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 € 24,54 

  € 148,85  
 € 89,00

PROMOTION

  € 265,00  
 € 225,25 

Meest 
trillingsvrije 

haakse slijper

Geldig van 01/03/2019 tot en met 30/04/2019 of zolang de voorraad strekt.

GRATIS 

Cyanoacrylaat 
snellijm 30 

ml

DOPSLEUTELSET
19 -delige 1/2” set (301904)

1/2” Dopsleutels 6-kant: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 21, 22 23, 24 mm. 1/2” ratel, verlengstuk 125 

en 250 mm, adapter voor verlengstuk, cardangewricht, 
handgreep 1/2’’ met cardangewricht

Art. 7K264619

SCHROEFDRAADBORGMIDDEL
4052, Gemiddelde sterkte
Borgmiddel voor het borgen van  
schroefdraadverbindingen met  
gemid delde sterkte. 
Art. 7F610094 

HAAKSE SLIJPER
WEPBA 17-125 QUICK 
• Schijf ø 125 mm
• 1700 Watt
• 11.000 tpm, M 14
Art. 5M838577
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 € 120,96 
 € 80,00 

WIJ MAKEN HET U GEMAKKELIJK
Wanneer u bij Fabory bestelt, voorkomt u onnodige vertraging in uw 

productieproces doordat wij zorgen dat uw bevestigingsartikelen altijd 

op tijd in huis zijn. Deze kunt u bestellen op de manier die voor u het 

makkelijkst is.

ONE-STOP-SHOP
Alles wat u nodig heeft op 1 adres: bij Fabory kunt u terecht voor 

meer dan 400.000 bevestigingsoplossingen, gereedschappen, 

industriële- en veiligheidsartikelen van A-merken. 

BREED DISTRIBUTIENETWERK
Al uw vestigingen in Europa kunnen beleverd worden door één van 

onze Europese vestigingen. En toch heeft u maar 1 aanspreekpunt! 

• Online 24/7 via www.fabory.com
• Mailen of bellen met onze deskundige Customer Service
• Via uw eigen contactpersoon
• In een van onze 15 shops bij u in de buurt
• Via geïntegreerde logistieke oplossingen (KeepStock)
• Via uw eigen inkoopsystemen (e-Commerce)

ASSORTIMENT ZELFBORENDE SCHROEVEN
S608
SPEDEC: zelfborende pancilinderschroeven met Phillips (H) kruisgleuf vlgs 
DIN 7504 M-H, zelfborende verzonken schroeven met Phillips (H) kruisgleuf 
vlgs DIN 7504 O-H en zelfborende zeskantkraagbouten vlgs DIN 7504 K Staal 
elektrolytisch verzinkt Inhoud: ST3,5x9,5 -x19 / ST3, 9x13 -x19 / ST4,2x13 
-x19 -x25 -x32 / ST4,8x13 -x16 -x19 -x32 / ST5,5x32 / ST6,3x19
Art. 41010.000.608

QR-CODE 
Scan de QR-code om 

direct de webpagina van 

het betreffende product 

te openen.
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ABB Kabelbinders en accessoires

Uw kabels eenvoudig bundelen, binden en beheren.
ABB biedt het breedste assortiment innovatieve oplossingen voor het bundelen, vastbinden en geleiden van draden en kabels, inclusief het 
vertrouwde originele merk Ty-Rap® en gereedschappen. Allemaal producten die geschikt zijn voor de meeste veeleisende omstandigheden en die 
het binden, bundelen en beheren van kabels gemakkelijker maken voor installateurs, paneelbouwers, professionals en gevorderde doe-het-zelvers.
 
Ty Rap®
Ty-Rap®, de originele kabelbinder van Thomas & Betts (onderdeel van de ABB Group), werd geïntroduceerd ter vereenvoudiging van de complexe 
kabelbomen die worden gebruikt bij de productie van vliegtuigen en bracht een echte revolutie teweeg in de bevestigingswereld. Vandaag blijft het 
Ty-Rap® merk het referentiepunt voor uitmuntendheid en innovatie in kabelbeheer.

Uitgebreide lijst van goedkeuringen: Germanischer Lloyd, Lloyd’s Register of Shipping, VG, Mil Specification, American Bureau of Shipping (ABS); 
CE declaration, compliant to the low voltage directive and EN/IEC 62275 en UL 62275
Belangrijk kenmerk van de Ty-Rap®: De anti-magnetische roestvrijstalen sluiting met de “greep van staal” - RVS klasse 316 die stevig verankerd 
zit in de kop van de kabelbinder zorgt voor een sterke, betrouwbare en duurzame bevestiging in ongunstige omstandigheden.

De volgende Ty-Rap® kabelbinders zijn toegevoegd aan het Fabory assortiment:

• Gekleurde kabelbinders
• Kabelbinders met bevestigingsoog
• Paneel kabelbinders
• Stralingsbestendig
• Detecteerbare kabelbinders
• Kabelbinders voor zwaar gebruik
• Vlamvertragende kabelbinders
• Hittebestendige kabelbinders
• Hoge temperatuur kabelbinders
• Identificatie kabelbinders
• Gereedschap

 
Detecteerbare kabelbinders
De detecteerbare kabelbinders hebben speciale aandacht nodig.  
Deze metaal detecteerbare kabelbinders worden steeds meer gevraagd en vereist.  
Hieronder vindt u enkele eigenschappen: 
 
De nieuwe detecteerbare Ty-Rap® kunststof kabelbinders van ABB zijn gemaakt  
van een unieke polymeer verbinding (hiervoor is een patent aangevraagd) die  
detecteerbaar is door Röntgendetectie-, metaaldetectie- en visuele detectie toestellen. 
Deze kabelbinders zijn uitermate geschikt voor toepassingen in de voedingsmiddelenindustrie,  
farmaceutische industrie en andere industriële sectoren die gevoelig zijn voor product  
verontreiniging, waar het afgesneden uiteinde  
van een kabelbinder niet toegelaten is in het eindproduct.

•  Detecteerbaar door metaaldetectors die op een gevoeligheid van een  
ijzerhoudende bol met een straal van minimaal 1.5 mm zijn afgesteld

• Detecteerbaar door Röntgentoestellen
• Helderblauwe kleur voor een gemakkelijke visuele detectie
• Geschikt om te voldoen aan de Europese richtlijn voor HACCP
•  Beschikbaar in standaard Polyamide 6.6 of in polypropyleen  

voor toepassingen in de vloeistofverwerkende industrie
• Beschikbaar in 4 afmetingen en in kleine handige zakken met Eurosleuf

Ty Fast® 
Geheel uit kunststof vervaardigde kabelbinders in 
diverse breedtes, lengtes en kleuren.
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BORGING

Borging tegen het zelf losdraaien van schroefdraadbevestigingen

Loslopen kan leiden tot verlies van voorspanning, wat kan leiden tot rammelende verbindingen, metaalmoeheid in de bevestigingsmiddelen of 
afschuifspanning op de bevestigingsmiddelen. Een volledige constructie kan uiteenvallen en instorten. Dit kan schade en/of letsel veroorzaken. 

Voorspankracht zorgt voor klemkracht en wrijving tussen de geklemde onderdelen en de bevestigingsmiddelen. Deze wrijving vermindert de 
losloopeffecten, maar wanneer er geen borgingsproducten worden gebruikt, kunnen trillingen en dynamische belastingen nog steeds het loslopen in 
gang zetten. Zodra dit gebeurt, begint de voorspanning af te nemen en zal het losloopproces versnellen. 

Gebruik altijd borgingsproducten als er kans is op loslopen.

Classificaties van borgingsproducten
Er zijn veel verschillende borgingsproducten met verschillende functionaliteiten, om de keuze van deze producten wat eenvoudiger te maken, kunnen we ze in 3 groepen indelen. 

Inzicht in de verschillen tussen deze groepen is cruciaal voor de juiste productselectie.

1. Borgingsproducten tegen zetverschijnselen en kruip

Groep 1 helpt bij lager belaste toepassingen om rammelende onderdelen te voorkomen. Zetverschijnselen en kruip betekent dat zeer kleine 
vervormingen van de materiaaloppervlakken, er voor zorgen dat bevestigingsmiddelen loskomen. 

Producten in deze groep bevatten meestal een verend element, de veerkracht zorgt voor enige blijvende wrijving in de schroefdraadverbinding. 

Deze producten werken niet als de voorspanning te hoog is. Hierdoor zijn ze geschikt voor bevestigingen,  
welke qua belasting boven de maximale voorspankracht van een bout of schroef met sterkteklasse 5.8 uitkomen

2. Anti-verlies borging 

Alle soorten borgingsproducten die werken op basis van een verhoogde schroefdraadwrijving. Wees er altijd van bewust dat deze tot op het punt 
waar bijna geen voorspanning meer aanwezig is, toch vanzelf zullen loskomen. Wanneer de voorspanning echter compleet weg is, voorkomt de 

draadwrijving dat de schroefdraadverbinding verder loskomt (moeren lopen niet van de bouten af).

3. Voorspankracht behoudende borgingsproducten

Voor kritische toepassingen, waar de voorspanning zeer belangrijk is, zijn er borgingsproducten die de voorspanning vasthouden.
Dit principe voorkomt dat de bevestigingsmiddelen losdraaien en garanderen hierdoor de voorspankracht.

Voorspankracht kan het bezwijken van bevestigingsmiddelen als gevolg van afschuiving en metaalmoeheid voorkomen.  

Om de prestaties van verschillende borgingsproducten te testen, is het raadzaam om een Junker test uit te voeren.  
Deze test versnelt het losloopproces, terwijl de voorspanning in de verbinding wordt gemeten.
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  € 13,32 
 € 9,95 

 € 26,04  € 24,54  € 26,04 

  € 46,53 
 € 38,00 

  € 17,01 
 € 13,00 

BORGING

Waarom een vloeibaar  
schroefdraadborgmiddel gebruiken? 

Voordelen: 

Betere prestaties
•  Betrouwbare assemblage: Borgt tegen trillingen, schokken en 

temperatuurcycli – dicht af en helpt tegen corrosie en vreten (RVS)
•  Eenvoudige demontage: Door middel van handgereedschap wanneer 

producten met gemiddelde of lage sterkte werden gebruikt
•  Superieur t.o.v. andere borgmiddelen: Beter behoud van de 

klemspanning in vergelijking met vele mechanische borgmiddelen

Kostenbesparingen
•  Storingen: Betrouwbare schroefdraadassemblages  

verminderen dure stilstandtijden
•  Voorraad: “One size fits all;” universeel toepasbaar voor een  

brede waaier aan bout/draadmaten
•  Verwerking: Eenvoudige automatisering vermindert de 

assemblagekosten en verhoogt de doorloop(snelheid)
•  Materiaalkosten: Lagere kosten per éénheid in vergelijking met de 

meeste mechanische borgmiddelen

Hoe werkt een vloeibaar schroefdraadborgmiddel?

