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NIEUW
4,2 LTR

HANDREINIGERS 
CLASSIC/SPECIAL
de gel van de Classic is geschikt voor middel-
zware industriële vervuiling. De pasteuze 
reiniger Special is ook geschikt 
voor zware vervuiling.
www.dreumex.nl
287.575.0106/0220
Normaal vanaf  18,81 55,00

4 bussen

SNELTAKELSET EST210
handig koffertje vol hijsbenodigdheden altijd 
bij de hand. Incl. sneltakel EST 210 met een 
max. tilgewicht van 1 ton en 3 meter ketting-
lengte, twee stuks rondstroppen van 1 mtr 
lengte en met max. tilgewicht van 1 ton, 
twee harpsluitingen én een anti-slipmatje. 
www.estil.nl
962.284.2020

159,00
Setprijs

COMPLEET

NIEUW

WERKINSTAPPER B1555
praktische, stoer uitgevoerde hoge instapper met een 
ongeëvenaard loopcomfort. Gemaakt van gewaxed 
bruin leder, met stalen neus en tussenzool en met 
een olie- en hittebestendige (tot 300°) zool. 
Verkrijgbaar in maat 40 t/m 47.
www.bucklerboots.nl
151.693.2790-97

19,95
31,11

HANDLAMP LED 3W
voordelige, kwalitatief bijzonder 
indrukwekkende handlamp met 
enorme lichtopbrengst van 270 
Lumen! Met 3 Watt power Led en 
1,5Ah Li-Ion accu, die met ofwel 
een 230V adapter óf autolader is 
op te laden. Heeft handige op-
hanghaak, waarmee u de handen 
vrij heeft bij uw werkzaamheden.
www.keraf.nl
865.782.0495

3 WATT POWER LED

NIEUW

MAX. 270 LUMEN

99,00
P/paar

20 KGABSORPTIEKORREL 
ALGANIET
te gebruiken voor het 
absorberen van oliën, vetten, 
benzine en andere chemische 
substanties. Inhoud 20 kg.
 956.576.2350

6,50
P/zak 10,45

BATTERIJEN AAA / AA
de professionele batterijen 
van Duracell. Nu in aktie. 
940.786.5180-81
Normaal p/stuk  0,79 4,00

Doosje á 10 stuks

HOGEDRUKREINIGER 1152 TST
hogedrukreiniger met veel technische verbeteringen, zoals 
langere plunjers, lekkage-terugvoersysteem, vernieuwde 
By-pass en andere ergonomische innovaties. Geleverd 
inclusief het nieuwe, lichtgewicht pistool M2000.
www.kranzle.nl
855.554.0406

Aansluitkabel 5 meter met kabelopwikkeling
Traploze druk- en volumeregeling 
Manometer van roestvrij staal
Totaal-stop systeem 

MAX. WERKDRUK 130 BAR

INCL. 15 M SLANG

WERKOPP. 706 M 2

855 KRANZLE 
HOGEDRUK-
REINIGERS

Vuilfrees

Spuitpistool

RVS spuitlans

599,00
759,00

940 PETZL 
HOOFDLAMP 

PIXA

HOOFDLAMP PIXA1
perfecte hands-free hoofdlamp voor professionals. 
Eenvoudig te bedienen en uiterst duurzaam. Geeft krachtige, 
constante lichtbundel tot 15m gedurende 12 uur. Reserve-
verlichting geeft lichtbundel tot 5 meter gedurende 10 uur! 
Lamp kan tot 45° gedraaid worden. Bestand tegen vallen 
tot 2m. Een half uur waterproof bij één meter diepte.
www.petzl.com
940.781.0151

67

Montageplaat 
voor helm-
bevestiging. 

25,00

Uitgave 2542
Aanbiedingen geldig zolang de
voorraad strekt doch uiterlijk 
tot en met eind november 2015.
Deze folder werd met veel
zorg samen gesteld, maar
wijzigingen in prijs, model
en kleur zijn voorbehouden.
Vermelde prijzen zijn in euro’s
excl. BTW en excl. eventuele
verwijderingsbijdrage.
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PILOTENJACK ARKANSAS RWS
4-in-1 jas: winter- en zomerjas, bodywarmer en 
fleecevest. 80% polyester, 20% katoen. Verlengd 
achterpand. Extra windvanger achter de rits. Met 
mouwen klasse 3, zonder mouwen klasse 2. EN 
471 RWS. Perfect voor bouw, gemeentewerken, 
groenvoorziening, scheepvaart en stratenmakers. 
Maten: S-3XL.
www.rehamij.nl
145.239.4439-44

REGENJAS GROEN
ongevoerde P.U. stretch jas met 
verdekte ritssluiting, drukknopen 
en elastiek in de mouwen. Voor-
zien van twee zakken met klitten-
bandsluiting en een vaste capuchon 
met aantrekkoord. Heeft wind-
vangers in mouwen. Ideaal 
voor (land-) bouw, schoon-
maak en tuinbouw. 
Maat: S - XXXL.
www.rehamij.nl
145.239.5320-25

REGENBROEK GROEN
P.U. stretch broek met elastiek in de 
taille en aan weerszijden op heup-
hoogte twee doortasters (afsluitbaar 
met rits). Maten: M - XL.
145.239.5347-50

