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ÉÉN ACCU 
PLATFORM

O f Hilti nu helemaal nieuw voor u is of dat u overweegt 
om over te stappen naar Nuron: dit alles in één 
platform kan uw productiviteit verhogen en u helpen 

bij de meest veeleisende projecten. U kunt sneller van start 
met uw werkzaamheden en ze ook weer sneller afronden. 

Één accu platform dat geschikt is voor een groot scala aan 
werkzaamheden, van lichte tot zware toepassingen. Met 
Nuron bent u klaar voor alle projecten.

EENVOUDIG 
MACHINEBEHEER

EFFECTIEVER 
WERKEN

KRACHTIGERE 
PRESTATIES

DUURZAAMHEID 
EN VEILIGHEID

Ons doel is om uw dagelijkse 
werk gemakkelijker te maken. 
Daarom houden de geïntegreerde 
datagestuurde diensten de staat van 
de Nuron machines en accu’s in de 
gaten. Dit zorgt voor minder reparaties 
en tegelijkertijd voor minder stilstand.

De baanbrekende nieuwe accu-
technologie brengt ongeëvenaard 
vermogen en prestaties voor 
veeleisende taken zoals het slopen 
van beton, boren in gewapend beton 
en het slijpen en doorslijpen van 
metaal.

Alle Nuron machines en accu’s 
zijn duurzamer gebouwd en 
hebben meer ingebouwde 
veiligheidsfuncties. Zo zijn 
de machines geschikt voor de 
zwaarste omstandigheden, 
beschermen ze uw personeel en 
verminderen ze de risico’s die 
zorgen voor onnodige kosten en 
vertragingen op uw bouwplaatsen.

Eén platform dat geschikt is voor alle 
machines waardoor u uw machinepark 
optimaal kunt inrichten. Met Nuron 
krijgt u het vermogen van machines 
op snoer of benzine en helpt u uw 
personeel met snellere machines, 
minder stilstand en accu’s die 
langer mee gaan. 

Nuron verandert de manier waarop u te 
werk kunt gaan en dat merkt u direct 
onder de streep. 
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HELPT UW  
DAGELIJKSE WERK 
EENVOUDIGER TE 
MAKEN

EXTRA NURON VOORDELEN

Met Nuron krijgt u meer inzicht in het gebruik 
van uw machines. Zo wordt het beheer van uw 
machinepark eenvoudiger en gaat de productiviteit 

op uw bouwplaatsen omhoog. Maakt u gebruik van Fleet 
Management en/of ON!Track? Dan kunnen we u nog meer 
datagestuurde diensten en inzichten bieden. 

Hilti Tool Services 

Fleet Management
Betere controle over uw machines en uw kosten. Wij 
helpen u met het beheren van uw machines, zodat u zich 
kunt richten op uw bouwprojecten en ondernemen.

Reparatie service
Vraag snel en gemakkelijk reparaties aan voor uw 
machines.

• Krijg een melding wanneer een 
machine onderhoud nodig heeft 

• Onderhoudsmeldingen helpen uw  
machines werkend te houden 

CONDITIE VAN DE MACHINE

• Snel het oplaad niveau inzien
• De status van de accu inzien en deze 

eventueel vervangen

CONDITIE VAN DE ACCU 

• De laatste geladen locatie inzien
• Identificeer ongebruikte en overbodige  

machines

INZICHT IN MACHINEGEBRUIK

Die u helpen bij het voorkomen van vertragingen en 
onnodige kosten op de bouwplaats terwijl er meer tijd 
overblijft voor het belangrijkste werk — zo kunt  
u efficiënter werken, allemaal met één platform.

ON!Track materieelbeheer
Ontworpen om het beheer van uw machines en 
bouwplaatsen makkelijker te maken.
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Hilti Nuron accu’s bieden u betere prestaties en meer flexibiliteit omdat u 
dezelfde accu’s voor al uw machines kunt gebruiken. Daarnaast zijn de  
accu’s ontworpen voor de zwaarste werkomstandigheden. 

