beste segment, voor het hardste
gesteente.

185

diameter

asgat

art.nr.

prijs

125 mm

22,23 mm

CSB1253000

€ 58,

230 mm

22,23 mm

CSB2303000

13

350 mm
400 mm

4

20,00 mm

CSB3502000

25,40 mm

CSB3504000

20,00 mm

CSB4002000

25,40 mm

CSB4004000

actieprijs
€ 47,95

-

€ 110,

€ 89,89

€ 185,-

€ 149,-

€ 207,-

€ 169,-

ZAAGMACHINES

DOORSLIJPER
DS-3500

DOORSLIJPER
DS-4000

RINGZAAG
RS-3300

f Motor 230V – 2800W .

f Motor 230V – 3200W.

f Zaagblad 350 x 25,40mm,
zaagdiepte 125mm.

f Zaagblad 400 x 25,40mm,
zaagdiepte 150mm.

f Nieuwe generatie elektrische
doorslijpers voor steen en beton waar
je zowel nat als droog mee kan werken.

f Nieuwe generatie elektrische
doorslijpers voor steen en beton waar
je zowel nat als droog mee kan werken.

f Revolutionaire elektrische ringzaag van
3.200W waarmee je uit de hand een
zaagdiepte van 220mm kan halen in
steen en beton.

f Magnesium zaagkap die zonder
gereedschap kan gedraaid worden.

f Magnesium zaagkap die zonder
gereedschap kan gedraaid worden
en waarmee je tot tegen de muur
kan zagen mits gebruik van een
blindzaagflens.

f Stofzuigeraansluiting voor het
beperken van stof en water.
f Overbelastingsindicator met led.
f PRCD-schakelaar (verliesstroom
schakelaar) om het werken met water
mogelijk te maken.
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f Geleverd met (demonteerbare)
geleiderollen voor meer precisie en
comfort tijdens het zagen.
f Inclusief universele diamantzaag
Ø350mm
(type CEE3504015 t.w.v. €123).

€

879,

95

f Overbelastingsindicator met led.
f PRCD-schakelaar (verliesstroom
schakelaar) om het werken met water
mogelijk te maken.
f Geleverd met (demonteerbare)
geleiderollen voor meer precisie en
comfort tijdens het zagen.
f Inclusief universele diamantzaag
Ø400mm
(type CEE4004015 t.w.v. €145).

1095,

BLINDZAAGKAP VOOR DS-4000

t.b.v. DS-3500

art.nr. MZDSFS4100

€ 187,-

2395,ART.NR. MZRS330SET

2850

Inclusief opleiding door Carat instructeur

1255

STOFKAPPEN

art.nr. MZDSSK4000

Met water te gebruiken via geïntegreerde
watertoevoer

€

€

t.b.v. DS-4000

f Inclusief ringzaag voor beton
Ø330 mm
(type CRSC330000 t.w.v. €234).

ART.NR. MZDS400SET

990

€ 167,-

f Overbelastingsindicator met led.

€

-

€

art.nr. MZDSSK3500

f De motorkracht wordt doormiddel van
een aandrijfwiel naar het zaagblad
overgebracht en moet samen met
het zaagblad vervangen worden.
Het aandrijfwiel wordt standaard
meegeleverd bij onze zaagbladen en
kan ook tijdens het gebruiken zonder
gereedschap aangespannen worden.

f Stofzuigeraansluiting voor het
beperken van stof en water.

€

ART.NR. MZDS350SET

f Zaagblad wordt in positie gehouden
door 2 dubbele geleidingsrollen die je
zonder gereedschap kan aanspannen.

BLINDZAAGFLENS VOOR DS-4000
art.nr. MZDSFS4200

ZAGEN VOOR BLINDZAAGFLENS

€ 53,€ 88,-

Thunderline universeel Ø400
art.nr. CEB400BFTT

€ 207,-

CASS Premium asfalt Ø400
art.nr. CASS400BF0

€ 175,-

CS Premium beton Ø400
art.nr. CS400BF00P

€ 242,-
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X-COUP

GT-3510

f Motor 230V - 2200W.

f Motor 230V - 2200W.

f Zaagblad Ø350mm met asgat 25,40mm.

f Zaagblad Ø350mm met asgat 25,40mm.

f Zaagdiepte: 11cm.

f Zaagdiepte: 11cm.

f Kantelbare zaagkop voor verstekzagen onder een hoek
van 45°.

f Kantelbare zaagkop voor verstekzagen onder een hoek
van 45°.

f Gepoederlakte zaagtafel met inklapbare poten.

f Aluminium onderstel met inklapbare poten.

f Zaagwagen met 6 gelagerde wielen.

f Aluminium zaagwagen met 6 gelagerde metalen wielen.

f Koelwatercircuit met uitschakelbare waterpomp om ook
droog te zagen.

f Uitneembare waterbak om makkelijk te reinigen.

f Zaaglengte van 76cm bij invallen van de zaag, anders 60cm.

f Koelwatercircuit met uitschakelbare waterpomp om ook
droog te zagen.

f Transportwielen.

f Zaaglengte van 70cm bij invallen van de zaag, anders 54cm.

f Inclusief universele diamantzaag
Ø350mm (type CNEE350400 t.w.v. €149).

f Laserliniaal.

