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Onze onderneming heeft een constante groei gekend en telt momenteel 
40 werknemers. Doorheen de tijd heeft Maxima een verkoopnetwerk 
ontwikkeld met onafhankelijke verdelers over heel Italië.

In 2008 werd een oude kaasfabriek omgebouwd tot een nieuw en 
efficiënt gebouw, waarin nu onze hoofdzetel is gevestigd. Op die 
manier wil Maxima de traditionele kenmerken van de omgeving, 
waarin ze is gevestigd, tot hun recht laten komen: een verbindingslijn 
tussen verleden en heden. 

Verschillende factoren dragen bij tot het succes. Maar de 
belangrijkste zijn: een efficiënte en fantasierijke marketing, een 
sober maar toch elegant imago, een gagarandeerde en betrouwbare 
service en zijn eenvoud.

 De onderneming



VERZEKERING
Alle producten zijn gedekt door een 

burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering.

Diamantgereedschappen 
gecertifi ceerd door OSA (Organisatie 
voor de veiligheid van abrasieven)

Alle werfmachnes zijn 
gemaakt in de Europese Unie 

en gecertifi ceerd door CE

Gecertifi ceerd kwali-
teitssysteem UNI EN ISO 

9001:2008 certifi caat 
N°50 100 4566

Tous les produits sont couverts 
par une Police RC

Membre de l’Association Industriels de Reggio d’Émilie

CERTIFICATEN
ISO 9001:2008 – OSA – EN 13236

LASERMARKERING 
Onuitwisbaar op alle producten

ONMIDDELLIJKE 
LEVERING    

Overal dankzij samenwerking 
met “snel”-transporteurs.

ENKEL WEDERVERKOPERS   
Wij leveren enkel aan gekwalifi ceerde 

wederverkopers

KLANTENSERVICE 
Gegarandeerde bijstand door technici 

en gespecialiseerde agenten
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VEEL GESTELDE VRAGEN OVER 
PROFESSIONEEL KERNBOREN

• WAT IS KERNBOREN ?
Dat is het uitboren van rotsstukken uit 
de ondergrond. In de bouw betekent dit 
concreet het boren in muren of vloeren 
uit baksteen, steen, gewapend beton, 
etc. voor de installatie van rookkanlen., 
buizen en andere leidingen.

• HOE MAAKT MEN DE GATEN?
D.m.v. diamantboren die 
gemonteerd worden op elektrische 
machines, ook kernboormachines of 
diamantboormachines genoemd, zowel 
voor een droog gebruik, gebruik met 
water of met stofafzuiging in functie 
van het materiaal en de eisen van de 
gebruiker.

•TOT WELKE DIAMETER KAN MEN BOREN?
Manueel tot en met diameter 180.
Op kolom tot en met diameter 500.

• WIE GEBRUIKT HET PROFESSIONELE 
KERNBOREN?
Electriciens, loodgieters, installateurs 
van klimaatregeling of centrale 
verwarming, professionele gebruikers in 
de bouwsector.

• IN WELKE MATERIALEN WORDT 
‘DROOG’ GEBOORD?
Bakstenen, licht beton, porotonblokken, 
steen, gewapend beton, etc. …

• IN WELKE MATERIALEN WORDT 
‘MET WATER’ GEBOORD?
Gewapend beton, gedrild beton, 
teerasfalt, natuurlijke stenen en 
materialen, muren en porotonsteen.

• WAT IS HET IDEALE SYSTEEM?
Als men rekening houdt met de 
effectieve snijkosten per vierkante 
cm, is het gebruik met water met 
een boormachine op kolom natuurlijk 
het meest rendabel, maar het is niet 
toepasbaar op materialen die het 
water absorberen, in reeds bewoonde of 
ingerichte gebouwen en in plaatsen tussen 



gebouwen in. Op moeilijk bereikbare of 
smalle plaatsen is manueel ‘droog’ gebruik 
meer fl exibel en praktischer.  

• WAT ZIJN DE BESCHIKBARE TYPES 
VAN DIAMANTKERNBOORMACHINES?
Manuele diamantkernboormachines zijn 
er voor ‘droog’ gebruik, voor gebruik 
‘met water’ of voor vast gebruik 
op kolom ‘met water’. De manuele 
diamantboren die droog of met water 
of zelfs vast op een kolom gebruikt 
worden (voor gebruik met water).

• WAAROM DIAMANT-
KERNBOORMACHINES EN GEEN 
GEWONE BOORMACHINES?
Het verschil tussen beide situeert zich 
op 3 niveaus:
1- Ze beschermt de gebruiker 
tegen onverwachte terugslagen bij 
blokkering van de kernboor dankzij de 
mechanische koppeling.
2- Het vermogen van de motor is 
aanzienlijk groter.
3- De rotatiesnelheid is veel lager 
want de diamantboren kunnen op volle 
kracht gebruikt worden.

