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De voordelen van Beveltools
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Beveltools
The Game Changer
Of het nu om laskantvoorbereiding, afkanten of afronden van 
metaal gaat, de innovatieve, gepatenteerde technologie van 
Beveltools zorgt voor een ware revolutie!

De huidige methoden om af te ronden en af te kanten zijn fysiek 
zwaar, onnauwkeurig en tijdrovend.

Dit moet anders kunnen...

Daarom heeft Beveltools twee compacte en handzame concepten 
ontwikkeld, Bevel Mite® en Bevel Mate®. Hiermee wordt de 
laskantvoorbereiding, het afkanten en afronden van metaal 
sneller, gemakkelijker, nauwkeuriger en goedkoper.

Met Beveltools is uw bedrijf klaar voor de toekomst!
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Laskantvoorbereiding of afkanten
Lassen blijft vakwerk. Niet iedereen kan een mooie, goede en sterke las aanbrengen. Het begint allemaal bij 
een perfecte voorbereiding en afkanting. Door de invoering van de normeringen NEN-EN 1090 en ISO 9692, 
die specifieke eisen stellen aan het vervaardigen van stalen- en aluminium constructieonderdelen, wordt het 
belang van een goede lasverbinding nog belangrijker. 

Afronden
Voor de normen IMO PSPC, NEN-EN 1090, ISO 12944 en ISO 8501 is een gelijkmatige afronding essentieel. 
Met de producten van Beveltools kan snel een constante kwaliteit behaald worden bij het afronden van een 
breed scala metaal, conform alle gestelde normen en richtlijnen. 

  Gelijkmatig en nauwkeurig

De producten van Beveltools maken een 
consistente en nauwkeurige hoek of 
ronding aan het metaal. Dit resulteert in 
bijvoorbeeld een sterkere lasverbinding, 
een groter hechtvlak voor verf en coatings, 
of gladde doorvoergaten voor kabels.

  Sneller werken

Het afkanten en afronden van metaal 
gaat sneller dan de huidige conventionele 
methoden door het unieke design van de 
freeskop. De vormgeving en de hoek van de 
snijvlakken zorgen ervoor dat het metaal 
snel en moeiteloos gesneden wordt.

  Lange standtijd frees

Uit ervaringscijfers blijkt dat met de 
Beveltools frezen, bij zorgvuldig en correct 
gebruik, 100 tot 140 meter af te kanten is 
met slechts één freeskop. Bij afronden is 
120 tot 200 meter te behalen.

  Licht in gebruik

Door het handzame design en het lage 
gewicht is voor bediening minimale fysieke 
inspanning nodig. De machine rust op het 
materiaal tijdens het afronden en afkanten. 
Geleiding van de machine is het enige 
benodigde werk.

  Betere arbeidsomstandigheden

Het frezen gaat nagenoeg vonk- en 
trillingsvrij. Het verspaande materiaal is 
groot en zwaar waardoor het direct op 
de grond valt. Er komen geen schadelijke 
stofdeeltjes en/of verbrandingsgassen vrij.

  Geen nabewerking nodig

Direct een perfect eindresultaat, zonder 
nabewerking. Door de vonkarme bewerking, 
waarbij nauwelijks warmte in het materiaal 
wordt gebracht, worden verkleuringen 
voorkomen.
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Typen frezen en materialen

Altijd het beste en meest consistente eindresultaat behalen tijdens het aanbrengen van een laskant, het 
afkanten of afronden? Met de Beveltools freeskoppen kan dit altijd snel, gemakkelijk en voordelig.

Beveltools heeft 3 typen freeskoppen

Staal
De freeskoppen voor staal zijn geschikt voor het afkanten en afronden van de 
meest gangbare soorten staal, zoals S235. Voor het afronden en afkanten van 
hardere staalsoorten is de premiumfrees ontwikkeld. 

STEEL

ALU

PREMIUM

Premium
De sterkere constructiestaalsoorten en plasma-/lasergesneden staal vragen 
om een speciaal soort freeskop. De premiumfrees wordt geproduceerd met 
de nieuwste state-of-the-art hardmetaalcomponenten, slijptechnologie en 
coatings. De premiumfrees is hierdoor bijzonder geschikt voor de sterkere 
constructiestaalsoorten.

