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Boorstatief overzicht:  

 Kernboorstatief BSTD-1600S max. boordiameter 162mm 

 Kernboorstatief BSTD-2000S max. boordiameter 200mm 

 Kernboorstatief BSTD-1600M max. boordiameter 162mm 

 Kernboorstatief BSTD-2000M max. boordiameter 200mm 

 

  



Kernboorstatief BSTD-1600S max. boordiameter 162mm 

Artikelnummer: 10205000010000 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Kenmerken 

• Diamantboorstatief met motorstoel, geschikt voor 

diamantboormachines met hals opname 60mm. 

• Maximale boordiameter 162mm. 

• Kolom handmatig te verstellen naar schuin boren onder 

hoek van 45 graden. 

• Zowel rechts als links te bedienen. 

• Gewicht zonder motor 10Kg. 

• Afmeting voetplaat 24cm breed en 34 cm lang. 

• Kolomhuis voorzien van na-stelbare rolgeleiders (met 

kogellagers) en roestvaste stalen strips voorkomen slijtage 

aan de aluminium kolom. 

• Kolomhoogte 76 cm. 

• Boorslag 41 cm. 

• Alles nastelbaar en te (de-) monteren met weinig 

gereedschap. 

• Ergonomische geplaatste achtersteun met handgreep. 

• Nauwkeurige slijtvaste rolgeleiding over r.v.s. strips, 

gemonteerd op aluminium kolom. 

• Opties: vacuumvoetplaat, stalen voetplaat afm. 14cm breed 

en 30 cm lang. In plaats van motorstoel montage plaat met 

motorbevestigingsplaat en bouten. 
 

Technische specificaties 

 
Maximale slag 410 mm (afh. van boormotor) 

Aanbevolen max. boor Ø 162 mm 

Vacuumbevestiging Optie 

Hoekverstelling 45° mogelijk 

Boor diepte voeding Spindel Links + Rechts 

Wateropvangring Optioneel 

Waterpas Ja 

Motorsnelkoppeling zie type aanduiding 

Totale hoogte 760 mm 

Voetplaat : l x b 340 x 240 mm 

Gewicht 10 kg 

Kleine stalen voetplaat Optie 
 

 



Kernboorstatief BSTD-2000S max.boordiameter 200mm 

Artikelnummer: 10205000020000 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Kenmerken 

 Diamantboorstatief met motorstoel, geschikt voor 

diamantboormachines met halsopname 60mm. 

 Maximale boordiameter 200 mm. 

 Kolom handmatig te verstellen naar schuin boren onder 

hoek van 45 graden. 

 Zowel rechts als links te bedienen.  

 Gewicht zonder motor 12,5 Kg. 

 Afmeting voetplaat 24cm breed en 42 cm lang. 

 Kolomhuis voorzien van na-stelbare rolgeleiders (met 

kogellagers) en roestvaste stalen strips voorkomen slijtage 

aan de aluminium kolom. 

 Kolomhoogte 108 cm. 

 Boorslag 73 cm. 

 Ergonomische geplaatste achtersteun met handgreep. 

 Nauwkeurige slijtvaste rolgeleiding over r.v.s. strips, 

gemonteerd op aluminium kolom.  

 Kolomhuis geheel nastelbaar tijdens gebruik 

 Opties: vacuumvoetplaat, stalen voetplaat afm. 14cm breed 

en 30 cm lang. In plaats van motorstoel montage plaat met 

motorbevestigingsplaat en bouten. 
 

Technische specificaties 

 

Maximale slag 730 mm (afh. van boormotor) 

Aanbevolen max. boor Ø 200 mm 

Vacuumbevestiging Optie 

Hoekverstelling <45° 

Boor diepte voeding Spindel Links + Rechts 

Wielset Standaard 

Wateropvangring Optie 

Waterpas Ja 

Motorsnelkoppeling zie type aanduiding 

Totale hoogte 1080 mm 

Voetplaat : l x b 420 x 240 mm incl. wielen 

Gewicht 12,5 kg 

Kleine stalen voetplaat Optie 
 

 



Kernboorstatief BSTD-1600M max.boordiameter 162mm 

Artikelnummer: 10205000011000 

 

 

 
 

 
 

Kenmerken 
• Diamantboorstatief met motorplaat, geschikt voor 

diamantboormachines met motorplaat opname. 

