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www.fabory.com

FABORY IS DE LEVERANCIER VAN BEVESTIGINGSOPLOSSINGEN,
GEREEDSCHAPPEN EN VEILIGHEIDSARTIKELEN
Op zoek naar een betrouwbare leverancier van uitstekende bevestigingsoplossingen? Waar u ook terecht kunt voor een groot
assortiment gereedschappen en veiligheidsartikelen?
Dan bent u bij Fabory aan het juiste adres!
Wij maken het u gemakkelijk
• Bestellen hoe en wanneer u maar wilt
• Met 15 vestigingen zit er altijd een shop in de buurt
• Online 24/7 bestellen via de webshop
• Mailen of bellen met onze deskundige Customer Service
• Contact met uw eigen account manager
• Logistieke oplossingen (Keepstock)

One-stop-shop
Alles wat u nodig heeft op 1 adres: bij Fabory kunt u terecht voor
meer dan 300.000 bevestigingsoplossingen, gereedschappen,
industriële en veiligheidsartikelen van A-merken.
Voorraadbeheer met Keepstock
Speciaal voor onze klanten hebben wij de logistieke oplossingen
Keepstock ontwikkeld: hiermee bespaart u tijd, geld en ruimte!
Misgrijpen of te veel voorraad is met Keepstock verleden tijd!

Breed distributienetwerk
Al uw vestigingen in Europa kunnen beleverd worden door
één van onze Europese vestigingen. En toch heeft u maar 1
aanspreekpunt!

eCommerce-oplossingen
• Besparing van tijd en kosten
• Bestellen wanneer en zoals u wilt
• Direct inzicht in prijs en beschikbaarheid
• Totale integratie van uw ERP-systeem
• Custom made oplossingen

Fabory biedt u nog meer...

Kennis
U kunt gebruik maken van onze
kennis om uw vraagstukken op
te lossen. We vinden altijd een
passende oplossing. Dat maakt
het verschil!

Kwaliteit
Kwaliteit is voor u de basis,
voor Fabory ook: dat merkt u
in onze producten, diensten en
mensen.

Gemak en kostenbesparing
U kunt uw efficiëntie verhogen
en kosten verlagen doordat wij u
ontzorgen en u zich volledig op
uw eigen processen kunt richten.

Turnhout
Antwerpen
Brugge

Geel

Wondelgem

Roeselare
Kuurne

Deinze

Merelbeke
Hasselt
Zaventem
Sint-Pieters-Leeuw

Charleroi

Check www.fabory.com voor de adresgegevens
van onze shops bij u in de buurt. U kunt uw
online bestelling ook afhalen in één van onze
shops.
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Lommel

Liège

Bestel voor 19.00 uur en uw order
wordt de volgende dag geleverd!

Blinklinknagels
MONOBOLTS
Structurele montage
Waar dragende, structurele verbindingen nodig zijn, zijn Monobolt®
blindklinknagels ontworpen voor een hoge afschuif- en treksterkte.
Monobolts®: “multi-grip sterke structurele blindklinknagel met een
vergrendelde pen en een positieve gatvulling voor gebruik in zware
toepassingen”.

MONOBOLTS

Met de volgende, bij Fabory verkrijgbare, installatietools kunnen de Monobolts
worden bevestigd:
Accu:
POP AVDEL PB3400 (additioneel neusstuk nodig). Art. 35800.780.001
Pneumatisch: POP AVDEL Proset XT3 (additioneel neusstuk nodig). Art. 35805.000.003
Pneumatisch: MASTERFIX MFX280.
Art. 35700.200.001
Belangrijkste kenmerken en voordelen:
• Uitzonderlijke afschuifsterkte en klembelasting
Met uitzonderlijke schuifsterkte en klembelasting is Monobolt ontworpen om de
hoge sterkte prestaties te leveren die vereist zijn in structurele toepassingen.
Monobolts blindklinknagels vormen een extern zichtbare bevestiging wanneer
ze zijn geplaatst.
• Pen mechanisch in de huls vergrendeld
Een mechanisch vergrendelde pen zorgt voor sterke, trillingsbestendige
verbindingen in veeleisende toepassingen zonder het risico van rammelende
of losse pennen. De zichtbare bevestiging aan de buitenkant maakt ook
een eenvoudige visuele inspectie mogelijk om een correcte installatie te
garanderen.
• Uitstekende gatvulling
De radiaal geëxpandeerde huls is in staat om onregelmatige, oversized,
sleufgaten of verkeerd uitgelijnde gaten op te vullen en tegelijkertijd sterke,
trillingsbestendige verbindingen te creëren. Het kan ook helpen de bewegingen
van het plaatmateriaal in niet-standaard gaten controleren.
• Groot klembereik
Door rekening te houden met grote variaties in materiaaldikte, kunnen
Monobolt-blindklinknagels worden gebruikt in een verscheidenheid van
toepassingen om assemblagetijd, voorraadniveaus en kosten te verminderen.
• Uniform alternatief
De Monobolt kan worden gebruikt ter vervanging van een aantal standaard
bevestigingen. Alle Monobolts hebben een 3.1 certificaat!
Toepassingen
Automotive, verwarming en ventilatie, huishoudelijke apparaten, carrosseriebouw,
bedrijfsvoertuigen, kasten en behuizingen, marine, agressieve omgevingen.

Fabory code
34505.064.009
34505.064.016
34503.064.012
34504.064.009
34504.064.016
34502.064.012
34500.064.009
34500.064.016
34501.064.012

Materiaal (huls & pen)
aluminium
aluminium
aluminium
staal
staal
staal
Roesvast staal A2
Roesvast staal A2
Roesvast staal A2

Kop uitvoering
Platbolkop
Platbolkop
100° verzonken
Platbolkop
Platbolkop
100° verzonken
Platbolkop
Platbolkop
100° verzonken

Afmetingen
6,4x9,53mm
6,4x15,87mm
6,4x12,07mm
6,4x9,53mm
6,4x15,87mm
6,4x12,07mm
6,4x9,53mm
6,4x15,87mm
6,4x12,07mm

Klembereik
min.
max.
2,03
2,03
3,17
2,03
2,03
3,17
2,03
2,03
3,17

9,53
15,87
12,07
9,53
15,87
12,07
9,53
15,87
12,07

Afschuifsterkte

Treksterkte

kN

kN

6.00
6.00
6.00
11.78
11.78
11.78
13.20
13.20
11.78

4.22
4.22
4.22
10.45
10.45
10.45
10.45
10.45
10.45

Monobolt Type
2774
2774
2764
2771
2771
2761
2711
2711
2721
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Bevestigingsmaterialen

BUISKLEMMEN
Gemaakt van smeedbaar gegalvaniseerd ijzer
(voor een duurzame en corrosiebestendige
afwerking) om de sterkte, kwaliteit en
conformiteit van de productie te garanderen.
De buisklemmen kunnen eenvoudig worden
gemonteerd op zowel stalen als aluminium
buizen.
Fabory buisklemmen zijn zeer snel en eenvoudig
te monteren. De buisklemmen kunnen op
eenvoudige wijze worden gemonteerd door de
roestvast stalen schroeven met een stiftsleutel te
bevestigen.
Door het grote assortiment buisklemmen is
het eenvoudig om buizen aan te sluiten. Het
assortiment is zeer divers, zoals korte en lange
T-stukken, kniestukken, fittingen, voetplaten,
kruisstukken, hoeken en scharnierstukken.
Deze producten zijn verkrijgbaar in 5
verschillende diameters:
26,9 (type A)
33,7 (type B)
42,4 (type C)
48,3 (type D)
60,3 (type E)
Kenmerken en voordelen
Gemaakt van smeedbaar gegalvaniseerd ijzer
volgens de norm EN ISO 1461 TÜV gecertificeerd
om de sterkte, kwaliteit en conformiteit te
waarborgen.
- Roestvast stalen schroef
- Garantie tot 1500 N/m belasting
- Geen lassen, dus geen brandvergunning
nodig
- Geen schroefdraad, geen boutverbinding
- Kan met een eenvoudige inbussleutel worden
geassembleerd
- Een veelzijdig systeem, eenvoudig aan te
passen op locatie
- Gemakkelijk te installeren, geen speciaal
personeel nodig
- Kan geschilderd worden
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Toepassingen
Klemkoppelingen voor buizen van Fabory kunnen
eenvoudig op buizen worden gemonteerd om
veiligheidssystemen te creëren of voor een
verscheidenheid aan installaties zoals:
- Leuningen - Veiligheidsrails /
Beschermingsbarrières
- Valbeveiliging
- Andere toepassingen voor
veiligheidswerkzaamheden
- Bevestiging van leuningen
- Machinebeschermers
- Rekken en winkelinrichtingen
- Toegangsperrons voor buitengevels en/of
-daken
- Speeltuinen
- Meubilair
- (publiciteits) Banners
- Schermen
- Tentoonstelling standbouw

®

Bevestigingsmaterialen

Lindapter
Fabory heeft het volledige assortiment Steelwork-connections van het merk Lindapter beschikbaar.
Lindapter, ‘s werelds innovator van staalconstructie klemsysteem oplossingen, elimineert de noodzaak om in staal te boren of
te lassen. In vergelijking met traditionele verbindingstechnieken maken Lindapter-oplossingen een snelle installatie en demontage mogelijk, dus met aanzienlijk lagere kosten en behoud van de betrouwbaarheid van het staalwerk.
Het Lindapter assortiment bestaat uit de volgende categorieën:
Installatie bevestigingen
Traanplaat- en roosterbevestigingen
Bevestigingen voor kokerprofielen
Bevestigingen voor staalprofielen
Installatiebevestigingen
®