Aluminium
De spanen van non-ferro metalen, zoals aluminium, kunnen verkleven op de 
snijvlakken van de frees. De aluminiumfrees heeft de perfecte snijhoek voor 
deze groep metalen. De combinatie van de juiste geometrie en coating zorgt 
dat aluminium, non-ferrometalen en hardere kunststoffen zonder problemen 
afgekant of afgerond kunnen worden, zonder gebruik van enig smeermiddel.

Afrondfrezen met radius:
R2 - R3 - R4 - R5 - R6 - R8

Afkantfrezen met hoek:
15°- 22,5°- 30°- 37,5°- 45°- 52,5°- 60°
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S235 >S355 Plasma/
lasergesneden 

staal

RVS 304 Non-ferro 
metalen

Staalfrees     

Premiumfrees     

Aluminiumfrees     

Kies de juiste frees die past bij het materiaal
Voor het beste eindresultaat is het uiterst belangrijk om de juiste freeskop te kiezen die het beste past bij de 
op handen zijnde klus. Het onderstaande schema is een leidraad voor het maken van de juiste keuze.

STEEL

ALU

PREMIUM



7

Linssen Yachts uit Maasbracht is een 
familiebedrijf dat gespecialiseerd is in de 
productie van stalen motorjachten van 8 tot 
15 meter lengte. Linssen Yachts is in 1949 
opgericht en is in Nederland uitgegroeid tot 
een van de belangrijkste spelers in dit segment 
van de jachtenbouw. Ondertussen heeft het 
bedrijf een uitgebreid verkoopnetwerk in heel 
Europa. De diverse modellen jachten worden 
door de eigen vakmensen ontworpen en 
doorontwikkeld. Door in serie te produceren 
en hierbij de beste materialen en technieken 
te gebruiken, zijn de stalen motorjachten van 
topkwaliteit. 

In de jachtbouw wordt veel aandacht 
besteed aan de afwerking. Peter Zentjes 
(Productieleider Casco) vertelt: “Hoeken 
afronden aan het casco materiaal is 
belangrijk om ervoor te zorgen dat de coating 
en verf goed hecht en lang blijft zitten. 
Daarnaast ogen afgeronde randen mooier 
voor de eindgebruiker. Door met de frezen 

van Beveltools scherpe kanten af te ronden 
ontstaat een mooie, gladde ronding.”

Het Beveltools-systeem wordt vrijwel 
dagelijks gebruikt in de casco-productiehal. 
“Voorheen lasten we een buis op de bovenrand 
om een ronding te creëren. Oneffenheden 
moesten daarna nog afgebraamd worden. Dat 
was tijdrovend werk. Ik ben op zoek gegaan 
naar een systeem dat direct een ronding aan 
het staal maakt zónder dat ik daarna nog 
moet ontbramen of polijsten. Ik kwam al snel 
uit bij Beveltools”, vertelt Peter. 

De EBA-12 in combinatie met de premium 
radiusfrezen is een uitstekende oplossing 
voor Linssen Yachts. “De machine is licht en 
handzaam, ik kan hem overal gebruiken. De 
Beveltools R3 en R4 frezen die we gebruiken 
hebben een hoge standtijd en zijn snel 
te verwisselen als het moet. Voor ons is 
Beveltools de ideale methode om snel en 
consistent af te ronden”, aldus Peter. 

Praktijkervaring van Linssen Yachts B.V.

Met Beveltools heb ik eindelijk een methode gevonden waarmee 
ik staal kan afronden zónder dat ik daarna nog moet ontbramen 
of polijsten.„“
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Een gerenommeerd bedrijf in de olie-, gas- 
en chemische industrie uit Texas, Amerika, 
had al eerder kennis gemaakt met het Bevel 
Mate® concept, maar, zoals dit vaak gaat, had 
hij geen tijd om het veld in te gaan en een 
machine in actie te zien.

Twee weken later bleek al snel dat het geen 
verstandige keuze was om hier geen tijd voor 
vrij te maken. Ze lagen met een project achter 
op schema. Als ze de deadline niet zouden 
halen, kregen ze te maken met forse boetes. 

Aanleiding genoeg dus voor een demonstratie 
van de Bevel Mate® EBA-12, waarbij alle 
betrokken medewerkers aanwezig waren. 

Tijdens de demonstratie bleek al snel dat 
de sceptische houding van de medewerkers 
volledig ongegrond was. De Bevel Mate® 
EBA-12 bewees 15x sneller te zijn dan de 
afbraamschijf om een pijp een afkanting van 
precies 37,5° te geven voor een nauwkeurige 
las.

