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GRATIS 18V ACCU
Bij aankoop van een 18V Festool promotiemachine!

U ontvangt nu tijdelijk bij aankoop van één van de
deelnemende 18V Festool promotiemachines

GRATIS een Festool 18V accu!

https://www.burghouwt.nl/acties/festool-acties/festool-actie-gratis-accu/


Verstandig bouwen. Samen met Burghouwt Burghouwt.nl
Verstandig bouwen. Samen met Burghouwt Burghouwt.nl

Druk- en zetfouten voorbehouden. alle getoonde prijzen zijn exclusief BTW.   OP = OP

Vorm: uniek. Kop: uitwisselbaar.

• Omschakelen van schroeven op boren, zonder het 
ingestelde draaimoment opnieuw in te stellen

• Slimme adapters en CENTROTEC gereedschap-
snelwisselsysteem voor alle toepassingen: hoek- en 
excenteradapter en diepteaanslag

• FastFix-aansluiting op de accu-schroefboormachine 
voor secondesnelle wisseling zonder gereedschap 
van de adapters

• Duurzaam, robuust en krachtig dankzij 
koolborstelloze, onderhoudsvrije EC-TEC-motor

• Accuschroevendraaier en accupack zijn met de 
uitgebreide services van de Festool SERVICE in elke 
situatie geheel verzekerd

• Merkbaar lichter met vol vermogen dankzij Li-
HighPower accupack met accucellen met hoge 
stroomweerstand

• Ideaal in combinatie met de Li-HighPower accu: 
met nog geen 600 gram is hij 20% lichter en 50% 
compacter dan een 5,2 Ah standaardaccupack

• Volelektronische instelling en uitschakeling van het 
draaimoment voor exact schroeven

Snel achter elkaar boren en schroeven.

• Omschakelen van schroeven op boren, zonder het 
ingestelde draaimoment opnieuw in te stellen

• Slimme adapters en CENTROTEC gereedschap-
snelwisselsysteem voor alle toepassingen: hoek- en 
excenteradapter en diepteaanslag

• FastFix-aansluiting op de accu-schroefboormachine 
voor secondesnelle wisseling zonder gereedschap 
van de adapters

• Duurzaam, robuust en krachtig dankzij 
koolborstelloze, onderhoudsvrije EC-TEC-motor

• Accuschroevendraaier en accupack zijn met de 
uitgebreide services van de Festool SERVICE in elke 
situatie geheel verzekerd

• Merkbaar lichter met vol vermogen dankzij Li-
HighPower accupack met accucellen met hoge 
stroomweerstand

• Ideaal in combinatie met de Li-HighPower accu: 
met nog geen 600 gram is hij 20% lichter en 50% 
compacter dan een 5,2 Ah standaardaccupack

• Volelektronische instelling en uitschakeling van het 
draaimoment voor exact schroeven

Artikelnummer: 998230

NU VOOR SLECHTS

€ 199,-

ACCU BOOR-/SCHROEFMACHINE
T18+3 BASIC 4,0

Artikelnummer: 998229

NU VOOR SLECHTS

€ 209,-

ACCU BOOR-/SCHROEFMACHINE
C 18 BASIC 4,0 

https://www.burghouwt.nl/accu-boor-schroefmachine-festool-t18-3-basic-4-0-met-gratis-accu/
https://www.burghouwt.nl/accu-boor-schroefmachine-festool-c-18-basic-4-0-met-gratis-accu/
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Voor onverwoestbaar draaiplezier.

• Robuust: duurzame kwaliteitsonderdelen, aan 
alle kanten beschermd dankzij het uitgebreide 
dienstenaanbod van Festool SERVICE

• Maximaal vermogen: dankzij de uiterst krachtige, 
borstelloze en daardoor duurzame motor EC-
TEC-motor van de nieuwste generatie met drie 
toerentalniveaus, een draaimoment van 180 Nm en 
extra T-modus speciaal voor zelftappende schroeven

• Veilig: terugslagvrij tangentieel slagwerk ontziet de 
pols

• Ergonomisch: compacte constructie staat garant 
voor langdurig, moeiteloos en nauwkeurig werken, 
ook op moeilijk toegankelijke plaatsen

• Flexibel accusysteem: voor toepassingen met hoge 
vermogensbehoefte levert het 4,0 Ah Li-HighPower 
Compact accupack de ideale combinatie van kracht, 
compactheid en gemak. Voor nog minder gewicht is 
het 3,1 Ah Compact accupack bij lichte schroeftaken 
de juiste keuze

• Comfortabel: gereedschapsloze ¼”-opname 
geïntegreerd bitdepot, optimale verlichting van het 
werkgebied door LED, aan beide zijden te bevestigen 
riemclip

Pure kracht in 4 versnellingen.

