
3M

Doorslijpschijf
Cubitron II T41
406.210.4209/42

  Snijdt extreem snel door staal en RVS. Heeft  
exceptionele levensduur en productiviteit. 
Hierdoor superieur aan de 3M High 
Performance doorslijpschijf.

Artikelnummer Type Afmetingen Van Voor

406.210.4242 65455 ø 125 x 1,6 x 22,23 mm 4,22 3,00

406.210.4209 65512 ø 125 x 1,0 x 22,23 mm 4,56 3,25

METABO

Haakse slijper
W9-125 QUICK
409.235.0160  

  Sterke, zeer compacte haakse slijper met de 
kleinste greepomvang in zijn klasse voor 
nog aangenamer werken. Met duurzame 
marathonmotor met 50% meer koppel. 
Tevens met Quick snelwisselsysteem 
voor het gereedschapsloos wisselen 
van schijven.

 900 watt

Haakse slijper
W9-125 QUICK

Sterke, zeer compacte haakse slijper met de 
kleinste greepomvang in zijn klasse voor 
nog aangenamer werken. Met duurzame 
marathonmotor met 50% meer koppel. 
Tevens met Quick snelwisselsysteem 
voor het gereedschapsloos wisselen van 142,00 voor

109,00

p/stuk
vanaf 4,22 voor

3,00

Geldig tot en met 29 oktober 2022. 
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GRATIS fl esopener!

OP=OP!

STANLEY

Rolbandmaat
Fat Max
564.190.3374

  Met schokbestendig ABS-huis. Eerste 14 cm 
bedekt met thermoplastische beschermlaag, 
vermindert het risico op breken van de 
band met 95%. Band kan 3,35 m horizontaal 
uitstaan zonder te knikken. Nauwkeurigheid: 
klasse II.

 8 meter

van 35,68 voor

23,50

van 16,74 voor

10,00
van 57,00 voor

35,00

van 37,95 voor

25,00

STANLEY

Afbreekmes
18 mm
564.636.0185

  Met bladopslag voor maximaal 
2 extra afbreekmesjes en 
automatische meswissel voor snel 
gebruik. Beschikt over roestvrij 
stalen behuizing en knijpgreep.

WERA

Schroeven-
draaierset
8-delig
647.124.0164

  De zeskantige kling die door de hele 
handgreep loopt, is gemaakt van 
hoogwaardig materiaal. Bij het slaan met 
een hamer of ander extreem gebruik, 
breken de schroevendraaiers niet.

STANLEY

Organizer
Triple pack
564.188.1136

  Bestaande uit:
• Organizer klein (afm.: 29,5x21x7 cm)
• Organizer middel (afm.: 37,5x28x7 cm)
• Organizer groot (afm.: 44x32x7 cm)

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringenPrijzen zijn exclusief BTW
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BAHCO

Zaagbeugel
Metaal 320
540.149.0018

  Het extra hoge frame maakt 
het mogelijk om werkstukken 
van Ø 10 cm door te zagen. Met 
comfortabele soft  grip handgreep.

BAHCO

Zaagbeugel
Junior 228
540.149.0013

  Met stevig, verzinkt stalen frame. 
Compleet met 150 mm zaagblad, 
32 tanden per inch.

BAHCO

Ringratelset
540.120.1152

  Bijzondere 4-in-1 ringratelsleutelset. 
Geen loodzware, uitklapbare etui’s 
meer voor 12 ring-ratelsleutels, 
maar 3 verchroomde sleutels. Drie 
omkeerbare ratelsleutels met elk vier 
maten. Links-rechts omschakelbaar 
door middel van een pal. Met 
handige riem etui.

van 98,51 voor

49,95
van 22,38 voor

15,00
van 11,08 voor

7,50

79,00
van 48,64 voor

29,00

omkeerbare ratelsleutels met elk vier 
maten. Links-rechts omschakelbaar 
door middel van een pal. Met 
handige riem etui.

van 22,

BAHCO

Doppenset
S460
540.122.0142

  46-delige set met ¼”doppen gemaakt van 
hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Geleverd 
met o.a. 12 stuks ¼”zeskant doppen, een 
ratel, 20 stuks schroevendraaierdopsleutels 
in diverse maten, 3 Torx doppen, een 
schakelschijf, twee verlengstukken, een 
dwarsgreep en een cardanstuk.

 Robuuste koff er

BAHCO

Bitset ratel
2058/S26-2
540.122.1426

  Alles bij de hand met deze bitset. 
Geleverd in een kunststof doos 
met 18 bits, 5 houders, bitratel, 
adapter en één bithouder.

 26-delig

IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 29 oktober 2022. Prijzen zijn exclusief BTW
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GEDORE

Schroeven-
draaiers
6-delig
596.124.0370

  Voor zaagsnedeschroeven 
5.5, 6.5 en 8. Geschikt voor 
kruiskopschroeven PH 1 2; met 
fase-tester 3,5 voor 220-250 V AC. 
Fasetester is volledig geisoleerd 
volgens DIN VDE 0680-6.

GEDORE

Dopsleutelset
1/4” + 3/8” + 
1/2” R4560-3172
596.122.0094

  Zeer uitgebreide en geordende 172-delige 
set. Ideaal voor in de werkplaats. Geleverd in 
robuuste kunststof koff er.

GEDORE

Hamer 30
8828950
596.112.0050

  Terugslag vrije hamer met zeer stabiele en 
robuuste staalbuissteel. Splintervrije, breuk- en 
slijtvaste polyamide koppen. Hamerslag zilver 
gepoedercoat.

van 32,93 voor

14,90

van 208,62 voor

119,00

van 98,24 voor

55,00
van 30,32 voor

19,90

van 36,40 voor

25,00

GEDORE

Tangenset
S-8393
596.102.0293

  Zéér voordelige 3-delige set 
met waterpomptang 142 10TL, 
combinatietang 8250 met 20 
cm lengte en de zijsnijtang 
8314 met 18 cm lengte.

