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Fast,  Faster,  PRO

Aggressive drilling rate through spiky 
cutting angle

Inclined side cutters (Pat-Pend.)

Result: highest drilling speed

i h id

Limited drilling speed = increased 
cost per hole

Stra ight s ide cutters
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Combihamers SDS-plus

�� Met 2e versnelling voor een hoger toerental
�� Voor snellere boorresultaten tijdens het boren 
zonder slag, bijv. in gasbeton, stenen met gaten, 
hout, metaal

Multihamer SDS-plusKHE 2660 Quick

KHE 2860 Quick UHEV 2860-2 Quick

UHE 2660-2 Quick

3,0 JOULE

3,2 JOULE 3,4 JOULE

2,8 JOULE

EXTREEM KRACHTIG, EXTREEM  
ROBUUST, EXTREEM HANDZAAM.

Veelzijdig in gebruik 
Hamerboren, beitelen 
of werken met boor-
kronen - de nieuwe 
generatie boorhamers 
is consequent  
ingesteld op de eisen 
van professionals. 

Extreem krachtig
De nieuwe generatie zorgen met hun  
buitengewoon krachtige slagmechanismes  
voor nieuwe prestatiestandaarden op het  
gebied van boorsnelheid en behoort met tot 
wel 3,4 Joule tot de krachtigste in zijn soort.

Extreem robuust
Metabo biedt als enige professionele  
boorhamers met een behuizing van aluminium 
persgietwerk. Deze worden in Nürtingen 
 ontwikkeld en geproduceerd, zijn dus van 
"Made in Germany"-kwaliteit en staan  
voor duurzaamheid.

Extreem handzaam
In vergelijking met eerdere modellen is de 
nieuwe generatie niet alleen duidelijk lichter 
en korter, maar bovendien ook ergonomisch 
geoptimaliseerd.

Overtuig uzelf tijdens de dagelijkse test op de 
bouwplaats.

PRODUCTIVITEITSTURBO:  
DE JUISTE TOEBEHOREN.

SDS-plus boren
"Pro 4"

SDS-plus boren 
"Pro 4 Premium" 

SDS-max boren 
"Pro 4" 

2-spiraals wentelgeometrie met  
kernversteviging. De smallere rugbreedte 
voor en de verstevigde rugbreedte  achter 
reduceren de wrijving bij gelijktijdig hoge 
breukbestendigheid

Vergrootte wapeningsfase. Bij het  
raken van wapeningsijzer wordt de 
 waarschijnlijkheid van het vasthaken 
aanzienlijk verminderd

Power Breakers veroorzaken  
microscheuren in het materiaal,  
voor merkbaar sneller boren

Schuin gezette nevensnijkanten  
voor agressief boren met maximale 
boorsnelheid

De optimale boorpunt geometrie uit 
hoogwaardig hardmetalen element 
met 4 x 90°-symmetrie blijft niet haken 
bij het raken van wapeningsijzer

De echte 4-spiraals wentelgeometrie 
verdeelt de belasting optimaal over alle 
spiralen, waardoor er trillingsarm kan 
worden geboord

Het hoogwaardige speciale staal maakt 
de boor extreem breukbestendig en 
duurzaam. Bovendien wordt de  
weerstand verhoogd door de speciale  
oppervlaktebehandeling

Korte kop met grote stofkanalen voor 
wrijvingsloze afvoer van het boormeel 
en minimale warmteontwikkeling voor 
constant hoge levensduur

Ongeëvenaarde vernietigingskracht 
door uiterst robuuste en agressieve 
100% hardmetalen S-snijkant 

Beitels SDS-plus / SDS-max

�� Gebruik van hoogwaardig kwaliteitsstaal
�� Speciaal bewerkings- en uithardingsproces, ook geschikt 
voor bijslijpen
�� Uitgebreid assortiment met beitels voor vele speciale  
toepassingen zoals bijvoorbeeld kanaalbeitels of  
aardspijkergereedschap

�� Zelfslijpend voor maximale prestatie
�� Speciale snijgeometrie voorkomt vastklemmen
�� Inductiegeharde zones voor optimale slagoverdracht en 
breukbestendigheid 

Veilig en stofvrij boren op wanden en plafonds

DDE 72  
tot 72 mm

Alleszuiger 
ASR 35 M ACP

DDE 14  
tot 14 mm

Stofzuigeradapter voor het afzuigen van 
boorstof bij het boorgat  

Voor het afzuigen van beton 
en steenstof.

"professional" "professional premium"
 Maximale levensduur en afnamevermogen Maximale vernietigingskracht en efficiëntie 

METABO BOORHAMER-ASSORTIMENT

**conform EPTA 05/2009

Maximale boorsnelheid Extreem breukbestendig  
en duurzaam

Bijzonder snel en duurzaam

Toepassing: geschikt goed geschikt optimaal aanwezig

Hamerboren  
in beton/steen  

(Ø mm) 

Beitelen
 licht                zwaar

Max.  
individuele  

slagenergie**

Nominaal  
Opname- 

vermogen /  
Accu-spanning

Wisselboor-
houder

Constante 
elektronica

MVT 
anti-trilling

Accu-boorhamers SDS-plus

KHA 18 LTX
Art. nr. 600210

� – 2,2 J 18 V24 mm

KHA 36 LTX
Art. nr. 600795

��� � 3,1 J 36 V l l32 mm

Boorhamers SDS-plus

BHE 2444
Art. nr. 606153

– – 2,3 J 800 W24 mm

BHE 2644
Art. nr. 606156

– – 2,3 J 800 W26 mm

Combihamers SDS-plus

KHE 2444
Art. nr. 606154

� – 2,3 J 800 W24 mm

KHE 2644
Art. nr. 606157

� – 2,3 J 800 W26 mm

KHE 2660 Quick
Art. nr. 600663

�� – 3,0 J 850 W l26 mm

KHE 2860 Quick
Art. nr. 600878

�� – 3,2 J 880 W l28 mm

KHE 3251
Art. nr. 600659

��� � 3,1 J 800 W l l32 mm

Multihamers SDS-plus met 2 standen

UHE 2660-2 Quick
Art. nr. 600697

� – 2,8 J 800 W l26 mm

UHEV 2860-2 Quick
Art. nr. 600713

�� � 3,4 J 1.100 W l l28 mm

Combihamers SDS-max

KHE 5-40
Art. nr. 600687

��� �� 7,5 J 1.010 W l l40 mm

KHE 56
Art. nr. 600340

�� �� 8,5 J 1.300 W l l45 mm

KHE 76
Art. nr. 600341

�� ��� 11,9 J 1.500 W l l50 mm

KHE 96
Art. nr. 600596

� ��� 20 J 1.700 W l l50 mm

Beitelhamers SDS-max

MHE 5
Art. nr. 600688 ��� �� 8,6 J 1.300 W l l

MHE 96
Art. nr. 600396 � ��� 20 J 1.600 W l l
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