13,00
15,25

THERMO UNDERWEAR
shirt met lange mouwen voor 
optimaal comfort. Verkrijgbaar 
in de maten L, XL en XXL.
www.craftatwork.nl
547.239.6090-92

THERMO PANTALON 
97010
zwarte thermobroek die perfect 
aansluit op uw lichaam en een 
comfortabele pasvorm heeft. 
Voorzien van perfecte afvloei-
ing van transpiratievocht. Ook is 
het zacht en ademend. Machi-
naal wasbaar en kan ook in de 
droger. Verkrijgbaar in de maten 
L, XL en XXL.
547.239.6116-18

29,95
35,95

29,95
35,95

De thermo werkkleding van Craft is ontworpen om direct op de huid te worden gedragen. De structuur van de 
thermokleding en de manier waarop de kleding is genaaid, zorgt er voor dat het zweet maximaal wordt afgevoerd 
en dat de isolerende eigenschappen optiaal worden benut. Of het nu verkoelend moet werken, of dat het er juist 
voor moet zorgen dat je lekker warm blijft.

47,50
67,95

4-IN-1 JACK

PU FLEX

PU FLEX

19,50
20,80

RVS REINIGER 
de beste RVS cleaner 
die we tot op heden 
hebben gevonden. 
Spuitbus van 600 ml, 
ook geschikt voor alu-
minium en chroom.
www.3m.nl
406.575.0301
Normaal p/bus  12,50

10,00
VPE12: p/bus

GASLEKZOEKER AERO
spray voor het opsporen van lekkages in 
o.a. leidingen, koppelingen, ventielen en 
kranen. Toepasbaar voor alle (brandbare) 
gassoorten (ook zuurstof en freon). Met 
Gastec QA-keur. Inhoud 400 ml.
www.griffon.nl
473.564.1812

NIET CORROSIEF

400 ML

ONBRANDBAAR

4,50
P/bus 5,99

BORGMIDDEL 243
middelsterk schroefdraadborgmiddel voor 
draad tot m36. Functionele sterkte na 2 uur, 
bij kamertemperatuur. Losbreeksterkte voor 
m10-bouten 20 Nm. Bestand tegen tempera-
turen tot 1500C. Inhoud 50 ml. 
636.570.3286

TEFLON/PTFE SPRAY 
multifunctioneel smeermiddel voor 
smeren van metalen en kunststoffen 
die onder langdurige en hoge 
belasting staan.
473.577.0101

7,50
P/bus 10,45

400 ML

32,50
39,80

TAPEIND BORGMIDDEL 270
borgt schroefdraad met hoge sterkte. Zodoen-
de mogelijk om tapeinden zonder overmaat te 
gebruiken en daardoor spanningsvrij te mon-
teren, waardoor lichtere constructies mogelijk 
worden. O.a. voor tapeinden in motorblokken, 
pomphuizen, flens aansluitingen etc. Max. 
draadmaat: tot M 20 en handvast na 5 tot 
15 min. Inhoud 50 ml.
www.loctite.nl
636.570.3770

30,00
39,80

MULTISPRAY 6-PACK
welbekende veelzijdige spray tegen corrosie, 
maar ook smeermiddel, onderdelenreiniger, 
roestverwijderaar en contactspray.
www.wd-40.nl
576.577.1407
Per stuk  5,50

576.577.1445
MULTISPRAY

WD40 500 ML P/BUS 27,50
6-pack 42,55

50 ML

50 ML

AKTIE

NU 12 BUSSEN HALEN EN 

MAAR 9 BUSSEN BETALEN
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130 CM

STEEKWAGEN EX-GH150
lichte 5,5 kg wegende aluminium steek-
wagen. Zeer robuust en zeer compact op 
te bergen. Voorzien van elastische span-
band en Ø18cm wielen met TPR banden 
voor een hoge flexibiliteit en weerstand 
tegen scheuren. 
www.matadoreurope.nl
458.272.2004

79,00
138,23

TAURUS TGB/TDO
zwarte enkel en dubbel oploopbare industrietrap. Antislip-coating 
op de steunbeugel zorgt voor extra grip. Zwarte coating is vuilaf-
stotend en geeft niet af. Voorzien van 2 bordessen en omsloten 
scharnier-systeem voor extra stabiliteit.
www.altrex.com

2 sec.2 sec

 

150 kg

MAX.

NEN
2484 

Professioneel 
gebruik 
(Arbo)

155,00
TGB vanaf 186,00

95,00
TDO vanaf 117,00

CONTAINERSLOT 080-100
robuust slot, SCM geclassificeerd, klasse 
zwaar. Bestaat volledig uit één stuk, dus 
geen onderdelen. Past op vrijwel elke 
container en valt op door haar signaal-
kleur. Incl. Lightkey.
135.325.5801

135.325.5801 
CONTAINERSLOT 

SCM

159,00

“LOOP” KETTING 090-050
unieke, multifunctionele anti-diefstalketting met lus-
bare ketting en stick met 18 mm diameter doorsnede. Met 
beschermhoes. Kan rond een wiel, paal of steiger worden 
gelegd. Wordt geleverd met 5 sleutels in een koffertje. Scm 
gekeurd, vele toepassingen mogelijk.
www.doublelock.com
135.558.0013