GEDORE

Griptang
6406700
596.102.1002

  Met bekopening van maximaal 32 
mm de methode om alles zonder 
krachtinspanning goed vast te 
houden. 137-250 mm

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringenPrijzen zijn exclusief BTW
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KLEMKO

Krimptang
SKT-086RJ
499.187.0150

  Handige sperkrimptang voor 
verwerken van RJ11/12 en 45 
modulaire connectoren. Ook ideaal 
voor het knippen en strippen van 
UTP/FTP kabels.

MASTERFIX

Blindklink-
tangen
MFX-150 A / B
432.105.1502-03

  Professionele blindklinktang 
met aluminium body en stalen 
handgrepen voor klein en licht 
assemblage werk. De MFX-150B 
is uitgerust met openingsveer. 
Capaciteit: ø 2,4 - 5,0 mm.

KNIPEX

TwinKey
353.322.0201

  Multifunctionele sleutel voor sluitwerken, gemaakt 
van licht zink- en persgietijzer. Beschikt over 2 
schakelkastsleutels die d.m.v. 2 magneten aan 
elkaar kunnen worden verbonden. Ideaal voor o.a. 
gebouwentechniek, gas en water verzorging en 
afsluitsystemen.

 8-delig

 353 Knipex Twinkey

GEDORE

Boutenschaar
8178
596.106.0816-18

  Kwaliteitsboutenscharen volgens DIN ISO 5743 
met verwisselbare messen van chroomvanadium 
staal. Nastelbaar d.m.v. excentrische stelbouten 
en met snijhardheid van 48 HRC. Lengtes: 46, 62 
en 78 cm.

van 72,13 voor

59,00
van 55,65 voor

35,00

vanaf 99,98 voor

59,00

van 31,50 voor

25,00

Kwaliteitsboutenscharen volgens DIN ISO 5743 
met verwisselbare messen van chroomvanadium 
staal. Nastelbaar d.m.v. excentrische stelbouten 
en met snijhardheid van 48 HRC. Lengtes: 46, 62 

59,

Artikelnummer Lengte Max. snijcapaciteit Van Voor

596.106.0816 46 cm 5 mm 99,98 59,00

596.106.0817 62 cm 7 mm 126,39 75,00

596.106.0818 78 cm 8 mm 196,49 115,00

IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 29 oktober 2022. Prijzen zijn exclusief BTW
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MAKITA

Slagmoersleutel
DTW300ZJ
428.230.2412

  Deze 18V accu slagmoersleutel is een echte 
allround machine. Uitgerust met 4 instelbare 
toerentallen om het aandraaimoment precies af 
te stemmen op het werk. Zeer compact en goed 
gebalanceerd, hierdoor uitstekend hanteerbaar op 
lastige plekken. Zonder accu’s en lader, in Mbox.

MAKITA

Boor-/schroefmachine
DDF484ZJ
428.230.2208

  Snelle en robuuste 18V machine voor de allround klussen. 
Langer doorwerken op één acculading dankzij energiezuinige 
koolborstelloze motor. Zeer constant toerental door de BL-motor en 
met 2000 toeren per minuut is de machine niet alleen energiezuinig, 
maar ook snel! Voorzien van dubbele led-verlichting voor nog beter 
zicht. Zonder accu’s en lader, in Mbox.

van 245,00 voor

215,00
van 129,00 voor

115,00

van 324,95 voor

249,00
van 599,95 voor

495,00

BOSCH

Boorhamer
GBH 2-28F
229.230.0574

  Sterkste boorhamer in Bosch 2 kg SDS-plus klasse 
met snelwisselboorhouder. Beschikt over Vibration 
Control voor moeiteloos en continu werken bij 
tijdsintensieve toepassingen. Levert een slagenergie 
van 3,2 J voor krachtige boorprestaties. KickBack 
Control voor een betere gebruikersbescherming.

 Diepteaanslag 210 mm
 Extra handgreep
 Machinedoek

BOSCH

Breekhamer
GSH5CE
229.230.0506

  Hoge slagkracht van 8,3J voor zware klussen. Met Vibration Control en minimaal 
gewicht van 6,2 kg. De robuuste constructie met metalen componenten en een 
geoptimaliseerd smeersysteem verzekeren u van een duurzame investering 
voor horizontaal beitelen in beton en steen. Beschikt verder over een 
vastzetschakelaar, constant toerental, variabele toerentalinstelling en Vario-Lock. 
Voor stofarm werken te combineren met afzuighulpstuk GDE max Professional.

 Incl. puntbeitel 400 mm, machinedoek, 
koff er, extra handgreep en vettube

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringenPrijzen zijn exclusief BTW
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METABO

Accu-basisset
409.230.3147

  Bestaat uit 2x accu 18V 5,5Ah LiHD. Incl. 
oplader ASC 30-36. Geleverd in doos.

van 292,00 voor

239,00

van 275,00 voor

219,00
van 259,00 voor

229,00

van 290,00 voor

235,00

METABO

Accuboor
BS 18 LT BL Q
409.230.2140

  Borstelloze boorschroevendraaier met 
compacte constructie voor universele en 
veeleisende werkzaamheden. Voorzien van 
Metabo Quick-systeem voor snel werken en 
maximale eff iciëntie bij boren en schroeven. 
Met Ultra-M-Technologie voor zeer hoog 
vermogen, optimaal energiegebruik en lange 
levensduur. In MetaLoc koff er.

METABO

Accu slagschroe-
vendraaier
SSW18LTX300BL
409.230.3155

  Compacte accu-slagschroevendraaier met 1/2” 
buitenvierkant en 300 Nm. Automatic Power Shift  (APS) 
ondersteunt het werken met zelfborende schroeven. 
12-toerental-/koppelniveaus zorgen ervoor dat de machine 
breed inzetbaar is. Inclusief praktische riemhaak en 
MetaLoc koff er. Geleverd excl. accu-pack en lader.

