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PROBO HORIZONTALE BOUWLASER
TPL-H

PROBO DUBBELAFSCHOT BOUWLASER
TPL-2N

PROBO HORIZONTALE BOUWLASER
TPL-H1

PROBO HORIZONTAAL/VERTICAAL
BOUWLASER TPL-HV

1350,00

1050,00

950,00

850,00

De TPL-H is een zelfnivellerende bouwlaser met zichtbare 
horizontale straal, en een manueel instelbaar afschot. De
laser heeft een bereik van 600 m.

Kenmerken:

• +/- 10 % afschot functie, manueel instelbaar
• Tilt-Functie. Wanneer de laser zich verplaatst, slaat deze
   automatisch uit om verkeerde metingen te voorkomen
• Helder verlicht LCD scherm
• Mask functie. Geeft de mogelijkheid om aan een zijde de straal
   uit te zetten, om bijvoorbeeld aanrijdend verkeer niet te hinderen
• Accu makkelijk te vervangen door normale batterijen

Het instrument wordt geleverd met:

Koffer
Handontvanger met klem
Accu + lader

  

De TPL-2N is een zelfnivellerende dubbelafschot bouwlaser met 
zichtbare horizontale en een verticale straal. Het afschot is digitaal
instelbaar via het LCD scherm. De laser heeft een bereik van 600 m.
 
Kenmerken:

• +/- 10 % afschot functie, instelbaar via LCD scherm
• Bewaart afschotinstellingen na uitschakeling
• Tilt-Functie. Wanneer de laser zich verplaatst, slaat deze
   automatisch uit om verkeerde metingen te voorkomen
• Helder verlicht LCD scherm
• Mask functie. Geeft de mogelijkheid om aan een zijde de straal
   uit te zetten, om bijvoorbeeld aanrijdend verkeer niet te hinderen
• Accu makkelijk te vervangen door normale batterijen

Het instrument wordt geleverd met:

Koffer
Handontvanger met klem
Accu + lader

  

De TPL-H is een zelfnivellerende bouwlaser met zichtbare 
horizontale straal. En is zeer makkelijk in gebruik, de TPL-H1 is 
enkel voorzien van een aan/uit knop. Zet de laser aan, deze stelt
zichzelf en u kan aan de slag. De laser heeft een bereik van 600 m.

Kenmerken:

• Zeer gebruiksvriendelijk
• Helder verlicht LCD scherm met batterijinhoud
• Accu makkelijk te vervangen door normale batterijen

Het instrument wordt geleverd met:

Koffer
Handontvanger met klem
Accu + lader

  

De TPL-HV is een zelfnivellerende bouwlaser met zichtbare 
horizontale  en verticale straal, en een manueel instelbaar afschot. 
De laser heeft een bereik van 600 m.

Kenmerken:

• +/- 10 % afschot functie, manueel instelbaar
• Tilt-Functie. Wanneer de laser zich verplaatst, slaat deze
   automatisch uit om verkeerde metingen te voorkomen
• Helder verlicht LCD scherm
• Mask functie. Geeft de mogelijkheid om aan een zijde de straal
   uit te zetten, om bijvoorbeeld aanrijdend verkeer niet te hinderen
• Accu makkelijk te vervangen door normale batterijen

Het instrument wordt geleverd met:

Koffer
Handontvanger met klem
Accu + lader

  

LICHTMAST BOUWWATERPUT 

BETONSTEMPELS RIJPLATEN

399,00

35,00

39,00

145,00

165,00

465,00

Bouwwaterput voor watervoorziening op de bouwplaats.
Voorzien van geisoleerde schotten, tegen bevriezing.

Kenmerken:

• RVS wateraftappunt 
• Afmeting L=1100 x Br= 1100 x H=11000mm 
• Aan 4 zijden toegankelijk voor PE aan- 
   en afvoerleidingen 
• 4 zijden montage watermeter en 
   verdeelstuk 
• Ideaal voor transport met vorkheftruck 
• 3/4" Messing verdeelstuk voor 
   PE-aansluiting 

  

Kenmerken:

• Volledig gegalvaniseerd 
• Aboma goedgekeurd
• Conform NEN-EN-1065 
• Draagpen: 14.00mm 
• Buitenbuis: 57.50 x 2.50mm
• Binnenbuis: 48.30 x 3.50mm 
• U-kop: 156 x 120 x 65 x 8mm  
• Voetplaat: 120 x 120 x 8mm

