
 

In deze catalogus vindt u een breed pakket autoschadeherstelapparatuur waarmee u extra omzet kunt genereren bij bedrijven die 
schades aan auto’s herstellen. Als importeur en specialist van autoschadeherstelapparatuur bieden we u kwalitatief goede appara-
tuur, specialistische gereedschappen, toebehoren en verbruiksmaterialen aan voor concurrerende prijzen. 
Graag bieden wij u een goede verkoopondersteuning aan. Daarom sluit deze catalogus aan op onze website. Via de website kunt u 
van alle producten een “productsheet” printen of downloaden waar technische gegevens, uitleg en voordelen van de producten op 
staan. 
Deze “productsheets” kunt u automatisch laten voorzien van uw eigen logo! 
Het werkt eenvoudig, uw logt in met de speciale inlogcode die u van ons ontvangen heeft. Zodra u ingelogd bent, een product ge-
selecteerd heeft en doorgeklikt heeft naar de grote afbeelding vindt u onder aan uw scherm de prijs, uw korting en print mogelijk-
heid. Als u op “print versie” klikt kunt u de productsheet met uw eigen logo en bedrijfsgegevens opslaan op uw computer of printen. 
Ideaal om als bijlage toe te voegen bij een offerte of gewoon een folder uit te printen voor uw klant. 
Heeft u nog geen inlogcode of wilt u meer hierover weten neem dan contact met ons op. Het kost u niets maar levert veel verkoop-
mogelijkheden op! Wilt u samen met ons een relatie bezoeken, laat het ons weten, we helpen u graag. 
 
We wensen u veel leesplezier en horen het graag als we u kunnen ondersteunen in de verkoop. 
 
Namens het MSH team, 
 
 
Marcel Martens 
Directeur 
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Oprijbanken Uno Liner

In 1996 is Uno Liner met succes geïntroduceerd op de
Nederlandse markt. Inmiddels zijn er honderden
gebruikers die naar volle tevredenheid met deze
banken werken. 
De meest verkochte bank is de 4 meter lange oprijbank.
Dit is niet alleen een richtbank maar tevens een
werkplek. De rijbanen zijn in segmenten eenvoudig af
te nemen en zo kan er perfect aan b.v. een dorpel
gewerkt worden. De trekunit is rondom de bank te
verplaatsen en voorzien van 10 tons hydrauliek. 
De bank kan uitgebreid worden met diverse accessoires
en meetsystemen.

Informeert u eens naar de scherpe prijsstelling van een Uno Liner oprijbank. De oprijbank brengt bij een werkaanbod van 2
richtbankschades in de maand al rendement. Bovendien is deze richtbank een combinatie van richtbank en hefbrug en wordt
dagelijks gebruikt als plaatwerkplek. Bij het huidige reparatieaanbod waar auto's relatief snel total loss gaan, komen er meer kleinere
schades waar even aan getrokken moet worden. Dit gaat op een oprijbank erg snel en gemakkelijk. Denkt u dat de investering te
hoog is? Overweeg dan lease. We kunnen u een aantrekkelijk leasevoorstel doen waarbij de richtbank zich snel terugverdient. Neem
voor meer informatie contact op met onze verkoopafdeling.

Uno Liner richtsysteem 3 mtr

Artikelnummer:

UN CRS 3000

Uno Liner richtsysteem CRS 3000 bestaande uit:
1x bankframe (F-30)
1x schaarlift (L-25)
4x snelspanzetbeen (B-10)
4x snelspandorpelklem (C-10)
1x trekunit met arm en luchtpomp ( P-10 + P-30)
4x wielbok (H-10)

Met deze Uno Liner richtbank, die een framelengte heeft van
3070 mm, heeft u een snel werkende en gebruiksvriendelijke
richtbank.

Specificatie:

€ 13.800,00 01

Uno Liner richtsysteem 4 mtr

Artikelnummer:

UN CRS 4000EVO

Uno Liner richtsysteem CRS 4000EVO bestaande uit:
1x bankframe (F-40EVO)
1x schaarlift (L-28)
4x snelspanzetbeen (B-10)
4x snelspandorpelklem (C-10)
1x trekunit met arm en luchtpomp ( P-10/P-30)
4x wielbok ( H-10)

Met deze Uno Liner richtbank, die een framelengte heeft van
4000 mm, heeft u een snel werkende en gebruiksvriendelijke
richtbank.

Specificatie:

€ 14.950,00 01
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Uno Liner oprijrichtbank 4 mtr

Artikelnummer:

UN CRS 4000EVO DO

Uno Liner oprijbank systeem CRS 4000EVO  DO bestaande uit:
1x bankframe ( F-40EVO)
1x schaarlift ( L-28)
4x snelspanzetbeen (B-10)
4x snelspandorpelklem (C-10)
1x trekunit met arm, luchtpomp (P-10 + P-30)
1x set oprijplaten (R-20)
4x hoge wielbok (H-20)

De Uno Liner oprijbank is niet alleen een snelle en
gebruiksvriendelijke bank maar biedt ook een multifunctionele
werkplek. Inclusief snelspan dorpelklemmen, zetbenen en 10
tons trekunit.

Technische gegevens:

€ 19.500,00 01

Uno Liner oprijrichtbank 5,5 mtr

Artikelnummer:

UN CRS 5500EVO DO

Uno Liner oprijbank systeem CRS 5500EVO DO bestaande uit:
1x bankframe ( F-55EVO)
1x schaarlift ( L-45EVO)
4x snelspanzetbeen (B-10)
4x snelspandorpelklem (C-10)
1x trekunit met arm en luchtpomp (P-10 + P-30)
1x set oprijplaten (R-30)
4x hoge wielbok (H-20)

Deze bank is uitermate geschikt voor personenwagens en lichte
bedrijfswagens. De dubbele schaarlift heeft een capaciteit van
4000 kg!

Specificatie:

€ 29.500,00 01

00

Artikelnummer:
UN D-10

Uno Liner downpulladapter D-10

Technische gegevens:

Merk : Uno Liner
Uitvoering : staal, verzinkt
Max. bel. : 10 ton
Gewicht : 8 kg

Deze downpulladapter is nodig om
naar beneden te trekken en kan
overal in het bankframe geplaatst
worden.

€ 245,00 01

00

Artikelnummer:
UN A-10

Uno Liner fixeerset

Technische gegevens:

Merk : Uno Liner
Uitvoering : staal, verzinkt
Max. bel. : 10 ton
Gewicht : 30 kg

Met deze set kunnen
carrosseriedelen verankerd worden
tijdens het trekken. De fixeerkop
kan naar alle kanten draaien
d.m.v. een dubbele spindel.

€ 985,00 01

00

Artikelnummer:
UN D-15

Uno Liner kettinghouder

Technische gegevens:

Merk : Uno Liner
Uitvoering : staal, verzinkt
Max. bel. : 10 ton
Gewicht : 7 kg

De kettinghouder wordt gebruikt
in combinatie met een vectorset of
om een auto met een klem en
ketting te verankeren.

€ 125,00 01

00

Artikelnummer:
UN P-20

Uno Liner vectorset

Technische gegevens:

Merk : Uno Liner
Uitvoering : staal, verzinkt
kracht : 10 ton
Gewicht : 23,5 kg

De vectorset kan als extra
trekpunt gebruikt worden op de
trekunit. De set bestaat uit 3
verlengpijpen,een kettingkop en
een voetpomp met cilinder.

€ 1.450,00 01
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Artikelnummer:
UN B-70

Uno Liner zetbeen

Technische gegevens:

Merk : Uno Liner
Uitvoering : staal, verzinkt
Max. bel. : 3 ton
Gewicht : 21,5 kg

In hoogte verstelbaar zetbeen.
Met dit zetbeen kan een auto
verankerd worden op een
oprijbank zonder gebruik te maken
van wielbokken.

€ 530,00 01

00

Artikelnummer:
UN H-10

Uno Liner wielbok

Technische gegevens:

Merk : Uno Liner
Uitvoering : staal, verzinkt
Max. bel. : 1000 kg
Gewicht : 5,5 kg
Hoogte : 500 mm
Breedte : 360 mm

De wielbok is licht in gewicht en
ook te gebruiken met een hefbrug.

€ 149,00 01

00

Artikelnummer:
UN H-20

Uno Liner hoge wielbok

Technische gegevens:

Merk : Uno Liner
Uitvoering : staal, verzinkt
Max. bel. : 1000 kg
Gewicht : 14 kg
Hoogte : 830 mm
Breedte : 510 mm

De wielbok is gemakkelijk
verrijdbaar en uitstekend te
gebruiken met alle soorten
hefbruggen.

€ 298,00 01

00

Artikelnummer:
UN H-2080

Muurbeugelset voor H-20 wielbok

Technische gegevens:

Merk : Uno Liner
Uitvoering : staal, poedergecoat
Afmeting : 400x600 mm (lxb)
Levering : set van 2 stuks (voor

  4 wielbokken)
Gewicht : 10 kg

Muurbeugelset om de wielbokken
UN H-20 netjes en
plaatsbesparend op te ruimen

€ 290,00 01

00

Artikelnummer:
UN V-30

Uno Liner ophangrek voor bankdelen

Technische gegevens:

Merk : Uno Liner 
Uitvoering : staal, poedergecoat
Kleur : grijs 
Afmeting : 500x1900 mm 

Op dit bankdelenrek kunnen alle
richtbanktoebehoren zoals
zetbenen, dorpelklemmen en
andere toebehoren overzichtelijk
worden opgeborgen. 

€ 470,00 01

00

Artikelnummer:
UN C-160

Set dorpelklemmen BMW en Mini Cooper

Technische gegevens:

Merk : Uno Liner 
Toepassing : Mini nieuw type

  die alleen opening
  in de bodemplaat
  hebben

Uitvoering : staal, verzinkt
Gewicht : 40 kg
Levering : set van 4 klemmen

€ 1.750,00 01

00

Artikelnummer:
UN C-150

Uno Liner opspanklem BMW

Technische gegevens:

Merk : Uno Liner 
Toepassing : BMW nieuw type
Uitvoering : staal, verzinkt 
Gewicht : 70 kg
Levering : set van 4 klemmen 

€ 1.795,00 01

00

Artikelnummer:
UN F-1110

Uno Liner opspanklem  BMW/Mercedes

Technische gegevens:

Merk : Uno Liner 
Toepassing : Mercedes alle

  types
: BMW oude types

Uitvoering : staal, verzinkt 
Gewicht : 70 kg
Levering : set van 4 klemmen 

: 4 maten adapters 
: 2 spindels 

€ 2.600,00 01
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Verrijdbare trektoren incl hydrauliek

Artikelnummer:

WE 13000

Merk : Wedge Clamp
Type : 13000
Aandrijving : electro hydraulisch
Trekkracht : 10 ton
Max. trekhoogte : 2130 mm
Min. Trekhoogte : 254 mm
Leveringsomvang : trektoren, voetpomp, kettingen,

  cilinder, kettinghaken.

Topkwaliteit trektoren, zeer flexibel en gemakkelijk in gebruik.
Optimaal verrijdbaar, eenvoudig verstelbaar, trekt op iedere
hoogte met dezelfde trekkracht; 10 ton!

Specificatie:

€ 4.750,00 06

Complete trekunit 4 ton met hydrauliek

Artikelnummer:

GY 052307

Merk :GYS
Levering : complete set bestaande uit:

- trekunit
- 4 tons hydraulische pomp met cilinder
- ketting met 6 vingerige haak
- 2 rubber pads op verstelbare steun
- downpulladapter

Afmeting :1113x420x1150 mm
Gewicht :26 kg
Trekkracht : 4 ton

Handzame en compacte trektoren met 4 tons pomp voor het
zwaardere uitdeukwerk.

Technische gegevens:

€ 995,00 10

00

Artikelnummer:
WE 22000

Wedge Clamp EZE Tie Down Systeem 22000

Technische gegevens:

Merk : Wedge Clamp
Levering : Opspanset met 4

  dorpelklemmen en
  2 verankering rail

Compleet opspansysteem om snel
een auto op te spannen inlcusief
rail slechts 3 cm hoog. Deze wordt
op de vloer gemonteerd, via
snelspansysteem wordt de auto op
de dorpelklem bevestigd.

€ 3.650,00 06

00

Artikelnummer:
GY 052581

Set uitbreidingsarmen tbv GYS trekunit

Technische gegevens:

Merk : GYS
Levering : set armen met 4

  pads
Toepassing : uitbreiding op

  trekunit Gy 052307

Uitbreidingset armen met 4 pads  
t.b.v. trekunit waardoor de
toepasbaarheid nog groter wordt.

€ 275,00 10

00

Artikelnummer:
WE 17302

Vloeranker met ketting

Technische gegevens:

Merk : Wedge Clamp
Diameter : 89 mm
Materiaal : staal, verzinkt
Levering : per stuk

Verankeringspot voor montage
in een betonvloer. Aan het
deksel zit een gedeelte van 
een 10 tons ketting.

€ 125,00 06

00

Artikelnummer:
GY 052154

Ringmatic Quicklaspistool v. uitdeukogen

Technische gegevens:

Merk : GYS 
Uitvoering : aluminium 
Levering : Ringmatic met 50 

  uitdeukringen 

Met de Ringmatic last u razendsnel
uitdeukogen op de auto. De
trekogen komen in het magazijn
en worden door het overhalen van
de hendel automatisch geladen.

€ 235,00 10
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Meetsystemen

Meten is weten!

Om zowel tijdens diagnose als reparatie te kunnen
meten bieden wij diverse meetsystemen. De keuze
hangt af van het werkaanbod, aantal doorgangen en
het soort reparaties dat wordt uitvoerd. Het Allvis
meetsysteem, dat zowel met als zonder hoogte- meting
leverbaar is, speelt perfect in op de huidige tendens van
repareren. 

De investering van een Techdata meetsysteem is laag ten opzichte van een geavanceerd electronisch meetsysteem. De werking is
eenvoudig. Het systeem kan op een hefbrug worden gebruikt als diagnosemeting. Tijdens reparatie is het meetsysteem, in
combinatie met de richtbank ideaal. Er is een abbonnement af te sluiten waardoorfabrieksmaten beschikbaar zijn. Van alle
meetpunten zijn foto's beschikbaar en er kunnen rapporten uitgeprint worden. 
Wilt u liever mechanisch meten? Uno Liner levert het M-10 meetsysteem dat goed werkt voor zware schades. Kijk voor alle
meetsystemen op onze website.

Techdata meetsysteem

Artikelnummer:

GY 052093

Merk : JNE
Uitvoering : incl. ophangbord 
Levering : meetarm, hulpstukken, meetpijpjes, software om
meetrapporten te kunnen printen.

Zeer uitgebreid meetsysteem met veel meethulpstukken.

Merk : JNE
Uitvoering : meetsysteem incl. ophangbord 

Technische gegevens:

€ 1.495,00 10

Monaldi speermaat telescopisch

Artikelnummer:

MO 11 20 93 00 01

Merk : Monaldi 
Uitvoering : aluminium 
Lengte : min 1050 mm 

: max 2995 mm 
Gewicht : 1,6 kg 

Telescopische speermaat met nauwkeurige aflezing op het
display. De speermaat is voorzien van een derde meetpen.
Hierdoor kan niet alleen op de uiteinden, maar ook op ieder
punt op de speermaat zelf gemeten worden.

Technische gegevens:

€ 298,00 41
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Trekklemmen

MSH equipment biedt een uitgebreid pakket
trekklemmen. Belangrijk is dat de trekklemmen worden
gebruikt waarvoor ze ontwikkeld zijn. Daarom vindt u
in deze catalogus bij iedere trekklem terug hoeveel
kracht er maximaal op uitgeoefend mag worden.
Gebruik altijd een veiligheidskabel (ST 0080). Hierdoor
wordt voorkomen dat een klem die losspringt of een
deel uit het plaatwerk trekt, kan wegschieten. De
veiligheidskabel verbindt de trekklem aan de auto en
voorkomt onnodige ongevallen en schade. 

Trekklemmen kunnen voor veel tijdwinst zorgen. Opmerkelijk is dat er vaak bij aanschaf van een richtbank minder gekeken wordt
naar het investeringsbedrag en er bezuinigd wordt op trekklemmen. Bij gebruik van de juiste trekklem kan veel tijd bespaard worden. 
Trekklemmen slijten en worden bij slecht onderhoud beperkt in levensduur. Vergeet daarom niet ze goed te onderhouden en vervang
regelmatig de aan slijtage onderhevige onderdelen. Alle bouten, klembekjes, veertjes enz. van de diverse trekklemmen zijn uit
voorraad leverbaar. Van alle klemmen zijn onderdeeltekeningen beschikbaar. 

00

Artikelnummer:
ST 0128

Autoblock 60 trekklem 6 ton

Technische gegevens:

Merk : Stanzani 
Materiaal : gelegeerd staal,

  poedergecoat 
Capaciteit : 6 ton 
Gewicht : 3,5 kg 
Breedte : 60 mm 

Autoblock 60, snel werkende
zelfklemmende trekklem, 6 ton 60
mm breed.