€

799,

99

ART.NR. BEX3500SET

f Transportwielen.
f Inclusief universele diamantzaag
Ø350mm (type CNE3504011 t.w.v. €187).

911

€

€

1495,ART.NR. GT3510LSET
€

1695

TECHNISCHE
KENMERKEN
STEENZAAGMACHINES

f Uitneembare waterbak om makkelijk te
reinigen.

f Metalen wielen om meer slijtvast te zijn
bij droogzagen (m.u.v. X-Coup).

f Comfort handgrepen.

f Zaagkap makkelijk openklapbaar en
robuuste zaagflens.

f Uitschakelbare waterpomp om zowel nat
als droog te zagen.

6
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STEENZAAGMACHINES

STEENZAAGMACHINES

GT-5010

IDEAAL OM GROTE LIJMSTENEN ZOALS
DE WIENERBERGER PLS500 TE ZAGEN!

GT-7010

f Motor 230V – 2800W.

f Motor 400V - 4000W.

f Zaagblad Ø500mm met asgat 25,40mm.

f Zaagblad Ø700mm met asgat 25,40mm.

f Max. zaagdiepte: 17cm of 25cm in 2 gangen.

f Max. zaagdiepte: 28cm of 35cm in 2 gangen.

f Robuust aluminium onderstel met inklapbare poten.

f Robuust aluminium onderstel met inklapbare poten.

f Grote galvanische zaagwagen met 6 gelagerde metalen
wielen.

f Grote galvanische zaagwagen met 6 gelagerde metalen
wielen.

f Uitneembare waterbak om makkelijk te reinigen.

f Uitneembare waterbak om makkelijk te reinigen.

f Koelwatercircuit met uitschakelbare waterpomp om ook
droog te zagen.

f Koelwatercircuit met uitschakelbare waterpomp om ook
droog te zagen.

f Zaaglengte bij een dikte van 17cm in één gang is 52cm
(PLS500 is 50cm lang en meestal 14cm dik).

f Zaaglengte bij een dikte van 28cm in één gang is 65cm.

f Laserliniaal

f Transportwielen.

f Transportwielen.
f Inclusief universele diamantzaag
Ø500mm (type CNE5004DC0 t.w.v. €288).

TOPPER

€

f Laserliniaal.

2299,

-

ART.NR. GT5010LSET
€

2600

f Inclusief universele diamantzaag
Ø700mm (type CNE7004000 t.w.v. €595).

€

2899,-

ART.NR. GT7010LKSET

3300

€

T-5010

7

TEGELZAAGMACHINES

Caracoup 104

CARACOUP

Caracoup Alu 100

CARACOUP ALU

VOOR TEGELS

VOOR TEGELS

f Motor 230V - 1300W.

f Motor 230V - 1300W.

f Geschikt om alle tegels en natuursteen tot maximum 20mm
dik te zagen.

f Geschikt om alle tegels en natuursteen tot maximum 20mm
dik te zagen.

f Machine voor uiterst precies zaagwerk door geleiding in de
bovenbrug met 6 lagers.

f Machine voor uiterst precies zaagwerk door geleiding in de
bovenbrug met 6 lagers.

f Gepoederlakte zaagtafel met inklapbare poten.

f Aluminium onderstel met inklapbare poten.

f Zagen van rechthoekige gaten in tegels is mogelijk.

f Zagen van rechthoekige gaten in tegels is mogelijk.

f Professionele verstelbare materiaalaanslag met
hoekverstelling.

f Professionele verstelbare materiaalaanslag met
hoekverstelling.

f Traploos verstekzagen van 45° tot 90° mogelijk.

f Traploos verstekzagen van 45° tot 90° mogelijk.

f Koelwatercircuit met dompelpomp.

f Koelwatercircuit met dompelpomp.

f Afneembare tafelverbreding van 10cm.

f Laserliniaal.

f Transportwielen.

f Transportwielen.

f Inclusief tegel- en natuursteenzaagblad Ø200mm
(type CDCP200400 t.w.v. €110).

f Uitgebreid assortiment aan accessoires verkrijgbaar.

LENGTE 60CM
€

f Inclusief tegel- en natuursteenzaagblad Ø200mm
(type CDCP200400 t.w.v. €110).

LENGTE 104CM

915,-

€

ART.NR. GK06000SET

1035

LENGTE 100CM

1055,-

€

ART.NR. GK10400SET

1495,-

€

ART.NR. GC1000LSET

1195

€

LENGTE 120CM

1595,ART.NR. GC1200LSET

1690

€

1789

€

€

ZIJTAFEL

ZIJTAFEL

ROLLENBAAN

MATERIAALAANSLAG

TEGELKLEM

Caracoup 60, 104



-

-

-

-

Caracoup Alu 100, 120

-









GP-3510 staal

-





-

-

GP-3510, 3512 alu

-









GP-3515, 3520 alu

-





-

-

GKT0000000

GPT0000000

GPR0000000

GPA0000000

GPK0000000

€ 182

€ 125

€ 299

€ 82

€ 68

ACCESSOIRES
TEGELZAAGMACHINES

art.nr.
prijs

8

TEGEL- EN NATUURSTEENZAAGMACHINES
GP-3500

VOOR TEGELS EN NATUURSTEEN
f Motor 230V - 2200W.
f Geschikt om alle tegels, natuursteen, boordstenen en
klinkers te zagen.
f Machine voor uiterst precies zaagwerk door geleiding
in de bovenbrug met 10 lagers; 7 vertikaal en 3 horizontaal.
f Met inklapbare poten.
f Professionele verstelbare materiaalaanslag met
hoekverstelling.
f Traploos verstekzagen van 45° tot 90° mogelijk.

