
 
BADECO HANDSTUKKEN VOOR DE HANGENDE MOTOR 

 
 

 

Badeco 275 
eerste kwaliteit zwitsers handstuk 
- 2 kogellagers aan achterzijde en 1   
  kogellager aan voorzijde 
- max. 20.000 TPM 
-  incl. 1 spantang Ø 2,4 mm 
- spantangen leverbaar van Ø 0,50 t/m 3,2 mm 
 
• Small, Robust and handy 
• Strong and concentric clamping  
  (precision 0.03 mm maxi ex work) 
• 2 ball bearings behind and 1 roller bearing in front 
• Speed up to 20'000 rpm 
• For exchangeable chucks. 
• Mounted with chuck Ø 2,35 mm 
• Chucks available from 0,50 to 3,20 mm 
• Weight 100 gr 

 

 
 

 
 

Badeco 295 Power 
eerste kwaliteit zwitsers handstuk 
- 2 kogellagers aan achterzijde en 1   
  naaldlager aan voorzijde 
- max. 20.000 TPM 
-  incl. 1 spantang Ø 2,4 mm 
- spantangen leverbaar van Ø 0,50 t/m 3,2 mm 
  (zie art. 290.000) 
 
• Strong, Robust and handy 
• Concentric clamping (precision 0.03 mm) 
• 2 ball bearings behind and 1 roller 
   bearing in front 
• Speed up to 20'000 rpm 
• For exchangeable chucks. 
• Mounted with chuck Ø 2,35 mm 
• Optional Chucks C200 
• Weight 120 gr 

 

 

290.000 kunststof etui met 9 spantangen 
voor handstuk 275 en 295: 
 
Ø 0,55-0,80-1,05-1,55-2,05-2,40-2,55-3,10-3,20 mm 
 

- spantangen los per stuk 
 
- MD 274 losse spanmoer voor 275 en 295 

 

 
 

 

Badeco 215 hamerhandstuk 
eerste kwaliteit zwitsers hamerhandstuk 
met normale slagkracht voor normaal werk. 
- instelbare slagkracht 
- max. 8.000 TPM 
- incl. 1 niet geharde punt 
 
Evt. Ook leverbaar: 
Badeco 210 voor fijn werk   
Badeco 220 voor grofwerk  
 
• High precision quality mallet. 
• Robust and handy. 
• With adjustable striking force on the regulation bush. 
• Stroke up to 8'000 strokes / min (=8'000 rpm). 
• Delivered with a unhardened point Nr 240.000. 
• Large stock of hardened points available. 
• Net weight : 60 g. 

 

 

 
230.000 kunststof etui met 9 hamer-inzetten 
voor handstuk 210 – 215 – 220 
 
- hamerpunt los per stuk 
 
vele maten en profielen hamerpunten leverbaar! 

 

 
v.o.f. van de GEVEL Fournituren & Gereedschappen 

 