€ 205,00 04

00

Artikelnummer:
ST 0130

Autoblock 100 trekklem 6 ton

Technische gegevens:

Merk : Stanzani 
Materiaal : kwaliteitsstaal, 

  poedergecoat 
Trekcapaciteit: 6 ton 
Gewicht : 3,8 kg 
Breedte : 100 mm 

Autoblock 100, snel werkende
zelfklemmende trekklem, 6 ton
100 mm breed.

€ 210,00 04

00

Artikelnummer:
ST 0134

Autoblock 60 trekklem 10 ton

Technische gegevens:

Merk : Stanzani 
Materiaal : kwaliteitsstaal,

  poedergecoat 
Trekcapaciteit: 10 ton 
Gewicht : 4,5 kg 
Breedte : 60 mm 

Autoblock 60 Magnum, sterkste
zelfklemmende trekklem, 10 ton
60 mm breed.

€ 260,00 04

00

Artikelnummer:
ST 0126

Stanzani Pikolo 4 tons trekklem

Technische gegevens:

Merk : Stanzani 
Materiaal : staal, C40

  gesmeed,
  poedergecoat 

Trekcapaciteit: 4 ton 
Gewicht : 0,8 kg 
Breedte : 35 mm 

Pikolo, trekklem 4 ton, ideaal voor
kleine ruimtes.

€ 75,00 04
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Artikelnummer:
ST 0131

Morsetto trekklem met trekoog

Technische gegevens:

Merk : Stanzani 
Materiaal : gesmeed staal,

  poedergecoat 
Trekcapaciteit: 6 ton 
Gewicht : 2,5 kg 
Breedte : 100 mm 

Morsetto universeel, trekklem 100
mm met trekring.

€ 175,00 04

00

Artikelnummer:
ST 0133

Morsetto haakse trekklem met trekoog

Technische gegevens:

Merk : Stanzani 
Materiaal : gesmeed staal,

  poedergecoat 
Capaciteit : 6 ton 
Gewicht : 3,0 kg 
Breedte : 100 mm 

Morsetto met haakse beugel 100
mm met trekring.

€ 210,00 04

00

Artikelnummer:
ST 0135

Campana draaibare trekklem

Technische gegevens:

Merk : Stanzani 
Materiaal : gesmeed staal,

  poedergecoat 
Trekcapaciteit: 6 ton 
Gewicht : 3,4 kg 
Breedte : 100 mm 

Campana, draaibare klem met
vaste trekring.

€ 165,00 04

00

Artikelnummer:
ST 0137

Morsetto 75 trekklem

Technische gegevens:

Merk : Stanzani 
Materiaal : gesmeed staal,

  poedergecoat 
Trekcapaciteit: 6 ton 
Gewicht : 2,6 kg 
Breedte : 75 mm 

Morsetto 75, trekklem 75 mm
leverbaar met trekring of trekoog.

€ 155,00 04

00

Artikelnummer:
ST 0144/1

Morsa schaartrekklem 10 ton

Technische gegevens:

Merk : Stanzani 
Materiaal : speciaal staal,

  onvervormbaar en
  verzinkt  

Capaciteit : 10 ton 
Gewicht : 4 kg 

Morsa, zelfklemmende trekklem
met grote opening, 10 ton. 

€ 340,00 04

00

Artikelnummer:
ST 0140

Pinza hoge trekklem

Technische gegevens:

Merk : Stanzani
Materiaal : speciaal gesmeed

  staal, poedergecoat
Trekcapaciteit: 6 ton
Gewicht : 3,2 kg 
Breedte : 50 mm 

Pinza trekklem 45 mm met een
diepe bek met twee haakse ogen.

€ 219,00 04

00

Artikelnummer:
ST 0146

Luccio spitse trekklem 4 ton

Technische gegevens:

Merk : Stanzani 
Materiaal : gietijzer 38NcD4,

  poedergecoat 
Trekcapaciteit: 4 ton 
Gewicht : 1,8 kg 
Breedte : 50 mm 

Luccio, trekklem spits toelopend
met trekoog, 4 ton.

€ 145,00 04

00

Artikelnummer:
ST 0145

Morsa piatto platte trekklem 6 ton

Technische gegevens:

Merk : Stanzani
Materiaal : chroom-nikkel,
                 poedergecoat
Capaciteit : 6 ton 
Gewicht : 1,8 kg 
Breedte : 50 mm 

Morsetto piatto, trekklem vlakke
uitvoering met haaks trekoog, 6
ton.

€ 148,00 04
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00

Artikelnummer:
ST 0139

Grillo trekklem met oog

Technische gegevens:

Merk : Stanzani 
Materiaal : gesmeed staal,

  poedergecoat 
Trekcapaciteit: 4 ton 
Gewicht : 0,8 kg 
Breedte : 35 mm 

Grillo, trekklem 35 mm met haaks
trekoog aan beide zijden
monteerbaar.

€ 98,00 04

00

Artikelnummer:
ST 0148

Trekklem 45 mm met trekoog

Technische gegevens:

Merk : Stanzani 
Materiaal : gietijzer 38NcD4,

  poedergecoat 
Trekcapaciteit: 4 ton 
Gewicht : 1,8 kg 
Breedte : 45 mm 

Morsetto, universele trekklem 45
mm met trekoog.

€ 135,00 04

00

Artikelnummer:
ST 0151

U klem voor langsdragers

Technische gegevens:

Merk : Stanzani 
Materiaal : staal, FE 52 
Trekcapaciteit: 6 ton 
Gewicht : 2,4 kg 
Klembek : gehard staal,

  verwisselbaar 

De grote opening en de diepe bek
zijn ideaal om bijv. een
langsdrager van een Audi A3 te
richten. 

€ 195,00 04

00

Artikelnummer:
ST 0180

Trekklem voor chassisbalk

Technische gegevens:

Merk : Stanzani 
Materiaal : gehard staal,

  C40,poedergecoat 
Trekcapaciteit: 8 ton 
Gewicht : 3,6 kg 

Trekklem voor chassisbalk,
voorzien van uitsparing voor o.a
BMW en VW.

€ 189,00 04

00

Artikelnummer:
ST 0147

Slitta felsrand trekklem 8 ton

Technische gegevens:

Merk : Stanzani 
Materiaal : gietijzer 38NcD4,

  poedergecoat 
Trekcapaciteit: 8 ton 
Gewicht : 2,7 kg 
Trekbekken: gehard staal 

Slitta; zelfklemmende trekklem
speciaal voor dorpel- en
schermranden, 8 ton.

€ 175,00 04

00

Artikelnummer:
ST 0150

Morsettone U-trekklem 8 ton

Technische gegevens:

Merk : Stanzani 
Materiaal : gietijzer,

  poedergecoat 
Trekcapaciteit: 8 ton op de

buitenring, 4 ton op
de spindel 

Gewicht : 7,5 kg 
Spindel : gehard staal 

Grote U-trekklem.

€ 375,00 04

00

Artikelnummer:
ST 0136

Trekarm Rapidhook 6 ton

Technische gegevens:

Merk : Stanzani
Materiaal : staal, poedergecoat
Capaciteit : 6 ton
Gewicht : 2,1 kg
Lengte : 221 mm
Breedte : 70 mm
Hoogte : 90 mm

Haak gemaakt van High Strength
Steel, met kettingverkorter.

€ 155,00 04

00

Artikelnummer:
ST 0138

Boomerang trekarm set

Technische gegevens:

Merk : Stanzani 
Materiaal : gelegeerd staal,

  gegoten, 
  poedergecoat 

Trekcapaciteit: 10 ton 
Gewicht : 4,5 kg 
Levering : set met 4

  hulpstukken 

Boomerang, trekarmset incl.
toebehoren.

€ 269,00 04
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00

Artikelnummer:
ST 0141

Arco groot wielkuip trekklem 1500 kg

Technische gegevens:

Merk : Stanzani 
Materiaal : staal, poedergecoat
Trekcapaciteit: 1,5 ton 

Arco groot, wielkuip trekklem
groot, lichte uitvoering.

€ 59,00 04

00

Artikelnummer:
ST 0142

Arco klein wielkuip trekklem 1500 kg

Technische gegevens:

Merk : Stanzani 
Materiaal : staal, poedergecoat
Trekcapaciteit: 1,5 ton 

Arco klein, wielkuip trekklem klein,
lichte uitvoering.

€ 55,00 04

00

Artikelnummer:
ST 0141HD

Arco HD wielkuip trekklem 22-24mm

Technische gegevens:

Merk : Stanzani 
Materiaal : gietijzer,

  poedergecoat 
Trekcapaciteit: 6 ton 
Hoogte : 22-24 mm 

Arco HD, wielkuip trekklem
opening 22-24 mm.

€ 85,00 04

00

Artikelnummer:
ST 0142HD

Arco HD wielkuip trekklem 18-20mm

Technische gegevens:

Merk : Stanzani 
Materiaal : gietijzer,

  poedergecoat 
Trekcapaciteit: 6 ton 
Hoogte : 18-20 mm 

Arco HD, wielkuip trekklem
opening 18-20 mm.

€ 85,00 04

00

Artikelnummer:
ST 0123

Stanzani universele trekplaat

Technische gegevens:

Merk : Stanzani 
Materiaal : staal,

  poedergecoat
Trekcapaciteit: 8 ton 
Gewicht : 1,5 kg

Universele trekplaat voorzien van
diverse bevestigingsgaten.

€ 65,00 04

00

Artikelnummer:
ST 0235

Trekplaat met bout

Technische gegevens:

Merk : Stanzani 
Materiaal : staal, poedergecoat
Trekcapaciteit: 4 ton 
Gewicht : 2,1 kg 

Universele trekplaat voorzien van
trekoog.

€ 69,00 04

00

Artikelnummer:
ST 0156A

Pullhulpstuk voor 3 maten lasplaatjes

Technische gegevens:

Merk : Stanzani
Materiaal : aluminium,

  poedergecoat
Capaciteit : 8 ton
Levering : set met 3 plaatjes
Gewicht : 1,2 kg

De trekplaatjes worden op de auto
gelast en het pullhulpstuk wordt
hieroverheen geschoven.

€ 91,00 04

00

Tip:

Er zijn nu ook aluminium
trekplaatjes in 3 verschillende
maten leverbaar! 
Hetzelfde hulpstuk wordt gebruikt
om ze in te schuiven.   

Voor de losse trekplaatjes zie
pagina 200
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Om veilig te kunnen werken is een kwaliteits- ketting
een must. Alle kettingen zijn gesmeed en van
kwalitatief hoogwaardig materiaal. 

Trekkettingen en banden

Het advies is om te kiezen voor een ketting met 1 kettinghaak.
Twee haken is niet handig omdat de haak vaak niet door de
trekklem past. Kies daarom voor twee kettingen met
verschillende lengtes en een verkorter (ST 0095). De kettingen
zijn dan eenvoudig koppelbaar en in te korten tijdens het
trekken.
LET OP!   Op de website staan alle kettingen!!

00

Artikelnummer:
ST 1502/S

Trekketting 1500mm 2 enkele haken

Technische gegevens:

Merk : Stanzani 
Materiaal : staal, verzinkt
Lengte : 1500 mm
Trekkracht : 10 ton
Diameter : 10 mm
Breukbeveiliging: 11.875 kN 

Trekketting 10 ton, lengte 1.500
mm met 2 enkele haken.

€ 125,00 04

00

Artikelnummer:
ST 2002/M

Trekketting 2000mm 2 klauwhaken

Technische gegevens:

Merk : Stanzani 
Materiaal : kwaliteitsstaal 
Lengte : 2000 mm
Trekkracht : 10 ton
Breukbeveiliging: 11.875 kN 

Trekketting 10 ton, lengte 2.000
mm met 2 klauwhaken.

€ 180,00 04

00

Artikelnummer:
ST 2501/M

Trekketting 2500mm 1 klauwhaak

Technische gegevens:

Merk : Stanzani 
Materiaal : staal, verzinkt
Lengte : 2500 mm
Trekkracht : 10 ton
Diameter : 10 mm 
Breukbeveiliging: 11.875 kN 

Trekketting 10 ton, lengte 2.500
mm met 1 klauwhaak.

€ 160,00 04

00

Artikelnummer:
ST 3001/S

Trekketting 3000mm 1 enkele haak

Technische gegevens:

Merk : Stanzani 
Materiaal : staal, verzinkt
Lengte : 3000 mm
Trekkracht : 10 ton
Diameter : 10 mm 
Breukbeveiliging: 11.875 kN 

Trekketting 10 ton, lengte 3.000
mm met 1 enkele haak.

€ 160,00 04

00

Artikelnummer:
ST 0095

Kettingverkorter met 2 klauwhaken

Technische gegevens:

Merk : Stanzani 
Materiaal : gesmeed staal,

  verzinkt uitgevoerd 

Kettingverkorter met 2
klauwhaken. Om snel en
gemakkelijk te kunnen richten is
een kettingverkorter een
onmisbaar hulpstuk!

€ 110,00 04

00

Artikelnummer:
ST 0094

Kettingverkorter met 2 enkele haken

Technische gegevens:

Merk : Stanzani 
Materiaal : gesmeed staal

  verzinkt uitgevoerd 

Kettingverkorter met 2 enkele
haken.

€ 59,00 04
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00

Artikelnummer:
ST 0080

Veiligheidskabel

Technische gegevens:

Merk : Stanzani 
Materiaal : staal met kunststof

  ommanteling 
Gewicht : 1 kg 
Lengte : 2000 mm 

Veiligheidskabel inclusief dubbele
harpsluiting.

€ 45,00 04

00

Tip:

Het gebruik van een
veiligheidskabel is heel belangrijk. 
Het voorkomt het wegslingeren
van de trekklem of ketting.

De veiligheidskabel wordt aan de
auto en de klem vastgemaakt. 

00

Artikelnummer:
ST 0092

Losse klauwhaak

Technische gegevens:

Merk : Stanzani 
Materiaal : staal, verzinkt 

Losse klauwhaak compleet met
bevestiging.

€ 49,00 04

00

Artikelnummer:
ST 0091

Enkele haak voorzien van penverbinding

Technische gegevens:

Merk : Stanzani 
Materiaal : staal, verzinkt 

Enkele haak met penverbinding
voor trekketting.

€ 29,00 04

00

Artikelnummer:
MO 11 20 10 50 01

Set van 4 trekbanden

Technische gegevens:

Merk : Monaldi
Capaciteit : 10 ton enkel

  20 ton dubbel
Uitvoering : zwaar doorgestikt

  polyester
Levering : set van 4 stuks
Lengte : 800; 1000;1200;

  1600 mm

Set trekbanden, 4 stuks, lengte
0,80, 1,00, 1,20 en 1,60 meter.

€ 165,00 41

00

Artikelnummer:
ST 0903

Parallelgeleider voor trekband

Technische gegevens:

Merk : Stanzani 
Materiaal : gietijzer,

  verzinkt, 38NcD4
Gewicht : 3,25 kg 
Trekcapaciteit: 10 ton 

Parallelgeleider voor trekbanden. 

€ 155,00 04

00

Artikelnummer:
MO 11 20 10 50 03

Trekband 0,80 mtr

Technische gegevens:

Merk : Monaldi 
Capaciteit : 10 ton enkel,

  20 ton dubbel 
Uitvoering : stevig polyester
Lengte : 800 mm 

Trekband 0,80 m, 10 ton
trekkracht voorzien van CE-keur.

€ 40,00 41

00

Artikelnummer:
MO 11 20 10 50 02

Trekband 1,0 mtr

Technische gegevens:

Merk : Monaldi 
Capaciteit : 10 ton enkel,

  20 ton dubbel 
Uitvoering : stevig polyester
Lengte : 1000 mm 

Trekband 1 mtr polyester gevuld
en zeer flexibel.
20 ton trekkracht voorzien van
CE-keur.

€ 40,00 41
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00

Artikelnummer:
MO 11 20 10 50 04

Trekband 1,20 mtr

Technische gegevens:

Merk : Monaldi 
Capaciteit : 10 ton enkel,

  20 ton dubbel 
Uitvoering : stevig polyester
Lengte : 1200 mm 

Trekband 1,20 m, 10 ton
trekkracht voorzien van CE-keur.

€ 44,00 41

00

Artikelnummer:
MO 11 20 10 50 05

Trekband 1,60 mtr

Technische gegevens:

Merk : Monaldi 
Capaciteit : 10 ton enkel,

  20 ton dubbel 
Uitvoering : stevig polyester
Lengte : 1600 mm 

Trekband 1,60 m, 10 ton
trekkracht voorzien van CE-keur.

€ 45,00 41

00

Artikelnummer:
ST 0904

Trekschalm

Technische gegevens:

Merk : Stanzani 
Materiaal : staal, verzinkt 

De trekschalm wordt gebruikt in
combinatie met diverse
trekklemmen.

€ 17,00 04

00

Artikelnummer:
ST 0096

Pull Yoke trekjuk

Technische gegevens:

Merk : Stanzani 
Materiaal : staal, 37 
Gewicht : 960 gram 

Trekjuk met pen te gebruiken in
combinatie met diverse
trekklemmen.