• Krachtig voor schroef- en boorwerkzaamheden met 
grote diameters, snel voor vlotte werkvoortgang met 
kleinere diameters

• Maximaal vermogen: dankzij de uiterst krachtvolle, 
borstelloze en dus duurzame EC-TEC-motor

• Robuust: onverwoestbare metalen aandrijving met 
4 versnellingen, aan alle kanten beschermd met het 
uitgebreide dienstenaanbod van Festool Service

• De QUADRIVE MET 4 versnellingen voor 
elke werksituatie: van schroeven met 50 Nm 
draaimoment in de 1e versnelling tot en met het 
nauwkeurig boren met 3.600 omw/min in de 4e 
versnelling

• Veelzijdig: dankzij FastFix-aansluiting snel en zonder 
gereedschap omzetten voor boren, schroeven, 
hoekboren en hoekschroeven

• De diepteaanslag en de excenteradapter maken 
extra dieptebegrensd en dicht bij de kant schroeven 
mogelijk

• Flexibel accusysteem: kies voor het 4,0 Ah Li-
HighPower Compact accupack, of voor het 
5,2 Ah accupack bij bijzonder zware boor- en 
schroeftoepassingen.

Artikelnummer: 998243

NU VOOR SLECHTS

€ 235,-

ACCU BOOR-/SCHROEFMACHINE
TDC 18/4 I-BASIC 5,2

Artikelnummer: 998231

NU VOOR SLECHTS

€ 249,-

ACCU-SLAGSCHROEVENDRAAIER
TID18 BASIC 4,0 

https://www.burghouwt.nl/accu-boor-schroefmachine-festool-tdc-18-4-i-basic-5-2-met-gratis-accu/
https://www.burghouwt.nl/accu-slagschroevendraaier-festool-tid-18-basic-4-0-met-gratis-accu/
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Pure kracht in 4 versnellingen.

• Omschakelen van schroeven op boren, zonder het 
ingestelde draaimoment opnieuw in te stellen

• Slimme adapters en CENTROTEC gereedschap-
snelwisselsysteem voor alle toepassingen: hoek- en 
excenteradapter en diepteaanslag

• FastFix-aansluiting op de accu-schroefboormachine 
voor secondesnelle wisseling zonder gereedschap 
van de adapters

• Duurzaam, robuust en krachtig dankzij 
koolborstelloze, onderhoudsvrije EC-TEC-motor

• Accuschroevendraaier en accupack zijn met de 
uitgebreide services van de Festool SERVICE in elke 
situatie geheel verzekerd

• Merkbaar lichter met vol vermogen dankzij Li-
HighPower accupack met accucellen met hoge 
stroomweerstand

• Ideaal in combinatie met de Li-HighPower accu: 
met nog geen 600 gram is hij 20% lichter en 50% 
compacter dan een 5,2 Ah standaardaccupack

• Volelektronische instelling en uitschakeling van het 
draaimoment voor exact schroeven

Compact krachtpakket.
Boort met maximaal vermogen.

• Licht gewicht, maximaal vermogen: dankzij de 
krachtige EC-TEC-motor en compacte C-vorm

• Onvermoeibaar werken: De trillingsdemping vangt 
de zwaarste klappen op voordat deze op uw handen, 
polsen en armen worden overgebracht

• Extreem robuust: koolborstelloze, onderhoudsvrije 
EC-TEC-motor voor een lange levensduur

• Individuele accupower: Voor maximaal gemak bij 
korter gebruik en minder veeleisende toepassingen 
met het 3,1 Ah Compact-accupack. Of voor volle 
kracht en uithoudingsvermogen met het 4,0 Ah Li-
HighPower Compact-accupack

• Ook zonder klopfunctie: Slaguitschakeling mogelijk, 
bijv. voor het boren in tegels

