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Carat timanttityökalut ja laattaleikkurit

• Porat

• Reikäsahat

• Laikat katkaisuun 

• Laikat hiontaan 

• Laikat ”Roilotukseen”

• Pölynpoisto tarvikkeet

• Lattaleikkurit

• Sekoituskone
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CARAT Timanttiporat porakoneeseen 

• Carat Master Dry timanttiporat Ø 6-12mm 

• Akku- ja porakone käyttöön, koville keraamisille laatoille

• Poraus syvyys Ø 6mm 30mm ja Ø 8-12mm 35mm. 

• Kuiva käyttöön ei käytetä vettä, terän sisällä on 
jäähdytysvaha. 

• Näitä teriä käytettäessä minimi kierrosluku on 1500 r/min. 

• 6-kulmainen varsi takaa pitävän kiinnityksen istukassa, 
sopii 10mm poraistukkaan. 

• Saatavissa sarja 6-12mm jossa mukana myös poraohjain ja 
pölynpoisto suulake.

• Video

https://www.youtube.com/watch?v=FpiSyW59s4Q
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CARAT Cool-Dip jäähdytysvaha

• Carat Cool-Dip jäähdytysvaha pienemmille timanttiterille 

• Poratessa kovia keraamisia laattoja vaha jäähdyttää ja 
jatkaa terän käyttöikää. 

• Pienissä terissä 6-12mm on tehdas asenteinen 
jäähdytysvaha joka kuluu käytössä.
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CARAT Timanttiporat M14 kulmahiomakoneeseen 

• Carat Master Dry Cut Timanttiterät koville laatoille

• Kulmahiomakone käyttöön M14 kiinnityksellä, koot 
valittavissa 6mm - 132mm. 

• Terät on tarkoitettu kuiva käyttöön, vettä ei käytetä. 

• Poraus syvyys Ø 6-12mm 30mm ja Ø 20-132mm 40mm. 

• Lisävarusteena saatavat pölynpoistolaitteet → Ø 12mm  
(8714452013427) sekä  → Ø 72mm (8714452013434)

• Saatavilla sarjat  Ø 6-8-10-12-20-27-35 mm ja Ø 20-27-35-55-
72 mm

• Video

https://www.youtube.com/watch?v=OSgTvMvmQ0M
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Pölynpoisto suulakkeet porille ja reikäsahoille

• Lisävarusteena saatavat pölynpoistolaitteet

• Liitetään työmaaimuriin

• Kiinnittyvät imurin alipaineella laattaan 

• Kaksi mallia

• → Ø 12mm  (8714452013427) 

• → Ø 72mm (8714452013434)
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Poraohjain porille

• Helpoittaa porauksen aloittamista kovissa keraamisissa 
laatoissa

• Tärkeitä apuvälineitä tarkkoihin porauksiin, wc ja kylpyhuone 
tiloissa tehtäviin asennuksiin. Suihkutangot erilaiset telineet 
yms.

• Carat porausohjain Ø 5-12mm. 

• Runko ruostumatonta terästä, imukuppikiinnitys. 
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Jyrsinterät suora ja kartio mallit 
kulmahiomakoneeseen

• Carat Dry Cut jyrsinterät, M14 kiinnityksellä 

• Terällä voi muotoilla kovia karaamisialaattoja.

• Reikien laajennuksiin ja laattojen muotoiluun.

• Terät on tarkoitettu kuiva käyttöön, vettä ei käytetä. 

• Saatavilla suorat mallit koot Ø5, Ø10 ja Ø20mm. 

• Saatavilla kartio mallit koot Ø2-38mm ja Ø20-48mm

• Video

https://www.youtube.com/watch?v=kbVeNQMi9eQ
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RACER Timanttilaikka koville laatoille

• Kaksi kokoa Ø115x22.23mm ja Ø125x22.23mm 

• Leikkaa laatat ja kivet hammastuksia jättämättä. 

• Erittäin ohut segmentti 1,2mm. 