Vult spelingen
schroefdraadborgmiddelen zijn 1-component lijmen die uitharden in 
afwezigheid van lucht en in contact met actieve metalen om zo een taaie 
thermohardende kunststof te vormen. Ze vullen alle spelingen tussen de 
schroefdraden op waardoor de verbinding 1 sterk geheel vormt en niet 
meer loskomt.

Dicht schroefdraad af
Een andere eigenschap van bschroefdraadborgmiddelen is afdichting. 
Deze eigenschap is vooral belangrijk bij de assemblage van doorlopende 
bouten in een oliereservoir of koelmantel om de vloeistof binnen en 
corrosie buiten te houden. Dergelijke toepassing wordt veel gebruikt in 
o.a. tandwielkasten en verbrandingsmotoren.

Schroefdraadborgmiddelen zijn beschikbaar in verschillende sterktes 
(laag, gemiddeld, hoog). Alvorens een schroefdraad te borgen is het 
uitermate belangrijk om deze grondig te reinigen met de gepaste 
reiniger. Deze universele reiniger & ontvetter laat geen residu achter 
op de schroefdraad en staat zo garant voor een sterke en betrouwbare 
schroefdraadborging.

Gratis Gratis  Gratis

REINIGER
7064
Vrij van methylal en ethanol.
• Niet corrosief & niet giftig, droogt snel.
•  Hoogwaardige reinigings-  

en ontvettingsspray.
Art. 1M019131

248 stick
•  Schroefdraadborging met gemiddelde 

sterkte, niet vloeibaar, halfvast
•  Werkt op alle metalen 

schroefdraadcomponenten
• Demontage met handgereedschap mogelijk
• Maximale draadmaat tot M18
• Temperatuurbereik -55 °C - +150 °C
Art. 1C126256

2400 50 ml.
Voor het vastzetten en afdichten
van bouten en moeren.
• Gemiddelde sterkte.
• Max. M36.
• Geen gevaarsymbolen.
• “Blanco” Veiligheidsinformatieblad.
Art. 0V977684

SCHROEFDRAADBORGMIDDEL
4003, Lage sterkte
Universeel schroefdraadborgmiddel met een lage sterkte.
Geschikt voor Demonteerbare schroefdraad verbindingen 
en Borgen van regel- en afstandschroeven met fijne 
draad.  
Eigenschappen:
• Afschuifsterkte: 5 N/mm²
• Viscositeit: 1000 mPas
• Losbreekmoment (volgens DIN54454): 6 N/mm²
• Max. spleet / max. draad: 0,10 mm / M12
• Temperatuurbereik: -55 tot 150°C
• 50 ml
Art. 7R833988

SCHROEFDRAADBORGMIDDEL
4101, Hoge Sterkte
Schroefdraadborgmiddel voor alle draadsoorten en 
cylindrische delen die niet meer gedemonteerd hoeven 
te worden.  
Eigenschappen:
• Kleur: groen
• Viscositeit: 500mPas
• Losbreekmoment volgens DIN54454: 32N/mm²
• Afschuifsterkte: 13N/mm²
• Maximale spleetvulling: 0,15mm
• Maximale draad: M20
• Temperatuurbereik: -55 tot +150Cº
• 50 ml
Art. 6P435858

SCHROEFDRAADBORGMIDDEL
4052, Gemiddelde sterkte
Borgmiddel voor het borgen van schroefdraadverbinding-
en met gemiddelde sterkte.  
Eigenschappen:
• Voorkomt lostrillen van bouten en moeren
• Spelingen tot 0,25 mm
• Geschikt voor RVS en verzinkt staal
• Demontabel met normaal gereedschap
• Temperatuurbestendig tot 150 °C
• 50 ml
Art. 7F610094
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BEVESTIGINGSMATERIALEN

KIPP BEDIENDELEN & NORMELEMENTEN 

HEINRICH KIPP WERK is uw partner op het gebied van spantechnieken en norm- en bediendelen.  
Het familiebedrijf staat voor betrouwbaarheid, duurzaamheid en korte levertijden. Als fabrikant beschikt 
HEINRICH KIPP WERK over zo’n 100 jaar ontwikkelingservaring. Met KIPP speelt u altijd op safe. 

KLEMHEFBOMEN, SPANHEFBOMEN, EXCENTERHEFBOMEN 

KIPP klemhefbomen zijn betrouwbaar, stabiel en veelzijdig inzetbaar. Klem- en spanhefbomen zijn bestemd voor het handmatig verstellen bij het 
fixeren en bij klemtoepassingen. Excenterhefbomen zijn uitermate geschikt voor een snelle fixatie. Deze productgroep wordt gekenmerkt door een 
grote keuze aan bouwvormen, materialen en kleuren. Deze klassieke elementen worden toegepast in de machinebouw, de werktuigbouw en de 
installatiebouw, maar ook in medische apparatuur, de meubelindustrie en in de revalidatiebranche.
 
Klemhefbomen zijn afhankelijk van de toepassing leverbaar met verschillende schroefdraad- en hefboomafmetingen. Gebruikte materialen 
zijn over het algemeen staal, RVS, zinkspuitgietwerk, kunststof en glasvezelversterkte kunststof en afhankelijk van het materiaal leverbaar in 
verschillende kleuren, zoals bijvoorbeeld zwart, rood, oranje of zilver metallic. 

De werking van een klemhefboom is eenvoudig:  
Door het optillen (en soms induwen) van de hefboom komt de klemhefboom los uit zijn vertanding en kan vrij worden verdraaid. Wanneer men de 
hefboom loslaat, borgt de hefboom weer vanzelf. Nu kan de klemhefboom met de hand worden bewogen, om bijvoorbeeld iets aan te trekken. los 
te maken of de positie van een machine-element te verstellen.

GREPEN,  KNOPPEN

Met grepen en knoppen kunnen onderdelen handmatig worden gefixeerd en vastgeklemd. De 
bevestigingsknoppen worden gekenmerkt door hun goede ergonomie. In het zichtveld kunnen 
veelvuldige bouwvormen worden aangebracht, afgestemd op allerlei verschillende ruimtelijke 
verhoudingen en spankrachten. Dat komt goed van pas in de machinebouw, de werktuigbouw,  
de installatiebouw, bij testapparatuur en medische apparatuur.
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BEVESTIGINGSMATERIALEN

VERENDE DRUKSTUKKEN, ARRETEERBOUTEN, VERGRENDELPENNEN

Verende drukstukken
Drukstukken worden bij het klemmen van werkstukken en modules gebruikt. Veelal worden zij gebruikt in de machinebouw, installatiebouw, 
elektronicafabricage en de automotive sector als positioneer-hulpmiddel, borgelement of spanelement. Verende drukstukken zijn ook leverbaar 
in uitvoeringen als zij-aandrukstukken. Met een groot aantal varianten van de meest uiteenlopende uitvoeringen behoort KIPP tot een van de 
toonaangevende fabrikanten in Duitsland. 

Arreteerbouten 

Arreteerbouten, die ook wel indexbouten worden genoemd, behoren tot de genormeerde constructiecomponenten voor het snel verstellen van 
beweegbare machinecomponenten. Door het uittrekken van de bedieningsknop of de trekring wordt een pen uit het tegenstuk getrokken, 
om (machine)delen in de betreffende positie te brengen en daar aansluitend weer te fixeren. Bij KIPP krijgt u indexbouten in verschillende 
afmetingen, vormen en materialen. Daarbij garanderen wij u een wrijvingsloze werking van de producten en de hoogste kwaliteit. 

De indexbouten van KIPP zijn geschikt voor vele toepassingen. Naast het eenvoudige gebruik zijn vooral de lange levensduur en de kwaliteit 
van de arreteerbout het vermelden waard. Naast de arreteerbouten om in te draaien m.b.v. de daartoe aanwezige schroefdraad zijn er lasbare 
uitvoeringen beschikbaar. Teneinde een goede corrosiebestendigheid te waarborgen zijn er ook rvs uitvoeringen beschikbaar. Tevens zijn 
uitvoeringen voor gebruik in combinatie met dunne plaatdelen beschikbaar. Alle bouten zijn leverbaar in de gangbare lengten en diameters.

Vergrendelpennen van KIPP 

Een vergrendelpen van KIPP bestaat uit de volgende onderdelen:  een (holle) pen, een drukknop met veermechanisme en kogels. 

Vergrendelpennen dienen voor het snel en eenvoudig fixeren en verbinden van delen en werkstukken. Door het indrukken van de drukknop worden 
beide kogels ontgrendeld en kunnen de verbonden delen losgemaakt worden. Als u de drukknop loslaat, vergrendelen de kogels de verbinding 
veilig en onscheidbaar. Zo kunnen in de praktijk steekverbindingen snel en ongecompliceerd verbonden en weer losgekoppeld worden. 

Het toepassingsgebied van de pennen is veelzijdig. Van de automatiserings-techniek via de robotica tot aan de elektronische industrie en 
verplaatsingsmechanica. Vergrendelpennen worden in vele onderdelen van de machinebouw en constructie toegepast, Door de efficiënte 
zelfborging kunnen voorbereidingstijden relatief eenvoudig tot een minimum worden beperkt. 

KIPP vergrendelpennen zijn afhankelijk van de eisen in diverse uitvoeringen verkrijgbaar. De grepen zijn als T-grepen of als L-grepen beschikbaar. 
Voor speciale toepassingsgebieden is de vergrendelpen ook in roestvaststalen uitvoeringen verkrijgbaar. Juist in omgevingen met hoge hygiëne-
eisen zoals de levensmiddelenindustrie of in omgevingen met agressieve materialen wordt deze toegepast.  

Normdelen van KIPP hebben een hoge productiekwaliteit en werken ook na frequent gebruik betrouwbaar en veilig. De vergrendelpennen worden 
direct door HEINRICH KIPP WERK geproduceerd en zijn aan de traditioneel hoge kwaliteitsnorm van alle KIPP-producten onderhevig.
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Wedge ramp Spiralock® 
female thread

Spiralock
60° schroefdraad

BEVESTIGINGSMATERIALEN

Wat is Spiralock?
 
Een zelfborgende binnenschroefdraad met een wighelling van 30° aan de basis van de schroefdraad
Met de wighelling kan de bout vrij ronddraaien totdat de klembelasting wordt uitgeoefend. Op dat punt worden de 
toppen van de standaard buitenschroefdraad strak tegen de wighelling getrokken, waardoor een ononderbroken 
spiraalvormige contactlijn ontstaat over de gehele lengte van de schroefdraadaangrijping.

