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511260
PARTSTROLLEY MET ASSORTIMENTSKOFFERS

Verrijdbaar onderdelenmagazijn voor klein materiaal en onderdelen. Voorzien van 4 
zwenkwielen waarvan 2 met remfunctie. Inclusief 10 uitneembare kunststof laden met 
elk 11 uitneembare opbergboxjes. Box samenstelling per lade: 7xS (9x6x6cm), 2xM 
(14x6x6cm), 2xL (29x6x6cm), luchtdicht afsluitbaar, incl. handige verdeelschotjes. 
Afmetingen: 445x450x960mm (lxbxh), Gewicht: 27kg

Actie-Promo 09-2021
Geldig t/m 30-09-2021

D37633
INDUCTIE APPARAAT 230V

Voor het nauwkeurig verhitten van bijvoorbeeld bouten, moeren en lagers zonder gebruik te 
maken van open vuur. Eenvoudig en veilig in gebruik, geleverd met diverse inductiespoelen, 
afhankelijk van de vorm/ positie van het te verhitten onderdeel; 1x19mm, 1x26mm, 1x plat en 
1x koord. Capaciteit 1,75kW. Afm. 200x140x75mm, gewicht 5,1kg. Geleverd in kunststof koffer.

JWL151120
BANDENPOMP MET 
SNELKOPPELING

Voorzien van een snelkoppeling; 
heel eenvoudig met 1 vloeiende 
beweging luchtdicht op het ventiel 
te plaatsen en na gebruik weer 
handig los te koppelen. 
Manometer tot 12 bar.

SR5270
1/2” SLAGMOERSLEUTEL MET 
DRAAIBARE KOP

Kunststof behuizing met ultra kort 
aluminium voorhuis, slechts 70mm 
bouwhoogte. Met de volledig 
roteerbare handgreep (360°)en 
knikbare kop (120°), de meest 
ideale machine voor moeilijk 
bereikbare plekken of waar 
beperkte ruimte beschikbaar is. 
Maximaal koppel 500Nm, vrij 
toerental 8000rpm, luchtuitlaat via 
de zijkant van de machine. Gewicht 
1.3kg

€279

€139 €39,90

€599
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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. 

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

D99746 
SLANG- EN 
BUIZENSNIJDER

Compacte kniptang voor 
het knippen van slangen 
en dunwandige kunststof 
buizen van 3-14mm. Ideaal 
voor gebruik in kleinere 
ruimtes.

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. 

D95290 
ACCULADER 6V/2A, 12V/6A

Volautomatische microprocessor gestuurde acculader (ook geschikt 
indien de batterij diep ontladen is), houdt de accu 100% geladen. 
Geschikt voor accu’s van 12V (20-150Ah) en 6V (4-60Ah), voorzien 
van LCD display. 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.

D90050 
MINI ACCU KOPLAMP POLIJSTKIT 10.8V, INCL 2 ACCU’S EN ACC

Compleet set voor algemeen poets- en polijstwerk, klaar voor 
gebruik. Voorzien van 2-speed schakelaar met variabele 
snelheidsregeling en electronische remfunctie. Voor poetsen gebruik 
stand 1 (max 2500rpm), voor overig gebruik stand 2 (max 7500rpm). 
Steunpad eenvoudig te wisselen dmv blokkeer-knop. Geleverd met 
75mm klittenband steunpad (5/16” UNF buitendraad), 3 verschillende 
korrels schuurpapier, interface pad, 4 poetssponzen, poetsvacht, 2 
poetsdoeken en poetspasta. Incl 2 Li-ION accu’s (1.5Ah) met battery-
level indicator en lader. Accu’s uitwisselbaar met het overige 10.8V 
programma. Geleverd in sportieve opbergtas.

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

€195

€34

€8,50 €69

€179

€ 219

€195

€ 258

GRATIS

Y491110XL
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D37636
COMPRESSOR 230V, 2PK/ 24L

Direct aangedreven, voorzien van thermische beveiliging tegen 
overbelasting, drukschakelaar, drukregelaar en manometer. Max 
werkdruk 8 bar, toerental 2850rpm, capaciteit/ netto luchtopbrengst 
113 l/min. Afm. 580x250x560mm, gewicht 24kg. Uitgevoerd met 
kunststof wielen en transporthendel.

D37635
COMPRESSOR 230V, 2PK/ 50L

Direct aangedreven, voorzien van thermische beveiliging tegen 
overbelasting, drukschakelaar, drukregelaar en manometer. Max 
werkdruk 8 bar, toerental 2850rpm, capaciteit/ netto luchtopbrengst 
113 l/min. Afm. 765x325x705mm, gewicht 33kg. Uitgevoerd met 
kunststof wielen en transporthendel.

D37634
COMPRESSOR 230V, 3PK/ 50L

Direct (Twin) aangedreven, voorzien van thermische beveiliging tegen 
overbelasting, drukschakelaar, drukregelaar en manometer. Max 
werkdruk 8 bar, toerental 2850rpm, capaciteit/ netto luchtopbrengst 227 
l/min. Afm. 770x380x740mm, gewicht 43kg. Uitgevoerd met kunststof 
wielen en transporthendel.