99,00
129,00

69,00

Artikelnummer Type Sta-
hoogte

Treden Van Voor

Enkel oploopbaar
143.265.2003 TGB-3 0,70 m 3  186,00  155,00
143.265.2004 TGB-4 0,95 m 4  208,00  170,00
143.265.2005 TGB-5 1,20 m 5  233,00  180,00
143.265.2006 TGB-6 1,40 m 6  268,00  220,00
143.265.2007 TGB-7 1,65 m 7  311,00  255,00
143.265.2008 TGB-8 1,90 m 8  335,00  275,00
143.265.2010 TGB-10 2,35 m 10  420,00  345,00
143.265.2012 TGB-12 2,80 m 12  493,00  395,00
Dubbel oploopbaar
143.265.2102 TDO-2 0,45 m 2x2  117,00    95,00
143.265.2103 TDO-3 0,70 m 2x3  205,00  165,00
143.265.2104 TDO-4 0,95 m 2x4  236,00  190,00
143.265.2105 TDO-5 1,20 m 2x5  274,00  220,00
143.265.2106 TDO-6 1,40 m 2x6  308,00  250,00
143.265.2107 TDO-7 1,65 m 2x7  344,00  275,00
143.265.2108 TDO-8 1,90 m 2x8  395,00  315,00
143.265.2110 TDO-10 2,35 m 2x10  496,00  395,00
143.265.2112 TDO-12 2,80 m 2x12  592,00  475,00

LADDERKLEMMEN 2 STUKS
handige, voordelige set om om makke-
lijk en veilig ladders op de imperial van 
uw (bedrijfs-) wagen te bevestigen. Ook 
handig om ladders te kunnen stallen. 
Geleverd per 2 stuks.
999.269.0921

TOPKWALITEIT

NIEUW

MAX. DRAAG-

VERMOGEN 150 KG 

500 ML

1 LTR

2,00
Vanaf 3,13

ISOLATIETAPE 53948
in vele kleuren verkrijgbaar. Speciaal samen-
gestelde, zelfdovende PVS tape met hoge 
folieflexibiliteit en hoge kleefkracht voor bij 
lage temperaturen. Door plastificeerders die 
ongevoelig zijn voor bekabelingssystemen, 
ideaal voor elektrische isolatie. 
www.tesa.nl
114.578.1081-88

50 M X 19 MM1,25
P/rol 5,00

P/rol 6,38

HANDSCHOENEN LATEX
biologisch afbreekbare, gepoederde wegwerp-
handschoenen. Perfecte grip, ook bij nat weer 
en hoge vingergevoeligheid. CE categorie1. 
Verpakt per 100 stuks, maten S, M, L en XL. 
Ideaal voor o.a. chemicaliën, food, schilderen, 
schoonmaak, voegen.
145.239.3101-04

5,00
100 st. 6,46

MARKEERVERF
voor markeren van constructies, opgravingen, wegwerk-
zaamheden en voor verkeersveiligheid. Kan aangebracht 
worden op metaal, beton, asfalt, gravel, aarde, gras etc. Lost 
niet op in water en is sneldrogend. Droogtijd bij 20˚C is al 
kleefvrij na 20 minuten.
530.577.4544-45

12,95
P/bus 17,11

SUPERONTVETTER PROF
krachtig, voor de moeilijkst te 
verwijderen soorten vuil.
www.bluewonder.nl
164.575.0355

ZÉÉR EFFECTIEF

PROFESSIONEEL   
4,95

P/fl es

MARKERINGSTAPE 50X33
taai geplastificeerde PVC tape met rubber kunsthars 
kleefstof die op tal van oppervlakken toepasbaar is. 
Ideaal voor tijdelijke of niet-dringende waarschuwings-
markering. Zelfs met hand afscheurbaar. Verkrijgbaar in 
zwart/geel en rood/wit.
114.578.5187/88

PICTOGRAMMEN VEILIGHEID
diverse pictogrammen ter waarschuwing 
in diverse situaties. Chemische stoffen, 
oogbescherming en/of hoofd-
bescherming. Waarschuwen is 
beter dan bedrijfsongevallen 
op uw geweten hebben.
www.pickup.nl
544.390.0310-22



Okt - Nov ‘15
Prijzen in Euro, exclusief BTW,
zolang de voorraad strekt.
Exclusief verwijderingsbijdrage,
Druk- en zetfouten onder voorbehoud.

BOUW Okt - Nov ‘15
Prijzen in Euro, exclusief BTW,
zolang de voorraad strekt.
Exclusief verwijderingsbijdrage,
Druk- en zetfouten onder voorbehoud.

BOUW

4 13

INVERTER MMA 160E
compacte, draagbare 230V elektrode-inverter met 
traploze regeling van de lasstroom en thermisch 
beveiligd tegen overbelasting. Met robuuste metalen 
behuizing. Perfect voor constructiebedrijven, reparatie 
en onderhoud, productiebedrijven, chemische 
bedrijven, scheepswerven, etc. 
www.ticoweld.com
181.236.1964

Frequentie: 50/60 Hz
Zekeringwaarde: 16A T
Lasstroom Bereik: 15 - 160A

Vermogen Elektrode: 3,7 kVA
Vermogen TIG: 2,8 kVA

23

449,00
565,00

LASINVERTER MMA 1630
ideaal voor alle onderhouds- en reparatiewerkzaam-
heden bij het lassen. Zeer robuust, maar licht van gewicht, 
waardoor deze m.b.v. een draagriem naar elke locatie kan 
worden gedragen. Heeft een netspanning van 230V en een 
lasstroombereikvan 10 tot 160 Ampère. Zowel geschikt voor 
MMA als TIG lassen met elektroden tot wel 3,25mm. Verder 
voorzien van een digitale ampèremeter voor instellen en 
uitlezen van de lasstroom. Spatwaterdicht, twee jaar garantie. 
www.laskar.nl 
456.236.1930