GP-3512
alu

f Koelwatercircuit met dompelpomp.
f Laserliniaal.
f Transportwielen.
f Inclusief natuursteenzaagblad Ø350mm
(type CNTS3504D0 t.w.v. €230).

EXTRA BIJ ALUMINIUM VERSIES
f Stijf en licht gewicht chassis

vanaf

f Handwiel voor een betere controle tijdens het zagen
f Inclusief zijtafel (type GPT0000000 t.w.v. €125).

type
GP-3510LS
GP-3510
GP-3512
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GP-3515
GP-3520

chassis

werkblad

staal

gereedschapsloos uitneembaar
met rubbere stabilisatiemat

alu 9 x 3 cm

alu 11 x 4 cm

€

GP-3510
staal

1790,

-

zaaglengte

art.nr.

prijs

actieprijs

100 cm

GP3510LSSET

€ 1950,-

€ 1790,-

gegalvaniseerd werkblad
uitneembaar met moersleutel

100 cm

GP3510L0SET

€ 2460,-

€ 2165,-

120 cm

GP3512L0SET

€ 2630,-

€ 2325,-

gereedschapsloos uitneembaar
met rubbere stabilisatiemat

150 cm

GP3515L0SET

€ 2885,-

€ 2530,-

200 cm

GP3520L0SET

€ 3360,-

€ 2950,-

GP-3515
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BETONSLIJPERS & MIXERS

Ø 125

BETONSLIJPER
TWOGRIP DUSTEC
f Zeer sterke betonslijper van 2.200W
met elektronisch regelbaar toerental.
f 2 parallel geplaatste handgrepen met
schokdempers voor optimale controle
en gebruikscomfort.
f Geïntegreerde stofzuigeraansluiting en
borstelkrans om stofvrij te werken.
f Softstart en
overbelastingsbescherming.

HANDMIXER 1600W

HANDMIXER 1900W

f Voor het perfect en homogeen mengen
van tegellijm, cement, verf, vernis,
epoxyhars, grindvloeren, ...

f Voor het perfect en homogeen mengen
van tegellijm, pleister, cement, verf,
vernis, epoxyhars, grindvloeren, ...

f Robuuste 1600W motor.

f Zeer robuuste 1900W motor.

f 2 mechanische versnellingen
+ elektronisch regelbaar toerental.

f Hoger vermogen maakt hem ook zeer
geschikt voor stukadoors.

f Aansluiting M14.

f 2 mechanische versnellingen
+ elektronisch regelbaar toerental.

f Incl. mengstaaf Ø140 mm.
f Geleverd in kunststof koffer.

f Werken tot tegen de muur mogelijk
door afneembaar (Ø180) of draaibaar
(Ø125) stuk in de stofkap.

f Aansluiting M14.
f Incl. mengstaaf Ø160 mm.
f Geleverd in kunststof koffer.

f Inclusief 1 beton slijpkop, type CUDG
en transportkoffer.

€

159,95
ART.NR. BUI0010000

€

219,95
ART.NR. BUI0020000

172

€

Ø125
€

Ø180

565,-

ART.NR. MZBS1255SET

640

€

€

595,-

ART.NR. MZBS1805SET

699

€

Ø 180

10

€

MEEST GEKOZEN

237

TEGELBOREN
HOE GEBRUIKT
U HET BEST EEN
TEGELBOOR?
Machine volledig op
toeren laten komen
(minimum 1.500 t/min en
liefst zo hoog mogelijk).
BOORMACHINE

HAAKSE SLIJPER

6 KANT
PANS
f Voor het eenvoudig boren in de
hardste tegels en natuursteen met
een (accu)boormachine bij minimum
1500 t/min.
f Set bestaat uit 4 boren (Ø6, 8, 10,
12mm) en centreerhulp

f Ø6, 8, 10 en 12mm uitgerust met
Lubriwax in de kern voor een optimale
boorsmering door gedoseerde
uitvloeiing.

f Boren uitgerust met Lubriwax in de
kern voor een optimale boorsmering
door gedoseerde uitvloeiing.

f Aansluiting M14, passend op de
meeste haakse slijpers.

f De centreerhulp met zuignap
garandeert een exacte boring.

set met boren: Ø6, 8, 10 en 12m
art.nr.

105,

-

EHSSET0600

136

art.nr.

EHSSET04NF

€ 105,€ 250,-

€ 189,-

set met boren:
Ø20, 27, 35, 55 en 68mm
art.nr.

Enkel door de tegel
boren.

€ 136,-

set met boren:
Ø6, 8, 10, 12, 20, 27 en 35mm

ART.NR. ETDSET0000
€
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Pendelende bewegingen
maken tijdens het boren
om het stof optimaal af
te voeren.

f Boren Ø20mm voorzien van
koelsleuven

f Met zeskantopname voor optimale
grip in uw boormachine.