• Comfortabel afzuigen: Het accupack communiceert 
via Bluetooth® met de Bluetooth® module van de 
mobiele stofzuiger CLEANTEC (bij CT 26/36/48 
als optioneel accessoire verkrijgbaar, bij CT MINI 
I en MIDI I direct geïntegreerd) en start bij het 
inschakelen van het accugereedschap automatisch 
de mobiele stofzuiger

Artikelnummer: 998233

NU VOOR SLECHTS

€ 245,-

ACCU BOORHAMER
BHC 18 BASIC 4,0

Artikelnummer: 998244

NU VOOR SLECHTS

€ 249,-

ACCU-KLOPBOORMACHINE
TPC 18/4 I-BASIC 5,2

https://www.burghouwt.nl/accu-boorhamer-festool-bhc-18-basic-4-0-met-gratis-accu/
https://www.burghouwt.nl/accu-klopboormachine-festool-tpc-18-4-i-basic-5-2-met-gratis-accu/
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Schroeven verzinken in serie:
De specialist in de droogbouw.

• Robuust en bestendig: koolborstelloze, 
onderhoudsvrije EC-TEC-motor voor een lange 
levensduur, een enorme efficiëntie en maximaal 
uithoudingsvermogen

• Snelheid bij seriematig schroeven: snel en zonder 
gereedschap wisselen naar magazijnadapter 
mogelijk – voor de verwerking van schroeven op 
band

• Energiebesparende start/stop-functie: de motor 
werkt alleen als deze wordt gebruikt

• Precies werken: slijtvaste, elektronische uitschakeling 
voor een exacte inschroefdiepte

• Individuele accupower: Voor maximaal gemak bij 
korter gebruik en minder veeleisende toepassingen 
met het 3,1 Ah Compact-accupack. Of voor volle 
kracht en uithoudingsvermogen met het 4,0 Ah 
Li-HighPower Compact-accupack (krachtig genoeg 
voor elke toepassing, en 20% lichter en 50% 
compacter dan een 5,2 Ah-standaardaccupack). Of 
gebruik bestaande accupacks met de Basic-variant of 
selecteer uw favoriete accu daarbij afzonderlijk

• De hoogste toerentallen voor seriematig schroeven 
in zeer korte tijd – optimaal geschikt voor gipskarton

Meer nauwkeurigheid bij
maximaal vermogen.

• Tijdbesparend: snelspansysteem met StarlockMax-
gereedschapopname voor een gereedschapsloze en 
snelle vervanging van het gereedschap

• Doordacht: optioneel systeemaccessoire maakt exact 
geleide invalzaagsneden en stofvrij zagen mogelijk - 
zelfs bij bovenhands werken

• Comfortabel: trillings- en geluiddemping voor een 
optimaal werkcomfort. Door het antivibratiesysteem 
zijn de behuizing en motor volledig losgekoppeld

• Snel: koolborstelloze EC-TEC-motor met traploze 
toerentalinstelling voor een maximale voortgang 
van het werk

• Ideaal in combinatie met de Li-HighPower accu: 
met nog geen 600 gram is hij 20% lichter en 50% 
compacter dan een 5,2 Ah standaardaccupack

Artikelnummer: 998242

NU VOOR SLECHTS

€ 259,-

ACCU-OSCILLERENDE MACHINE
OSC 18 E-BASIC 4,0

Artikelnummer: 998232

NU VOOR SLECHTS

€ 339,-

ACCU-SCHROEFAUTOMAAT
DWC 18-4500- BASIC 4,0

https://www.burghouwt.nl/accu-oscillerende-machine-festool-osc-18-e-basic-4-0-met-gratis-accu/
https://www.burghouwt.nl/accu-schroefautomaat-festool-dwc-18-4500-basic-4-0-met-gratis-accu/
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Voor een perfecte bediening.
Bij elke radius.

• Uitstekend bochtgedrag door drievoudige 
zaagbladgeleiding en torsievrije pendelstang

• Eenvoudige bediening door softgrip en 
ergonomische uitvoering

• In- en uitschakelaar aan weerskanten, vanuit elke 
greeppositie te bereiken

• Snel en zonder gereedschap wisselen van zolen, 
loopzolen en zaagbladen

• Goed zichtbare aftekenlijn door LED-verlichting en 
sterke afzuiging

• Grote doortrekkracht voor een snelle zaagvoortgang
• Ideaal in combinatie met de Li-HighPower accu: 

met nog geen 600 gram is hij 20% lichter en 50% 
compacter dan een 5,2 Ah standaardaccupack

De accu-beugelversie van de CARVEX.
Vermogen zoals uit het stopcontact.

