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Rilleskærer & hulsave / bor

HAJO shorty dåsesænker hulsav
Centerboret stikker kun 5 mm udenfor, derfor ingen gennemboring af væg. Shorty har 
2-i-én holder for SDS-plus og borepatron.
Med  ALC-fortandingen er hulsaven egnet til hårde materialer som hårdtbrændte 
mursten, fliser, klinker, teglsten etc.
Når fortandingen  har kontakt med emnet, kan  centerboret udtages, og boringen 
genoptages, det giver øget borehastighed og derved bedre økonomi.

65 mm

HAJO sømgnaver
Fremstillet af special værktøjsstål og hærdet op til 57RC, hvilket gør den ca. 30% 
hårdere end andre træbor. Boret er af en fantastisk god kvalitet og viser intet tegn på 
brud eller ødelagt skær efter massevis af boringer med søm i. Boret kan forlænges 
med et forlængerskaft og kan opslibes.  Spirallængde 370 mm, og diameter fra 
Ø 10 - 51 mm.  -  Vogt dig for efterligninger!

Skæredybde: 0 - 35 mm 
Skærebredde: 10 - 30 mm 
Optagen effekt: 1.400 Watt. 
Afgiven effekt:  950 Watt. 
Omdr./min.: 7.500
Vægt:  3.7 Kg. 

FLEX Rilleskærer  -  med vendbar motor
Rilleskæren er designet så motoren kan 
vendes 180 grader.
Det gør det muligt at komme helt til kant i 
begge ender.

RURMEC Rilleskærer  -  RURSD250L
Rilleskæreren har lasersigte, hvilket giver en 
meget nøjagtig rilleskæring. Skærer dybere 
end nogensinde set før. Som ekstraudstyr fås 
diamantskiver i Ø 180 mm; skæredybde 0 - 
55 mm samt Ø 250 mm; skæredybde 0 - 90 
mm (i et spor ad gangen).

Skæredybde: 0 - 80 / 90 mm 
Skærebredde: 8 - 50 mm
Klinge diameter: Ø 230 mm 
Optagen effekt: 1.800 Watt. 
Omdr./min.: 4.500
Vægt:  6,0 Kg. 

75
 m

m

• Så snart den er i indgreb fjernes centerboret.
• Kraftigere rørgodstykkelse; derfor ingen deformering.
• 200 mm skæredybde, markedets længste. 
• Bedre friskæring grundet kraftigere fortanding.
• Kan let nå igennnem hulmuren og borer med styring 
 videre på den anden side pga. rørlængde på 200 mm. 

Bemærk! Ved brug af disse bor, må hammer funktionen ikke 
være aktiv.
Løse rør leveres også. Ved ordre; opgiv et „R“ efter 
varenummer.
På bestilling produceres andre dimensioner.

Isætning og udtagning af centerbor:

Drejes og låses
med holdepind

MYDO  - hårdmetalse med kombifortanding
MYDO dobbeltskær kombi giver stor fordel, fordi du kan udnytte 
de to typer skær (MYH og ALC). 

Det udvider anvendelsesområdet for MYDO dobbeltskær til 90% 
af behovet. 
Der kan bores i flere forskellige typer materialer med den rigtige 
fortanding. 

ALC - fortanding:
Anvendes i hårde materialer som 
mursten, hårdtbrændte sten, 
klinker, fliser, teglsten, etc.

MYH - fortanding:
Anvendes i lette byggematerialer 
såsom; skifer, leca, gasbeton, gips, 
asbest, krydsfinér, træ, koksvægge 
og etageadskillelser, etc.

MYH ALC 

• Kun HAJO boret har 2-i-én holder, der kan arbejde med 
 borepatron og SDS-plus fatning samt hurtig udtrækning af   
   centerbor via en bajonetfatning. 
• Ovalt hul på siden af boret, så man let kan tømme boret. 
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DUSS bore- / mejselhamre

DUSS Borehamre                                                                        
Varenummer: DUP16SDS  DUP26SDS
Optagen effekt: 600 watt.   710 Watt.
Borekapacitet: Ø 5 - 24 mm beton Ø 5 - 30 mm beton
  Ø 5 - 14 mm stål  Ø 40 - 80 mm Corebit
     Ø 5 - 14 mm stål
Omdr./min.: 0 - 810   0 - 700
SlagVolume: 0 - 2,2 J   0 - 3,6 J
Slag/min.: 0 - 4.400   0 - 3.700
Borepatron: SDS-plus  SDS-plus
Vægt:  2.7 Kg.    3,6 Kg.