MMA + TIG

GESCHIKT

 

319,00
410,00

ROBUUST

230 VOLT

LICHTGEWICHT

BEREIK TOT 160A

349,00
385,00

LASTRAFO PROFI 160
trapsloos regelbare wisselstroom-lasmachine met 
robuuste plaatstalen behuizing en kopergewikkel-
de transformator. Voorzien van thermische beveili-
ging en met een aansluitspanning van 230 of 400V.
www.ticoweld.com
181.236.1512

Afmeting (lxbxh): 400x400x480 mm.
Open klem spanning: 50V / 55V

 vermogen: 3,7-4,3 kVA
asstroom bereik: 35 - 160A
requentie: 50/60 Hz

Zekeringwaarde: 16A T
Gewicht: 43 kg

TOPKWALITEIT

500 WATTSLIJPMACHINE DS8150TS
professionele werkbankslijpmachine met 500 
Watt vermogen en 5 jaar garantie. De afstand 
tussen het motorhuis en de slijpschijven is extra 
groot dus optimaal bereikbaar.
www.creusen.nl
178.230.7062 219,00

280,00

BANDSLIJPMACHINE BS 975HD
met gevulkaniseerd (rubber) contactwiel èn aandrijf-
wiel voor intensief gebruik in industrie, werkplaats en 
machinefabriek. Geschikt voor contactslijpen, vlakslij-
pen, afkanten en afbraamwerkzaamheden. De slijp-
banden zijn eenvoudig verwisselbaar. Vermogen 4 kW. 
Zonder afzuiging.
178.230.7455

OOK LEVERBAAR MET 

AFZUIGING

INCLUSIEF

GRATIS
10 SLIJPBANDEN 

949,00
1020,00

GEHOORKAP OPTIME 1
goedkope, maar kwalitatief sterke 
koptelefoon met nekband en opvouwbare 
hoofdbeugel. Gegarandeerde goede 
pasvorm en weinig druk. 
www.peltor.se
406.239.0510 SNR

27 dB

GEHOORKAP OPTIME 2
effectieve bescherming bij lage frequenties. 
Brede, zacht gepolsterde hoofdbeugel zorgtvoor 
een goede gewichtsverdeling en de tweepunts-
ophanging voor comfort bij langdurig gebruik. 
Zachte, met vloeistof gevulde dichte kussens 
bieden extra comfort. 
406.239.0520

SNR
31 db

SNR
35 dB

GEHOORKAP OPTIME 3
met dubbele schaal die resonantie mini-
maliseert. Met max. hoog-frequentie-
demping, waardoor signalen en spraak 
gemakkelijk gelijktijdig gehoord kunnen 
worden. Akoestische verbinding voor 
optimale demping van lage frequenties. 
De zacht schuimplastic gevulde afdichtings-
ringen voor perfecte pasvorm en weinig druk.
406.239.0530

15,00

17,50

20,00

PALLETWAGEN EPW-25
met hydraulische pomp met overlastventiel. De 
vulopening is daarbij eenvoudig bereikbaar. Massief stalen 
profiel. Kunststof afloopwielen onder het einde van de lepel. 
Zeer nauwkeurig zakken bij b.v. glas. Tandem vork-
rollen en stuurwielen bekleed met polyurethaan 
voor geluidloze voortbeweging. www.estil.nl
962.275.6005
Normaal  349,00

Nu  100,00 korting 
bij inlevering van uw 
oude palletwagen

MIN. VORKHOOGTE 85 MM

VORKMAAT 110 X 55 CM

CAPACITEIT 2500 KG

249,00
Nu bij inruil:

DOMMEKRACHT ED
lasting op kop en klauw zijn 

gelijkwaardig. Door optimale overbrenging 
zeer lage slingerkracht. Veiligheidsslinger 
voorzien van lastdrukrem voor lastvergren-
deling in elke gewenste stand. Met veilige 
werking door dubbel palsysteem. Eenvoudig 
te transporteren door opklapbare slinger. 
www.estil.nl
962.284.0032/33/35

Artikelnummer Type Van Voor
962.284.0032 1500 kg ED-1,5  160,00  150,00
962.284.0033 3000 kg ED-3  195,00  175,00
962.284.0035 5000 kg ED-5  210,00  195,00

150,00
Vanaf 160,00

DIN 7355
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SHELLFO
zeer licht en comfortabel.
Verkrijgbaar met twee ma-
ten glashouders. Xanthos 
10 lasglas. Glashouder 
100 x 120 mm.
www.northsafety.com
250.239.0002

22,50
27,43

LASHANDSCHOEN 150 MM
soepele handschoen van 
nappaleer voor precisie-
werkzaamheden. Met 
rundsplitlederen kap. 
www.rehamij.nl
145.239.3063 3,95