• uitstekend bochtgedrag door drievoudige 
zaagbladgeleiding en torsievrije pendelstang

• eenvoudige bediening door softgrip en 
ergonomische uitvoering

• in- en uitschakelaar aan weerskanten, vanuit elke 
greeppositie te bereiken

• snel en zonder gereedschap wisselen van zolen, 
loopzolen en zaagbladen

• Goed zichtbare aftekenlijn door LED-verlichting en 
sterke afzuiging

• Grote doortrekkracht voor een snelle zaagvoortgang
• Ideaal in combinatie met de Li-HighPower accu: 

met nog geen 600 gram is hij 20% lichter en 50% 
compacter dan een 5,2 Ah standaardaccupack

Artikelnummer: 998236

NU VOOR SLECHTS

€ 299,-

ACCU-DECOUPEERZAAGMACHINE
PSBC 420 EB-BASIC 4,0

Artikelnummer: 998235

NU VOOR SLECHTS

€ 268,-

ACCU-DECOUPEERZAAGMACHINE
PSC 420 EB-BASIC 4,0

https://www.burghouwt.nl/accu-decoupeerzaagmachine-festool-psbc-420-eb-basic-4-0-met-gratis-accu/
https://www.burghouwt.nl/accu-decoupeerzaagmachine-festool-psc-420-eb-basic-4-0-met-gratis-accu/
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De oplossing voor al
uw slijpwerkzaamheden.

• Robuust en duurzaam: omhulde motor en gegoten 
elektronica zijn uitstekend beschermd tegen stof

• Materiaalgericht werken: toerental is traploos 
regelbaar van 4.500 tot 8.500 tpm

• Ideale ergonomie voor doorslijpwerkzaamheden: ligt 
door zijn constructie perfect in de hand, loopt zeer 
rustig en trilt praktisch niet

• Snel resultaat: dankzij de krachtige, borstelloze en 
daardoor onderhoudsvrije EC-TEC-motor

• Plus arbeidsveiligheid: zachte aanloop, elektronische 
overbelastingsbeveiliging, motorrem en 
herstartbeveiliging staan garant voor veilig werken

• Beter in Systeem!: compatibel met accupacks van de 
serie BP 18

• Veilig geïnvesteerd: aan alle kanten beschermd door 
de uitvoerige Festool Service

Exact slijpen zonder stof.

• Gezonder werken dankzij afzuigkap: meer dan 
95% van het vrijkomende stof wordt direct naar de 
mobiele stofzuiger getransporteerd. Ideaal voor 
stofarm doorslijpen van minerale materialen in 
binnenruimtes

• Precieze, vrije pasvormen: vrij zicht op de aftekenlijn 
dankzij open constructie van afzuigkap

• Zaagsneden bij randen: de afzuigkap kan eenvoudig 
naar voren geopend worden voor werken bij randen

• Lange levensduur: omhulde, borstelloze EC-TEC-
motor en gegoten elektronica zijn uitstekend  
beschermd tegen stof

Artikelnummer: 998240

NU VOOR SLECHTS

€ 369,-

ACCU-TEGELSLIJPER
DSC-AGC 18-125-BASIC 5,2

Artikelnummer: 998239

NU VOOR SLECHTS

€ 256,-

ACCU HAAKSE SLIJPER
AGC 18-125 EB-BASIC 5,2

https://www.burghouwt.nl/accu-tegelslijper-festool-dsc-agc-18-125-basic-5-2-met-gratis-accu/
https://www.burghouwt.nl/accu-haakse-slijper-festool-agc-18-125-eb-basic-5-2-met-gratis-accu/
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De ergonomische vlakschuurmachine
op accu.