• Kuivaleikkaukseen ilman vettä

• Kulmahiomakone käyttöön

• Yhdessä Carat pölynpoistolaitten kanssa (8714452013595) 
yhdistettynä imuriin isojenkaan laattojen leikkaus helposti, 
nopeasti ja pölyttömästi
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Dual Master Timanttilaikka

• Dual Master timanttilaikka Ø125xM14 
kulmahiomakoneeseen. 

• Tämä on monitoimilaikka hiomiseen ja leikkaamiseen 

• Koville ja pehmeille laaduille sopii laatoille ja kiville. 

• Yhdellä laikalla voit helposti leikata hioa ja muotoilla.

• Kuivaleikkaukseen ilman vettä



25.1.2022 10

Timanttilaikka pöytäsahoille 

• Timanttilaikka pöytäsahoille jossa vesijäähdytys. 

• Keskireikä 25,40mm 

• Saatavana koot 180mm, 200mm ja 250mm. 

• Ammattilaatu segmentinkorkeus 10mm. 

• Sopii myös koville laatoille.
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Timanttilaikka ammattikäyttöön

• Korkean suorituskyvyn timanttilaikka ammattilaiselle 
rakennus töihin. 

• Laserhitsattu 11,5mm korkea segmentotu reuna 

• Turbo hammastus, erittäin tehokas leikkuu ja pitkäikäinen.

• Kaksi kokoa Ø125mm ja 230mm

• Kulmahiomakone käyttöön

• Kuivaleikkaukseen ilman vettä
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V-URALAIKKA

• V-ura Timanttilaikka betonille 10 x 92mm Ø. 

• Laikassa M14 kiinnitys, käytetään pienessä 
kulmahiomakoneessa. 

• Soveltuu halkeamien jyrsintään. 

• Voidaan tehdä uria myös pienten kaapeleiden 
asentamiseen.



25.1.2022 13

URALAIKKA 16MM

• Carat Uralaikka 16MM Ø115x22.23 

• Erittäin pitkäikäinen timanttilaikka betonille 16mm uran 
tekemiseen. 

• Käytetään ura tai kulmahiomakoneessa. 

• Soveltuu lattialämmitysputkien ja kaapeleiden 
asennukseen. 

• Kulmahiomakoneessa parhaimmillaan tuote on 
yhdistettynä Carat pölynpoistolaitteeseen (8714452013595) 
ja imuriin, näin työstä tulee pölytön ja työskentely on 
sujuvaa.
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Pölynpoisto laitteisto kulmahiomakoneeseen

• Carat pölynpoistolaite leikkaamiseen ja jyrsimiseen 

• Ø 125 mm kulmahiomakoneilla. 

• Pöly- ja suojakuori yhdessä. 

• Nopea pölynpoisto, liitetään imuriin mukana tulevalla kumi 
sovitteella. 

• Voit työskennellä nopeammin, pystyt säätämään laikan 
leikkuusyvyyttä ja seuraamaan leikkauksen etenemistä 
pölyttömästi. 

• Voidaan asentaa helposti kaikkiin yleisinpiin Metabon, 
Dewaltin, Hikokin, Boschin, Flexin, Makitan ja Milwaukeen 
kulmahiomakoneisiin. 

• Sarjassa on mukana 5-erilaista adapteria joilla voit sovittaa 
laitteen koneeseesi. Lisäksi mukana on myös laikan 
kiinnityspohja säätöholkkeineen. 
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Timantti kuppilaikat 125mm

• Carat timantti hiomalaikka CUDY Ø125x22.23-

• Kaksi riviä segmenttejä

• Peruslaikka tehokkaaseen hiontaan

• Carat timantti hiomalaikka CUDG Ø125x22.2

• Ammattilaatu, yksirivinen leveä segmentti tekee 
tasaista jälkeä, segmentin korkeus 6mm. 

• Rungon reikien ansiosta hiomakuppi soveltuu 
pölynpoistolla oleviin koneisiin. Betonin, tasoitteiden 
ja kovien kivimateriaalien hiontaan.
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Pölynpoisto 125mm kulmahiomakoneeseen
• Pölynpoistolaite hiomiseen betoni, tasoite ja kivipinnoilla Ø 

125 mm kulmahiomakoneilla. 