Toepassingen / Industriesectoren
Dat Lindapter geschikt is voor de designomgeving wordt verder geïllustreerd
Olie & Gas
door de ontwikkelde Hollo-Bolt® Flush Fit, die een esthetische verbinding
Roestvaststalen of thermisch verzinkte bevestigingen van Lindapter zijn
mogelijk maakt doordat de bevestiging geen uitstekende boutkop in het
perfect geschikt om de zware omgevingskrachten op offshore platforms
staalwerk heeft.
te weerstaan. De toepassingen omvatten helidek, explosiewand en dek
uitbreidingsinstallaties. On-shore ook geschikt voor pijpsteunen en vloeren
Materials handling
applicaties. Omdat boren of lassen op locatie wordt vermeden, zijn geen
Bevestigingen van Lindapter in staalwerk zijn bestand tegen dynamische
warmwerkvergunningen vereist, waardoor een veilige en efficiënte installatie
belastingen en trillingen, waardoor ze geschikt zijn voor een reeks toepassinmet een minimale onderbreking van de productiviteit mogelijk is.
gen binnen de material handling sector intern transport. Typische installaties
Staalconstructies
transportsystemen, monorailsteunen en liften. Omdat boren of lassen
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Lindapter
Fabory heeft het volledige assortiment Steelwork-connections van het merk Lindapter beschikbaar.
Lindapter, ‘s werelds innovator van staalconstructie klemsysteem oplossingen, elimineert de noodzaak
te lassen. In vergelijking met traditionele verbindingstechnieken maken Lindapter-oplossingen een sne
tage mogelijk, dus met aanzienlijk lagere kosten en behoud van de betrouwbaarheid van het staalwerk
Het Lindapter assortiment bestaat uit de volgende
Het categorieën:
Lindapter assortiment bestaat uit de
Installatie bevestigingen
volgende categorieën:
Traanplaat- en roosterbevestigingen
• Installatie bevestigingen
Bevestigingen voor kokerprofielen
• Traanplaat- en roosterbevestigingen
Bevestigingen voor staalprofielen
• Bevestigingen voor kokerprofielen
Installatiebevestigingen
• Bevestigingen voor staalprofielen
• Installatiebevestigingen

Toepassingen / Industriesectoren
• Olie & Gas
• Staalconstructies
• Civiel
• Spoor
• Architectonisch
• Materials handling
• Gebouw installaties

evenals secundaire staalconstructies.

HVAC-systemen, sprinklersystemen, elektrisch

CE certificering
plafonds.
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De CE markering geeft voorschrijvers en aanne

Roestvast staal banden
PRODUCTEN:

Verstelbare klemband

BAND-IT biedt stalen bevestigingsoplossingen voor bedrijfskritische toepassingen binnen de industrie wereldwijd.
Met oplossingen die voldoen aan de
specifieke behoeften van de transport,
energie, industrie, scheepvaart, infrastructuur en overheidssectoren, heeft
BAND-IT vele productoplossingen voor de
meeste toepassingen.
BAND-IT integreert leiderschap, technologie
en kwaliteitsbewaking om een duurzaam
proces te creëren dat operators in staat stelt
hun dagelijkse opdrachten met succes uit te
voeren en de doorlooptijden van klanten te
handhaven.

BAND-IT is er trots op hun certificaten
van overeenstemming met de prestigieuze
internationale normen ISO 9001, ISO
14001 en TS 16949 te kunnen tonen.Sinds
BAND-IT in 1997 ISO 14001 gecertificeerd
werd, blijft het dagelijks zijn toewijding aan
klanten en het milieu tonen. De certificaten
van goedkeuring zorgen ervoor dat de
Band-It producten voldoen aan de hoogste
normen op het gebied van veiligheid en
betrouwbaarheid.

Band & klem
Alle Band-It producten zijn
beschikbaar op www.fabory.com.
Typ gewoon in de zoekbalk
“Band-It” en alle producten zullen
zichtbaar zijn.

Toepassingen

Bandsystemen

INDUSTRIEEL
• CONSTRUCTIE
• MAAKINDUSTRIE
• MIJNEN
• LEVENSMIDDELEN- &
DRANKENINDUSTRIE
• TELECOMMUNICATIE

Identificatiesystemen

ENERGIE
• BOORPUTTEN
• ONDERZEETOEPASSINGEN
• TIJDELIJKE PETRO
CHEMISCHE INSTALLATIE
HERCERTIFICATIE
• ISOLATIE / PIJPLEIDINGEN

Voorgevormde bandklemmen

TRANSPORT
• AUTOMOTIVE
• AEROSPACE
MARINE
• SCHEEPSWERVEN
• OFFSHOREPLATFORMS

Roestvast staalbanden

OVERHEID
• LOKALE OVERHEID
• MILITAIR
Gereedschap
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BAND-IT

HAS

STAYING

POWER

Bevestingsmaterialen / Elektrische gereedschappen
€ 277,00

SCHROEFDRAAD REPARATIESET

€ 135,00

Schroefdraad reparatieset
M 5 - M 12
Inhoud:
1.0 x D (45 st) /1.5 x D (45 st) / 2.0 x D (45 st)
M5 x 0,8
10 st
M6 x 1,0
10 st
M8 x 1,25
10 st
M10 x 1,5
10 st
M12 x 1,75
5 st
Vermelde aantallen zijn per lengte maat
Inclusief tappen, boren en montagegereedschap.
Art. 71763.000.001

vanaf

€ 21,40
SCHROEFDRAAD REPARATIESET

Schroefdraad reparatieset 1,5 x D
Inclusief tappen, boren en montagegereedschap.
Art. 71760.050.080 M 5 x 0,8
(20 stuks) € 21,40
Art. 71760.060.100 M 6 x 1,0
(20 stuks) € 23,00
Art. 71760.080.125 M 8 x 1,25 (20 stuks) € 21,40
Art. 71760.100.150 M 10 x 1,50 (20 stuks) € 25,00
Art. 71760.120.175 M 12 x 1,75 (20 stuks) € 43,40

BOORSCHROEFMACHINE
DS18DBL2W2Z
Sterkste ter wereld
•18 volt, 136 Nm
• Koolborstelloze motor
• Boorkop 13 mm
• Max. Ø hout 22 mm
• Max. Ø staal 16 mm
Art. 4T603552
Exclusief accu en lader.

€ 189,00

€ 161,00

KLOPBOORSCHROEFMACHINE

DV22VW4Z
• 1120 Watt, 3.000 tpm
• 39.000 slagen/ min., 74 Nm
• Boorkop 13 mm
• Max. Ø steen 22 mm
• Max. Ø staal 16 mm
• Max. Ø hout 40 mm
Art. 5R377004

€ 205,00

€ 178,00

€ 285,00

€ 242,00
CIRKELZAAGMACHINE
C9U3WBZ
• 2000 Watt
• 5.200 tpm
• Zaagblad ø 235 mm
Art. 9B418941

RECIPROZAAGMACHINE
CR13V2WSZ
• 1.010 Watt
• 2.800 tpm
• Slaglengte 29 mm
• Capaciteit hout 300 mm
• Capaciteit staal 19 mm
Art. 3I463295

€ 145,00

€ 123,00
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Elektrische gereedschappen
€ 319,95

OP=OP

€ 225,00

Exclusiev
e
Deal!

Gratis
3 e accu

BOOR-SCHROEFMACHINE
GSR 18V-28
• 18 V, 63 Nm
• 1.900 tpm
• Boorkop 13 mm
• Boor-Ø hout, max. 38 mm
• Boor-Ø staal, max. 13 mm
• 2 x 4,0 Ah accu’s
Art. 1R723278

€ 139,95

€ 134,95

€ 116,00

€ 122,00
BOOR-SCHROEFMACHINE
GSR 12-2-LI SET
• 12 V, 30 Nm
• 1.300 tpm
• Boorkop 10 mm
• 2 x 2,0 Ah accu’s
Art. 6Z055411
Gratis boor + bitset

HAAKSE SLIJPER
GWS 1400 (125MM)
• Schijf ø 125 mm
• 1.400 Watt,
• 11.000 tpm, M 14
Art. 2P460495

€ 164,95

ACCUDRAAISLAGMOERAANZETTER
GDX 18V-200 C
•
•
•
•

18V, 200 Nm
0-3.400 tpm
Aantal slagen 0-4.000 min-1
Gereedschaphouder
1/4”-binnenzeskant en
1/2”-buitenvierkant
• L-Boxx
• 2 x 5,0 Ah accu’s
Art. 3S095346
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OP=OP

€ 125,00

Gratis
ProCORE
18V
4.0Ah ac
cu

€ 439,95

€ 351,50

LASERAFSTANDSMETER

GLM 50 C
• Meetbereik 0,05 – 50,00
• Laserklasse 2
• Meetnauwkeurigheid, type.
+/- 1,5 mm
• Gegevensoverdracht
Bluetooth™
• Ondersteunde Android- en
IOS-toestellen
Art. 9Q948190

Gratis
winterset
+
gereedsc
hapstas

Elektrische gereedschappen
€ 309,90

€ 254,00
BOORSCHROEFMACHINE
RATELSLEUTEL
M12 FIR14-201B
• 1/4”
• 12 volt
• 54 Nm
• 0-250 tpm
• 1 x 2,0 Ah accu
Art. 6C284477

HAAKSE SLIJPER
AG 800-125EK
• Schijf Ø 125 mm
• 800 Watt
• 11.500 tpm
Art. 5M232299

COMBO SET 2.6.1

BS 18 Accu-boorschroefmachine
• 18 Volt, 1.600 tpm
• 48 Nm, boorkop 10 mm
• Max. Ø in staal 10 mm
• Max. Ø in hout 20 mm

€ 269,90

€ 219,00

€ 89,90

€ 72,75

M18BDD-402C
• 18 Volt, 60 Nm
• 0-450/1.800 tpm
• Boorkop 13 mm
• Max. Ø hout 38 mm
• Max. Ø metaal 13 mm
• 2 x 4,0 Ah accu’s
• In koffer
Art.: 4Y242750

HAAKSE SLIJPER
AGV 17-125 INOX
• Schijf Ø 125 mm
• 1750 Watt
• Variabel toerental
van 2.000 - 7.600 tpm
Art. 2W934821