DUSS Kombihamre                                                                   
Varenummer: DUP26C   DUPX48
Optagen effekt: 710 watt.   920 Watt.
Borekapacitet: Ø 5 - 30 mm beton Ø 8 - 55 mm beton
  Ø 40 - 82 mm corebit Ø 45 - 90 mm corebit
Omdr./min.: 0 - 700   0 - 480
SlagVolume: 0 - 3,6 J   0 - 7 J
Slag/min.: 0 - 3.700   0 - 3.700
Borepatron: SDS-plus  SDS-max
Vægt:  3.9 Kg.    4,5 Kg.

Varenummer: DUPX76   DUPX96
Optagen effekt: 1.050 watt.   1.300 Watt.
Borekapacitet: Ø 12 - 80 mm beton Ø 12 - 80 mm beton
  Ø 45 - 150 mm corebit Ø 45 - 150 mm corebit
Omdr./min.: 140 - 280  120 - 260
SlagVolume: 3,5 - 8,5 J  4,5 - 11 J
Slag/min.: 1.500 - 3.000  1.500 - 2.700
Borepatron: SDS-max  SDS-max
Vægt:  6.7 Kg.    8,6 Kg.

DUSS Mejselhamre                                                                            
Varenummer:  DUPK75  DUPK160 DUPK300
Optagen effekt:  1.050 watt.  1.300 Watt. 1.700 Watt.
Effektivitet (beton m/ mejsel): ca. 260 Kg/time ca. 475 Kg/time ca. 680 Kg/time
SlagVolume:  5,0 - 9,5 J 10 - 18 J  14 - 26 J
Slag/min.:  1.500 - 2.900 1.200 - 2.200 1.000 - 1.900
Borepatron:  19 mm sekskant 22 mm sekskant 22 mm sekskant
Vægt:   5.6 Kg.   9,5 Kg.  12,2 Kg.

DUSS – det overbevisende navn for kvalitet.

Alle DUSS maskiner har lang standtid baseret på fremragende kvalitet og overlegen ydeevne i kraft af uovertruffen teknik.

DUSS har gennem innovativ teknologi produceret maskiner, der udfører arbejdet mere effektivt, og op til 40% hurtigere, end noget 
andet mærke på markedet.

DUP16SDS

DUP26SDS

DUP26C

DUPX48

DUPX76

DUPX96

DUPK75

DUPK160

DUPK300

DUSS Rørborestander BST 1

Bekvem og fleksibel boring i rør – uden opspænding og centerbor.

Beregnet til retvinklet og centreret boring i beton og kunststof, op 
til Ø 257 x 300 mm. 

Udviklet til DUSS DIA 150 W, DIA 300 W og DIA 303 W.

DUSS rørborestander er ualmindeligt enkel at bruge, og
minimerer tidsforbruget pr. boring.

DIA 303 W



 

Gevindskæremaskiner
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REX50A HN50A 600 40 1/4“ - 2“ 22 46

REX80A HN80A 750 33 1/2“ - 3“  36 59 

REX100A HN100A 1.000  1/2“ - 4“ 52 127REX50A

REX  -  Gevindskæring i særklasse.
Alle REX maskiner leveres komplette med:
Rørskærere og reifere, 1 stk. automatisk åbnende skærehoved fra 1/2“ - 2“ alt efter model, 2 sæt (3 sæt HN80A og 
HN100A) VS-bakker fra 1/2“ - 3“ alt efter model, fodkontakt, plastdækken, værktøjssæt samt rørben. REX 50 kan også 
leveres med sammen-klappelig treben.
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 12A C212A220
  CLAS 1.800 36 1/8“ - 2“ 36 80

 12A C212A380 2,200  1/8“ - 2“ 36 80

 14A C4SM4000 1.800  1/2“ - 4“ 52 155

COLLINS  -  Specielt til det danske marked.
Collins maskinerne har 8 stærke, vendbare, gribeklør, der automatisk spænder og centrerer røret. Det patenterede, 
hurtigt indstilbare Snap-O-Matic skærehoved giver lynindstilling, og samme gevinddybde hver gang, selv om bakkerne 
har været slebet op til flere gange.

12A leveres med:
2 Snap-O-Matic skærehoveder 
2 sæt HSS bakker 1/2“ - 3/4“  
1“ - 2“ rørskærer, reifer
Fodkontakt 

14A leveres med:
3 Snap-O-Matic skærehoveder
3 sæt HSS bakker 1/2“ - 3/4“ og 
1“ - 2“ samt 2 1/2“ - 4“, 
6 bakke skærehoved
Rørskærer, reifer 
Fodkontakt

Undervogn m. værktøjsbakke lagerføres.

