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Eendelig+  
voorgemonteerd

Hoge 
spankracht

Geen deuvel- 
gaten boren
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Cabineo
Verbinden met

Snelle  
montage

De Cabineo is een eendelige verbinder op boor- of frees-
basis voor het verbinden van frames door middel van een 
zuivere oppervlaktebewerking. Dankzij deze eigenschap is 
bewerking op alle CNC-machines mogelijk, waaronder ook 
eenvoudige 3-assige machines en nestingmachines.
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Cabineo met CNC-
bewerkingscentrum met consoles
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Cabineo met CNC-
bewerkingscentrum met nesting-
technologie
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CabineoCabineo
Tijdbesparende frameverbinder met een zuivere 
oppervlaktebewerking en optimale spankracht

Cabineo Art.nr.
Cabineo-startset, Cabineo 8 + 12 (elk 40 stuks),
incl. Cabineo-zeskantbit en -afdekkappen (40 stuks) 
Cabineo 8, voor tussenwanden, 500 stuks
Cabineo 8, voor tussenwanden, 2.000 stuks
Cabineo 12, 500 stuks
Cabineo 12, 2.000 stuks
Cabineo 8 black, voor tussenwanden, 500 stuks
Cabineo 8 black, voor tussenwanden, 2.000 stuks
Cabineo 12 black, 500 stuks
Cabineo 12 black, 2.000 stuks

186305

186310
186311
186320
186321
186340
186341
186330
186331

De CNC-verbinder van de toekomst! 
Eenvoudig, snel en stabiel

CNC –  
oppervlaktebewerkingen

Eendelige verbinder 
aanbrengen

Flatpack leveren

Werkstukken 
 samenvoegen

Cabineo afdekkappen Art.nr. Art.nr.
 100 stuks 2000 stuks
Kunststof signaalwit RAL 9003  
Kunststof zuiver wit RAL 9010  
Kunststof papyruswit RAL 9018  
Kunststof licht ivoorkleurig RAL 1015  
Kunststof bruinbeige RAL 1011  
Kunststof reebruin RAL 8007  
Kunststof raamgrijs RAL 7040  
Kunststof muisgrijs RAL 7005  
Kunststoff Tiefschwarz RAL 9005  
Kunststof gitzwart RAL 9005   
Metallic look nikkel  
Metallic look zilver  

186351S
186351W
186351P
186351H
186351B
186351R
186351F
186351A
186351T
186351N
186351C
186351D

186350S
186350W
186350P
186350H
186350B
186350R
186350F
186350A
186350T
186350N
186350C
186350D

Cabineo 12

Schroeflengte 12 mm

Cabineo 12 black

Schroeflengte 12 mm

Cabineo 8 

Schroeflengte 8 mm
Voor tussenwanden vanaf 
16 mm en hoekverbindingen
vanaf 12 mm 

Cabineo 8 black

Schroeflengte 8 mm
Voor tussenwanden vanaf 
16 mm en hoekverbindingen
vanaf 12 mm

Cabineo afdekkappen

Het ruime assortiment
kleuren en materialen vindt  
u in onze productcatalogus 
op pagina 101.
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Cabineo 8 M6
Slijtvaste frameverbinder voor diverse 
materialen en grotere stevigheid

Cabineo 8 M6 Art.nr.  
Cabineo 8 M6 starterset, Cabineo 8 M6 (80 stuks), 
hulzen en afdekkappen (elk 40 Stk), Cabineo-huls 
inslaghulp (1 stuk), Cabineo-zeskantbit 1/4“ (1 stuk)
Cabineo 8 M6, metrische schroefdraad M6, 500 stuks
Cabineo 8 M6, metrische schroefdraad M6, 2000 stuks
Cabineo 8 M6 black, metrische schroefdraad M6, 500 stuks
Cabineo 8 M6 black, metrische schroefdraad M6, 2000 stuks 
Cabineo-huls M6x12.3*, mat. 14 – 16 mm, 100 stuks 
Cabineo-huls M6x12.3*, mat. 14 – 16 mm, 500 stuks 
Cabineo-huls M6x15.3*, mat. 17 – 25 mm, 100 stuks 
Cabineo-huls M6x15.3*, mat. 17 – 25 mm, 500 stuks 
Cabineo inslaghulp voor huls

*Incl. 1 stuk Cabineo inslaghulp voor huls

186306

186315
186316
186345
186346
186370
186371 
186375
186376
276310

De productfamilie van de succesvolle Cabineo-verbinders 
blijft ook in 2019 groeien. De Cabineo 8 M6 kan nu ook 
worden gebruikt om verbindingen te maken met materialen 
als aluminium, staal of HPL. Als er niet direct een schroef-
draad in het dragermateriaal kan worden gesneden,  
biedt Lamello een inslaghuls aan. Deze huls is ideaal voor 
demonteerbare hoek- en tussenwandverbindingen die 
hoge belastingen moeten weerstaan.