• WAAROM EEN 
DIAMANTKERNBOORMACHINE EN 
GEEN ELEKTRISCHE HAMER?
De hamer gebruikt een stootkracht 
die de diamantboor beschadigt. De 
diamantkernboormachine is veel 
lichter. Dit geldt overigens ook voor 
de boren. De rotatiesnelheid van de 
diamantkernboormachine is veel hoger 
en meer geschikt voor een correct 
gebruik van de gereedschappen. 
Dankzij het diamantkernboren heeft 
het gat een betere afwerking, wordt 
het pleisterwerk niet beschadigd en is 
het gat bovendien nauwkeuriger. Als 
men voorzichtig te werk gaat, is het 
mogelijk om kleine ijzeren staven 
te boren. Er wordt bovendien geen 
trilling geproduceerd en de kosten per 
vierkante cm zijn beduidend minder.



WAAROM IS MAXIMA LEIDER OP 
HET VLAK VAN PROFESSIONEEL 
KERNBOREN?

Maxima zoekt over de hele wereld 
de beste gereedschappen, de 
beste machines en de beste 
kernboortechnologieën. Na een 
testperiode, zowel op de werf 
als in het labo, en op voorwaarde 
dat het product voldoet aan de 
strikte kwaliteitsstandaarden van 
Maxima, wordt het op grote schaal 
exclusief gecommercialiseerd. 
Aangezien Maxima de referentie is 
als Italiaanse distributeur in zijn 
sector, geniet men het voordeel 
om als eerste de producten van 
de belangrijkste wereldspelers te 
zien en te testen. De exclusieve 
technische eigenschappen 
van zowel de machines als 
de gereedschappen zijn het 
resultaat van jaren knowhow, een 
uitgebreide studie van de eisen 
van de gebruiker, de uitwisseling 
van informatie tussen Maxima 
en de ingenieurs, minitieuze 
labotesten en testen op de werf. 
En dat is wat de eindgebruiker wil. 
Maxima biedt echte oplossingen, 
geen voorstellen.

• PRODUCTAANBOD
Het productaanbod van Maxima is 
het meest complete op de markt 
voor zowel het aantal en het type 
machines als voor het aanbod aan 
diamantboren. De beschikbare 
toebehoren zijn de meest ruime 
keuze op de markt.

• KWALITEIT
De producten van Maxima worden 
beschouwd als de beste vanuit 
professioneel oogpunt, zowel 
wat betreft hun prestaties 



(boren en machines) als voor wat 
betreft hun slijtageweerstand. 
De uitzonderlijke prijs-
kwaliteitsverhouding is een 
fundamenteel element in het 
grote succes van de Maxima-
producten.

• VEILIGHEID
Al de diamantboren zijn gelast 
met behulp van laser. De 
diamantkernboormachines worden 
gemaakt volgens de hoogste 
kwaliteitsnormen beschikbaar op 
de markt en volgens een kwaliteit 
die de Duitse productiecriteria 
onderscheidt.

• CERTIFICATEN EN 
VERZEKERING VAN DE 
PRODUCTEN
Het bedrijf Maxima bezit de UNI 
EN ISO9001:2008 certifi caten. 
Alle diamantgereedschappen 
zijn gecertifi ceerd door OSA 
(Organisation for the Safety 
of Abrasives), een Duits 
keuringsorganisme op het vlak 
van veiligheid van schuur- en 
diamantschijven.
Als bijkomende garantie zijn alle 
door Maxima verdeelde producten 
gedekt door een burgelijke 
aansprakelijkheidsverzekering 
tegen de eventuele 
fabrieksfouten.





TOEPASSINGEN



TOEPASSINGEN: CAROMAX 800 

FOTO 3 

FOTO 1 FOTO 2 

DIAMANTKERNBOORMACHINE OP GROTE SNELHEID
REF. F83CAROMAX800

FOTO 4

Bruikbaarheid, snelheid, boorprecisie en een uitzonderlijke 
levensduur van de diamantboor zijn de grootste kwaliteiten 
van dit nieuw kernboorsysteem. Ideaal voor toepassing op 
materialen waar de precisie van het gat en de uitvoeringssnel-
heid van uitermate groot belang zijn voor het slagen van het 
werk, bijvoorbeeld boren in geglazuurd steengoed (foto 1), in 
glasmozaïek (foto 2) en granietplaten (foto 3). De maximale 
boordiameter is 40 mm.

Dankzij de grote rotatiesnelheid (6400 en 3600 toeren / 
minuut) is het zelfs mogelijk te boren in hoeken van tegels of 
drempels (foto 3) zonder het risico te lopen dat het materiaal 
barst of breekt. Het handige waterreservoir laat een groot 
aantal boringen toe zonder dat het nodig is om vaak bij te 
vullen. De CAROMAX 800 wordt verkocht in een heel nieuwe 
koffer voor het transport met 3 Gouden GRES boren (diameter 
6, 8 en 10), handige centreerkit en wateropvangbak (foto 4).