Voordelen van Spiralock 

• Komt overeen met de standaard buitendraad - sneller te monteren
• Vrij ronddraaien: de wig wordt strakker naarmate de klembelasting toeneemt
• Herbruikbaar - Geen verslechtering van de borgingsfunctie
• Zelfcentrering van buitenschroefdraad – schroefdraad wordt van alle kanten naar binnen geduwd
• Verdeling van de radiale belasting - voorkomt kans op afschuiving
• Verbeterde levensduur –belasting wordt verdeeld over de gehele draad
• Bestand tegen loslaten van trillingen -Elimineert radiale speling - geen dwarse beweging

Normale 60 ° schroefdraad beperking.
  
Onregelmatigheden op ruwe oppervlakken veroorzaken kruip,  
waardoor de klembelasting na het eerste aanspannen verloren gaat.

Spiralock
  
Het gereduceerd contactoppervlak met Spiralock zorgt er voor dat  
onregelmatigheden van het oppervlak geen problemen opleveren bij het 
vastdraaien

Waarom overstappen naar Spiralock®? 
  
• Uitzonderlijk bestand tegen lostrillen
• Geen aanpassingen nodig aan bestaande verbinding
• Past op standaard draadsoorten
• Eenvoudig te monteren 
• Herbruikbaar
• Assemblagetijd wordt verkort

Industrieën waar Spiralock®-schroefdraad toegepast kunnen worden.
  
• Bevestigingssysteem
• Ruimtevaart
• Automotive
• Zware voertuigen
• Bouw en boerderij
• Verbrandingsmotoren
• Olie en gas
• Medisch
en nog veel meer
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 € 1.320,00 
€ 1.188,00 

  € 173,00 
 € 121,00 

  € 78,30 
 € 55,00 

  € 1.943,00   
 € 1.748,70  

  € 186,00 
 € 155,00  

  € 172,20 
 € 120,00 

PERSLUCHTGEREEDSCHAPPEN

KRACHTDOPPENSET
DO69521093
• 1/2” voor binnenzeskant
• In metalen koffer
• Inhoud: 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 mm
Art. DO69521093ACT

SLAGDOPPENSET
DO605202602
• 26 delige 
• 1/2” Aandrijfvierkant, 6-kant  
• Inhoud:  10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,  

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32,  
33, 34, 35, 36 mm.

Art. 6Y486174

SLAGMOERSLEUTEL
RRI-14
• Aandrijfvierkant: 1/2”
• Boutcapaciteit: 14 
• Koppel: 440 Nm
• Toerental: 9.000 tpm
• Luchtverbruik: 5,3 l/s
• Gewicht: 1,1 kg
Art. 1W800507

SLAGMOERSLEUTEL
MI-17MG 
• Aandrijfvierkant: 1/2”
• Boutcapaciteit: 16 
• Koppel: 650 Nm
• Toerental: 5.500 tpm
• Luchtverbruik: 10 l/s
• Gewicht: 2,5 kg
Art. 2E340280

IMPULSMOERAANZETTERS
RRI-60T
• Aandrijfvierkant: 3/8”
• Boutcapaciteit: 8 - 10
• Toerental: 6.200tpm
• Koppel: 22 - 35 Nm
• Luchtverbruik: 6,2 l/s
• Gewicht: 1 kg
Art. RRI-60TRED

IMPULSMOERAANZETTERS
YLTX80E
• Aandrijfvierkant: 3/8”
• Boutcapaciteit: 8 
• Toerental: 6.800 tpm
• Koppel: 30 - 50 Nm
• Luchtverbruik: 7,3 l/s
• Gewicht: 1,12 kg
Art. 1F811984

IMPULSMOERAANZETTERS
Impulsmoeraanzetters van YOKOTA en RED ROOSTER worden ingezet voor 
schroefverbindingen, waarbij kleine koppeltoleranties vereist zijn, zoals in de 
assemblageindustrie. 

Waarom een impulsmoeraanzetter?
De snelheid van impulsmoeraanzetters is zeer hoog, waardoor montagetijd sterk 
gereduceerd wordt. Recente metingen tonen aan, dat een besparing van 35% zeer 
realistisch is, ten opzichte van het gebruik van haakse moeraanzetters.

Betere voorspankrachten
Het voorgeschreven koppel voor een boutverbinding is een afgeleide van wat 
daadwerkelijk belangrijk is, namelijk een optimale voorspankracht. De spanning 
in de verbinding zorgt ervoor, dat de constructie vast blijft zitten. Door zetverlies 
kan deze voorspankracht afnemen, echter door de pulserende werking van een 
impulsmoeraanzetter, wordt het zetverlies tijdens het schroefproces versneld / 
gecompenseerd. Daardoor krijgt u een stabiele en nauwkeurige voorspankracht. 

Kenmerken:
• Licht van gewicht
• Laag geluids- en vibratieniveau
• Geen reactiekrachten
• Optimale ergonomie voor de operator
• Eén-hands-machines

Het programma bestaat uit pistool, rechte en 
haakse uitvoeringen met of zonder automatische 
afslag. Daarnaast zijn er mogelijkheden 
voor perslucht en accu versies. Meng deze 
ingrediënten samen et voilà: de ideale werkplek.
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  € 99,90 
 € 65,00 

  € 59,00 
 € 51,00 

  € 129,90 
 € 103,00 

  € 105,00 
 € 91,00 

  € 94,95 
 € 72,00 

  € 209,95 
 € 164,00 

ELEKTRISCHEGEREEDSCHAP

HAAKSE SLIJPER
G23SW2W7Z
• Schijf ø 230 mm
• 2.200 Watt, 
• 6.600 tpm, M 14
Art. 2V839159

HAAKSE SLIJPER
G13SR4YGZ
• Schijf ø 125 mm
• 730 Watt, 
• 10.000 tpm, M 14
Art. 2C186385

HAAKSE SLIJPER
AG 22-230 /DMS
• Schijf Ø 230 mm
• 2.200 Watt
• 6.600 tpm M 14
Art. 2V185543

HAAKSE SLIJPER
AG 10-125EK
• Schijf Ø 125 mm
• 1000 Watt
• 11.000 tpm M 14
Art. 3Y451102

HAAKSE SLIJPER
GWS 22-230JH
• Schijf ø 230 mm
• 2.200 Watt, 
• 11.000 tpm, M 14

GWS 7-125
• Schijf ø 125 mm
• 720 Watt, 
• 11.000 tpm, M 14
Art. 5W388466

HAAKSE SLIJPER
GWS 1000
• Schijf ø 125 mm
• 1000 Watt
• 11.000 tpm, M 14
Art. 4V773138
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  € 299,90 
 € 240,00 

  € 90,08 
 € 78,00 

  € 479,90 
 € 383,00 

  € 439,00 
 € 382,00 

  € 139,95  
 € 122,00 

  € 249,95 
 € 199,00 

ELEKTRISCHEGEREEDSCHAP

BOOR-SCHROEFMACHINE
DS18DBL2WPZ 
•18 volt, 136 Nm   • Boorkop 13 mm
• 2.100 rpm  • Max. Ø hout 76 mm
• Koolborstelloze motor • 2 x 5,0 Ah accu’s
Art. 6H260846

SCHROEFMACHINE
DB3DL2WCZ
• 3,6 volt, 2,9 Nm 
• 600 rpm
• 2 x 1,5 Ah accu’s
Art. 6P083946

SLAGSCHROEVENDRAAIER 
M18 FID2-502X
• 18 Volt, 226Nm
• 0-3.600 tpm
• 1⁄4 ˝ 6-kant bithouder 
• Max. schroefmaat M16
• 2 x 5,0 Ah accu’s
Art. 3Y644270

BOOR-SCHROEFMACHINE
M18 BLDD-402X
• 18 Volt, 60Nm
•  0-1.800 tpm
• Boorkop 13 mm
• Max. Ø hout 38 mm
• Max. Ø metaal 13 mm
•  2 x 4,0 Ah accu’s
Art. 6D916157

BOOR-SCHROEFMACHINE
GSR 12V-15
• 12 Volt,  30 Nm
• 1.300 tpm
• Boorkop 10 mm
• Max. Ø in hout 19 mm 
• Max. Ø in staal 10 mm 
• 2 x 2,0 Ah accu’s
• incl. 39 delige accessoire set
Art. 4L694646

BOOR-SCHROEFMACHINE
GSR 18V-21 
• 18 volt, 55 Nm 
• 1.800 rpm
• Boorkop 13 mm
• Max. Ø hout 35 mm
• Max. Ø staal 10 mm
• 3 x 2,0 Ah accu’s 
Art. 7F281765
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  € 71,90 
 € 49,95 

  € 19,84 
 € 9,95 

  € 48,51 
 € 30,00 

  € 30,20 
 € 21,00 

  € 122,48  
 € 65,00 

  € 165,10 
 € 104,00 

ZAKLAMP
NSP-1136
• 37 LED’s
• Zaklamp 65 Lm
• Projector 72 Lm
• Duallight 137 Lm 
Art. BAN1136

LED ZAKLAMP
• Industriële zaklamp, LED.
• 65 Lm 
• Rubber zwart
• Excl. 1.5V batterijen
Art. W8600.000.065

WERKLAMP
54 SMD LED’s
• Oplaadbaar (12 en 240 Volt).
• Brandtijd 3 uur.
• Lengte 44 cm.
Art. 8F063651

WERKLAMP
• Jet-Light 55W  
• Rubberen kabel met een lengte van 1,8 meter
• 2 spatwaterdichte contactdozen 
Art. B6187.172.720

ELECTRISCHE TOEBEHOREN

KABELHASPEL 
•  40 meter  
•  H07RN-F 3 G / 3x2,5 Qmm met rubber  

neopreen mantel
• 3 spatwaterdichte contactdozen 
Art. 9I011082

TUINHASPEL                                                   
• 50 meter (48 / 2 meter ) Kabel kwaliteit Bremaxx
• Type kabel AT-N05V3V3-F 3G1,5 mm² IP44.
Art. 6V776481
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  € 135,02 
 € 88,00 

  € 98,33 
 € 69,00 

  € 126,39 
 € 82,50 

  € 115,10 
 € 79,00 

  € 91,07 
 € 47,50 

  € 124,54 
 € 49,00 

SNIJ&BOORGEREEDSCHAP

GATZAGENSET
• COMBI SET 16-delig
•  Ø  19,20,22,25,29,32,35,38,44,51,57,67,76, 

adapter, reserve boor en twee houders.
Art. X8005.000.110

GATZAGENSET
• MECHANIC SET 13-delig
•  Ø 19,22,29,35,38,44,51,57,64,  

adapter, reserve boor en twee houders. 
Art. X8005.000.100

GATZAGENSET
• Bi-Metal SPEED SLOT®
• Elektricienset 8-delig
• Ø 22-29-35-44-50-64MM; houder 2L-5L
Art. 7S136265

GATZAGENSET
• Bi-Metal SPEED SLOT®
• 8-delig
• Ø 16-20-25-32-38-51MM; houder 2L-5L
Art. 5L453208

GATZAGENSET
• 9-delige set
• Deep Cut 
• Boordiepte 51 mm
• Ø 19, 22, 29, 38, 44, 51, 57 mm, 2 houders
Art. 1S656314