De intuïtieve accu’s houden u op  
de hoogte door informatie te 
verzamelen over het gebruik, de 
locatie en de conditie van de accu 
terwijl u werkt

De accu’s verzenden automatisch 
data naar de cloud tijdens het 
opladen

Met datagestuurde diensten 
kunt u onderbouwde beslissingen 
nemen voor uw bedrijf en over uw 
resultaten

De Nuron accu’s bieden twee 
keer zoveel vermogen voor  
alle klussen, van lichte tot  
zware toepassingen

De buitenkant van de accu’s 
hebben schokdempende randen 
voor betere valbescherming

De nieuwe behuizing 
beschermt de elektronica 
tegen vocht, stof en ander vuil

De nieuw ontworpen celhouders 
van de accu bieden beter 
warmtebeheer voor betere 
prestaties

DE VERBETERING VAN DE NURON ACCU’S

8

ACCU'S ZONDER 
CONCESSIES
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DOORSLIJPMACHINES ZAGEN

SR 6-22
Reciprozaag

SCO 6-22
Uitsnijgereed- 
schap

SC 5ML-22
Metaalcirkelzaag 
(57 mm)  
blad links

SB 4-22
Compacte  
Bandzaag  
(63,5 mm)

SSH 6-22
Plaatschaar

SPN 6-22 (CN)
Knabbelschaar  
met CN gereed- 
schapsset

SPN 6-22 (RN)
Knabbelschaar  
met RN gereed- 
schapsset

SJD 6-22
Decoupeerzaag 
D-greep

SJT 6-22
Decoupeerzaag 
T-greep

SR 4-22
Reciprozaag 
voor één hand

SLIJPERS

MACHINES VOOR METAALBEWERKING

ZAGEN, SLIJPERS EN  
MACHINES VOOR 
METAALBEWERKING  
OP ACCU

DSH 600-22
Doorslijpmachine

GDG 6-22 
Rechte slijper

DWP 15-22
Watertank

GFB 6X-22
Bandvijl

SC 4 WL-22
Houtcirkelzaag 
(57 mm)  
blad links

GPB 6X-22
Satineermachine

GTB 6X-22
Buisbandslijp- 
machine

SC 30 WR-22
Houtcirkelzaag 
(70 mm) blad 
rechts

AG 4S-22  
(125 mm)
125 mm haakse 
slijper

AG 5D-22  
(125 mm)
125 mm haakse 
slijper

AG 6D-22 
(125 mm)
125 mm haakse 
slijper met 
SensTech

AG 6D-22  
(150 mm)
150 mm haakse 
slijper met 
SensTech
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Langere  
levensduur

Sneller  
doorzagen

Meer zagen  
vs. benzine Fleet Management ON!Track

Uitstootvrij 
zagen

ZAAG SNELLER,  
SOEPELER  
EN LANGER
DSH 600-22 doorslijpmachine

TECHNISCHE GEGEVENS

Werkomgeving 
gebruik

Binnen en buiten;  
nat en droog

Bladdiameter 300 mm

Afmetingen (L X B X H) 70,51 x 29,01 x 35,00 cm

Zaagdiepte 12 cm

Gewicht zonder accu 8,5 kg.

TOEPASSINGEN
• Zagen in beton en metselwerk — zoals het maken van 

nieuwe doorvoeringen of het bijsnijden van stenen (max. 
zaagdiepte 12 cm met 300 mm-bladen)

• Bestrating –  stoepranden, straatstenen en asfalt slijpen 

• Metaalbewerking –  metalen platen, wapening, profielen 
en buizen doorslijpen

• Binnen zagen –  draadloze machines op accu zijn stiller 
en vrij van dampen

Vergeet de afhankelijkheid van benzine en ervaar baanbrekende kracht en prestaties  
– zonder de uitstoot, het lawaai en de vertragingen die machines op benzine met zich 
mee brengen – met de Nuron DSH 600-22 doorslijpmachine op accu.

H et is tijd om afscheid te nemen van machines 
op benzine en al het gedoe dat ze met zich 
meebrengen, zoals de onbruikbaarheid in  

afgesloten ruimtes.  
 
 

 
 
 

De Nuron doorslijpmachine zorgt ook voor minder lawaai 
en trillingen, heeft ingebouwde veiligheidsfunctionaliteiten 
zoals een snelle bladrem, en is makkelijker te bedienen 
door de bijna vijf kilo lichtere behuizing dan vergelijkbare 
doorslijpmachines. 