• Pöly- ja suojakuori yhdessä. Nopea pölynpoisto, liitetään 
imuriin mukana tulevalla kumi sovitteella. 

• Laikkana voi käyttää Carat Ø 125 mm timantti 
hiomalaikkoja. 

• Suoja on jousitettu niin että se mukautuu alustaansa tiiviisti 
varmistaen pölyttömän työskentelyn. 

• Voidaan asentaa helposti kaikkiin yleisimpiin Metabon, 
Dewaltin, HiKOKI/Hitachin, Boschin, Flexin, Makitan ja 
Milwaukeen kulmahiomakoneisiin. 

• Sarjassa on mukana 5-erilaista adapteria joilla voit sovittaa 
laitteen koneeseesi.
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Timantti kuppilaikka 180mm

• Timantti hiomalaikka CUDG Ø180x22.2

• Ammattilaatu, yksirivinen leveä segmentti tekee 
tasaista jälkeä, segmentin korkeus 6mm. 

• Rungon reikien ansiosta hiomakuppi soveltuu 
pölynpoistolla oleviin koneisiin. Betonin, tasoitteiden 
ja kovien kivimateriaalien hiontaan.
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Pölynpoisto 180mm kulmahiomakoneeseen
• Carat pölynpoistolaite hiomiseen betoni, tasoite ja 

kivipinnoilla Ø 180 ja 230 mm kulmahiomakoneilla.

• Kuppilaikoille joiden halkaisija on 180mm

• Pöly- ja suojakuori yhdessä. 

• Nopea pölynpoisto, liitetään imuriin mukana 
tulevalla kumi sovitteella. 

• Suoja on jousitettu niin että se mukautuu alustaansa 
tiiviisti varmistaen pölyttömän työskentelyn.

• Voidaan asentaa helposti kaikkiin yleisimpiin 
Metabon, Dewaltin, HiKOKI/Hitachin, Boschin, 
Flexin, Makitan ja Milwaukeen kulmahiomakoneisiin.

• Sarjassa on mukana 5-erilaista adapteria joilla voit 
sovittaa laitteen koneeseesi.
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Timantti hiomatyynyt
• Joustavat timanttihiomatyynyt kuivaan tai märkään 

hiontaan. 

• Leikkausjälkien kulmien ja reunojen viimeistelyyn 
keraamisissa laatoissa. 

• Sopii graniitille, marmorille, betonille, luonnonkivelle, 
polyesterille ja muoville. 

• Saatavana karkeudet: 60 ja 120.
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Proficoup laattaleikkurit
• PROFICOUP-LAATTALEIKKURI 

• Kiinteä alumiininen pohjalevy, erittäin tukeva
• Tukeva ja selkeä mitta-asteikko, portaattomasti säädettävä.
• Diagonaalinen leikkaus helppoa kaksoismitta-asteikon ja sovittimen 
ansiosta.
• Naarmuttamaton laatanpainin ja tukeva kahva.
• Käännettävät tuet molemmilla puolilla.
• Materiaalin maksimipaksuus 15 mm.                                                               
• Varastossa mallit 63,88 ja 133

Malli                 Laatan koko           Diagonaali           Tilaus nro            _
Proficoup 60              63cm                44 x 44        8714452051542
Proficoup 85              88cm                62 x 62        8714452051559
Proficoup 130           133cm              94 x 94        8714452051573
Proficoup-varaterä Ø 15 mm                                5420022756344

Video

https://www.youtube.com/watch?v=laVOfeevyGc
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Sekoituskone

• 1600W vahva moottori (2,2 hv) 

• Toimitetaan salkussa 

• Sisältää yhden laastivispilän. 

• M14 kiinnitys 

• 2-vaihdetta elektroninen nopeudensäätö. 

• Maksimi sekoitin Ø160mm. 

• Saatavana myös varaosat.