GATZAGENSET
• 7-delige set
• Deep Cut 
• Boordiepte 51 mm
• Ø 20, 25, 29, 44, 51 mm, 2 houders
Art. 8J861134
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  € 426,72 
 € 135,00 

  € 369,48 
 € 125,00 

SNIJ&BOORGEREEDSCHAP

VÖLKEL TwinBox – het belangrijkste gereedschap voor 
perfect schroefdraad altijd binnen handbereik.
Praktisch. Plaatsbesparend. 100% aangepast aan het 
materiaal.

www.voelkel.com

Tevens verkrijgbaar 
in de maten M14 & M16, 

in vorm C, gespiraliseerd, 
en als STANDAARD en 

WITRING TwinBox voor 
andere toepassingen

On- en laaggelegeerde stalen, 
kort spanend

Niet-abrasief materiaal 
tot 1.000 N/mm²

Niet-abrasief materiaal, kort spanend

IJzer, smeedbaar gietijzer

Messing, lang spanend

Brons, lang spanend

Koper

Aluminium legeringen, lang spanend

Zink legeringen

Magnesium legeringen

Plastics, thermoplasten

Vorm B, spiralpoint

Nominale 
diameter

HSS-E 
Spiraalboor

Art.-No. Speciale 
aanbieding

M3x0.5 DIN371 2.5 mm 4X116267 8,50 €

M4x0.7 DIN371 3.3 mm 5A312823 9,50 €

M5x0.8 DIN371 4.2 mm 2N992720 10,25 €

M6x1.0 DIN371 5.0 mm 1Q355701 11,25 €

M8x1.25 DIN371 6.8 mm 0D714790 12,25 €

M10x1.5 DIN371 8.5 mm 0Z175465 14,50 €

M12x1.75 DIN376 10.2 mm 5E455063 19,25 €

Vorm B, spiralpoint

Nominale 
diameter

HSS-E 
Spiraalboor

Art.-No. Speciale 
aanbieding

M3x0.5 DIN371 2.5 mm 8X015486 9,75 €

M4x0.7 DIN371 3.3 mm 2V891334 10,95 €

M5x0.8 DIN371 4.2 mm 6S035583 11,50 €

M6x1.0 DIN371 5.0 mm 8L565052 12,95 €

M8x1.25 DIN371 6.8 mm 6I710317 14,00 €

M10x1.5 DIN371 8.5 mm 0B602045 16,75 €

M12x1.75 DIN376 10.2 mm 2Y904725 22,50 €

Roestvast staal, 
kort spanend

Slijtvast staal 
tot 1.200 N/mm²

Hittevast staal, kort spanend

Hardbaar staal, kort spanend

Gereedschapstaal tot 1.200 N/mm²

IJzer, gietijzer

Messing, kort spanend

Brons, kort spanend

Aluminium legeringen, kort spanend

Magnesium legeringen

Titanium, kort spanend

STIFTFREZENSET
Hardmetaal Aluminium vertanding 
10-delige stiftfrezenset.
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. 7T463686

STIFTFREZENSET
Hardmetaal TiCN coating 
10-delige stiftfrezenset.
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. 3H194732
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BORENSET
• 25-delige borenset
• Ø 1  t/m 13 mm
Art. X8250.001.795 HSS € 27,95 
Art. X8250.002.795 HSSG € 54,95 
Art. X8250.001.840 HSSE € 82,95 

BORENSET
• 19-delige borenset
• Ø 1  t/m 10 mm
Art. X8250.001.790 HSS € 22,00
Art. X8250.002.790 HSSG € 32,95
Art. X8250.001.835 HSSE € 43,95

KERNBOORMACHINE’S

BORENSET
• 170-delige 
• Ø 1 t/m 10 mm
Art. X8251.001.775 HSS € 89,00 
Art. X8251.001.780 HSSG € 122,00

SNIJ&BOORGEREEDSCHAP

      Type: RS5e RS 10 RS25e RS125e RS 140e
Magneetkracht: 10.000 N 10.000 N 13.000 N 18.000 N 18.000 N

Totaal vermogen: 1.200 Watt 1.120 Watt 1.200 Watt 1.300 Watt 1.840 Watt
Toerentalregeling: Ja Nee Ja Ja Ja

Vermogenregelaar: Nee Nee Nee Nee Ja
Rechts-/linksloop: Nee Nee Ja Ja Ja

Gewicht: 11,0 kg 13,0 kg 18,0 kg 23,0 kg 26,0 kg
Slaglengte: 38,0 mm 135,0 mm 190,0 mm 200,0 mm 200,0 mm

Opname: Weldonschacht 19,0 mm Weldonschacht 19,0 mm Morsekegel MK 2 Morsekegel MK 2 Morsekegel MK 3
Kernboren Ø: 12,0 - 35,0 mm 12,0 - 35,0 mm 12,0 - 60,0 mm 12,0 - 60,0 mm 12,0 - 100,0 mm

Boorkop: Nee 1,0 - 13,0 mm 3,0 - 16,0 mm 3,0 - 16,0 mm 3,0 - 16,0 mm
Artikelnummer: Art.9E128466 Art.F6417.010.001 Art.5D486691 Art.9F277123 Art.F6417.040.001

Prijs: € 999,00 € 599,00 € 899,00 € 999,00 € 1.099,00

vanaf
 € 89,00 

vanaf
 € 22,00 

vanaf
 € 27,95 
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  € 265,00 
 € 225,25 

  € 245,00 
 € 208,25 

  € 240,00 
 € 204,00 

VEILIG WERKEN

Meest 
trillingsvrije 

haakse slijper

Trillingen

In veel machines, apparaten en voer-, vlieg-, vaar- of werktuigen worden mechanische trillingen opgewekt. Mechanische trillingen hebben een 
schadelijk effect voor mensen die er herhalend aan blootgesteld worden dat kan blijvend van aard kan zijn.

In de Europese Richtlijn 2002/44/EG, worden grenzen gesteld voor de blootstelling aan zowel lichaamstrillingen als hand- armtrillingen.

Hand-armtrillingen
Er is sprake van hand-armtrillingen bij gebruik van trillend of stotend handgereedschap, zoals een (haakse) slijpmachine, motorkettingzaag, 
motorheggenschaar, pneumatische bikhamer of veelvuldig toegepaste pneumatische hamer of tacker. 

Maatregelen bij hand-armtrillingen
Laat de werknemer werken met andere, niet of minder trillende arbeidsmiddelen.  
Er kan ook gebruik gemaakt worden van trillingsdempende accessoires.

HAAKSE SLIJPER
WEV 17-125 Quick 
•  Metabo Marathon-motor met gepatenteerde 

stofbescherming voor lange levensduur
•  Metabo S-automatic veiligheidskoppeling 

Mechanisch ontkoppelen van de aandrijving 
bij het blokkeren van het inzetgereedschap 
voor veilig werken

•  Metabo VirbaTech (MVT) voor 
trillingsdemping voor comfortabel werken 
bij continubedrijf

• Metabo Quick gereedschapsnelwissel
•  Vario-Tacho-Constamatic (VTC)  

regelbaar toerental
• Herstart beveiliging
• Elektronische zachtaanloop 
• Schijf ø 125 mm
• 1700 Watt
• 11.000 tpm, M 14
Art. 8I127546

HAAKSE SLIJPER
WEPBA 17-125 QUICK 
•  Metabo Marathon-motor met gepatenteerde 

stofbescherming voor lange levensduur
•  Metabo S-automatic veiligheidskoppeling 

Mechanisch ontkoppelen van de 
aandrijving bij het blokkeren van het 
inzetgereedschap voor veilig werken

•  Metabo VirbaTech (MVT) voor 
trillingsdemping voor comfortabel werken 
bij continubedrijf

• Metabo Quick gereedschapsnelwissel
• Herstart beveiliging
• Elektronische zachtaanloop
• Dodemansknop
• Veiligheidsrem
•  Auto balancer voor zeer minimale hand/

arm-trillingen en lange standtijd van 
slijpschijven en machine

• Schijf ø 125 mm
• 1700 Watt
• 11.000 tpm, M 14
Art. 5M838577

HAAKSE SLIJPER
WEA 17-125 QUICK 
•  Metabo Marathon-motor met gepatenteerde 

stofbescherming voor lange levensduur
•  Metabo S-automatic veiligheidskoppeling 

Mechanisch ontkoppelen van de aandrijving 
bij het blokkeren van het inzetgereedschap 
voor veilig werken

•  Metabo VirbaTech (MVT) voor 
trillingsdemping voor comfortabel werken 
bij continubedrijf

• Metabo Quick gereedschapsnelwissel
• Herstart beveiliging
• Elektronische zachtaanloop
•  Auto balancer voor zeer minimale hand/

arm-trillingen en lange standtijd van 
slijpschijven en machine

• Schijf ø 125 mm
• 1700 Watt
• 11.000 tpm, M 14
Art. 0P871748
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Gekalibreerde 3M™ Cubitron™ II korrel

  € 240,00 
 € 204,00 

  € 6,78 
 € 5,50 

  € 2,32 
 € 1,75 

  € 4,88 
 € 4,50 

  € 3,30 
 € 2,25 

VEILIG WERKEN

Veilig werken, voor jouw gezondheid. En je werkplezier.
Comfortabel en veilig werken is belangrijk. Werken met goede, ergonomische producten zorgt voor comfort, gebruiksgemak en werkplezier. En het voorkomt lichamelijke 
klachten door bijvoorbeeld overbelasting. Dit kan het geval zijn als je veel en vaak moet schuren en slijpen. Zelfs als je met de beste materialen werkt, brengt je werk 
misschien nog risico’s met zich mee. Zoals blootstelling aan geluid of stof. Gelukkig kun je je daar goed tegen beschermen.

Veiliger schuren en slijpen met oog voor comfort. Voorkom lichamelijke klachten 
Overbelasting kan ontstaan bij werk dat veel herhalende bewegingen kent, zoals schuren. Het hanteren van het gereedschap vergt handkracht. Trillingen van het apparaat 
verhogen de spanning van de spieren. Het werken met ergonomisch en efficiënter gereedschap draagt bij aan comfort en gebruiksgemak. En daarmee aan het voorkomen 
van overbelasting van bijvoorbeeld gewrichten. 3M™ Cubitron™ II schuurmaterialen zijn scherper en slijpen sneller dan traditionele schuurmaterialen. Dat biedt veel 
voordelen op het gebied van veiligheid.