Als u de hele dag moet zagen, nat of droog, dan is de keuze 
voor de DSH 600-22 door de langere accuduur, minder 
onderhoud en meer controle snel gemaakt. Waar wacht u 
nog op?

• GEEN dampen of uitstoot
• GEEN excessieve hitte
• GEEN gedoe met brandstofmengsels 
• GEEN extra onderhoud



14 15

Fleet Management ON!Track

Langere werktijd 
per volle accu

Gaat met een volle 
accu de hele dag 

mee

VOORDELEN 
• Comfortabel en controle  – door een gewicht van 

minder dan 5,5 kilo (i.c.m. de B-170-accu) en 
de positie van de handgreep, zaagt u preciezer, 
sneller en gemakkelijker

• Ledlamp voor beter zicht

• Vrijwel stofvrij zagen  – in combinatie met de 
adapter en stofzuiger

• Grootste zaagdiepte  – de SC 30 WR-22 kan in één 
keer door hout zagen met een dikte van 70mm

TOEPASSINGEN
• Verstek zagen  – de SC 30 WR-22 kan in een hoek van 45° tot 

51 mm doorzagen. En op 50° tot een diepte van 45 mm

• Zaag massief hout  – de SC 30 WR-22 zaagt door allerlei 
bouwhout, hardhout, latten en geïmpregneerd hout

• Multiplex zagen  – de SC 30 WR-22 zaagt triplex en OSB

D e borstelloze SC 30 WR-22 cirkelzaag maakt houtzagen efficiënter en minder arbeidsintensief. 
Door de krachtige accu kunt u het werk op uw bouwplaats soepel laten verlopen. Welk blad u 
ook gebruikt, geniet van snoerloos zonder concessies.

BAANBREKENDE 
SNELHEID EN 
ONGEËVENAARDE 
ACCUDUUR
De SC 30 WR-22 handcirkelzaag

De ergonomische vorm helpt 
bij het maken van snelle, 
precieze sneden

Zaagt sneller dan alle andere 
machines in zijn klasse

Zaag moeiteloos met de SC 30 WR-22, op het universele Nuron  
accu platform.

De nieuwste zaag in het Hilti-assortiment: de SC 30 WR-22 laat andere zagen stof happen. Ontworpen 
voor het dagelijkse werk op de bouwplaats. Deze cirkelzaag is gebouwd om uw productiviteit te 
verhogen, de beste zaagdiepte te bereiken en vrijwel stofvrij te werken.
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Meer 
slijpsnelheid

De nieuwste  
3D veiligheids- 

technologie

Een slimmere, 
veiligere slijper

Fleet Management ON!Track

Veiliger voor  
de gebruiker

M inimaliseer stilstand en ervaar tegelijk de ultieme prestaties en 
veiligheid van Hilti’s nieuwe AG 6D-22 haakse slijper. De haakse slijper 
is uitgerust met SensTech en 3D Active Torque Control (ATC): waardoor 

u met meer controle kunt slijpen en doorslijpen – dit maakt de AG 6D-22 één van 
de veiligste slijpers ter wereld.

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen (L x B x H) 30 x 8,28 x 13,18 cm

Gewicht zonder accu 2 kg (zonder accu)

Max. zaagdiepte 4,60 cm

TOEPASSINGEN
• Doorslijpen van wapening, pijpen en plaatmateriaal

• Verwijderen van lasnaden, inkepingen maken, slijpen, 
ontbramen en afwerken van metalen oppervlakken

• Zagen en slijpen van beton, metselwerk, dakpannen of 
steen

WAT IS SENSTECH 
EN 3D ATC?
Ervaar een veilige 
krachtpatser dankzij 
de exclusieve Hilti 
technologieën: SensTech 
en 3D ATC.

is een gepatenteerde 
aanraakgeactiveerde dodemansknop 
die automatisch de hand van de 
gebruiker detecteert, de machine 
uitschakelt en onmiddellijk een rem 
activeert wanneer de hand loslaat

is een veiligheidsfunctie waarbij de 
machine wordt uitgeschakeld wanneer 
de machine vast komt zitten of 
wanneer deze abrupt loskomt van het 
werkgebied. Dit vermindert het risico 
op ongevallen.

MEER SNELHEID,  
MEER VEILIGHEID
AG 6D-22 haakse slijper  
met SensTech en 3D ATC

Veiligheid en prestaties staan op de bouwplaats altijd 
voorop. 