€ 40,00 04

00

Artikelnummer:
ST 0129/M

Downpulladapter met klauwhaak

Technische gegevens:

Merk : Stanzani 
Materiaal : staal,poedergecoat
Gewicht : 6,5 kg 
Levering : inclusief klauwhaak 

Downpulladapter met 1 dubbele
haak.

€ 165,00 04

00

Artikelnummer:
ST 0132

Downpulladapter

Technische gegevens:

Merk : Stanzani 
Materiaal : staal, verzinkt 
Gewicht : 6 kg 
Afmeting plaat: 180x140 mm

Downpulladapter, draaibaar met
plaat voor boutbevestiging. 

€ 175,00 04

00

Artikelnummer:
ST 0100

Block dubbele deurspanner

Technische gegevens:

Merk : Stanzani
Materiaal : staal, deels

  verzinkt, deels
  poedergecoat

Lengte : min 810 mm
 : max 1.000 mm
Breedte : klembekken 100 

  mm
Gewicht : 11,3 kg

€ 250,00 04

00

Artikelnummer:
ST 0102

Mono Block enkele spanner

Technische gegevens:

Merk : Stanzani 
Materiaal : staal, deels

  verzinkt, deels
  poedergecoat 

Lengte : min 1080 mm
: max 1.600 mm

Breedte : klemmen 100 mm
Gewicht : 7,3 kg

€ 145,00 04
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00

Artikelnummer:
ST 0127

Trekplaat voor veerpoten

Technische gegevens:

Merk : Stanzani 
Materiaal : gegoten staal,

  poedergecoat 
Gewicht : 4,5 kg

Een eenvoudige universele Mc
Phearson trekset. De basisplaat is
voorzien van sleufgaten, zodat
deze set bij praktisch iedere Mc
Phearson veerpoot gebruikt kan
worden. 

€ 230,00 04

00

Artikelnummer:
ST 0160

Mc. Phearson universele trekset

Technische gegevens:

Merk : Stanzani 
Materiaal : gietijzer 38NcD4 
Trekcapaciteit: 8 ton 
Gewicht : 12 kg 
Levering : In kunststof koffer,

  set zoals afgebeeld

Om een Mc. Phearson veerpoot
niet te vervormen tijdens het
trekken is deze trekset een must!

€ 550,00 04

Voor het effectief uitdeuken is een slaghamer
onmisbaar. Wij bieden u een verzameling slaghamers
voor verschillende toepassingen.

Slaghamers met toebehoren

Voor het wat zwaardere werk is de ST 0210 een ideale set. Met
de praktische toebehoren kan eenvoudig een trekklem aan de
slaghamer gekoppeld worden en aan een felsrand getrokken
worden. De trekkracht is maar liefst 4 ton!

00

Artikelnummer:
ST 0210

Slaghamerset 4 kg met 9 hulpstukken

Technische gegevens:

Merk   : Stanzani 
Materiaal : gietijzer, 38NcD4

  verzinkt 
Slagkracht : 4 ton 
Levering : set van slaghamer

  en 9 hulpstukken
Gewicht : slagijzer 4 kg 

Zware slaghamer met 9
verschillende hulpstukken.

€ 325,00 04

00

Artikelnummer:
ST 0200

Slaghamerset  kompleet

Technische gegevens:

Merk : Stanzani 
Materiaal : gietijzer, 38NcD4,

  verzinkt 
Slagkracht : 4 ton 
Levering : set 4 

  hulpstukken 
Gewicht : slaghamer 4 kg

Zware slaghamerset. 

€ 589,00 04

00

Artikelnummer:
GY 051928

Slaghamerset 6 kg met toebehoren

Technische gegevens:

Merk : GYS
Materiaal : staal
Slagkracht : 4 ton
Gewicht slaghamer: 6 kg
Levering : slaghamer met 5

  hulpstukken

Zware robuuste slaghamer van 6
kg met 5 verschillende
hulpstukken

€ 135,00 10

00

Artikelnummer:
ST 0211

Hakenset 9 delig v slaghamer ST 201/205

Technische gegevens:

Merk : Stanzani 
Uitvoering : gehard staal

  38NcD4 verzinkt. 
Levering : set van 9

  verschillende haken 
  en hulpstukken 

Deze 9 delige set is bedoelt als
uitbreiding op de slaghamer ST
0201 of ST 0205.

€ 220,00 04
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00

Artikelnummer:
ST 0201

Slaghamer 4 kg

Technische gegevens:

Merk : Stanzani 
Materiaal : gietijzer, 38NcD4,

  verzinkt 
Slagkracht : 4 ton 
Gewicht : slagijzer 4 kg

Zware slaghamer met vingerhaak,
slagkracht 4 ton.

€ 240,00 04

00

Artikelnummer:
ST 0205

Zware slaghamer 7 kg

Technische gegevens:

Merk : Stanzani 
Materiaal : gietijzer, 38NcD4,

  verzinkt 
Slagkracht : 5 ton 
Gewicht : slagijzer 7 kg 

Met de slaghamer kan een kracht
van 4 ton uitgeoefend worden in
combinatie met de trekklem.

€ 325,00 04

00

Artikelnummer:
GY 049819

Zware slaghamer GYS 2,5 kg

Technische gegevens:

Merk : GYS
Uitvoering : staal
Gewicht : 2,5 kg
Lengte slaghamer: 500 mm

Zware degelijke slaghamer met
een gewicht van 2,5 kg.

€ 69,00 10

00

Artikelnummer:
ST 0199

Ventosa uitdeukhamerset

Technische gegevens:

Merk : Stanzani 
Materiaal : staal, verzinkt 
Trek cap : 150 kg 
Gewicht : 3,2 kg 
Levering : inclusief pads 115

  en 155 mm 

Ventosa, pneumatische
uitdeukhamerset, incl. pad 115
mm en 155 mm.

€ 345,00 04

00

Artikelnummer:
ST 0202

Trekklem voor slaghamerset

Technische gegevens:

Merk : Stanzani 
Materiaal : gietijzer, 38NcD4,

  verzinkt 
Capaciteit: 5 ton 

Speciale trekklem te gebruiken in
combinatie met slaghamer (ST
201).

€ 195,00 04

00

Artikelnummer:
ST 0203

Trekarm haaks

Technische gegevens:

Merk : Stanzani 
Materiaal : gietijzer, 38NcD4,

  verzinkt 

Trekarm haaks te gebruiken in
combinatie met slaghamer (ST
0201).

€ 75,00 04

00

Artikelnummer:
ST 0204

Hoekstuk

Technische gegevens:

Merk : Stanzani 
Materiaal : gietijzer, 38NcD4,

  verzinkt 
Levering : set van 2 stuks 

Hoekstukken in combinatie met
slaghamer (ST 0201).

€ 135,00 04

00

Artikelnummer:
ST 0092L

Klauwhaak met inwendig schroefdraad M16

Technische gegevens:

Merk  : Stanzani 
Uitvoering : gesmeed staal,

  verzinkt uitgevoerd
Aansluiting : M16

Klauwhaak met bevestiging voor
ST 0171 en ST 210 slaghamer. 

€ 85,00 04
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00

Artikelnummer:
JN ST 1100

Verstelbaar scharnierrichthulpstuk

Technische gegevens:

Merk : JNE
Lengte : 580 mm
Gewicht : 4,0 kg
Instelbaar : 0-42 mm

Dit scharnierrichthulpstuk is
universeel en past op praktisch alle
scharnieren.

€ 455,00 64

00

Artikelnummer:
FK 980

Portierrichthulpstuk

Technische gegevens:

Merk : FleXible
Uitvoering : staal, verzinkt
Levering : incl 3 verschillende

  bouten

Universeel portierrichthulpstuk, dat
tussen de deur en deurslot wordt
geplaatst.

€ 85,00 66

00

Artikelnummer:
ST 0054

Scharnierrichtset 4 dlg

Technische gegevens:

Merk : Stanzani 
Materiaal : gehard staal,

  38NCD4 
Levering : in kunststof koffer 
 : losse handgreep  
 : inbussleutel 
 : 4 verschillende

  scharnierrichtijzers
   naar keuze 

4-delig scharnierrichtset.
€ 350,00 04

00

Artikelnummer:
ST 0055

Scharnierrichtset 8 dlg

Technische gegevens:

Merk : Stanzani 
Materiaal : gehard staal,

  38NCD4 
Levering : in kunststof koffer; 
 : losse handgreep 
 : inbussleutel 
 : 8 verschillende

  scharnierricht
  hulpstukken 

8-delig scharnierrichtset.              
€ 555,00 04

00

Artikelnummer:
MU 282002

Kunststof portierrichtblok

Technische gegevens:

Merk : Muller
Uitvoering : kunststof
Afmeting : 50x53 mm
Hendel : 300 mm lang

Hulpstuk om portieren te richten.
Dit hulpstuk, geproduceerd uit
speciaal kunststof, is ideaal om
snel en eenvoudig een portier te
richten.

€ 26,00 64

00

Artikelnummer:
ST 0057

Portierblokkeringshulpstuk

Technische gegevens:

Merk : Stanzani 
Uitvoering : staal, verzinkt 

Portierblokkeringshulpstuk.

€ 40,00 04

00

Artikelnummer:
FK 249

Set portierblokkeringshulpstukken

Technische gegevens:

Merk : FleXible
Uitvoering : staal verzinkt
Levering : set van 4 stuks
Afmeting : 1x 350-440 mm

: 1x 440-600 mm
: 1x 540-800 mm
: 1x 930-1580 mm

Te gebruiken voor o.a. portieren,
motorkappen, achterkleppen, enz. 
Alle delen zijn  los leverbaar!

€ 185,00 66

00

Artikelnummer:
MO 11 14 00 10 32

Monaldi portiervergrendelingshulpstuk

Technische gegevens:

Merk : Monaldi 
Min. afm : 600 mm 
Max. afm : 1280 mm
Gewicht : 2,5 kg

Monaldi portier- en
motorkapvergrendelingshulpstuk. 

€ 65,00 41
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Electro Power

De Electro Power is vernieuwd! 
Met deze electrische pers en trekset wordt het werken
nu nog gemakkelijker. De Electro Power, de basis pers
en trekgedeelte, is compacter geworden, aanmerkelijk
lichter in gewicht en voorzien van een krachtige
verwisselbare Litium ion accu. De slag van de Electro
Power is hetzelfde maar de lengte is korter waardoor er
gemakkelijker in een kleine ruimte gewerkt kan
worden. De Litium ion accu heeft geen "laaddrempel"
waardoor er langer gewerkt kan worden op dezelfde
accu. Tussentijds bijladen is geen probleem. Bovendien
is dankzij de indicatie lampjes te zien hoe de staat van
de lading is.

In combinatie met de accessoiresset komt de Electro Power pas echt goed tot zijn recht. Er zijn ontzettend veel mogelijkheden om te
persen maar ook te trekken. Dankzij de handigde hulpstukken is een achterschade op iedere werkplek uit te trekken zonder dat de
auto opgespannen hoeft te worden in de klemmen. Ideaal voor de lichtere schades. De Electro Power is krachtig, er kan geperst of
getrokken worden met een kacht van 5 ton!
Olielekkage behoort tot het verleden, net als het wisselen van cilinders. Een practisch en krachtig stuk gereedschap wat gezien de
leveringsomvang erg scherp in de prijs ligt. 

CMO pers en trekset Electropower 5 ton

Artikelnummer:

CM KET IC

Merk : CMO 
Trek en perskracht : 5 ton 
Aandrijving : dmv accu 
Type accu : Lithium ion 
Slag pers : 130 mm  
Gewicht Electropower : 3,8 kg 
Totaal gewicht : 18 kg 
Levering : in koffer 
Afmeting Electropower : 410x220x180mm 
Afmeting koffer : 425x620x210 mm 

Pers- en trekset op een accu met 5 ton pers en trekkracht.
Nieuwe verkorte en lichtgewicht uitvoering met Litium ion accu.

Technische gegevens:

€ 925,00 05

Accessoireset voor CMO pers en trekset

Artikelnummer:

CM KIT

Merk : CMO 
Uitvoering : 45 delige set
Levering : in koffer
Gewicht : 20 kg totaal

Deze set is een uitbreiding op de CMO pers en trekset. Met deze
set is iedere denkbare trek- en persopstelling te realiseren.
Bijvoorbeeld het uittrekken van een achterschade, waarbij met
behulp van de klemmen een trekopstelling gemaakt wordt.
Denk ook aan het naar buiten persen van een wielkuip, het naar
elkaar toe trekken van een kop of juist uit elkaar persen. Met
behulp van deze accessoireset worden de praktische
toepassingen enorm verhoogd.

Technische gegevens:

€ 600,00 05
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00

Artikelnummer:
CM PAP G2500.700

Ghibli hydraulische voetpomp 700 bar

Technische gegevens:

Merk : CMO 
Tankinh. : 2,5 ltr
Werkdruk : 700 bar
Snelheid : 0,7 ltr/min
Gewicht : 8,5 kg

Ghibli voetpomp met grote
tankinhoud en hoge pomp
opbrengst. Technisch
hoogwaardige pomp voor lange
levensduur.

€ 425,00 05

00

Artikelnummer:
CM PMS 610

CMO hydraulische handpomp 700 bar

Technische gegevens:

Merk : CMO
Tankinhoud : 0,7 ltr
Werkdruk : max 700 bar
Pompsnelheid: 0,0028 ltr/min
Lengte : 560 mm
Breedte : 140 mm
Hoogte : 135 mm
Gewicht : 8 kg

Kwalitatief uitstekende handpomp,
degelijk en goed!

€ 315,00 05

00

Artikelnummer:
CM MAC51

Cilinder 10 ton met pen pen verbinding

Technische gegevens:

Merk : CMO 
Kracht : 10 ton
Lengte : 490 mm
Slag : 285mm
Gewicht : 7 kg

10 ton's cilinder passend op o.a.
car-o-liner en vele andere
richtbanken. Goede kwaliteit voor
een redelijke prijs.

€ 290,00 05

00

Artikelnummer:
CM MAD51A

Cilinder met bolkop MAS 201  10 ton

Technische gegevens:

Merk : CMO
Kracht : 10 ton
Lengte : 555 mm
Slag : 285 mm
Afwerking : poeder gecoat
Aansluiting : stalen bolkop

  onder 50mm
 : boven 33 mm
Capaciteit : 10 ton

€ 235,00 05

Goede hydrauliek is een stuk basisgereedschap voor
iedere schadehersteller. CMO heeft een kwalitatief
mooie lijn pompen en cilinders die betrouwbaar zijn
maar evengoed aantrekkelijk geprijsd.

Electro Power

De Ghibli pomp is een uiterst betrouwbare 700 bar voetpomp,
degelijk gebouwd, mooi vormgegeven met een hoge
pompsnelheid en een groot reservoir van maar liefst 2,5 liter.
Op aanvraag is de pomp ook in lagere druk leverbaar. De
cilinders zijn in vele uitvoeringen leverbaar. Bent u op zoek
naar een specifieke cilinder neem dan contact met ons op.

00

Artikelnummer:
CM EP.DIVARICATORE

Spreidbek tbv CMO trek- en persset

Technische gegevens:

Merk : CMO 
Uitvoering : spreidbek
Kracht : 3 ton
Levering : losse spreidbek
Gewicht : 3,7 kg

Deze spreidbek is een uitbreiding
op de CMO pers en trekset. Met
deze spreidbek worden de
mogelijkheden nog groter. 

€ 295,00 05

00

Artikelnummer:
CM RV.17/E

Ponsnageltang uitbreiding Electro Power

Technische gegevens:

Merk : CMO
Levering : C-beugel

: diverse pons en
  matrijshulpstukken

Deze set is een uitbreiding op de
Electro Power (CM EP 01) en is
geschikt voor
ponsnagelverbindingen speciaal
voor hybride verbinding.

€ 595,00 05
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00

Artikelnummer:
CM MBA5210

Trekcilinder kort MT 200 10 ton

Technische gegevens:

Merk : CMO 
Werkdruk : 700 bar 
Lengte : 520 mm 
Slag : 170 mm 
Afwerkin : poeder gecoat 
Aansluiting : 55 binnendraad

  (onderzijde) 
   30 buitendraad

  (bovenzijde) 
Capaciteit: 10 ton 

€ 285,00 05

00

Artikelnummer:
CM MAE53

Cilinder kort MS 100 10 ton

Technische gegevens:

Merk : CMO 
Werkdruk : 700 bar
Lengte : 115 mm
Slag : 55 mm
Afwerking : poeder gecoat
Capaciteit : 10 ton
Gewicht : 2 kg

Zeer korte perscilinder met een
capaciteit van 10 ton.

€ 170,00 05

00

Artikelnummer:
CM 7D.04

Slang 1,5 mtr 700 bar v CM PAP G2500.700

Technische gegevens:

Merk : CMO
Levering : excl snelkoppeling
Lengte : slang 1,5 meter
Werkdruk : max 700 bar

Hogedruk slang belastbaar tot 700
bar. De slang wordt geleverd
inclusief een aansluiting waar een
snelkoppeling op geschroefd kan
worden.