LAMELLENSCHIJVEN CUBITRON™ II
Type: 967A
• Ideaal voor gebruik op zacht staal en roestvrij staal.
• Geprofileerde keramische korrel voor minder verhitting.
• Lange levensduur van de schijf en constante prestaties.
• Afmeting: Ø 125 mm x 22 mm
Art. 8N915020 Korrel 40

FIBERSCHIJF CUBITRON™ II
Type: 982C
• Voor intensief gebruik.
• Ideaal voor zacht staal en non-ferro metalen.
• Lange levensduur dankzij keramische korrel.
• Lagere werkdruk resulteert in meer werkcomfort 
• Afmeting: Ø 125 mm x 22 mm
Art. 3W186623 Korrel 36

AURO STOFMASKERS
Type 9322+ 
Vouwmodel met uitademventiel.
Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot :10 x de grenswaarde.
Art. Q4294.000.041
Prijs bij afname van volle verpakking (10 stuks)

AURO STOFMASKERS
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)

3M Cubitron II schuurmaterialen
De 3M Cubitron II schuurmaterialen zijn opgebouwd uit keramische 
hoogpresterende schuurkorrels met een gedefinieerde, geometrische 
vorm (= Precision Shaped Grain). De punten van de driehoekige korrel 
breken af tijdens het slijpen en er ontstaan nieuwe, scherpe punten 
langs de gekalibreerde randen.

Voordelen:
• Veel sneller schuren/slijpen
• Veel langere standtijd
• Minder wisselen schijven
• Minder warmteopbouw
• Minder onderhevig aan trillingen

3M Aura stofmaskers
•  AEM Filtertechnologie met lage ademweerstand: Biedt effectieve filterprestaties en vermindert tevens de weerstand bij het ademen, verbetert het ademgemak en comfort.
•  3M™ Cool Flow™ ventiel: Het Cool Flow ventiel vermindert de opbouw van warmte in het masker om werknemers een comfortabele bescherming te geven, zelfs in 

vochtige omstandigheden en in hitte.
•  Ingenieus design met 3 panelen: Geschikt voor veel verschillende gezichtsvormen en -maten en past zich aan de bewegingen van het gezicht bij het spreken aan, wat 

het draagcomfort verbetert. Eenvoudig op te bergen indien niet in gebruik.

Fijn stof – fijne stofpartikels (<4 micron) kunnen tot diep in de longen terecht komen 
tijdens schuur- en slijpwerkzaamheden. 3M Cubitron II schuurmaterialen zorgen voor 
minder stofontwikkeling.

Handkracht – meer gewicht vraagt meer spierkracht (= belasting).
De snijkracht van Cubitron II maakt schuren met lichter materiaal mogelijk. 125 mm 
schijven doen het werk van traditionele 230 mm schijven. Deze afname in gewicht (ook 
van de machine) betekent minder belasting en aangenamer werken.

Trillingen – trillend gereedschap vergt grotere handkracht (=belasting) 
om vast te houden en stabiliseren. Met Cubitron II gaat het schuurwerk sneller en sta je 
minder bloot aan schadelijke en onaangename trillingen.
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  € 4,55 
 € 2,75 

  € 5,20 
 € 3,10 LAMELLENSCHIJF

Vlaklamelschijf conisch fiber BDX
• Ø 125 mm R842
• Korrel: Zirkonium/Aluminiumoxide
• Bewerken van RVS / Staal
• Verpakking: 10 schijven
Art. 3I113265 Korrel 40 € 3,10
Art. 9I068433 Korrel 60 € 3,10
Art. 6J825843 Korrel 80 € 3,10
Prijs per stuk bij afname van een volle verpakking

LAMELLENSCHIJF
Vlaklamelschijf conisch fiber BDX
• Ø 115 mm R842
• Korrel: Zirkonium/Aluminiumoxide
• Bewerken van RVS / Staal
• Verpakking: 10 schijven
Art. 7G222034 Korrel 40 € 2,75
Art. 1A335910 Korrel 60 € 2,75
Art. 0X114941 Korrel 80 € 2,75
Prijs per stuk bij afname van een volle verpakking

AFBRAAMSCHIJF
Quantum™3 afbraamschijven 
• Gepatenteerde keramische korrels   • Lange levensduur
• Minder trillingen   • Bewerken van RVS / Staal
• Hoogste materiaalafname  • Verpakking: 10 schijven
Art. 4N549285  Ø 125 x 7,0 x 22,23 € 6,75 
Art. 4U309835  Ø 180 x 7,0 x 22,23 € 10,50 
Art. 2M384410  Ø 230 x 7,0 x 22,23 € 14,95 
Prijs per stuk bij afname van een volle verpakking

DOORSLIJPSCHIJF
Doorslijpschijven Quantum
• Hoogwaardige agressieve NorZon Heay Duty korrel • Hoge metaalverspaning
• Geen andere schijf gaat langer mee!  • Minder geluid & stof
• Hoge stabiliteit & weinig trilling  • Braamvrij slijpen
• Verpakking: 25 schijven  • Bewerken van RVS / Staal
Art. 7C643308  Ø 125 x 1,0 x 22,23 € 2,03  
Art. 9P351747  Ø 125 x 1,3 x 22,23 € 2,07 
Art. 3G106089  Ø 125 x 1,6 x 22,23 € 2,31 
Prijs per stuk bij afname van een volle verpakking

SCHUUR & SLIJPGEREEDSCHAPPEN

vanaf
 € 6,75 

vanaf
 € 2,03 
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  € 56,47 
 € 33,88 

  € 5,20 
 € 3,10 

SCHUUR & SLIJPGEREEDSCHAPPEN

SCHUURSCHIJF
Blaze Rapidstrip 
• Voor afschuur- en reinigingswerk
• Synthetische vezels en een keramische schuurlaag 
• Ontdoet oppervlakken van roest en vuil.
•  Veelzijdig in gebruik: zachte druk uitoefenen voor effenen  

van oppervlakken en stevige druk voor snel afschuren.
• Open structuur voor een ultrasnelle en nette snede.
Art. 1U604605  Ø 115 x 22 € 8,95
Art. 7V396308  Ø 125 x 22 € 9,40

SCHUURSCHIJF
Vortex Rapid Blend
• Hoogwaardige slijpkorrel
• Agressieve, snelle verspaning
• Dik Nylon web 
• Langere standtijd
Art. 4T704642  Ø 115 x 12,0 x 22,23 Medium  € 10,50
Art. 1A521599  Ø 125 x 12,0 x 22,23 Medium € 13,20
Art. 9O402175  Ø 115 x 12,0 x 22,23 Fine  € 8,50
Art. 7W420743  Ø 125 x 12,0 x 22,23 Fine  € 9,75

FIBERSCHIJF
Fiberschijven Norzon F827
• Ø 125 x 22
• NorZon korrel (Zirkoniumoxide)
• Universeel gebruik
• Ideaal voor slijpen van randen en lassen
• Hoge, snelle en regelmatige verspaning
• Bewerken van Staal, Aluminium 
• Verpakking: 25 schijven
Art. 9Z704033 Korrel 36 € 0,76 
Art. 6U491266 Korrel 60 € 0,70
Art. 4G038904 Korrel 80 € 0,68
Art. 1S707278 Korrel 100 € 0,68
Art. 1H606408 Korrel 120 € 0,68
Prijs per stuk bij afname van een volle verpakking

SCHUURROL
Schuurrollen Beartex F2504
• Aluminiumoxide of siliciumcarbide korrel
• Hoge standtijd
• Gelijkmatige non-woven structuur 
• Flexibel voor handmatig en machinaal gebruik
• Loopt niet vol, materiaal blijft scherp
• Lange levensduur
• Water & oplosmiddel bestendig 
• Bewerken van Roestvast staal, Staal, Hout, Kunststof, Verf/lak/plamuur 
• Afmeting: 100 x 10000 mm
Art. 2K736480 Very Fine

SCHUURBAND
Eindloze schuurband Norzon R822
• Linnen stugge drager
• NorZon korrel (Zirkoniumoxide)
• Hoge standtijd
• Bewerken van Staal, Aluminium  
• Afmeting 75 x 2000 mm
Art. 4Q568096  Korrel 36 € 7,50
Art. 4Y697705  Korrel 40 € 7,00
Art. 6J325354  Korrel 50 € 6,75
Art. 2C837170  Korrel 60 € 5,85
Art. 7L394593  Korrel 80 € 5,65
Art. 5J126173  Korrel 120 € 5,50

SCHUURBAND
Eindloze schuurband Viking R996
• SG keramische slijpkorrels
• Hogere standtijd, hoge verspaning
• Geavanceerd koelsysteem, verminderde hitte-ontwikkeling
• Minder slijpdruk nodig
• Maximale prestatie
• Bewerken van Staal, Aluminium  
• Afmeting 75 x 2000 mm
Art. 9F560625   Korrel 40 € 9,00
Art. 5Q573184   Korrel 60 € 8,00
Art. 4W727091  Korrel 80 € 6,50

vanaf
 € 6,50 

vanaf
 € 5,50 

vanaf
 € 0,68 

vanaf
 € 8,95 

vanaf
 € 8,50 
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  € 298,83 
 € 179,00 

  € 34,81 
 € 22,00 

  € 112,77 
 € 69,00 

  € 22,49 
 € 15,00 

HANDGEREEDSCHAP

STIFTSLEUTELSET
• 9-delige set (600925)
• Kleurcodering 
• Extra lange uitvoering
• Maten: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
Art. 9K928769

SCHROEVENDRAAIERSET
• Torx (6006200)
• 6-delig
• 2-componenten greep
• T10, T 11, T20, T25, T27, T30
Art. 5J018764

RINGSTEEKSLEUTEL SET
• 17-delig (601702)
• Dunne ergonomische vormgeving
•  Maten 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,  

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm
Art. 3F715078

DOPSLEUTELSET
• 45 -delige 1/2” set (304501)
•  1/2” Dopsleutels 6-kant: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 21, 22 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 mm
• 1/2” ratel, verlengstuk 125 en 250 mm adapter voor verlengstuk
• Cardangewricht
• 2 Bougiedoppen 16 en 21 mm
•  Ringsteeksleutels 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,  

14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 mm
Art. 7R922419
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  € 2.152,58 
 € 899,00 

HANDGEREEDSCHAP

GEREEDSCHAPSWAGEN GEVULD
S9 gereedschapswagen
8 laden waarvan 4 laden gevuld 
165-delige gereedschapset
Art. 1M779898

165-delige 
gereedschapset

Speciaal samengesteld voor Fabory
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  € 78,80 
 € 45,00 

  € 15,70 
 € 9,95 

  € 27,50 
 € 16,25 

  € 48,36 
 € 29,00 

  € 270,31 
 € 119,00 

  € 47,49 
 € 28,80 

  € 48,94 
 € 25,50 

HANDGEREEDSCHAPPEN

METAALZAAGBEUGEL
325-300
•  Systeem om het blad snel en eenvoudig te 

vervangen en aan te spannen.
• Uniek framedesign van massief aluminium.
•  Alternatieve 55° bladmontage om  

vlak te zagen.
• 300 mm.
Art. S5240.325.300

METAALZAAGBEUGEL
319
• Comfortabele soft grip-hecht
•  Stalen buisframe met kunststof bekleed kan hoge 

spanning aan om recht en nauwkeurig te zagen
•  Alternatieve 55° bladmontagepennen  

om vlak te zagen
• 300 mm
Art. S5240.319.300

HANDZAAG
NP-22-U7/8-HP
•   Professionele handzagen voor het zagen 

van allerlei soorten hout
•   De universele vertanding met extra 

geharde tanden blijft lang scherp
•  De comfortabele kunststof handgreep 
•  22 Tands, lengte 550 mm
Art.  S5202.006.550