Ook al is de AG 6D-22 kleiner van formaat en 30% compacter, dit doet niet 
af aan het vermogen en comfort. Met de nieuwe haakse slijper, aangedreven 
door Nuron accu’s, krijgt u twee keer de doorslijpsnelheid en de prestaties 
van een 36V slijper maar dan op een 22V platform.
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SLAGSCHROEFMACHINES, 
SCHROEFMACHINES, 
BOORMACHINES EN 
SLAGMOERSLEUTELS OP ACCU

BOOR- EN SCHROEFMACHINES

SID 6-22
Slagschroef- 
machine

SD 5000-22
Gipsplaat- 
schroevendraaier

SF 4-22
Boor- en  
schroefmachine

SF 4H ATC-22
Klopboor- en  
schroefmachine

SF 6H ATC-22
Klopboor- en  
schroefmachine

SLAGMOERSLEUTELS

SIW 6-22
Slagmoersleutel

SIW 8-22
Slagmoersleutel

SLAGSCHROEFMACHINES 
SCHROEVENDRAAIER
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1515%%

Langere  
werktijd per  
volle accu

3030%%

Sneller 
schroeven  

met kortere 
reactie tijd

Eerste ledlamp  
ring op een  
slagschroef 

machineFleet Management

SNELLER,  
VEILIGER,  
SLIMMER
SID 6-22  
Slagschroefmachine

TOEPASSINGEN
• Bevestigen op hoge snelheid – 

gebouwd voor het snel bevestigen 
van bijvoorbeeld metalen panelen, 
houtskeletbouw, HVAC, bekisting, 
prefab en beglazing

• Zelftappende schroeven – optimaal 
voor boren door metaal en volledige 
benutting van de schroefdraad

• Houtschroeven – snelle 
slagschroefmachine op accu voor het 
bevestigen van hout op hout

• Betonschroeven – hoogwaardige 
prestaties voor het plaatsen van beton 
schroefankers zoals HUS ankers (max. 
diameter 6 mm)

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen (L X B X H) 13,79 X 6,81 X 20,60 cm

Boorkoptype ¼ in.

Gewicht zonder accu 0,99 kg

Met de SID 6-22 slagschroefmachine kunt u de hele 
dag presteren met het vermogen en de snelheid 
om klussen sneller af te ronden. De machine heeft 
een zeer efficiënte motor en in combinatie met het 
veiligheidskoord zorgt hij voor een veiligere werkplek. 

D e SID 6-22, aangedreven door het Nuron accu platform, heeft een  
hoge snelheid en efficiëntie. Datagestuurde diensten zijn onderdeel  
van het platform, waardoor u meer inzicht krijgt in uw machinepark,  

zoals de laatst geladen locatie en het gebruik van de machines.

De SID 6-22 biedt de prestaties die u nodig heeft voor uw bevestigingen.  
De ingebouwde veiligheidsfuncties helpen bij het beschermen van uw  
personeel en bij het verminderen van risico’s die bijdragen aan onnodige  
kosten en vertragingen.
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Fleet Management ON!Track

Sneller bouten en ankers plaatsen met de nieuwe  
Nuron aangedreven SIW 8-22 ½" slagmoersleutel. 

TOEPASSINGEN
• Staal bevestigen – structurele staalverbindingen, 

pijpflenzen, installaties en A325-bouten M12-M24

• Het plaatsen van HUS-ankers in beton – voor 
bijvoorbeeld grondplaten, bekisting, leuningen en  
tijdelijke bevestigingen (10-14 mm)

• Houtschroeven  – bijvoorbeeld voor primaire en 
secundaire houten constructies, houten daken of  
tijdelijke constructies (10-20 mm)

TECHNISCHE GEGEVENS

Toerental 0 – 1250/1500

Koppel 600 Nm, 1000 Nm

Moersplijtend koppel 1650 Nm

Aambeeldtype ½" borgpen

Afmetingen (L x B x H) 20,32 x 78,74 x 22,35 cm

Gewicht zonder accu 2,4 kg

MEER 
VERMOGEN EN 
DUURZAAMHEID  
SIW 8-22 ½” 
slagmoersleutel

D ankzij het hoge koppel, de verbeterde ergonomie, twee 
snelheidsstanden en ingebouwde ledlamp ervaart u meer 
precisie en controle bij het gebruik van de SIW 8-22. 