P/paar 4,92

LASKAP 100
 zeer aantrekkelijk geprijsd en eenvoudig in gebruik. De auto-
matisch donkerkleurende lasfilters (ADF) zijn uitermate geschikt 
voor lassers die af en toe lassen. Goed zicht op het werkstuk 
voor én tijdens het lassen, zonder de bescherming af te hoeven 
nemen. Het lasfilter heeft een uitstekende optische kwaliteit, 
betrouwbare omschakeling van licht naar donker. Kan voor de 
meeste lasprocessen zoals MIG/MAG, elektrodelassen en vele 
TIG-toepassingen gebruikt worden. 
www.speedglas.nl
406.239.0020-21

139,00

Artikelnummer Type Kleur 
406.239.0020 75110 10
406.239.0021 75111 11

LASDRAAD MIG 0.8/1.0 MM
verkoperd massief lasdraad met perfecte laseigen-
schappen voor zowel in het kortsluitboog- als in open 
booggebied. Gegarandeerde, constante kwaliteit. 
Ideaal voor lassen van on- en laaggelegeerde staal-
soorten. Stroomsoort DC+.
www.laskar.nl 
456.236.2008/10/18

Artikelnummer Diameter ø Gewicht Van Voor
456.236.2018 0,8 mm 5 kg  15,60  12,50
456.236.2010 1,0 mm 15 kg  38,70  32,50
456.236.2008 0,8 mm 15 kg  42,30  35,00

12,50
P/rol vanaf 15,60

0.8 OF 1.0 MM

LASELEKTRODE RUTIEL E6013
voor ongelegeerd staal, voor algemeen 
gebruik.
www.laskar.nl
456.236.2760-63

LASELEKTRODE BASISCH 
E7018-1
voor ongelegeerd staal, zeer geschikt 
voor hoogwaardige constructies.
456.236.2764-67

14,00
P/koker

15,00
P/koker

INBUSSLEUTELSET 
950KPL/9BM
de beste set die wij kennen: 
9-delig met kogelkop, dus 
draaien onder een hoek mogelijk. 
Maten: 11/2, 2, 21/2, 3, 4, 5, 
6, 8 en 10.
www.wera.de 
647.120.0599

Kogelkop.10,00
24,23

BITSET IMPAKTOR 30-DELIG
zeer volledig uitgeruste impaktorset met één 
Impaktor-houder met snapring en ringmagneet, 
20 Impaktor bits en 9 standaard-Torsionbits. Houder met 
ringmagneet voor het eenvoudig houden van lange en zware 
schroeven, ook ideaal voor bovenhandse arbeid. De ruwe 
diamantbekleding van de bits reduceert door een grotere 
wrijvingsweerstand het wegglippen uit de schroef.
www.wera.de 
647.122.2314

Ruwe diamant-
bekleding.

49,00
87,75

VDE SCHROEVENDRAAIERSET
7-delige schroevendraaierset met prettig 
Kraftform handgreep, lasertip en incl. spanningzoeker. 
www.wera.de 
647.124.9047

INCL. WANDREK

7-DELIG

29,95
49,56

NIEUW

MICRO-SET
mooi 11-delig microsetje voor 
fijnmechanische toepassingen. 
Handig voor bijv. smartphone. 
Heeft een handig klingwissel-
systeem voor het snel verwisselen 
van de klingen die automatisch 
worden vergrendeld. Voor het 
precieze werk altijd de juiste 
microschroevendraaier!
www.wera.de 
647.124.905

ZIJKNIPTANG 7002 
met gepolijste kop en snijcapaciteit van 
4 mm Ø hard draad. Lengte 160 mm. 
Ook verkrijgbaar 180 mm uitvoering. 
www.knipex.de
353.104.1509

15,00
23,26

19,00
31,53

160 mm

ZIJSNIJTANG 7006 VDE 
voor harde en zachte draad, verchoomde kop en zware 
iso-latiegrepen. Lengte 160 mm. Ook verkrijgbaar in 
140mm uitvoering. 
353.104.1524

160 mm

12,50
Vanaf 16,28

MONIERTANGEN 9901
ideaal voor vlechten en knippen van 
binddraad. Snel en betrouwbaar. Dankzij 
onovertroffen precisie en lange levensduur 
meest verkochte moniertang ter wereld! 
Gemaakt van speciaal gereedschapsstaal, 
in olie gehard en getemperd. Verkrijgbaar 
in diverse lengtes: 220mm - 300mm.
www.knipex.de
353.104.2807-10

11-DELIG

220/250/280/300 mm

39,00
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Zaag het profiel 
op lengte.

Buig het profiel op maat
(afhankelijk van uw toepassing).

Klaar!

QUICK-FIX MONTAGESET
in de bouw, elektrotechniek en andere sectoren wil het wel eens voorkomen dat in moeilijke situa-
ties stevige verbindingen moeten worden gemaakt. Improviseren is leuk, maar bijzonder onhandig 
en tijdrovend. Deze geweldig complete set maakt het maken van staalverbindingen in elke situatie 
een eenvoudige klus. M.b.v. een robuuste buigtang kunnen stevige, geperforeerde stalen banden op 
maat en in juiste hoek worden gebogen. De gaten bieden ruimte voor bevestiging 
van fittingen, schroeven, kranen, enz.
www.fi scher.nl
219.578.6012

GEPERFOREERDE BAND
stalen banden, verzinkt van 5cm breed 
en 3mm dik die op maat kunnen wor-
den gezaagd om daarna met de buig-
tang bewerkt te worden. Lengte 2 mtr.
219.578.6001

Zo werkt het:

Sluitring 
5x20

Sluitring 
8x20Fixeerplaat

Buigtang om de geperforeerde band in 
elke gewenste hoek te buigen voor een 
breed scala aan toepassingen.Rondstaalbeugels

Zeskantbout 
M8 diverse 
lengtes

Moer M8
Plug SX 8

Draadstift

Boorschroef

14,95
Per stuk

109,00
Setprijs: 169,99

NIEUW

METALEN KIST

ONEINDIGE OPLOSSINGEN

IN STALEN BAND

ASSORTIMENTSDOZEN 
O-RINGEN
handig setje met maar liefst 30 ver-
schillende maten. Heeft maar liefst 
382 o-ringen, type G. Geleverd in 
handige opbergcassette. 
999.839.1301

9,95

ASSORTIMENTSET
complete set zekeringen 
en houders in mini, 
midi en maxi.
www.ae-industries.com
347.789.0995

KABELSCHOEN + ADERHULSSET
combinatie-assortiment geïsoleerde kabel-
schoenen en adereindhulzen in een 21-vaks 
metalen kist. Inhoud:
 430 gangbare kabelschoenen en 900 

   adereindhulzen 0.5 t/m 2.5 mm 2

 400 twinadereindhulzen 0.5 t/m 1.5 mm 2
 Incl. aluminium sperkrimptang t.w.v. 

  € 119,- bruto
www.klemko.nl
499.789.0941135,00

154,00

24,95
35,00

NIEUW

SCHAARVETSPUIT M10
schaarvetspuit met pijpje en aan-
zetstuk voor patronen en los vet.
481.219.0234 

VETPATROON 12511
vetpatroon voor algemene 
smering van glij- en rollagers 
aan machines, apparaten en 
voertuigen. Waterbestendig en 
geschikt voor hoge belastingen. 
481.219.0305

TRECHTERS
eenvoudige trechters van sterk 
kunststof, variërend in diameters 
van 100 tot 350 mm.
www.pressol.com
481.652.3013-18

Artikelnummer Diameter ø Voor
481.652.3013 100 mm  1,25
481.652.3014 120 mm  1,50

400 GRAM

1,25
Vanaf

15,00
22,35

3,95
5,72

3,50
P/rol 4,80HANDDOEKROLLEN

MIDIREC 5723
 Afmetingen: 300 m x 22 cm.
662.577.2507

DISPENCER MIDI-
WIT 5156
 662.577.2804 29,50

39,42

TRICOT LAPPEN
 662.577.2003/13

Artikelnummer Kleur Van Voor
662.577.2013 Bont  12,00  10,00
662.577.2003 Wit  23,40  20,00

10 KG

10,00
P/doos vanaf 12,00

COMPRESSOROLIE H68
noodzakelijk voor smering van zuiger-
compressoren en druppelsmering van 
schottencompressoren. 
www.kroon-oil.com
740.577.1318

1 LTR

7,50
10,78

BOOROLIE EMTOR
metaalbewerkingsolie, gebaseerd op 
minerale olie met additieven. Kan worden 
ingezet als koelsmeermiddel voor boren, 
draaien en zagen van normale staalsoorten, 
maar in combinatie met water ook geschikt 
voor bescherming tegen corrosie en biedt 
goede weerstand tegen bacteriegroei.
740.577.1438

5 LITER

HANDIG

BESCHERMT 

TEGEN CORROSIE

VOORKOMT

BACTERIEGROEI

29,00
48,75
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TOPKWALITEITMETAALBOORSETS
korte spiraalboren met cilindrische 
schacht. DIN 338. TiN-tip gecoat 
4xD en geschikt voor staal, gietijzer, 
aluminiumlegeringen en synthetische 
materialen zoals thermo- en 
duraplasten. 
www.dormertools.nl
257.201.2014-15

Artikelnummer Inhoud Maten Voor
257.201.2014 19-delig ø 1-10    55,00
257.201.2015 25-delig ø 1-13  105,00

55,00
Vanaf

7,50
Vanaf 10,35

REPARATIESET
04010
professionele set bestaande 
uit inserts om schroefdraad 
te repareren. Set bestaat uit 
boor, tap, inbrenger, inserts.
Bout maat: M 6x1.00
www.voelkel.com
517.351.9540

Boren.

Tappen.

Schroefdraad 
plaatsen.

20,00
34,71

TRAPBOREN
10-traps boor gemaakt van hoogwaardig 
moybdeenstaal voor het maken van ronde gaten 
in metaalplaat, buizen, PVC, hout en koper. 
Hebben een enkelvoudige spaangroef voor 
maximale controle.
www.irwin.nl 
533.201.5004/29

39,00
Vanaf 48,90

Artikelnummer Typenr. Bereik Van Voor
533.201.5004 10502853 4-22 mm  48,90  39,00
533.201.5029 10502855 5-28,3 mm  72,70  59,00

DRAADSNIJOLIE AERO
hoogwaardige minerale olie voor 
alle draadsnijtoepassingen. Speciaal 
ontwikkeld voor drinkwaterinstallaties 
waar lokale voorschriften het gebruik 
van vloeistoffen op basis van minerale 
olie verbieden. 
www.ridgid.eu
535.577.1481

8,95
P/bus 13,32

PIJPSNIJDERS 150L
voor het afkorten van harde 
en zachte koper, aluminium, 
messing buizen. Pijp ø 6-36 mm.
www.ridgid.eu
535.185.0015