€ 69,00 05

00

Artikelnummer:
CM 7D.07

Slang 3,0 mtr 700 bar v CM PAP G2500.700

Technische gegevens:

Merk : CMO
Levering : excl snelkoppeling
Lengte : slang 3 meter
Werkdruk : max 700 bar

Hogedruk slang belastbaar tot 700
bar. De slang wordt geleverd
inclusief een aansluiting waar een
snelkoppeling op geschroefd kan
worden.

€ 98,00 05

00

Artikelnummer:
AL 101151202

Snelkoppeling hydroliek 1/4 BSP/BI/DR

Technische gegevens:

Merk :CEJN
Aansluiting :1/4 binnendraad
Druk :700 bar

Hogedruk snelkoppeling met 1/4
binnendraad. Uitstekende
kwaliteit, ideaal voor hogedruk
hydrauliek op richtapparatuur en
perssets.

€ 96,00 52

00

Artikelnummer:
AL 12092057

Insteeknippel hydrauliek 1/4"binnendraad

Technische gegevens:

Merk :CEJN
Aansluiting :1/4 binnendraad
Druk :700 bar

Hogedruk insteeknippel met 1/4
binnendraad. Uitstekende
kwaliteit, ideaal voor hogedruk
hydrauliek op richtapparatuur en
perssets.

€ 38,00 52

00

Artikelnummer:
Al 101151204

Snelkoppeling hydroliek3/8 BSP/BI/DR

Technische gegevens:

Merk :CEJN
Aansluiting :3/8 binnendraad
Druk :700 bar

Hogedruk snelkoppeling met 3/8
binnendraad. Uitstekende
kwaliteit, ideaal voor hogedruk
hydrauliek op richtapparatuur en
perssets.

€ 105,00 52

00

Artikelnummer:
AL 12092058

Insteeknippel hydrauliek 3/8"binnendraad

Technische gegevens:

Merk :CEJN
Aansluiting :3/8 binnendraad
Druk :700 bar

Hogedruk insteeknippel met 3/8
binnendraad. Uitstekende
kwaliteit, ideaal voor hogedruk
hydrauliek op richtapparatuur en
perssets.

€ 42,00 52
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00

Artikelnummer:
CM PMS400

Handpomp 400 bar tbv Snake CM SC200

Technische gegevens:

Merk : CMO
Tankinhoud : 0,3 ltr
Werkdruk : max 400 bar
Pompsnelheid: 0,0025 ltr/min
Lengte : 330 mm
Breedte : 145 mm
Hoogte : 270 mm
Gewicht : 5,2 kg

Kwalitatief uitstekende handpomp,
degelijk en goed!

€ 295,00 05

00

Artikelnummer:
CM SC200

CMO persset "Snake" zonder pomp

Technische gegevens:

Merk : CMO
Uitvoering : set in koffer met

  4 extra 
  opzetstukken

Capaciteit : 2 ton
Werkdruk : 400 bar
Inhoud : reservoir 300 cm3
Afmeting : cilinder 50 x 36 mm
Slag : 15 mm
Gewicht : 5,2 kg (compleet) 

€ 325,00 05

00

Artikelnummer:
CM KI440

4 tons persset CMO in stalen koffer

Technische gegevens:

Merk : CMO
Persvermogen: 4 ton
Levering : complete set

  bestaande uit
: handpomp
: spreidbek
: verlengpijpen
: bolkop
: voetplaat
: kettingkop
: diverse toebehoren

€ 849,00 05

00

Artikelnummer:
CM KI110

10 tons persset CMO in stalen koffer

Technische gegevens:

Merk : CMO
Persvermogen: 10 ton
Levering : complete set

  bestaande uit
: handpomp
: spreidbek
: verlengpijpen
: bolkop / voetplaat
: kettingkop
: diverse toebehoren

€ 985,00 05

00

Artikelnummer:
GY 052345

Persset 4 ton inclusief toebehoren

Technische gegevens:

Merk : GYS
Persvermogen: 4 ton
Levering : handpomp

: spreidbek
: verlengpijpen
: bolkop
: voetplaat
: kettingkop
: diverse toebehoren

Super scherpe prijs!
€ 165,00 10

00

Artikelnummer:
GY 052338

Persset 10 ton inclusief toebehoren

Technische gegevens:

Merk : GYS
Persvermogen: 10 ton
Levering compleet met:

: handpomp
: spreidbek
: verlengpijpen
: bolkop
: voetplaat
: kettingkop
: diverse toebehoren

Super scherpe prijs!
€ 265,00 10

00

Artikelnummer:
CM Adaptorset

Set adapters tbv ponsnagelset

Technische gegevens:

Merk : CMO
Materiaal : speciaal staal
Kleur : geel, poedergecoat 
Levering : adapter voor blind

  nieten
: adapter voor
  blindklink moeren

Deze adapterset is een uitbreiding
op het RV.01 ponsnagelset.

€ 1.150,00 05

00

Tip:

  
  Op ons youtubekanaal
   vindt u informatie en
  demonstratie filmpjes  
   van onze producten
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Ponsnagelset GYSPRESS

Steeds meer auto's hebben hybride verbindingen, een
combinatie van lijmen met ponsnagels. Met de
krachtige GYSPRESS kunnen zowel stalen als
aluminium ponsnagels verwerkt worden. 

De stalen ponsnagels type SPR worden direct ingebracht, voorboren is niet nodig. De maximale maat is 5,6 x 10,6 mm. Voor
aluminium rivets en stalen FFR rivets moet eerst voorgeponst worden met een speciale matrijs. In de tweede werkgang wordt de
rivet aangebracht. Met de GYSPRESS kunnen oude ponsnagels ook verwijderd worden. De GYSPRESS is luchthydraulisch, heeft 8 ton
aandrukkracht, is ergonomisch en practisch in gebruik.

GYSPress ponsnageltang set in koffer

Artikelnummer:

GY 053861

Merk : GYS
Type : GYSpress
Aandrijving : pneumatisch
Werkdruk : 8 bar
Aandrukkracht : 8 ton
Afmeting : 540x480x150 mm
Gewicht : 6 kg

De GYSPress is een universele ponsnageltang, luchthydraulisch,
onderhoudsvrij en super gebruiksvriendelijk. De matrijzen zijn
snel wisselbaar. Via een regelventiel is de aandrukkracht en de
snelheid instelbaar. De GYSPress is onmisbaar voor
verbindingstechnieken van nieuwe automodellen.

Technische gegevens:

€ 2.450,00 10

Trolley tbv GYSPRESS ponsnageltang

Artikelnummer:

GY 054233

Merk : GYS
Materiaal : staal
Kleur : grijs/zwart
Lade : 2 stuks
Afmeting : 510x820x740 mm
Gewicht : 40 kg

Om de GysPress ponsnageltang en toebehoren op te ruimen is
de trolley erg handig.
In de lades zit een schuimvulling waar de GysPress en
toebehoren netjes inliggen. Tijdens het werken kan er een
werkstandaard GY 054158 op de trolley gemonteerd worden.
Ideaal voor het wisselen van armen en matrijzen.

Technische gegevens:

€ 415,00 10
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00

Artikelnummer:
GY 053892

Set armen voor GYSPress ponsnageltang

Technische gegevens:

Merk : GYS
Levering : HR2 C-arm 

: HR3 C-arm
Afmeting : HR2 80x130 mm

: HR3 140x260 mm
Levering : in kunststof koffer

C-armen voor de GYSPress
ponsnageltang, de armen zijn snel
te wisselen. 

€ 1.895,00 10

00

Artikelnummer:
GY 054219

HR1S voor GYSPress ponsnageltang

Technische gegevens:

Merk : GYS
Levering : complete arm
Afmeting : 40 x 80 mm 

C-arm voor GYSPress
ponsnageltang. de arm is snel te
wisselen.

€ 450,00 10

00

Artikelnummer:
GY 054158

Support steun GYSPress ponsnageltang

Technische gegevens:

Merk : GYS
Levering : Steun voor GYSPress
Afmeting : 280x400x215 mm
Materiaal : staal/kunststof

Als u de armen van GYSPress wilt
wisselen is het handig om de
GYSPress in de steun te plaatsen.

€ 198,00 10

00

Voordelen:

- Boren is overbodig!
- Sterke verbinding met lijmen
- Fabrieks originele verbinding
- Instelbare aandrukkracht
- Regelbare snelheid
- Draaibare arm voor groter bereik
- Snelwisselsysteem armen
- Robuust en degelijk gemaakt
- 8 ton aandrukkracht
- Voor staal en aluminium rivets
- Uitgebreide set matrijzen

00

Artikelnummer:
GY 054240

GYSPress Matrijzen BMW

Technische gegevens:

Merk : GYS
Toepassing : BMW

- A1/A2 ponsnagel/rivet Ø 3,3 mm
- B1/B2 ponsnagel/rivet Ø 5,3 mm
- E1/E2 ponsnagel demontage
  hulpstuk

€ 265,00 10

00

Artikelnummer:
GY 054257

GYSPress matrijzen Volkswagen Audi

Technische gegevens:

Merk : GYS
Toepassing : VW en Audi

- A1/A2 ponsnagel/rivet Ø 3,3 mm
- B1/B2 ponsnagel/rivet Ø 5,3 mm
- E2/S5/D13/D4/D3/D2/S1
  ponsnagel demontage hulpstuk
- D17/D17 vlak hulpstuk
- D8/D8 vlak hulpstuk platte kant
- D5/D12 hulpstuk gat Ø 8 mm
- D9 conisch hulpstuk platte kant

€ 645,00 10

00

Artikelnummer:
GY 054264

GYSPress matrijzen Mercedes Benz

Technische gegevens:

Merk : GYS
Toepassing : Mercedes
- T1/T2 ponshulpstuk Ø 6 mm
- T3/T4 ponshulpstuk Ø 8 mm
- F1/F2 flow form rivet Ø 8 mm
- F3/F4/F5 flow form rivet Ø 8 mm
- E3/E4/E5 ponsnagel demontage
  hulpstuk Ø 6 / Ø 8 mm
- 1x verlengstuk HR3 60 mm

€ 495,00 10

00

Artikelnummer:
GY 054271

GYSPress matrijzen Jaguar Land Rover

Technische gegevens:

Merk : GYS
Toepassing : Jaguar, Land Rover

- A1/A2 ponsnagel/rivet Ø 3,3 mm
- B1/B2 ponsnagel/rivet Ø 5,3 mm
- E1/E2 ponsnagel demontage
  hulpstuk
- D17/D17 vlak hulpstuk

€ 345,00 10
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Puntlasapparatuur

Bijna alle vooraanstaande automobielfabrikanten
hebben de GYS puntlasapparatuur gehomologeerd. En
dat is naturlijk niet zonder reden. Met de nieuwe "Spot
7" technologie, de zogenaamde Easy modus, stelt het
puntlasapparaat zelf alle parameters in. Als gebruiker
hoeft u niets meer in te stellen. De werking is erg
eenvoudig. Door op de bedieningsknop op de
dubbelzijdige tang te drukken begint er een korte
calibratie. Eerst sluit de tang zonder plaat, vervolgens
wordt de tang op het te lassen plaatwerk gezet en stelt
het puntlasapparaat zichzelf in. Een meetsensor stelt
o.a. op basis van de plaatdikte de juiste lasparameter
in. Eenvouiger kan het niet! Is er sprake van een
gelijmde verbinding dan is er de "glue modus", deze
zorgt ervoor dat de lijm niet verbrandt en geen invloed
op de las heeft. De verbinding is gegarandeerd!

Is de afzekering een probleem? Dan is de handzame compacte PTI de ideale oplossing. Dit puntlasapparaat kan al op 25A lassen en
heeft maar liefst 14.500A lasvermogen. De nieuwe BP heeft een geavanceerd snel wisselsysteem voor de electrode sets. Met 1
handbeweging wordt de electrodeset inclusief de koelleiding gewisseld. Als optie zijn er nu ook beklede electrode sets. Voordeel
hiervan is dat als u tijdens het lassen de carrosserie raakt, er geen kortsluiting plaats vindt en de electrode set niet beschadigd.
Welk puntlasapparaat u ook kiest, GYS heeft een bijzonder lage prijsstelling ten opzichte van andere aanbieders in de markt. Hoe dat
kan? GYS is de enige fabrikant die alle producten in eigen huis produceert. Daardoor kan er, door het grote afzetvolume, sterk in prijs
worden geconcurreerd.

00

Artikelnummer:
GY 019126

GYS 3-delige electrodenset voor C-tang

Technische gegevens:

Merk : GYS 
Uitvoering : watergekoeld tot

  aan de punt, armen
  v.z.v. wisselbare 
  electrodencaps 

Levering : C2 GY 019133
: C3 GY 019157
: C4 GY 019164
: electrodenhouder

Materiaal : aluminium speciale
  legering

€ 1.550,00 10

00

Artikelnummer:
GY 019133

GYS electrodenset C2 voor C-tang 217 mm

Technische gegevens:

Merk : GYS 
Uitvoering : watergekoeld tot 

  aan de punt
Levering : complete arm met 

  verwisselbare 
  electrode 

Afmeting : 217x25mm
  (opening tang) 

Materiaal : speciale legering

€ 350,00 10

00

Artikelnummer:
GY 019157

GYS electrodenset C3 voor C-tang 177 mm

Technische gegevens:

Merk : GYS 
Uitvoering : watergekoeld tot 

  aan de punt
Levering : complete arm met 

  verwisselbare 
  electrode 

Afmeting : 177x205mm
  (opening tang) 

Materiaal : speciale legering

€ 425,00 10

00

Artikelnummer:
GY 019164

GYS electrodenset C4 voor C-tang 450 mm

Technische gegevens:

Merk : GYS 
Uitvoering : watergekoeld tot 

  aan de punt
Afmeting : 200x450 mm 

  (opening C-tang). 
Materiaal : speciale legering. 

De electrodencaps zijn los
leverbaar; artnr. GY 049987

€ 795,00 10
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GYSpot PTI Evolution S7 puntlasapparaat

Artikelnummer:

GY 020894

Merk : GYS 
Type : GYSPOT Inverter PTI Evolution 
Elec.spec. : 400 V 3 fase 50 Hz
Afzekering : 16 amp traag 
Max vermogen : 14.500 amp 
Aandrukkracht tang : 550 daN 
Koeling : watergekoeld tot de punten 
Afmeting : 650x800x2050 mm

De PTI is de top op puntlas gebied. Instellen is niet nodig, de
PTI stelt zich zelf in. Er is een o.a. een speciaal lijmprogramma,
veel fabriekshomologaties oa. VW, Volvo, Mercedes en Toyota.

Technische gegevens:

€ 8.795,00 10

GYSPOT Inverter BP.LC-s7

Artikelnummer:

GY 020757

Merk : GYS
Type : GYSPOT Inverter BC.LC-s7
Elec spec : 400 V 3 fase 50 Hz
Afzekering : min 32 amp traag
Max vermogen : 13.000 Amp
Aandrukkracht tang : 550 daN
Koeling : watergekoeld tot de punten
Lengte laskabel : 2,5 mtr dubbelzijdige tang

: 3,0 mtr spotter/enkelzijdig pistool
: 1,5 mtr massa/enkelzijdig pistool

Diameter laskabel : 200 qmm dubbelzijdige tang
: 150 qmm enkelzijdig pistool

Afmeting : 650x800x2050 mm

Technische gegevens:

€ 9.050,00 10

00

Artikelnummer:
GY 051720

Gyro 360° voor GYSpot Inverter PTI

Technische gegevens:

Merk : GYS
Toepassing : PTI

  puntlasapparaten

De oplossing om de tang van uw
PTI puntlasapparaat draaibaar te
maken, zodat u niet hoeft te tillen
en het werkcomfort behoorlijk
vergroot wordt.

€ 215,00 10

00

Artikelnummer:
GY 051737

Gyro 360° voor GYSpot BPLC/BPLCX

Technische gegevens:

Merk : GYS serie
Toepassing : BP

  puntlasapparaten
Levering : aluminium ring en

  balancer

De oplossing om de tang van uw
BP puntlasapparaat draaibaar te
maken zodat u niet hoeft te tillen.

€ 365,00 10

00

Artikelnummer:
GY 019294

GYS Electrodenset C5 voor C-tang

Technische gegevens:

Merk : GYS 
Uitvoering : watergekoeld tot

  aan de punt, armen
  v.z.v. wisselbare 
  electrodencaps 

Afmeting : 29x150 mm
Materiaal : aluminium speciale

  legering

Electrode ontwikkeld voor o.a.
wielkuipen en smalle randen.

