
Aanbiedingen zijn geldig tot 31 januari 2016 en zolang de voorraad strekt. Druk- en zetfouten voorbehouden. Prijzen in euro en excl. BTW. De 

aanbiedingen zijn alleen geldig in Nederland en België en verkrijgbaar bij uw Euroboor dealer. Meer weten over deze en/of andere Euroboor 

producten? Kijk dan op www.euroboor.nl of bel +31 (0)79 361 49 90.
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B45
De 3 in 1 laskantenfreesmachine

Kanten frezen met optimaal gemak

De buitengewone ergonomie biedt optimale hanteerbaarheid en veiligheid. De 

krachtige motor, het sterke drijfwerk en premium elektronica zorgen ervoor dat 

deze machine zo vlot en stabiel mogelijk zijn werk  uitvoert. De speciaal ontworpen 

freeskoppen met 3 snijvlakken zijn beschikbaar in 45°, 30° en 45° R2.5 en maken het 

creëren van perfecte afwerkingen  mogelijk met het grootste gemak.

Like ons op Facebook
en win een B45!

>> Scan de  
QR-code en 

vind-ons-leuk
Uit alle nieuwe 

vrienden wordt een 
winnaar getrokken

facebook.com/euroboor

Noviteiten

COMBI
DEAL
Bestel 3 machines 
en krijg een ECO.30 
GRATIS* 
*geldt alleen 

voor de ECO 

machines uit 

deze folder.

$ 469,-

verzinken

45° R2.5

45° of 30° frezen
1

2

3



ECO.55 en ECO.55-T

Simpel en krachtig
een kernboormachine die assisteert

Deze geavanceerde machine klaart iedere klus met gemak en comfort. Toegewijde 

ontwikkeling heeft geleid tot een unieke machine die de concurrentie ver achter 

zich laat. Slimme technologie, zoals Smart Restart en een digitale uitleesfunctie 

zorgen ervoor dat de ECO.55 serie assisteert bij het verkorten van de boortijd. Met 

zijn hoge stabiliteit, duurzaamheid, verspaningskracht én technologie is de ECO.55 

de beste machine in de mid-size range.

cw/ccw

1600 W13,75

kg

1850

kg

40mm M2023mm55mm

display170mm

NIEUW!!

   ECO.55

$ 1065,-
   ECO.55-T

$ 1165,-

LED en display 

indicatie kracht.

Koolborstel makkelijk 

vervangbaar.

Nieuwe 

schakelknop

ECO.55 en 55-T
voordelen

• Oliebad versnellingsbak

• Morse conus 3

• Externe toegang tot 

koolborstels

• Digitaal display en LED 

indicatie werkbelasting

• Smart Restart systeem 

(stopt bij maximale 

werkbelasting en gaat 

na 2 sec. verder als druk 

op de handels verlaagd 

wordt) 

Toerental (min-1)
onbelast & belast

ECO.55 ECO.55-T

(I) 275 (I) 60 - 275

(II) 500 (II) 100 - 500



Verplaatste 

snelheids-

regeling

EBS.500

Metaalzagen
gemakkelijk en snel tot 125mm

Ontworpen voor het zagen van alle soorten metalen pijpen, staven, 

kokers en profielen tot 125mm doorsnede. De eenvoudige verstelling 

van klem, zaaghoek en zaagsnelheid zorgen ervoor dat dit een bijzonder 

praktische metaalzaagmachine is. Geschikt voor iedere werkplaats!

1010 W20

kg

30-80m

min

125mm

max
0-60°

cw/ccw 1900 W28

kg

3000

kg

50mm M3031,75mm100mm 260mm

ECO.80/4

80mm 31,75mm 260mm 1700W28 3000

kg kg

UPDATE

$ 499,-

$ 1460,-
$ 1360,-


  Bel: 
  +31 (0)79 361 49 90

ECO.100/4 UPDATE

Vernieuwde 

railconstructie (voor 

hogere stabiliteit)

Versterkte 
(meer-punts) 
motor- en 
versnellingsbak-
bevestiging
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Euroboor B.V., Kryptonstraat 110, 2718 TD Zoetermeer - t +31 (0)79 361 49 90 - info@euroboor.com - www.euroboor.nl

kernboren - kernboortechniek - freestechniek - tapgereedschap - zaagtechniek - slijptechniek - accessoires

High Speed Steel (HSS)
HCS Diepte 30 mm ø 12-100 mm

HCL Diepte 55 mm ø 12-130 mm

HCY Diepte 75 mm ø 14-50 mm

HCX Diepte 100 mm ø 18-100 mm

High Speed Steel cobalt (HSS-Co)
IBS Diepte 30 mm ø 12-100 mm

IBL Diepte 55 mm ø 12-100 mm

Tungsten Carbide Tipped (TCT)
HMS Diepte 35 mm ø 12-50 mm

HML Diepte 50 mm ø 14-130 mm

Rail TRCS
TRCS Diepte 35 mm ø 17 - 36 mm

Superieure kwaliteit 
voor een super scherpe prijs
HSS, HSS-Co, TCT en TRCS groot assortiment diameters, lengtes en aansluitingen

Euroboor biedt een weloverwogen assortiment kernboren, ontworpen om aan jouw eisen te voldoen én deze te overtreffen. Vele jaren 

uit eigen ervaring worden weerspiegeld in de unieke kenmerken van onze kernboren. Wij doen geen concessies aan de kwaliteit. Onze 

kernboren worden wereldwijd gewaardeerd voor optimale prestaties, duurzaamheid en een langere functionele levensduur in elke denkbare 

industrie: van kleinschalige fabricage tot scheepvaart industrie, van grootschalige fabricage tot constructie, en meer.

GRATIS CAP  
bij een 
bestelling 
boven de E150,- 
aan kernboren!

Alle bestellingen bij Euroboor 1-2-3 geleverd.  1 =  2 =  3 = 

3 halen
2 betalen

v.a.  $ 15,-
per kernboor

HSS beschikbaar 
met universele 
aanlsuiting.
(Nitto/Weldon 
combinatie)

TIP
DENK OOK AAN 

CENTREERSTIFTEN 

BIJ JE BOREN 
BESTELLING!


