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501210
1/2" DOPPENSET TORX/ INBUS/ VEELTAND/ RIBE, 40DLG
Torx: T20, T25 ,T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70
Inbus:H5, H6, H7, H8, H9, H10, H11, H12, H14, H17, H19
Veeltand: M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M14, M16
Ribe: RM5, RM6, RM7, RM8, RM9, RM10, RM12, RM13, RM14
(lengte 55mm)

€ 89

€ 195
€ 258

WERKPLAATSPERSEN
Gelast frame, geschikt voor 
intensief gebruik. Essentieel 
voor de- en montage van 
lagers, pulleys en bijvoorbeeld 
buig- en verlijmwerk. Inclusief 
2 V-blokken voor een 
gemakkelijke en veilige 
positionering, voorzien 
van handbediening met 
2 snelheden.

€ 15

501060
ADAPTER SET, 6DLG

SR5290N
Kunststof behuizing met gepolijst aluminium 
voorhuis, 1250Nm. In 3 standen instelbaar, 
losdraaiend altijd volle kracht, 10.000rpm, 
gewicht slechts 1.9kg. €159

SK6929CM
40 Delige krachtdoppenset, alle maten in kort 
én lange uitvoering! Inhoud: 
10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-
24-25-26-27-30-32mm, kniestuk, verlengstuk 
125mm. €99

SR5290SP
SET 1/2" SLAGMOERSLEUTEL + KRACHTDOPPENSET
Set bestaande uit SR5290N en SK6929CM

€12,50€69

Y461533PC
Beschermkap €85

Y461533PS
Punchset €119

Inhoud 
(inwendig – uitwendig)
1/4" – 3/8" 
3/8" – 1/2"
1/2" – 3/4"
3/8" – 1/4"
1/2" – 3/8"
3/4" – 1/2"

Y461520 20T, handbediening €639
Y461533  30T, hand- en (pneumatische) voetbediening,  €999

cilinder L/R instelbaar
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D13189
ACCULADER 12V/10A, 24V/10A
Volautomatische microprocessor 
gestuurde lader, houdt de accu 
100% geladen. Geschikt voor 
accu's van 50Ah-100Ah. 
Voorzien van LCD display en 
power boost. Beveiligd tegen 
verkeerde aansluiting, overlading 
en thermische overbelasting. 
Geschikt voor natte, AGM en gel accu's. 
Voorzien van geïsoleerde koperen kabels 
en accuklemmen.

D82957
JUMPSTARTER LITHIUM, 700A
Zeer innovatieve en technisch 
geavanceerde jumpstarter met 
een startvermogen van 700A. 
De geïntegreerde condensator 
maakt het mogelijk om binnen 
2 minuten een auto met lege accu 
te starten. De interne accu is op te laden via USB/12V-kabel of sigaretten-
aanstekerplug (beide meegeleverd). Voorzien van LED display welke de 
accu- en interne batterijspanning weergeeft, ook of de accu eventueel 
aan vervanging toe is. Beveiligd tegen verkeerde aansluiting, handige 
ingebouwde LED lamp, verpakt in non slip rubbercase. Gewicht 1,3kg.

D48487
ACCULADER 6/12V, 8A
Volautomatische microprocessor 
gestuurde lader geschikt voor 6V 
en 12V, houdt de accu 100% geladen. 
Beveiligd tegen verkeerde aansluiting 
en thermische overbelasting. 
Geschikt voor natte, AGM en gel accu's. 
Voorzien van geïsoleerde kabels 
en accuklemmen.

D17821
ACCULADER 12V/16A, 24V/8A
Volautomatische microprocessor 
gestuurde lader, houdt de accu 
100% geladen. Geschikt voor 
accu's van 5Ah-110Ah. Voorzien 
van LCD display. Beveiligd tegen 
verkeerde aansluiting, overlading 
en thermische overbelasting. 
Geschikt voor natte, AGM en gel accu's. 
Voorzien van geïsoleerde koperen kabels 
en accuklemmen en 2 USB aansluitingen.

D63325
BOOSTER/ACCULADER 
(50A/20A)
Capaciteit: booster 
12V/50A, acculader 
12V/20A. Volautomatische 
microprocessor gestuurde 
lader, houdt de accu 100% geladen. 
Geschikt voor accu's van 5Ah-110Ah. voorzien van LCD display en 
boost functie om een voertuig op te starten. Beveiligd tegen verkeerde 
aansluiting, overlading en thermische overbelasting. Geschikt voor natte, 
AGM en gel accu's. Geïsoleerde koperen kabels en accuklemmen, 
voorzien van 2 USB aansluitingen.