Met het hogere vermogen, de verbeterde prestaties en langere werktijd 
door het alles in één accu platform is de SIW 8-22 is de krachtigste 
slagmoersleutel op accu in het portfolio van Hilti — U kunt dus rekenen 
op een maximale levensduur, ongeacht de klus.
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SCHIETHAMER, PERSTANGEN, 
KABELSCHAREN, UNIVERSELE  
PERS- EN KNIPTANGEN OP ACCU

PERSTANGEN

NPR 19-22
Perstang (inline)

NPR 32-22
Perstang (inline)

NPR 32 P-22
Perstang  
(pistoolgreep)

NPR 32 XL-22
Perstang 
(pistoolgreep)

BX 3-L-22 
Schiethamer  
op accu

BX 3-ME-22
Schiethamer  
op accu

SCHIETHAMERS OP ACCU

UNIVERSELE KNIP- EN PERSTANGEN & KABELSCHAREN

NCR 120-22
Matrijsloze 
perstang

NCR 60-22
Doornperstang

NCT 25 S-22
Kabelschaar 
(ACSR)

NCT 45 S-22
Kabelschaar 
(ACSR)

NCT 53-22 
Kabelschaar  
(Cu/AI)

NCT 85-22
Kabelschaar  
(Cu/AI)

NUN 54-22
Universele knip-  
en perstang
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Maximale 
prestaties, de 
hele dag lang

Geen kruit,  
geen gas

Plaats tot  
850 nagels  

per volle accu

Schiet tot  
700 nagels  

per uur Fleet Management ON!Track

SNELLER  
BEVESTIGEN  
IS NU OOK 
GEMAKKELIJKER
BX 3-22 schiethamer op accu

Vereenvoudig en versnel uw installatie- en bevestigingsprojecten en ervaar de 
verbeterde kwaliteit van bevestigen op beton, staal en metselwerk met de nieuwe  
BX 3-22 schiethamer op accu op het alles in één Nuron 22V accu platform.

E en krachtpatser voor de productiviteit, dat is de  
BX 3-22. Hij kan nu tot 700 nagels per uur plaatsen  
en tot wel 850 nagels per volle accu. En dat allemaal 

met minder terugslag, minder lawaai en praktisch geen 
stof. Met de nieuwe comfortabele greep kunt u makkelijk 
bij moeilijk bereikbare plaatsen. Dankzij de verlengstukken 
voor de BX 3-22 is het mogelijk om vanaf de grond alle 
toepassingen tegen het plafond veilig uit te voeren.

De ingebouwde functies van de BX 3-22 dragen bij aan 
veiligere en efficiëntere bouwplaatsen en het verminderen 
van onnodige stilstand. Denk aan een geïntegreerde 
bewegingssensor, een indicator voor het bijvullen van 
nagels, een ledlamp, twee riemhaken voor extra gemak en 
een veiligheidskoord als valbescherming..

BX 3 L-22 schiethamer op accu (afbouw)  
• Bevestiging van gipsplaatrails op beton en staal 

(max. nagellengte ⅛″)

• Het bevestigen van spouwankers op beton,  
massief metselwerk of staal

• Het bevestigen van membranen, gaas en folie op beton

BX 3 ME-22 schiethamer op accu (installatie) 

• Bevestiging van kabels en eidingen op beton en staal 
(max. nagellengte 24 mm)

• Bevestiging van M6/W6 draadbouten in staal of beton

TECHNISCHE GEGEVENS
BX 3 L-22 BX 3 ME-22

Bevestigings- 
geleidingstype IF ME

Bevestigingsintake 30 nagels 20 nagels

Afmetingen (L x B x H) 47,50 x 13,46 x 
37,08 cm 

47,50 x 13,46 x 
29,46 cm

Bluetooth Ja Ja

Gewicht zonder accu 3,49 kg 3,45 kg

26

TOEPASSINGEN
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BOORHAMERS,  
COMBIHAMERS EN HAK- EN 
BREEKHAMERS OP ACCU

HAK- & BREEKHAMERS

TE 500-22
Sloophamer  
SDS Max

TE 2000-22
Sloophamer  
SDS Max

TE 2-22
Boorhamer

TE 6-22
Boorhamer  
SDS Plus

TE 30-22
Combihamer   
SDS Plus

TE 60-22
Combihamer   
SDS Max

BOORHAMERS COMBIHAMERS MET 
BEITELFUNCTIE

DISPENSERS

HDE 500-22
Mortelspuit

CD 4-22  
(600 ml)
Kitspuit

CD 4-22  
(310 ml)
Kitspuit
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In combinatie met het lichtste 
stofafzuigsysteem (DRS) is de  
TE 6-22 uitermate geschikt voor 
eenvoudige toepassingen boven  
het hoofd.

