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Exacte freesdiepte-instelling, trapgewijs 1.5 - 2.0 mm
Geïntegreerde stofafzuiging voor stofvrij werken
Zwenkwielen voor exacte positiebepaling, radius 60 cm
Diamantfreesbladen 120/130 mm, Schijfbreedte 16/17,3 mm
Eenvoudige freeswissel, d.m.v. afneembare freeskap
Geschikt voor zachtere vloeren

Vloerfreesmachine voor het frezen van sleuven voor
vloerverwarmingsleidingen.

Hét adres voor
vloerverwarmingsfreesmachines

De robuuste vloerfreesmachine is uitgevoerd met een
2,2 kW 230 V motor en heeft een gewicht van 70 kg.
Wandafstand is circa 10 cm.

Art. Nr. 018600
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Voltage

Kracht

Aandrijving

Freesblad

Breedte

Wandafstand

Gewicht

230 V

2,2 kW

Handmatig

120/130 mm

16/17,3 mm

10 cm

70 Kg

www.connectfastening.nl - www.vloerverwarmingsfrees.com
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Vloerverwarmingsfrees HE 120-A 230V automaat

Gefi-Elektronik inschakelstroombegrenzer
ESB-Profi 230V 2400W CE EN 60947


Volledig
zelfrijdend, extra elektromotor
voor aandrijving van de wielen

Kostenbesparend

Exacte freesdiepte-instelling, trapgewijs 1.5 - 2.0 mm

Veiligheid

Geïntegreerde stofafzuiging voor stofvrij werken

230 V 50-60 Hz / 2400 W

Zwenkwielen voor exacte positiebepaling, radius 60 cm

Verlengt de levensduur van uw machine

Diamantfreesbladen 120/130 mm, Schijfbreedte 16/17,3 mm

Spatwaterdicht kunststof behuizing

Eenvoudige freeswissel, d.m.v. afneembare freeskap
Geschikt voor zachtere vloeren

Vloerfreesmachine uitgevoerd met twee elektromotoren voor
het frezen van sleuven voor vloerverwarmingsleidingen.
De robuuste volledig zelfrijdende vloerfreesmachine is
uitgevoerd met een 2,2 kW 230 V motor
en heeft een gewicht van 89 kg.

Art. Nr. 018601
Voltage

Maximaal

230 V

2400 W

Wandafstand is circa 15 cm

Art. Nr. 018601
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Voltage

Kracht

Aandrijving

Freesblad

Breedte

Wandafstand

Gewicht

230 V

2,2 kW

Automaat

120/130 mm

16/17,3 mm

15 cm

89 Kg
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Bij het gebruik van inschakelstroombegrenzer
ESB-Profi kunt u het activeren van zekeringen en dus
werkonderbrekingen voorkomen. De elektronische
inschakelstroombegrenzer ESB-profi biedt ook uitkomst
bij het opstarten van de freesmachine, omdat de

inschakelstroombegrenzer bij het inschakelen het apparaat
van een lage spanning voorziet. De spanning stijgt dan
automatisch, stap voor stap en continu tot 230 V.
Voor iedere (huishoud) wandcontactdoos met randaarde te
gebruiken.
www.connectfastening.nl - www.vloerverwarmingsfrees.com
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Vloerverwarmingsfrees HE 120 400V

Vloerverwarmingsfrees HE 120-A 400V automaat

De krachtpatser, zeer krachtig en robuust
D e volledig zelfrijdende krachtpatser,
extra elektromotor voor aandrijving van de wielen

Exacte freesdiepte-instelling, trapgewijs 1.5 - 2.0 mm

Exacte freesdiepte-instelling, trapgewijs 1.5 - 2.0 mm

Geïntegreerde stofafzuiging voor stofvrij werken

Geïntegreerde stofafzuiging voor stofvrij werken

Zwenkwielen voor exacte positiebepaling, radius 60 cm

Zwenkwielen voor exacte positiebepaling, radius 60 cm

D iamantfreesblad 120 mm, Schijfbreedte 16/17,3 mm,
max. diepte 25 mm

D iamantfreesblad 120 mm, Schijfbreedte 16/17,3 mm,
max. diepte 25 mm

Eenvoudige freeswissel, d.m.v. afneembare freeskap

Eenvoudige freeswissel, d.m.v. afneembare freeskap

Oók geschikt voor de hardere vloeren

Oók geschikt voor de hardere vloeren

Vloerfreesmachine voor het frezen van sleuven voor
vloerverwarmingsleidingen.
De robuuste vloerfreesmachine is uitgevoerd
met een 4,0 kW 400 V motor en heeft een gewicht van 77 kg