€ 350,00 10

00

Artikelnummer:
GY 019775

GYS Electrodenset C6 voor C-tang

Technische gegevens:

Merk : GYS
Uitvoering : watergekoeld tot 

  aan de punt, armen
  v.z.v.wisselbare
  electrodencaps

Afmeting : 142x62 mm 
  (opening tang)

Materiaal : aluminium speciale 
  legering

€ 370,00 10
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00

Artikelnummer:
GY 020009

GYS Electrodenset C7 voor C-tang

Technische gegevens:

Merk : GYS
Uitvoering : watergekoeld tot

  aan de punt
Levering : complete arm met

  verwisselbare
  electrode

Afmeting : 350x430 mm
  (opening C-tang)

Materiaal : speciale legering

€ 945,00 10

00

Artikelnummer:
GY 020016

GYS Electrodenset C8 voor C-tang

Technische gegevens:

Merk : GYS
Uitvoering : watergekoeld tot

  aan de punt
Levering : complete arm met

  verwisselbare
  electrode

Afmeting : 177x202 mm
  (opening tang)

Materiaal : speciale legering

€ 495,00 10

00

Artikelnummer:
GY 020078

GYS Electrodenset C9 voor C-tang

Technische gegevens:

Merk : GYS
Uitvoering : watergekoeld tot

  aan de punt
Levering : complete arm met

  verwisselbare
  electrode

Afmeting : 250x600 mm
  (opening C-tang)

Materiaal : speciale legering
 : de arm heeft een

  isolerende laag
€ 1.160,00 10

00

Artikelnummer:
GY 051638

GYS Electrodenset C10 voor C-tang

Technische gegevens:

Merk : GYS
Uitvoering : water gekoeld

: wisselbare 
  electrode

Materiaal : aluminium speciale 
  legering

Voor diepliggende felsranden,
wielkuipen, enz. De
schaarconstructie staat onder een
hoek op de puntlastang.

€ 695,00 10

00

Artikelnummer:
STR 1087030

Europax lasprimer

Technische gegevens:

Merk : Europax
Levering : blik 500 ml
Toepassing : puntlassen en

  Mig/Mag

Geeft een duurzame bescherming
bij zowel Puntlas als CO2 lassen.
Opbrengen met kwast.

€ 69,00 12

00

Artikelnummer:
GY 050440

Geleidingspasta puntlassen tube 100 gr

Technische gegevens:

Merk : GYS
Levering : tube 100 gram

Om inbranding op electrodes te
voorkomen is het belangrijk om
deze geleidingspasta te gebruiken.
Toepassen op alle
puntlaselectrodes en spotters.

€ 30,00 10

00

Artikelnummer:
GY 050443

GYS koffer voor pelproef

Technische gegevens:

Merk : GYS
Uitvoering : Koffer met 6

  soorten staal-
  plaatjes en 
  pelproefhulpstuk

De enige goede methode om een
puntlas te testen is de pelproef.

€ 345,00 10

00

Artikelnummer:
GY 050068

Accessoirebox voor puntlasser

Technische gegevens:

Merk : GYS 
Uitvoering : kunststof

  opbergdoos 
Toepassing : alle GYS punt-

  lasapparatuur 

Inhoud:
- 20x vlakke lascap
- 20x bolle lascap
- 6x schuine electrodecap
- trekplaatjes

€ 95,00 10
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VAS 821 101 Puntlasapparaat met C-tang

Artikelnummer:

GY 021952

Merk : GYS
Type : VAS 821 101
Elec spec : 400V 3 fase 50Hz
Afzekering : 25 Amp traag
Max vermogen : 14.500 Amp
Aandrukkracht tang : 550 daN
Koeling : watergekoeld tot de punten
Lengte laskabel : 4 mtr dubbelzijdige tang
Afmeting : 650x800x2300 mm
Gewicht : 100 kg

VAS gehomologeerde puntlasser met unieke Easymodus,
programma, instellen gaat automatisch!

Technische gegevens:

€ 8.495,00 10

GYSpot Inverter BP.LQC -s7

Artikelnummer:

GY 021082

Merk : GYS
Type : GYSPOT Inverter BC.LC-s7
Elec spec : 400 V 3 fase 50 Hz
Afzekering : min 32 amp traag
Max vermogen : 13.000 Amp
Aandrukkracht tang : 550 daN
Koeling : watergekoeld tot de punten
Lengte laskabel : 2,5 mtr dubbelzijdige tang

: 3,0 mtr spotter/enkelzijdig pistool
Diameter laskabel : 200 qmm dubbelzijdige tang

De absolute top in puntlassen. Instellen overbodig, in de
easymodus stelt de BP zich zelf in. Dubbel werkende cilinder!

Technische gegevens:

€ 9.725,00 10

00

Artikelnummer:
GY 048485

VAS 821 103 Set v 4 puntlasarmen bekleed

Technische gegevens:

Merk : GYS
Materiaal : speciale legering
Uitvoering : watergekoeld tot

  aan de punt

VAS gehomologeerde
puntlasarmen set van 4 stuks,
voorzien van isolerende coatings
en wisselbare electrodencaps.
Inclusief electrodenhouder.

€ 1.395,00 10

00

Artikelnummer:
GY 053274

Gyro 360° voor GYSpot inverter BP LQC s7

Technische gegevens:

Merk : GYS
Toepassing : BP.LQC-s7

  puntlasapparaten

De oplossing om de tang van uw
BP.LQC-s7 puntlasapparaat
draaibaar te maken, zodat u niet
hoeft te tillen en het werkcomfort
behoorlijk vergroot wordt.

€ 340,00 10

00

Artikelnummer:
GY 048850

VAS 821 105 Set v 5 puntlasarmen bekleed

Technische gegevens:

Merk : GYS
Materiaal : speciale legering
Uitvoering : watergekoeld tot

  aan de punt

VAS gehomologeerde
puntlasarmen set van 5 stuks,
voorzien van isolerende coatings
en wisselbare electrodencaps.
Inclusief electrodenhouder.

€ 2.550,00 10

00

Artikelnummer:
GY 022065

GYS electrodenset QC2 QC3 QC4

Technische gegevens:

Merk : GYS 
Uitvoering : watergekoeld tot

  aan de punt, armen
  v.z.v. wisselbare 
  electrodencaps 

Levering : QC2 GY 021181
: QC3 GY 021204
: QC4 GY 021228
: electrodenhouder

Materiaal : aluminium speciale
  legering, bekleed

€ 1.950,00 10
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00

Artikelnummer:
GY 021167

GYS electrodenset QC1 voor C-tang

Technische gegevens:

Merk : GYS
Uitvoering : watergekoeld tot

  aan de punt
Levering : complete arm met

  geintergreerde
  snelspansysteem

Afmeting : 200x 97 mm
  (opening C-tang)

Materiaal : speciale legering
 : de arm heeft een

  isolerende laag
€ 585,00 10

00

Artikelnummer:
GY 021181

GYS electrodenset QC2 voor C-tang

Technische gegevens:

Merk : GYS
Uitvoering : watergekoeld tot

  aan de punt
Levering : complete arm met

  geintergreerde
  snelspansysteem

Afmeting : 250x500 mm
  (opening C-tang)

Materiaal : speciale legering
 : de arm heeft een

  isolerende laag
€ 945,00 10

00

Artikelnummer:
GY 021204

GYS electrodenset QC3 voor C-tang

Technische gegevens:

Merk : GYS
Uitvoering : watergekoeld tot

  aan de punt
Levering : complete arm met

  geintergreerde
  snelspansysteem

Afmeting : 114x 42 mm
  (opening C-tang)

Materiaal : speciale legering
 : de arm heeft een

  isolerende laag
€ 425,00 10

00

Artikelnummer:
GY 021228

GYS electrodenset QC4 voor C-tang

Technische gegevens:

Merk : GYS
Uitvoering : watergekoeld tot

  aan de punt
Levering : complete arm met

  geintergreerde
  snelspansysteem

Afmeting : 230x205 mm
  (opening C-tang)

Materiaal : speciale legering
 : de arm heeft een

  isolerende laag
€ 625,00 10

00

Artikelnummer:
GY 021235

GYS Electrodenset QC5  voor C-tang

Technische gegevens:

Merk : GYS
Uitvoering : water gekoeld

: geintergreerde 
  snelspansluiting

Materiaal : aluminium speciale 
  legering

Voor diepliggende felsranden,
wielkuipen, enz. De
schaarconstructie staat onder een
hoek op de puntlastang.

€ 695,00 10

00

Artikelnummer:
GY 021259

GYS electrodenset QC6 voor C-tang

Technische gegevens:

Merk : GYS
Uitvoering : watergekoeld tot

  aan de punt
Levering : complete arm met

  geintergreerde
  snelspansysteem

Afmeting : 230x205 mm
  (opening C-tang)

Materiaal : speciale legering
 : de arm heeft een

  isolerende laag
€ 645,00 10

00

Artikelnummer:
GY 050853

Beschermhoes GYS puntlasapparatuur

Technische gegevens:

Merk : GYS
Levering : per stuk in doos
Materiaal : zware kwaliteit doek

  voorzien van een 
  brandwerende laag

Met deze beschermhoes is uw
puntlasapparaat beschermt tegen
stof, beschadigingen, vuil en las-
of slijpspetters.

€ 185,00 10

00

Artikelnummer:
GY 049291

Enkelzijdige electrode wisselbare cap

Technische gegevens:

Merk : GYS
Levering : electrode en

  electrodecap
Diameter : 12 mm
Type cap : F (GY 049970)

Enkelzijdige puntlasstift voor alle
GYS puntlasmachines.

€ 19,50 10
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GYSpot BP LX met X-tang

Artikelnummer:

GY 019652

Merk : GYS 
Type : GYSPOT Inverter BP.LX 
Elec.spec : 400V 3 fase 50 Hz
Afzekering : min 32 amp traag 
Max vermogen : 13.000 amp 
Aandrukkracht tang : 550 daN 
Koeling : watergekoeld tot de punten
Lengte laskabel : 2,5 mtr dubbelzijdige tang

: 3,0 mtr spotter/enkelzijdig pistool
Diameter laskabel : 180 qmm dubbelzijdige tang

Puntlasapparaat met X-tang voorzien van easymodus
programma waardoor instellen automatisch gaat.

Technische gegevens:

€ 7.950,00 10

GYSPOT Inverter 100R-X

Artikelnummer:

GY 019911

Merk : GYS
Type : GYSPOT Inverter R-X
Elec.spec. : 400 V 50 Hz 3 ph
Afzekering : 32 amp traag
Max vermogen : 10.000 amp
Aandrukkracht tang : 500 daN
Koeling : luchtgekoeld tot de punten
Lengte laskabel : 2,5 mtr dubbelzijdige tang
 : 3,0 mtr spotter/enkelzijdig pistool

 : 1,5 mtr massa/enkelzijdig pistool
Afmeting : 700x990x2080 mm
Gewicht : 103 kg

Technische gegevens:

€ 6.450,00 10

00

Artikelnummer:
GY 020733

GYS X4 electrodenset voor 6 combinaties

Technische gegevens:

Merk : GYS 
Uitvoering : watergekoeld
Levering : 3 electrodensets en

  ophangconsole
Armen : X4A(2x) X4B X4c
enX2
 : 350 mm lengte 

Combinatie set electrode armen
voor X tang, hiermee zijn 6
combinaties te maken

€ 1.350,00 10

00

Artikelnummer:
JN ST 1200

Bor-On steel analyser

Technische gegevens:

Merk : JNE
Levering : meetpen
 : lipklem
 : opbergkoffer
 : software om 

  certificaat 
  te printen

 
Het bepalen van het juiste staal is
vaak heel moeilijk, met de Bor-On
analyser is dit zo gedaan. 

€ 1.185,00 64

00

Artikelnummer:
GY 050549

GYS electrodenset X5 voor wielkuip

Technische gegevens:

Merk : GYS
Levering : set van 2 stuks

  armen en 
  electroden

Set wielkuipelectroden voor de
GYS 93R en 125L
puntlasapparaten.Electrodenset
speciaal voor wielkuipen.

€ 245,00 10

00

Artikelnummer:
GY 050846

Sleutel t.b.v. losmaken  lascaps

Technische gegevens:

Merk : GYS
Levering : per stuk

Met behulp van dit gereedschap
zijn de electrodecaps van een
puntlasapparaat makkelijk los te
maken. Met een tang gaat dit vaak
niet omdat de electrodecap op het
conisch gedeelte van de
electrodearm geklemd blijft zitten.

€ 69,00 10
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GYSPOT Inverter 100R-C

Artikelnummer:

GY 019928

Merk  : GYS
Type   : GySpot Inverter 100R-C
Elec.spec.   : 400V 3 fase 50 Hz
Afzekering  : 32 amp traag
Max vermogen  : 10.000 amp
Aandrukkracht tang  : 300daN 
Koeling  : luchtgekoeld
Lengte laskabel  : 2,5 mtr dubbelzijdige tang
  : 3,0 mtr spotter/enkelzijdig pistool

  : 1,5 mtr massa/enkelzijdig pistool
Diameter laskabel  : 200qmmdubbelzijdige tang
  : 150qmm enkelzijdig pistool
Afmeting  : 700x99x2080mm

Technische gegevens:

€ 6.450,00 10

GYS Portaspot puntlasapparaat 230v

Artikelnummer:

GY 022256

Merk : GYS
Type : Portaspot 230
Elec spec : 230V
Afzekering : 16 Amp traag
Max vermogen : 6300 Amp
aandrukkracht : 30 - 120 daN (instelbaar)
Aandrukkracht tang : 550 daN
Afmeting : 360x290x100 mm
Gewicht : 10 kg

Synergie geregelde puntlastang, ideaal voor restauratiewerk.
eenvoudig instellen, last tot 2mm.

Technische gegevens:

€ 945,00 10

00

Artikelnummer:
GY 049987

GYS electrodencaps vlak type A

Technische gegevens:

Merk : GYS 
Levering : verpakking 6 stuks
Uitvoering : vlak, type A 

Om tijd te besparen zijn de
laskappen los te vervangen en
hoeft de electrodenpunt niet
geslepen te worden.

€ 20,00 10

00

Artikelnummer:
GY 049994

GYS electrodencaps schuin

Technische gegevens:

Merk : GYS 
Levering : verpakking 6 stuks 
Uitvoering : schuin, 20 graden 

Om tijd te besparen zijn de lascaps
los te vervangen en hoeft de
electrodenpunt niet geslepen te
worden.

€ 36,00 10

00

Artikelnummer:
GY 049970

GYS electrodencaps rond type F

Technische gegevens:

Merk : GYS 
Levering : verpakking 6 stuks 
Uitvoering : rond, type F 

Om tijd te besparen zijn de
laskappen los te vervangen en
hoeft de electrodenpunt niet
geslepen te worden.

€ 20,00 10

00

Artikelnummer:
GY 050617

Electrodecap voor C6 electrodeset

Technische gegevens:

Merk : GYS
Levering : per stuk
Uitvoering : electrodecap voor

  C6 electrode

Een van de belangrijkste aspecten
van puntlassen is dat de electrode
altijd schoon blijft. Deze
electrodecap is speciaal voor de C6
electrode(GY 019775).

€ 25,00 10
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Spotters GYS

De schadeherstelmarkt is de laatste jaren erg
veranderd. Steeds vaker wordt er weer uitgedeukt en
geprobeerd delen te repareren in plaats van te
vervangen. Dit brengt meer rendement en het
schadebedrag daalt. Het wordt daarintegen steeds
lastiger om van binnenuit uit te deuken. Demontage
van carrosseriedelen moet zoveel mogelijk voorkomen
worden om tijdwinst te kunnen boeken. 
Om in te kunnen spelen op de huidige tendens van
reparen, bieden wij een breed assortiment
uitdeuksystemen en spottergereedschap aan.

Met name de GysLinersets bieden een totaaloplossing. Een kwalitatief hoogstaande en gebruiksvriendelijke spotter vormt de basis van
deze set. Op de wagen, waarin alle toebehoren overzichtelijk opgeborgen worden, vindt u alle praktische hulpstukken terug. Of het
nu een klein deukje betreft of een zwaar beschadigde dorpel, met de GysLinerset verdwijnen alle deuken als sneeuw voor de zon. Het
principe is dat u ogen oplast op de rand in een plaatwerkdeel en in 1 keer over een grote breedte de deuk eruit trekt. In de praktijk
werkt dit erg efficiënt. Wij verzorgen dan ook graag een vrijblijvende demonstratie.

Uitdeukstation EasyLiner 3902 220 volt

Artikelnummer:

GY 053618

Merk : GYS
Type : GYS Easyliner 3902
Elec spec : 230V 50Hz 16A
Max vermogen : 3900A
Leveringsomvang : GY 053618 spotter

: GY 053564 pullhefboom met spindel
: GY 053632 accessoiredoos
: GY 053540 trolley

Basis uitdeukstation van GYS op compacte wagen met krachtige
automatisch werkende spotter op 220 volt. Inclusief hefboom
met spindel. Aantrekkelijk geprijsd!

Technische gegevens:

€ 1.395,00 10

Uitdeukstation EasyLiner 3904 380 volt

Artikelnummer:

GY 053625

Merk : GYS
Type : GYS Easyliner 3904
Elec spec : 400V 50Hz 16A
Max vermogen : 3900A
Leveringsomvang : GY 053618 spotter

: GY 053564 pullhefboom met spindel
: GY 053632 accessoire doos
: GY 053540 trolley

Basis uitdeukstation van GYS, compacte wagen met krachtige
automatisch werkende spotter op 380 volt. Inclusief hefboom
met spindel. Aantrekkelijk geprijsd! 
De set is ook op 220V leverbaar.