32,50
42,70

SNIJBOOROLIE 090407
hoogwaardige olie ter voor-
koming van oververhitting 
van metaal bij snij- en 
boorwerkzaamheden. 
Inhoud 500 ml.
www.motip.com

HANDTAPPEN HSS-G
ideaal voor goed verspanend materiaal 
tot 900 N/mm² en geschikt voor ongele-
geerde als laaggelegeerde staalsoorten. 
Toepasbaar op doorlopende en blinde 
gaten. Voldoen aan norm DIN 352. 
Verkrijgbaar in M4, M5 en M6.
517.202.1034/36/38

MACHINETAPPEN HSS-E
ideaal voor goed verspanend ma-
teriaal tot 900 N/mm² en geschikt 
voor ongelegeerde als laaggele-
geerde staalsoorten. Alléén toe-
pasbaar op doorlopende gaten. 
Voldoet aan norm DIN 317.
www.voelkel.com
517.202.1513-15

6,50
Vanaf 9,00

7,50
P/bus 11,93

600 ML

PR
ECI

ES

NIEUW
SPANNING-DETECTOR 1-ACII
de beste spanningzoeker in zakformaat die wij kennen. U hoeft geen 
contact te maken met een blootliggende geleider, maar raak eenvou-
digweg met het uiteinde van de spanningszoeker een contactstrip, 
contactdoos of stroomdraad aan en als er spanning aanwezig is, 
licht het uiteinde van de spanningszoeker rood op en geeft het 
apparaat een pieptoon weer.   
www.fl uke.nl
628.125.2501 25,00

20,00
31,53

ZIJSNIJTANG 7006 VDE 
voor harde en zachte draad, 
verchoomde kop en zware 
isolatiegrepen. Lengte 160 mm. 
Ook verkrijgbaar in 140mm 
uitvoering. 
353.104.1524

160 mm

TWINKEY
multifunctionele sleutel voor sluitwerken, gemaakt van licht zink- 
en persgietijzer. Deze 8-delige versie heeft 2 schakelkastsleutels die 
d.m.v. 2 magneten aan elkaar kunnen worden verbonden. Ideale 
sleutel voor o.a. gebouwentechniek, gas en water verzorging en 
afsluitsystemen.
www.knipex.de
353.322.0201

    mm     mm      mm      mm       mm      g
5/6 - 7/8 - 9/10 

- 11
7 - 8/9 - 

10/11 - 12
3 - 5 6 6 - 9 135

HANDIG 22,50
33,26

SCHUIFMAAT 
DIGITAAL 
standaard model schuifmaat 
met een bereik tot 150 mm. 
Eenvoudig af te lezen (cijfer-
hoogte 9 mm). Perfecte opper-
vlaktebewerking voor uitste-
kende glij-eigenschappen.
343.195.0023

95,00

SCHUIFMAAT
uitvoering met speciale 
corrosiewerende legering, 
schaalverdeling en verhoogde 
geleidingen. Buiten- en bin-
nenbekken hebben afschui-
ning, waardoor metingen van 
kleine groeven of boringen 
mogelijk zijn. Met geharde 
meetvlakken, blok-keerschroef 
en dieptemaat.
www.mitutoyo.nl
343.195.0001

24,50
30,00

TREKKER 2-ARM 201
voorzien van omkeerbare haken. 
Aan de ene zijde zijn de haken breed 
voor optimale grip, aan de andere 
zijde smal voor nauwe tussenruimtes. 
Verkrijgbaar in breedte 100 en 
150 mm, hoogtes 75 en 85 mm 
en geschikt voor 14 en 17mm.
387.127.0215-16

TREKKER 3-ARM 202
identiek aan de 201-serie, maar 
nu met 3 armen. Verkrijgbaar met 
zelfde specificaties als de 201.
www.kukko.nl
387.127.0217-18

TREKKER 3-ARM 12 
INSTELBAAR
zijn voorzien van een voorspanin-
richting waarmee de trekkers mbv
bijgeleverde sleutel om het te ver-
wijderen deel kan worden gespannen. 
Geschikt voor het zwaardere werk! 
Verkrijgbaar in breedtes 100-200 mm, 
hoogtes 100-180 mm en geschikt voor 
respectievelijk 17, 19 en 24 mm.
387.127.0111-13

89,00
Vanaf 138,00

39,95
Vanaf 56,80

29,95
Vanaf 43,00

DIGITAAL
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GEREEDSCHAPSTAS MOBIEL
stevige gereedschapstas met geïnte-
greerd telescopisch handvat voor 
het makkelijk vervoeren. Voorzien 
van 2 robuuste wielen, heeft een 
waterbestendige bodem en 2 uit-
neembare gereedschapsbladen. 
Verder met diverse vakken voor 
documenten en accessoires. Tevens 
ook met dubbele veiligheidsriemen 
die de tas ook geschikt maken 
voor het dragen als rugzak.
www.stahlwille.nl
562.188.0107

Made in
germany

NIEUW

95,00
140,00

ONDERHOUDSKOFFER FMST1
robuuste, glasvezelversterkte koffer met
telescopisch aluminium handvat en kleine
wielen, speciaal geschikt voor precisiegereedschappen en 
andere efficiënte opslag. De ‘accordeon’ structuur zorgt 
voor een ruime opslagen praktische toegang tot de gereed-
schappen. Met anti-slip vlakken voor veilige opslag van 
gereedschappen. Onder werkblad vrij in te delen vakken en 
opslagbakjes voor kleine onderdelen. Ideaal voor elektrische 
installaties, loodgieters, onderhoud en automotive.
www.stanleyworks.nl 
564.188.0183

564 STANLEY 
FATMAX ONDER-
HOUDSKOFFER 

FMST1

* Excl. gereedschap.