Nadat we de Bevel Mate® EBA-12 één week gebruikten, hadden 
we alle verloren tijd ingehaald en lagen we zelfs een week 
voor op schema. Voor ons volgende project zullen we zeker 
deze machine vanaf het begin gebruiken.„

“

Praktijkervaring in Texas, Amerika



Het Bevel Mite® concept
Voor het lichtere afkant- en afrondwerk, tot een diepte van 6 mm, gebruikt 
u het Bevel Mite® concept. De Bevel Mite® machines zijn zeer compact, 
wendbaar en licht. Beschikbaar in 3 uitvoeringen: met een elektrische motor 
(EBI-06), pneumatische motor (ABIS-06) of accu (B-EBI-06).
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Bevel Mite® | Voor het lichtere werk

®

Elektrische motor

EBI-06 EBI-06 PREMIUM

Variabel toerental Nauwkeurige 
diepte-instelling

Geleverd in een
luxe koffer

Asvergrendeling

EBI-06 EBI-06 PREMIUM

Art. nr. 1031000 1031010

Motor Elektrisch Elektrisch

Max. freesdiepte 6 mm 6 mm

Verkrijgbare radiusfrezen R2 - R3 - R4 R2 - R3 - R4

Verkrijgbare afkantfrezen 15°- 22,5°- 30°- 37,5°- 45°- 52,5°- 60° 15°- 22,5°- 30°- 37,5°- 45°- 52,5°- 60°

Luchtdruk - -

Luchtverbruik - -

Vermogen 500 W 500 W

Voltage 230 V (ook verkrijgbaar in 120 V) 230 V (ook verkrijgbaar in 120 V)

Toerental 11.000 rpm 11.000 rpm

Gewicht 1,6 kg 2,0 kg

Min. diameter buis/gat afkanten 22 mm 22 mm

Min. diameter buis/gat afronden 16 mm 16 mm

€599,- €799,-
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De EBI-06 en ABIS-06 PREMIUM freesmachines hebben unieke kenmerken
 

  Een nauwkeurige diepte-instelling per 0,1 mm. 

  Sneller verwisselen van de freeskop door de asvergrendeling. 

  Een meedraaiende flensplaat.

Pneumatische motor
PSI

ABIS-06 ABIS-06 PREMIUM

Veiligheidshendel Nauwkeurige 
diepte-instelling

Geleverd in een
luxe koffer

Asvergrendeling

ABIS-06 ABIS-06 PREMIUM

Art. nr. 1122000 1122010

Motor Pneumatisch Pneumatisch

Max. freesdiepte 6 mm 6 mm

Verkrijgbare radiusfrezen R2 - R3 - R4 R2 - R3 - R4

Verkrijgbare afkantfrezen 15°- 22,5°- 30°- 37,5°- 45°- 52,5°- 60° 15°- 22,5°- 30°- 37,5°- 45°- 52,5°- 60°

Luchtdruk 6 bar 6 bar

Luchtverbruik 310 ltr/min 310 ltr/min

Vermogen 0,5 PK / 0,38 Kw 0,5 PK / 0,38 Kw

Voltage - -

Toerental 25.000 rpm 25.000 rpm

Gewicht 0,8 kg 1,1 kg

Min. diameter buis/gat afkanten 22 mm 22 mm

Min. diameter buis/gat afronden 16 mm 16 mm

€398,- €598,-
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Accu

B-EBI-06

Met extra accu en 
handige oplader

Geleverd in een
luxe koffer

Flenskop met
diepte-instelling

B-EBI-06

Art. nr. 1031020

Motor Accu

Max. freesdiepte 6 mm

Verkrijgbare radiusfrezen R2 - R3 - R4

Verkrijgbare afkantfrezen 15°- 22,5°- 30°- 37,5°- 45°- 52,5°- 60°

Luchtdruk -

Luchtverbruik -

Accucapaciteit 4 AH

Voltage 18 V

Toerental 8600 rpm

Gewicht 2,4 kg

Min. diameter buis/gat afkanten 22 mm

Min. diameter buis/gat afronden 16 mm

€1198,-

Kijk op onze website www.beveltools.com voor meer 
productinformatie, verkooppunten, gebruikshandleidingen en 
demonstratiefilmpjes van alle producten.

Roweko uit Nootdorp is gespecialiseerd in het 
maken van grote staalconstructies voor onder 
andere bruggen of gebouwen. Voor het maken 
van zowel laskanten als rondingen gebruikt 
Roweko Beveltools.