€ 249,00

€ 213,00

€ 375,00

€ 309,00
BOORSCHROEFMACHINE SET

MT 18 LTX Accu-multitool
• 18 Volt, 2.300 tpm
• Max. aantal slagen 3.000 /min,
105 Nm
• Gereedschapopname 1/4”

BS 18 LT BL
• 18 Volt, 2.100 tpm, 34 Nm, boorkop 13 mm
• Max. Ø in in staal 13 mm
• Max. Ø inin hout 38 mm
• 2 x 4,0 Ah accu’s, in koffer
Art. 1H996643

2 x 2,0 Ah accu’s
in koffer
Art. 6W344867

€ 464,00

€ 389,00

HAAKSE SLIJPER SET
WX 2200-230 + W 850-125
WX 2200-230
• Schijf Ø 230 mm
• 2200 Watt
• 6.600 tpm

HAAKSE SLIJPER
WE 15-125 QUICK
• Herstartbeveiliging
• Schijf ø 125 mm
• 1550 Watt
• 11.000 tpm M 14
Art. 4Q968225

€ 179,00

€ 149,00

W 850-125
• Schijf Ø 125 mm
• 850 Watt
• 11.000 tpm
Art. 6Z299332

€ 209,00

€ 179,00
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Snij- & boorgereedschappen
KERNBOORMACHINE

Eenvoudige aanpassing dankzij 50% reductie
magnetische kracht wanneer de motor is
uitgeschakeld.
Hoogteverstelbare motorunit dankzij dubbele
geleider. Zeer licht / makkelijk te gebruiken.
Automatische koelvloeistofvoorziening.

€ 999,00
€ 499,00
A10 Basicline
Magneetkracht 10.000 N
Totaal vermogen 11.00 Watt
Toerental 700 r.p.m.
Adapter Weldom 19,0 mm
Kernboren Ø 12,0 - 35,0 mm
Boordiepte kernboren tot 110,0 mm
Art. 0P452489

RS25e basicline
Magneetkracht 13.000 N
Totaal vermogen 1.200 Watt
Toerental 450 r.p.m.
Adapter morse MK 2
Kernboren Ø 12,0 - 60,0 mm
Boordiepte kernboren tot 55,0 mm
Art. 5D486691

€ 230,00

6-delig

€ 125,00

€ 247,50

€ 159,00
STIFTFREZENSET

10-delige set
2 x vorm A, Ø10,0 / 12,0 mm
2 x vorm C, Ø10,0 / 12,0 mm
2 x vorm G, Ø10,0 / 12,0 mm
2 x vorm F, Ø10,0 / 12,0 mm
1 x vorm M, Ø12,0 mm
1 x vorm D, Ø12,0 mm
Art. F6390.000.005

KERNBORENSET

Geslepen, M2 materiaal, blank,
voor magnetische boormachines.
Set met 6 HSS Kernboren; 12S,
14S, 16S, 18S, 20S, 22S en een
centreerpen.
Art. 2O118585

vanaf

€ 89,00

€ 167,00

€ 92,50

gratis
snijolie

gratis
snijolie

VERZINKBORENSET

6-delige set met verzinkboren
volgens DIN 355 type C 90˚
Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5
( schacht Ø 10 mm) - 20,5 mm
Art. U6337.001.770

BORENSET

170-delige borenset
ø 1 mm t/m 10 mm (+ 0,5 mm).
Art. U0097.001.775 HSS
Art. U0097.001.780 HSSG
Art. U0097.001.785 HSSE
Art. U0097.001.790 HSSG(TIN)
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€
€
€
€

89,00
122,00
240,00
157,50

Snij- & boorgereedschappen
3-IN-1BOX VOOR METAALBEWERKING

32-delige professionele HSS en HSSE-Co 5
snijgereedschappen.
3-in-1BOX met boren, tappen en verzinkboor voor
metaalbewerking.
Spiraalboren HSSE-Co 5: DIN 338 type VA Ø 1,0 - 10,0 mm
x 0,5 mm
Verzinkboren HSS: DIN 335 type C 90 ° Ø 6,3 / 8,3 / 10,4 /
12,4 / 16,5 / 20,5 mm
Machinetappen HSSE-Co 5: DIN 371/376 type B M3 / M4 /
M5 / M6 / M8 / M10 / M12
Art. 8N071643

MACHINETAPPENSET
VOOR DOORLOPENDE
GATEN

gratis
snijolie

€ 170,00

€ 99,00
€ 260,44

€ 216,37

€ 125,00

gratis
snijolie

€ 85,00

gratis
snijolie

€ 45,00

gratis
snijolie

Tappen en boren bitset
Tappen M 3-4-5-6-8-10
boren Ø 2.5/3.3/4.2/5.0/6.8/8.5 mm
adapter 1/4’’
Art. F1490.002.000

ISO 529 (Form B) Tappen en snijplaten
tappen M 3-4-5-6-8-10
boren 2.5-3.3-4.2-5.0-6.8-8.5
Art. U1495.080.501

€ 53,00

€ 75,60

TAPBOORBIT SET

MACHINETAPSET

€ 90,15

gratis
snijolie

HSS-E DIN338 / DIN371 (witte
ring)
Boren en tappenset in een
compacte kunststof box. Voor
roestvast stalen en hooggelegeerde
Cr-stalen
Inhoud:
• HSS-E boren met splitpoint:
2,5/3,3/4,2/5,0/6,8/8,5/10,2 mm
• HSS-E machinetappen vorm C
M3/M4/ M5/M6/M8/M10/M12
Art. 2E986882

HSS-E DIN338 / DIN371 (witte
ring)
Boren en tappenset in een
compacte kunststof box. Voor
roestvast stalen en hooggelegeerde
Cr-stalen.
Inhoud:
• HSS-E boren met splitpoint:
2,5/3,3/4,2/5,0/6,8/8,5/10,2 mm
• HSS-E machinetappen vorm B
M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12
Art. 8M272802

€ 156,00

MACHINETAPPENSET
VOOR BLINDE GATEN

€ 148,00

gratis
snijolie

SNIJPLAAT SET

8-delige snijplaten set
HSS M3, 4, 5, 6, 8, 10, 12.
Inclusief snijplaathouder.
Art. 4K337691
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Schuur & slijpgereedschappen

TYROLIT:
OVERAL
AAN DE TOP

TYROLIT: OVERAL AAN DE TOP
Of het nu gaat om extreme omstandigheden, dagelijks gebruik of
basisproducten, de concurrentie heeft niets tegen de Tyrolution in te
brengen.
•
•
•
•
•
•
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Werken zonder krachtinspanning
Betere oppervlakteafwerking
Exact, nauwkeurig snijden
Zeer weinig trillingen
Nauwelijks lawaai, weinig vuil
Hogere snijsnelheid

KWALITEITSREEKS

PREMIUM

ROESTVRIJ STAAL
LONGLIFE
2IN1
NON-FERROMETALEN
NON-FERROMETALEN/STEEN

+40%
+60%
+35%
+35%
+35%

STANDARD BASIC
+60%
NIEUW
NIEUW
-

+35%
+35%
-

Het oude assortiment superdunne doorslijpschijven wordt nog 18
maanden na de invoering van de nieuwe productlijn aangeboden.

Schuur & slijpgereedschappen
Basic*
Doorslijpschijven roestvrij staal
Art. 5U818334
125x1,0x22,23 € 0,80
Doorslijpschijven 2in1 Staal en roestvrij staal
Art. 5D479631

125x1,0x22,23 € 0,85

Standard**
Doorslijpschijven roestvrij staal
Art. 3E058142
125x1,0x22,23
Art. 7K795897
125x1,6x22,23

€ 1,35
€ 1,35

Doorslijpschijven 2in1 Staal en roestvrij staal
Art. 3C245666
125x1,0x22,23 € 1,25
Art. 1M388861 125x1,6x22,23 € 1,25

Premium***
Doorslijpschijven roestvrij staal
Art. 3W419993 125x1,0x22,23
Art.5K166376
125x1,6x22,23

€ 2,00
€ 1,95

Doorslijpschijven 2in1 Staal en roestvrij staal
Art. 4Z510395
125x1,0x22,23
€ 1,90
Art. 7E829488
125x1,6x22,23
€ 1,90
Afbraamschijven Fastcut 2in1
Staal en roestvrij staal
Art. T6120.125.722 125x7,0x22,23 €2,20
Afbraamschijven Longlife Z-MAX 2in1
Staal en roestvrij staal
Art. 7R901552
125x7,0x22,23

€ 3,20
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Persluchtgereedschap

SLAGMOERSLEUTEL
RC2751
• Aandrijfvierkant: 1/2”
• Mechanisme: Twin Hammer
• Max. koppel: 610 Nm
• Luchtaansluiting BSP: 1/4”
• Toerental: 10.000 tpm
• Gewicht : 4.1 kg
Art. R5299.000.040

RATELSLEUTEL

1015100A
• Aandrijfvierkant: 1/2”
• Max. koppel: 122 Nm
• Luchtaansluiting BSP: 1/4”
• Toerental: 160 tpm
• Gewicht: 1.25 kg
Art. 8K998202

€ 199,00

€ 149,00

€ 109,00

€ 75,00

SLAGMOERSLEUTEL
RC2780
• Aandrijfvierkant: 1/2”
• Max. koppel: 1.350 Nm
• Boutcapaciteit: 16 mm
• Luchtaansluiting BSP: 1/4”
• Toerental: 10.000 tpm
• Gewicht: 2.00 kg
Art. R5000.000.040

RATELSLEUTEL

1014100A
• Aandrijfvierkant: 3/8”
• Max. koppel: 122 Nm
• Luchtaansluiting BSP: 1/4”
• Toerental: 160 tpm
• Gewicht: 1.25 kg
Art. 8T783047