METABO

Haakse slijper
WB18LTXBL
409.230.3104

  Voorzien van snelremsysteem met veiligheidsspindel en 
stofbescherming. Elektronische veiligheidsuitschakeling van 
de motor bij geblokkeerde slijpschijf vermindert terugslag. 
Deze machine is geschikt voor Ø 125 mm slijpschijven en wordt 
geleverd in een Metaloc koff er. Geleverd excl. accupack en lader.

100% uitwisselbaar met meer dan 
160 machines van verschillende 
fabrikanten in de klasse van 18 Volt!

METABO CAS
Cordless Alliance System

IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 29 oktober 2022. Prijzen zijn exclusief BTW
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MAKITA

Haakse slijper
DGA504ZJ
428.230.3911

  Deze lichte maar sterke haakse slijper past automatisch zijn 
toerental aan bij zware belasting voor behoud van kracht. Deze 18V 
machine levert bijna dezelfde prestaties als een gesnoerd model. De 
heropstartbeveiliging voorkomt ongewild starten van de machine bij 
het plaatsen van een nieuwe accu. Excl. accu’s en lader.

 125 mm

van 179,00 voor

159,00

BOSCH

Haakse slijper
GWS1400
229.235.0016

  Deze haakse slijper is een ware krachtpatser. Hij beschikt over een 
geoptimaliseerde motorkoeling voor een hoge overbelastbaarheid. De tegen 
verdraaien beveiligde beschermkap blijft  ook stabiel bij een barstende schijf.

 Constant-Electronic - houdt snelheid constant, zelfs onder belasting
 Geschikt voor Ø 125 mm slijpschijven

FLEX

Haakse slijper
L1001
265.235.0028

  Sterke 1010 watt slijper, geschikt voor 125 mm slijpschijven. 
Voorzien van asblokkering, beschermkap, handgreep, spanmoer 
en sleutel. Heeft  een M14-aansluiting en weegt slechts 2,2 kg.

 1010 watt
 Slechts 2,2 kg

en sleutel. Heeft  een M14-aansluiting en weegt slechts 2,2 kg.

van 117,50 voor

75,00
van 154,95 voor

139,00

machine levert bijna dezelfde prestaties als een gesnoerd model. De 
heropstartbeveiliging voorkomt ongewild starten van de machine bij 
het plaatsen van een nieuwe accu. Excl. accu’s en lader.

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringenPrijzen zijn exclusief BTW
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3M

Halfgelaatmaskers
GWS1400
406.239.1061-63

  Verwisselbare fi lters, ontworpen voor minimum aan 
onderhoud en maximale eenvoud en comfort.

• Maten: 3M 6100 (klein); 3M 6200 (middel); 3M 6300 (groot)
• Twee fi lters zorgen voor lagere ademweerstand
• Instelbare hoofdband, nekband met snelsluiting
• 3M-bajonetkliksysteem voor fi lteraansluiting
• Zacht, lichtgewicht elastomeer gelaatsstuk
• Economisch door vervangbare fi lters
• EN140 / CE-markering

3M

Schuurrol
AVFN
406.217.4710

  Scotch-brite rol voor reinigen, schuren, fi nishen en matteren voor 
zowel handmatig als machinaal gebruik. Bevat geen metaaldelen en 
kan geen corrosie veroorzaken. 10 cm x 10 m.

TECTO

Werkbankslijpmachine
WS-611
601.230.7006

  Voor het slijpen van o.a. beitels en divers afbraamwerk. Stabiele 450W motor, draait erg 
rustig. Veilig d.m.v. oogbescherming en noodstop. Leunspaan is kantelbaar. Afmeting 
(LxBxH): 540x380x350 mm. Diameter stenen: 150.

 Toerental: 2850 1/min
 Spanning: 230V
 Vermogen: 450W

3M

Fijnstofmaskers
H93-serie
406.239.6922-23

  Topkwaliteit masker met perfecte pasvorm. 
Plooibaar en gebruiksvriendelijk.

van 53,27 voor

44,59

vanaf 4,03 voor

3,00

239,00

van 24,20 voor

17,50 Artikelnummer Type/Model Van Voor

406.239.6922 9322+ / FFP2 4.03 3,00

406.239.6923 9332+ / FFP3 8.27 5.75

IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 29 oktober 2022. Prijzen zijn exclusief BTW
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WELDKAR

Lasdraad
Mig 0.8/1.0 mm
456.236.2008/10/18

  Verkoperd massief lasdraad met perfecte laseigenschappen 
voor zowel in het kortsluitboog- als in open booggebied. 
Gegarandeerde, constante 
kwaliteit. Ideaal voor lassen van 
on- en laaggelegeerde 
staalsoorten. 
Stroomsoort DC+.

Artikelnummer Type Van Voor

456.236.2018 0,8 mm 5kg 25,24 18,50

456.236.2010 1,0 mm 15kg 91,95 45,00

456.236.2008 0,8 mm 15kg 97,79 49,00

WELDKAR

Lasinverter
MMA 1630
456.236.1930

  Ideaal voor onderhouds- en reparatiewerkzaamheden 
bij het lassen. Robuust, maar licht van gewicht. Heeft  
een netspanning van 230V en een lasstroombereik 
van 10 tot 160 Ampère. Zowel geschikt voor MMA 
als TIG lassen met elektroden tot 
wel 3,25 mm. Voorzien van een 
digitale ampèremeter voor instellen 
en uitlezen van de lasstroom. 
Spatwaterdicht.

WELDKAR

Lasbikhamer
LS54 staal
456.236.1660

  Met massief stalen steel en rode 
kunststof handgreep. Vervaardigd van 
gereedschapsstaal. 
Gewicht 460 gram.

van 489,00 voor

339,00
van 7,42 voor

5,50

WELDKAR

Laselektrode
Rutiel E6013
456.236.2760-63

  Voor ongelegeerd staal, voor 
algemeen gebruik. Inhoud: 48, 35, 
26 of 16 stuks.