D37612
COMPRESSOR 230V, 3PK/ 100L

Snaar aangedreven, voorzien van thermische beveiliging tegen 
overbelasting, drukschakelaar, drukregelaar en manometer. Max 
werkdruk 8 bar, toerental 1100rpm, capaciteit/ netto luchtopbrengst 
230 l/min. Afm. 1090x430x860mm, gewicht 75kg. Uitgevoerd met 
kunststof wielen en transporthendel.

D94806
REINIGINGSBAK, 230V

Portable onderdelenreiniger 
in slagvast polyethyleen 
uitgevoerd, volledig 
afsluitbaar en eenvoudig te 
verplaatsen. Voorzien van 
RVS zeef, 2mtr kabel, 
flexibele aanvoerslang, 
reinigingsborstel en volledig 
geïntegreerde opvoerpomp. 
Handig compartiment om 
gereinigde onderdelen uit te 
laten lekken. Niet geschikt 
voor reinigingsvloeistoffen 
op basis van (agressieve) 
oplosmiddelen. Inhoud 9ltr, 
afm. binnenzijde 
520x350x75mm, gewicht 
9kg.

D94808
REINIGINGSTAFEL, 230V

Staande onderdelenreiniger 
met geëmailleerde finish. 
Voorzien van veiligheidsklep 
welke automatisch dichtvalt 
bij brand, ingebouwd 
vervangbaar filter, flexibele 
metalen aanvoerpijp en 
volledig geïntegreerde 
opvoerpomp. Handig 
compartiment om 
gereinigde onderdelen uit te 
laten lekken. Niet geschikt 
voor reinigingsvloeistoffen 
op basis van (agressieve) 
oplosmiddelen. Inhoud 54ltr, 
afm. binnenzijde 
725x490x270mm, gewicht 
32kg.

3

€149 €175

€259 €479

€95€199
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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.

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.)

511297 Accessoire bak klein €11

D66241
OLIE AFZUIG-EN 
OPVANGAPPARAAT

Tank capaciteit van 90 liter, 
voorzien van 
afzuigmogelijkheid, 
eenvoudig te positioneren, 
min/ max hoogte 
1000/1610mm.

,-

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 incl USB-C laadkabel.

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

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)

Opties Opties

511279 Accessoire bak klein €11,00
511298 Afvalbak groot €17,50
511299 Spuitbushouder €22,50

511279 Accessoire bak klein €11,00
511298 Afvalbak groot €17,50
511299 Spuitbushouder €22,50€249 €119

€229€349

€69
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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.

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. 

D99707 
WERKLAMP/ POWERBANK COB LED 20W, OPLAADBAAR

Ultra dunne oplaadbare COB LED werklamp welke ook als powerbank 
te gebruiken is. Met energiebesparende meerstanden schakelaar, voor 
halve en maximale lichtopbrengst (750/ 1500Lumen). Voorzien van 
handig inklapsysteem en in meerdere standen verstelbaar (360°). 
Krachtige Li-ion batterij voor een lange levensduur. Brandtijd 2.5h(full)/ 
6h(low), laadtijd 5h

D66009 
PENLAMP COB LED, 3W

Handige 3W COB LED werklamp in 
geanodiseerd aluminium finish. Sterke 
magneet in de voet en voorzien van 
pocket clip. Produceert 300 lumen, 
incl 3x AAA batterijen (kleur 
willekeurig, VE=24)

€ 7,50

BANKHAMERS
Bankhamer voorzien van 
steelbescherming om de 
hardhouten hickory steel.

990006
ROLMAAT, 5M

Schokbestendig, ABS behuizing 
met softgrip afwerking. Beide 
zijden van het lint zijn afleesbaar. 
Extreem handig in gebruik, 
voorzien van goed hanteerbare 
blokkeerinrichting, riemclip en 
draaglus.

Per stuk

D70464 300gr €8,00
D70471 500gr €10,50
D70479 800gr €14,00

5

€39 €49

€7,50 €29,50

€8,50
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D99714
WERKPLEK AFZETTING EV EN PHEV

Complete set voor het veilig afbakenen van werkplekken 
waar aan elektrische en/of hybride auto’s wordt gewerkt.

D69288
VDE TANGENSET, 3DLG

Combinatietang (160mm), punttang (160mm), kniptang (140mm). VDE 
geïsoleerd, 1000V (EN 60900)

D31057
3/8" DOPPENSET VDE, 19DLG

Doppen: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20mm, omschakelbare ratel 
met snelontkoppeling, verlengstukken 75, 
150, 250mm. VDE geïsoleerd, 1000V (EN 
60900) 

D50293
VDE WATERPOMPTANG (250MM)

VDE geïsoleerd, 1000V (EN 60900)

D69233
VDE SCHROEVENDRAAIERSET, 4DLG

Plat: 2,5/ 5,5. Pozidrive: PZ1/ PZ2 VDE geïsoleerd, 1000V (EN 60900)

D41834
MULTIMETER

Automatisch en handmatige instelling, 
voor het testen van spanning, stroom, 
weerstand, diodes en continuïteit. 
Voorzien van continuïteits buzzer en 
opslag gegevens, incl 6x AAA batterijen. 
Geleverd met testprobes, rubber 
beschermhoes en opbergtasje.