€ 269,00

€ 169,00

€ 109,00

€ 75,00

€ 59,00

€ 45,00
STIFTSLIJPER

RC530
• Vermogen: 0,25 KW
• Spantang: 6 mm
• Luchtaansluiting BSP: 1/4”
• Toerental: 22.000 tpm
• Gewicht: 0.5 kg
Art. R5025.000.065

HAKHAMER
€ 64,00

€ 45,00

RC275HR
• Beitelschacht: 11mm
• Slaglengte: 19X67 mm
• Slagen: 2500 p/m
• Luchtaansluiting BSP:1/4”
• Gewicht: 1,6 kg
Art. R5040.000.025

€ 172,50

€ 99,00
COMPRESSOR

HLO 215/25
Compacte compressor die goed van pas komt bij diverse
klussen. De ketelinhoud is groot genoeg voor diverse klussen,
zoals banden oppompen, verf en reinigingsmiddelen spuiten,
schoonblazen en tacken. Dankzij de wielen en de handgreep
verplaats je de compressor eenvoudig naar je werkplek.
• Vermogen 1100 Watt
• Ketelinhoud 24 liter
• Aanzuigvermogen 130 Liter
• Max. luchtdruk 8 Bar
Art.7N410226

14

Nu
met Grati
s
5-delige
accessoire
set

Handgereedschappen
Bit-Check 30 Metal 1

• De neerzetbare Bit-Checks overtuigen
door hun hoge functionaliteit op
beperkte ruimte
• Speciaal voor metaal
• Universele houder met RVS huls

899/4/1 K:
1 x 1/4“x50
851/1 Z PH:
3 x PH 1x25; 3 x PH 2x25; 2 x PH 3x25
855/1 Z PZ:
3 x PZ 1x25; 3 x PZ 2x25; 3 x PZ 3x25
867/1 TORX®:
1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25;
1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25; 1 x TX 40x25
800/1 Z:
1 x 0.6x4.5x25; 1 x 1.0x5.5x25;
1 x 1.2x6.5x25
840/1 Z Hex-Plus:
1 x 4.0x25; 1 x 5.0x25; 1 x 6.0x25

2050 PH Micro:
1 x PH 00x60; 1 x PH 0x60
2067 TORX® HF:
1 x TX 5x40; 1 x TX 6x40
2035 Micro:
1 x 0.23x1.5x40; 1 x 0.30x1.8x60;
1 x 0.40x2.0x60; 1 x 0.40x2.5x80;
1 x 0.50x3.0x80
2054 Micro:
1 x 0.9x40; 1 x 1.5x60; 1 x 2x60

Art. 5H999536

€14,50

Bit-Check 7 TX BO Universal 1
894/4/1 K:
1 x 1/4“x51
867/1 Z TORX® BO:
1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25;
1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25;
1 x TX 30x25; 1 x TX 40x25
Art. 81299.056.158
• Universele houder met snelwisselfunctie
voor snel verwisselen van bits
• Biedt een snel overzicht van de beschikbare gereedschappen

Kraftform Micro 12 Universal 1

• Meerdelige Kraftform Micro-handgreep
voor snel en ergonomisch werken
• Bijv. voor elektriciens, opticiens, instrumentmakers, juweliers en monteurs van
EDP-hardware
• De superieure micro schroevendraaier

Bit-Check 10 Impaktor 4

• Meerdelige Kraftform-handhouder VDE
met wegrolbescherming
• VDE-wisselklingen, 154 mm lang
• In robuust vouwetui
• Individueel getest

Art. 3H412678
• Impaktor-technologie voor bovengemiddelde standtijden
• Impaktor-houder voor het opvangen van
extreme impulspieken
• Diamantcoating voor veilige positionering in de schroef

817 VDE:
2 x 9x102
KK 62 i:
1 x PH 1x154; 1 x PH 2x154
KK 65 i PZ:
1 x PZ 1x154; 1 x PZ 2x154
KK 65 i PZ/S:
1 x # 1x154; 1 x # 2x154
KK 67 i TORX®:
1 x TX 10x154; 1 x TX 15x154;
1 x TX 20x154; 1 x TX 25x154
KK 60 i:
1 x 0.4x2.5x154; 1 x 0.8x4.0x154;
1 x 1.0x5.5x154; 1 x 1.2x6.5x154
KK 60 iS
1 x 0.6x3.5x154
Art. 2Y980114

€55,80

€30,50
88/1 Vario-Satz

Bit-Check 12 Diamond 1
889/4/1 K:
1 x 1/4“x50
851/1 BDC PH:
1 x PH 1x25; 2 x PH 2x25
855/1 BDC PZ:
1 x PZ 1x25; 2 x PZ 2x25
867/1 TORX® BDC:
1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25;
1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25;
1 x TX 30x25

• BiTorsion-bits voor lange levensduur
• Diamantcoating voor veilige positionering in de schroef
• Rapidaptor-houder voor snel verwisselen van bits

€38,60

Kraftform Kompakt VDE 17 Universal 1

€27,95

897/4 Impaktor:
1 x 1/4“x75
855/1 IMP DC:
3 x PZ 2x25; 1 x PZ 3x25
867/1 IMP DC:
2 x TX 20x25; 2 x TX 25x25;
1 x TX 30x25

Art. 9R122886

Art. 5P150472

€27,00

• Vario-set met handhouder en 10 combiklingen
• Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een
hoge draaimomentoverdracht
• Nicromat zeskantmateriaal van de kling,
6 mm
• De Black Point-punt biedt een nauwkeurige pasvorm met optimale corrosiebescherming
• In robuust riemetui

80 Vario:
1 x 6x98;
85 PH:
1 x PH 1xPH 2x175
86 PZ:
1 x PZ 1xPZ 2x175
87 TORX®:
1 x TX 10xTX 15x175;
1 x TX 20xTX 25x175;
1 x TX 30xTX 40x175
81:
1 x 0.6x4.0x1.0x6.0x175;
1 x 0.8x5.0x1.2x7.0x175
84 Hex-Plus:
1 x 4x175; 1 x 5x175; 1 x 6x175
Art. 81992.002.990

€67,50
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Machinebouw
€ 309,90

€ 254,00
BOORSCHROEFMACHINE
€ 244,95

HAAKSE
SLIJPER

€ 190,00

GWS 15-125 CIEPX
• Schijf ø 125 mm
• 1.500 Watt,
• 11.500 tpm, M 14
Art. 8D257706

M18BDD-402C
• 18 Volt, 60 Nm
• 0-450/1.800 tpm
• Boorkop 13 mm
• Max. Ø hout 38 mm
• Max. Ø metaal 13 mm
• 2 x 4,0 Ah accu’s
• In koffer
Art.: 4Y242750

POETSPAPIER

100130
• Mini, centerfeed.
• 1 Laags.
• Breedte 21,5 cm, lengte 120 mtr.
Art. M8000.100.130
1 rol
per rol € 6,99
11 rollen per rol € 6,50
22 rollen per rol € 5,99
33 rollen per rol € 5,99 + gratis dispenser

vanaf

€ 5,99

€ 19,09

GALVA ZINK

€ 12,50

De Nr. 1 Zinkcoating. Matgrijs uiterlijk.
90% zink in de droge verflaag (99%
puur zink). Ter bescheming van blank
staal en gegalvaniseerd staal. Ideaal
voor het bijwerken van lasnaden.
Doorstaat 500 uur zoutsproeitest (DIN).
Een sneldrogende, zinkrijke grondlaag.
Koudverzinker 2185 is bedoeld voor
kleine onderhoudswerkzaamheden en
reparaties.
Art. 90495.000.120

gratis 20
%
extra

€ 37,50
LOCTITE 4070

AURO STOFMASKER

type 9332+
Vouwmodel met uitademventiel.
Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot :
50 x de grenswaarde.
Art. Q4294.000.046
Prijs bij afname van volle verpakking (10 stuks)
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€ 6,78

€ 5,50

gratis
Multitool

Universele en snelle 2-componenten hybridelijm die speling
opvult tot 5 mm. Voor duurzame reparaties!
• Snelle fixatie
• Geschikt voor diverse materialen. Zeer goede hechting op
metalen. Ook voor rubber, hout, de meeste kunststoffen
(voor PE, PP en PTFE primer LOCTITE SF 770 gebruiken), enz.
• Goede vocht-, uv- en chemische bestendigheid
(ideaal voor buitentoepassingen)
• Temperatuurbereik: -40 tot +100 °C.
• Kleurloos troebele tot lichtgele kleur
Gebruiksklare verpakking incl. spuitmonden
Art. 3T275188

Machinebouw
€ 259,00

€ 169,00
€ 110,00

SLAGMOERSLEUTEL

DIGITALE SCHUIFMAAT

CP7748
• 1/2’’
• 1.250 Nm (max)
• 8.200 tpm
Art. 8941077480CHPN

€ 83,00

500-181-21
• 1 keer het nulpunt instellen. Meetbereik
• 0-150 mm met een nauwkeurigheid +
0,02 mm. Incl. opbergdoos en batterijen.
Art. M5200.500.181

€ 138,74

€ 54,95
TOOLCHECK
PLUS

28 bits, 7 doppen,
Rapidaptor bithouder,
adaptor 870/1 en ¼” Wera
bit-ratel en handvat.
Art. 81297.056.490

€ 224,91

€ 92,50
BORENSET

25-delige borenset 1 t/m 13 mm
HSSE
Art. U0096.001.840

VEILIGHEIDSBRIL
Comfortabele bril
Anti-condens, anti-kras
Art. C4225.000.055

€ 5,60

€ 4,60
€ 1,16

CLEAN TOUCH

€ 0,75

Materiaal: Nylon / PU Palm gecoat met
gebreide manchette.
Zwart
Art. C4180.012.003 maat S
Art. C4180.012.004 maat M
Art. C4180.012.005 maat L
Art. C4180.012.010 maat XL
Art. C4180.012.015 maat XXL
Prijs per paar bij afname van 12 paar