NIEUW

VERKRIJGBAAR 

VANAF

OKTOBER 

2019

Slijtvaste
verbinding

Verschillende 
materialen

Hoge 
 spankracht

Cabineo 8 M6 black

Metrische schroefdraad M6

Cabineo-huls M6x15.3 

Voor materiaaldikte  
17 – 25 mm

Cabineo 8 M6 

Metrische schroefdraad M6

Cabineo-huls M6x12.3 

Voor materiaaldikte 
14 – 16 mm

NIEUW
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Clamex P-14 Tenso P-14

Laat u inspireren door onze veelzijdige verbindingsoplossingen en hun 
mogelijkheden! Meer toepassingen kunt u daarnaast ook op onze website 
ontdekken. Ga voor meer toepassingen op het gebied van meubelbouw, 
interieurbouw, winkelinrichting, keukens enz. naar onze website:  
www.lamello.nl/inspiratie/toepassing-inspiratie

Inspiratie

Bekijk online 

nog meer foto's 

om inspiratie 

op te doen:
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Cabineo 12

Cabineo 12 black Cabineo 8
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Zeta P2

Divario P

P-System
 

Verbindend. Inspirerend. En dat al 50 jaar. Maximaal voordeel voor de klant door de unieke 

verhoging van de efficiëntie. Het bekroonde P-System van Lamello onderscheidt zich door nog 

nooit eerder vertoonde flexibiliteit, snelheid en eenvoudigheid in het volledige ontwerp-, 

 productie-, transport- en montageproces. Ontdek de vele voordelen en toepassingen van het 

P-System in onze jubileumbrochure.



98

Clamex PTenso P

De snelste verbinding met elektrisch gereedschap 

De verbinding is binnen enkele seconden klaar, zonder te wachten,  

zonder gebruik te maken van lijmklemmen en zonder nabewerking.

4. Verbinden 5"

1. Frezen 25"

2. Boren 15"

3. Inschuiven 5"

Klaar in 50 seconden

Een hoekverbinding 
met de Clamex P  
(twee paar verbinders)
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Polyvalent 

De kleine breedte van  
de verbinder maakt 
verstekken van 22.5 –  
180° mogelijk, zoals bij 
langs-, hoek- en 
middenwandverbindingen

Clamex P
De demonteerbare verbinder

Esthetisch

De kleine, nauwelijks 
zichtbare opening  

(Ø = 6 mm), dient voor  
het openen en het  

sluiten van de verbinder

Hoge spankracht

Voor het spannen en 
verlijmen van werkstukken 
onder elke hoek, ~ 80 kg

Stapelbaar

Werkstukken met 
voorgemonteerd P-System 

beslag blijven stapelbaar, 
zodat ze gemakkelijk 

opgeslagen of getrans-
porteerd kunnen worden
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Onzichtbaar

De verbinder is  
niet zichtbaar

Hoge spankracht

Kan perfect worden  
uitgelijnd en trekt de 
werkstukken naar  
elkaar toe ~ 15 kg

Minder kracht

U hoeft de  
verbinders alleen maar  
vast te klikken 

Verlijmen

Stevig verbinden van  
twee werkstukken

Polyvalent

Eenvoudig vastlijmen  
in verstek

Tenso P
Zelfspannende verbinder om vast te lijmen

met Tenso P-14 zonder Tenso P-14
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3 jaar 
garantie  

 
Zeta P2 

jubileum editie

Omschrijving Art.nr.
Zeta P2-jubileumeditie  101402DJ 
met HW-frees
(Zeta P2-standaardversie 101402DSOM)
Zeta P2-jubileumeditie  101402DJD
met diamant frees
(Zeta P2-standaardversie 101402DSOMD)