Technische gegevens:

€ 1.395,00 10
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GYS GYSpot 3902 spotter 230 volt

Artikelnummer:

GY 052215

Merk : GYS
Type : GYSPOT 3902
Elec spec : 230 V 16 A
Max vermogen : 3900 A
Afmeting : 360x260x235 mm
Gewicht : 23 kg

Zeer krachtige en gebruiksvriendelijke 220 volt spotter met
synergieregeling en voorgeprogrammeerde instellingen.
Inclusief snelslaghamer en accesoires doos. 
Ongekende prijs kwaliteit verhouding!

Technische gegevens:

€ 750,00 10

GYS GYSpot PRO 230 spotter 220 volt

Artikelnummer:

GY 052178

Merk : GYS
Type : GYSPOT Pro 230
Elec spec : 230 V 16 A
Max vermogen : 3900 A
Afmeting : 360x260x235 mm
Gewicht : 25,5 kg

Deze krachtige en zeer gebruiksvriendelijke 220 volt spotter met
synergieregeling en voorgeprogrammeerde instellingen heeft
twee pistolen om zowel automatisch als handmatig te spotten.

Technische gegevens:

€ 905,00 10

00

Artikelnummer:
GY 050679

GYS handpullerset compleet 7-delig

Technische gegevens:

Merk : GYS
Uitvoering : aluminium staal

Deze set bestaad uit:
- handspotter met draaibare
voeten
- 5 spotterhulpstukken met
  snelspansysteem
- stroomkabel met
snelspansysteem

€ 625,00 10

00

Artikelnummer:
GY 050471

GYS Manuliner set handpuller+contactklem

Technische gegevens:

Merk : GYS 
Uitvoering : aluminium 
Levering : set bestaat uit

  handspotter en een
  stroomkabel met
  snelspansysteem 

De handspotter werkt heel fijn bij
uitdeukwerk.Er komt weinig rek in
het plaatwerk. U kunt heel fijn en
snel uitdeuken.

€ 485,00 10

00

Artikelnummer:
ST 0170

Pull hulpstuk 9 haken

Technische gegevens:

Merk : Stanzani 
Materiaal : gesmeed staal, C40
Gewicht : 1,3 kg 
Levering : inclusief 10 wave

  lasdraden 

Pull hulpstuk met 9 vingerhaken te
gebruiken met wave lasdraad.

€ 145,00 04

00

Artikelnummer:
ST 0171

Slaghamer 2 kg

Technische gegevens:

Merk : Stanzani 
Materiaal : gesmeed staal,

  C40, verzinkt  
Slaggewicht: 2 kg 
Gewicht : 3,5 kg 

Slaghamer 2 kg te gebruiken in
combinatie met ST 0170.

€ 120,00 04
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GYS GYSpot 3904 spotter 380 volt

Artikelnummer:

GY 052222

Merk : GYS
Type : GySpot 3904
Elec spec : 400 V 16 A
Max vermogen : 3900 A
Afmeting : 360x260x235 mm
Gewicht : 23 kg

Deze krachtige en zeer gebruiksvriendelijke 380 volt spotter met
synergieregeling en voorgeprogrammeerde instellingen om
automatisch te spotten.

Technische gegevens:

€ 750,00 10

GYS GYSpot PRO 400 spotter 380 volt

Artikelnummer:

GY 052185

Merk : GYS
Type : GySpot Pro 400
Elec spec : 400 V 16 A
Max vermogen : 3900 A
Afmeting : 360x260x235 mm
Gewicht : 25,5 kg

Deze krachtige en zeer gebruiksvriendelijke 380 volt spotter
beschikt over een synergieregeling en voorgeprogrammeerde
instellingen. Er worden twee pistolen meegeleverd, de ene
werkt automatisch de andere via een schakelaar. 
Zeer efficiënt in gebruik, er hoeven geen kabels meer gewisseld
te worden.

Technische gegevens:

€ 905,00 10

00

Artikelnummer:
GY 049666

GYS magnetische massaklem

Technische gegevens:

Merk : GYS 
Levering : incl. rubber zuignap

Magnetische massaklem voor
bevestiging van de massakabel
aan de carrosserie.

€ 115,00 10

00

Artikelnummer:
MW 32000

Magnetische massaklem met zuignap

Technische gegevens:

Merk : MWM
Levering : massaklem met

  rubber beschermring

Universeel toepasbare
magnetische massaklem met
zuignap.

€ 110,00 14

00

Artikelnummer:
GY 051225

Uitdeukset voor uitbreiding spotter

Technische gegevens:

Merk : GYS 
Uitvoering : staal 
Gewicht : slaghamer 2,5 kg 
Lengte : slaghamer 500 mm 

Accessoiredoos met lasogen,
trekplaatjes, wave lasdraden,
laselectrodes, pen om uit te
deuken, koolstaaf en opbergbox,
slaghamer en klauwhaak.

€ 195,00 10

00

Artikelnummer:
ST 0175

Hefboom pulhulpstuk met 3 haken

Technische gegevens:

Merk : Stanzani
Materiaal : gesmeed staal,

  C40, poedergecoat
Gewicht : 2,3 kg

Hefboom Pull hulpstuk met vlakke
voet, voorzien van 3 haken.

€ 150,00 04
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ProLiner Pro 400 uitdeukstation

Artikelnummer:

GY 035805

Merk : GYS
Type : GYS Proliner Pro 400
Elec spec : 400 V 50 Hz 16 A
Max vermogen : 3900 A
Afmeting wagen : 850x760x1110 mm
Gewicht : 66 kg

Zeer compleet uitdeukstation inclusief krachtige automatisch
werkende 380 volt spotter met twee spotterpistolen.
Levering met verrijdbaar onderstel, extra accessoiredoos met
wavelasdraden en trekplaatjes. Inclusief multifunctioneel
pullhulpstuk, een combinatie van hefboom en spindel. 

Technische gegevens:

€ 1.650,00 10

Het Proliner uitdeukstation is leverbaar in de
volgende uitvoeringen:

• GYSpot 39.02 220V automatisch werkend
  Artikel nr: GY 034402
• GYSpot 39.04 380V automatisch werkend
  Artikel nr: GY 034419
• GYSpot 230 PRO met twee pistolen voor
  automatische en handmatige inschakeling
  Artikel nr: GY 035799
• GYSpot 400 PRO met twee pistolen voor
  automatische en handmatige inschakeling
  Artikel nr: GY 035805

Specificatie:

00

Artikelnummer:
Gy 050716

Hefboom pullhulpstuk met traverse 850 mm

Technische gegevens:

Merk : GYS 
Uitvoering : staal aluminium 
Lengte : 800 mm 
Levering : traverse 800 mm 

: 1 set voeten 
: hefboom pull
  hulpstuk 

Hefboom pullhulpstuk om de
zwaarste deuken eenvoudig uit te
deuken.

€ 695,00 10

00

Artikelnummer:
GY 050693

Spindel pullhulpstuk met traverse 850mm

Technische gegevens:

Merk : GYS
Uitvoering : staal aluminium  
Lengte : 800 mm

Deze set bestaat uit:
- traverse 800 mm 
- 1 set verstelbare voeten
- pull hulpstuk met spindel

€ 485,00 10

00

Artikelnummer:
GY 053564

Pull hefboom met spindel en extra voet

Merk : GYS
Materiaal : staal/aluminium
Gewicht : ca 2 kg
Lengte : 880 mm
Levering : hefboom met vaste
voet

- extra voet
- spindel hulpstuk
- haak 4 vingers

€ 325,00 10

00

Artikelnummer:
GY 050686

Pull hefboom zonder haak

Technische gegevens:

Mark : GYS
Materiaal : staal aluminium
Gewicht : ca 2 kg
Levering : exclusief haken

Dankzij de hefboom is het
mogelijk zeer gedoseerd kracht uit
te oefenen en zijn zelfs grotere
deuken snel uitgedeukt.

€ 185,00 10
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SpeedLiner PRO 400 380V uitdeukstation

Artikelnummer:

GY 035041

Merk : GYS
Type : SpeedLiner Pro 400
Elec spec : 4000 V 50 Hz 16 A
Max vermogen : 3900 A
Afmeting wagen : 610x690x1890 mm
Gewicht : 102 kg

Uitdeukstation op luxe verrijdbare wagen. De krachtige 380 volt
spotter heeft 2 pistolen om zowel automatisch als handmatig te
spotten.

Technische gegevens:

€ 2.950,00 99

Het Speedliner uitdeukstation is leverbaar in de
volgende uitvoeringen:

• GYSpot 39.02 220V automatisch werkend
  Artikel nr: GY 035010
• GYSpot 39.04 380V automatisch werkend
  Artikel nr: GY 035027
• GYSpot 230 PRO met twee pistolen voor
  automatische en handmatige inschakeling
  Artikel nr: GY 035034
• GYSpot 400 PRO met twee pistolen voor
  automatische en handmatige inschakeling
  Artikel nr: GY 035041

Specificatie:

00

Artikelnummer:
GY 049758

GYS pull hulpstuk met 4 haken

Technische gegevens:

Merk : GYS 
Uitvoering : staal 
Levering : hulpstuk met 4

  haken 

Pullhulpstuk met 4 haken voorzien
van een inwendig schroefdraad
M10. Kan op alle GYS
pullhulpstukken worden
geschroefd.

€ 55,00 10

00

Artikelnummer:
GY 049734

GYS pull hulpstuk met 6 haken

Technische gegevens:

Merk : GYS 
Uitvoering : staal 
Levering : hulpstuk met 6 

  haken 

Pullhulpstuk met 6 haken voorzien
van een inwendig schroefdraad
M10. Kan op alle GYS
pullhulpstukken worden
geschroefd.

€ 65,00 10

00

Artikelnummer:
Gy 049741

GYS pull hulpstuk 8 haken voor traverse

Technische gegevens:

Merk : GYS 
Uitvoering : staal 
Levering : hulpstuk met 8 

  haken

Pullhulpstuk met 8 haken voorzien
van een inwendig schroefdraad
M10. Kan op alle GYS
pullhulpstukken worden
geschroefd.

€ 98,00 10

00

Artikelnummer:
GY 052154

Ringmatic Quicklaspistool v. uitdeukogen

Technische gegevens:

Merk : GYS 
Uitvoering : aluminium 
Levering : Ringmatic met 50 

  uitdeukringen 

Met de Ringmatic last u razendsnel
uitdeukogen op de auto. De
trekogen komen in het magazijn
en worden door het overhalen van
de hendel automatisch geladen.

€ 235,00 10
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GYSLiner PRO 400 compleet uitdeukstation

Artikelnummer:

GY 035126

Merk : GYS
Type : GYSLiner Pro 400
Elec spec : 400 V 50 Hz 16 A
Max vermogen : 3900 A
Afmeting wagen : 1020x570x1800 mm
Gewicht : 112 kg

Zeer compleet uitdeukstation inclusief krachtige 380 volt spotter
om zowel automatisch als handmatig te spotten. Alle denkbare
hulpstukken worden meegeleverd, onmisbaar in ieder modern
schadeherstelbedrijf. Een absolute rendementsbrenger

Technische gegevens:

€ 4.500,00 99

Het GYSliner uitdeukstation is leverbaar in de
volgende uitvoeringen:

• GYSpot 39.02 220V automatisch werkend
  Artikel nr: GY 035096
• GYSpot 39.04 380V automatisch werkend
  Artikel nr: GY 035102
• GYSpot 230 PRO met twee pistolen voor
  automatische en handmatige inschakeling
  Artikel nr: GY 035119
• GYSpot 400 PRO met twee pistolen voor
  automatische en handmatige inschakeling
  Artikel nr: GY 035126

Specificatie:

00

Artikelnummer:
GY 052451

Verlengbus voor GysLiner pullhulpstukken

Technische gegevens:

Merk : GYS
Lengte : 55 mm
Levering : set van 2 stuks
Toepassing : verlengstuk te

  gebruiken bij GYS
  pullhulpstukken

Door één traverse te verhogen
kunnen er twee over elkaar
geplaatst worden.

€ 35,00 10

00

Artikelnummer:
Gy 050792

3-delige pennenset voor GYSLiner

Technische gegevens:

Merk : GYS
Uitvoering : speciaal staal,

  verzinkt
Levering : set van 3 stuks
Lengte : 150 mm

  280 mm
  480 mm

Set van 3 pennen, verschillende
lengtes, door het speciale staal
zeer vormvast zijn.

€ 28,00 10

00

Artikelnummer:
GY 049802

Slaghamer voor GYSpot 1,1 kg

Technische gegevens:

Merk : GYS
Uitvoering : staal verzinkt

Past op alle GYS spotters. De
slaghamer wordt in het pistool
geschoven en met de schroef van
het spotterpistool geborgd. Aan de
slaghamer zit uitwendig een
schroefdraad waaraan een houder
voor trekplaatjes bevestigd kan
worden.

€ 85,00 10

00

Artikelnummer:
GY 050037

Accessoiredoos middel "staal" v spotter

Leveringsomvang:

GYS accesoires doos met de
volgende onderdelen:
- wave lasdraad (25x)
- trekogen recht (50x)
- Pen voor trekogen (1x)
- Electrode wave lasdraden (1x)
- Electrode voor trekplaatjes (1x)
- Kunststof opbergbox

Mooie uitbreiding om dorpels uit te
deuken.

€ 65,00 10
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GYSpot 230E spotter staal en aluminum

Artikelnummer:

GY 021266

Merk : GYS
Type : GYSPOT Combi 230
Toepassing : spotter voor staal en aluminium
Elec spec : 230 V 16 A
Max vermogen : 3800 A staal

: 7500 A aluminium
Afmeting : 450x430x290 mm
Gewicht : 49,7 kg

Unieke combinatie voor het uitdeuken van zowel staal als
aluminium. Alle pistolen zijn aangesloten waardoor snel gewerkt
kan worden.

Technische gegevens:

€ 2.075,00 10

Speedliner Combi 230E Pro uitdeukstation

Artikelnummer:

GY 035072

Merk : GYS
Type : SpeedLiner Combi Pro 230
Toepassing : spotter voor staal en aluminium
Elec spec : 230 V 16 A
Max vermogen : 3800 A staal

: 7500 A aluminium
Afmeting : 610x690x1890 mm
Gewicht : 116 kg

Uniek uitdeukstation voor staal en aluminium met krachtige 220
volt spotter, uitermate geschikt voor zware dorpelschades.

Technische gegevens:

€ 4.650,00 99

00

Artikelnummer:
GY 051348

Trolley Spot 1600

Technische gegevens:

Merk : GYS
Materiaal : staal, poedergecoat
Kleur : zwart/geel
Wielen : 2 vaste rubber

  wielen,
  2 zwenkwielen
  waarvan 1 met rem

Afmeting : 610x690x1890 mm

Degelijke poedergecoate trolley.

€ 380,00 10

00

Artikelnummer:
GY 051331

Trolley Spot 800

Technische gegevens:

Merk : GYS 
Materiaal : staal, poedergecoat
Kleur : zwart/geel
Wielen : 2 vaste rubber

  wielen,
  2 zwenkwielen
  waarvan 1 met rem

Afmeting : 480x680x810 mm

GYS trolley voor spotters en
plasmasnijders.

€ 205,00 10

00

Artikelnummer:
GY 051515

Accessoiredoos klein "staal" v. spotter

Leveringsomvang:

GYS accesoires doos met de
volgende onderdelen:

Geleverd in kunststof doos:
- trekplaatjes voor snelslaghamer 
   (20x)
- trekogen recht (50x)
- trekogen gedraaid (25x)
- wavelasdraad (25x)

€ 49,00 10

00

Artikelnummer:
GY 041318

Antizap 12 volt

Technische gegevens:

Merk : GYS 
Spanning : 12 Volt 
Gewicht : 630 gr 
Uitvoering : v.z.v. optisch en

  akoestisch signaal 

Voor alle laswerkzaamheden is
deze AntiZap een must. 
U voorkomt problemen aan de
electrische componenten van de
auto. 

€ 39,50 10
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Aluminium spotters en gereedschap

Het uitdeuken van aluminium is een stuk lastiger en
arbeidsintensiever dan het uitdeuken van staal.
Aluminium is taai en vereist een geheel eigen wijze van
werken. Het allerbelangrijkste is de inbreng van
warmte. Door de juiste hoeveelheid warmte in het
materiaal te brengen komt na afkoeling de vorm weer
terug. Pas op: met te veel warmte brandt u een gat!

Bij grotere deuken wordt met een spotter voor aluminium, welke via condensator ontlasting werkt, een aluminium draadeind op de
plaat geschoten. Op het draadeind wordt een trekoog geschroefd en vervolgens wordt met de gewenste pullhulpstukken de deuk
eruit getrokken. Gebruik hierbij altijd warmte. Een branderset is een eerste vereiste. Ons advies wanneer u hiermee wilt beginnen:
schaf de aluminium uitdeukset SAM 001 aan. 
Let op: gebruik nooit uw uitdeukgereedschap voor staal op aluminium! Het risico bestaat dat u hierdoor staalsplinters in het
aluminium brengt waardoor na verloop van tijd gaten in de plaat ontstaan door corrosie!