€ 2,67

€ 2,00
DOORSLIJPSCHIJVEN

Premium*** kwaliteit doorslijpschijf
Geschikt voor RVS
Afmeting 125 x 1,0 x 22,23
Verpakt per 25 stuks
Art. 3W419993
Prijs per stuk bij afname van een volle doos
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Handgereedschappen
WESTWARD
DOPSLEUTELSETS

€ 77,63

€ 35,00

€ 271,40

€ 167,00

34-DELIGE 1/4”
DOPSLEUTELSET
Art. W6672.000.010

57-DELIGE 1/4”, 1/2”
DOPSLEUTELSET
Art. W6673.000.005

€ 119,60

€ 302,45

€ 78,00
33-DELIGE 1/4”
DOPSLEUTELSET
Art. W6672.000.005

€ 157,55

€ 137,00
GRATIS ROLBANDMAAT
BIJ IEDERE
DOPSLEUTELSET

€ 83,00
29-DELIGE 3/8”
DOPSLEUTELSET
Art. W6772.000.005

41-DELIGE 1/4”, 1/2”
DOPSLEUTEL /
RINGSTEEKSLEUTEL SET
Art. W6673.000.010

€ 121,90

€ 82,00
€ 186,30

€ 98,00

19-DELIG. 1/2”
SCHROEVENDRAAIERDOPPEN.
Art. W6872.000.010

23-DELIGE 1/2”
DOPSLEUTELSET
Art. W6872.000.005

€ 84,98

€ 49,00
€ 1.728,45

€ 699,00

GEREEDSCHAPSWAGEN + 192 DELIGE SET

DOPSLEUTELSET

46-delige 1/4” set (104601)
Art. 4Z879582
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Gereedschapswagen gevuld met 10 modules - 192 Gereedschappen
• 3/8” Drive Doppenset - 27dlg
• Bit Doppen en accessoires - 36dlg
• Ratel ringsteeksleutel / adapter - 16dlg
• Steeksleutel set - 10dlg
• Verstelbare moersleutel / stiftsleutel - 20dlg
• Tangenset - 4dlg
• Schroevendraaierset - 11dlg
• Schroevendraaierset Torx - 8dlg
• Griptangen en kunststof hamer - 3dlg
• Doppenset 1/4”x1/2” Drive - 57dlg
Art. W5510.000.005

Handgereedschappen
€ 41,14

vanaf

€ 27,00

€ 37,00
SCHROEVENDRAAIERBITSET
PB 6510.R-30
Hecht met ratel voor 1/4” bits, met
geïntegreerd magazijn voor 10 precisionbits
Met 3 standen: linksom draaien, rechtsom
draaien en geblokkeerde stand; klinglengte
30 mm
De vrijlooprichting kan moeiteloos met één
hand omgeschakeld worden
Art. P0376.651.030 kort model € 37,00
Art. P0376.651.100 lang model € 41,20

SCHROEVENDRAAIERSET
5-delige slagvaste schroevendraaierset
Phillips 1, 2
Zaagsnede 5.5, 6.5, 8 mm
Art. 7D816145

QUICKRELEASEFIJNTANDRATEL MET
KNIEGEWRICHT

€ 58,57

€ 33,95

vanaf

€ 66,00

Omschakelbaar, 80 tands, met
QuickRelease-veiligheidsvergrendeling
en 2-componenten-greep.
Greep 90° zwenkbaar, verstelbaar en
te blokkeren in de volgende standen:
recht, 30° omhoog, 60° omhoog, 30°
omlaag. Blokkering opheffen d.m.v.
drukknop, voor werkzaamheden in
kleine ruimten, draaiingshoek 4,5°.
Art. 8L417146 416QR 1/4” € 66,00
Art. 9L751043 452QR 3/8” € 74,00
Art. 9X925603 517QR 1/2” € 81,00

STIFTSLEUTELSET

PB 2212LH-10 RB
Rainbow 9-delige kogelkop-inbussleutelset
voor binnen-zeskantschroeven, 100° hoek,
korte stift. Maat 1,5 t/m 10 mm.
Art. P0165.402.212

€ 104,00

€ 49,00
WATERPOMPSET

4-delige waterpompset
Met doorgestoken scharnier, met
klembeveiliging
Nauwkeurig. Sterk. Betrouwbaar.
125 , 175, 240 en 300 mm
Art. 4O137894

WATERPOMPTANG

GRIPTANG

GRIPTANG

10WR
Gebogen kaak met ingebouwde draadknipper, ideaal
voor een verscheidenheid aan toepassingen en
materiaalvormen.
De instelling van de spanwijdte en de spandruk
gebeurt middels de instelschroef.
Lengte: 250 mm
Bereik: 40 mm
Art. K9002.000.250

MX
Fijnverstelling d.m.v. drukknop.
Lengte 250 mm (10”)
Art. 5H506140

€ 20,57

€ 16,50

€ 48,47

€ 32,00

10CR
De zelfbekrachtigende onderkaak produceert
driemaal meer gripkracht zonder slippen of
afschuren, op elk soort moer of boutkop. De
instelling van de spanwijdte en de spandruk
gebeurt middels de instelschroef.
Lengte: 250 mm
Bereik: 48 mm
Art. K9005.000.250

€ 20,57

€ 16,50
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Handgereedschappen
€ 42,87

€ 27,95
RINGSTEEKSLEUTELSET

4-89-997
8-delige set
Speciaal gevormd open uiteinde klikt zonder de
moersleutel van de moer te moeten verwijderen.
Werkt sneller en bespaart tijd.
Inhoud: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm
Art. S3731.001.770

€ 44,65

€ 49,71

€ 24,00

€ 26,50
UNIVERSEEL ONTMANTELINGSGEREEDSCHAP

ERGOSTRIP®

16 95 01
Pistoolgreep-design
Geschikt voor het snel ontmantelen
en strippen van alle gangbare ronde
kabels , data-kabels en coax-kabels.
Afstripmogelijkheden voor diameter
0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm²
Art. 0G310387

16 85 125
Geschikt voor het ontmantelen en isolatiestrippen van
alle gangbare ronde kabels
Afstripmogelijkheden voor diameter 0,2 / 0,3 / 0,8 /
1,5 / 2,5 / 4 mm²
Art. 2R791787

vanaf

vanaf

€ 20,00

€ 16,00

LIJMKLEM G-Z

Geheel stalen lijmklemmen.
20 % meer spankracht per spindelomwenteling door geoptimaliseerd profiel.
Rechtlijnige krachtoverbrenging.
Spankracht tot 6000 N.
2-componenten handgreep.
Art K0416.000.020 G20Z-2K 200-100 €
Art K0416.000.025 G25Z-2K 250-120 €
Art K0416.000.030 G30Z-2K 300-120 €
Art K0416.000.040 G40Z-2K 400-120 €
Art K0416.000.050 G50Z-2K 500-120 €

WATERPASSEN
20,00
24,00
30,00
34,00
37,00

Type 70 M
Met magneet. Kokerprofiel met verticale en horizontale libel.
Meetnauwkeurigheid:0.5mm/m.
Art. S6358.000.300 30cm € 16,00 Art. S6358.000.800 80cm
Art. S6358.000.400 40cm € 18,00 Art. S6358.001.000 100cm
Art. S6358.000.500 50cm € 20,00 Art. S6358.001.200 120cm
Art. S6358.000.600 60cm € 22,00 Art. S6358.001.500 150cm

€ 29,90

€ 19,75
MESSENSET

DBKPH
Vouwmes met ABS-handgreep
compartiment voor 5 reserve messen
Vier verschillende bladen voor
verschillende toepassingen
Praktische opbergtas met ritssluiting
Art. 9G373516
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€ 51,20

HANDTACKER

MS840
Professionele tacker met een
aluminium behuizing. Licht,
krachtig en duurzaam. Voor
veeleisende klussen met
vlakdraad nieten en nagels.
Incl.
648x nieten type 140/8mm
432x nieten type 140/10mm
400x nagels type 8/15mm
In koffer
Art. A8101.000.110

€ 39,95

€ 24,00
€ 29,00
€ 32,00
€ 44,00

Electrische toebehoren
vanaf

BATTERIJEN

€ 39,66

€ 11,50

Panasonic is toonaangevend in
batterijen die superieure kwaliteit
biedt voor de industrie.
De Powerline serie staat bekend om
haar alkaline batterijen, welke kwalitatief
en duurzaam zijn en een lange levensduur
hebben
Art 3A073699 AAA-LR 03 (doos van 48
Art 0K931297 AA-LR6
(doos van 48
Art 2S396915 C-LR14
(doos van 24
Art 8Q913056 D-LR20
(doos van 24
Art 5B014562 9V-6LR61 (doos van 12
Prijs per doos

€ 29,50
SOLAR LAMP

stuks)
stuks)
stuks)
stuks)
stuks)

€
€
€
€
€

11,50
11,50
16,75
26,69
14,25

Schijnwerper (400 Lumen) met een
innovatief design en monokristallijn
zonnepaneel. Deze buitenlamp is
draadloos en makkelijk te installeren.
Voorzien van een Lithium Ion batterij,
die overdag wordt opgeladen door het
zonnepaneel. Het product heeft een
lichtsensor, een bewegingssensor, een
schijnwerper aan de voorzijde en een
lichtje aan de achterzijde.
Art 6Z524695

€ 29,25

€ 21,95
MAGLITE MINI

SP2201H (77 lumen)
De Maglite Mini LED AA Zwart met
Holster is een compacte zaklamp die
voorzien is van een energiezuinige
LED lamp. Met een lengte van 16,7
centimeter en een gewicht van 117 gram
ligt de lamp prettig in de hand. De lamp
wordt geleverd met een handig holster
waarmee je hem aan je ceintuur hangt.
Art 0P577762

MAGLITE ZAKLAMP

€ 75,62

ML300LX-2D (524 lumen)
De nieuwe generatie zaklampen van Maglite. Een
verbeterde LED zorgt voor een nog langere batterijduur
en lichtbereik van wel 366 meter. Geschikt voor extreme
omstandigheden
Art 0Q438344