SPEEDGLAS

Laskap
100
406.239.0019

  Instapmodel met automatisch donkerkleurende 
lasfi lters (ADF). Goed zicht op het werkstuk voor 
én tijdens het lassen, zonder de bescherming 
af te hoeven nemen. Het lasfi lter heeft  een 
uitstekende optische kwaliteit, betrouwbare 
omschakeling van licht naar donker. Kan voor 
de meeste lasprocessen gebruikt worden.

van 243,15 voor

185,00

Artikelnummer Maat Voor

456.236.2760 2.0 x 300 mm 12,00

456.236.2761 2.5 x 350 mm 12,00

456.236.2762 3.2 x 350 mm 12,00

456.236.2763 4.0 x 350 mm 12,00

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringenPrijzen zijn exclusief BTW
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3M

Overall
4530
406.239.2301-04

  Beschermende wegwerpoverall van lichtgewicht, 
ademend polypropyleen met hoge vlambestendigheid. 
Biedt bescherming tegen stof en licht spatten. 
Verkrijgbaar in maten M t/m XXL.

ECLIPSE

Magneet
E-951
899.197.0551

  Bijzonder handige snelklem 
lasmagneet voor het snel en 
gemakkelijk vasthouden van te lassen 
werkstukken. Afmetingen: 100 x 65 x 
12 mm.

SULO

Vuilcontainer
838.682.7025-28

  Gemaakt van niet-rottend, chemicaliënbestendig ND-
polyethyleen. Voorzien van twee volrubberen wielen. 
Voorste containerrand met steun- en geleidingsribben 
en maasnet-vorming voor hoge belastbaarheid. 
Inhoud: 240 liter.

van 10,04 voor

7,50

4,00
p/stuk
van 89,95 voor

75,00

BATA INDUSTRIALS

Werkschoen
PWR-312
433.693.2179-88

  Robuuste veiligheidswerkschoen met een TriTech Plus loopzool 
voor goede demping, stabiliteit en grip op de ondergrond. 
Tevens is de zool hittebestendig tot 300°C. Verder met stalen 
neus, PU neusbescherming en volnerfl  eder schacht. Met een 
Cool Comfort voering voor optimaal comfort. Ideaal voor bouw 
en industrie. Kleur zwart. Verkrijgbaar in de maten 39 t/m 48.

Lashand-
schoen
150 mm
145.239.3063

  Soepele handschoen van nappaleer 
voor precisiewerkzaamheden. Met 
rundsplitlederen kap.

van 99,90 voor

82,00
van 7,46 voor

4,75

IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 29 oktober 2022. Prijzen zijn exclusief BTW
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Van grondstof tot eindproduct staat bij 
Brockhaus Heuer kwaliteit hoog in het 
vaandel. 

Hierbij wordt bij het kiezen van het soort staal voor de best 
denkbare optie gekozen. Gegarandeerd onbreekbaar dus! Dit 
levert een maximale duurzaamheid én veiligheid op bij gebruik. 
Tijdens fabricatie worden de bankschroeven aan de strengste eisen 
onderworpen. Mede daarom staat Brockhaus Heuer al decennia 
synoniem voor maximale kwaliteit en betrouwbaarheid. 

Made in Germany.

BROCKHAUS HEUER

Bankschroef
Vast
150.113.0101-03

  Geheel uit staal gesmeed en gegarandeerd onbreekbaar. Opgebouwd uit hoogwaardige 
componenten en toonbeeld van betrouwbaarheid, precisie en lange levensduur.

• Mechanisch gesmede (slanke) geleiderailsysteem
• Grote diepspanmogelijkheid
• Goed beschermd tegen beschadiging en vervuiling
• Inspannen van kwetsbare werkstukken mogelijk
• In de achterbek is een aambeeld geïntegreerd

Artikelnummer Type/Model Van Voor

150.113.0101 100 139,47 119,00

150.113.0102 120 185,71 159,00

150.113.0103 140 256,54 215,00

vanaf 139,47 voor

119,00

Onbreekbaar

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringenPrijzen zijn exclusief BTW
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Artikelnummer Type Lengte Max. gewicht Van Voor

119.284.0751

PS030

1 m

1000 kg

6,83 4,25

119.284.0752 2 m 11,07 6,50

119.284.0753 3 m 13,57 8,25

119.284.0762

PS060

1 m

2000 kg

17,97 11,00

119.284.0763 3 m 26,84 16,00

119.284.0764 4 m 30,73 18,00

119.284.0773

PS090

3 m

3000 kg

36,60 22,00

119.284.0774 4 m 45,50 25,00

119.284.0775 5 m 58,30 35,00

DELTALOCK

Handkettingtakel
Vast
328.000.0003

  Premium rem en transmissie zijn eenvoudig 
toegankelijk. De fi jn geslepen assen, nestenwiel en 
tandwielen zorgen voor een soepele werking. Met 
dubbele robuuste behuizing voor bescherming 
tegen stof, water en externe schokken, zonder 
schade aan de uitlijning van de lagers. Voldoet 
aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG. Geleverd 
met testcertifi caat, CE-conformiteitsverklaring en 
gebruiksaanwijzing.

DELTALOCK

Rateltakel
328.000.0001-02

  Heeft  een onderhoudsvriendelijk ontwerp. De rem en transmissie 
zijn eenvoudig toegankelijk. De transmissie wordt ondersteund door 
lagers. Dubbele behuizing biedt bescherming tegen stof en water. 
Voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG. Geleverd met test-
certifi caat, CE-conformiteitsverklaring en gebruiksaanwijzing.

KONVOX

Hijsbanden
119.284.0751-53/62-64/73-75

  Gemaakt van 100% polyester. Met hoezen 
ter bescherming tegen schuren en 
insnijden. In iedere lengte leverbaar. Heeft  
een breed draagvlak, vangt schokken op 
en is bestand tegen draaien en knikken.