00

Artikelnummer:
SIE 253511

PowerJet Ultra gasbrander

Technische gegevens:

Merk : Sievert 
Type : powerjet 2535
Werkdruk : 1 bar 
Levering : brander met

  electronische
  ontsteking

Ideaal voor solderen, vertinnen,
warm stoken of uitdeuken van
aluminium. Aantrekkelijk geprijsd,
levering exclusief gasfles.

€ 119,00 64

00

Artikelnummer:
SIE 220583

Gaspatroon gasmix 2100 graden

Technische gegevens:

Merk : Sievert 
Type : ultra gaspatroon 
Inhoud : 380ml 
Temperatuur: 2100 graden 
Mengsel : propane, butane,

  propene en
  acetane

De fles is snel wisselbaar en
voorzien van een dubbel
veiligheidsventiel.

€ 18,00 64

00

Artikelnummer:
GY 052765

Temperatuurkrijt

Technische gegevens:

Merk : Thermomelt
Levering : pen met

  temperatuurkrijt
Smeltpunt : 250°C

Zodra het krijt smelt is de juiste
temperatuur behaald.

€ 33,00 10

00

Artikelnummer:
RS 200357

Slijp/afbraamschijf aluminium 125x6,0

Technische gegevens:

Merk : Rhodius
Diameter : 125 mm
Levering : per stuk
Toepassing: alminium

Krachtige afbraamschijf. Speciale
vulstoffen voorkomen het
dichtlopen en garanderen een
langdurige efficient gebruik.

€ 3,40 61
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Uitdeukset aluminium v. Focwa erkenning

Artikelnummer:

SAM 001

Levering : uitgebreid aluminium uitdeukset
  in luxe afsluitbare koffer

 
Dit set voldoet aan de eis die de Focwa stelt om een "erkend
aluminium schadeherstelbedrijf" te worden. Alle benodigde
gereedschappen treft u in deze uitgebreide set aan. De set
wordt geleverd in een robuuste afsluitbare koffer. In combinatie
met de GYS "Aluspot" voldoet u aan de basis eisen voor het
herstellen van aluminium. 
Belangrijk is dat het uitdeukgereedschap voor aluminium niet in
contact komt met staal. De set bevat een uitstekende kwaliteit
gereedschappen en een branderset.

Technische gegevens:

€ 895,00 64

GYSpot Aluminium spotter met Easygun

Artikelnummer:

GY 021990

Merk : GYS
Elec. spec. : 230 V 50 Hz
Afzekering : 16 amp traag 
Spanning instelbaar : 50-200V
Lasontlading : 53 mF (3 ms)
Lengte laskabel : 3 mtr 
Lengte massakabel : 2x3 mtr 
Afmeting : 210x360x240 mm
Gewicht : 14 kg

Aluminium spotter voorzien van easygun. Hiermee schiet u een
aluminium draadeind op een aluminium carrosseriedeel.

Technische gegevens:

€ 1.295,00 10

00

Artikelnummer:
MW 30099030

IJsspray spuitbus 400 ml

Technische gegevens:

Merk : MWM
Levering : spuitbus
Inhoud : 400 ml

IJsspray waardoor plaatwerk heel
snel afgekoeld wordt.

€ 18,95 14

00

Artikelnummer:
MW 30099050

Warmte isolatie gel

Technische gegevens:

Merk : MWM
Levering : knijpflacon
Inhoud : 500 ml

De gel zorgt ervoor dat alle
warmte op de reparatieplek blijft
en dat de rest van het
plaatwerkdeel koel blijft.

€ 38,50 14

00

Artikelnummer:
GY 050921

Mini Puller GYS

Technische gegevens:

Merk : GYS
Uitvoering : aluminium
Levering : handpuller met

  draaibare voet

De GYS handpuller is ontwikkeld
voor uitdeukwerk voor op een
kleine oppervlakte waar veel en
gedoseerde trekkracht nodig is.

€ 179,00 10

00

Artikelnummer:
GY 050938

Pullhulpstuk v. ogen aluminium uitdeuken

Technische gegevens:

Merk : GYS
Levering : per stuk
Toepassing : voor aluminium

  uitdeukogen

Hulpstuk met inwendige draad,
wordt op hand pull hulpstuk GY
050921 geschroefd.Deze is
gemaakt om  uitdeukogen GY
050297 omhoog te trekken.

€ 18,00 10
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ProLiner Alu spotter op onderstel

Artikelnummer:

GY 035065

Merk : GYS
Levering : aluminium spotterset bestaande uit:

- aluminium spotter GY 021990
- verrijdbaar onderstel GY 051331
- aluminium spotter toebehorenset GY 050020
- aluminium pullerset GY 051003
- support arm GY 052284 

Mooie startset voor het uitdeuken van aluminium. De spotter
heeft een "easygun" , een aparte massakabel is niet nodig.
Eenvoudige werking, zeer rendabele investering.

Technische gegevens:

€ 1.750,00 99

Speedliner Aluminium uitdeukstation

Artikelnummer:

GY 035843

Technische gegevens:

€ 2.895,00 99

00

Artikelnummer:
GY 050020

Accessoiredoos "aluminium" voor spotter

Technische gegevens:

Merk : GYS 
Uitvoering : kunststof opberg-

  doos 

Geleverd in kunstsof doos:
- 200 draadeindjes ALMG5 M4
- 200 draadeindjes ALSI M4
- 5 trekogen
- 3 trekpennen

  

€ 80,00 10

00

Artikelnummer:
GY 050297

GYS trekoog voor alu. draadeind M4

Technische gegevens:

Merk : GYS 
Levering : verpakking 5 stuks 
Afmeting : M4 

Deze trekogen worden gebruikt bij
het uitdeuken van aluminium en
passen op de draadeinden GY
050280 (toevoeging Silicium) en
GY 050273 (toevoeging
Magnesium).

€ 19,50 10

00

Artikelnummer:
GY 050273

GYS draadeind AlMg M4 200 stuks

Technische gegevens:

Merk : GYS 
Levering : verpakking 200 st
Uitvoering : aluminium met een

  magnesium
  toevoeging

Afmeting : M4 

Deze draadeinden worden met een
AluSpotter op een aluminium deel
vastgelast.

€ 13,00 10

00

Artikelnummer:
ST 0215

Aluminium hamerset met wisselbare kop

Technische gegevens:

Merk : Stanzani
Levering : uitdeukset in koffer
Materiaal : kunststof aluminium

De aluminium hamer heeft een
wisselbare kop waardoor de
verschillende vormen op de hamer
geschroefd kunnen worden.
Inclusief kunststof hulpstuk en een
leren uitdeuktas gevuld met
loodkorrels. 

€ 255,00 04
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Als u tijdverlies wilt voorkomen zorg er dan voor dat u
tijdig uw spotterelectrode en andere toebehoren
vervangt.

Spotter verbruiksmaterialen

Wij bieden u een breed assortiment verbruiksmaterialen voor
zéér aantrekkelijke prijzen. Tip: Als u het artikelnummer uit de
catalogus in het zoekveld op onze website invult kunt u het snel
en simpel online bestellen.

Probeert u het gerust eens uit via onze website:
www.msh-equipment.nl

00

Artikelnummer:
ST 0173

Wave lasdraad

Technische gegevens:

Merk : Stanzani 
Levering : verpakking 50 stuks

Wave lasdraad koker met 50 stuks
werkt goed in combinatie met de
Stanzani pullhulpstukken ST 0170
en ST 0171.

€ 40,00 04

00

Artikelnummer:
MO 30 16 32 024

Losse trekplaatjes voor snelslaghamer

Technische gegevens:

Merk : GYS
Levering : verpakking 20

  stuks 

Trekplaatjes voor snelslaghamer
verpakt per 20 stuks. Uitstekende
kwaliteit, past op bijna alle
slaghamers.

€ 15,00 10

00

Artikelnummer:
GY 050648

GYS uitdeukogen recht zakje 100 stuks

Technische gegevens:

Merk : GYS
Materiaal : staal
Levering : per 100 stuks

Deze ringen zijn bijzonder geschikt
voor het uitdeuken van grote,
zware deuken in dorpels. Wordt
gebruikt in combinatie met het
pullhulpstuk GY 050716.

€ 22,50 10

00

Artikelnummer:
GY 050631

GYS uitdeukogen gedraaid zakje 50 stuks

Technische gegevens:

Merk : GYS
Materiaal : staal
Levering : per 50 stuks

Deze gedraaide ringen zijn
bijzonder geschikt voor grote,
zware deuken in combinatie met
het pull hulpstuk GY 050716.

€ 27,00 10

00

Artikelnummer:
MO 10 40 31 00 04

Koolstaaf 10 mm zakje 5 stuks

Technische gegevens:

Merk : Monaldi
Levering : verpakking 5

  stuks

Koolstaaf 10 mm verpakt per 5
stuks.

€ 12,00 10

00

Artikelnummer:
ST CS016000

Uitdeukringen Stanzani 100 stuks

Technische gegevens:

Merk : Stanzani
Levering : verpakking 100 stuks

Uitdeukringen Stanzani verpakt
per 100 stuks.

€ 5,90 51
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00

Artikelnummer:
GY 050839

Electrode voor de Gys handpuller

Technische gegevens:

Merk : GYS
Uitvoering : electrode koper
Levering : set van 5 electrodes

  voor handpuller
  GY 050679

Deze electrode zit in de handpuller
van GYS geschroefd en wordt
gebruikt om uit te deuken.

€ 49,00 10

00

Artikelnummer:
GY 050822

3-delige electrode-set voor handpuller

Technische gegevens:

Merk : GYS
Uitvoering : electrode koper
Levering : 3 verschillende

  electrodes voor
  handspotter GY
  050679

Set van 3 verschillende electrodes
die ter vervanging zijn van de
toebehoren van de handspotter GY
050676.

€ 55,00 10

00

Artikelnummer:
ST D1800400

Electrode v slaghamer Stanzani spotter

Technische gegevens:

Merk : Stanzani 
Levering : verpakking 5 stuks 

Losse electrode voor de Stanzani
spotter ST 600 - ST 630 en
spotterset op wagen ST 800 - ST
830.

€ 69,00 13

00

Artikelnummer:
PR 60010305

Electrode Top Car 28 M8 links

Technische gegevens:

Merk : Prima
Uitvoering : electrode koper
Levering : per stuk
Schroefdraad: M8 links

Electrode slaghamer van
Primaspotters o.a. voor de Topcar 

€ 9,45 14

00

Artikelnummer:
MW 30740

Electrode tbv Miracle system M-01

Technische gegevens:

Merk : Miracle
Uitvoering : electrodekoper
Levering : per stuk
Type : MS-01

Electrode voor Miracle System,
Easy Puller en Miracle slaghamer.

€ 15,00 14

00

Artikelnummer:
MW 32088

Krimp electrode tbv Prima M8 links

Technische gegevens:

Merk : Prima
Uitvoering : krimp stift
Levering : per stuk
Schroefdraad: M8 links

Krimpelectrode voor alle
Primaspotters.

€ 12,00 14

00

Artikelnummer:
ST D1800420

Electrode massa voor Stanzani spotter

Technische gegevens:

Merk : Stanzani 
Levering : verpakking 5 stuks 

Losse electroden voor massaklem
van Stanzani spotter. ST 600 - ST
630 en spotterset op wagen ST
800 - ST 830.

€ 69,00 13

00

Artikelnummer:
GY 050013

Electrode magnetische massaklem met moer

Technische gegevens:

Merk : GYS
Levering : electrodemassa en 

  moer massaklem

Deze electrode en moer is voor de
magnetische massaklem van GYS;
artikelnummer GY 049666.

€ 24,00 10
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00

Artikelnummer:
ST D4080300

Los electrodepunt voor ST 0177

Technische gegevens:

Merk : Stanzani 
Levering : per stuk 

Losse electrodenpunt voor het
Stanzani Quick pull
hefboomhulpstuk.

€ 9,00 13

00

Artikelnummer:
ST D1800300

Electrode voor ST 0179

Technische gegevens:

Merk : Stanzani 
Levering : per stuk 

Losse electrodenpunt voor het
Stanzani uitdeukpistool ST 0179.

€ 12,50 13

00

Artikelnummer:
MO 10 40 31 00 18

Draadeind 5x12 100 stuks

Technische gegevens:

Merk : Monaldi
Levering : verpakking 100

  stuks.

Draadeind 5 x 12 verpakt per 100
stuks.

€ 15,00 42

00

Artikelnummer:
MO 10 40 31 00 15

Bout M5 x 18 100 stuks

Technische gegevens:

Merk : Monaldi
Levering : verpakking 100

  stuks

Bout M5 x 18 verpakt per 100
stuks.

€ 13,50 42

00

Artikelnummer:
MO 10 40 31 00 16

Draadeind 5x 25 100 stuks

Technische gegevens:

Merk : Monaldi
Levering : verpakking 100

  stuks

Draadeind 5 x 25 verpakt per 100
stuks.

€ 16,50 42

00

Artikelnummer:
MO 10 40 31 00 17

Draadeind 5 x 18 100 stuks

Technische gegevens:

Merk : Monaldi
Levering : verpakking 100

  stuks

Draadeind 5 x 18 verpakt per 100
stuks.

€ 15,50 42

00

Artikelnummer:
MO 10 40 31 00 28

Bout M4x12 100 stuks

Technische gegevens:

Merk : Monaldi
Levering : verpakking 100

  stuks

Bout M4 x 12 verpakt per 100
stuks.

€ 11,50 42

00

Artikelnummer:
MO 10 40 31 00 10

Bout M4x16 100 stuks

Technische gegevens:

Merk : Monaldi
Levering : verpakking 100

  stuks 

Bout  M4 x 6 verpakt per 100
stuks.

€ 11,00 42
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00

Artikelnummer:
MO 10 40 31 00 27

Bout M6x12 100 stuks

Technische gegevens:

Merk : Monaldi
Levering : verpakking 100

  stuks

Bout M6 x 12 verpakt per 100
stuks.

€ 14,00 42

00

Artikelnummer:
MO 10 40 31 00 14

Sierlijstnagel 3x4,5 100 stuks

Technische gegevens:

Merk : Monaldi
Levering : verpakking 100

  stuks

Siernagel 3 x 4,5 verpakt per 100
stuks.

€ 8,50 42

00

Artikelnummer:
MO 10 40 31 00 13

Sierlijstnagel 5x8,2  100 stuks

Technische gegevens:

Merk : Monaldi
Levering : verpakking 100

  stuks

Siernagel  5 x 8,2 verpakt per 100
stuks.

€ 11,50 42

00

Artikelnummer:
MO 10 40 31 00 06

Spijkers 2 x 50 mm 500 stuks

Technische gegevens:

Merk : Monaldi
Levering : verpakking 500

  stuks

Spijker 2 x 50 verpakt per 500
stuks.

€ 14,50 42

00

Artikelnummer:
MO 10 40 31 00 01

Spijkers 2,5 x 50 mm 100 stuks

Technische gegevens:

Merk : Monaldi
Levering : verpakking 100

  stuks

Spijker 2,5 x 50 verpakt per 100
stuks.

€ 8,50 42

00

Artikelnummer:
GY 050303

GYS Borgmoer M8 verp. 100 stuks

Technische gegevens:

Merk : GYS
Levering : verpakking 100

  stuks

GYS Borgmoer M8 verpakt per 100
stuks.

€ 35,00 10

00

Artikelnummer:
GY 049673

Sleutel 27 mm voor houder trekplaatjes

Technische gegevens:

Merk : GYS
Materiaal : staal, verzinkt
Maat  : 27 mm
Toepassing : alle spotters

Deze sleutel past op bijna alle
spotters en is bedoeld om aan de
kop van de spotter de moer los en
vast te draaien.

€ 9,00 10

00

Artikelnummer:
MO 10 40 31 00 21

Houder voor uitdeukringen

Technische gegevens:

Merk : GYS
Levering : per stuk

Houder voor uitdeukringen.

€ 15,00 10
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00

Artikelnummer:
GY 049482

Houder voor trekplaatjes

Technische gegevens:

Merk : GYS
Levering : per stuk
Uitvoering : staal 

Houder voor trekplaatjes
driehoekvorm.

€ 26,50 10

00

Artikelnummer:
ST D1800900

Hulpstuk voor het oplassen van trekogen

Technische gegevens:

Merk : Stanzani
Levering : per stuk

Hulpstuk voor het oplassen van
trekogen  (ST 07501100), voorzien
van en klemrand zodat het trekoog
er niet uit valt.

€ 25,00 13

00

Artikelnummer:
ST D1800100

Electrode voor wave lasdraad

Technische gegevens:

Merk : Stanzani
Levering : per stuk

Electrode voor wave lasdraad.

€ 15,00 13

00

Artikelnummer:
MO 10 30 11 10 01

Rollas electrode

Technische gegevens:

Merk : Monaldi
Levering : per stuk

Rollas elektrode speciaal voor
wave lasdraad.