Laskanten en rondingen werden voorheen 
altijd gemaakt met een haakse slijper met 
afbraamschijf. Volgens René de Kok, eigenaar 
van Roweko, kan dat wel maar is het verre 
van ideaal. “Afbraamschijven produceren 
veel stof en het duurt ontzettend lang voor je 
een mooie laskant of ronding gemaakt hebt. 
Met Beveltools gaat dit een stuk sneller. Na 
het zien van de machines heb ik de EBI-06 
Premium aangeschaft en later ook de EBA-12 
voor het wat zwaardere werk.” 

René en zijn medewerkers zagen direct de 
voordelen van Beveltools ten opzichte van de 
slijpschijven. “Voor mij zijn de tijdsbesparing 
en het gemak de grootste voordelen van 
Beveltools. Met afbraamschijven ben 
je gewoon lang bezig voor je een mooi 
eindresultaat hebt. Nu pak ik de Beveltools 
freesmachine en maak in één beweging een 
laskant of radius. Het werkt zo snel, daar kan 
geen afbraamschijf tegenop. Nabewerken 
is nu ook niet meer nodig, wat veel tijd 

bespaart. Ik gebruik Beveltools voornamelijk 
op staal, maar ook op kunststof werken de 
frezen uitstekend”, vertelt René. 

Naast de tijdbesparing die het Roweko 
oplevert zijn ze ook tevreden met de 
verbeterde werkomstandigheden. “De spanen 
die de Beveltools frezen maken zijn relatief 
groot en vallen snel op de grond. We hebben 
geen last meer van rondschietende deeltjes 
en fijnstof dat de hal wordt ingeblazen. 
Daarnaast maken de machines een stuk 
minder herrie.” 

Net als andere metaalbewerkers heeft 
Roweko vaak te maken met de EN-1090 norm. 
Scherpe randen aan het staal moeten worden 
voorzien van een ronding voordat het verzinkt 
en/of gecoat kan worden. “De Beveltools 
radiusfrezen leveren gewoon een mooi 
resultaat, dat krijg je zelf met een haakse 
slijper nooit zo strak”, zegt René. “Voor 
elk bedrijf dat regelmatig moet afronden of 
een laskant moet zetten is Beveltools een 
aanrader. De investering is niet hoog, voor 
een paar honderd euro heb je een machine 
met frees. Het bespaart je zo veel tijd dat je 
die investering er snel weer uit hebt.”

Voor mij is de tijdsbesparing een groot voordeel. Met 
Beveltools maak ik in één beweging een laskant of radius, 
zonder nabewerken. Met afbraamschijven ben je veel langer 
bezig en het eindresultaat is nooit zo strak als met Beveltools.

“
Praktijkervaring van Roweko Staalconstructies B.V.
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Bevel Mite® frezen voor afkanten

Type 15-06-STL 15-06-ALU 15-06-PREMIUM

Art. nr. 7106000 7106010 7106020

Prijs € 69,- € 99,- € 109,-

STEEL ALU PREMIUM

Staalfrees Aluminiumfrees Premiumfrees

15°

MAX 6
MM

Type 22-06-STL 22-06-ALU 22-06-PREMIUM

Art. nr. 7107000 7107010 7107020

Prijs € 69,- € 99,- € 109,-

Type 30-06-STL 30-06-ALU 30-06-PREMIUM

Art. nr. 7104000 7104010 7104020

Prijs € 69,- € 99,- € 109,-

Type 37-06-STL 37-06-ALU 37-06-PREMIUM

Art. nr. 7103000 7103010 7103020

Prijs € 79,- € 109,- € 119,-

Type 45-06-STL 45-06-ALU 45-06-PREMIUM

Art. nr. 7102000 7102010 7102020

Prijs € 79,- € 109,- € 119,-

Type 52-06-STL 52-06-ALU 52-06-PREMIUM

Art. nr. 7108000 7108010 7108020

Prijs € 79,- € 109,- € 119,-

Type 60-06-STL 60-06-ALU 60-06-PREMIUM

Art. nr. 7105000 7105010 7105020

Prijs € 79,- € 109,- € 119,-
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22.5°

30°

37.5°

45°

60°

52.5°
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Type R2-06-STL R2-06-ALU R2-06-PREMIUM