Til COLLINS - REX - RIDGID - SONE
Målrettet produktudvikling er resultatet af HAJO gevindskærebakker, som er fremstillet 
til at imødegå de stadig større krav, de mange forskellige rør og skærevæsker stiller. 
HAJO gevindskærebakker er fremstillet af den bedste kvalitet Highspeed stål DIN3343 
(M2), som sikrer den længst mulige standtid. Specialhærdet til en hårdhed, som giver 
maximal slidstyrke og solidt skær, der holder sig skarpt, ca 30-35% længere end tilsva-
rende gevindbakker. 

COLLINS 14A

CBC 114 MINI

CBC 202

36-
72
17-
34

CBC - Håndholdte gevindskæremaskiner
Designet til at holde længere. Med en kraftig motor og gearsystem, giver det
gevindskæremaskinerne en lang standtid.

CBC - 114 MINI

Gevind kap.: 1/2” - 1 1/4”
Omdr./min.: 30 / 80 (retur)
Optagen effekt: 900 Watt.
Vægt:  4,6 Kg.

CBC - 202

Gevind kap.: 1/2” - 2”
Omdr./min.: 24 / 67 (retur)
Optagen effekt: 900 Watt.
Vægt:  6,5 Kg.
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Rørskærere, rørklippere & rørholdere

WHEELER rørklipper
Utrolig nem og effektiv at bruge, ingen opspænding og skæring. Kap. 2“ - 6“ med 
skralde til brug på vanskeligt tilgængelige steder. Anvendes til støbejernsfaldrør 
og cementrør.

Sakse for PEM og PEX rør
Sakse fra kvalitetsleverandørerne 
REED/Wheeler. Ergonomisk design 
og kraftige skær gør klipning af rør til 
en enkel sag. W5190 har vendbar 
kniv for endnu bedre økonomi.

W5190

R041760

R041770
W5190 0 - 37 mm
R041760 0 - 42 mm
R041770 0 - 63 mm

IMPERIAL rørskærere
Dit bedste køb inden for kobberrør-skærere. Gennemtænkt kvalitet og de bedste 
skærehjul til alle daglige opgaver.

REED rørskærer
For PVC, ABS, PEM og kobberrør. Med det specialhærdede skærehjul for rustfri 
er REED eneste rørskærer på markedet, der skærer problemfrit i rustfrie stålrør. - 
Spørg efter andre special rørskærere.

R03410: 3 - 35 mm 
R03420: 6 - 63 mm
R03430: 10 - 90 mm 
R03440: 48 - 114 mm
R03460: 102 - 168 mm

Varenr.:  IMTC1000 (4-28 mm)
 IMTC1050 (4-15 mm)

HAJO rørholder m/låsepal
Rørholder med udskiftelige kæber. 

REED kæderørholder
Kæderørholder med vendbare kæber.

Varenr.: Rørdimension:
R02510 1/8“ - 21/2“ 10 - 75 mm
R02520 1/8“ - 4“ 10 - 114 mm
R02530 1/8“ - 5“ 10 - 141 mm
R02540 1/8“ - 6“ 14 - 168 mm
R02550 1/8“ - 8“ 21 - 219 mm
R02560 3/4“ - 12“ 25 - 325 mm

Varenr.: Rørdimension:
W13020 3/8“ - 23/8“  60 mm
W13040 3/8“ - 27/8“  75 mm
W13060 3/8“ - 4“  102 mm
W13080 3/8“ - 5“  127 mm

HAJO skæreolie og pasta 
Giver finere bearbejdningsresultater selv i 
vanskeligt bearbejdelige legeringer. 
Reducerer slidtage på værktøj og 
har fantastiske køle/smøre egenskaber.

HAJO skærepasta giver renere gevindskæring 
med minimum rivning, og øget antal af gevind-
skæringer.

Mineralsk skæreolie:
H2716005L (5 ltr.) Lys

Skærepasta: 
H271605SP (500 gram)

Varenr.:   Kapacitet:                  
NYB2  1“-2“        ( 34- 61 mm)
NYB4  21/2“-4“   ( 76-114 mm)
NYB8             5“-8“      (140- 216 mm)
NYB12  9“-12“   (242- 319 mm)

HAJO Super Bridge rørfixturer
Rørfixturen fastholder rørene nøjagtigt overfor hinanden, og man får en præcis 
sammensvejsning. Spænd på det mest stabile af rørene og placér det andet 
overfor og indstil med justérskruerne. Leveres i 4 størrelser.