VIJLENSET
1-478-08-1-2
• Set van 5 vijlen
•  Hand/blok bastard, hand/blok halfzoet, vierkant bastard,  

halfrond bastard, rond bastard
• lengte 200 mm
Art. S5320.478.200

STEEKBEITELSET
424P-S3-EUR
• 3-delige set
• Comfortabel 2-componenten hecht voor een uitstekende grip
• Precisieblad voor maximale scherpte, gebruiksklaar geslepen
• Gehard, getemperd en gepolijst
• Geleverd met individuele beschermkap
• Maten 12, 18 en 25 mm
Art. S5424.000.424

DOPSLEUTELSET
S910
• 92-delige set
• 1/4” & 1/2” met ring-steeksleutelset, 92-delig
• Zeskant doppen 1/4”:4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
• Zeskant doppen lange uitvoering 1/4”: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
• Zeskant doppen 1/2”: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm
• Verbindingsstuk 1/4”   
• Handreep 1/4” met 2-componentenhecht • Cardanstuk 1/4” + 1/2”
• Bits Phillips, gleuf, Pozidriv, zeskant,Torx® • Zeskant bougiedop 1/2”, 21 mm
• Bithouder 1/4” + 1/2”   • Dwarsgreep 1/4” + 1/2”
• Kniesleutels 8-9, 10-11, 12-13, 14-15 mm • Ratel 1/4” + 1/2”
• Ring-steeksleutels 8, 10, 12, 13, 14, 17 mm • Verlengstukken 1/4” + 1/2”
Art. S5840.000.115

DOORSTEEK DOPPENSET
S140T
• Doorsteek doppenset, 14-delig
•  12 Pass-trough doppen: 10, 11, 12, 13, 14, 15,  

16, 17, 19, 21, 22, 24 mm
• 1 Pass-trough ratel, met flexibele kop, 72 tanden / actie hoek 5˚
• 1 Pass-trough verlengstuk, 75 mm
Art. 0K456021
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  € 48,36 
 € 29,00 

  € 57,51 
 € 32,60 

  € 60,20 
 € 29,20 

  € 270,31 
 € 119,00 

  € 47,49 
 € 28,80 

  € 4,12 
 € 2,50 

  € 3,71 
 € 2,50 

  € 16,52 
 € 9,95 

  € 8,26 
 € 4,95 

  € 16,52 
 € 9,95 

  € 8,26 
 € 4,95 

HANDGEREEDSCHAPPEN

Op een veilige manier werken tijdens de job kan het risico op verwondingen verminderen. Het gebruik van een veiligheidsmes kan hierbij 
helpen. Veiligheidsmessen zorgen voor bescherming van de werknemer en het verpakte product. Verminder het risico op snijwonden en 

letsels met behulp van onze volledige range van STANLEY® veiligheidsmessen. Testen en technisch advies behoort tot de mogelijkheden. 
Neem gerust contact op met uw contactpersoon binnen Fabory!

SCHROEVENDRAAIERSET
PB 215.L 25
• 10-delig set
• Classic schroevendraaierhecht
• Wisselking zaagsnede 4-5,5-6,5-8  
• Wisselking  PH1-2
• Wisselking priem
• Elektronicaschroevendraaier 2,5 en 3,5
• Roletui
Art.  P0376.012.215

KOGELKOP INBUSSLEUTELSET
PB 212.LH-10
• 9-delig set
• Verchroomde, lange uitvoering
• Inhoud 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10mm 
• De kogelkop is geschikt op moeilijk toegankelijke plaatsen
• Kunststofhouder
Art.  P0165.212.006

STANLEY® BIMAT FOLIESNIJDER 
STHT10360-0
• Bimat greep 
• Ronde punt
• Verzonken mes 
• Geïntegreerde splitter voor plastic tape 
Art. 7B543199

STANLEY® FATMAX VEILIGHEIDSMES  
TRISLIDE METAAL
FMHT10367-0
• Automatisch veiligheidsmes 
•  Het mes trekt automatisch terug wanneer de druk 

op de trekker verdwijnt of wanneer het contact 
met het materiaal verloren gaat

• Instelbare meshoogte & vergrendeling
Art. 9Q210798

STANLEY® FATMAX VEILIGHEIDSMES
SQUEEZE METAAL
FMHT10370-0
• Automatisch veiligheidsmes met knijptrekker
•  Het mes trekt automatisch terug wanneer de druk 

op de trekker verdwijnt of wanneer het contact 
met het materiaal verloren gaat

Art. 7H006513

STANLEY® VEILIGHEIDSMES SQUEEZE
STHT10368-0
• Veiligheidsmes met knijptrekker 
•  Het mes trekt automatisch terug  

wanneer de druk op de trekker verdwijnt
Art. 7M540275

STANLEY® DUBBELE BIMAT FOLIESNIJDER
• Dubbelzijdig verzonken mes
• Bimat greep 
• Haakpriem
• Geïntegreerde splitter voor plastic tape
Art. 9R593306

STANLEY® VEILIGHEIDSMES TRISLIDE
• Automatisch veiligheidsmes 
•  Het mes trekt automatisch terug wanneer de 

druk op de trekker verdwijnt of wanneer het 
contact met het materiaal verloren gaat

• Instelbare meshoogte & vergrendeling
Art. 4T399148

NIEUW
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1.7 m2 1K 15’
Glanzend
alumini-

um

  € 17,82 
 € 13,00 

  € 17,82 
 € 12,50 

1.4 m2 1K 10’
Mat 
grijs

1.4 m2 1K 5’
Mat 
grijs

1.2 m2 1K 20’
Fonkelend
aluminium

CHEMISCHE PRODUCTEN, VERVEN & TAPES

De nr.1 
zinkcoating

Glansherstel 
van verzinkt 

staal

De supersnelle 
zinkprimer

Bescherming 
en afwerking 

in 1

GALVA PLUS
2120
•  Uiterlijk vergelijkbaar met  

nieuw thermisch verzinkt
• Voor het bijwerken van nieuw verzinkte objekten
• Doorstaat 310 uur zoutsproeitest, DIN 50021 SS
• Lager zinkgehalte, meer aluminium
Art. 90403.002.120  500 ml

GALVA ZINK-ALU
2117
• Zinkcoating met fonkelende aluminium deeltjes
•  Het beste compromis tussen  

zinkspray en aluminiumspray
•  Doorstaat 340 uur zoutsproeitest, DIN 50021 SS
Art. 90401.002.117 500 ml € 14,00
Art. 1017.1               1 KG € 26,75

GALVA EXPRESSE
2180
•  Kleefvrij na 5 minuten.  

Hanteerbaar na slechts 10 min.
• De ideale zinkspray voor productie-omgevingen
• Overspuitbaar met HARD HAT® metallic sprays
• Doorstaat 400 uur zoutsproeitest, DIN 50021 SS
Art. 90403.002.180 500 ml

GALVA ZINC
2185
• Bescherming van blank en verzinkt staal
• Overspuitbaar met HARD HAT® metallic sprays
•  Binnen één uur overschilderbaar, kwastversie na 4 uur
• Doorstaat 500 uur zoutsproeitest, DIN 50021 SS
Art. 90401.002.185 500 ml  € 14,00
Art. 90408.001.085 1KG € 25,50

• Langere bescherming door hoger zinkgehalte
• Meer verfstof en minder oplosmiddel
• Constante hoge druk voor direct resultaat
• Minder spuitnevel door speciale sproeiknop 
• Bruikbaar tot 0˚C
• Veilig in gebruik

Dé beste zinksprays

 vanaf
 € 14,00 

 vanaf
 € 14,00 

KOUD VERZINKEN
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  € 11,12 
 € 7,80 

  € 14,47 
 € 9,00 

CHEMISCHE PRODUCTEN, VERVEN & TAPES

Chloorvrij - Geen minerale olie - Geen drijfgas

FOOD GRADE SILICONENSPRAY
Deze universeel inzetbare siliconenspray smeert, 
beschermt, impregneert en herstelt bij diverse applicaties 
bij onderdelen en apparatuur. Geeft uitstekende 
smering van kunststoffen en heeft uitmuntende 
lossingseigenschappen. 500ml
Art. 9V468619

REINIGER INDUSTRIAL DEGREASER
Krachtige reiniger en ontvetter voor mechanische 
onderdelen. Ontvet en verwijdert olie, vet, was en 
andere verontreinigingen. Ontwikkeld als algemene 
reiniger voor non-food productiezones en als ontvetter in 
productiezones. 500ml
Art. 9I192988

SNIJOLIE SPRAY
Fabory Snijolie - Spray is een geel-bruine metaalbewerkingsvloeistof  
met extreme hoge druk eigenschappen voor de zwaarste bewerkingen,  
ook voor de bewerking van hooggelegeerde staalsoorten. De plantaardige basisproducten 
zijn zorgvuldig gecombineerd met speciale EP (=Extreme Pressure) toevoegingen.  
Hoge gereedschap-standtijden en optimale werkstukken zijn hiervan het resultaat.

Toepassingen:
•  Toepasbaar bij verspanende bewerkingen zoals draad-tappen en –snijden,  

boren, ruimen, draadrollen, draaien en frezen.
•  Toepasbaar bij niet-verspanende bewerkingen zoals ponsen,  

stansen en lichte dieptrek bewerkingen.
• Voor de bewerking van o.a. RVS, titaan- en mangaanstaal.