€

Boor schuin aanzetten
op het materiaal.

f Voor het eenvoudig boren in de
hardste tegels en natuursteen met een
haakse slijper, indien deze over een
variabele toerentalregeling beschikt,
best aan maximum toeren werken.

Nakijken of er zich geen
boorrestanten in de boor
bevinden alvorens aan
een nieuw gat te
beginnen.

€ 299,-

EHSSET02BE

€ 199,-

MEEST GEKOZEN

POLIJSTPAD STARTERSET

VOOR HET DROOG POLIJSTEN VAN GLADDE OPPERVLAKKEN UIT
ARDUIN, MARMER, GRANIET, BETON OF ANDERE STEENSOORTEN
f Diamant polijstpads Ø125mm korrel #50 t.e.m. #3000 voorzien van klitteband.
f Rubber polijstschijf-houder Ø125mm met M14 haakse slijper aansluiting.
f Steeds met de grofste korrel beginnen en in stappen naar een fijnere korrel
gaan tot het gewenste resultaat is bereikt.
f Te gebruiken op een haakse slijper, beste resultaat wordt
bekomen bij 3.000 tpm maar kan gebruikt worden tot max. 4.500 tpm.

€

98,-

ART.NR.EGPSET0000

115,2

€




#50


#100


#200


#400




#800

#1500

#3000
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BOREN IN BETON
BOREN NAARGELANG UW
VERMOGEN
Om vlot te kunnen boren in elke situatie maken we een
onderscheid bij onze natboren Ø101 tot 161mm met TT-segment.
Aansluiting 1/2’’G
Ideaal voor handboormachine;
de dunnere boorbuis komt bij
deze machines helemaal tot zijn
recht en laat u sneller boren.
segmentdikte 2,6mm
1/2”G

KDDW1

KDDW22

WATERDRUKVATEN

VOOR WATERGEKOELDE MACHINES ZOALS DIAMANTBOORMACHINE

f Trechtervormige opening om makkelijk te vullen.
f Snelkoppeling met automatisch waterstop.
Aansluiting 5/4’’UNC
Ideaal voor boormotoren;
afgestemd om te profiteren van
het hogere vermogen.

f Brede voet voor stabiliteit.
f Slang tegen doorbuigen beschermd.
f Afblaas- / veiligheidsventiel.

segmentdikte 3,5mm

€

5/4”UNC

€

79,

50

189,95
ART.NR. KDDW220000

202

€

ART.NR. KDDW100000

f Werkbare inhoud 10l.

90

€

f Maximale werkdruk 6bar.

f Werkbare inhoud 9,5l.

f Manometer.

f Maximale werkdruk 4bar.

f Tank van plaatstaal met
hoogwaardige kunststof
binnencoating.

f Lichte maar stevige
kunststof tank.

PLAFOND BOORSTATIEF S-1805
f Voor snelle en professionele plafondboringen.

 LASER
GRATIS

f Geïntegreerde stempelpaal voor snel en duurzaam fixeren
tussen vloer en plafond met een drukkracht van 1.000kg.
f Max. werkhoogte 3,38m.

€

f Max. boordiameter 171mm.

1469,ART.NR. ASB18050170

f Inclusief wateropvangring voor gebruik met bouwstofzuiger en
laser centreerhulp.

1659

€

f Snelkoppeling tussen boormachine en statief.

HORIZONTAAL BOORSTATIEF
f Toebehoren om veilig en gecontroleerd
horizontaal te boren op statief S-1805.

€

669,-

ART.NR. ASB1805HOR

749

€

360° KANTELBAAR BOORSTATIEF
f Toebehoren om veilig en gecontroleerd
onder elk hoek te boren op statief S-1805.
f Werken met wateropvangring is niet mogelijk onder hoek.

12

€

689,-

ART.NR. ASB1805H360

780

€

NATBOREN IN BETON
KIES JE BOORMACHINE

STAP

1

€

1045,PER BOORMACHINE
€

1175

A-2212

A-2211

ART. NR. AMB2212000

ART. NR. AMB2211000

f Sterke 2200W motor om te boren tot 161 mm

in beton en 202 mm in baksteen.
f Voor gebruik met waterkoeling in beton of met
de geïntegreerde stofafzuiging om droog te
boren in baksteen of zachte materialen.

STAP

f Combi-as: 1/2”G binnendraad en 5/4”UNC

buitendraad.
f 3de versnelling die het mogelijk maakt om
grotere gaten comfortabel te boren op statief.
f Comfort handgreep.

f
f
f
f

Controtec en slipkoppeling.
Overbelastingsindicator met LED.
PRCD-schakelaar (verliesstroom schakelaar).
Geleverd in koffer.

KIES JE BRILLIANT BOREN IN KOFFER

2

VOOR BETON EN ALLE HARDE STEENSOORTEN
LASER

11 ,5

SET 1
SET 2

borenkoffer

boormachine

art.nr.

met Ø 31, 41, 61, 81 en 111 mm

met A-2211

AMB2211S10

t.w.v. € 1010,- nu € 654,-*

met A-2212

AMB2212S10

met Ø 41, 61, 81, 111 en 131 mm

met A-2211

AMB2211S20

t.w.v. € 1247,- nu € 754,-*

met A-2212

AMB2212S20

pakket prijs
€ 1699,€ 1799,-

*enkel bij aankoop van boormachine A-2211 of A-2212

STAP

Carat najaarsfolder 2022 | foto’s ter illustratie | alle vermelde prijzen zijn excl. BTW, Recupel en Auvibel.