Vi har rustfri skruer og kapper til brug 
på rustfri rør.

IMTC1000
IMTC1050

R03420

Syrepensler
H4408901 HAJO Syrepensler
poser á 25 ask.
H4408950 HAJO Syrepensler 
1. krt. á 50 stk. poser.



 

Rørbukkere & magnetboremaskiner
Håndhydraulisk bukkesæt OB85
Eneste håndbukkesæt, der arbejder med hydraulik. Udfører bukkeopgaver i bløde 
kobber rør og isolerede aluminiumsrør op til Ø22 mm. 
Rustfri op til Ø18 mm (m/forstærkerarm som billede).

Varenr.: H445101FA 
 H445101HY

REED rørstøtte med V-hoved, højde min. 
750 mm max 1250 mm, kap. op til 24” rør, 
907 kilo, højde 610-1190 mm, vægt 10,4 kg.
Varenr.: R06349  - sammenklappeligt
Varenr.: R06350  - standard 3 ben

R06350

FLEX 22 Rørbukkemaskine
Kompakt bukkemaskine med digital gradindstilling, når der kræves præcision i 
bukkearbejdet. FLEX 22 bukker nemt og hurtigt rør, også selvom de allerede er 
installeret. FLEX 22 er nem at håndtere og kan fastspændes på et arbejdsbord.

Kapacitet:  Ø 10 - 22 mm rør i kobber, hydraulik, stål & rustfri
Varenr.: H9220240

UNI42 & UNI60 bukkemaskiner
Elektriske bukkemaskiner med digital display med 50 bukke-programmer og 
mulighed for 9 individuelle buk i hvert program, baseret på 99 forvalgte 
bukkevinkler og tilbageslag. Udfører præcise buk.

Type:  Kapacitet: Godstykkelse:  Varenummer
UNI42 digital Ø 42 mm  1,5 - 3,0 mm  H92000121
UNI60 digital Ø 54 mm 2,0 - 5,0 mm   H92000345

HTA35/50PLUS

N1AO5575

NHHS

HTHHS

SHHS NJET

HAJO Magnetboremaskiner og hulsave
HAJO TOOL har markedets største udvalg af magnetboremaskiner og hulsave, som 
inkluderer fuldautomatiske magnetboremaskiner og standere. 
her under er der et par eksempler på hulsave og magnetboremaskiner.  
Kontakt HAJO TOOL for nærmere info.

Varenummer:  HTA35/50PLUS  N1AO5575
Optagen effekt:  1.200 Watt.   1.150 Watt.
Omdr./min.:  595   350 / 650 (2 gear)
Hulsavs kapacitet: Ø 12 - 35 mm   Ø 55 mm
Spiralbor kapacitet: Ø 13 mm L 120 mm - 
Boredybde:  50 mm   75 mm  
Magnetholdkraft:  1.325 Kg.   1.020 Kg.
Vægt:    12,5 Kg.   18 Kg.

NHHS - NITTO Highspeed hulsave
Original NITTO hulsav med One-Touch / Weldon fæste. Slebet langs siden af boret 
for bedre spånafgang og boring, resultatet er 3 dobling af standtid.
Fås i Ø12 - 52 mm i 25 og 50 mm skæredybde.

NJET - NITTO JETBROACH hulsave - med hårdmetal.
Original NITTO hulsav med One-Touch / Weldon fæste. specielle hårdmetals platter 
gør at hulsaven kan bore i alle typer stål.
Fås i Ø 17,5 - 100 mm og 35 - 75 mm skæredybde

SHHS - HAJO Highspeed hulsave
Kvalitets hulsav med One-touch / Weldon fæste. 
Ø12 - 60 mm i 25 og 50 mm samt enkelte størrelser i 110 mm skæredybde.

HTHHS - Highspeed HSS-CO hulsave
Hulsav med ROTA-QUICK / 3/4”(19 mm) Weldon fæste. 
Ø12 - 60 mm i 25 og 50 mm skæredybde.