Voordelen:
1.  Veilig: Gezondheids- en milieuvriendelijk, gebaseerd op plantaardige  

basisproducten ZONDER schadelijke – oplosmiddelen en -drijfgassen. Niet giftig.
2.  2-Kamer luchtdruk spray: geen aerosol! Gecomprimeerd luchtdruk systeem zorgt ervoor  

dat 100% effectief product volledig wordt verneveld.
3. Één bus Fabory Snijolie is gelijk aan vier “normale spuitbussen”.
4. De spraybus kan in elke stand gebruikt worden, ook op zijn kop.
Art.Q7400.004.400 400 ml € 10,50
Art.Q7400.004.200 200 ml € 7,50

vanaf
 € 7,50 
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  € 21,38 
 € 17,95 

  € 15,50 
 € 10,40 

  € 7,30 
 € 6,50 

  € 23,29 
 € 12,50 

CHEMISCHE PRODUCTEN, VERVEN & TAPES

DUO GRIP KLIKBAND
•  Hersluitbare klikbevestiging: een optimale hechting verkrijgt men door de 

haakstructuren volledig in elkaar te drukken.
•  Geschikt voor het bevestigen van lichte en zware voorwerpen, bv.: automatten, 

audioapparatuur, gereedschap in de auto, etc.
•  Maakt een tot vijf keer grotere belasting mogelijk  

dan bij klassieke haak en lusverbindingen.
• Breedte 25 mm lengte 2 meter.
Art. DG2502HPX

DUBBELZIJDIGE TAPE
• Transparante dubbelzijdige tape met hoge kleefkracht.
• Geschikt voor het monteren van naamplaten, strips, etc.
• Geschikt voor ABS, polyester, EPDM.
•  Zeer goed bestand tegen vocht,  

UV en hoge temperaturen.
• Breedte 19 mm lengte 50 meter
Art. UM1950HPX

TAPIJTTAPE
Dubbelzijdige tape
• Tapijttape vervaardigd uit weefsel.
• Zeer hoge kleefkracht.
• Geschikt voor ruwe oppervlakken.
• Met de hand afscheurbaar.
• Breedte 50 mm lengte 25 meter.
Art. CT5025HPX

DUBBELZIJDIGE SCHUIMTAPE
• Dubbelzijdige foamtape met hoge kleefkracht.
•  Geschikt voor permanente bevestiging van allerlei objecten.
• Hecht zich op ruwe ondergronden.
• Zowel voor binnen- als buitengebruik. 
• Breedte 19mm lengte 50 meter.
• Temperatuurbestendigheid: 50°C
• Kleefkracht: 28 N/25 mm
Art. 9O470729

SCOTCH AFPLAKTAPE 
Crêpepapier
Afmeting : 48 mm x 50 meter
Andere afmetingen zie webshop
Kleur: naturel

Meerdere droogcycli

Vocht-/oplosmiddelbestendigheid

Temperatuurbestendigheid   60º 80º 100º 140º 160º 
30min 60min 60min 60min 60min 

 Ja Ja Ja Ja 

   Ja Ja 

Industriële afplaktapes

K
w

al
ite

it

201 E 80°C  
Dikte: 0,135 mm
Art. 2K432384        € 1,89

101 E 60°C
Dikte: 0,12 mm
Art. 8C656935 € 1,79

301 E 100°C  
Dikte: 0,15 mm
Art. 9L291019        € 3,09

401 E 140°C 
Dikte: 0,16 mm
Art. 6P929366         € 4,75

501 E 160°C
Dikte: 0,15 mm
Art. 3Z511103          € 5,50

 vanaf 
 € 1,79 
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 € 48,46
 € 34,00 

  € 49,00 
 € 29,95 

  € 26,84 
 € 18,50 

  € 23,26 
 € 16,50 

SCHOONMAAK & WASRUIMTE

REFLEX DRAAGBARE  
POETSPAPIER DISPENSER 
M4 Starterset
Het draagbare Tork® Reflex™ Single Sheet Centrefeed-systeem 
is de perfecte oplossing voor handen en oppervlakken in professionele omgevingen en onderweg. 
• Eenvoudig te gebruiken, hygiënisch en duurzaam systeem
•  Ideaal geschikt voor gebruik in mobiele omgevingen.
• Eenvoudig te dragen of te bevestigen aan een trolley
• Robuust ontwerp bestendig tegen de zwaarste omstandigheden
• De rol is volledig afgesloten en wordt beschermd tegen vocht en vuil
• Dankzij de run-out indicator zit u nooit zonder papier
Art. 6K740151 € 29,95  Navulling: Art. 9T165188   € 12,40

HEAVY-DUTY ROL POETSPAPIER
130070
• 2-laags, blauw W1
• Extra sterk/absorberend dankzij QuickDry
• Multifunctioneel - kan de meeste reinigingstaken aan
• Goede absorptie van water en olie
• Sterk als het nat is
• Goedgekeurd voor contact met voedingsmiddelen
• 340 meter lengte, 36,9 cm breed, diameter 37,5 cm
Art.  M8067.130.070

POETSDOEKEN
Krasvrije, natsterke, pluisarme, volumineuze en  
siliconenvrije doeken welke oplosmiddel bestendig zijn.  
Absorbeert water, olie, inkt en maakt streeploos schoon.  
Ideaal voor automotive, grafische- & voedingsindustrie.
Afmeting 42 x 30 cm
Inhoud 150 doeken
Art. 8O469408

POETSROLLEN-MIDI 
1-laags gerecyclede poetsrollen, ze zijn sterk en hebben een hoog 
absorptievermogen. De rollen zijn geperforeerd en  
voorzien van een scheurkoker ze zijn sterk zowel van 
binnenuit als van buitenaf afwikkelbaar. 
Verkoopeenheid 1 pak (6 rollen)
Lengte 300 meter breedte 20 cm
Art. 9B198716

DREUMEX SPECIAL
Deze oplosmiddelvrije handreinigingspasta kan gebruikt 
worden voor middelzware tot zware vervuilingen zoals 
smeermiddelen, diesel, remvloeistof, cement en roest.  
De pasta is met name geschikt voor gebruik in de 
autoindustrie, de bouw en metaalbewerkende industrie.
Art. D0009.000.500  500 gr € 3,95
Art. D0003.004.200  4,2 KG € 14,95 

 vanaf 
 € 3,95 
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  € 8,55 
 € 5,50 

  € 8,64 
 € 8,40 

  € 6,50 
 € 6,20 

  € 6,36 
 € 5,76 

  € 9,69 
 € 7,75 

  € 12,15 
 € 9,75 

  € 8,95 
 € 7,25 

  € 11,95 
 € 9,50 

VEILIGHEIDSPRODUCTEN

snijklasse C snijklasse D

snijklasse C snijklasse D

snijklasse B snijklasse C

snijklasse B snijklasse D

HANDSCHOENEN SNIJBESTENDIG
In veel werkomgevingen lopen medewerkers het risico om een snijwond
op te lopen. Het dragen van snijbestendige handschoenen wordt in dit
geval aangeraden om dit soort ongevallen te voorkomen. Fabory heeft
een breed assortiment op het gebied van snijbestendige handschoenen.
Deze populaire werkhandschoenen zijn in diverse snijklassen en
materialen verkrijgbaar met elk zijn eigen voordelen, zoals : Dyneema,
Kevlar, glasfiber en spectra. Bij Fabory vindt u de juiste snijbestendige
handschoen voor de juiste toepassing !!

OXXA X-DIAMOND- 
PRO 51-785
Met PU coating.
EN 388: 2016 (4X43D) snijklasse D
Art. 8F848855 maat 9
Art. 2Z274569 maat 10
Art. 8W112187 maat 11

OXXA X-DIAMOND- 
PRO 51-770
Met PU coating.
EN 388: 2016 (3X42B) snijklasse B
Art. 2M375984 maat 9
Art. 0K239246 maat 10
Art. 5Q124326 maat 11

OXXA X-DIAMOND- 
FLEX 51-790
Met NFT coating.
EN 388: 2016 (4X43D) snijklasse D
Art. 6R688781 maat 9
Art. 8J364459 maat 10
Art. 4E114730 maat 11

OXXA X-DIAMOND- 
FLEX 51-780
Met NFT coating.
EN 388: 2016 (4X42C) snijklasse C
Art. 8P008234 maat 9
Art. 0Q432287 maat 10
Art. 3B191750 maat 11

M-SAFE 14-089
Met PU coating.
EN 388: 2016 (4X43C) snijklasse C
Art. 6Q201790 maat 9
Art. 7H389418 maat 10
Art. 2B493689 maat 11

M-SAFE 14-082
Met PU coating.
EN 388: 2016 (4X42B) snijklasse B
Art. 5D757049 maat 9
Art. U8000.001.985 maat 10
Art. 1A021177 maat 11

M-SAFE 14-700
Met NFT coating.
EN 388: 2016 (4X44D) snijklasse D
Art. 6I030162 maat 9
Art. 3W916427 maat 10
Art. 4A315866 maat 11

SAFE-CUT GU006
Met PU coating.
EN 388: 2016 (4X43C) snijklasse C
Art. C4185.000.005 maat 9
Art. C4185.000.010 maat 10
Art. C4185.000.015 maat 11
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  € 16,59  
 € 15,50 

  € 14,88 
 € 13,50 

  € 9,72 
 € 7,50 

  € 18,96 
 € 16,40 

  € 5,78 
 € 5,45 

  € 7,01 
 € 6,60 

  € 6,58 
 € 6,20 

  € 7,21 
 € 6,80 

VEILIGHEIDSPRODUCTEN

snijklasse B

snijklasse D

snijklasse C

snijklasse C

snijklasse B snijklasse C

snijklasse B snijklasse C

VERTIGO CHECK & GO 
BLACK NIT 5
Met NFT coating.
EN 388: 2016 (4X44C) snijklasse C
Art.0W381574 maat 9
Art.3A897303 maat 10
Art.3V752072 maat 11

VERTIGO CHECK & GO 
BLACK NIT 3
Met NFT coating.
EN 388: 2016 (4X43B) snijklasse B
Art.5L853632 maat 9
Art.2L660911 maat 10
Art.9A625998 maat 11

VERTIGO CHECK & GO 
BLACK PU 5
Met PU coating.
EN 388: 2016 (4X43C) snijklasse C
Art.9V730988 maat 9
Art.1P675747 maat 10
Art.4U295567 maat 11

VERTIGO CHECK & GO 
BLACK PU 3
Met PU coating.
EN 388: 2016 (4X42B) snijklasse B
Art.6R773431 maat 9
Art.6A335629 maat 10
Art.1W124291 maat 11

ANSELL HYFLEX 11-435
Met PU coating.
EN 388: 2016 (4X42C) snijklasse C
Art. 9K406725 maat 9
Art. 0L160472 maat 10
Art. 2J937839 maat 11

ANSELL HYFLEX 11-624
Met PU coating.
EN 388: 2016 (4X42B) snijklasse B
Art. 4S915157 maat 9
Art. 1X627092 maat 10
Art. 9Z495000 maat 11

ANSELL POWERFLEX 80-600
Met latex coating.
EN 388: 2016 (3444C)  
EN 407 snijklasse C
Art. 6Z393719 maat 9
Art. 3Q496129 maat 10
Art. 4V740643 maat 11

ANSELL HYFLEX 11-541
Met NFT coating.
EN 388: 2016 (4X21D) /EN 407 
snijklasse D
Art. 6B043161 maat 9
Art. 9K991052 maat 10
Art. 7F794513 maat 11

Snij bescherming LAAG MIDDELMATIG HOOG EXTRA HOOG

Prestatieniveau A B C D E F

Snijbestendigheid (Newton) > 2 > 5 > 10 > 15 > 22 > 30

Aanbevolen  
toepassingen

Hanteren van lichte 
materialen zonder scherpe 

randen, montage van 
onderdelen, autoindustrie, 

onderhoud, bouw, 
multifunctioneel...