3

KIES JE BOORSTATIEF
€

S-1801

€

399,95

ART.NR.ASB1803001

S-1803

ART.NR.ASB1801000

f Aluminium statief met waterpas.
f Bedieningshendel aan beide zijden te plaatsen

640,-

455

€

730

€

zie eigenschappen S-1801 +

f Traploos schuinstelbaar

en voor het exact afstellen van stelbouten.

voor het boren tot 45°.

f Boorkolom is geschikt voor gebruik met Carat

f Voetplaat ook geschikt voor

f Voetplaat is geschikt voor gebruik met snelspanner.
f Max. boordiameter 131 mm.

f Telescopische achterschoor

stempelpaal met klemblokken.

gebruik met vacuümset.

voor meer stabiliteit tijdens
boren onder hoek.

f Max. boordiameter 202 mm.

PROMOKIT

KOOP NU STAP 1 + STAP 2 + S-1803 EN KRIJG
GRATIS KOFFER MET WIELEN VOOR STATIEF
+ ANKERSET M12 incl. 50 ankers
borenkoffer
SET 1 met Ø 31, 41, 61, 81 en 111 mm
SET 2 met Ø 41, 61, 81, 111 en 131 mm

boormachine
met A-2211
met A-2212
met A-2211
met A-2212

statief
+ S-1803
+ S-1803

art.nr.
AMB2211S1S
AMB2212S1S
AMB2211S2S
AMB2212S2S

pakket prijs
€ 2339,€ 2439,-
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DROOGBOREN IN BETON

A-2225

IDEAAL VOOR HET BOREN
IN SILICAATSTEEN EN VOOR
DE HVAC SECTOR
f 2200W motor om droog in beton te boren
tot Ø162 mm.
f Geïntegreerde stofzuigeraansluiting.
f Schakelbare micro-klopfunctie van
28.800n/min.
f Toerental: 1.200 tpm.

A-3025
f 3000W motor om droog of nat in beton te
boren tot Ø202 mm.
f Voor gebruik met waterkoeling in beton
of met stofafzuiging om droog te boren
in beton of baksteen.
f Schakelbare micro-klopfunctie van
30.000n/min.
f Toerental: 1.250 tpm (niet geschikt om
grote diameters nat te boren).

f Overbelastingsbeveiliging en
slipkoppeling.

f Overbelastingsbeveiliging, slipkoppeling
en PRCD-schakelaar (verliesstroom
schakelaar).

f Geleverd in koffer.

f Geleverd in koffer.





GRATIS
Ø62

€

1190,ART.NR. AMB2225062

1360

€

MEEST GEKOZEN

GRATIS
Ø62

€

1490,ART.NR. AMB3025062

1698

€

BOORSYSTEEM
A-3425
f 3420W motor om tot max. Ø250 mm
droog in beton te boren of tot Ø350 mm
met waterkoeling.
f Schakelbare microklop functie van
16.034 tot 43.828n/min, afhankelijk van
versnelling.
f Voor gebruik met waterkoeling in beton
of met stofafzuiging om droog te boren
in beton of baksteen.
f 3 versnellingen (1ste 670tpm / 2de
1100tpm / 3de 1825tpm).
f Overbelastingsbeveiliging, slipkoppeling
en PRCD-schakelaar (verliesstroom
schakelaar).
f Aluminium statief met dubbele
telescopische achterschoor voor
optimale stabiliteit.
f Voetplaat geschikt voor gebruik met
snelspanner of stempelpaal.
f Bedieningshendel met vibratiedemper.
f Langere glijblokken voor meer stabiliteit.

€

3565,ART.NR. AMB342500S

4063

€

14

NATBOREN IN BETON
STATIEF PLAATSEN

STEMPELPAAL

Daarvoor zijn er verschillende systemen:

f Voor het eenvoudig klemmen van uw statief tussen vloer en
plafond (tot max. 250mm boordiameter).

SNELSPANNER
f Boor een gat van 15mm  plug erin  vastslagen  bout erin
 statief erover  sluitring ter bescherming van het statief 
vleugelmoer om alles vast te zetten.

f Kan doormiddel van de meegeleverde klemblokken bevestigd
worden aan statieven S-1801, 1803, 1809 en 2300.
SPANKRACHT VAN 500KG
makkelijk te hanteren

f Navulset met 50 ankers:
art.nr. ZBA03B01200 = €36

€

66,-

geperforeerd

met rondsel

art.nr.

BSS0000000

BSS0300000

prijs

€ 255

ART.NR. BA03AKB000

art.nr.

€ 295

geperforeerd

met rondsel

BSS02KB000

BSS01KB000

€ 389

prijs

€

€ 269

€ 280

SPANKRACHT VAN 1000KG
voor grote diameters

2299,

-

ART.NR. AMB260000S

2710

€

€ 425

€ 319

€ 350

BOORSYSTEEM A-2600
f 2570W motor om te boren tot Ø250mm
(max. Ø220mm zonder vulblok BSVB260020).
f Geïntegreerde waterkoeling om in (gewapend) beton te boren.
f 2-voudige bescherming tegen overbelasting: Controtec en slipkoppeling.
f 3 versnellingen (1ste 520tpm / 2de 880tpm / 3de 1230tpm).
f PRCD-schakelaar (verliesstroomschakelaar).
f Aluminium statief met telescopische achterschoor voor optimale stabiliteit.
f Voetplaat geschikt voor gebruik van snelspanner, stempelpaal of vacuümpomp.
f Traploos schuinstelbaar.