  

  
1764mm - 3000mm

2014mm - 3500mm

Robuuste volbad verzinkte lichtmast, die veilig
is op te stellen. Geschikt voor 2 HQIT 
bouwlampen

Kenmerken:

• Uitschuifbaar van 6 tot 12 meter
• Wordt geleverd excl. lampen 
• Afmeting buitenmast 80x80mm 
• Afmeting binnenmast 60x60mm -
• Frame afmeting 185x185cm met schoren
• CE gekeurde handlier met 15mtr 
   staalkabel tot 800kg 

  

Kunststof rijplaten voor tijdelijke verharding.

Kenmerken:

• Lichtgewicht en dus met de hand verplaatsbaar.
• Flexibel en daardoor vrijwel onverwoestbaar.
• Neemt geen vocht op.
• Roest en verrot niet.
• Geen opstaande kanten (zoals bij stalen rijplaten).
• Beschermt uw straatwerk en gras.
• Geen kraan nodig voor het aan- en afvoeren.

  

  

Rijplaat 3x1m

Rijplaat 4x1m
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GJERDE BOUWZAAG 1603

GJERDE BOUWZAAG 1203

GJERDE BOUWZAAG 250

STOFAFZUIGING MOBIL 140 400V

STOFAFZUIGING TT3000S 230V

SHATAL STEENZAAG

STEIGERLIER CWS230

BOUWLADDER

BETONMOLEN 145L

BETONMOLEN 160L

Professionele ladder met uitgebogen bomen. Voldoet aan de 
strengst geldende keuringen voor professioneel gebruik. 

Kenmerken: 
                                                                                                                                                      
• 4  cm brede sporten                                                                        
• Rubber antislip doppen
• Voldoet aan EN131

  

  

2545,00

1859,00

1350,00

850,00

430,00

499,00

759,00

299,00

385,00
335,00
270,00
220,00
200,00
175,00Bouwladder 2x12

Bouwladder 2x14

Bouwladder 2x16

Bouwladder 3x12

Bouwladder 3x14

  

  

Robuuste steenzaag van het topmerk Shatal

Kenmerken:

• Maximale bladcapaciteit: 350 mm
• Motor 230 v 3 pk
• Zaaglengte 600 mm
• Zaagdiepte 105 mm
• Afmeting 1130x570x540
• Gewicht 72 kg

  

  

Professionele betonmolen met een zeer stevige constructie, zeer
stabiel en krachtig (versterkte kuipmond). Duurzaam door een
uitstekend smeersysteem van de kogellagers en meerdere smeer-
nippels op bewegende delen. De tandkrans op de molen is van 
gietijzer, en de kuip is uit een stuk.

Kenmerken:

• Inhoud kuip 135 l
• Max. capaciteit 110 l
• Gewicht 45 kg
• Rotatie kuip 26 rpm
• 700 wt motor

  

  

Professionele betonmolen met een zeer stevige constructie, zeer
stabiel en krachtig (versterkte kuipmond). Duurzaam door een
uitstekend smeersysteem van de kogellagers en meerdere smeer-
nippels op bewegende delen. De tandkrans op de molen is van 
gietijzer, en de kuip is uit een stuk.

Kenmerken:

• Inhoud kuip 150 l
• Max. capaciteit 128 l
• Gewicht 55 kg
• Rotatie kuip 26 rpm
• 700 wt motor

  

  

• Compacte en lichte hijslier
• Capaciteit: 230 kg
• Uitgevoerd met elektromagnetische en 
   mechanische rem
• Standaard met eindschakelaar hoogste stand
• Voedingsspanning 230/1/50 VAC
• Motor IP44
• Inschakelduur motor: 25%
• Draaibare onderhaak met veiligheidsklep 
• Levering incl. 5 meter voedingskabel met stekker en  
  drukknopkast (IP65) voorzien van noodstop en 
  10 meter bedieningskabel

  

  

Deze zeer robuuste bouwzaag op krachtstroom is uitermate
geschikt voor de meest voorkomende zaagwerkzaamheden
op de bouw.