• Mobiel en moeiteloos: zonder snoer of slang, met 
perfecte ergonomie, geringe bouwhoogte en een 
gewicht van slechts 1,4 kg

• Sterk: Het 18 V Ergo-accupack zorgt in combinatie 
met de koolborstelloze EC-TEC motor voor een 
vermogen zoals uit het stopcontact

• Lange looptijd: dankzij accupacks met een capaciteit 
van 3,1 Ah

• UNIEK - er kan ook een plug it kabel op aangesloten 
worden. De ergo-accupack kan worden verwisseld 
met een speciale plug it adapter (bijgesloten bij de 
set-variant en los verkrijgbaar als accessoire)

• Stofvrij en gezond: Met de Longlife-stofopvangzak 
van extra duurzaam polyester-vlies in combinatie 
met een Festool mobiele stofzuiger

• Minder nabewerking: PROTECTOR om behoedzaam 
langs raamvlakken, kozijnen en panelen te schuren

Meer nauwkeurigheid 
bij maximaal vermogen.

• uitstekend bochtgedrag door drievoudige 
zaagbladgeleiding en torsievrije pendelstang

• eenvoudige bediening door softgrip en 
ergonomische uitvoering

• in- en uitschakelaar aan weerskanten, vanuit elke 
greeppositie te bereiken

• snel en zonder gereedschap wisselen van zolen, 
loopzolen en zaagbladen

• Goed zichtbare aftekenlijn door LED-verlichting en 
sterke afzuiging

• Grote doortrekkracht voor een snelle zaagvoortgang
• Ideaal in combinatie met de Li-HighPower accu: 

met nog geen 600 gram is hij 20% lichter en 50% 
compacter dan een 5,2 Ah standaardaccupack

Artikelnummer: 998238

NU VOOR SLECHTS

€ 249,-

ACCU DELTASCHUURMACHINE
DTSC 400-BASIC-ERGO

Artikelnummer: 998237

NU VOOR SLECHTS

€ 229,-

ACCU SCHUURMACHINE
RTSC 400-BASIC-ERGO

https://www.burghouwt.nl/accu-deltaschuurmachine-festool-dtsc-400-basic-ergo-met-gratis-accu/
https://www.burghouwt.nl/accu-schuurmachine-festool-rtsc-400-basic-ergo-met-gratis-accu/
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De ergonomische excenter-
schuurmachine op accu.

• Mobiel en moeiteloos: zonder snoer of slang, met 
perfecte ergonomie, geringe bouwhoogte en een 
gewicht van slechts 1,4 kg

• Sterk: Het 18 V Ergo-accupack zorgt in combinatie 
met de koolborstelloze EC-TEC motor voor een 
vermogen zoals uit het stopcontact

• Lange looptijd: dankzij accupacks met een capaciteit 
van 3,1 Ah

• UNIEK - er kan ook een plug it kabel op aangesloten 
worden. De ergo-accupack kan worden verwisseld 
met een speciale plug it adapter (bijgesloten bij de 
set-variant en los verkrijgbaar als accessoire)

• Stofvrij en gezond: Met de Longlife-stofopvangzak 
van extra duurzaam polyester-vlies in combinatie 
met een Festool mobiele stofzuiger

• Minder nabewerking: PROTECTOR om behoedzaam 
langs raamvlakken, kozijnen en panelen te schuren

De revolutie bij isolatiezagen.

• Perfect afgestemde zaagbladen zorgen voor 
nauwkeurige zaagsneden en zeer snel een perfect 
zaagresultaat - van flexibele tot vaste PUR-
isolatiematerialen.

• Voor bijzonder efficiënt zagen van materiaal: met 
geleiderail en hoekaanslag (in de set of als accessoire 
verkrijgbaar) eenvoudig zaagsneden nauwkeurig 
herhalen in iedere hoek.

• Ontspannen werken dankzij de perfect 
uitgebalanceerde bouwvorm en het lage gewicht – 
voor maximaal werkcomfort, ook bij werken met één 
hand

• Zelfs het dikste isolatiemateriaal moeiteloos zagen: 
dankzij de zaagbladen voor zaagdiepten tot 350 mm

• Gereedschapsloze wissel van de zaaguitrustingen 
voor efficiënt en op het materiaal afgestemd werken

• Ideaal in combinatie met de Li-HighPower accu: 
met nog geen 600 gram is hij 20% lichter en 50% 
compacter dan een 5,2 Ah standaardaccupack Artikelnummer: 998241

NU VOOR SLECHTS

€ 335,-

ACCU-ISOLATIEZAAGMACHINE
ISC 240 EB BASIC 4,0

Artikelnummer: 998245

NU VOOR SLECHTS

€ 235,-

ACCU-EXCENTERSCHUURMACHINE
ETSC 125-BASIC-ERGO

https://www.burghouwt.nl/accu-isolatiezaag-festool-isc-240-eb-basic-4-0-met-gratis-accu/
https://www.burghouwt.nl/accu-excenterschuurmachine-festool-etsc-125-basic-ergo-met-gratis-accu/
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Het meesterwerk. Beslissend verbeterd. 
Nu met unieke KickbackStop.