Active Torque 
Control

Active Vibration 
Reduction

31

Minder  
trillingen 

Langere werktijd 
per volle accu

Fleet Management ON!Track

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen (L x B x H) 34,11 x 8,51 x 19 cm

Gewicht zonder accu 2,61 kg

Boorkoptype TE-C (SDS Plus)

Toerental hamerboren 1050 RPM

TOEPASSINGEN
• Boren en hamerboren in beton en 

metselwerk

• Licht beitelwerk – zoals het hakken 
van tegels en het bijwerken van 
oppervlakken

• Incidenteel boren in hout en staal 
met de optionele snelspanboorkop

• Ankers plaatsen met de speciale 
TE-C bithouder

LICHTER,  
VEILIGER EN  
STERKER  
DAN OOIT
TE 6-22 boorhamer

Meer kracht voor grotere en zwaardere 
boor- en hak werkzaamheden met de  
TE 6-22 SDS Plus boorhamer op accu.

M et een betere verhouding tussen het vermogen en 
het gewicht, een betere balans, betere ergonomie 
en meer comfort is de TE 6-22 geschikt voor 

langdurig gebruik. 

De TE 6-22 is met veiligheid in het achterhoofd ontworpen. 
Daarom heeft de machine Active Torque Control (ATC), 
waardoor u beschermd bent tegen ongecontroleerd 
doordraaien en Active Vibration Reduction (AVR), 
waardoor u tot 20% minder trillingen ervaart voor meer 
comfort en minder vermoeidheid.  Daarnaast kan er een 
veiligheidskoord bevestigd worden aan de boorhamer om 
vallen te voorkomen. 
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Fleet Management ON!Track

Active Torque 
Control

Active Vibration 
Reduction

Automatische 
boorgat reiniging

TE 30-22 Combihamer SDS Plus,  
TE 60-22 Combihamer SDS Max

VOOR DE ZWAARSTE 
KLUSSEN

B oor sneller en krijg meer werk gedaan per volle accu 
met de TE 60-22 SDS Max combihamer en TE 30-22 
SDS Plus combihamer. De machines zijn krachtig, 

veelzijdig en eenvoudig in gebruik, net wat u en uw personeel 
nodig hebben om de klus te klaren. Met de datagestuurde 
diensten van het Nuron platform vindt u machines sneller 
terug en vermindert u stilstand door inzicht in de conditie  
van uw machines en accu’s.

Gewicht zonder accu 3,9 kg

Boorkoptype TE-C (SDS Plus)

Gewicht zonder accu 6,3 kg

Boorkoptype TE-Y (SDS Max)

TE 60-22
• Boren in beton, gewapend beton en metselwerk

• Doorvoeringen beitelen in beton of metselwerk

• Graven in klei – SDS Max kleisspadebeitels en 
aardelektrodenhouder apart verkrijgbaar

TOEPASSINGEN / TECHNISCHE GEGEVENS
TE 30-22
• Ankergaten boren in beton en metselwerk 

• Gaten boren voor wapening – optimaal voor seriematige 
wapening boortoepassingen

• Nagenoeg stofvrij boren met het afzuigsysteem (DRS)  
van Hilti

• Licht beitelwerk – zoals het hakken van tegels en het 
bijwerken van oppervlakken

• Incidenteel boren in hout en staal met de optionele 
snelspanboorkop

Geïntegreerde veiligheidsfuncties als Active Torque Control 
(ATC) en Active Vibration Reduction (AVR) geven u het extra 
comfort en de controle die u nodig heeft bij het gebruik 
van uw combihamers, voor veiligheid bij zelfs de zwaarste 
boorklussen.