Kenmerken:

• Zaaghoogte bij 90° 148 mm
• Zaaghoogte bij 45° 90 mm
• Voedingsspanning 400v
• Zaagblad 400 mm
• Gewicht 140 kg

  

Deze 230V uitvoering is de ideale machine voor nieuwbouw maar 
ook voor verbouwingen waarbij geen krachtstroom aanwezig is.

Kenmerken:

• Zaaghoogte bij 90° 100 mm
• Zaaghoogte bij 45° 70 mm
• Voedingsspanning 230v
• Zaagblad 300 mm
• Gewicht 95 kg

  

Deze krachtige, veelzijdige en lichtgewicht tafelzaag is uitermate 
geschikt voor aftimmerwerkzaamheden maar kan ook dienst doen 
als een kleine bouwzaag op de bouw en in de werkplaats. 

Kenmerken:

• Zaaghoogte bij 90° 80 mm
• Zaaghoogte bij 45° 60 mm
• Voedingsspanning 230v
• Zaagblad 250 mm
• Gewicht 37 kg

  

De Mobil 140 is geschikt voor het opzuigen, transporteren en 
afscheiden van houtstof, houtspaanders voor een enkele 
(zaagmachine) stofbron. Door een groot zuigvermogen en een 
kleine motor heeft deze stofafzuiger een laag stroomverbruik. 

Kenmerken:

• Slangaansluiting 100 mm (140 mm)
• Nominaal motorvermogen 0,75 kW
• Spanning 400 V / 50 Hz / 3 fasen
• Stroomopname 1,9 A
• Toerental 2820 rpm
• Nominale volumestroom 1650 m³/h
• Onderdruk 1750 Pa
• Filteroppervlak 2,2 m²
• Filtermateriaal CAT G BIA-certificaat
• Opvangcapaciteit 175 ltr
• Afmetingen 1090 x 580 x 2098 mm
• Gewicht 40 kg
• Geluidsniveau 78 dB (A)
 

  

Deze stofzuiger heeft onderaan een beschermende 
katoenen restzak en bovenaan een fiber filterzak 
die de fijne stofdeeltjes tegenhoudt. Hij heeft een
zuigcapaciteit van 3050 m³/uur en een 
inductiemotor van 2PK. De basis op wieltjes is 
zeer handig op de werkvloer. Bij deze stofzuiger 
is een T-stuk bijgeleverd waardoor u twee 
machines tegelijk kunt aansluiten. Tussen de 
metalen rotor en de stofzakken zit een brede 
metalen buis waardoor opstopping onmogelijk 
wordt. 

Kenmerken:

• Motor 230V, 2PK
• Capaciteit 307 Ltr, 2530 m³/hr, 
   3050 m³/hr filter
• Uitgangen 1x125mm 2x100mm
• Afmeting 1170x560x570mm
• Gewicht 64Kg
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GENERMORE HOGEDRUKREINIGER DXM-220ELR30

GENERMORE GENERATOR CF22DDS3

GENERMORE GENERATOR LC8000DDC

985,00

8990,00

1395,00

Professionele en robuuste hogedrukreiniger die weinig onderhoud vergt.

Kenmerken:

• Opgenomen vermogen 5.5 pk
• Max werkdruk 220 bar
• Max debiet 13.7 l/min
• Keramischer zuigers
• Pomphuis uit brons
• Inclusief spuitlans
• Inclusief 30m hogedrukslang

  

  

Professionele en robuuste generator die zeer geluidsarm is, slechts 
94 db. Met een extra grote tankcapaciteit en oliebeveiliging. 

Kenmerken:

• Opgenomen vermogen 22 KVA
• Maximaal afgegeven vermogen 17.6 kw
• Continu vermogen 16000 w
• Lombardini LDW2204 diesel motor
• Elektrische start
• Tankinhoud 46 L
• Gewicht 540 kg

  

  

Professionele en robuuste generator voorzien van AVR (elektronisch
spannings stabilisator systeem). Met een extra grote tankcapaciteit
en oliebeveiliging. 

Kenmerken:

• Opgenomen vermogen 8 KVA
• Maximaal afgegeven vermogen 6500 w
• Continu vermogen 6000 w
• Loncin 14.5 pk 4-takt motor
• Elektrische start
• Tankinhoud 25 L
• Gewicht 84 kg

  

  

KLAPSCHRAGEN

KRUIWAGEN HS85 STEENKRUIWAGEN

KRUIWAGEN KUNSTSTOF GEREEDSCHAPSKRUIWAGEN

Universele bouwkruiwagen in rondneus uitvoering, voorzien van 
een rond stalen buizenframe en geperste bak met gekraalde rand. 
Zowel bak als frame zijn voorzien van poedercoat beschermlaag, 
in combinatie met een kogelgelagerde kunststof velg.