Artikelnummer Max gewicht Van Voor

328.000.0001 250 kg 115,67 99,00

328.000.0002 500 kg 119,36 105,00

vanaf 115,67 voor

99,00

vanaf 6,83 voor

4,25

van 153,81 voor

135,00
vanaf

2,50
vanaf

5,75

DELTALOCK

Oogmoer
328.000.0050-57

  Verkrijgbaar in de maten M6 
t/m M22.

DELTALOCK

Oogbout
328.000.0058-61

  Verkrijgbaar in de maten 
M10 t/m M20.

1000 kg 
draagvermogen!

IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 29 oktober 2022. Prijzen zijn exclusief BTW
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FEIN

Kernboren
HSS Nova
601.201.6501

  De meest gangbare HSS 
kernboren met Weldon 
opname.

 Ø 12, 14, 16, 18, 20 en 22 mm
 Werklengte: 25 mm
 Incl. 2 centreerstift  en 80 mm
 In handige opbergkoff er

CONTIMAC

Kernboormachine
MD350N
191.230.5835

  Krachtige magneetboormachine met maximale 
freescapaciteit tot 35 mm. D.m.v. de centreerstift  wordt 
het handige, op zwaartekracht werkende koelsysteem 
automatisch geactiveerd tijdens het boren met 
kernboren.

• Kernboren diameter: 12-35 mm
• Spiraalboren/Max. diepte: 13/110 mm
• Toerental onbelast/belast: 620/350 t.p.m.

CONTIMAC

Kolomboor-
machines
CH-10 / 16N
191.220.0010 / 15

van 146,00 voor

129,00

van 379,00 voor

319,00

van 749,00 voor

599,00

van 489,00 voor

429,00

  CH-10
• Werktafel is met een tandhendel in 

hoogte verstelbaar
• Incl. snelspanboorhouder 0-13 mm
• 5 Snelheden
• Hoogte: 750 mm
• Tafelgrootte: 200 x 200 mm
• Diameter kolom: 60 mm
• Gewicht: 29 kg 
191.220.0010

 CH-16N
• Werktafel zwenkbaar tussen -45° en 

+45° en 360° draaibaar en voorzien van 
olieopvang

• Incl. snelspanboorhouder 3-16 mm
• 12 Snelheden
• Hoogte: 1000 mm
• Tafelgrootte: 230 x 230 mm
• Diameter kolom: 73 mm
• Gewicht: 45 kg
191.220.0015

CH-10 CH-16N

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringenPrijzen zijn exclusief BTW
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Artikelnummer Type Van Voor

517.202.1511 37526 9,45 5,75

517.202.1512 37530 9,60 6,00

517.202.1513 37534 10,20 6,25

517.202.1514 37538 10,20 6,25

517.202.1515 37542 12,75 7,50

Artikelnummer Type Van Voor

517.202.1611 M3-10 15,30 9,25

517.202.1612 M5-12 18,90 11,25

Artikelnummer Afmeting Van Voor

579.201.5001 4 - 20 mm 55,06 27,50

579.201.5002 4 - 30 mm 80,91 39,00

VÖLKEL

Boor/tappenset
HSS PV12
517.202.0013

  Een 32-delige, complete, professionele set. 
Maatvoeringen: M3-4-5-6-8-10-12. In metalen 
kist, compleet met tapkrukratel.

RUKO

Trappenboren
101051/52
579.201.5001/02

  HSS-CBN geslepen trappenboren met 
lengtes van 75 en 100 mm.

VÖLKEL

Tapkruk
+ Ratel
517.202.1611-12

  Twee geheel uit staal 
vervaardigde types voor 
linkse en rechtse draad. De 
M3-10 heeft  een lengte van 
85 mm en is geschikt voor 
vierkanten met afmetingen 
2.4 tot 5.5 mm. De M5-12 heeft  
een lengte van 100 mm en is 
geschikt voor vierkanten met 
afmetingen 4.5 tot 8.0 mm.

VÖLKEL

Machinetap
HSS-E
517.202.1511-15

  Ideaal voor goed verspanend 
materiaal tot 900 N/mm² en 
geschikt voor ongelegeerde als 
laaggelegeerde staalsoorten. Alléén 
toepasbaar op doorlopende gaten. 
Voldoet aan norm DIN 317.

VÖLKEL

Machinetapset
67020
517.201.2770

  Bevat tappen voor de maten M3, M4, M5, 
M6, M8 en M10. Bevat boortjes in de maten 
2,5 mm, 3,3 mm, 4,2 mm, 5,0 mm, 6,8 mm 
en 8,5 mm. Met 1/4” zeskant-aansluiting 
voor in bithouder of rechtstreeks in de 
schroefmachine. Geleverd in kunststof box 
met bithouder.

van 75,90 voor

45,00

van 187,50 voor

109,00

vanaf 55,06 voor

27,50

Van Voor

5,75

+ Ratel
517.202.1611-12

  Twee geheel uit staal 
vervaardigde types voor 
linkse en rechtse draad. De 
M3-10 heeft  een lengte van 

IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 29 oktober 2022. Prijzen zijn exclusief BTW
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van 119,00 voor

105,0029,00 49,00

GEDORE

Schuifmaat
150 R
596.195.0007

  Digitale uitvoering. Absolute 
topkwaliteit voor een prijs van een 
gewone schuifmaat.

MITUTOYO

Schuifmaat
digitaal
343.195.0023

  Standaard model schuifmaat met 
een bereik tot 150 mm. Eenvoudig af 
te lezen (cijferhoogte 9 mm). Perfecte 
oppervlaktebewerking voor uitstekende 
glijeigenschappen. Nauwkeurigheid 
DIN 862.