Omschrijving Art.nr.
P-System-verbinder- 145312
assortiment Professional  
120 paar Clamex P-14
30 paar Clamex P Medius 
30 paar Clamex P-10
80 paar Tenso P-14 incl. clip
30 paar Tenso P-10 incl. clip
20 stuks Bisco P 14 
20 stuks Bisco P-10 
80 paar Divario P-18 
Divario-montage gereedschap/
boor/markeermal 
Clamex P-montagegereedschap
Systainer T-Loc 

Omschrijving Art.nr.
P-System-verbinder- 145314 
assortiment Basic   
80 paar Clamex P-14 
80 paar Tenso P-14 incl. clip
60 paar Clamex P Medius
20 stuks Bisco P 14
Systainer T-Loc Gr. II 
incl. vakverdelers 

Standaard uitrusting 
Profielgroeffrees 7 mm
Haakse aanslag
Aansluiting voor stofafzuiging 23 + 36 mm 
Schijf voor hoeken 
Opsteekplaatje 2 mm 
Opsteekplaatje 4 mm 
Gereedschapsset
P-System boormal incl. boor

Jubileum- 
aanbiedingen

*Adviesprijzen in euro, excl. btw, Aanbiedingen geldig van 

01/09/2019 – 30/11/2019. Zolang de voorraad strekt. 



* Akties geldig tot 30/11/2019
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Nieuws over ons assortiment 

Tanga DX200*
De handzame lichte

krachtpatser voor de  

nauwkeurige demontage  

van kozijnen

 
Omschrijving  Art.nr.
Freesmachine Tanga DX200 in de systainer,  
met gratis zaagblad, Z30 voor hout met nagels,  
Ø 200 × 2.2 × 29 mm (snijdiepte70 mm)  111570FS1

 
Omschrijving  Art.nr. 
LK 3 incl. slang, lijmpistool en puntsproeier  502003
LK 5 incl. slang, lijmpistool en puntsproeier  502005
LK 10 incl. slang, lijmpistool en puntsproeier 
incl. aansluitmogelijkheid voor een tweede slang  502010

Lijmapparatuur 
LK 3, LK 5, LK 10

Lijmopbrengapparaat voor in 

water oplosbare lijmsoorten

Contacteer uw dealer voor een offerte

Omschrijving  Art.nr.
Groeffreesmachine Classic X in de systainer, gratis karton grootte 20 houten lamellen, 1000 stuks  101600DS2
Groeffreesmachine Classic X in de karton, gratis karton grootte 20 houten lamellen, 1000 stuk  101600DK2

Classic X* 
De originele groeffreesmachine voor

iedere werkplaats. Een Lamello met  

de Zwitserse precisie, betrouwbaar-

heid,  duurzaamheid en veelzijdig 

inzetbaar.

Gratis

Gratis

Gratis
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1.

4a.

4b.

Tips  trucs
Meer tips en 

trucs voor onze 

producten vindt u op 

www.lamello.nl

Zo werkt het:

Klaar Lade inschuiven

Laden dubbel bevestigenZijkanten van lade met front verbinden

Zijkanten van laden met voorste deel 
verbinden

CAD-gegevens voor de CNC-bewerking 
downloaden op www.lamello.nl

Verbinder plaatsen en inslaanWerkstuk bewerken incl. omtrek voor 
afdekkap frezen.

Laden met Cabineo 
verbinden

Wist u al dat Cabineo perfect 
geschikt is voor het verbinden 
van laden? Ongeacht met  
of zonder dubbele lade worden  
de verbinder en afdekkap  
verzonken ingefreesd. 

2b.
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Selectie uit het  
        partnernetwerk

Geautomatiseerde montage van Cabineo met de Homag  
Centateq N-600  
Met de Centateq N-600 presenteerde Homag dit jaar tijdens de LIGNA het eerste 
CNC-bewerkingscentrum dat de verbinder Cabineo automatisch inperst. Homag is 
derhalve de eerste aanbieder die een in serie vervaardigd aggregaat voor het automa-
tisch plaatsen van verbinders op nestingmachines aanbiedt. Met het aggregaat van 
Benz, de Multi V3 Cabineo, wordt de drievoudige boring in één bewerking geplaatst  
en volledig automatisch door de CNC-machine in het montageplaatje ingeperst.  
Het transport van de afgewerkte onderdelen aan de uitvoerzijde wordt verzorgd  
door een robot.