Kenmerken:

•  85 liter
• Stalen bak
• Band 400 x 8, 4 ply, 
• Wiel PP met kogellagers 

  

  54,00

109,00

74,50

179,00

26,50
24,50
21,50
18,50
11,50Klapschraag 50 cm

Klapschraag 60 cm

Klapschraag 85 cm

Klapschraag 100 cm

Klapschraag 125 cm

Klapschraag 135 cm

Klapschraag 150 cm

  

  

32,50
29,50

Een degelijke steenkruiwagen voor het vervoeren van stenen, 
trottoirbanden en andere zware materialen.

Kenmerken:

• Ovaal stalen frame
• Band 400 x 8, 4 ply, 
• Wiel PP met kogellagers 

  

  

Professionele kruiwagen HG100 met een kunststof bak van 85 
liter. Deze kruiwagen is inzetbaar voor grond-, weg- en waterbouw, 
stratenmakers en hoveniers. 

Kenmerken:

•  85 liter
• Kunststof bak
• Band 400 x 8, 4 ply, 
• Wiel PP met kogellagers 

  

  

Een handige gereedschap kruiwagen, geschikt voor de bouw.
De bak is rechthoekig grijs gepoedercoat. Het onderstel is ovaal 
grijs gepoedercoat. De deksel van de kruiwagen heeft een gasveer 
van 250 Nw.

Kenmerken:

•  Afmeting L x B x H = 92 x 54 x 82
•  Afmetingen bak L x B x H = 92 x 54 x 43
•  Frame Buis ovaal gecoat
•  Wiel 400x8 velg metaal

  

  

De klap- of metselschraag is geschikt voor
professioneel gebruik. De klapschraag is voorzien van 
een afglijbeveiliging. Bovendien zijn er horizontale 
schoren toegevoegd om de stabiliteit te waarborgen.
Het draagvermogen is 600 kg, maar afhankelijk van 
ondergrond. (een gladde of zeer gladde ondergrond 
vermindert de draagkracht aanzienlijk !)
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STAPELREK 1160X700

STAPELREK 3000X600

STAPELBAK 1000X800X500

BOUWHEKCONTAINER DELUXE

BOUWHEKCONTAINER HORIZONTAAL

METERKAST KEM 6001

DOORLUSKAST KE17

VERLENGKABEL 25M KABELHASPEL 25M 

59,00

Voor het horizontaal vervoeren van maximaal 30 bouwhekken.
Voorzien van hijsogen en heftruck sleuven. De container is
stapelbaar voor optimaal ruimtevoordeel.

Kenmerken: 

• Afmeting 3,34 x 1,97 x 1,25 m
• Gewicht 75 kg
• Thermisch Verzinkt
• Geleverd inclusief staanders

  

  

75,00
OP=OP

119,00

280,00

995,00

30,00 50,00

825,00

275,00

Probo verlengkabel 3x2.5 25m, uitsluitend voor professioneel
gebruik:

Kenmerken:

• IP44 Waterdicht
• 3x2.5 Neopreen kabel

  

  

Zeer robuuste Probo kabelhaspel prowinder 3x2.5 25m.

Kenmerken: 

• Voorzien van thermische beveiliging
• Zeer robuust frame
• IP44 Waterdicht
• 3x2.5 Neopreen kabel

  

  

Stapelrek voor de opslag van steigermaterieel.

Kenmerken: 

• Thermisch verzinkt
• Voorzien van hijsogen
• Geleverd exclusief staanders

  

  

Stapelrek voor de opslag van steigermaterieel.

Kenmerken: 

• Thermisch verzinkt
• Voorzien van hijsogen
• Geleverd inclusief staanders

  

  

Stapelbak voor de opslag van steigerkoppelingen.

Kenmerken: 

• Thermisch verzinkt
• Voorzien van hijsogen

  

  

Voor het verticaal vervoeren van maximaal 28 bouwhekken 
inclusief bijhorende voeten en klemmen. Ideaal om kant en klare
pakketjes op de bouw af te leveren.