Verpakking, 
magazijnen, lichte 

stanswerkzaamheden, 
auto-industrie en 
samenstellen van 

witgoed-onderdelen...

Hanteren van 
lichte plaatmetalen 

en glas, metalen 
stanswerkzaamheden, 
kunststof, productie 

van banden, 
autoindustrie en 

witgoed...

Hanteren van 
plaatmetaal en glas/

flessen metalen 
stansen, lichte 

vlees- en gevogelte-
verwerking, 

timmerwerk,drukken...

Hanteren van 
zwaar plaatmetaal, 

glasplaten, 
metalen recycling, 
afvalverwerking, 

hanteren van vlees en 
gevogelte, drukken...

Hanteren van 
zwaar plaatmetaal, 
metaal-recycling, 

afvalverwerking, zware 
vleesverwerking, 

slachthuizen
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VEILIGHEIDSPRODUCTEN

ABSORPTIEKORRELS
Absorbeert snel, kan zowel preventief als actief ingezet worden wanneer 
lekkages optreden.  Hoge opnamecapaciteit, houdt vloeistoffen vast, 
restanten zijn herbruikbaar. Korrels blijven ook na absorptie van 
vloeistoffen hard zodat geen extra gladheid ontstaat

UNIVERSEEL (20 kilo)
Korrelgrootte : 1-3 mm
Toepassing : algemeen
Art. M7885.000.100  € 8,40 

PLUS (10 kilo)
Korrelgrootte : 0,5 - 1 mm
Toepassing : Speciaal voor locaties met veel verkeer
Art. M7885.000.105  € 7,95 

SUPER PLUS (10 kilo)
Korrelgrootte : 0,2 – 0,6 mm
Toepassing : Speciaal geschikt voor chemicaliën
Art. 3A826918   € 8,95 

Veiligheidsproducten
Houd vloeistoflekken onder controle!
Door vloeistoflekken direct in te dammen en te 
verwijderen met de juiste materialen, kan u valpartijen en 
andere arbeidsongevallen voorkomen en het leefmilieu en 
de waterkwaliteit beschermen.

Goed voorbereid zijn op potentiële vloeistoflekken is niet 
alleen een goede managementpraktijk. In de meeste 
landen is het ook bij wet verplicht.

Promo topproducten:
HT rol

■■ kan worden ingezet als 
doek, rol of kussen om 
zowel proactief als reactief 
gemorste vloeistoffen te 
bestrijden

■■ absorbeert tot 10x meer 
olie, benzine, kerozine, 
koelvloeistof, solventen, 
latex verf en andere 
vloeistoffen dan traditioneel 
granulaat

■■ rol van 38 cm op 46 meter 
met diverse perforaties voor 
multifunctioneel gebruik

Universele SOC
■■ kan probleemloos rond 
een machine worden 
gelegd om potentiële 
vloeistoflekken preventief in 
te dijken

■■ absorbeert tot 10x meer 
olie, benzine, kerozine, 
koelvloeistof, solventen, 
latex verf en andere 
vloeistoffen dan traditioneel 
granulaat 

■■ 12 SOC’s  (122 cm) per doos

ART. 5E367307   €75,00ART. 2J820758   € 99,95

Ontvang nu de gratis gids van Brady 
boordevol ideeën en tips hoe u zich kan 
voorbereiden en wat u kan doen in het 
geval van een vloeistoflek. 

Ontvang de gratis gids! 
http://bit.ly/spcguide-nl

GEMORSTE VLOEISTOFFENDOELTREFFEND TEGENHOUDEN

 vanaf 
 € 7,95 
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  € 49,95 
 € 39,96 

  € 35,95 
 € 28,76 

  € 28,95 
 € 23,16 

  € 16,95 
 € 13,56 

VEILIGHEIDSPRODUCTEN

Simply No Sweat
Verschil ten opzichte van PU Stretch

• 5 tot 10 keer sterker   
• SNS wordt niet nat aan buitenkant (waterafstotend)

• 3 tot 5 x langere levensduur 
• 10 tot 25 keer beter ademend

• Voelt niet aan als plastic. Zo soepel als textiel 
• Gering prijsverschil

REGENBROEK SIMPLY NO SWEAT
UTRECHT
• Broek
• Elastiek in taille met aansnoerkoord
• Mesh polyester voering
• Verstelbare broekspijpen met drukknopen
• 210 grams 100% polyester laminaat
• Maat S - 4XL
Art. 072350NA   Marine
Art. 072350GR   Groen
Art. 072350YE   Geel
Art. 072350KB Blauw
Art. 072350ZW  Zwart
Art. 072350GRI  Grijs

REGENJAS SIMPLY NO SWEAT
ULFT
• Jas 80 cm
• Ritssluiting met flap en drukknopen
• Verstelbare elastische mouwen met drukknopen
• 2 voorzakken met klep
• Vaste capuchon
• Mesh polyester binnenvoering
• 210 grams 100% polyester laminaat
• Maat S - 4XL
Art. 072400NA  Marine
Art. 072400GR  Groen
Art. 072400GE  Geel
Art. 072400KB  Blauw 
Art. 072400ZW  Zwart 
Art. 072400GRI  Grijs 

• Na reinigen behoudt Hydrosoft al zijn natuurlijke eigenschappen
• Behandeld tegen schimmel
• Zeer goed oliebestendig (oliën en derivaten zoals fuel/diesel etc…)
• Milieuvriendelijk: biologisch afbreekbaar

HYDRO SOFT 
Ademende PU coating  
op PA (Poly Amide 6.6) 

• Superlicht 50% lichter dan klassieke kwaliteiten
• Bestand tegen zeer lage temperaturen (vriestemperaturen)
• Zeer sterk (pen test) staat niet in verhouding tot de dikte van het materiaal 
• Onderhoudsvriendelijk (machinewasbaar op 40°C of chemisch reinigen)

REGENBROEK HYDROSOFT
SOUTHEND
• Broek
• Elastiek in de taille
• Verstelbare broekspijpen met drukknopen
• 170 grams(+/- 10gr) 53% PU / 47% PA
• Maat S - 3XL
Art. 014015NA  Marine
Art. 014015OR  Oranje 
Art. 014015GR  Groen 
Art. 014015GE  Geel
Art. 014015KB  Blauw

REGENJAS HYDROSOFT
SELSEY
• Jas 85cm
• Ritssluiting met drukknopen
• Verstelbare elastische mouwen met drukknopen
• 2 voorzakken met klep
• Vaste capuchon
• Okselventilatie
• 170 grams(+/- 10gr) 53% PU / 47% PA
• Maat S - 3XL
Art. 015020NA  Marine
Art. 015020OR  Oranje
Art. 015020GR  Groen
Art. 015020GE  Geel
Art. 015020KB  Blauw



 

Brugge

Deinze
Roeselare

Kuurne

Charleroi

Merelbeke
Wondelgem

Turnhout
Antwerpen

Geel Lommel

Zaventem
Hasselt

Sint-Pieters-Leeuw Liège

FABORY Antwerpen
Noorderlaan 83
B-2030 Antwerpen
antwerpen@fabory.com

FABORY Brugge
Industriepark Blauwe Toren
Monnikenwerve 45
B-8000 Brugge
brugge@fabory.com

FABORY Charleroi
Chaussée de Fleurus 72
B-6041 Gosselies
charleroi@fabory.com

FABORY Deinze
Industriepark De Tonne 1
Kortrijksesteenweg
B-9800 Deinze
deinze@fabory.com

FABORY Geel
Snelwegstraat 15b
B-2260 Geel (Westerlo)
geel@fabory.com

FABORY Hasselt
Genkersteenweg 251
B-3500 Hasselt
hasselt@fabory.com

FABORY Kuurne
Brugsesteenweg 166a
B-8520 Kortrijk-Kuurne
kuurne@fabory.com

FABORY Lommel
Lodewijk de Raetstraat 47a
B-3920 Lommel
lommel@fabory.com

Fabory Central BE
(Provincies: Antwerpen, 
Brabant, Limburg)
Sales.central.be@fabory.com
Tel. NL: 014 47 11 70
Tel. FR: 02 715 21 40

FABORY Merelbeke
Hundelgemsesteenweg 105
B-9820 Merelbeke
merelbeke@fabory.com

Fabory Wallonie
(Provincies: Liège, Luxemburg, 
Namur, Hainaut)
Sales.wallonie@fabory.com
Tel.: 04 240 57 00

FABORY Roeselare
Brugsesteenweg 322
B- 8800 Roeselare
roeselare@fabory.com

Fabory Vlaanderen
(Provincies: West- en 
Oost-Vlaanderen)
Sales.vlaanderen@fabory.com
Tel.: 050 45 01 70

FABORY Sint-Pieters-Leeuw
P. Basteleusstraat 2-4-6 Unit 1
B-1600 St.-Pieters-Leeuw
sintpietersleeuw@fabory.com

FABORY Liège
Z.I. des Hauts Sarts, 
Quatrième Avenue 73
B-4040 Liège (Herstal)
liege@fabory.com

FABORY Turnhout
Muizenvenstraat 1
B-2300 Turnhout
turnhout@fabory.com

FABORY Wondelgem
Industrieweg 122 / A6
B-9032 Wondelgem
wondelgem@fabory.com

FABORY Zaventem
Leuvensesteenweg 323
B-1932 Zaventem
zaventem@fabory.com

FABORY SHOPS

Blancefloerlaan 181
B-2050 Antwerpen
Tel.: 03 546 40 00

contact.belgium@fabory.com
www.fabory.com

Geldig van 01/03/2019 t/m 30/04/2019 zolang de voorraad strekt.
Prijzen zijn excl. BTW.

  € 5,20 
 € 3,10 

  € 57,22 
 € 35,00 

LAMELLENSCHIJF
Vlaklamelschijf conisch fiber BDX
• Ø 125 mm R842
• Korrel: Zirkonium/Aluminiumoxide
• Bewerken van RVS / Staal
• Verpakking: 10 schijven
Art. 3I113265 Korrel 40 
Art. 9I068433 Korrel 60
Art. 6J825843 Korrel 80
Prijs per stuk bij afname van een volle verpakking

SCHROEVENDRAAIERSET
BE-9886
• 6-delige set
• Comfortabel 3-componenten hecht voor een uitstekende grip
•  Verchroomd hoogwaardig gelegeerd staal  

en volledig geharde, zwart afgewerkte punt
•  Eenvoudige identificatie van punt via hecht met  

kleurgecodeerde symbolen
• Platte anti-rolkant op hecht
•  Zaagsnede 0,6 x 3,0 / 1,0 x 5,5 / PH1 /  

PH2 / PZ1 / PZ2
Art. K0119.009.886

Disclaimer: Druk- en zetfouten onder voorbehoud.
Alle producten zijn ook verkrijgbaar in onze webshop.