€ 57,75

360 GRADEN
LED SCHIJNWERPER
OPLAADBARE ZAKLAMP

HX5R (340 Lumen)
De Li-Ion accu is door middel van een USB
aansluiting op te laden. Voorzien van ‘slide
focus’ systeem, aantrekkelijk design.
Art 9P749255

COMBOBLISTER

Bij aanschaf van een robuuste
Polysteel 400 (440 Lumen/
IPX8) de populaire G19 (54
Lumen) inspectielamp cadeau
Art. 7O236444

€ 38,31

€ 28,00

€ 31,49

€ 22,50

Professionele 360 graden LED
schijnwerper op telescoopstatief
De schijnwerper heeft een behuizing die
in delen beweegbaar is, zodat u altijd de
gewenste positie kunt instellen
Dankzij de hoge CRI waarde van >95,
360° stralingshoek en 1575 lumen
beschikt u over de perfecte lichtkwaliteit
Art 5J422064

COMBOBLISTER

Bij aanschaf van een robuuste
Polysteel 400 (440 Lumen/ IPX8)
de populaire FL14 (37 Lumen)
hoofdlamp cadeau
Art. 9A396308

€ 367,20

€ 260,00

€ 31,49

€ 22,50
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Schoonmaak & wasruimteproducten

€

€ 52,50
€ 475,00
€ 22,50

vanaf

vanaf

€ 18,00
PAPIERROLLEN

2-lagen, 23 cm x 380 meter, 1000
vellen.
2 rollen in 1 verpakking
1 verpakking
€ 24,00
6 verpakkingen € 20,00
7 verpakkingen € 18,00
Art. M8111.005.000
Gratis vloerstandaard bij aankoop van
7 verpakkingen
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€ 7,15

€ 25,00
Gratis
vloerstan
daard

PAPIERROLLEN

3-lagen, 36 cm x 360 meter, 1000
vellen.
Verpakt per rol.
2 rollen € 30,00
4 rollen € 28,00
5 rollen € 25,00
Art. M8111.005.349
Gratis vloerstandaard bij aankoop van
5 rollen

Gratis
vloerstan
daard

Chemische producten, verven & tapes

€ 32,50

€ 37,75
Gratis
multitool

LOCTITE 3090 ACTIESET

Ultrasnelle 2-componenten snellijm die speling
opvult tot 5 mm. Ideaal voor spoedreparaties!
• Ultrasnelle fixatie
• Geschikt voor diverse materialen. Zeer goede hechting op kunststoffen
(voor PE, PP en PTFE primer LOCTITE SF 770 gebruiken). Ook voor
rubber, hout, metaal enz.
• Temperatuurbereik: -40 tot +80 °C.
• Transparant
• Gebruiksklare verpakking incl. spuitmonden
Art. 4Y806937

LOCTITE 55 ACTIESET

Schroefdraadafdichtingskoord voor
Gratis
fittingen uit metaal en kunststof tot 4”.
multitool
Vervangt hennep, pasta en PTFE tape.
• Snel en gebruiksvriendelijk
• Onmiddellijke afdichting
• Herpositioneren mogelijk tot 45° zonder gevaar voor lekken
• Temperatuurbereik: -55 tot +130°C
• Goedkeuringen voor gas, water, drinkwater en LPG. Goedkeur BAM, DVGW,
KTW, WRc, NSF, KVBG en Belgaqua
Art. 6H745567

€ 11,54

SAFECLEAN

Milde reiniger op waterbasis, voor de
verwijdering van normale tot zware
verontreinigingen op alle metalen,
kunststoffen en gelakte voorwerpen. Dit
product bevat corrosie-inhibitoren zodat
roestvorming kan worden voorkomen, en
laat geen droogvlekken na. Het product
is volledig biologisch afbreekbaar en is
mileuvriendelijk met een pH-waarde lager
dan 11,5.
Inhoud: spuitflacon à 500 ml.
Art. 4W697402

€ 7,44

€ 6,20

€ 6,50
POLYMAX HIGH TACK
EXPRESS WIT

Universele montagelijm en afdichtingskit,
met zeer hoge aanvangshechting en
supersnelle eindsterkte opbouw. Enkel
afname per volle verpakking (12 kokers)
Art. 7O997464

Gratis
krat bij
afname va
n
12 kokers
!

€ 46,25

€ 40,50
SCHROEFDRAADPASTA

Gratis
badlaken

P37
Schroefdraadpasta voorkomt
het vastvreten van bout/moer
verbindingen daarnaast blijft de
verbinding makkelijk te demonteren
doordat het metaalvrij is en zeer
zuivere basisolie bevat. Is zeer
geschikt om toe te passen op
RVS en andere hooggelegeerde
staalsoorten. 500 ml.
Art. 90710.000.500

€ 22,20

€ 18,00
KOPERPASTA

7439+
Universele koperpasta op basis van
MoS2. Temperatuurbereik -30°C tot
+650°C. Loodvrij! 500 gr.
Art. 90712.000.500

SMART STRAW

De WD-40 450 ml Smart Straw voor
meer dan duizend toepassingen.
Art. B0400.001.900
Bĳ afname van een display van 24
stuks nu met een gratis badlaken!!

€ 129,98
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Chemische producten, verven & tapes
TECHNISCHE SPRAY
Het assortiment biedt een groot palet aan producten, zowel in termen van applicatie
(Reiniging, Smeren, corrosie bescherming) als diepgang per applicatie.
De spuitbussen van CRC hebben een maximale vulgraad door zoveel mogelijk CO2 in
te zetten als drijfgas, dus meer effectief product per bus vergeleken met concurrenten.

Prijs per
stuk bij
aankoop
van
12 stuks!

€ 4,25

€ 3,18

€ 13,60

€ 10,25

€ 12,34

€ 9,25

€ 11,32

€ 8,95

REMMENREINIGER

GRAFFITI REMOVER

FOODKLEEN

FOAM CLEANER

• 500 ml
Art. 0W505278

• 400 ml.
Art. 9P043341

• 500 ml.
Art. 4R182963

• 400 ml.
Art. 9E932600

• Reinigingsmiddel voor
remonderdelen.
• Reinigt en ontvet remmen en
koppelingen, krachtig en snel.

• Verwijdert u alle ongewenste verf
en inkt van spuitbussen, stiften en
pennen.
• Graffiti Remover is veilig
te gebruiken op de meeste
ondergronden.
• Het laat daarnaast geen zure of
alkalische resten achter.

• Gemakkelijk biologisch
afbreekbaar volgens OECD 301B
• Reinigt en ontvet apparatuur,
metalen onderdelen en machines
• Neutraal product, maakt geen
vlekken.

• Dringt snel in
• Bevat geen ammoniak,
chloorhoudende of aardoliesolventen
• Veilig op alle metalen

Technische Spray
Het MoTip Technische Spray assortiment biedt een scala aan onderhoudsproducten en
probleemoplossers, van reinigers tot hulpmiddelen bij de demontage en montage.

€ 12,10

€ 8,50

€ 10,77

€ 7,55

€ 17,44

€ 11,75

€ 14,74

€ 10,95

VASELINESPRAY

• Transparant.
• Universeel smeer- en
beschermingsmiddel met zeer
goede hechting.
• Waterafstotend en pH-neutraal.
• Bestand tegen weersinvloeden.
• Heeft een uitstekende
corrosiewerende werking.
• Voorkomt slijtage en vastklemmen.
• Bestand tegen temperaturen van –
30°C tot + 160°C.

DUSTREMOVER

•S
 pray voor het opsporen van
lekkages in gasleidingen.
• Onbrandbaar en niet corrosief.
• Te verwijderen met water en is
milieuvriendelijk.
• Licht basisch en licht schuimend.

•K
 rachtig hulpmiddel voor het
onder hoge druk verwijderen
van stof en los vuil op moeilijk
bereikbare plaatsen.
• Onbrandbaar en reukloos en laat
geen residu achter.
• Heeft een krachtig, gericht
spuitbeeld.

•R
 einigen en beschermen van
onderdelen van roestvaststaal.
• Door de unieke receptuur, wordt na
reiniging een dunne, beschermende
film gevormd, die het opnieuw
aanhechten van vervuiling effectief
tegengaat.
• Corrosie-werend en herstelt en
intensiveert de glans.

400 ml.
Art. 7Z679975

500 ml.
Art. 8B006785

500 ml.
Art. 6P926647

500ml.
Art. 5K158217

LEKZOEKER
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RVS REINIGER

Chemische producten, verven & tapes

X1 EXCELLENT TECHNISCHE SPRAYS
Rust-Oleum® X1 eXcellent technische sprays zijn ontwikkeld
op basis van een hoge kwaliteit synthetische olie. Verder
versterkt met de unieke keramische technologie: BoroTecX™,
een mix van speciale additieven ter vermindering van
weerstand onder extreme druk en hoge temperaturen.

€ 6,79

€ 14,77

€ 5,00

€ 11,00

X1 producten zijn goedgekeurd voor incidenteel
voedselcontact in voedselverwerkende omgevingen, zonder
kwaliteitsverlies.
Voor optimaal gebruik hebben X1 eXcellent producten
standaard 3 spuitpatronen die onder elke hoek bruikbaar
zijn. Een breed spuitpatroon, een gericht spuitpatroon en
een verlengstuk waarmee in alle hoeken en gaten gesmeerd
kan worden.