Voer de zwaarste boor en beitel klussen 
uit met dezelfde set 22V accu’s van het 
Nuron platform.
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Minste  
trillingen  

in zijn  
klasse

Zelfde  
krachtige 
prestaties  

als op snoer

Vrijwel  
stofvrij  
slopen

Minder  
dan 23 kg

Fleet Management ON!Track
Active Torque 

Control
Active Vibration 

Reduction

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen (L x B x H) 84,01 x 63 x 19,89 cm

Nominale spanning 22V

Gewicht zonder accu 17,24 kg

A-gewogen uitstoot 
geluidsdrukniveau 100 dB (A)

TOEPASSINGEN & VOORDELEN
• Het slopen van betonplaten en funderingen van tot  

20,3 cm dik 

• Sleuven en kanalen maken in vloeren voor leidingen

• Zware bestrating verwijderen zonder de plaat te 
beschadigen

• Sloophamer op accu zonder concessies – llevert 
dezelfde sloop prestaties als de versie op snoer maar  
dan zonder de nadelen van werken op snoer.

• Ongekende werktijd per volle accu – sloop een  
halve ton met één paar volle revolutionaire Nuron  
B 22-255-accu’s.

• Nagenoeg stofvrij slopen – wanneer gebruikt in 
combinatie met een TE DRS-B stofafzuigsysteem en 
compatibele stofzuiger.

SNEL EN 
KRACHTIG 
SLOPEN
TE 2000-22 sloophamer op accu

Houd uw bouwplaatsen productief en uw personeel aan het 
werk met meer veiligheid en meer comfort met behulp van 
de TE 2000-22 – ervaar meer controle, hogere snelheden, 
betere mobiliteit en minder vermoeidheid van de gebruiker.

M et de TE 2000-22 bent u niet meer afhankelijk van 
een stopcontact en kiest u voor gemak. De TE 
2000-22 heeft een kleiner frame en is tot wel 10 

kilo lichter dan vergelijkbare sloophamers op accu. Hiermee 
is de machine een stuk wendbaarder en zo kunt u sneller aan 
middelgrote sloopwerkzaamheden beginnen en deze weer 
afronden. 

Sneller slopen met de lichte en krachtige 
TE 2000-22 sloophamer op accu.
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LADERS STOFZUIGERS

C 4-22
Lader

C 6-22
Lader

B 22-55 
Compacte accu

B 22-170
Ultieme accu

B 22-85
Krachtige accu

B 22-255
Ultieme accu

ACCU´S

LAMPEN

SL 2-22
Compacte lamp

SL 6-22
Bouwlamp

VC 5-22
Stofzuiger

VC 10-22
Stofzuiger

B 22-110
Krachtige accu

ACCU’S, LADERS, STOFZUIGERS  
& VERLICHTING OP ACCU
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Uitzonderlijke 
stofbeheersing, 
snoerloos gemak

ONZE KRACHTIGSTE  
STOFZUIGER OP 
ACCU

D e VC 10-22 beschikt over automatische filterreiniging en heeft een 
inhoud van 9 liter. Hiermee is de VC 10-22 een goede oplossing voor 
het verwijderen van stof bij boren, breken, slijpen en het doorslijpen 

van beton. Daarnaast is het onderdeel van de Hilti Safeset technologie op 
accu, zo kunt u op de meest productieve manier ankers plaatsen.

VOORDELEN
• Snoerloze prestaties zonder concessies – de Nuron 

accu’s geven de hoge zuigkracht die nodig is voor minder 
blootstelling aan stof tijdens de meeste klussen, zoals 
boren met holle boren

• Wendbaar ontwerp – een compact ontwerp, een groot 
handvat en een gewicht van maar 5,9 kg maken dit de 
meest wendbare bouwstofzuiger van Hilti tot nu toe

• Automatische filterreiniging — helpt de zuigkracht hoog 
en gelijk te houden zonder uw werk te onderbreken

TOEPASSINGEN
• Stofafzuigsysteem voor slijpers, boren en sloophamers

• Opzuigen van nat en droog bouwstof, zaagsel en ander 
afval op de bouwplaats

Met de Nuron-aangedreven 
VC 10-22 en de binnenkort 
verkrijgbare VC 5-22 zit u 
wat stofbeheersing goed 
bij Hilti.