Boren van gegla-
zuurd steengoed 
van 12 mm dikte 
met een Maxima 
Gouden GRES boor 
van diameter 8. 
Boortijd: 7 secon-
den. Boorrende-
ment: 500 boringen. 
Men moet in ge-
dachten houden dat 
de snijsnelheid en 
het rendement van 
diamantboren ge-
voelig kan verande-
ren afhankelijk van 
de boorcondities.

Boren van glas-
mosaïek van 4 
mm dikte met een 
Maxima Gouden 
GRES boor van 
diameter 8. Boor-
tijd: 5 seconden. 
Boorrendement: 
1900 boringen. Men 
moet er rekening 
mee houden dat de 
snijsnelheid en het 
rendement van dia-
mantboren gevoelig 
kan veranderen 
afhankelijk van de 
boorcondities.

Boren van gra-
nietplaten van 20 
mm dikte met een 
Maxima Gouden Gres 
boor van diameter 8. 
Boortijd: 9 secon-
den. Boorrende-
ment: 450 boringen. 
Men moet er reke-
ning mee houden dat 
de snijsnelheid en 
het rendement van 
diamantboren gevoe-
lig kan veranderen 
afhankelijk van de 
boorcondities.





TOEPASSINGEN:CAROMAX 1800
FOTO 2

FOTO 3

CAROMAX 1800 is de beste diamantkernboormachine bij uitstek 
voor ‘droog’ gebruik. Dit model onderscheidt zich van andere 
door zijn extreem eenvoudig gebruik, door de mogelijkheid 
om gewapend beton snel droog te boren (enkel met diamant-
boren van Maxima, door de beste verhouding gewicht-vermo-
gen, door zijn max. boorcapaciteit tot 182 mm en door de 
mogelijkheid om toebehoren en stofafzuiging te monteren 
zonder dat de prestaties qua snijsnelheid aangetast wor-
den, op welke manier dan ook). Dankzij alle bovenvermelde 
eigenschappen, zijn rotatiesnelheid en een vermogen van 

1800W, is de CAROMAX 1800 de beste diamantkernboorma-
chine geschikt voor huur. Ideaal voor alle soorten toepas-
singen in de bouwsector, in gewapend beton (‘droog’) met 
afzuigkit en Laser-boren 250 (foto 1) of met GOUDEN Laser 
spiraalboren (foto 2 en 3) in muren en bakstenen met ZILVE-
REN Laser-boren 150 (foto 4). De machine wordt verkocht in 
een heel nieuwe koffer voor het transport met een sneladap-
ter M18-M16, een SDS-centreerboor van 220 mm lang, een 
verlengstuk M18-M16 van 250 mm lang, servicesleutels en 2 
handige koperen ANTIBLOCK-ringschijven.

FOTO 1 

DROOGBOREN

REF. F83CAROMAX1800



TOEPASSINGEN:CAROMAX 1800 WATER
FOTO 4





DROOGBOREN

In dit hoofdstuk stellen we de Maxima- boren 
voor ‘droog’ gebruik voor en bedoeld voor 
gebruik op manuele diamantkernboormachines. 
Ze zijn allemaal ontwikkeld om ‘droog’ te boren 
in gewapend beton en ze zijn beschikbaar met 
koppeling M16 en 1”/4. In dit gamma, is de 
GOUDEN spiraalboor de meeste verkochte boor 
om droog te boren in Italië (en tegelijk de meest 
geïmiteerde). De boor wordt exclusief verdeeld 
sinds 2002 en levert ongeëvenaarde prestaties.



Het gaat absoluut om de snelste en meest 
performante boor. Sinds 2002 wordt ze exclusief 
verdeeld en ze werd ontwikkeld om ‘droog’ te 
boren in gewapend beton. De boor beschikt over 
unieke eigenschappen: de spiraalvorm en conische 
vorm van het lichaam, verbonden met het holle 
of bolle gekartelde segment, zorgen voor minder 
wrijvingen en een betere (materiaal)afvoer, 
wat op zijn beurt ook de boorsnelheid op een 
uitzonderlijke manier verbetert.
Lengte van de boor: 150 mm.

GOUDEN SPIRAALBOOR

OMSCHRIJVING

VERKRIJGBAAR IN VOLGENDE DIAMETERS:

32 - 37 - 42 - 52 - 57 - 62 - 68 - 72 - 82 
92 - 102 - 112 - 122 - 127 - 132 - 142  
152 - 162 - 182 - 205

ZILVEREN BOOR

VERKRIJGBAAR IN VOLGENDE DIAMETERS:

32 - 42 - 57 - 68 - 82 - 102 - 112 - 127 
142 - 162 - 205 

De ZILVEREN boor is ontstaan vanuit de eis om 
een product te leveren met dezelfde kwaliteiten 
als de Gouden spiraalboor, maar met iets 
minder prestaties, een ideaal model dus voor 
niet dagelijks gebruik. De samenstelling van 
de diamantsegmenten is identiek, maar op dit 
model zijn ze op een perfect cilindrisch lichaam 
gemonteerd door laserlassen.
Lengte van de boor: 150 mm.

