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Onze visie: de  
draadloze bouwplaats
Vanaf nu kunt u machines, accupacks en  
opladers van diverse fabrikanten probleem-
loos met elkaar combineren. Hierdoor  
bespaart u niet alleen op accu's en opladers, 
maar ook geld en tijd en spaart u zelfs het 
milieu.

De voordelen voor vaklieden:

Kijk voor meer informatie op 
www.cas-akku.com

 Beste merkonafhankelijk 
accusysteem

100% compatibiliteit

Geld besparen

Tijd besparen

Grootste diversiteit  
aan toepassingen

Hulpbronnen ontzien

Eén systeem voor draad-
loze vrijheid – geschikt 
voor alle merken.
Het Cordless Alliance System (CAS) is een 
merkonafhankelijke accu voor elektrische 
gereedschappen van alle toonaangevende 
merken. Het systeem maakt tal van professi-
onele toepassingen snel en flexibel mogelijk; 
van standaard klus tot speciale opdracht.

Feiten over de CAS-accu:

•  Krachtige accu van 18 volt  
voor de professionele gebruiker

• LiHD-technologie met tot 10 Ah
•  Machines van meer dan 25 merken  

met één accu gebruiken

Past op alle elektrische gereedschappen: 
100% compatibel met ruim 280 verschillende 
18V-accumachines!

Contactgegevens  
regionale dealers:

OTTO BAIER GmbH
Heckenwiesen 26
D-71679 Asperg
Tel. +49 (0) 71 41 / 30 32 0
Fax +49 (0) 71 41 / 30 32 43
info@baier-tools.com 
www.baier-tools.com

SCANGRIP A/S
Rytterhaven 9 
DK-5700 Svendborg
Tel. (+45) 63 20 6320 
scangrip@scangrip.com
www.scangrip.com

STEINEL Vertrieb GmbH
Dieselstraße 80-84
D-33442 Herzebrock-Clarholz
Tel. +49 (0) 52 45 / 4 48-0
Fax +49 (0) 52 45 / 4 48-197
info@steinel.de
www.steinel.de

Accupower voor 
elektriciens.
Drie sterke merken voor het CAS-systeem
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Kabels  
krimpen
Voor het krimpen van kabelbomen,  
beschermfolie of kunststof verpakkingen.  
Overal waar snel en flexibel  
kleine reparaties uitgevoerd  
moeten worden.

Met kracht boren
Kabel besparen! De accu- 
diamantboormachine voor  
professionals. Met krachtige  
borstelloze motor en optimaal  
toerental voor het snel boren  
van gaten voor stopcontacten.  
Stroomonafhankelijk werken, ook bij  
zeer energie-intensieve toepassingen.

360° verlicht
AREA 10 biedt een diffuus en gelijk 
matig werklicht en is ideaal voor de  
professional die behoefte heeft aan  
een krachtige en efficiënte verlichting  
van de werkplek. Geïntegreerde  
reserveaccu: hierdoor blijft de lamp  
tot maximaal 1 uur met een lichtstroom  
van 1000 lumen branden, zonder accu  
en zonder stroomkabel.

mobile heat mh5
•  Gebruiksklaar in minder dan 4 seconden
•  Traploze temperatuurinstelling van 50 – 500°C
•  Luchthoeveelheid instelbaar op 6 niveaus (tot 300 l/min) 

ABDB 82
• Inschakelbare softslag
•  Stofvrij en nauwkeurig 

AREA 10 CAS
•  Diffuse, niet-verblindende verlichting tot 10.000 lm
• 5 lichtniveaus
•  Gebruikersvriendelijke Bluetooth-app voor de instellingen

Eén accusysteem:  
meer dan 280 elektrische 
gereedschappen