VC 10-22 stofzuiger

Maak kennis met de VC 10-22 – een universele stofzuiger 
op accu met snoerloze mobiliteit en de flexibiliteit die u 
nodig heeft op de bouwplaats.

Het slanke en lichtgewicht ontwerp biedt ideale ergonomie, waardoor u de 
stofzuiger comfortabel kunt dragen. In combinatie met de verwijderbare 
rugzak, houdt u uw handen vrij en kunt u beter stof beheersen waar dan ook 
op de bouwplaats. Met de extra toe te voegen Bluetooth-module kunt u uw 
stofzuiger uitrusten met een afstandsbediening zodat u hem op afstand aan 
en uit kunt zetten.

Automatische 
boorgat reiniging
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Fleet Management
Active Torque 

Control
Active Vibration 

Reduction
Automatische 

boorgat reiniging

SafeSet oplossing 
met Nuron accu’s

1. Boor en reinig het gat tegelijkertijd – 
bespaar tot wel 60% meer tijd

2. Spuit de precieze hoeveelheid 
mortel in het gat met de slimme 
mortelspuit op accu en de Volume 
Calculator app – voorkom fouten 
en verspilling

3. Plaats draadstang of  
wapeningsstaaf

De gebruikelijke 
manier van plaatsen

1. Boor het gat

2. Reinig het gat door twee keer het 
gat schoon te blazen met perslucht

3. Verwijder resten in het gat met een 
staalborstel

4. Blaas los stof en vuil nog twee keer 
weg met perslucht

5. Bereken de exacte hoeveelheid 
correct gemengde mortel en spuit 
in het gat

6. Plaats de draadstang of 
wapeningsstaaf

‘S WERELDS  
EERSTE SAFESET 
OPLOSSING  
OP ACCU

Wees de meest veeleisende 
ankertoepassingen de baas met ‘s 
werelds eerste SafeSet oplossing 
volledig op het Nuron accu platform.

D oor het gaten boren en reinigen te 
combineren met de exacte hoeveelheid 
mortel maakt SafeSet het plaatsen van 

ankers sneller, gemakkelijker en veiliger. 

BETER PRESTERENDE  
INNOVATIES  MET SAFESET 

TE 60-22
• Langere werktijd per volle accu

• Active Torque Control (ATC) 
biedt betere bescherming tegen 
doordraaien van de machine

• Active Vibration Reduction (AVR)  
zorgt voor minder trillingen en biedt 
zo meer comfort

VC 10-22
• ICC-ESR-goedgekeurd met  

SafeSet oplossing 

• Bluetooth functies  
voor nog eenvoudigere bediening 

HDE 500-22
• Intuïtieve led geeft aan wanneer 

de correcte hoeveelheid mortel is 
ingespoten 

• De Volume Calculator app helpt 
u met het berekenen en inspuiten 
van de juiste dosis mortel

• De slimme functie mengt in 
de correcte verhouding twee 
componenten mortel, ongeacht de 
mortel of de grootte van de tube

HET OUDE ERUIT, HET NIEUWE ERIN

Boor sneller en werk langer door met de uitstekend 
presterende lichtgewicht TE 60-22 combihamer, 
reinig het gat tijdens het boren met de VC 10-22 
stofzuiger op accu en bepaal de juiste hoeveelheid 
mortel met de slimme HDE 500-22 mortelspuit op 
accu en de Volume Calculator app. Zo bespaart u 
tijd, voorkomt u fouten en gooit u geen mortel weg. 
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De gezondheid 
en veiligheid van 

uw personeel 
staan voorop

Gemak van één 
platform

Minder stilstandLangere werktijd 
per volle accu

STAP OVER  
OP NURON
We hebben overstappen heel  
gemakkelijk gemaakt zodat uw 
personeel productief kan blijven  
werken

MAXIMALE EFFICIËNTIE, MINIMALE INSPANNING 
Klaar voor de overstap? 

W e werken graag samen met u een plan uit om over te stappen op Nuron, compleet volgens 
uw schema en wensen. We ondersteunen u bij elke stap door middel van bezoeken op 
locatie, online en telefonische hulp en hands-on traningen voor u en uw personeel. 

Verbeter de prestaties van uw personeel op de bouwplaats met het toekomstbestendige Nuron accu  
platform. Met de kracht van accu machines zonder de beperkingen van snoer, is de keuze snel 
gemaakt. 
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