OMSCHRIJVING

REF. F83FLO15…



ZWARTE SPIRAALBOOR
               

VERKRIJGBAAR IN VOLGENDE DIAMETERS:

OMSCHRIJVING

32 - 42 - 52 - 57 -  62 -  68 -  82 - 92 
102 - 112 - 127 - 142 - 162 - 205

AFZUIGINGSBOOR 300

Dit gereedschap is ontworpen voor de werken 
die stofafzuiging vereisen. De afzuigingsboor 300 
beschikt over hetzelfde diamantsegment als de 
boren van 150 mm lang en is dus in staat om droog 
te boren in materialen zoals gewapend beton, 
bakstenen, (dak)pannen en beton. De nuttige 
snijlengte bedraagt 300 mm.
Lengte van de boor: 300 mm.

VERKRIJGBAAR IN VOLGENDE DIAMETERS:

De ZWARTE spiraalboor is ontstaan vanuit de eis 
om een product te leveren die dezelfde kwaliteiten 
heeft als de GOUDEN spiraalboor, maar met 
grotere lengte, om de uitvoeringssnelheid tijdens 
de werken te verhogen. Deze boor is ontwikkeld 
voor het ‘droog’boren van gewapend beton. Voor 
de technische eigenschappen, zie “GOUDEN 
spiraalboor”.
Lengte van de boor: 200 mm.

32 - 42 - 57 - 68 -  82 - 102 - 112 - 127 
142 - 162 

OMSCHRIJVING

NIEUW!

REF. F83FL25…





BOREN MET WATER

Het gamma van boren met water is verkrijgbaar 
voor verschillende toepassingen, met koppelingen 
½ gas en 1”1/4, met laserlas of gesoldeerd van 
diameter 6 tot 700 mm. Behalve de Gouden GRES 
boor, is het volledige assortiment ontwikkeld 
voor machines op kolom.



GOUDEN GRES BOOR

OMSCHRIJVING

GOUDEN BOOR 450

OMSCHRIJVING

Ideaal voor het boren van gaten met grote of middelmatige 

diameter. Deze boor dient gemonteerd te worden op 

machines met een koppeling 1”1/4. Voor toepassingen ‘met 

water’. Gereedschap met een uitstekend rendement en hoge 

boorsnelheid, dankzij zijn spiraalvorm, die de afvoer van het 

materiaal vergemakkelijkt. Verkrijgbaar in een groot aantal 

diameters, van 31 tot 700 mm.

Lengte van de boor: 450 mm.

Enkel voor Caromax 800.

Dit gereedschap werkt aan een heel hoge rotatie voor het 

boren ‘met water’ in geglazuurd steengoed, graniet, marmer en 

talrijke andere materialen zonder risico op barsten of breuken, 

zelfs als het gebruikt wordt op hoeken van tegels. De boor 

garandeert een heel hoog aantal boringen, tot 500 in geglazuurd 

steengoed met de boor van diameter 8.

Lengte van de boor: 100 mm.

6 - 8 - 10 - 12   
14 - 16 - 18 - 20 
25 - 30 - 35 - 40 

Dit gereedschap werkt aan een heel hoge rotatie voor het 

boren ‘met water’ in geglazuurd steengoed, graniet, marmer en 

talrijke andere materialen zonder risico op barsten of breuken, 

zelfs als het gebruikt wordt op hoeken van tegels. De boor 

garandeert een heel hoog aantal boringen, tot 500 in geglazuurd 

12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 28 - 32 - 35 - 42 
52 - 56 - 62 - 82 - 92 - 102 - 112 - 122 - 127 - 132 - 142 - 152 - 
162 - 182 - 200 - 225 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450 - 500 - 600 - 700

22 - 24 - 28 - 32 
42 - 45 - 50 - 55 
60 - 65 - 68

Op aanvraag:

VERKRIJGBAAR IN DE VOLGENDE DIAMETERS:

VERKRIJGBAAR IN VOLGENDE DIAMETERS:

REF. F83FL45…



CONTINU KERNBOREN

OMSCHRIJVING

ZILVEREN BOOR 450

Ideaal voor het boren van gaten met grote of middelmatige 

diameter. Deze boor wordt gemonteerd op machines met 

een koppeling 1”1/4. Identiek aan de Gouden Boor 450. 

Het verschil zit hem enkel in het lichaam dat, in dit geval, 

perfect cilindrisch is.

Lengte van de boor: 450 mm.