„Voor de klanten is het productieproces het allerbelangrijkst. Met de 
nieuwe Centateq N-600 reageert Homag op deze behoefte en bieden wij 
de eindgebruiker een effectieve en complete oplossing. Dit is slechts een 
van de vele innovaties die wij in samenwerking met Lamello hebben 
ontwikkeld, iets wat mede toe te schrijven is aan het groeiende aantal 
eindgebruikers die producten van Lamello toepassen.“„Homag is sinds vele jaren de drijvende kracht achter de automatisering in  
de houtsector, en samenwerkingsverbanden zoals dit verhogen de waarde van 
onze productlijn en leveren onze klanten aanzienlijke meerwaarde op.“

Vera Katharina Zimmermann – 
Manager productmanagement CNC-bewerking bij Homag.

Eenvoudig, snel – professioneel: Gannomat 
Een groot deel van de Gannomat-machines kan Lamello-verbinders verwerken –  
in ambachtelijke én industriële toepassingen.  

De boor- en beslagmachine Basica Variabel is de universele boormachine voor de 
 Cabineo, waarmee ook 5 mm-tegenboringen moeiteloos kunnen worden geplaatst.  
De Express RTA kan twee Cabineo's in ca. 5 seconden boren en inpersen. Bij de  
CNC- machines van Gannomat luidt het motto «ONE-4-ALL»: het volledige P-System  
en de Cabineo kunnen op de ProTec worden verwerkt. Het infrezen van het P-System  
gebeurt met een 3-assige beweging en het schachtgereedschap. Met de Index-machine 
kunnen de complete Cabineo en de P-System-verbinders in de rand ingewerkt worden.

OS Datensysteme GmbH – Nieuwe Lamello CAD-partner
OS Datensysteme is met zijn totale productassortiment op het gebied van CAD/CAM en 
in het bijzonder met de corpusgenerator OSD-Corpus+ de nieuwe partner van Lamello 
AG. Technische gegevens voor Clamex P en Cabineo kunnen met behulp van een grafisch 
invoerscherm desgewenst ook in het OSD-brancheprogramma aangepast worden. 
 Cabineo- en Clamex-elementen zijn in de corpusgenerator OSD-Corpus+ voor rechte en 
verstekverbindingen beschikbaar. De OSD-CAD/CAM-oplossing bouwt op basis van de 
meegeleverde gegevens direct uitvoerbare CNC-programma's. Bij de Clamex P wordt de 
machine via macro's van de machinefabrikant aangestuurd. OSD-gebruikers en klanten 
van Lamello profiteren van een maximaal voordeel en een enorme tijdsbesparing. 

Benz-aggregaat Multi V3 Cabineo

Het volledige P-System en de Cabineo kunnen 
verwerkt worden met de Gannomat ProTec

Interface SD Corpus+

Centateq N-600 in werking

Nieuwe video 

van Homag over

de inbouw van  

Cabineo



* Aanbevolen verkoopprijs. Deze aanbiedingen zijn alleen geldig in 
Benelux & Frankrijk. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. 
Alle prijzen in EUR excl. btw, excl. recupel Aanbiedingen geldig van 
01/09/2019 – 30/11/2019. Zolang de voorraad strekt.

Lamello Belgium N.V. | Verbindingstechniek  
Kazerneweg 19 – Bus: 1001 | BE-9770 Kruishoutem 
Tel 0032 (0)9 311 00 20 | info@lamello.be 
www.lamello.nl | www.lamello.be
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Fotografeer de QR-code  
en klik op de link!
contact.lamello.be

•  Catalogus 2019

•  Folder

Neem contact met ons op en bestel gratis:
•  Informatiepakket Cabineo 

met houten staal

•  Informatiepakket P-System 

met houten staal

Geen schade aan het raamkozijn 
met Tanga DX200:
- Nauwkeurig verwijderen van  

het oude raamkozijn uit de  
omliggende muur

- Geen nabewerking nodig  
door stukadoor of schilder

- Weinig stof en vuil
- Snellere en goedkopere renovatie
- Kortere interventietijd bij de klant
- Meer comfort bij het werken 

met 
Tanga DX200

zonder 
Tanga DX200

hanteerbaarheid 
Maximale zaagdiepte en  

prestaties in een kleine  

behuizing met laag gewicht

Zaagdiepte
Unieke zaagdiepte van 70 mm 

voor het nauwkeurig  

verwijderen van kozijnen - 900 g
70 mm

De handzame lichte krachtpatser 

voor de nauwkeurige  

demontage van kozijnen

132333

Gratis


