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Boorstatief overzicht:  

 Kernboorstatief BSTD-4000M max. boordiameter 450mm 

 Kernboorstatief BSTD-4000MA2 max. boordiameter 450mm 

 Kernboorstatief BSTD-6000MZ max. boordiameter 600mm 

 Kernboorstatief BSTD-6000MZL max. boordiameter 600mm 

 

  



Kernboorstatief BSTD-4000M max.boordiameter 450mm 

Artikelnummer: 10205000030000 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Kenmerken 

 Aluminium profiel kolom, extra robuust uitgevoerde 

aluminium voet.  

 Ergonomisch geplaatste achtersteun en handgrepen voor 

transport.  

 Boorvoeding met 2 snelheden over de tandheugel. 

 Slobgaten in snelkoppeling voor boormotor in 

standaarduitvoering.  

 Ruime sleufgaten in voetplaat voor snelle montage en groot 

bereik.  

 Nauwkeurige rolgeleiding over r.v.s. strips gemonteerd op 

aluminium kolom.  

 Kolom handmatig te verstellen naar schuin boren onder 

hoek van 45 graden.  

 Extra versnelling (3x) op daalsnelheid voor boren op 

diepte.  

 Gewicht zonder motor 23 kg.  

 Kolomhuis geheel nastelbaar tijdens gebruik en is voorzien 

van na-stelbare rolgeleiders (met kogellagers) en roestvaste 

stalen strips voorkomen slijtage aan de aluminium kolom.  

 Opties:1) Vacuumvoetplaat, 2) Stalen voetplaat (afm. 14 x 

30 cm lang): 3) Adamas glijhuis opname systeem met 

zwaluwstaart. 
 

Technische specificaties 

Maximale slag 610 mm (afh. van boormotor) 

Aanbevolen max. boor Ø 450 mm 

Vacuumbevestiging Optie 

Hoekverstelling 45° mogelijk 

Boor diepte voeding Spindel Links + Rechts 

Wateropvangring Optioneel 

Versnelling/vertraging 1 : 3 (snelle overbrugging over 

boorkolom) 

Waterpas Ja 

Totale hoogte 1080 mm 

Voetplaat : l x b 520 x 270 mm incl. wielen 

Gewicht 10 kg 

Kleine stalen voetplaat Optie 
 



Kernboorstatief BSTD-4000MA2 max.boordiameter 450mm 

Artikelnummer: 10205000032000 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Kenmerken 

 Aluminium profiel kolom, extra robuust uitgevoerde 

aluminium voet.  

 Motorplaat snelwisselsysteem Adamas A2- glijplaat 

opname systeem met zwaluwstaart.  

 Ergonomisch geplaatste achtersteun en handgrepen voor 

transport.  

 Boorvoeding met 2 snelheden over de tandheugel. 

 Slobgaten in snelkoppeling voor boormotor in 

standaarduitvoering.  

 Ruime sleufgaten in voetplaat voor snelle montage en groot 

bereik.  

 Nauwkeurige rolgeleiding over r.v.s. strips gemonteerd op 

aluminium kolom.  

 Kolom handmatig te verstellen naar schuin boren onder 

hoek van 45 graden.  

 Extra versnelling (3x) op daalsnelheid voor boren op 

diepte.  

 Gewicht zonder motor 23 kg.  

 Kolomhuis geheel nastelbaar tijdens gebruik en is voorzien 

van na-stelbare rolgeleiders (met kogellagers) en roestvaste 

stalen strips voorkomen slijtage aan de aluminium kolom.  

 Opties:1) Vacuumvoetplaat, 2) Stalen voetplaat (afm. 14 x 

30 cm lang). 

 

Technische specificaties 
Maximale slag 610 mm (afh. van boormotor) 

Aanbevolen max. boor Ø 450 mm 

Vacuumbevestiging Optie 

Hoekverstelling 45° mogelijk 

Boor diepte voeding Spindel Links + Rechts 

Wateropvangring Optioneel 

Versnelling/vertraging 1 : 3 (snelle overbrugging over 

boorkolom) 

Waterpas Ja 

Totale hoogte 1080 mm 

Voetplaat : l x b 520 x 270 mm incl. wielen 

Gewicht 23 kg 

Kleine stalen voetplaat Optie 
 



Kernboorstatief BSTD-6000MZ max.boordiameter 600mm 

Artikelnummer: 10205000040000 

 
 
 
 

 
 

Kenmerken 

 Extra brede kolom voor zeer stabiel boren van grote 

diameters.  

 Lang kolomhuis voor nauwkeurige spelingvrije 

boorgeleiding op diepte en grote diameters.  

 Ergonomisch geplaatste achtersteun en handgrepen voor 

transport. 

 Boorvoeding met 2 snelheden over de tandheugel. 

 Zwaluwstaart, snelkoppeling groot model glijplaat, 

standaarduitvoering. 

 Ruime sleufgaten in voetplaat voor snelle montage en groot 

bereik.  

 Nauwkeurige rolgeleiding over r.v.s. strips gemonteerd op 

aluminium kolom.  

 Kolomhuis geheel nastelbaar tijdens gebruik. 

 Kolomhuis voorzien van spindelblokkering op elke 

gewenste stand/boordiepte.  

 Optie: vulblok 150 mm 

 

Technische specificaties 

 

Maximale slag 700 mm (afh. van boormotor) 

Aanbevolen max. boor Ø 600 mm 

Hoekverstelling 45° mogelijk 

Boor diepte voeding Spindel Links + Rechts 

Wateropvangring Losse systemen leverbaar 

Wielset Standaard 

Versnelling/vertraging 1 : 3 (snelle overbrugging over 

boorkolom) 

Waterpassen kolomhuis 1x horizontaal + 1x verticaal 

Totale hoogte 1180 mm 

Voetplaat : l x b 560 x 310 mm 

Gewicht 25 kg 

 

 
  



Kernboorstatief BSTD-6000MZL max.boordiameter 600mm 

Artikelnummer: 10205000041000 

 
 
 
 

 
 

 

Kenmerken 

 Extra brede kolom voor zeer stabiel boren van grote 

diameters.  

 Lang kolomhuis voor nauwkeurige spelingvrije 

boorgeleiding op diepte en grote diameters.  

 Ergonomische geplaatste achtersteun en handgrepen voor 

transport.  

 Boorvoeding met 2 snelheden over de tandheugel.  

 Zwaluwstaart, snelkoppeling groot model glijplaat, 

standaard uitvoering.  

 Ruime sleufgaten in voetplaat voor snelle montage en 

groot bereik.  

 Nauwkeurige rolgeleiding over r.v.s. strips gemonteerd op 

aluminium kolom. 

 Kolomhuis geheel nastelbaar tijdens gebruik, afleesbare 

boordiepte metrische schaal. 

 Kolomhuis voorzien van spindelblokkering op elke 

gewenste stand/boordiepte. 

 Optie: vulblok 150 mm. 
 

Technische specificaties 

 

Maximale slag 1700 mm (afh. van boormotor) 

Aanbevolen max. boor 

Ø 

600 mm 

Hoekverstelling 45° mogelijk 

Boor diepte voeding Spindel Links + Rechts 

Wateropvangring Losse systemen leverbaar 

Wielset Standaard 

Versnelling/vertraging 1 : 3 (snelle overbrugging over 

boorkolom) 

Waterpassen 

kolomhuis 

1x horizontaal + 1x verticaal 

Totale hoogte 2018 mm (incl. bovenhandgreep) 

Voetplaat : l x b 560 x 310 mm 

Gewicht 35 kg 
 

 