D03284
ACCULADER 6V/4A, 12V/4A
Volautomatische 
microprocessor 
gestuurde lader, 
houdt de accu 
100% geladen. 
Geschikt voor 
accu's van 3Ah-120Ah, 
voorzien van LCD display en boost functie. Beveiligd tegen verkeerde 
aansluiting, overlading en thermische overbelasting. Geschikt voor natte, 
AGM en gel accu's. Voorzien van 1,5mtr geïsoleerde koperen kabels 
 en accuklemmen. 

D91884
STARTKABELS MET 
LCD-VOLTMETER, IN TAS
Startkabels met 
overspanningsbeveiliging 
en LCD voltmeter 12/24V, 
voorzien van geïsoleerde 
heavy-duty klemmen, 
29mm² x 5mtr.

STARTKABELS MET 
KOPEREN KERN 
Professionele startkabels met 
koperen kern, voorzien van 
geïsoleerde heavy-duty klemmen, 
wordt geleverd in een luxe 
opbergtas (of koffer).

D91883 16mm² x 3,0m/ in tas €39
D91879 25mm² x 3,0m/ in tas €49
D91878 25mm² x 5,0m/ in tas €79
D91874 50mm² x 6,5m/ in koffer €169

€49

€109

€199

€72,50

€34

€29

€115
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511240
WERKPLAATSTROLLEY 
MET 3 SCHAPPEN
Solide werkplaats- en magazijnhulp, 
makkelijk manoeuvreerbaar 
en inzetbaar op elk terrein. Voorzien 
van 3 legborden. Uitgerust met 
4 zwenkbare PU wielen, waarvan 
2 met voetrem. 
Afmetingen: 790x480x875mm (lxbxh.)

712000
SLANGHASPEL HD, STALEN HUIS 
8X12MM PU, 12M 
Thermisch verzinkte stalen cassette, 
voorzien van sterke poedercoating. 
Uitermate bestendig tegen invloeden 
van buitenaf en UV. Alle interne 
componenten (welke direct in 
verbinding staan met de 
gecomprimeerde lucht), 
zijn vervaardigd van hoogwaardig 
composiet materiaal, om corrosie en daardoor 
lekkage te voorkomen. De ingebouwde 
zwenkbeugel vereenvoudigt de bediening en het 
probleemloos op- en afrollen van de slang.

Uitermate bestendig tegen invloeden 

€ 145

XL
515150 5 laden gevuld €1750
515250 5 laden gevuld in FOAM €1950
515160 6 laden gevuld €1950
515260 6 laden gevuld in FOAM €2150

Y471147
WIELTRANSPORTER
De perfecte oplossing voor 
het transporteren van zware 
wielensets op de meest 
ergonomisch verantwoorde wijze. 
Voorzien van een gepatenteerd 
lift-systeem waarmee het kantelen 
van de transporter weinig moeite 
kost. De armen openen en sluiten 
automatisch om het onderste wiel 
heen, zo is het heel eenvoudig een 
stapel wielen vanaf de vloer op te 
tillen en te  transporteren. 
Perfect te combineren met de  
Wheelassist! Geschikt voor 
velgmaten tot 20", 
capaciteit tot 200kg! 
Massieve rubber wielen.

het transporteren van zware 

ergonomisch verantwoorde wijze. 
Voorzien van een gepatenteerd 
lift-systeem waarmee het kantelen 
van de transporter weinig moeite 
kost. De armen openen en sluiten 
automatisch om het onderste wiel 
heen, zo is het heel eenvoudig een 
stapel wielen vanaf de vloer op te 

Perfect te combineren met de  

€ 219

€229

€119

GRATIS 
WERKPLAATSTROLLEY 
Geldig icm onderstaande modellen

King Size
CTB99072 5 laden gevuld €1490
CTB99079 5 laden gevuld in FOAM €1799

King Size de Luxe
CTB99082 5 laden gevuld €1695
CTB99089 5 laden gevuld in FOAM €1995

€129 €195

511297 Accessoire bak klein €11
511298 Afvalbak groot €17,50
511299 Spuitbushouder €22,50

Opties

511297 Accessoire bak klein €11
511298 Afvalbak groot €17,50
511299 Spuitbushouder €22,50

Opties

€249

511200
WERKPLAATSTROLLEY 
MET LADE EN LOCKER
Solide werkplaats- en magazijnhulp, 
makkelijk manoeuvreerbaar en 
inzetbaar op elk terrein. Voorzien 
van lade (580x375x60mm) en 
afsluitbare locker. Uitgerust 
met 4 zwenkbare PU wielen, 
waarvan 2 met voetrem. 
Afmetingen:860x470x1020mm 
(lxbxh), 26kg.