MITUTOYO

Schuifmaat
343.195.0001

  Uitvoering met speciale 
corrosiewerende legering, 
schaalverdeling en verhoogde 
geleidingen. Buiten- en binnenbekken 
hebben afschuining, waardoor 
metingen van kleine groeven of 
boringen mogelijk zijn. Met geharde 
meetvlakken, blokkeerschroef en 
dieptemaat. Meetbereik tot 150 mm. 
Beklengte 40 mm.

SOLA

Waterpas
GO!
543.192.4389-91/93

  Handige zakwaterpas met hoge meetnauwkeurigheid van 1 mm/m. Bij de Go! Magnetic 
zelfs 0,75 mm/m te garanderen. De Go! is te gebruiken voor de meest uiteenlopende 
klusjes. Voorzien van SOLA Focus libel voor 4 x beter, sneller en nauwkeuriger afl ezen. De 
Magnetic is ideaal voor gebruik op buizen en het monteren van inbouw contactmateriaal.

SOLA

Waterpas
Magnetisch AZM
543.192.0536-40

  Deze gouden klassieker is onlangs volledig vernieuwd. De magneten bevinden zich nu 
niet meer direct in het meetvlak, maar zijn aan de zijkant van het profi el ingebouwd. 
Dat biedt de gebruiker aanzienlijke voordelen op het gebied van nauwkeurigheid, 
hechtkracht en veiligheid. Bovendien is het meetvlak zo gemakkelijker schoon te houden.

 Meettolerantie standaard positie: 0.50 mm/m (0.029°)
 Meettolerantie omslagmeting: 0.75 mm/m (0.043°)
 Horizontaal en verticaal meten

vanaf 57,26 voor

37,50

van 12,02 voor

8,50
Artikelnummer Lengte Van Voor

543.192.0536 60 cm 57,26 37,50

543.192.0537 80 cm 73,56 49,00

543.192.0538 100 cm 78,72 52,50

543.192.0539 120 cm 95,19 62,00

543.192.0540 150 cm 108,51 69,00

Artikelnummer Lengte Van Voor

543.192.4389 60 cm 12,02 8,50

543.192.4390 80 cm 15,97 10,50

543.192.4391 100 cm 20,53 14,00

543.192.4393 120 cm 16,58 11,50

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringenPrijzen zijn exclusief BTW
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Artikelnummer Lengte Kabeldikte Van Voor

865.789.5754 25 m 3 x 1,5 qmm 164,09 119,00

865.789.5748 50 m 3 x 1,5 qmm 213,37 159,00

865.789.5752 25 m 3 x 2,5 qmm 190,42 135,00

865.789.5758 40 m 3 x 2,5 qmm 235,78 175,00

Artikelnummer Meetbereik Voor

444.194.1808 80-120 mm 15,00

444.194.1812 120-150 mm 19,00

444.194.1815 150-200 mm 22,00

444.194.1820 200-300 mm 28,00

MIB GMBH

Gradenboog
444.194.1808/12/15/20

  Twee geheel uit staal vervaardigde types voor linkse en rechtse draad. De M3-10 heeft  een 
lengte van 85 mm en is geschikt voor vierkanten met afmetingen 2.4 tot 5.5 mm. De M5-12 
heeft  een lengte van 100 mm en is geschikt voor vierkanten met afmetingen 4.5 tot 8.0 mm.

MIB GMBH

Winkelhaak
444.194.6612-15

  Robuuste winkelhaak mét aanslag 
verkrijgbaar in diverse afmetingen.

CONNECTRA

Kabelhaspel
Expert pro
750.789.5536

  Geschikt voor zware omstandigheden in bouw en industrie. 
Voorzien van een grote trommel met verdubbelde 
wanddikte. Beschikt over 4 contactdozen (IP54 met rand 
en zelfsluitende deksels) en een gevulkaniseerde anti-slip 
handgreep met dubbel geïsoleerde werking. 25 meter kabel.

 Beschermingsgraad: IP54
 Contactdozen: 4 x Schuko - 230V
 Beveiliging: thermische beveiliging

KERAF

Kabelhaspel
865.789.5748/52/54/58

  Haspel met een uit één stuk gegoten onbreekbare trommel. Deze haspel 
levert professionele prestaties in de zwaarste omstandigheden. De haspel 
is voorzien van 4 contactdozen met verende klapdeksels. Ook is een 
thermische beveiliging tegen oververhitting of overbelasting aangebracht. 

 Compacte afmeting: 410 x 310 x 320 mm
 Conform IEC 61242

vanaf

15,00
vanaf

10,00

van 122,40 voor

99,00

Artikelnummer Afmetingen Voor

444.194.6612 200 x 130 mm 10,00

444.194.6613 250 x 165 mm 12,50

444.194.6614 300 x 180 mm 15,00

444.194.6615 400 x 230 mm 19,00

thermische beveiliging tegen oververhitting of overbelasting aangebracht. 

IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 29 oktober 2022. Prijzen zijn exclusief BTW
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van 28,10 voor

19,95
van 32,70 voor

25,00

KNIPEX

Ooievaarbektang
Nova VDE
353.100.0705

  Met halfronde lange precisiebek en getande 
grijpvlakken. Met snijkanten voor middelharde draad 
Ø 3,2 mm en harde draad Ø 2,2 mm. Snijkanten extra 
inductief gehard. 61 HRC. Vanadiumstaal, in olie 
gehard en getemperd. 1000V-geïsoleerd.

KNIPEX

Zijsnijtang
7006 VDE
353.104.1525

  Voor harde en zachte draad, verchoomde 
kop en zware isolatiegrepen.

KNIPEX

Combinatie-
tang
0306 VDE
353.102.0323

  Met verchroomde kop en speciaal 
gelegeerd gereedschapstaal. 
Uitgevoerd met zijsnijder voor hard en 
zacht draad, max. Ø12 mm.

KNIPEX

Striptang
1106 VDE
353.100.2504

  Geïsoleerd met zware 
grepen. Exact in te stellen 
stelschroef, openingsveer en 
handige éénhandverstelling 
door inliggende kartelmoer.