D04615
VDE MES (200MM)

Meslengte 45mm, incl. beschermkap. VDE geïsoleerd, 1000V (EN 60900)

VDE STEEKSLEUTELS 
VDE geïsoleerd, 1000V (EN 60900)

D99489
VDE DOPSCHROEVENDRAAIER, 10MM

VDE geïsoleerd, 1000V (EN 60900)

D99466 8mm €16,00
D99468 10mm €17,50
D99470 12mm €17,50

€119

€49

€169 €32

€17,50 €129

€8 €12,90
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D99832
MINI ACCU 3/8" SLAGMOERSLEUTEL 10.8V, 80NM, INCL 2 ACCU'S

L/R schakelbaar, met variabele snelheid (0-2500rpm)  
en electronische rem. LED werklicht. Gewicht 0,95kg (zonder accu) 
Geleverd met 2 accu's (D16254) en lader (D48943) De accu's zijn 
uitwisselbaar met het overige 10.8V Stormforce programma.

YM411355
GARAGEKRIK ALUMINIUM 1,5T

Lage aluminium garage krik, compact 
design en ultra licht in gewicht; slechts 
14,2kg! Voorzien van een hydraulische 
unit met snellift systeem en 2 
zaksnelheden. Hefvermogen 1,5 ton. 
Min/ max hefhoogte: 90/360mm. 
Rubber bescherm pad, handig en snel 
uitneembare hendel, 
afm.: lxb 481x 213/247mm

D77057
OLIE AFZUIGAPPARAAT, 
PNEUMATISCH/ 
HANDMATIG

Voor het opzuigen van olie 
uit motorblokken, carters, 
reservoirs etc. Tank kan 
zowel met perslucht als 
manueel vacuüm getrokken 
worden, waarna deze zich 
vult met de opgezogen 
olie, tankinhoud 10L. Wordt 
geleverd met diverse 
aanzuigslangen/ sonden, 
1.5m transparante slang, 
verschillende adaptors en 
toebehoren.

D91648
WI-FI ENDOSCOOP

Compacte, oplaadbare waterproof 
wi-fi camera. Compatible met de 
WIFI-CHECK APP, te downloaden 
in de App of Play Store. Foto’s en 
filmopnames automatisch opslaan 
op je device. De flexibele kabel 
blijft in elke gewenste positie, 
zodat moeilijk bereikbare plekken 
eenvoudig in beeld te brengen 
zijn. De auto-exposure camera is 
gekoppeld aan 6 instelbare LED's  
voor perfect belicht beeld. Met 
IP67 codering is de camera tevens 
onderwater te gebruiken, ideaal 
voor inspectie van leidingen en 
airco-units in de automotive 
sector. Wordt geleverd met een 
aan te brengen magneet en 
hoekspiegel.

CTB7704
WERKPLAATSTROLLEY 
MET LADE

Solide werkplaats- en 
magazijnhulp. Inzetbaar 
op elk terrein, voorzien 
van 3 sterke legborden, en 
1 afsluitbare lade met 
zachte foam inleg en PU 
wielen, waarvan 2 
zwenkbaar en met 
remfunctie uitgevoerd, 
afmetingen: 
710x 410x 885mm (lxbxh).

€139

D92445
ACCUTESTER MET PRINTER

Geschikt voor het testen van zowel accu’s 
als startmotoren en dynamo’s. Beveiligd 
tegen verkeerde aansluiting. Te gebruiken 
voor lood-, AGM, gel en start/ stop accu’s. 
Geleverd met testkabels (1m) en USB kabel 
voor gebruik icm een andere stroombron. 
In verschillende talen in te stellen (NL, F, D, 
GB, E, P). Inhoud: USB kabel, plus en min 
kabels, 3 printer rollen.

Optie

D93327 2 printer rollen tbv accutester D92445 €4,50

7

€129

€129

€149

€215 €38

€ 159
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GEREEDSCHAPSWAGEN ACTIE + GRATIS 1/2" SLAGMOERSLEUTEL SR5290N (T.W.V. €159)

CTB99072 
KING SIZE, 5 laden gevuld, 22 modules

CTB99079 
KING SIZE, 5 laden gevuld, 27 modules in FOAM

CTB99082 
KING SIZE DE LUXE, 5 laden gevuld, 22 modules

CTB99089 
KING SIZE DE LUXE, 5 laden gevuld, 27 modules in FOAM

GRATIS

SR5290N

GRATIS

SR5290N

GRATIS

SR5290N

GRATIS

SR5290N

GRATIS

SR5290N

GRATIS

SR5290N

GRATIS

SR5290N

GRATIS

SR5290N

515150 
XL, 5 laden gevuld, 21 modules

515250 
XL, 5 laden gevuld, 21 modules in FOAM

515160 
XL, 6 laden gevuld, 26 modules

515260 
XL, 6 laden gevuld, 26 modules in FOAM

€1490 €1799

€1695 €1995

€1950

€1750

€2150

€1950