Vloerfreesmachine voor het frezen van sleuven voor
vloerverwarmingsleidingen.
De robuuste volledig zelfrijdende vloerfreesmachine is
uitgevoerd met een 4,0 kW 400 V motor en heeft een
gewicht van 95 kg

Wandafstand is circa 10 cm.
Is optioneel leverbaar met een freeskap voorzien van (Gardena)
wateraansluiting voor het (nat)frezen in hardere vloeren.

Wandafstand is circa 15 cm.

Art. Nr.018602
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Is optioneel leverbaar met een freeskap voorzien van
(Gardena) wateraansluiting voor het (nat)frezen in hardere
vloeren. De elektronische besturing regelt de draairichting
van de motor, voor - en achteruitrijden van de machine,
de stroomtoevoer en de doorvoersnelheid van de machine.

Art. Nr. 018603

Voltage

Kracht

Aandrijving

Freesblad

Breedte

Wandafstand

Gewicht

Voltage

Kracht

Aandrijving

Freesblad

Breedte

Wandafstand

Gewicht

400 V

4,0 kW

Handmatig

120 mm

16/17,3 mm

10 cm

77 Kg

400 V

4,0 kW

Automaat

120 mm

16/17,3 mm

15 cm

95 Kg
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www.connectfastening.nl - www.vloerverwarmingsfrees.com
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Premium diamantfreesbladen

Premium diamantfreesbladen

Premium diamantfreesblad HE130-Z 130x16 voor zachtere dekvloeren EN 13236

Zwartgekleurd diamantfreesblad voor het frezen van
sleuven voor vloerverwarmingsleidingen. Hoogwaardig
freesblad met 12 segmenten en een hoge standtijd.

Premium diamantfreesblad HE120-H 120x16 (8 segm.) voor zeer harde vloeren

Zwart, geschikt voor zachtere cementdekvloeren, anhydrietvloeren (gietvloer)

Wit/grijs, met 8 segmenten geschikt voor zeer harde vloeren

Diameter 130 x 16mm, asgat 22,23 mm (7/8”)

Diameter 120 x 16 mm, asgat 22,23 mm (7/8”)

Premium kwaliteit, hoge standtijd

Premium kwaliteit, hoge standtijd

Voor het droogfrezen van sleuven in zachtere (zand)cementdekvloeren

Voor het droogfrezen van sleuven in hardere cementdekvloeren

Maximale freesdiepte 25 mm.
De pijl op het freesblad moet met de draairichting van de
vloerfreesmachine overeenkomen.

Wit/grijs gekleurd diamantfreesblad voor het frezen van
sleuven voor vloerverwarmingsleidingen. Hoogwaardig
freesblad met 8 segmenten en een hoge standtijd.

Maximale freesdiepte 25 mm.
De pijl op het freesblad moet met de draairichting van de
vloerfreesmachine overeenkomen.

Art. Nr. 018610

Art. Nr. 018612

Kleur

Diameter

Breedte

Segmenten

Max.

Kleur

Diameter

Breedte

Segmenten

Max.

Zwart

130 mm

16mm

12

12.250 rpm

Wit/grijs

130 mm

16 mm

8

12.250 rpm

Premium diamantfreesblad HE130-H 130x16 voor hardere dekvloeren EN 13236

Wit/grijs gekleurd diamantfreesblad voor het frezen van
sleuven voor vloerverwarmingsleidingen. Hoogwaardig
freesblad met 12 segmenten en een hoge standtijd.