GRATIS

Y491110XL

511230
WERKPLAATSTROLLEY 
MET LADE EN ACHTERWAND
Solide werkplaats- en 
magazijnhulp, makkelijk 
manoeuvreerbaar en inzetbaar 
op elk terrein. Voorzien van 
lade (580x375x60mm), 
3 legborden en achterwand 
met ophangbeugels. 
Uitgerust met 4 zwenkbare 
PU wielen, waarvan 2 met 
voetrem. Afmetingen: 
870x490x1450mm (lxbxh).

GRATIS

511240

GRATIS

511240
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D87737
WERKLAMP OPLAADBAAR,
10W/750 LUMEN, COB LED
Oplaadbare 10 watt COB led werklamp, 
750 lumen met 2 lichtfuncties. 
Voorzien van batterij indicator 
en USB output aansluiting 
voor onder andere het laden van 
mobieletelefoon. Wordt geleverd 
met micro-USB laadsnoer.

INSPECTIELAMP COB LED 10W/1000 LUMEN 
OPLAADBAAR (USB)
10W Inspectielamp met 180° kantelbare dubbele lichtbron. Voorzien van lichtsterkte 
instelbare schakelaar. Aan de zijkant een krachtige COB LED lichtbron met maximaal 
1000 lumen. In de kop een SMD LED met 170 lumen opbrengst. Sterke oplaadbare 
LI-ion batterij voor een brandtijd van maximaal 6 uur. Voorzien van accu restcapaciteit 
indicator. De basis van de lamp is voorzien van 3 sterke interne magneten, 2 
ophangbeugels en wordt geleverd met USB-C. Incl USB-C kabel.

WERKLAMP MET SPEAKER, 
OPLAADBAAR, 5W/500 
LUMEN COB LED
Oplaadbare 5W COB LED werklamp 
met ingebouwde Bluetooth 
luidspreker. Voorzien van 
batterij-indicator en USB output 
aansluiting voor onder andere 
het laden van mobiele telefoon. 
Wordt geleverd met 
micro-USB laadsnoer.

D90099
POCKET LED PEN LIGHT, OPLAADBAAR, 1W/80 LUMEN
1W Pen light, voorzien van een 80 lumen LED. Aluminium behuizing, 
voorzien van handige clip. De lamp heeft 3 standen en een maximale 
brandduur van 4 uur. Wordt geleverd inclusief Micro USB laadkabel.

D11689
INSPECTIELAMP COB LED 7W/700 LUMEN 
OPLAADBAAR (USB)
7W SLIMLINE Inspectielamp met 180° 
kantelbare + roteerbare dubbele lichtbron. 
Voorzien van lichtsterkte instelbare schakelaar. 
Aan de zijkant een krachtige COB LED lichtbron 
met maximaal 700 lumen. In de kop een SMD 
LED met 100 lumen opbrengst. 
Sterke oplaadbare LI-ion batterij voor een 
brandtijd van maximaal 15 uur. Voorzien van 
accu restcapaciteit indicator. De basis van de 
lamp is voorzien van een sterke interne 
magneet, ophangbeugel en micro USB. 
Incl USB kabel.

D88032 Werklamp blauw
D88040 Werklamp groen
D90004 Werklamp geel

D11764 Inspectielamp blauw
D11765 Inspectielamp groen
D11766 Inspectielamp oranje
D11767 Inspectielamp geel

€37,50 €38

€29,90

€49

€69

D90098
POCKET LED PEN LIGHT, 5W/100 LUMEN, INCL. 2 AAA BATTERIJEN
5W Pen light, voorzien van een 100 lumen LED met een bereik van 
50mtr. Aluminium behuizing, voorzien van handige clip. De lamp heeft 
3 standen en een maximale brandduur van 8 uur. Wordt geleverd met 
2x AAA batterijen.

€12,50

D90100
INSPECTIELAMP, 5W/400 LUMEN, COB LED, INCL 3XAA BATTERIJEN
5W Pen light, voorzien van een 400 lumen LED met een bereik van 20mtr. 
Aluminium behuizing, in 3 standen instelbaar: hoog, laag en rood 
knipperend. Wordt geleverd met 3x AA batterijen.

€12,50