• Maximale boordiameter 162mm. 

• Kolom handmatig te verstellen naar schuin boren onder hoek van 

45 graden. 

• Zowel rechts als links te bedienen. 

• Gewicht zonder motor 10Kg. 

• Afmeting voetplaat 24cm breed en 34 cm lang. 

• Kolomhuis voorzien van na-stelbare rolgeleiders (met 

kogellagers) en roestvaste stalen strips voorkomen slijtage aan de 

aluminium kolom. 

• Kolomhoogte 76 cm. 

• Boorslag 41 cm. 

• Alles nastelbaar en te (de-) monteren met weinig gereedschap. 

• Ergonomische geplaatste achtersteun met handgreep. 

• Nauwkeurige slijtvaste rolgeleiding over r.v.s. strips, gemonteerd 

op aluminium kolom. 
• Motorplaat model zwaluwstaart. 
• Opties: vacuumvoetplaat, stalen voetplaat afm. 14cm breed en 30 

cm lang. In plaats van motorstoel montage plaat met 

motorbevestigingsplaat en bouten. 
 

Technische specificaties 

 
Maximale slag 410 mm (afh. van boormotor) 

Aanbevolen max. boor Ø 162 mm 

Vacuumbevestiging Optie 

Hoekverstelling 45° mogelijk 

Boor diepte voeding Spindel Links + Rechts 

Wateropvangring Optioneel 

Waterpas Ja 

Motorsnelkoppeling zie type aanduiding 

Totale hoogte 760 mm 

Voetplaat : l x b 340 x 240 mm 

Gewicht 10 kg 

Kleine stalen voetplaat Optie 
 

 
  



Kernboorstatief BSTD-2000M max.boordiameter 200mm 

Artikelnummer: 10205000021000 

 

 

 
 

 
 

 

Kenmerken 

 Diamantboorstatief met motorplaat, geschikt voor 

diamantboormachines met motorplaat opname. 

 Maximale boordiameter 200 mm. 

 Kolom handmatig te verstellen naar schuin boren onder 

hoek van 45 graden. 

 Zowel rechts als links te bedienen.  

 Gewicht zonder motor 12,5 Kg. 

 Afmeting voetplaat 24cm breed en 42 cm lang. 

 Kolomhuis voorzien van na-stelbare rolgeleiders (met 

kogellagers) en roestvaste stalen strips voorkomen slijtage 

aan de aluminium kolom. 

 Kolomhoogte 108 cm. 

 Boorslag 73 cm. 

 Ergonomische geplaatste achtersteun met handgreep. 

 Nauwkeurige slijtvaste rolgeleiding over r.v.s. strips, 

gemonteerd op aluminium kolom.  

 Kolomhuis geheel nastelbaar tijdens gebruik 

 Opties: vacuumvoetplaat, stalen voetplaat afm. 14cm breed 

en 30 cm lang. In plaats van motorstoel montage plaat met 

motorbevestigingsplaat en bouten. 
 

Technische specificaties 

Maximale slag 730 mm (afh. van boormotor) 

Aanbevolen max. boor Ø 200 mm 

Vacuumbevestiging Optie 

Hoekverstelling <45° 

Boor diepte voeding Spindel Links + Rechts 

Wielset Standaard 

Wateropvangring Optie 

Waterpas Ja 

Motorsnelkoppeling zie type aanduiding 

Totale hoogte 1080 mm 

Voetplaat : l x b 420 x 240 mm incl. wielen 

Gewicht 12,5 kg 

Kleine stalen voetplaat Optie 

 

 
 


