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MONTI – Werkzeuge GmbH
Reisertstraße 21
D-53773 Hennef
Tel. +49 2242 9090 630
Fax +49 2242 9090 699 
info@montipower.com 
www.montipower.com

Metabo Nederland bv
Brabanthaven 11
3433 PJ Nieuwegein

Tel. 0346 - 259 060
metabo@metabo.de
www.metabo.com/nl

Onze visie: de  
draadloze bouwplaats
Vanaf nu kunnen machines, accupacks en  
opladers van diverse fabrikanten probleem-
loos met elkaar worden gecombineerd.  
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.cordless-alliance-system.com/nl/

 Beste merkonafhankelijke 
accusysteem

100% compatibiliteit

Geld besparen

Tijd besparen

De grootste variëteit  
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 30 merken  

met één accu gebruiken

Alles past bij elkaar:  
100% compatibel met ruim 300 
verschillende 18V-accumachines!

Contactgegevens  
regionale dealers:

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

Accu-power voor  
CarWrappers.
Drie sterke merken  
voor het CAS-systeem



Folie  
aanbrengen
Voor het afwerken van folie aan de  
randen en op de bollingen. De batterij- 
voeding geeft de foliespecialist een  
maximale bewegingsvrijheid, waardoor  
ook moeilijk bereikbare plaatsen snel  
en veilig kunnen worden afgewerkt. 

Folie verwijderen 
Met de borstelband kunnen  
lijmresten en oude folie volledig  
worden verwijderd, terwijl de  
metaallak volledig onaangetast blijft.

Volledige  
zichtbaarheid
Krachtige accu-bouwlamp met 
10.000 lumen voor een gelijkmatige 
werkverlichting op een groot opper-
vlak en minder schaduwvorming

Mobile heat MH3
• Direct startklaar van 0 naar 300 in 5 seconden.
•  Krachtig met tot 200 l/min direct op het materiaal
•  Luchthoeveelheid instelbaar op 2 niveaus 

MBX® Vinyl Zapper®  
Ultimate
•  Geen lakschade aan de originele lak
•  Snelle, eenvoudige bediening;  

ruim 60% efficiënter werken.
•  Verslijt niet
•  100% CAS-compatibel
•  Met gepatenteerde snelspanner2

BSA 18 LED 10000
•  Werkt op accu en stroom, om langdurig te kunnen 

gebruiken op de werkplaats (afneembaar netsnoer)
• Traploze dimfunctie voor een optimale belichting
•  Stof- en spatwaterdicht voor  

veeleisende werkzaamheden (IP 54)

Eén accusysteem: meer 
dan 300 elektrische  
gereedschappen