Art. nr. 7101100 7101110 7101120

Prijs € 79,- € 89,- € 99,-

STEEL ALU PREMIUM

Staalfrees Aluminiumfrees Premiumfrees

Type R3-06-STL R3-06-ALU R3-06-PREMIUM

Art. nr. 7101000 7101010 7101020

Prijs € 79,- € 89,- € 99,-

Type R4-06-STL R4-06-ALU R4-06-PREMIUM

Art. nr. 7101200 7101210 7101220

Prijs € 79,- € 89,- € 99,-

R2

R3

R4

Bevel Mite® frezen voor afronden
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„
“

Praktijkervaring van een Nederlands metaalbewerkingsbedrijf

Voor een groot project moesten we veel meters afronden 
volgens norm NEN-EN 1090. Met één premium radiusfrees 
konden we ruim 200 meter afronden. Dat is 4 keer zo veel als 
een set wisselplaatjes mee ging!

Een metaalbewerkingsbedrijf uit de regio 
Utrecht heeft frezen van Beveltools gebruikt 
bij een groot project. Voor een opdrachtgever 
hebben ze diverse stalen onderdelen voor 
hoogspanningsmasten geproduceerd. Deze 
hoogspanningsmasten, met een hoogte van 
55 tot 75 meter, zijn recentelijk geplaatst in 
onder andere de Achterhoek. 

De manager vertelt: “Voor de opdrachtgever 
hebben we stalen onderdelen voor de 
elektriciteitsmasten geleverd. Dit waren een 
groot aantal verbindingsringen, hijsogen, 
schotjes, steuntjes en bevestigingspunten 
die gebruikt zijn voor de masten.” Omdat het 
dragende staalconstructies zijn die verzinkt 
worden, moeten alle onderdelen voorzien zijn 
van een CE certificering volgens NEN-EN 1090. 
In deze norm staat vastgesteld aan welke 
technische eisen de stalen eindproducten 
moeten voldoen. Een onderdeel van die norm 
vereist dat kanten worden afgerond met 
minimaal radius 2 om een groter hechtvlak 
voor coating te krijgen. 

“De verbindingsringen moesten allemaal 
afgerond worden volgens de EN 1090 norm. 
We hebben gekozen om dit te doen met radius 
3 om een mooiere afwerking te krijgen. De 
grootste verbindingsring had een diameter 
van 2,5 meter, dus dat zijn heel wat meters 
om af te ronden. Ik ben op zoek gegaan naar 
een systeem waarmee ik snel en tegen lage 
kosten radius 3 kon afronden. We hadden nog 
vrijwel geen ervaring met afronden, maar 
voor dit project hebben we ons erin verdiept 
en besloten om een machine aan te schaffen”, 

aldus de manager. De machine moest 
handzaam zijn, gemakkelijk te bedienen en 
niet te duur in gebruik zodat hij daarna ook 
voor kleinere projecten ingezet kan worden. 
In eerste instantie kiest het bedrijf voor een 
systeem met wisselplaatjes. 

De wisselplaatjes voldoen helaas niet aan de 
verwachtingen. De beloofde standtijd werd 
niet gehaald en de plaatjes moesten te vaak 
verwisseld worden. “Het omdraaien van de 
wisselplaatjes kost ontzettend veel tijd en 
omdat het fragiele onderdelen, zijn braken ze 
vaak al af voordat we alle snijkanten gebruikt 
hadden. Het werk duurde langer en viel veel 
duurder uit dan ik verwacht had. Ik ben toen in 
contact gekomen met Beveltools en ben direct 
overgestapt op dit systeem na het zien van de 
unieke freeskop. De staalfrezen van Beveltools 
gingen bij ons 2 tot 2,5 keer langer mee dan 
een set wisselplaatjes. Toen Beveltools ons 
attendeerde op de premiumfrees, zijn we die 
na de introductie ervan gaan gebruiken. Met 
één premium radiusfrees konden we ruim 200 
meter afronden. Dat is 4 keer zo veel als een 
set wisselplaatjes mee ging!”

Voor de metaalbewerker is het een groot 
pluspunt dat de frezen uit één stuk bestaan. 
Het verwisselen van de frees is een fluitje 
van een cent en door de vele snijkanten aan 
de frees gaat het verspanen heel soepel. 
“We hebben met de frezen van Beveltools 
het afrondwerk binnen de deadline en met 
gunstige gebruikskosten kunnen afmaken. De 
opdrachtgever was erg te spreken over het 
resultaat.”
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ConFab Incorporated, onderdeel van 
C-Tech Industrial Group, is gespecialiseerd 
in maatwerk pijp- en staalwerk voor 
commercieel, industrieel en petrochemische/
ethanol applicaties.