Carat najaarsfolder 2022 | foto’s ter illustratie | alle vermelde prijzen zijn excl. BTW, Recupel en Auvibel.

BOORSYSTEMEN 3420 W
f Zeer sterke 3420W motor op 230V.
f Geïntegreerde waterkoeling om in (gewapend) beton te boren.
f 2-voudige bescherming tegen overbelasting: Controtec en slipkoppeling.
f PRCD-schakelaar (verliesstroomschakelaar).
f Aluminium statief met telescopische achterschoor voor optimale stabiliteit.
f Voetplaat geschikt voor gebruik van snelspanner of stempelpaal.
f Vertragingskast op statief voor verhoogde controle bij boren van grote
diameters.
f Traploos schuinstelbaar.
A-3400

A-3400

A-3500

max. boorbereik zonder vulblok

250 mm

300 mm

max. boorbereik boormotor

375mm

500 mm

350 tpm
800 tpm
1475 tpm
-

300 tpm
560 tpm
920 tpm
1540 tpm

enkel

dubbel

AMB340000S

AMB350000S

€ 3500

€ 4120

toerental
1ste versnelling
2de versnelling
3de versnelling
4de versnelling
achterschoor statief
art.nr.
prijs

ACTIEPRIJS

€ 2999

€ 3475
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STOFBESCHERMING

DUSTCATCH ZAGEN

Ø125

Ø230

f Reduceert de
stofontwikkeling tot een
absoluut minimum bij
diamantzagen Ø125.

f Reduceert de
stofontwikkeling tot een
absoluut minimum bij
diamantzagen Ø230.

f Met diepteregeling.

f Met diepteregeling.

f Past op de meeste
professionele haakse
slijpers van: Hitachi/
Hikoki, Metabo, Bosch,
Makita, Milwaukee,
Dewalt en Flex dankzij
montageringen.

f Gemakkelijke montage
op alle gangbare haakse
slijpers van: Hitachi/
Hikoki, Metabo, Bosch,
Makita, Milwaukee,
Dewalt en Flex dankzij
de gepatenteerde
montagering.

€
DPZ230

82,-

€

ART.NR. DPZ0100000

87

ART.NR. DPZ230NK00

189

€

€

STOFDEUR

DUSTCATCH SLIJPEN

f Ritssluiting aan 2 zijden.

f Reduceert de stofontwikkeling bij het slijpen met slijpkoppen
Ø125mm op haakse slijpers, vooral als men werkt met de
Dustec slijpkoppen.

f Houdt stof en geur tegen.
f Herbruikbaar.
f Geschikt voor deuren met
een breedte tot 1 meter.
Pakket bevat:
f Stofdeur (112 x 260cm).
f Bevestigingstape.

€

21,-

ART.NR. DPD0100000

f Aansluiting stofzuiger: Ø35mm
f Een handig ingebouwde systeem laat toe om tot tegen de
muren te slijpen
f Past op de meeste professionele haakse slijpers van: Hitachi/
Hikoki, Metabo, Bosch, Makita, Milwaukee, Dewalt en Flex
dankzij montageringen.

€

82,-

ART.NR. DPSK010000

87

€

16

178,-

eder Mareslaan 107
20 Zottegem

9 360 04 49
@hoebeke.be
w.hoebeke.be

OFFICIELE CARAT DEALER

Nagel- en nietpistolen van HewiTool dragen nu ook de merknaam Carat.
Je hebt de keuze uit perslucht, gas en accu.
Ik geef je graag persoonlijk advies en samen kiezen we de meest geschikte
oplossing voor de job die je moet doen.
Als officiële Carat dealer hebben we een ruim aanbod op voorraad.
Ook na je aankoop kan je bij ons terecht voor onderhoud en herstelling.
Ik sta persoonlijk garant voor een snelle en correcte service.

aalbaar zonder korting op de vervaldatum | IBAN BE60 6713 1127 2970 BIC EURBBE99 | BTW BE 0590.609.244.

Open van 8:30 tot 12:00 uur en van 13:30 tot 18:00 uur
orwaarden 1.Onze goederen worden in onze magazijnen verkocht en reizen op risico van de bestemmeling. 2.De factuur is kontant betaalbaar
Op zaterdag tot 12:00 uur | Gesloten op maandag
n onze inrichting. 3.Bezwaren tegen de factuur dienen ons uiterlijk binnen de 8 dagen na hun verzending bij aangetekend schrijven te worden

Na deze termijn wordt de levering en/of prestatie geacht te zijn aanvaard. 4.Bij niet betaling op de vervaldag wordt zonder ingebrekestelling
van 10% toegepast. 5.Indien de schuldenaar binnen de 5 dagen te rekenen vanaf het versturen van een ingebrekestelling bij aangetekend
n enkel redelijk en aanvaardbaar verweermiddel, eveneens bij aangetekend schrijven, heeft opgeworpen, dan zal het bedrag van de schuld
ge en zonder nieuwe ingebrekestelling verhoogd worden met 10%, met een minimum van 50 euro ten titel van forfaitaire en onherleidbare
ding. 6.Voor alle betwistingen zijn de terzake van het geschil bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondisement Oudenaarde
voegd. 7.Door het plaatsen van een bestelling en bij het doen van een aankoop, erkent de koper uitdrukkelijk, en zulks bij afwijking van het
an het burgerlijk wetboek, dat de verkoper de volledige eigendom van het door haar verkochte materiaal behoudt, tot op een ogenblik dat de
en eventuele interesten, bijslagen en kosten, integraal betaald zijn. Tot op dat ogenblik zal de koper het materiaal perfect onderhouden.