32 - 35 - 42 - 45 - 52 - 56 - 62 - 66 - 72 - 76 - 82 - 86 - 92 - 102 - 107 - 112 
122 - 127 - 132 - 142 - 152 - 162 - 172 - 182 - 202 - 225 - 252 - 302 - 352 - 
400 - * 450 - *500 - *550 - *600 - *700 - *800 - *900 - *1000

20 - 25 - 30 - 35  
40 - 45 -  50 - 64 
72 - 82 

Dit assortiment diamantboren is aanbevolen voor boringen 

van meer dan 2 m. diepte. Dit systeem laat toe om een gat 

te boren door progressief de verlengstukken op elkaar  te 

vijzen en door het kernmateriaal aan de binnenzijde vast 

te houden tot het einde van de boring. Dit gereedschap 

is verkrijgbaar in drie versies: geïmpregneerd, ingebouwd 

en in polycristal, en ze kunnen worden besteld voor een 

gebruik met water of perslucht.

Lengte van de boor: op aanvraag.

OMSCHRIJVING

32 - 35 - 42 - 45 - 52 - 56 - 62 - 66 - 72 - 76 - 82 - 86 - 92 - 102 - 107 - 112 
122 - 127 - 132 - 142 - 152 - 162 - 172 - 182 - 202 - 225 - 252 - 302 - 352 - 

* de boren zijn gesoldeerd

92 - 102 - 112 - 122 - 137  
152 - 162 - 182 - 202 - 212 
252 - 262 - 302

Op aanvraag:

VERKRIJGBAAR IN VOLGENDE DIAMETERS:

VERKRIJGBAAR IN VOLGENDE DIAMETERS:





MACHINES VOOR DE BOUWSECTOR

Het assortiment kernboormachines van Maxima 
is een van de meest complete op de markt en  
is geschikt voor verschillende toepassingen, 
van hydraulische tot elektrische installaties 
tot gebruik in de bouwsector, zowel privé als 
industrieel. De twee toppers van het manuele 
kernboren, m.n. de CAROMAX 800 en CAROMAX 
1800 zijn de hoekstenen geworden in de 
uitrusting van professionelen. Al deze machines 
zijn gemaakt in de Europese Unie        en worden 
geleverd met CE-certifi caat.

         .



Opgeslorpt vermorgen:  800 W - 230 V

Maximale boordiameter: 60 mm

2 mechanisch instelbare snelheden:

1 - 3600 toeren / minuut    boren: 20 - 68 mm

2 - 6400 toeren / minuut    boren: 6 -20 mm

Snelkoppeling voor boren ½ gas

Geïntegreerde PRCD schakelaar

Capaciteit van waterreservoir: 1 l

Controlewiel voor de waterstroom

Maximale diepte 60 mm

Geleverd met: koffer, centreersysteem, 

3 adapters en 3 boren van 6, 8 en 10

Gewicht 3,4 kg

Optioneel: lateraal handvat met controlewiel waterstroom

CAROMAX 800
TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

CAROMAX 1600 MET WATER

Scan de QR code en bekijk de presentatievideo 
van de CAROMAX 800

Opgeslorpt vermorgen: 1600 W - 230 V 

Koppel: 1,6 Nm 

Maximale diameter om te boren op kolom: 60 mm

Maximale diameter om te boren (manueel): 32 mm

Mechanische koppeling: JA

Elektronische koppeling: JA

Snelheid onbelast: 9500 toeren / minuut

Snelheid onder belasting: 6500 toeren / minuut

Boren: 10 – 30 mm

Koppeling: ½ gas en 1”1/4

Geïntegreerde PRCD schakelaar

Hoeveelheid water: 0,3/0,5 l / min

Geleverd met: transportkoffer en toebehoren

Gewicht: 6 kg

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

NIEUW!

REF. F83CAROMAX800



Opgeslorpt vermorgen: 1800 W – 230 V

Maximale boordiameter: 202 mm

Koppel: 19 Nm

Micro-percussie: 33.000 slagen / min van 0,1 joules

Snelheid: 1650 toeren / min

Koppeling: M18

Mechanische koppeling: JA

Elektronische koppeling: JA

Geleverd met: transportkoffer en toebehoren

Gewicht: 5,2 kg

CAROMAX 1800

CAROMAX 1800 MET WATER

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

CAROMAX 1800 MET WATER

Micro-percussie: 33.000 slagen / min van 0,1 joules

Scan de QR code en bekijk de presentatievideo 
van de CAROMAX 1800

Scan de QR code en 
bekijk de presentatievideo van de 
CAROMAX 1800 met water

Opgeslorpt vermorgen: 1800 W – 230 V

Koppel: 1^ 60 Nm – 2^ 30 Nm – 3^ 15 Nm

Maximale boordiameter op kolom: 161 mm

Maximale boordiameter (manueel): 131 mm

Mechanische koppeling: JA

Elektronische koppeling: JA

3 mechanisch instelbare snelheden:

1 – 650 toeren / min  boren: 120 – 185 mm

2 – 1400 toeren / min boren: 60 – 110 mm

3 – 2630 toeren / min  boren: 20 – 50 mm

Koppeling: ½ gas en 1”1/4

Geïntegreerde PRCD schakelaar

Geleverd met: transportkoffer en toebehoren

Gewicht: 7,5 kg

REF. F83CAROMAX1800



Opgeslorpt vermorgen: 2000 W - 230 V

Maximale boordiameter: 160 mm

3 Mechanische instelbare snelheden:

1 -  900 Toeren/min    Boren: 90 - 160 mm

2 - 1900 Toeren/min   Boren: 40 - 70 mm

3 - 3900 Toeren/min   Boren: 20 - 35 mm

Koppeling 1/2 gas en 1”1/4

Geïntegreerde PRCD schakelaar

Geleverd met: transportkoffer en toebehoren

Gewicht 5,9 Kg 

CAROMAX 2000 MET WATER
TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

CAROMAX 60    

Motor: Caromax 1600 met water

Koppeling: ½ gas en 1”1/4

Aanbevolen om te boren tot max. diameter 60mm

Slaglengte: 500 mm

Centreersysteem met laserstraal

Steun voorzien om onbelast te fi xeren met pomp 

Vacumax

Kantelbaar tot 45°

Snelle loskoppeling van de motor

Gewicht kolom: 13 kg

Gewicht motor: 6 kg

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

NIEUW!

NIEUW!



CAROMAX  160    
TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Motor: Caromax 1800 met water

Koppeling: 1”1/4 en ½ gas

Aanbevolen om te boren tot max. diameter 160mm

Slaglengte: 500 mm

Centreersysteem met laserstraal

Steun voorzien om onbelast te fi xeren met pomp 

Vacumax

Kantelbaar tot 45°

Snelle loskoppeling van de motor

Gewicht kolom: 13 kg

Gewicht motor: 7,4 kg

Scan de QR code en bekijk de presentatievideo 
van de CAROMAX 160

CAROMAX 200    

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Motor: Caromax 2000 met water

Koppeling: 1/2 Gas et 1”1/4

Aanbevolen om te boren tot max. Ø 200 mm

Slaglengte: 500 mm

Steun voorzien om onbelast te fi xeren 

met pomp Vacumax

Kantelbaar tot 45°

Snelle loskoppeling van de motor

Gewicht kolom: 13 Kg

Gewicht motor: 7 Kg

REF. F83CAROMAX200



CAROMAX 250
TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Met water met motor van 2600 W – 230 V

Motor met 3 mechanisch instelbare snelheden:

1 - 550 toeren / min    boren: 125 - 250 mm

2 - 1070 toeren / min   boren: 60 - 130 mm

3 - 1630 toeren / min   Boren: 40 - 80 mm

Koppeling: 1”1/4 en ½ gas

Aanbevolen voor boren tot en met max. diameter 250

Slaglengte:  550 mm

Steun voorzien om onbelast te fi xeren met pomp Vacumax

Kantelbaar tot 45°

Snelle loskoppeling van de motor

Gewicht kolom: 18 kg

Gewicht motor: 11,9 kg

CAROMAX 300

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Met water met motor van 3200 W – 230 V

Motor met 3 mechanisch instelbare snelheden:

1 - 420 toeren / min boren: 165 – 350 mm

2 - 820 toeren / min boren: 80 – 160 mm

3 - 1250 toeren / min boren: 55 – 105 mm

Koppeling: 1”1/4

Aanbevolen voor boren tot en met max. diameter 300

Slaglengte:  800 mm

Kantelbaar tot 45°

Snelle loskoppeling van de motor

Gewicht kolom: 18 kg

Gewicht motor: 11,9 kg



CAROMAX 400
TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Met water met motor van 3200 W – 230 V

3 mechanisch instelbare snelheden:

1 - 420 toeren / min boren: 165 – 350 mm

2 - 820 toeren / min boren: 80 – 160 mm

3 - 1250 toeren / min boren: 55 – 105 mm

Koppeling: 1”1/4

Aanbevolen voor boren tot en met max. diameter 400

Slaglengte:  500 mm

Dubbele mechanische voortgang van de kar: 1:1 en 1:2

Kantelbaar tot 45°

Snelle loskoppeling van de motor

Gewicht kolom: 19 kg

Gewicht motor: 11,9 kg

CAROMAX 500

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Met water met Dolphin motor DX6L 6000 W – 400 V

3 mechanisch instelbare snelheden:

1 - 120 toeren / min boren: 260 – 500 mm

2  - 280 toeren / min boren: 160 – 250 mm

3 - 440 toeren / min boren: 100 – 150 mm

Koppeling: 1”1/4

Aanbevolen om te boren met max. diameter 500

Slaglengte: 800 mm

Dubbele mechanische voortgang van de kar: 1:1 en 1:2

Kantelbaar tot 45°

Snelle loskoppeling van de motor

Gewicht kolom: 26 kg

Gewicht motor: 24,5 kg



COLONNE 40 KOLOM 200/360°

Deze kolom 
met zuignappen 
is ideaal om 
te boren in 
kwaliteitsvolle 
materialen. 
Voor het model 
Caromax 800.