KNIPEX

Striptang
1426 VDE
353.100.2556

  Onmisbare tang met afstrip-
uitsparingen voor kabels 1,5 
en 2,5 mm. Snijkanten voor 
draad tot 4,0 mm, hardheid 
ca. 60 HRC. In olie gehard 
en getemperd. Verchroomd 
met antislipgreep.

van 47,20 voor

32,00
van 35,55 voor

26,50
van 34,26 voor

25,00

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringenPrijzen zijn exclusief BTW
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van 372,81 voor

279,00
van 244,38 voor

199,00

PARAT

Monteurskoff er
Classic
546.188.0188

  Vormvaste, tot 30 kg belastbare zwarte koff er 
van X-ABS kunststof. Heeft  uiterst solide 
gereedschapswanden en scharnieren met 
blokkeerstand. De gereedschapswand heeft  
25 insteekvakken, een klemvak 40 cm en een 
documentenvak. De afdekplaat is ook nog eens 
voorzien van 15 insteekvakken én een klemvak. 
Gewicht 5,4 kg. Inhoud 36 liter. Afmetingen 
(BxDxH): 490 x 230 x 410 mm.

PARAT

Gereedschapskoff er
Classis Roll
546.188.0186

  Vervaardigd uit een vorm- en slagvast materiaal (X-ABS). 
Beschikt over robuuste en breukstabiele schaaldelen en 
dankzij het dubbele aluminiumframe is deze tot wel max. 
30 kg belastbaar. Afmeting: 490 x 460 x 250 mm. Met o.a. 1 
gereedschapsbord met 25 insteekvakken, 1 klemvak 400 mm, 
1 gereedschapsbord met 10 insteekvakken, 1 afdekplaat met 
15 insteekvakken, 1 klemvak 400 mm, 1 bodemschaal met 
afdekplaat, hoogte 88 mm, vrij indeelbaar.

WERA

Schroevendraaierset
VDE
647.124.0371

  Schroevendraaierset met wisselbare klingen volgens IEC 60900: 
2004 / DIN EN 60900. In fraaie roltas.

Schakelkastsleutels 96 VK 6,3; 97 VK 8,1; 98 DK; 99FL.
Kraft form Kompakt VDE houder.
4 Wisselbare sleufklingen.
Spanningzoeker 3,0x70 mm.
PZ/S1; PZ/S2, PH/S1; PH/S2.
PH1; PH2, PZ1; PZ2.

van 118,18 voor

69,00

IJZERSTERKE aanbiedingen geldig tot en met 29 oktober 2022. Prijzen zijn exclusief BTW
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MATADOR

Steekwagen
M-NST300-L
458.272.2050

  Steekwagen met plat buisframe voor 
betere drukverdeling. Hamerslag 
gepoedercoat. Ovale, ergonomische 
natuurrubber handgrepen met 
knokkelbescherming zorgen voor 
perfecte, veilige grip. Afmetingen 
steekplateau (BxD) 428,5 x 240 mm. 
Voorzien van 2 stevige wielen met 
4-ply luchtbanden.

MATADOR

Steekwagen
EX-GH150
458.272.2004

  Lichtgewicht aluminium, opvouwbare 
steekwagen met een max. 
draagvermogen van 150 kg. Zeer compact 
in te klappen. Voorzien van twee robuuste 
wielen met rollagers en TPR banden.

ESTIL

Palletwagen
EPW-25
962.275.6005

  Met hydraulische pomp met overlastventiel. 
De vulopening is daarbij eenvoudig 
bereikbaar. Massief stalen profi el. Kunststof 
afl oopwielen onder het einde van de lepel. 
Zeer nauwkeurig zakken bij b.v. glas. Tandem 
vorkrollen en stuurwielen bekleed met 
polyurethaan voor geluidloze voortbeweging.

MATADOR

Steekwagen
M-NST-200-L
458.272.2044

  Met een draagvermogen van 350 kg 
en vaste steek. Afmeting van de steek 
400x157 mm. 

Max. draagvermogen 350 kg

van 197,21 voor

149,00
van 267,76 voor

189,00

van 392,69 voor

335,00

van 267,76 voor

169,00

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringenPrijzen zijn exclusief BTW
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METABO

Compressor
Mega 350W
409.233.0071

  Sterke 2200 watt compressor met V-riemaandrijving 
voor de veeleisende gebruiker. Oliegesmeerd, 
geschikt voor éénfase wisselstroom. Is beschermd 
tegen overbelasting en heeft  een uitstekende koude 
start. Ketelvolume 90 liter. Perfecte stabiliteit op 
elke plek. 10 jaar ketelgarantie.

Vermogen 2200 watt
Max. druk 10 bar

METABO

Spiraalslang
7,5 M
409.233.5002

  Met snelkoppeling en nippel. Lengte 
7,5 M, max. werkdruk 8 Bar. Ø 8 mm.

METABO

Blaaspistool
L Orion
409.233.1511

  Handig en licht. Met doseerbare 
luchthoeveelheid. Geleverd incl. Orion 
steeknippel ¼” en mondstukpunt.

Werkdruk: 3 - 8 bar
Luchtverbruik: 
130 - 350 l/min

METABO

Compressor
Power 250-10W OF
409.233.0044

  Geschikt voor éénfase-wisselstroom, heeft  goed afl eesbaar instrumentenpaneel 
en regelbare werkdruk. Tevens met overbelastingsbeveiliging en koude start. De 
armaturen en bedieningselementen zijn beschermd door het robuuste buisframe. 
Geschikt voor o.a. montagewerkzaamheden als nieten en spijkeren, maar ook voor 
het afpersen van buisleidingen.