Premium diamantfreesblad HE130-Z 130x17,3 voor zachtere dekvloeren EN 13236

Wit/grijs, geschikt voor hardere cementdekvloeren

Zwart, voor zachtere cementdekvloeren, anhydrietvloeren (gietvloer)

Diameter 130 x 16mm, asgat 22,23mm (7/8”)

Diameter 130 x 17,3 mm, asgat 22,23 mm (7/8”)

Premium kwaliteit, hoge standtijd

Premium kwaliteit, hoge standtijd

Voor het droogfrezen van sleuven in hardere cementdekvloeren

Voor het droogfrezen van sleuven in zachtere cementdekvloeren

Maximale freesdiepte 25 mm.
De pijl op het freesblad moet met de draairichting van de
vloerfreesmachine overeenkomen.

Zwartgekleurd diamantfreesblad voor het frezen van
sleuven voor vloerverwarmingsleidingen. Hoogwaardig
freesblad met 12 segmenten en een hoge standtijd.

Maximale freesdiepte 25 mm.
De pijl op het freesblad moet met de draairichting van de
vloerfreesmachine overeenkomen.

Art. Nr. 018611
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Art. Nr. 018614

Kleur

Diameter

Breedte

Segmenten

Max.

Kleur

Diameter

Breedte

Segmenten

Max.

Wit/grijs

130 mm

16 mm

12

12.250 rpm

Zwart

130 mm

17,3 mm

12

12.250 rpm
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Premium diamantfreesbladen

Premium diamantfreesbladen

Premium diamantfreesblad HE130-H 130x17,3 voor hardere dekvloeren EN 13236

Premium diamantfreesblad voor Fermacell vloerelementen

Wit/grijs, geschikt voor hardere dekvloeren

Zwart, met 18 segmenten

Diameter 130 x 17,3 mm, asgat 22,23 mm (7/8”)

Diameter 120 x 17,3 mm, asgat 22,23 mm (7/8”)

Premium kwaliteit, zeer hoog rendement

Voor het droogfrezen van sleuven in Fermacell en gipsgebonden vloeren

Voor het droogfrezen van sleuven in hardere cementdekvloeren

Wit/grijs gekleurd diamantfreesblad voor het frezen van
sleuven voor vloerverwarmingsleidingen. Hoogwaardig
freesblad met 12 segmenten en een hoge standtijd.

Maximale freesdiepte 25 mm.
De pijl op het freesblad moet met de draairichting van de
vloerfreesmachine overeenkomen.

Zwartgekleurd diamantfreesblad voor het frezen van sleuven
voor vloerverwarmingsleidingen.
Hoogwaardig freesblad met 18 segmenten
en een hoge standtijd.

De pijl op het freesblad moet met de draairichting van de
vloerfreesmachine overeenkomen.

Art. Nr. 018613

Art. Nr. 018624

Kleur

Diameter

Breedte

Segmenten

Max.

Kleur

Diameter

Breedte

Segmenten

Max.

Wit/grijs

130 mm

17,3 mm

12

12.250 rpm

Zwart

120 mm

17,3 mm

18

7.000 rpm

Diamantfreesblad HE120-H 120x17,3 (8 segm.) voor zeer harde vloeren

OVERIGE DIAMANTFREESBLADEN
OP AANVRAAG LEVERBAAR.

Wit/grijs, met 8 segmenten geschikt voor zeer harde vloeren
Diameter 120 x 17,3 mm, asgat 22,23 mm (7/8”)
Premium kwaliteit, zeer hoog rendement
Voor het frezen van sleuven in hardere vloeren

Wit/grijs gekleurd diamantfreesblad voor het frezen van sleuven
voor vloerverwarmingsleidingen.
Professioneel freesblad met 8 segmenten en een hoge standtijd.

Maximale freesdiepte 25 mm.
De pijl op het freesblad moet met de draairichting
van de vloerfreesmachine overeenkomen.

Art. Nr. 018615
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Kleur

Diameter

Breedte

Segmenten

Max.