Te gebruiken 
met de motor 
CWEK26, heel 
nuttig wanneer 
de ruimte voor 
bevestiging 
van het hele 
systeem 
beperkt is.

KOLOM VOOR BUIZEN VACUMAX

Vereenvoudigt 
het manueel 
boren op 
gebogen 
oppervlakken, 
zoals 
bijvoorbeeld 
buizen in 
cement van 
grote diameter.

OMSCHRIJVING OMSCHRIJVING

COLONNE 40

met zuignappen 

Voor het model

OMSCHRIJVING

OMSCHRIJVING

KOLOM VOOR BUIZEN

grote diameter.

OMSCHRIJVING OMSCHRIJVING

Dit is een vacuümpomp om 
kernboormachines uitgerust met een plaat 
correct te bevestigen. Dit voorkomt dat het 
werkoppervlak beschadigd wordt. Voor de 
modellen Caromax 160 en Caromax 250.

KOLOM 200/360°



KOLOM 200/360° TELESCOPISCHE KOLOM

TELESCOPISCHE KOLOM VOOR 250 EN 400

TELESCOPISCHE KOLOM 250
Voor horizontale boringen met 
de modellen Caromax 160 
en Caromax 250. Zo moet de 
machine niet tegen de muur 
geplaatst worden.

TELESCOPISCHE KOLOM 250 DELUXE
Voor horizontale boringen met 
de modellen Caromax 160 
en Caromax 250. Zo moet de 
machine niet tegen de muur 
geplaatst worden. Geleverd 
met een wateropvangkit, 8 
positioneringswielen en 2 
gasveren die de hoogte-instelling 
verbeteren.

OMSCHRIJVING

OMSCHRIJVING

APPLICATION

COLONNE 
TÉLESCOPIQUE 250

COLONNE 
TÉLESCOPIQUE 250 DELUXE

Voor horizontale boringen met de modellen 
Caromax 250 en Caromax 400



Vermogen: 1200 W – 230 V

Mogelijkheid om automatisch op te starten met elektronisch gereedschap

Schudfi lter met manuele start

Enkel voor ‘droog’ gebruik (geen vloeistof)

Capaciteit: 25 l

Lengte van de afzuigslang: 3 m

Lengte van de elektrische kabel: 7 m

Afmetingen: 37x37x80 cm

Gewicht: 14 kg

Conform met CE normen

Vermogen: 1400 W – 230 V

Mogelijkheid om automatisch te starten met elektronisch gereedschap

2 innovatieve conceptiefi lters met een totale oppervlakte van 8600 vierkante 

cm om stof op te houden conform met BIA Cat. C

Automatisch schoonmaken van de fi lters door elektromagnetische pulsaties

Capaciteit: 25 l

Lengte van de afzuigingsslang: 4,5 m

Lengte van de elektrische kabel: 8 m

Afmetingen: 57x36x37 cm

Gewicht: 12 kg

Conform met CE normen

Vermogen: 1400 W – 230 V

Mogelijkheid om automatisch op te starten met elektronisch gereedschap

2 innovatieve conceptiefi lters met een totale oppervlakte van 8600 vier-

kante cm om stof op te houden conform met BIA Cat. C

Automatische reiniging van de fi lters door elektromagnetische frequenties

Capaciteit: 50 l

Lengte van de afzuigslang: 4,5 m

Lengte van de elektrische kabel: 8 m

Afmetingen: 58x47x64 cm

Gewicht: 15 kg

Conform met CE normen

ASPIRAMAX 1000

ASPIRAMAX 1200

ASPIRAMAX 1400

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

REF. F83ASPMAX1200



TOEBEHOREN VOOR ‘DROOG’ KERNBOREN

SDS KOPPELINGEN
Beschikbaar in verschillende lengtes, voor ‘droog’ 
gebruik met een M16 koppeling op manuele 
diamantkernboormachines of breekhamers met SDS+ 
koppeling.

SDS CENTREERBOREN
Lengte 220 mm, te gebruiken met sneladapters.

DRAAIENDE KOPPEN
Voor stofafzuiging. Te gebruiken met de 
Laser-boren 250. Dit is een professioneel 
toebehoren voor ‘droog’ gebruik. 
Verkrijgbaar voor het grootste deel van 
de manuele diamantkernboormachines.

CILINDRISCHE CENTREERBOREN
Lengte 220 mm, te gebruiken met SDS -, SDS MAX-, 
of zeskantkoppelingen.

ZESKANTKOPPELINGEN
Verkrijgbaar in verschillende lengtes, voor ‘droog’ 
gebruik met een M16 koppeling op manuele 
diamantkernboormachines met tandlatboorkop.

SNELADAPTERS
Ze zorgen ervoor dat de centreerboor met een 
simpele klik kan ge(de)monteerd worden van de 
adapter. Ze zijn verkrijgbaar voor het merendeel 
van de huidige manuele diamantkernboormachines. 
Te gebruiken met de SDS-centreerboor.