UNI42 UNI60

R06349

Tilbehør til 
R06349 + R06350:
R06351 
Kuglesæt

R06352 
Nylonrullersæt
Kap. op til 24“
Max:450 kg



 7

Pladesakse og kloakrensere

Varenr.:
H4421210 kart. á 12 x 1 kg

HAJO Afløbsrens  -  Blikkenslagerens hemmelige våben.
HAJO afløbsrens er ikke skadeligt for afløbsrør, septiktanke eller sivebrønde.
Afløbsrensen er et koldtvandsprodukt, dvs. der ikke behøves kogende vand til aktivering.

Varenr.:
M150025 m/ kabel 1/4“  x  7,5 m
M250025 m/ kabel 3/8“  x  7,5 m
M250035 m/ kabell    3/8“ x  11,5 m

Håndrensere
Et effektivt værktøj til mindre opgaver. 
MARCO håndrenser ligger godt i hånden 
og er  hurtig og nem at bruge. Det kraftige 
håndtag giver stor udveksling og derfor en 
effektiv rensning. Tromlen er af kraftigt plast 
med lang levetid. 

Varenr.:
M58151280 m/ kabel 5/8“ x 15 m

1280 Kloakrensemaskine
Renser rør fra 1“ til 4“.
Let og handy kloakrensemaskine, der kan 
komme til alle vegne. Klarer såvel små som 
store opgaver med samme aktivitet.

Varenr.:
M70115E m/ kabel 3/4“  x  15 m
M70215E m/ 2 kabler 3/4“  x  15 m
M70122E m/ kabel 3/4“  x  22 m

70E og 70G Kloakrensemaskiner
kraftige kloakrensemaskiner, der er bereg-
net til virkelig hårdt arbejde. Renser rør op 
til Ø150 mm. De eneste rensemaskiner, der 
kan rense lodret op i faldstammer i kraft af 
den automatiske frem- og tilbageføring, dvs. 
at i mange tilfælde kan man spare, at bringe 
maskiner med op på de forskellige etager. 

Varenr.:
M213825A m/ kabel 3/8“ x 7,5 m
M213835A m/ kabel 3/8“ x 11,5 m

MARCO MATIC 
VVS-installatørens mest foretrukne.
12 Volts Akku-rensemaskine med 2 amp/h,
der renser rør fra 1“ til 21/2“. Dobbeltisoleret 
reversibel motor m.  trinløs hastighedsregu-
lering „Squeeze-Ease-Chuck“ -system gør 
det muligt at køre kablet frem og tilbage 
under rensningen, det giver øget effekt, 
uden at belaste maskinen. Tromle udført i 
slagfast plast - holder til alt.

Leveres med:
Borehoved for 3/4“ renseprop
Skrabehoved for 11/2“ ledning
Knæledshoved for 2“ ledning
Borehoved for 21/2“ ledning 
Transportkasse. 

TRUMPF Pladesakse
Klarer alle behov indenfor pladeklipning. Klipper ubesværet i stål, rustfrit stål, aluminium 
og kunststoffer. Pladesaksene leveres både som elektro- og luftværktøj. 
TRUMPF’s skærende dele samt sliddele er specielt udviklet til at klare alle vanskelige 
klippeopgaver.

Varenummer:  TC160-2 Plus TC160PACCU TC250-0 PLUS
Optagen effekt:  350 Watt. 12V, 2,0 Amp/h. 500 Watt
Max. godstykkelse.  
Almindelig stål:  1,6 mm  1,6 mm  2,5 mm
Aluminium:  2,0 mm  2,0 mm  3,0 mm
Rustfri stål:  1,2 mm  1,2 mm  2,0 mm
Omdr./min.:  3.800  2.400  2.400
Arbejdshastighed:  6 - 10 m/min. 6 - 10 m/min. 3 - 10 m/min.
Vægt:   1,4 Kg.  1,9 Kg.  2,0 Kg.

Varenummer:  TS160-6  TS250-6
Optagen effekt:  350 Watt. 500 Watt.
Max. godstykkelse.  
Almindelig stål:  1,6 mm  2,5 mm
Aluminium:  2,0 mm  3,0 mm
Rustfri stål:  0,7 mm  1,5 mm
Omdr./min.:  1.600  1.760
Arbejdshastighed:  2 - 7 m/min. 4 - 7 m/min.
Vægt:   1,9 Kg.  2,2 Kg. 

TC160-2 Plus

TC160PACCU

TC250-0 Plus

TS160-6

TS250-6 Plus

70E / 70G

1280

Se hele Trumpf programmet.

Rekvirer special katalog.



 

Vejlegårdsvej 65B    2665 Vallensbæk Strand
Tlf: 4444 2400   Fax: 4444 0833   www.hajo.dk   hajo@hajo.dk
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