Jesus Arredondo: “Voordat we de Bevel 
Mite® ABIS-06 kochten, gebruikten we een 

hardmetalen frees. Gemiddeld kostte het ons 
45 seconden tot 1 minuut om een gat af te 
kanten. Nu kost het ons met deze lichtgewicht 
machine gemiddeld 7 tot 10 seconden. Dat 
is veel tijdswinst wat we in een werkdag 
van 8 uur kunnen behalen en het kost onze 
medewerkers een stuk minder moeite.”

„
“

Praktijkervaring van ConFab Incorporated

Met een hardmetalen frees kostte het ons gemiddeld 45 
seconden tot 1 minuut om een gat af te kanten. Nu kost het 
ons, met de lichtgewicht machine ABIS-06, gemiddeld maar 7 
tot 10 seconden.



®
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Bevel Mate® | Voor het zwaardere werk

Het Bevel Mate® concept
Het Bevel Mate® concept is ontworpen voor het zwaardere afkant- en 
afrondwerk tot een diepte van 12 mm. De Bevel Mate® machines zijn 
handzaam en krachtig. Beschikbaar in 2 uitvoeringen: met een elektrische 
motor (EBA-12) of pneumatische motor (ABA-12).

Elektrische motor

EBA-12

Kop met
diepte-instelling

Geleverd in een
luxe koffer

Variabel toerental

EBA-12

Art. nr. 2031100

Motor Elektrisch

Max. freesdiepte 12 mm

Verkrijgbare radiusfrezen R2 - R3 - R4 - R5 - R6 - R8

Verkrijgbare afkantfrezen 15°- 22,5°- 30°- 37,5°- 45°- 52,5°- 60°

Luchtdruk -

Luchtverbruik -

Vermogen 1,53 KW

Voltage 230 V (ook verkrijgbaar in 120 V)

Toerental 10.500 rpm

Gewicht 4,5 kg

Min. diameter buis/gat afkanten 41 mm

Min. diameter buis/gat afronden 22 mm

€998,-
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ABA-12

Geleverd in een
luxe koffer

Veiligheidshendel

ABA-12

Art. nr. 2032000

Motor Pneumatisch

Max. freesdiepte 12 mm

Verkrijgbare radiusfrezen R2 - R3 - R4 - R5 - R6 - R8

Verkrijgbare afkantfrezen 15°- 22,5°- 30°- 37,5°- 45°- 52,5°- 60°

Luchtdruk 6 bar

Luchtverbruik 1100 ltr/min

Vermogen 2 PK /1,48 KW

Voltage -

Toerental 10.000 rpm

Gewicht 5,66 kg

Min. diameter buis/gat afkanten 41 mm

Min. diameter buis/gat afronden 22 mm

€1895,-

Pneumatische motor
PSI

Kop met
diepte-instelling

Het Bevel Mate® concept werkt 50% sneller en aanmerkelijk 
rustiger dan met een schuurschijf én zonder slijpstof. Het 
eindresultaat is exact in radius en zonder bramen, waardoor 
nabewerking niet nodig is.„

“
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Bevel Mate® frezen voor afkanten

Type 15-08-STL 15-08-ALU 15-08-PREMIUM

Art. nr. 7205000 7205010 7205020

Prijs € 89,- € 125,- € 135,-

STEEL ALU PREMIUM

Staalfrees Aluminiumfrees Premiumfrees

15°

MAX 8
MM

Type 22-08-STL 22-08-ALU 22-08-PREMIUM

Art. nr. 7206000 7206010 7206020

Prijs € 89,- € 125,- € 135,-

Type 30-08-STL 30-08-ALU 30-08-PREMIUM

Art. nr. 7204000 7204010 7204020

Prijs € 89,- € 125,- € 135,-

Type 37-08-STL 37-08-ALU 37-08-PREMIUM

Art. nr. 7203000 7203010 7203020

Prijs € 99,- € 135,- € 145,-

Type 45-08-STL 45-08-ALU 45-08-PREMIUM

Art. nr. 7202000 7202010 7202020

Prijs € 109,- € 159,- € 169,-

Type 52-08-STL 52-08-ALU 52-08-PREMIUM

Art. nr. 7208000 7208010 7208020

Prijs € 109,- € 159,- € 169,-

Type 60-08-STL 60-08-ALU 60-08-PREMIUM

Art. nr. 7207000 7207010 7207020

Prijs € 109,- € 159,- € 169,-

22.5°

30°

37.5°

45°

60°

52.5°
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Bevel Mate® frezen voor afkanten MAX  12
MM