€ 12,49

€ 10,78

€ 9,50

€ 8,00

MULTISPRAY

KETTINGSPRAY

BOOR & SNIJOLIE

WIT SPUITVET

• 500 ml.
Art. 90410.001.610

• 500 ml.
Art. 90410.001.612

• 500 ml
Art. 90410.001.611

• 500 ml.
Art. 90410.001.617

• Stopt piepen en kraken
• Uitstekende kruipolie
Vochtverdrijvend en waterafstotend
• Bevat geen siliconen
• Temperatuurbereik: -30 °C tot 145 °C
• Lost vet, teer, olie en sommige lijm
op

• Goede hechting
• Bestand tegen reiniging met
wasmiddel
• H1-toelating voor incidenteel
contact met voedingsmiddelen
• Temperatuurbereik: - 35 °C tot
180 °C

• Verlengt de levensduur van
gereedschap
• Betere oppervlakteafwerking door
minder wrijving
• Verhoogt de processnelheden
• Temperatuurbereik: -30 °C tot 130
°C

•
•
•
•

Stopt piepen
Waterafstotend
Voorkomt corrosie
Geschikt voor verticale
oppervlakken, loopt niet

WD-40® SPECIALIST®
Het assortiment eersteklas specialistische onderhoudsproducten is zo geformuleerd dat het
professionals op elk gebied de prestatie biedt die ze nodig hebben om hun specifieke klussen te klaren.
Kwalitatief hoogstaande prestatie
• Vertrouwd Merk
• Smart Straw Spuitkop
• Industriële kwaliteit

€ 10,50

€ 7,50

€ 10,50

€ 7,50

€ 10,50

€ 7,50

€ 10,50

€ 7,50

SNEL WERKENDE
SUPER KRUIPOLIE

HOOGWAARDIGE
SILICONENSPRAY

DROOGSMEERSPRAY
MET PTFE

SNEL WERKENDE
CONTACTSPRAY

400ml
Art. 5C856466

400ml
Art. 0Q569965

400ml
Art. 2A612703

400ml
Art. 5I559758

• Kruipt 3x sneller in
verroeste delen
• Helder van kleur
• Toepasbaar tussen
-20° C en 90° C

• Water-, vuil- &
hittebestendig
• Kleurloos & residuvrij
• Toepasbaar tussen
-35° C en 200° C

• Droge filmlaag die geen
vuil, stof of olie aantrekt
• Verhoogde smering &
bescherming
• Toepasbaar tussen
- 20° C en 250 ° C

• Droogt snel & laat geen
geen residu achter
• Geschikt voor printplaten
• Op alcoholbasis
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Veiligheidsproducten
VEILIGHEIDS LAARZEN

VEILIGHEIDS LAARZEN

MERULA (S3)
Zeer veilig onder extreme weersomstandigheden
De ideale veiligheidslaars voor iedereen die
buiten werkt; in de bouw, agricultuur en
elk ander beroep dat veilig, waterafstotend
schoeisel vereist. De veerkrachtige,
dubbellaagse PU-zool zorgt ervoor dat je stevig
in je schoenen staat, terwijl je voeten droog en
goedbeschermd blijven, zelfs in onstuimig weer.
De schapenvacht voering houdt je warm en
maakt Merula ongelooflijk comfortabel.
Art. 7B043364 maat 42
Art. 5K476873 maat 43
Art. 0D051679 maat 44
Art. 0N559776 maat 45V
Art. 5N367536 maat 46
(andere maten beschikbaar vraag onze verkoop)

€ 127,20

€ 99,50

€ 113,15

€ 94,00

DEMPO (S3)
If your shoes can’t take the heat, get into a
Dempo.
Extreme veiligheid in extreme temperaturen.
Werk je met metaal? Dan zul je je beter,
veiliger en fitter voelen in deze schoenen.
Dempo is een lichtgewicht lederen laars met,
dubbellaagse rubberen PU-zool. De nitril
rubberen buitenzool stoot bijtende zuren en
andere stoffen af, zelfs vloeibare metalen.
Dempo is hittebestendig tot 300° C en heel
eenvoudig aan en uit te trekken.
Art. 0M283256
maat 42
Art. 4I699930
maat 43
Art. 5F422960
maat 44
Art. 7X248340
maat 45
Art. 5X306770
maat 46
(andere maten beschikbaar vraag onze
verkoop)

VEILIGHEID LAARZEN

Purofort + full safety
Beschermende neus + middenzool, Kleur: zwart. Norm: EN ISO 20345:2011
S5 CI SRC. Resistentie: minerale, dierlijke en plantaardige oliën en vetten,
ontsmettingsmiddelen, mest, oplosmiddelen, verschillende chemicaliën.
Art. 3Y447661
maat 40
Art. 0D569741
maat 41
Art. 1V674930
maat 42
Art. 5C856281
maat 43
Art. 6W660595
maat 44
Art. 7Q544840
maat 45
(andere maten beschikbaar vraag onze verkoop)

€ 72,40

€ 68,00

€ 22,80

€ 18,95
SCHIPPERSTRUI

T’RIFFIC® STORM SCHIPPERSTRUI
70/30% acryl/wol
Fijnbrei, contrasterende knopenlijst,
jeansknopen, metalen T’RIFFIC® label
S - 3EL
Art. TRI4102601-046 ANTRACIET

€ 87,53

€ 67,00
JACK

€ 3,10

€ 2,50
COMMANDOMUTS
Kwaliteit: 100% acryl
3M Thinsulate gevoerd
One size fits all
Kleur: zwart
Art. 2N077969
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T’RIFFIC® TITAN JACK 50/50% polyester/katoen,
voorzien van fluor-carbon finish en PU coating.
Doek: winddicht, waterafstotend en ademend,
multipocket, klepzakken met drukknopen, uitritsbare
mouwen, vaste voering, printersrits, uitritsbare
windvanger binnenzijde + windvangers in mouwen,
verstelbare manchetten d.m.v. klittenband,
diverse binnenzakken, o.a. napoleonzak, verdekte
ritssluiting, grofgetande ritssluitingen en verlengd
rugpand.
ES - 6EL
Art. TRI1011601-570 INDIGO
Art. TRI1011601-010 ZWART

Veiligheidsproducten

€ 3,30

€ 4,76

€ 2,99

€ 4,40

HANDSCHOENEN
X-Pro-Flex 51-290
•	De super lichte nitril foam coating biedt hoge mate van vingergevoeligheid
en fexibiliteit en verhoogt de productiviteit van de gebruiker
Handschoenen van Oxxa. Beschermt uw handen tijdens het werk.
• 	Anti-slip door NFT (Nitril Foam Technology); de coating geeft een goede
greep op droge, vettige en olieachtige voorwerpen
• Ademende coating houdt de handen droog en koel
• 	Door de donkere kleur is de handschoen uitermate geschikt voor gebruik
in omgevingen met een zeker mate van vervuiling zoals garages en
werkplaatsen.

X-Grip-Thermo 51-850
•	De X-Grip-Thermo is met zijn naadloos gebreide voering van acryl zeer
geschikt voor werkzaamheden in koude omgevingen.
	Oxxa handschoenen met een geruwde voering die is zacht en
comfortabel en houdt uw handen warm.
• Gebreide polsmanchet zorgt voor goede pasvorm.
• 	Zeer goede ventilatie aan rugzijde hand wat zorgt voor een goede
absorptie van de transpiratie.
• De oranje fluor kleur biedt een uitstekende zichtbaarheid.
• 	Zeer soepele handschoen die de gebruiker beschermt tegen zeer koude
temperaturen.
• 	Latex foam gecoate palm, waardoor de handschoenen uitstekende grip
hebben, zelfs in de aanwezigheid van vloeistoffen, oliën en/of vetten.

Normering EN388
Art. U8000.002.030 maat 9
Art. U8000.002.035 maat 10
Art. U8000.002.040 maat 11

Normering EN388
Art. U8000.002.060 maat 9
Art. U8000.002.061 maat 10
Art. U8000.002.062 maat 11

HANDSCHOENEN

€ 79,00

€ 75,00
LABELPRINTER

BMP21-PLUS
De BMP21-PLUS draagbare labelprinter
combineert een stevige behuizing met
intelligente printmogelijkheden voor
draden en kabels, aansluitklemmen,
patchpanelen, vlakke oppervlakken en
nog zoveel meer. Hij is uitermate robuust
(rubberen beschermbumpers), duurzaam
(lithium-ionbatterij) en gebruiksvriendelijk
(eenvoudig te plaatsen cartridges,
makkelijk te bedienen, snel printen).
Art. 3I522667

vanaf

€ 19,95
TAPES

Tapes voor de Brady BMP21-PLUS-printer.
De tapes en printlinten zitten in één enkele
cartridge en zijn snel en gemakkelijk te laden.
Lengte 4,90 mtr.
Art. 6X631963 breedte 19,05 mm kleur wit
€ 25,00
Art. 3T162458 breedte 12,70 mm kleur wit
€ 19,95
Ook verkrijgbaar in de breedte 9,53 mm en diverse kleuren
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Veiligheidsproducten
EN471

3

€ 48,92

2

€ 33,95
SIGNALISATIE JACK 741

Hoge zichtbaarheid in mist, duisternis en
in de nacht, water- en winddicht, houdt u
warm. Duo kleur, 3M tape.
Art. C4550.000.004 size M
Art. C4550.000.005 size L
Art. C4550.000.006 size XL
Art. C4550.000.007 size XXL
EN ISO
20471

EN
14058

EN ISO
20471

3

3

€ 39,95

1
x
x
x
x

EN343

3
3

€ 77,80

€ 31,95

€ 66,50
CAMBELL RWS 364A

SWEATER RWS 6230

100% polyester weefsel met 100%
PU-coating, 195 gr/m²
Maten S t/m 3XL
Art. 260363 Geel/marineblauw
Art. 260364 Oranje/marineblauw

100% polyster terry, 300 gr/m²
Maten S t/m 5XL
Art. 276230 Fluo geel
Art. 276231 Fluo oranje

EN
14058

EN ISO
20471

3

€ 71,90

€ 27,95

€ 22,50

€ 63,00

JAS 5835 RWS

SOFTSHELL JAS
RWS 498A

55% katoen/ 45% polyster
terry, 280 gr/m²
Maten 46 t/m 64
Art. 245835 Fluo geel
Art. 245837 Fluo oranje

100% polyster stretch en 100% polyester
fleece aan binnenkant, 250 gr/m²
Maten S t/m 3XL
Art. 260333 Fluo oranje
EN ISO
20471