Ketelinhoud 10 liter
 Max. druk 10 bar
 Gewicht 24 kg

van 33,45 voor

27,50
van 18,00 voor

13,50

van 344,00 voor

269,00

van 837,00 voor

649,00
18,0018,0018, voor

13,5013,5013,

Olievrij
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GRIFFON

Imal 
Kruipolie
473.577.1402

  Zwarte, krachtig 
penetrerende, hoogwaardige 
kruipolie voor het 
losmaken van verroeste en 
geoxideerde (bevestigings) 
materialen zoals bouten, 
moeren, fl enzen, scharnieren 
en sloten. Met handige 
spuitslang, in alle standen te 
gebruiken. Inhoud 300 ml.

GRIFFON

Tefl on/
PTFE spray
400 ML
473.577.0101

  Multifunctioneel smeermiddel 
voor smeren van metalen 
en kunststoff en die onder 
langdurige en hoge belasting 
staan. Inhoud 400 ml.

LOCTITE

Afdicht-
koord
55
636.573.2561

  Toepassen op metalen en 
kunststof fi ttingen. Bestand tegen 
temperaturen tot wel 
130ºC.

MOTIP

Remmen-
reiniger
375.577.0563

  Hoog oplossend vermogen. 
Laat geen residu achter, is niet 
geleidend en niet corrosief. 
Heeft  krachtig spuitbeeld en 
onder elke hoek te gebruiken.

 Inhoud: 500 ml

van 15,98 voor

12,75
van 19,14 voor

12,50
van 7,68 voor

1,99*

Tricot 
lappen
10 kg bont
565.990.0001

  Poetsdoeken van oud textiel 
en hoge kwaliteit voor grove 
vervuiling. Herbruikbaar.

RUST-OLEUM

Markeerverf
Geel/Wit/
Oranje
530.577.4544/45/58

  Voor markeren van constructies, 
opgravingen, wegwerkzaamheden en 
voor verkeersveiligheid. Kan aangebracht 
worden op metaal, beton, asfalt, gravel, 
aarde, gras etc. Lost niet op in water en 
is sneldrogend. Droogtijd bij 20 C is al 
kleefvrij na 20 minuten.

p/stuk
van 24,10 voor

16,00
van 9,86 voor

7,95
van 5,72 voor

4,95

14 voor

* Bij afname doos van 12 stuks

500 ml

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringenPrijzen zijn exclusief BTW
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TAB

Looplamp
LED TAB3926
584.781.0185

  Knikbare inspectielamp. Lampgedeelte 
is 7 mm dik en knikt totaal 150°. Met 
sterke magneet op onderzijde van de 
lamp, uitrekbare 360° ophanghaak in 
de kop en handige batterij-indicator 
op de zijkant van de lamp.

Lichtopbrengst: 600 Lm (100% 
lichtsterkte) 300 Lm (50% lichtsterkte)
Oplaadbaar via USB en 230V

TAB

Hoofdlamp
LED TAB4136
584.781.0193

  Een heavy-duty oplaadbare hoofdlamp 
uitgerust met krachtige 10W Cree® Power-
LED, die zorgt voor een lichtopbrengst van 
maar liefst 500 Lm. Tevens kan de hoofdlamp 
in diverse posities worden versteld.

Spatwaterdicht (IP64) en schokbestendig
Beschermd tegen overladen en ontladen 
(max. 24 uur)

TAB

Hoofdlamp
LED
584.781.0195

  De aluminium 1 watt powerled 
hoofdlamp met tenminste 70 lm 
lichtsterkte. Deze hoofdlamp is 
batterijgevoed en beschikt over 
een instelbare focus/zoomfunctie 
lichtbundel en 180° draaibare 
lamp. Excl. batterijen.

TAB

Loop/zaklamp
LED accu 
TAB42102
584.781.0186

  Degelijke, oplaadbare looplamp van 
slagvast rubber gecoat ABS kunststof. 
Het bovenste deel kan 360° draaien, 
het handvat kan tot 2x 90° zwenken. De 
loopzaklamp is in verschillende posities 
verticaal inzetbaar, maar ook horizontaal 
in te zetten d.m.v. metalen ophanghaken. 
Geleverd incl. adapters 12-230V.

TAB

Werklamp
TAB87230
584.782.0423

  Deze krachtige werklamp is te gebruiken 
op accu en 230V gelijktijdig voor maximale 
fl exibiliteit. Beschikt over 4 lichtstanden en 
een max. lichtopbrengst van 3000 Lm. Handige 
batterij-indicator met 5 niveaus en resterende 
accutijd. Voor gebruik binnen en 
buiten en evt. plaatsbaar op statief. 
Geleverd incl. 230V kabel.

van 61,50 voor

49,00
van 44,75 voor

38,50
van 164,00 voor

139,00

van 63,75 voor

55,00
van 11,75 voor

9,50
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PERFECT PRO

Rockhart
RH3
886.731.4400

  2 krachtige 30 watt woofers (60W), 2 tweeters en een 
high-power versterker zorgen voor indrukwekkend 
geluid, geschikt voor grote terreinen. Voorzien van 
ingebouwde lithiumaccu en interne charger. Schok-, 
regen-, vuil en stofbestendig (IP44 norm).

WD-40

Multispray
576.577.1488

  Maakt vastzittende schroeven en mechanismen 
los en smeert stroef lopende sloten en cilinders. 
Voorkomt piepen en kraken van scharnieren en 
functioneert als contactspray en reiniger.

ALTREX

Varitrex 
Teleprof
4x4
143.265.8533

  Voor vele professionele 
werkzaamheden inzetbaar. 
Dankzij telescopisch Telelock 
vergrendelingsmechanisme 
multi-functioneel te gebruiken, 
bijvoorbeeld bij ongelijke 
ondergronden. Extra veiligheid 
door 3-PIN Autolocking® 
scharniersysteem, die het 
scharnier borgt in elke positie. 
Neemt bijzonder weinig 
ruimte in bij transport. Max. 
werkhoogte 5 meter.

van 414,00 voor

339,00
van 623,00 voor

495,00

van 18,42 voor

10,50 400 ml
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