Type 15-12-STL 15-12-ALU 15-12-PREMIUM

Art. nr. 7305000 7305010 7305020

Prijs € 125,- € 169,- € 179,-

STEEL ALU PREMIUM

Staalfrees Aluminiumfrees Premiumfrees

15°

Type 22-12-STL 22-12-ALU 22-12-PREMIUM

Art. nr. 7306000 7306010 7306020

Prijs € 125,- € 169,- € 179,-

Type 30-12-STL 30-12-ALU 30-12-PREMIUM

Art. nr. 7304000 7304010 7304020

Prijs € 125,- € 169,- € 179,-

Type 37-12-STL 37-12-ALU 37-12-PREMIUM

Art. nr. 7303000 7303010 7303020

Prijs € 149,- € 179,- € 189,-

Type 45-12-STL 45-12-ALU 45-12-PREMIUM

Art. nr. 7302000 7302010 7302020

Prijs € 159,- € 199,- € 209,-

Type 52-12-STL 52-12-ALU 52-12-PREMIUM

Art. nr. 7308000 7308010 7308020

Prijs € 159,- € 199,- € 209,-

Type 60-12-STL 60-12-ALU 60-12-PREMIUM

Art. nr. 7307000 7307010 7307020

Prijs € 159,- € 199,- € 209,-

22.5°

30°

37.5°

45°

60°

52.5°
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Bevel Mate® frezen voor afronden
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Bij Jos van den Bersselaar Constructie B.V. 
in Udenhout is vanaf het begin kwaliteit 
het devies geweest en is uiteindelijk 
een specialiteit geworden: geen staal 
leveren, maar oplossingen. Het bedrijf is 
gespecialiseerd in hoogwaardige, lichte 
constructies in staal, maar veelal ook in 
aluminium en roestvaststaal.

In deze constructies moeten veel gaten 
afgerond worden. Dit moet minimaal een 
constante radius 2 afronding zijn omdat de 
werkstukken verzinkt en gecoat worden. 
Dit leverde in het verleden met regelmaat 
grote uitdagingen op. Het kostte het bedrijf 
veel tijd en moeite om de vertrouwde hoge 
kwaliteit te leveren met het gebruik van een 
machine met wisselplaatjes.

Na het zien van een demonstratie van de Bevel 
Mate® EBA-12 waren ze meteen enthousiast 
en binnen een half jaar is de tweede machine 
aangeschaft. Dit was de perfecte oplossing 
voor de gaten-problematiek.

Maarten van de Wouw, CWL: “De machine 
met wisselplaatjes was al na 2 tot 3 keer 
gebruiken bot, dus dit werkte niet voor ons. 
We werken veel met harde materialen en 
lasergesneden staal. De Bevel Mate® EBA-12 
is echt ideaal voor het afronden van de gaten 
in werkstukken door de hoge standtijd die 
behaald wordt en het grote gebruiksgemak. 
We zijn erg blij dat we nu zonder problemen 
de hoge kwaliteit aan onze klanten kunnen 
leveren.”

„“We werken veel met harde materialen en lasergesneden staal. 
De Bevel Mate® EBA-12 is, door de hoge standtijd die behaald 
wordt, ideaal voor het afronden van gaten in werkstukken.

Praktijkervaring van Jos van den Bersselaar Constructie B.V.

Type R2-08-STL R2-08-ALU R2-08-PREMIUM

Art. nr. 7201100 7201110 7201120

Prijs € 119,- € 125,- € 135,-

STEEL ALU PREMIUM

Staalfrees Aluminiumfrees Premiumfrees

Type R3-08-STL R3-08-ALU R3-08-PREMIUM

Art. nr. 7201000 7201010 7201020

Prijs € 119,- € 125,- € 135,-

Type R4-08-STL R4-08-ALU R4-08-PREMIUM

Art. nr. 7201200 7201210 7201220

Prijs € 119,- € 125,- € 135,-

R2

R3

R4

Type - R5-08-ALU R5-08-PREMIUM

Art. nr. - 7201310 7201320

Prijs € 169,- € 179,-

R5

Type - R6-10-ALU R6-10-PREMIUM

Art. nr. - 7201410 7201420

Prijs € 169,- € 179,-

R6

Type - R8-12-ALU R8-12-PREMIUM

Art. nr. - 7201610 7201620

Prijs € 209,- € 219,-

R8



Bevel Mate® Geleiding
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Verhoog de stabiliteit tijdens het frezen
De Bevel Mate® Geleiding is speciaal ontwikkeld voor een 
perfecte zijdelingse geleiding bij het afkanten en afronden. 
Dit opzetstuk geeft de Bevel Mate® machine nog meer 
stabiliteit tijdens het frezen. 