Kenmerken: 

• Afmeting 3,50 x 1,20 m
• Gewicht 350 kg
• Thermisch Verzinkt
• Voorzien van hijsogen

63A kWh meter aansluitkasten van het type KEM voor 
tijdelijke energieaansluitingen op de bouw. Optioneel ook 
uitgevoerd met een keetaansluiting of een aansluiting voor 
een kraan.

Andere uitvoeringen op aanvraag.

Kenmerken:

• Behuizing van gemoffeld plaatstaal
• Compartiment netbedrijf tbv KWh meter, afsluitbaar
• Compartiment gebruiker met verdeelinrichting, afsluitbaar

  

  

uitgang :

1 x CEE 63A 5p 380V
1 x CEE 32A 4p 380V
1 x CEE 32A 5p 380V
6 x schuko 16A 230V

Beveiliging:
 
1 x automaat 50A 3p
2 x automaat 25A 3p
3 x automaat 16A 1p
1 x aardlek 63A/0,3A
1 x aardlek 63A/0,03A
1 x aardlek 40A/0,03A

Ingang:
 
hoofdschakelaar 63A

  

  

Compacte zwerfkast van het type Ypsilon. 
Uitermate geschikt voor kleine bouwwerken 
als verdeler of als eind- of verdiepingskast.

Andere uitvoeringen op aanvraag.

Kenmerken:

• Draagbaar, handzaam, robuuste volrubber uitvoering
• RVS sluitschroeven, dubbel geïsoleerd
• Aansluiting via wurgwartel, toestelkontactdoos 
   of compleet met aansluitkabel met contactstop

  

  

Uitgang :

doorlus 32A/5p-380V
2 x CEE 32A/5p-380V
6 x schuko 16A-230V

Beveiliging 

1 x automaat 25A/3p
2 x automaat 16A/1p
1 x aardlek 40A/0,03A

Ingang 

CEE 32A/5p-380V
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WEIRO SCHAFTWAGEN SINUS

WEIRO SCHAFTWAGEN RASANT

BIG BOX OPSLAGCONTAINER

DE JONG BOUWLIFT AL33

LATEILIFT

BOUWHEK LIGHT

BOUWHEK HEAVY

BOUWHEKKLEM 

BOUWHEKVOET BETON

BOUWHEKSCHARNIER

BOUWHEK POORTWIEL

DRANGHEK
Demontabele opslagcontainer, ideaal om een afsluitbare
opslagplek te creëren op de bouwplaats.

Kenmerken:

• Gegalvaniseerd
• Afmeting 3.00 x 2.20 x 2.20 m
• Geïntegreerde hijsogen
• Deur met cilinderslot
• Eenvoudig te (de)monteren
• Wordt ongemonteerd geleverd

  

  

2950,00

4550,00

950,00 795,00

31,50

53,50 34,50

18,50

2,50

8,50 75,00

Langzaam verkeer schaftwagen, voor gezellig lunchen
op koude en regenachtige dagen.

Kenmerken:

• Afmeting 3.50 x 2.20 m
• Autokoppeling
• Voorzien van verwarming
• Voorzien van verlichting
• Geïsoleerd en netjes afgewerkt
• Met tafel en zes stoelen
• Langzaam verkeer

  

  
Snelverkeer schaftwagen, voor gezellig lunchen
op koude en regenachtige dagen.

Kenmerken:

• Afmeting 3.50 x 2.20 m
• Autokoppeling
• Voorzien van verwarming
• Voorzien van verlichting
• Geïsoleerd en netjes afgewerkt
• Met tafel en zes stoelen
• Snelverkeer
• Geleverd exclusief kenteken  

  

De staaldraad kantellift A33(L) is de geschikte goederenlift voor 
bouwprojecten tot 21,5 meter hoogte. De goederenlift is in vijf 
minuten op te bouwen door twee personen en kan makkelijk 
verplaatst worden op het bouwterrein. Door de luchtbandwielen 
is de lift zeer manoeuvreerbaar.