Broeder Mareslaan 107 (achterkant station) 9620 Zottegem
Gratis parkeerplaats vóór de winkel

www.hoebeke.be

beroep
tuin

hobby

NIETMACHINES
NIETMACHINE SN8016

MET 30.000 NIETEN 12, 14 EN 16 MM
f Geschikt voor isolatie, stoffering, meubelindustrie,
vloerbekleding, schoenindustrie, ...
f Voor nieten tot 16 mm.
f Draaibare luchtkoppeling.

€

f Met sensitive trigger.

159,-

ART.NR. FASN8016PROM

f Compact.

€

f Sneller werken door veiligheid
in schakelaar.

177

f Geleverd in Tayg koffer.

MEEST GEKOZEN

NIETMACHINE SN8025

MET 30.000 NIETEN 16, 20 EN 25 MM
f Geschikt voor isolatie, stoffering, meubelindustrie,
vloerbekleding, schoenindustrie, ...
f Voor nieten tot 25 mm.
f Draaibare luchtkoppeling.

€

f Multi/enkel schot.

169,-

ART.NR. FASN8025PROM

f Regelbare diepte-instelling.

201

€

f Geleverd in Tayg koffer.
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SN8016

€

259,-

NIETMACHINE LN9040

MET 22.000 NIETEN: 15, 20, 25, 30
EN 40 MM
f Geschikt voor meubels, keukens, deuren, kozijnen,
paneelwerk, schrijnwerkerij, lijstwerk, ...
f Draaibare luchtkoppeling.
f Multi/enkel schot.
f Regelbare diepte-instelling.
f Snelkoppeling aan neus.
f Ophangbeugel.
f Geleverd in Systainer.

379,-

ART.NR. FALN16851PROM

ART.NR. FALN9040PROM

€

f Schiet nieten 90-reeks tot 40 mm.

€

304

479

€

NIETMACHINE LN16851

MET 6.450 NIETEN 50 MM

+ GRATIS HULPSTUK OM
STUKANET TE NIETEN

f Geschikt voor stukanet, kisten, meubelindustrie,
plaatmaterialen (gipsvezelplaat), pleistergaas,
houten, omheiningen...
f Schiet L-nieten tot 50 mm.
f Draaibare luchtkoppeling.
f Multi/enkel schot.
f Regelbare diepte-instelling.
f Snelkoppeling aan de neus.
f Ophangbeugel.
f Geleverd in kunststofkoffer.
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NAGELPISTOLEN

€

279,-

€

ART.NR. FDPT0635PROM
€

299,-

ART.NR. FDPT0850PROM

327

346

€

PINPISTOOL PT0850

PINPISTOOL PT0635

1,4

MET 40.000 PINS 22 EN 30 MM

MET 11.000 PINS 30 MM EN
28.000 MICROBRADS 21 EN 30 MM

f Geschikt voor sierlijsten, meubelindustrie,
glaszetters, deur- en raamlijsten, ...

f Geschikt voor sierlijsten, meubelindustrie,
glaszetters, deur- en raamlijsten, ...

f Schiet pins P6 tot 35 mm.

f Schiet pins P8 en microbrads F21 tot 50 mm.

f Sneller werken door veiligheid in schakelaar.

f Sneller werken door veiligheid in schakelaar.

f Zeer fijne neus.

f Zeer fijne neus.

f Automatische stop wanneer de
nagels op zijn.

f Automatische stop wanneer de
nagels op zijn.

f Reserve rubber neusstuk voor
bescherming van het hout.

f Reserve rubber neusstuk voor
bescherming van het hout.

f Draaibare luchtkoppeling.

f Draaibare luchtkoppeling.

f Ophangbeugel.

f Ophangbeugel.

f Geleverd in Systainer.

f Geleverd in Systainer.

€

355,-

€

ART.NR. FDBT1664PROM

DA NAGELPISTOOL DA1564

MET 8.000 NAGELS GALVA
50 EN 64 MM

f Afwerkingspistool voor panelen, deuren,
ramen, meubelindustrie, renovatie, bouw, …

f Geschikt voor hardhout, timmerwerk, bouw,
renovatie, ....

f Schiet brads T16 tot 64 mm.

f Schiet DA-nagels 34° Ø1,8 mm tot 64 mm.

f Snelkoppeling aan neus.

f Fijne kop maar toch sterke nagel.

f Regelbare diepte-instelling.

f Snelkoppeling aan neus.

f Multi/enkel schot.

f Regelbare diepte-instelling.

f Draaibare luchtkoppeling.

f Multi/enkel schot.

f Ophangbeugel.

f Draaibare luchtkoppeling en
ophangbeugel.
f Magnesium behuizing voor
minder gewicht.
f Schuine lader voor het nagelen
op moeilijke plaatsen.
f Geleverd in Systainer.