De kunststof geleideblokjes vergroten het loopvlak en bieden 
hiermee extra ondersteuning op zowel plaatmateriaal als 
ronde buizen. Vooral als er vele meters materiaal achter 
elkaar verspaand worden, biedt dit hulpstuk de gewenste 
extra stabiliteit. Tevens wordt, door de speciale vormgeving,  
het ongemak van rondvliegende spanen verminderd. 

Deze unieke accessoire is eenvoudig op de flenskop te 
monteren en is gemaakt van hoogwaardig, duurzaam RVS. 
Door gebruik te maken van POM kunststof geleideblokjes 
worden krassen op het materiaal voorkomen. Door de open 
onderkant blijft de freeskop eenvoudig te verwisselen.

De Bevel Mate® Geleiding is een los opzetstuk en past op uw 
huidige EBA-12 of ABA-12 machine. 

Art. nr. 8233300
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Accessoires

Naast het assortiment frezen en machines, zijn ook enkele accessoires verkrijgbaar. 

RVS flenskop
Voor de Bevel Mate® EBA-12 en ABA-12 is een RVS 
flenskop verkrijgbaar. Wordt met name gebruikt bij 
het verspanen van RVS. 

Teflon voetplaat
De flexibele teflon beschermplaatjes voorkomen 
krassen op het materiaal. Eenvoudig op de flenskop 
te plakken. Verkrijgbaar voor alle typen machines.  

Omschrijving Art. nr. Prijs

Flenskop Premium RVS 8233200 € 300,-

Kunststof geleideblokjes
De blauwe geleideblokjes van slijtvast POM kunststof 
worden gebruikt op de Bevel Mate® Geleiding. Set 
van 2 stuks, inclusief bevestigingsschroeven.

Geleidelagers
De geleidelagers zijn per stuk verkrijgbaar, in 3 
typen. 

Omschrijving Art. nr. Prijs

Teflon voetplaat ABIS-06 9103111 € 10,-

Teflon voetplaat EBI-06 9103112 € 12,50

Teflon voetplaat EBA-12 / ABA-12 9300111 € 15,-

Omschrijving Art. nr. Prijs

Geleideblokjes POM kunststof 9233300 € 34,95

Omschrijving Art. nr. Prijs

Geleidelager xx-06 9103210 € 15,-

Geleidelager xx-08 9300001 € 15,-

Geleidelager xx-12 9300002 € 15,-

€198,-



Beveltools
The Game Changer
Geschiedenis
2013 was een spannend jaar. Een Amerikaans-Koreaans 
uitvindersduo heeft een revolutionaire nieuwe frees 
ontwikkeld. Hiermee geldt een nieuwe maatstaf voor het 
afronden en afkanten van metaal. Ondernemer Jan Enno 
Hofman zag de kwaliteit en de innovatieve toepassing en 
daarmee was het bedrijf Beveltools een feit.

Toekomst
Het huidige team van specialisten is continu bezig om nieuwe 
oplossingen te ontwikkelen. Het afkanten en afronden 
van metaal moet eenvoudiger, nauwkeuriger, sneller en 
goedkoper kunnen. Vanuit de dagelijkse strubbelingen die zich 
voordoen bij het afronden en afkanten van metaal ontstaat 
onze drijfveer om tools te bieden waarmee een perfect 
eindresultaat behaald kan worden. Kosten- en tijdsbesparing 
en gebruiksvriendelijkheid, zijn hierbij de uitgangspunten.

*Alle prijzen zijn excl. BTW

Contact
Nederland
Florijnweg 33
6883 JN Velp

T +31 (0)26 369 92 22
E info@beveltools.com

Verenigde Staten
11426 Moog Drive
Maryland Heights
MO 63146

T +1 855 882 3835
E sales@beveltools.com

www.beveltools.com
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