Kenmerken:

• Hefvermogen 300 kg
• Platformafmeting 145 x 90 cm   
• Hefsnelheid 16,2 m/min
• Masthoogte verankerd (max.) 21,5 m
• Masthoogte vrijstaand (max.) 7,5 m
• Voedingsspanning 230 V
• Aansluiting 16 Amp  
• Motorvermogen 1,5 kW
• Geleverd inclusief mast-
   delen tot een hoogte 
   van 7.5m

  

  

Met deze lateilift wordt het plaatsen van een latei kinderspel, en 
kan het door een persoon uitgevoerd worden.

Kenmerken:

• Lengte 1,57 m
• Breedte 0,73 m
• Hoogte 1,64 m
• Uitschuifbaar
• Uitschuifbereik van 1,10 m
• Werkhoogte 2,75 m
• Afmetingen jib beneden 
   1,57 x 0,73 x 0,6 m
• Draagvermogen 600 kg
• Materiaal Staal
• Oppervlakte verzinkt
• Gewicht 86 kg

  

  

Voorverzinkte bouwhekken voor de budgetbewuste gebruiker.
Voorzien van rondom 100 % stuiklas.

Kenmerken:

• Buis 1,5 mm wanddikte, Ø 28 mm horizontaal, Ø 40 mm verticaal
• Afmeting 3500 x 2000 mm
• Gewicht 16 kg
• Mazen 100 x 300 mm
• Draad 3,0 mm horizontaal, 3,0 mm verticaal

  

  

Naverzinkte bouwhekken voor een extra lange levensduur. Voorzien
van weerstandslassen.

Kenmerken:

• Buis: 1,5 mm wanddikte, Ø 25 mm middenbuis, 
   Ø 30 mm horizontaal, Ø 40 mm verticaal
• Verzinking volgens DIN EN ISO 1461
• Afmeting 3500 x 2000 mm
• Gewicht 24 kg
• Mazen 100 x 295 mm
• Draad 4,5 mm horizontaal, 
   4,0 mm verticaal
• Met verticale middenbuis

  

  Het traditionele dranghek met half ronde poten en 19 spijlen. Al 
met al een oerdegelijk dranghek voor een scherpe prijs. Vanwege 
het dikke materiaal en de nabewerking (volledig naverzinkt) is dit 
hek vrijwel onverwoestbaar en dat maakt hem uitermate geschikt 
voor uw afzetting

Kenmerken:

• Lengte 2.50 m, hoogte 1.10m 
• Gewicht 22 kg

  

  

Bouwhek poortwiel van kunststof. Geschikt om een bouwhek als 
draaipoort te laten functioneren. Dit in combinatie met het 
bouwhekscharnier. Het wiel is geschikt voor al onze bouwhekken.

  

  

Bouwhek scharnier. Geschikt voor het draaibaar maken van een 
bouwhek, zodat deze als poort kan functioneren.  Toe te passen
in combinatie met een bouwhek poortwiel van kunststof en 
geschikt voor al onze bouwhekken.

  

  

6188,00
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Exclusief verwijderingsbijdrage,
Druk- en zetfouten onder voorbehoud.

Prijzen in Euro, exclusief BTW,
zolang de voorraad strekt.
Exclusief verwijderingsbijdrage,
Druk- en zetfouten onder voorbehoud.2014 2014

MATERIEEL

MATERIEEL

HQIT BOUWLAMP 150W

HQIT BOUWLAMP 400W

GOLIATH BOUWLAMP 38W

LED BOUWLAMP 55W

HALOGEENARMATUUR 400W

HALOGEENARMATUUR 1000W

VLOERSTATIEF

MASTER HEATER XL9 S

ELEKTRISCHE HEATER 3KW

ELEKTRISCHE HEATER 9KW

EUROM BOUWDROGER LO120

EUROM BOUWDROGER LO070

AIRCLEANER AC1800

Energiezuinige klasse II gasontladings armaturen met een zeer 
hoge lichtopbrengst!

Kenmerken:

• Klasse II, dubbel geïsoleerd
• Professioneel, verstelbaar vloerstatief
• Zeer licht en handzaam (5 kg)
• Vergelijkbaar met 750W halogeen 
• Energiezuinig
• Beschermingsklasse IP65
• Hoge levensduur lichtbron

  

  

89,95

39,95

1550,00

1190,00

599,00

799,0065,00

56,00

55,00

109,95

17,50

18,50

28,50

Energiezuinige klasse II gasontladings armaturen met een zeer 
hoge lichtopbrengst!