18

15
18
21
25

15
18
21
25

30

30

35

35

40

40

45

45

50

50

398,€

MET 18.500 BRADS
25, 30, 40, 50 EN 64 MM

f Geleverd in Systainer.

0,84

ART.NR. FDDA1564PROM

408

€

BRADPISTOOL BT1664

0,84

494

NAGELPISTOLEN

€

195,-

€

ART.NR. FDMBF1832PROM
€

259,-

ART.NR. FDMBF1857PROM

222

MINIBRADPISTOOL MBF1832

290

€

MINIBRADPISTOOL MBF1857

MET 21.000 MINIBRADS
20, 25 EN 30 MM

MET 35.000 MINIBRADS
15, 20, 25, 30 EN 40 MM

f Afwerkingspistool voor het nagelen van sierlijsten,
meubelindustrie, deur- en raamlijsten, ...

f Afwerkingspistool voor het nagelen van sierlijsten,
meubelindustrie, deur- en raamlijsten, ...

f Schiet minibrads F18 tot 32 mm.

f Schiet minibrads F18 tot 57 mm.

f Snelkoppeling aan neus.

f Snelkoppeling aan neus.

f Regelbare diepte-instelling.

f Regelbare diepte-instelling.

f Multi/enkel schot.

f Automatische stop wanneer de
nagels op zijn.

f Draaibare luchtkoppeling.

f Zeer smalle neus.

f Ophangbeugel.

f Multi/enkel schot.

f Geleverd in Systainer.

f Draaibare luchtkoppeling.
f Ophangbeugel.
f Geleverd in Systainer.
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MEEST GEKOZEN

€

499,-

€

ART.NR. FHFNN34100PROM

539,-

ART.NR. FHGFN3490PROM

667

590

€

€

GAS

PNEUMATISCH

STRIPNAGELPISTOOL FNN34100
MET 6.000 NAGELS 65 MM

GASNAGELAAR GFN3490
MET 6.000 NAGELS 65 MM
EN 5 GASFLESSEN

f Schiet nagels 34° tot 100mm.

f Schiet nagels 34° Ø 2,8-3,1mm tot 90mm.

f Regelbare diepte-instelling.

f Geleverd met 2 Li-Ion batterijen.

f Multi/enkel schot.

f Regelbare diepte-instelling.

f Draaibare luchtkoppeling

f Uitstekende balans door goede gewichtsverdeling.

f Ophangbeugel.

f Soft grip: anti-slip handgreep.

f Magnesium behuizing.

f Verstelbare ophanghaak: geen hinder wanneer deze
niet gebruikt wordt.

f Geleverd in koffer.

f 1.200 nagels per gasfles.
f Geleverd in koffer.



2x
dozen van 65 mm
(6.000 nagels, t.w.v. €77,40)



2x
dozen van 65 mm
(6.000 nagels, t.w.v. €77,40)

5x

gas
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NAGELPISTOLEN

299,-

€

ART.NR. FACOMBI-3IN1PROM

359,-

ART.NR. FADUOPACK0

332

405

€

COMBIPISTOOL 3 IN 1

MET 14.000 MINIBRADS 30, 40 MM
EN 7.000 NIETEN 30, 40 MM
f Geschikt voor isolatie, stoffering, meubelmakerij,
schrijnwerkerij, houten vloeren, kistenindustrie, …
f Combitoestel, mogelijkheid tot gebruik van:
- minibrads F18-reeks: max. diepte 50 mm.

€

DUO PACK

MET 14.000 MINIBRADS 30, 40 MM
EN 15.000 NIETEN 12, 16 MM
De twee machines waarmee je bijna alle
binnenwerk perfect kan uitvoeren
NIETMACHINE SN8016

- nieten FO90-reeks, 5,65mm breed: max. diepte 40 mm.

f Geschikt voor isolatie, stoffering, meubelindustrie,
vloerbekleding, schoenindustrie, ...

- nieten FOG44-reeks, 10mm breed: max. diepte 40 mm.

f Voor nieten 80-reeks, 12,65mm breed, tot 16 mm.

f Snelkoppeling aan neus.
f Regelbare diepte-instelling.

MINIBRADSPISTOOL MBF1857

f Draaibare luchtkoppeling.

f Afwerkingspistool voor het nagelen
van sierlijsten, meubelindustrie,
deur- en raamlijsten, ...

f Ophangbeugel.

f Schiet minibrads F18 tot 57 mm.

f Geleverd in Systainer.

f Geleverd in Systainer.

f Multi/enkel schot.

Levering via uw technische vakhandel

CARAT | Ambachtenstraat 7 | 2260 Westerlo | België
tel. +32 (0)14 540 898 | info@carat-tools.com | www.carat-tools.com

Actie geldig van 01/09/2022 t.e.m. 28/02/2023 of zolang de voorraad strekt.

V.U. Christophe Jacobs, Ambachtenstraat 7, 2260 Westerlo. Alle prijzen excl. BTW, Recupel en Auvibel. Technische wijzigingen voorbehouden.

€