Wit/grijs

120 mm

17,3 mm

8

12.250 rpm

Connect Fastening bv De Hunze 4, 8253 PX Dronten, Nederland tel +31 (0) 321 383356 www.connectfastening.nl

Wij zijn continu bezig met het doorontwikkelen van
onze vloerfreesbladen om te kunnen reageren op
veranderende situaties en verdere ontwikkelingen.
www.connectfastening.nl - www.vloerverwarmingsfrees.com
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Industriële stofzuiger
Delfin DM3 EL Longopac 230V Extreme

Industriële stofzuiger
Delfin DM3 EL Longopac 230V Extreme
Deze Delfin DM3 EL industiestofzuiger is voorzien van een
handmatig filterschudsysteem. Dit mechanische systeem
zorgt voor een effectieve reiniging van het hoofdfilter,
waardoor de levensduur van het filter aanzienlijk wordt
verlengd. Ook blijft de zuigkracht op deze manier gewaarborgd.

Capaciteit 540 m3/h
Stofklasse ANT M (1 micron)

>>>

Eenvoudig transporteerbaar, hoogte reductie naar 130 cm
Opvangcapaciteit, Longopac zakkensysteem

Art. Nr.018633

Gemakkelijk te gebruiken om stofvrij te werken
Voltage

Vermogen

Motoren

Stofklasse

Geluiddebiet

Luchtdebiet

Gewicht

230 V / 50 Hz

3.45 kW

3 stuks

ANT M

765 dB (A)

540 ³/uur

70 Kg

Overige
industriële
stofzuigersystemen
op aanvraag
leverbaar.

Stofzuiger benodigdheden
Longopac

Art. Nr. 018638

De DM3 EL Longopac is een zeer krachtige industriële
stofzuiger die door het Longopac zakkensysteem
ideaal is voor het frezen van sleuven voor
vloerverwarmingsleidingen.
Het unieke aan de DM3 EL Longopac industriële stofzuiger
heeft een uniek systeem dat de hoogte van 155 cm door
middel van gasveren gereduceerd kan worden naar 130 cm,
waardoor de DM3 Longopac eenvoudig getransporteerd kan
worden in vrachtwagens en bestelbusjes.

>>>
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Longopac industriële stofzuigerzakken 4 x 22 meter,
antistatisch
www.connectfastening.nl - www.vloerverwarmingsfrees.com
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Stofzuiger benodigdheden
Stofzuigerslang

Over ons
Art. Nr. 018637

Stofzuiger zuigslang, PU voorzien van stalen spiraal,
diameter 50 mm, dikte 0,75 mm (antistatisch)
temperatuur Ca. -40 tot 90 graden. Zonder
stofzuigerslangaansluiting.

Connect Fastening is een dynamisch en innoverend bedrijf, en is opgericht
in 2012. Wij zijn de importeur van het Deense merk TJEP voor de Benelux.
Het productgamma van TJEP bestaat uit vlechtmachines, betonijzerknippers,
gastackers, pneumatische tackers, compressoren en de verbruiksmaterialen
voor deze machines. Daarnaast voert Connect Fastening een breed
assortiment vloerverwarmingsfreesmachines met stofzuigers en freesbladen.
Visie
Om niet alleen nu maar ook in de toekomst succesvol te zijn, is het onze
visie om toegevoegde waarde te bieden aan onze klanten. Dit doen we onder
andere met nieuwe producten en diensten vanuit de behoefte van de markt.
Daarnaast vinden wij het belangrijk ( te adviseren) om advies om maat te
verzorgen en een uitstekende service te verlenen aan onze relaties.

Art. Nr. 018634

Missie
Het is onze missie om onze klanten in de bouw en industrie te ondersteunen
om zo gemakkelijk mogelijk, en/of tegen een zo klein mogelijke inspanning
werkzaamheden uit te voeren voor hun opdrachtgever(s).

Stofzuigerslangaansluiting
Rubberen stofzuigerslang mof,
diameter 50 mm (2 stuks noodzakelijk)
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TOOLS FOR
PROFESSIONALS

WIJ KOMEN GRAAG IN CONTACT!
Bezoek ons kantoor
De Hunze 4
8253 PX Dronten, NL
Telefoon: +31 (0) 321 383356
VERKOOP@CONNECTFASTENING.NL

Service & onderhoud nodig?
Neem contact op met onze service afdeling.