Kenmerken:

• Klasse II, dubbel geïsoleerd
• Vergelijkbaar met 2000W halogeen
• Energiezuinig
• Beschermingsklasse IP65
• Hoge levensduur lichtbron
• Geleverd exclusief kabel

  

  

Halogeenarmaturen met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding 
voor de prijsbewuste gebruiker.

Kenmerken:

• Klasse II, dubbel geïsoleerd
• Gehard veiligheidsglas
• Inclusief vloerstatief

  

  

Halogeenarmaturen met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding 
voor de prijsbewuste gebruiker.

Kenmerken:

• Klasse II, dubbel geïsoleerd
• Gehard veiligheidsglas
• Geanodiseerde reflector

  

  

3-delig vloerstatief  voor halogeenarmaturen

Kenmerken:

• Uitschuifbaar tot 2.4 m

  

  

De eerste volwaardige LED bouwlamp met gelijke lichtopbrengst
als een halogeenarmatuur

Kenmerken:

• Klasse II, dubbel geïsoleerd
• Professioneel, verstelbaar vloerstatief
• Zeer energiezuinig

  

  

Handzame  compact bouwlamp voorzien van zeer energiezuinige
spaarlampen

Kenmerken:

• Klasse II, dubbel geïsoleerd
• Energiezuinig
• Beschermingsklasse IP65
• Hoge levensduur lichtbron

  

  

De Eurom LO120 luchtontvochtiger is een uitstekende machine 
voor het drogen van lucht. De Eurom LO120 beschikt over een 
handig bedieningspaneel en  afleesdisplay, een anti-bacterieel filter 
en een aansluiting voor een waterslang. 

Kenmerken:

• Ontvochtigingscapaciteit 120 L/24h
• Energieverbruik 1650 W
• Luchtverplaatsing 850 m3/u
• Aansluitspanning 230V / 50 Hz
• Werktemperatuur 5 - 35 ºC

De Eurom LO070 luchtontvochtiger is een uitstekende machine 
voor het drogen van lucht. De Eurom LO070 beschikt over een 
handig bedieningspaneel en  afleesdisplay, een anti-bacterieel filter 
en een aansluiting voor een waterslang. 

Kenmerken:

• Ontvochtigingscapaciteit 70 L/24h
• Energieverbruik 1360 W
• Luchtverplaatsing 850 m3/u
• Aansluitspanning 230V / 50 Hz
• Werktemperatuur 5 - 35 ºC

De Aircleaner AC 1800 H13 filtert fijne stof uit het luchtruim. Met 
een vermogen van 1.800 m³/h en een afscheidingsgraad van 
99,99% (HEPA 13) bij maar 23 kg gewicht en 245 W vermogen
 is dit het kleinste, lichtste en efficiëntste apparaat in zijn klasse.

Kenmerken:

• Onderdruk max. 600 Pa
• Hoofdfilter HEPA 13
• Voorfilter G 4

De XL9S is een heater van het A-merk Master met een vermogen 
van 29-43 kW. Stille werking en makkelijk te onderhouden. 
De heater heeft een sterke, resistente constructie en geeft 
gestuurde stralingswarmte uit zonder dat deze lucht verplaatst

Kenmerken:

• Afmeting 1200 x 760 x 1130 mm
• Gewicht 62 kg
• Volume reservoir 60 l
• Brandstof diesel/kerosine
• Brandstofverbruik 2.3kg/h

Robuuste ventilator kachel met metalen behuizing en handige 
beugel. Door de grote ventilator, zeer geschikt voor het 
verwarmen van ruimtes als uw werkplaats. Met  3000W is deze 
kachel in staat om een ruimte van maximaal 50 m2 (afhankelijk 
van de isolatie) te verwarmen. 

Kenmerken: 

• Metalen behuizing
• 500-3000 Watt
• Oververhittingsbeveiliging
• Afmetingen: 35,5x30x46 cm
• Gewicht: 6 kg

De Eurom EK9002 heeft een zeer hoog vermogen van maximaal 
9000 Watt. De kachel werkt op krachtstroom en is dan ook 
voornamelijk geschikt voor werkplaatsen, opslag en 
fabrieksruimtes waar krachtstroom aanwezig is.

• Metalen behuizing
• 4500-9000 Watt
• Oververhittingsbeveiliging
• 400v krachtstroom
• Gewicht: 13 kg
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