129,00
172,73

VERSTELBARE MOERSLEUTELS
gefosfateerd en roestwerend behandeld.
www.bahco.com
540.123.0063-65

Artikelnummer Type Bekopening Van Voor
540.123.0063 8073 34 mm    50,06  35,00
540.123.0064 8074 44 mm    81,46  55,00
540.123.0065 8075 53 mm  127,15  85,00

35,00
Vanaf 50,06

DOPPENSET 1/2”
complete, 21-delige kwaliteitset van Duitse makelij. Met een 
60-tands ratel met Quick-release voor het makkelijk verwis-
selen van doppen, 2 verlengstukken 5” en 10”,  elf zeskant 
doppen (10 t/m 24mm), een kardangewricht, een hendel met 
schuifstuk én 5 omschakelbare 72-tands ringsteeksleutels in 
de maten 8, 10, 13, 17 en 19mm.
www.stahlwille.nl
562.122.0175

5 omschakelbare ringsteek-
sleutels, 8, 10, 13, 17 en 19mm.

1 kardangewricht. 60 tands ratel.

11 zeskantdoppen.

21-DELIG

TOPKWALITEIT!195,00
290,00

SCHROEVENDRAAIERSET VDE   
schroevendraaierset met wisselbare klingen 
volgens IEC 60900: 2004 / DIN EN 60900. 
In fraaie roltas. Inhoud:

 Schakelkastsleutels 96 VK 6,3; 97 VK 8,
   1; 98 DK; 99FL.

 Kraftform Kompakt VDE houder.
 4 Wisselbare sleufklingen.
 Spanningzoeker 3,0x70 mm.
 PZ/S1; PZ/S2, PH/S1; PH/S2.
 PH1; PH2, PZ1; PZ2.

www.wera.de
647.124.0371

54 cm 40 cm

24 cm

NU INCL. 
GRATIS MUTS
T.W.V. €  7,50

Telescopisch
handvat.

49,00
96,89

DOORSLIJPSCHIJVEN

LAMELSCHIJF

HAAKSE SLIJPERSET DK1163GX
zeer complete slijperset met 2200 Watt krachtige slijper GA9020 
(230mm) én een 840 Watt sterke haakse slijper 9558HN (125mm). 
De GA9020 heeft een heropstartbeveiliging en een led-indicator, 
is geluidsarm en is optimaal beschermd tegen stof en gruis. Ideaal 
voor metaal en ook beton. Geleverd met twee diamantschijven en 
een afbraamschijf in een stevige kunststof koffer.
www.makita.nl
428.235.0195

MAX. 50Nm

INCL. GRATIS 
45-DLG BITSET!

ACCUSCHROEFBOOR GSR 18V-EC
krachtige 18 Volt machine met borstelloze EC-motortechnologie voor 
100% langere levensduur. Nóg krachtiger met een max. koppel van 
50Nm, waarmee tot 826! schroeven per acculading verwerkt worden! 
Door compacte bouw, breed en praktisch inzetbaar. Incl. L-box, 2 
stuks 4,0Ah accu’s en GRATIS 45-delige bitset.
www.bosch-pt.nl
229.230.2480

ACCUSCHROEFBOORMACHINE 14,4V
krachtige, stof- en spatwaterbestendige machine met 
2 stuks 4,2Ah accu’s, een acculader en geleverd in 
stevige kunststof koffer.
www.panasonic-powertools.nl
862.230.2136

862 PANASONIC 
IP56

TOUGH TOOLS

299,00
359,00

0,75
VPE25: p/stuk

1,00
VPE25: p/stuk

METAAL
zeer voordelige dunne, 
snelle doorslijpschijf. 
Afmetingen: 125 x 2.5.
253.210.4272
Normaal p/stuk  1,69

A-60-T
dunne, snelle doorslijpschijf voor 
staal en Inox: ijzer- en zwavelvrij. 
Afmetingen: 125 x 1.0.
253.210.4411
Normaal p/stuk  2,77

1,50
VPE25: p/stuk

METAAL
zeer voordelige dunne, snelle doorslijp-
schijf. Afmetingen: 125 x 1.0.
253.210.4472
Normaal p/stuk  2,12

SMT-618-Z
met fiber rug dus geen beschadiging 
van het te slijpen materiaal. Uitge-
voerd met zirkonium korrel. In 125 mm, 
korrel 40-60-80.
www.fl exovit.nl
253.217.2514-18
Normaal p/stuk  3,61

Artikelnummer Type 10 stuks
253.217.2514 Z-125 K 40  17,50
253.217.2516 Z-125 K 60  17,50
253.217.2518 Z-125 K 80  17,50

1,75
VPE10: P/stuk

319,00
395,95

INCL. 2 STUKS 4,0Ah ACCU

TOT 826 SCHROEVEN PER LADING!

+

MAX. KOPPEL 31,9 Nm

INCL. 2X 4,2Ah ACCU

209,00
GA9020

9558HN