SDS MAX KOPPELINGEN
Enkel in lengte 300 mm verkrijgbaar, te gebruiken met 
M16 ‘droog’-boren op hamers of breekhamers met 
SDS MAX koppelingen. Wij raden aan om ze enkel te 
gebruiken met boren met een grotere diameter dan 
127 mm.

VERLENGSTUKKEN
Verkrijgbaar in verschillende lengtes en met verschil-
lende draadaansluitingen, voor het boren in de diepte.

KAPPEN
Op een vlak en gelijk matig oppervlak, kan de kap voor de 
GOUDEN Spiraalboor en de ZILVEREN laserboor zo goed als 
alle stof afzuigen. Ideaal voor boringen met boren met een 
diameter niet groter dan 162 mm.

AFZUIGKIT
Praktische en functionele koffer die alles bevat om stof af 
te zuigen. Deze bevat een draaiende kop, 2 platte sleutels 
van 36 en 41, centreerplaten met diameter 57, 68, 82, 
102, 127, 142, 162, 2 anti-blokkeer-schijfringen en een 
verlengstuk van 250 mm 1”1/4 M – 1”1/4 F.

CENTREERPLATEN
Ze vereenvoudigen het 
centreren in de muur 
van de Laser-boren 
met lengte 250 mm, 
die om technische en 
praktische redenen, niet 
voorzien zijn van een 
centreersysteem.

ADAPTERS 
Een ruim aanbod aan adapters is verkrijgbaar om 
verschillende boren te monteren op het merendeel 
van de kernboormachines beschikbaar op de markt.

ANTI-BLOKKEER SCHIJFRINGEN
Aangepast voor gebruik op de 
boren met M16 en 1 ¼ koppeling. 
Ze worden geplaatst tussen de 
koppeling en de boor en zorgen 
ervoor dat, wanneer het werk 
is gedaan, koppeling en boor 
eenvoudig kunnen worden 
gedemonteerd.

CENTREERZUIGER
Een nieuw systeem die zorgt voor de centrering in het gedeelte 
van de afzuigingsboren 300 mm. Bruikbaar voor alle diameters, 
behoudt effi ciëntie van afzuiging, zelfs als hij in de koppeling 
zit. Praktisch en snel in te brengen.

REF. F83PUNCIL…

REF. F83PUNSDS…

REF. F83ATESA…

REF. F83ATSDS

REF. F83PR…

REF. F83ATR…

REF. F83ATH…

REF. F83PIASTRA…

REF. F83VALIGASP…



TOEBEHOREN VOOR KERNBOREN ‘MET WATER’

WISSELDOPPEN
Met M14 draadaansluiting, 
enkel verkrijgbaar in ver-
pakkingen van 25 stuks.

TANG VOOR LAGE 
SCHEIDINGSMUURTJES
Voor de bevestiging van de 
kernboormachines Caromax 
160 en Caromax 250 op lage 
scheidingsmuurtjes van omheinigen. 
Ideaal om veel boorgaten in serie te 
maken, zoals bevestigingsgaten in 
omheiningen.

PLATTE STEEKSLEUTEL
Om diamantboren te (de)
monteren van de verschillen-
de types koppelingen.

SPANSPINDELS VOOR 
KERNBOORMACHINES
De spanspindel M14 dient 
om kernboormachines vast 
te zetten op kolommen.

REDUCTIEBEUGELS
Voor de montage van de 
verschillende op de markt 
verkrijgbare diamantbo-
ren op de Kolom 160.

PLATTE STEEKSLEUTELPLATTE STEEKSLEUTEL

ANTI-BLOKKEER-
SCHIJFRINGEN
Aangepast voor gebruik 
op boren met M16 en 1 
¼ koppeling. Ze worden 
geplaatst tussen de koppeling 
en de boor en zorgen ervoor 
dat, wanneer het werk is 
gedaan, koppeling en boor 
eenvoudig kunnen worden 
gedemonteerd.

ADAPTERS 
Een ruim assortiment 
aan adapters is 
verkrijgbaar voor 
de montage van de 
verschillende boren 
op het grootste 
deel van de op de 
markt verkrijgbare 
kernboormachines.

WATERRECUPERATOR
Voor boren tot en met diameter 
161 mm. Bij het boren ‘met 
water’ wordt op die manier het 
verlies aan water aanzienijk 
beperkt. Ideaal voor het boren 
in woningen. Kan gebruikt 
worden met de Caromax 250 
en aangesloten worden op de 
Aspiramax 1400.

DRAAGBAAR 
WATERRESERVOIR
Eenvoudig in gebruik als er 
op de werkplaats geen water 
beschikbaar is. De capaciteit 
bedraagt 25 liter. Wordt 
manueel onder druk gezet om 
het water op te pompen.

VERLENGSTUKKEN
Verkrijgbaar in verschillende lengtes en met verschil-
lende draadaansluitingen, voor het boren in de diepte.

REF. F83ATH…

REF. F83PR…
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