EN ISO
20471

3

3

€ 44,95

€ 35,95
OVERALL RWS 5805

55% katoen/45% polyester 280 gr/m²
Maten 46 t/m 64
Art. 245805 Fluo geel
Art. 245807 Fluo oranje
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€ 104,22

€ 88,60
SOFTSHELL JAS RWS
100% polyester mechanical
stretch, 310 gr/m²
Maten S t/m 5XL
Art. 260028 Fluo geel
Art. 260029 Fluo oranje

1
x
x
x
x

Veiligheidsproducten
EN343

EN471

1
2

EN343

EN471

3

3

1

1

1

2

€ 44,95

€ 24,95

€ 35,95

€ 22,25
ALETTA BROEK 5605

AKONI JAS 5505

100% polyester met PU-coating
175 gr/m²
Maten S t/m 3XL
Art. 245605 Fluo geel
Art. 245607 Fluo oranje

100% polyester met PU-coating
175 gr/m²
Maten S t/m 3XL
Art. 245505 Fluo geel
Art. 245507 Fluo oranje

EN471

€ 9,50

€ 3,95

EN471

2

2

2

2

€ 9,50

€ 3,95
VEILIGHEIDSVEST

VEILIGHEIDSVEST

Hoge zichtbaarheid, reflecterende
tape en sluiting met klittenband.
Oranje
Art. C4505.030.004 M
Art. C4505.030.005 L
Art. C4505.030.006 XL
Art. C4505.030.007 XXL

Hoge zichtbaarheid, reflecterende
tape en sluiting met klittenband.
Geel
Art. C4500.015.004 M
Art. C4500.015.005 L
Art. C4500.015.006 XL
Art. C4500.015.007 XXL

VLAMVERTRAGENDE KLEDING
EN ISO
20471

EN
1149-5

EN ISO
11612

EN ISO
11611

EN ISO
20471

EN
14058

3

€ 129,95

€ 95,00
PARKA MAGOMA 2664 EN
MARABE 2666
100% polyester weefsel met 100% FR
PU-coating,
250 gr/m²
Maten S t/m 3XL
Art. 242664 Fluo oranje/marineblauw
Art. 242666 Fluo geel/marineblauw

EN ISO
14116

1
x
x
x
x

3

€ 162,70

€ 138,25
SOFTSHELL JAS 9643

Polyester weefsel en ademend FR PU
en inherent FR fleece, 400 gr/m²
Maten S t/m 3XL
Art. 251092 Fluo oranje/marineblauw
Art. 251093 Fluo geel/marineblauw
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Speciale aanbiedingen
€ 310,00

€ 95,00

€ 195,00

op = op

ASSORTIMENT

WERKBANKSLIJPER

Speciaal assortiment met pluggen,
schroeven, moeren, sluitringen,
schroefhaken, boren, schroevendraaiers,
rolbandmaat en potlood.
Art. Z7287.000.118

DS 8150 TS
500 Watt, 230 V, thermische beveiliging ,
nulspanningsbeveiliging en noodstopaanduiding,
afmeting slijpstenen dia 150 mm x 40 mm.
Art. C4000.004.125

SLAGMOERSLEUTELSET
RC2751
1/2 “ slagmoersleutel
• 610 Nm, 9,000 tpm
• Max. luchtdruk 6,3 bar
• Weight 1.3 kg
1015100A
1/2 ‘’ ratel
• 122 Nm, 160 tpm
• Max. druk 6,3 bar
• Weight 1.25 kg

€ 169,00

€ 269,00

€ 140,00

€ 150,00
HAAKSESLIJPER

CP9121AR
M14, schijfdiam 125 mm
12.000 TPM, 600 Watt
Art. 6151957321CHPN

Art. 6P411322

op = op

€ 29,95

KAFTFORM KOMPAKT

Kompakt 27 RA
Ratel, fijnvertanding met kleine terughaalhoek,
draairichtingsschakelaar (rechts, vast, links),
draaimoment tot 50 Nm, inclusief 6 bits
PH1x25, PH2x25, PZ1x25,PZ2x25,
zaagsnede 1,0x5,5x25, 1,2x6,5x25.
Art. Z7287.000.754

€ 26,00

€ 55,64

€ 25,50
BITSET

17-delige bit set
Lange bits 89 mm. PZ 1-2-3, PH 1-2-3,
TORX® T10-15-20-25-30-40, 6k 3-4-5-6 met handvat.
Art. X8197.000.030

op = op

op = op

€ 69,00

€ 37,50
TANGENSET

3-delige VDE tangenset combinatietang,
zijsnijtang, radiotang.1000 Volt
Art. W7970.000.010
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€ 317,22

€ 89,00
STEEKRINGRATELSLEUTELSET

10-delige set omschakelbaar
Maten: 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
Art. W7462.000.005

Speciale aanbiedingen
vanaf

€ 19,95

€ 125,00

€ 14,50

PICKUPE-LITE

Inspectionset
Flexibele kop 210° draaibaar, voorkant
met magneet met pickup power 2.3 kg, 3
super heldere witte LEDS, telescopische
lengte 17-55 cm, sterke metalen clip,
aluminium huis, inclusief batterijen (4x
LR44). Zonder magneet aan de onderkant
maar met inspectiespiegel.
Art.Z7287.000.097

BANKSCHROEF

Bereik 162 mm, Spandiepte 72 mm,
Spanwijdte 125 mm
Art. W8220.000.125 € 125,00
Bereik 177 mm, Spandiepte 94 mm,
Spanwijdte 150 mm
Art. W8220.000.150 € 165,00

op = op

€ 153,73

LASHELM
VEILIGHEIDSBRIL

Veelzijdige en comfortabele bril met
gebogen lens verkrijgbaar in twee tinten /
coatings. Te gebruiken in elke omgeving.
Anti-condens, anti-kras, anti-statisch en
UV-bescherming.
Art. C4225.000.060 spiegel

€ 8,61

€ 2,50

€ 39,95

SHADOW AUTO FIX
Lashelm met automatisch
verduisteringsfilter Schermgrootte
112mm x 90mm Stick Lassen (DC
& AC); TIG (DC, DC Pulse), TIG AC
(Pulse); MIG / MAG, MIG / MAG
Pulse; Plasma snijden / lassen; Niet
geschikt voor te slijpen,laser lassen en
oxyacetylene lassen / snijden. Vaste
tint, helm met zachte zweetband, 1
extra voorzetlens.
Art. C4262.000.005

€ 104,24

€ 246,33

€ 62,00

€ 55,00

HSS TIN TIPPED
SPIRAALBOOR SET

25-delig 1-13 mm x 0,5 mm
Voor het boren in staal, gelegeerd en
ongelegeerd, gietijzer, gietijzer,
grafiet en smeedstaal.
Boorpunt: 118°.
Art. 3T053059

€ 69,52

€ 39,95

170-DELIGE
BORENSET

HSS 1 t/m 10 mm
Art. X8251.001.775

€ 37,75

€ 27,50
GEREEDSCHAPSRUGZAK

GATZAGENSET

Electricset 9-delig.
Afmetingen 22,29,35,44,51,64,
adapter en twee houders.
Art. X8005.000.105

op = op

Confortabele rugzak
voor gereedschap met 3
gereedschapspanelen en een
documentenvak.Verstelbare
banden. Sterk en licht in
gewicht. Weerbestendig.
Art. Z7287.000.136
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Veiligheidsproducten
€ 23,87

€ 24,79

€ 7,50

€ 7,95

IMPACT
HANDSCHOENEN

ROOD
EN388: 2231, Spandex, synthetisch
leer, silicone stippen.
Kleur: rood/zwart, met kap en
klittebandsluiting.
Art. C4115.000.004 maat M
Art. C4115.000.005 maat L
Art. C4115.000.006 maat XL
Art. C4115.000.007 maat XXL

IMPACT
HANDSCHOENEN

GEEL
EN388: 3121, Spandex, synthetisch
leer,Poyurethane, Hi Viz,
vinger en knokkel bescherming.
Kleur: geel/zwart, met kap en
klittebandsluiting.
Art. C4115.001.004 maat M
Art. C4115.001.005 maat L
Art. C4115.001.006 maat XL
Art. C4115.001.007 maat XXL

op = op

€ 34,14

op = op

€ 19,01

€ 19,95

€ 10,00

REGENKLEDING

Materiaal: PU-TOP Norm: EN343
Toepasbaar in de regen en in
werkomgeving met chemische spatten
Regenjacket
Art. C4555.000.004
Art. C4555.000.005
Art. C4555.000.006
Art. C4555.000.007

maat
maat
maat
maat

Regenbroek
Art. C4556.000.004
Art. C4556.000.005
Art. C4556.000.006
Art. C4556.000.007

M
L
XL
XXL

maat
maat
maat
maat

M
L
XL
XXL

op = op

GEEL / ORANJE BASIS

op = op

24 LED lampen, welke werken op batterijen. Het
vest heeft tevens 7 verschillende lichtstanden
en kan op de hoogste stand de omgeving tot 5
meter verlichten. De lampen zijn voorzien van een
nano coating welke dient voor de veiligheid en ter
bescherming in slechte weersomstandigheden.
De bijgeleverde oplader laadt de power pack in 2
uur volledig op.
Art. 1G608984 Geel
Art. 2G532936 Oranje RWS
Art. 1N367822 Geel met achterlicht
Art. 8E497063 Oranje RWS met achterlicht

€ 89,00

€ 65,00 p. st.
2 vesten € 58,00 p. st.
4 vesten € 52,00 p. st.
1 vest

€ 99,95

€ 75,00 p. st.
2 vesten € 68,00 p. st.
4 vesten € 60,00 p. st.
1 vest

sales.be@fabory.com
sales.be@fabory.com
www.fabory.com
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Fabory Belgium, Blancefloerlaan 181,
2050 Antwerpen, Belgium.
Geldig van 01/11/2018 t/m 31/12/2018 zolang de voorraad strekt.
Prijzen zijn excl. BTW.