• KickbackStop vermindert het letselrisico door een 
terugslag bij het zagen of bij het induiken in het 
werkstuk

• Gebundelde doortrekkracht en tot twee keer zo 
snelle werkvoortgang bij langere zaagbladstandtijd

• Koolborstelloze EC-TEC motor gecombineerd met 
Lithium-ion accu’s voor maximaal zaagvermogen

• Deactivering van de KickbackStop voor afzonderlijke 
zaagsneden mogelijk

• Topklasse zaagsysteem dankzij talloze accessoires

Onafhankelijk in iedere situatie.

• Mobiliteit en onafhankelijkheid. Dankzij zeer 
krachtige 18V Lithium-ion accu en koppelbare 
afkortrails

• Koolborstelloze EC-TEC motor gecombineerd met 
Lithium-ion accu’s voor maximaal zaagvermogen

• In combinatie met de innovatieve afkortrail: snelle en 
mobiele afkortsnedes onder een exacte hoek

• Veilig en comfortabel gebruik dankzij zaagdiepte-
instelling met invalfunctie, pendelkap met 
afstandbediening en geïntegreerd spouwmes

• Hoekinstelling met centrale klem van 0 tot 50°
• Veilig en kaarsrecht zagen op de geleiderail

Artikelnummer: 998253

NU VOOR SLECHTS

€ 314,-

ACCU PENDELKAPZAAG
HKC 55 EB-BASIC

Artikelnummer: 998234

NU VOOR SLECHTS

€ 391,-

ACCU CIRKELZAAGMACHINE
TSC 55 KEB-BASIC-5,2 2 x ACCU 

https://www.burghouwt.nl/accu-pendelkapzaag-festool-hkc55-eb-basic-met-gratis-accu/
https://www.burghouwt.nl/accu-cirkelzaagmachine-festool-tsc-55-keb-basic-5-2-2x-gratis-accu/
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De verbeterde klassieker.
Nu twee keer zo snel.

• Gebundelde doortrekkracht en tot twee keer zo 
snelle werkvoortgang bij langere zaagbladstandtijd

• Aan beide zijden vrijwel splintervrij werken dankzij 
opsteekbare splinterbescherming

• Ook bij het draaien van de zaag blijft de 
zaagsnedekant van 90° tot 47° steeds onveranderd

• Topklasse zaagsysteem dankzij talloze accessoires
• meeverend spouwmes voor veilig werken en 

eenvoudig aanzetten in een bestaande voeg
• Hoekinstelling met ondersnijdingsfunctie van 

 -1° tot 47°

Artikelnummer: 998246

NU VOOR SLECHTS

€ 415,-

INVALCIRKELZAAG
230V TS55F MASTER EDITION 2021

DEZE AKTIE IS VERKRIJGBAAR BIJ

Arnhem

P. Calandweg 28
6827 BJ Arnhem

026 368 42 42

Elst

Bemmelseweg 69
6662 PE Elst

0481 350 010

Den Bosch

Rietveldenweg 39
5222 AP Den Bosch

073 648 88 10

Etten-leur

Patagonweg 10
4879 NR Etten-Leur

076 587 94 60

Drachten

Nipkowlaan 20
9207 JA Drachten

0512 53 97 48

Schoonhoven

Platinastraat 2A
2872 ZX Schoonhoven

0182 221 012

Duiven

Innovatie 2C
6921 RN Duiven

026 368 42 33

Wageningen

Nudepark 154
6702 DX Wageningen

0317 411 002

Echt

Edisonweg 41
6101 XJ Echt

0475 410 210

https://www.burghouwt.nl/invalcirkelzaag-festool-ts55f-master-edition-2021-extra-zaagblad/