€ 25,00 42

00

Artikelnummer:
MO 10 40 31 00 22

Houder voor draadeinden M4

Technische gegevens:

Merk : Monaldi
Levering : per stuk

Houder voor draadeindjes M4.

€ 16,00 42

00

Artikelnummer:
MO 10 40 31 00 23

houder draadeinden M5/M6

Technische gegevens:

Merk : Monaldi
Levering : per stuk

Houder voor draadeindjes M5/M6.

€ 16,00 42

00

Artikelnummer:
MO 10 40 31 00 20

Stuikstift

Technische gegevens:

Merk : Monaldi
Levering : per stuk

Stuikstift voor het plaatselijk warm
maken van de plaat om
oneffenheden weg te drukken.

€ 9,50 42

00

Artikelnummer:
MO 10 40 31 00 24

Houder voor sierlijstnagels

Technische gegevens:

Merk : Monaldi
Levering : per stuk

Houder voor sierlijstnagels.

€ 16,00 42
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GYS Mig/Mag lasapparatuur

GYS heeft de lijn MIG/MAG lasapparatuur van een
nieuwe kleurstelling voorzien en technisch geupdate.
GYS produceert een specifiek voor de automotive sector
ontwikkelde, aantrekkelijke lijn MIG/MAG
lasapparatuur. Naast enkele basistoestellen is er een
zwaardere machine voor carrosseriebouw en zware
industrie. Op dit moment is er een duidelijke trend
waarneembaar in de markt. Aluminium delen zijn in
opkomst. Een traditionele machine met 1 toorts
volstaat niet. Het antwoord hierop is de T3.

De T3 GYS Auto is ontwikkeld voor de autoschade herstelbranch en beschikt over prima laseigenschappen. Feitelijk wordt er eigenlijk
niet gelast maar veel meer gehecht. Belangrijk daarbij is dat het lasapparaat met een laag amperage opstart. Op de T3 zitten 3
lastoortsen aangesloten. U kunt kiezen voor b.v. een combinatie van CUSI3 hardsolderen en CO2 lassen zonder draad en toorts te
wisselen. Bovendien is er een "spool in gun" lastoorts waarin 0,8 mm aluminium lasdraad geplaatst kan worden. Hiermee is b.v. een
scheurtje in een alumniium motorkap eenvoudig te repareren.

Vraag snel een demonstratie aan en overtuig u zelf. De bediening is eenvoudig, de prijs verrassend laag.

00

Artikelnummer:
GY 040717

GYS lashelm Spaceview groot vizier

Technische gegevens:

Merk : GYS
Type : Spaceview
Schakeltijd : 0,0001 s
Instelbaar : van 5 - 13
Werking : 2A - 300A
Gewicht : 530 gram

De top op lashelmen. Groot vizier
met 4 sensoren, super snelle
inschakeltijd, werkt al vanaf 2A.
Voorzien van slijpfunctie.

€ 129,00 10

00

Artikelnummer:
Gy 041226

Reserve delen voor MB 15 laspistool

Technische gegevens:

Merk : GYS
Toepassing : MB15 lastoorts

Handige opbergbox met:
- 5x veer
- 5x stroomtip 0,6 mm
- 5x stroomtip 0,8 mm
- 5x stroomtip 0,8 mm alu
- 3x tiphouder
- 3x gasmondstuk

€ 45,00 10

00

Artikelnummer:
GY 041615

Reduceerventiel Argon/menggas

Technische gegevens:

Merk : GYS 
Levering : reduceerventiel met

  dubbele manometer
Toepassing : Mig/mag

  lasprocessen

Degelijk reduceerventiel voorzien
van een dubbele manometer en
goede fijninstelling voor
gastoestroom.

€ 85,00 10

00

Artikelnummer:
GY 041806

Antispatspray Mig/Mag

Technische gegevens:

Merk : GYS 
Inhoud : 400 ml

GYS antispatspray vormt een
dunne beschermfilm in het
gasmondstuk. Deze film beschermt
tegen het vastbranden van
lasspetters.

€ 4,95 10
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Lasapparaat CO2 T3 GYS Auto 380V

Artikelnummer:

GY 032958

Merk : GYS 
Proces : Mig solderen, Mig/Mag lassen
Netspanning : 400 V 50-60 Hz 3 ph
Lasstroombereik : 15-205 A
Schakeling : synergie geregeld
Te lassen materiaal : staal/RVS/aluminium
Te lassen materiaaldikte: staal 0,6-4 mm
Lasbaar draad : staal 0,6-1,2 mm
Afmeting : 600x900x900 mm
Gewicht : 72 kg

De T3 heeft 3 lastoortsen ideaal voor hardsolderen, staal en dun
aluminium. Herkend automatisch de toorts!

Technische gegevens:

€ 2.395,00 10

De bediening van de GYS Mig/Mag lasapparatuur is zeer
eenvoudig. Kies de gewenste draaddiameter en vervolgens het
lasproces. Daarna wordt, dankzij de synergieregeling, met 1
knop de fijnafstelling gedaan. De laseigenschappen zijn
bijzonder, dit moet u zelf ervaren. 
Draad wisselen is verleden tijd. Eenvoudigweg de gewenste
toorts pakken, gas erop en lassen.
Ideaal voor hardsolderen en dun aluminium lassen. Veel
fabriekshomologaties.
De prijs van de T3 GYS is onwaarschijnlijk laag!

Vraag vrijblijvend een demo aan!

Werking:

00

Artikelnummer:
LO 590.0008.6

Lasdraad SG2 0,8 mm 15 kg

Technische gegevens:

Merk : Lorch
Levering : rol 15 kg
Spoel : K300
Draad : SG2
Dikte : Ø 0,8 mm

Mig/mag lasdraad voor het lassen
van ongelegeerd staal. Standaard
spoel K300. 

€ 58,00 12

00

Artikelnummer:
LO 590.1008.1

Lasdraad CuSi 3 0,8 mm 5 kg

Technische gegevens:

Merk : Lorch 
Levering : rol 5 kg 
Spoel : D200 
Draad : CuSi 3 
Dikte : Ø 0,8 mm 

Kwalitatief hoogwaardig
soldeerdraad voor hardsolderen
aan alle merken auto's behalve
Peugeot en Citroen. Fijne spoeling
voor probleemloze werking.

€ 145,00 12

00

Artikelnummer:
Gy 086678

Lasdraad(spoolgun) Ø 0,8mm 0,5 kg Alsi12

Technische gegevens:

Merk : GYS
Levering : rol 0,5 kg
Spoel : D100
Draad : AL Si12
Dikte : Ø 0,8 mm

Door de silicium toevoeging is dit
draad goed vloeibaar en werkt in
combinatie met de Spool Gun
perfect op dun plaatwerk.

€ 25,50 12

00

Artikelnummer:
GY 041332

Originele Fix tang voor Mig/Mag

Technische gegevens:

Merk : GYS

Fix tang met 4 functies in een! 
- Knippen van lasdraad. 
- Verwijderen van lasspetters uit
  het gasmondstuk.
- Losdraaien van een stroomtip
- Afnemen van een
  gasmondstuk

€ 37,95 10
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Lasapparaat CO2 M1 GYS Auto 220V

Artikelnummer:

GY 032903

Merk : GYS
Proces : mig solderen, mig/mag lassen
Netspanning : 230 V 12 A 4,5 KVa
Lasstroombereik : 20-160 A
Schakeling : synergie geregeld
Te lassen materiaal : staal/RVS/aluminium
Te lassen dikte : staal 0,6-4 mm
Standaard draadrol : 0,6-0,8 mm
Lasbaar draad : staal 0,6-1,0 mm
Afmeting : 470x770x790 mm
Gewicht : 50 kg

Prima laseigenschappen, aansluiting spool in gun toorts.

Technische gegevens:

€ 1.325,00 10

Lasapparaat CO2 T1 GYS Auto 380V

Artikelnummer:

GY 032910

Merk : GYS 
Proces : mig solderen, mig/mag lassen
Netspanning : 400 V 3 F 50-60 Hz
Lasstroombereik : 15-205 A
Schakeling : synergie geregeld
Te lassen materiaal : staal/RVS/aluminium
Te lassen materiaaldikte: staal 0,6-4 mm
Standaard draadrol : 0,6-0,8 mm
Lasbaar draad : staal 0,6-1,2 mm
Afmeting : 470x770x790mm
Gewicht : 55 kg

Aansluiting spool in gun toorst last ook dun aluminium.

Technische gegevens:

€ 1.415,00 10

00

Artikelnummer:
GY 041653

Magnetisch houder voor lastoorts

Technische gegevens:

Merk : GYS
Levering : Magneetvoet met

  toortshouder

Lastoorts altijd bij de hand, op te
hangen op iedere stalen
ondergrond.

€ 12,50 10

00

Artikelnummer:
GY 041486

Spool Gun voor DuoGyS Auto

Technische gegevens:

Merk : GYS
Levering : complete toorts

  4 mtr exclusief 
  draad

Spool in Gun toorts voor het
probleemloos lassen van ALSI5 en
ALSI 12 aluminium draad.

€ 349,00 10

00

Artikelnummer:
GY 053182

Pneumatisch ponsapparaat 6x20 mm

Technische gegevens:

Merk : GYS
Capaciteit : 0,8-1,2 mm
Diameter : 6x20 mm
Werkdruk : 6,3 bar
Luchtinlaat : 1/4"

Pneumatische ponstang maakt
6x20 mm ovale gaten voor
plaatverbindingen met
hardsolderen

€ 369,00 10

00

Artikelnummer:
GY 043190

GYS lasklemmen set 4 stuks

Technische gegevens:

Merk : GYS
Uitvoering : staal
Levering : set van 4 stuks

Handige klemmetjes voor een
lasnaadvoorbereiding. Kan midden
op een plaat gebruikt worden.
Super scherpe setprijs!

€ 39,00 10
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Neopulse 270 Pulse Mig lasapparaat

Artikelnummer:

GY 020337

Merk : GYS 
Proces : Pulse MIG inverter Mig/Mag
Netspanning : 400 V 50-60 Hz 3 ph
Lasstroombereik : 15-270 A
Schakeling : synergie geregeld
Te lassen materiaal : staal/RVS/aluminium
Standaard draadrol : 0,8-1,0 mm
Lasbaar draad : staal 0,6-1,2 mm
Afmeting : 380x520x640 mm
Gewicht : 37 kg

Voor de veeleisende lasser, Pulse Mig apparaat met kleuren LCD
scherm geschikt voor lassen van o.a. aluminium chassis.

Technische gegevens:

€ 2.950,00 10

Neopulse 270-T2 Pulse Mig lasapparaat

Artikelnummer:

GY 021983

Merk : GYS 
Proces : Pulse MIG inverter Mig/Mag
Netspanning : 400 V 50-60 Hz 3 ph
Lasstroombereik : 15-270 A
Schakeling : synergie geregeld
Te lassen materiaal : staal/RVS/aluminium
Standaard draadrol : 0,8-1,0 mm
Lasbaar draad : staal 0,6-1,2 mm
Afmeting : 380x520x640 mm
Gewicht : 39 kg

Dubbel Pulse apparaat met kleuren TFT scherm, voor lassen
van o.a. aluminium chassis aansluiting voor Spoolgun en Push

Technische gegevens:

€ 3.850,00 10

00

Artikelnummer:
GY 020344

Trolley tbv Neomig 270 met waterkoeling

Technische gegevens:

Merk : GYS
Materiaal : staal, poedergecoat
Kleur : zwart
Wielen : 2 vaste rubber

  wielen en 
  2 zwenkwielen

Koeling : Watergekoeld

Degelijke poedergecoate trolley
gemaakt voor de GYS Neopulse
270. 

€ 1.165,00 10

00

Artikelnummer:
GY 041455

Laspistool MB 25  4 mtr

Technische gegevens:

Merk : GYS 
Lengte : kabel 4 mtr
Geschikt : tot 250A

Binzel lastoortsType MB 25
passend op practische alle
Mig/mag lasapparatuur.

€ 129,00 10

00

Artikelnummer:
GY 045101

Lashandschoen leder

Technische gegevens:

Merk : GYS 
Uitvoering : leer 
Kleur : rood 

Mig-mag lashandschoenen,
gemaakt van hoogwaardig soepel
leder met speciaal doorgestikte
naden.

€ 14,95 10

00

Artikelnummer:
GY 050495

Lasdeken 2x2 mtr beschermd tot 550 gr

Technische gegevens:

Afmeting : 2000x2000 mm
Kleur : grijs
Bescherming: max 550 ºC
Materiaal : zware kwaliteit doek

  voorzien van een
  speciale bescherm-
  ende coating

Grote slijpdeken, zware kwalitieit
en een beschermende coating. 

€ 65,00 10
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00

Artikelnummer:
CL 12506ART

Lasdraad SG 2 0,6 mm 5 kg D-200

Technische gegevens:

Merk: : Lorch
Levering : rol 5 kg
Spoel : D200
Draad : SG2
Dikte : Ø 0,6mm

Mig/Mag lasdraad SG2-0,6mm
voor het lassen van ongelegeerd
staal. Standaard spoel D200. Het
lasdraad wordt geleverd op een 5
kg spoel.

€ 33,50 12

00

Artikelnummer:
CE 125066

Lasdraad SG2 0,6 mm 15 KG

Technische gegevens:

Merk : Lorch
Levering : rol 15 kg
Spoel : K300
Draad : SG2 
Dikte : Ø 0,6 mm

Mig/Mag lasdraad SG2-0,6 mm
voor het lassen van ongelegeerd
staal. Standaard spoel K300. Het
lasdraad wordt geleverd op een 15
kg spoel.

€ 82,00 12

00

Artikelnummer:
CL 12507ART

Lasdraad SG2 0,8 mm 5 kg D200

Technische gegevens:

Merk : Lorch
Levering : rol 5 kg
Spoel : D200
Draad : SG2
Dikte : Ø 0,8 mm

Mig/mag lasdraad voor het lassen
van ongelegeerd staal. Standaard
spoel D200. 

€ 26,00 12

00

Artikelnummer:
LO 590.0008.6

Lasdraad SG2 0,8 mm 15 kg

Technische gegevens:

Merk : Lorch
Levering : rol 15 kg
Spoel : K300
Draad : SG2
Dikte : Ø 0,8 mm

Mig/mag lasdraad voor het lassen
van ongelegeerd staal. Standaard
spoel K300. 

€ 58,00 12

00

Artikelnummer:
CL 12508SP

Lasdraad SG-TITAN 0,8 mm zinkroest 15 kg

Technische gegevens:

Merk : Lorch
Levering : rol 15 kg
Spoel : K300
Draad : SG2-Titan
Dikte : Ø 0,8 mm

Mig/mag lasdraad voorzien van
een titanium toevoeging waardoor
de laseigenschappen aanmerkelijk
verbeteren. 

€ 145,00 12

00

Artikelnummer:
CE 12510PI

Lasdraad SG2 1,0 mm 15 kg D-300

Technische gegevens:

Merk : Lorch
Levering : rol 15 kg
Spoel : K300
Draad : SG2 
Dikte : Ø 1,0 mm

Mig/Mag lasdraad SG2-1,0 mm
voor het lassen van ongelegeerd
staal. Standaard spoel K300. Het
lasdraad wordt geleverd op een 15
kg spoel.

€ 58,00 12

00

Artikelnummer:
LO 590.1008.1

Lasdraad CuSi 3 0,8 mm 5 kg

Technische gegevens:

Merk : Lorch 
Levering : rol 5 kg 
Spoel : D200 
Draad : CuSi 3 
Dikte : Ø 0,8 mm 

Kwalitatief hoogwaardig
soldeerdraad voor hardsolderen
aan alle merken auto's behalve
Peugeot en Citroen. Fijne spoeling
voor probleemloze werking.

€ 145,00 12

00

Artikelnummer:
LO 590.1108.1

Lasdraad CuAl 8 0,8 mm 5 kg

Technische gegevens:

Merk : Lorch
Levering : rol 5 kg
Spoel : D200
Draad : Cu Al8
Dikte : Ø 0,8 mm

Kwalitatief hoogwaardig
soldeerdraad koper/aluminium
voor hardsolderen aan specifiek
Peugeot en Citroen. Fijne spoeling
voor probleemloze werking.

€ 169,00 12
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00

Artikelnummer:
LO 590.0208.1

Lasdraad RVS 308Lsi 0,8 mm 5 kg

Technische gegevens:

Merk : Lorch
Levering : rol 5 kg
Spoel : D200
Draad : RVS 308 Lsi
Dikte : Ø 0,8 mm

Mig/Mag lasdraad RVS 308 Lsi-0,8
mm voor RVS laswerkzaamheden.
Standaard spoel D200. Het
lasdraad wordt geleverd op een 5
kg spoel.

€ 146,00 12

00

Artikelnummer:
CL 32509G5

Lasdraad RVS 316Lsi 0,8 mm 5 kg

Technische gegevens:

Merk : Lorch
Levering : rol 5 kg
Spoel : D200
Draad : RVS 316 Lsi
Dikte : Ø 0,8 mm

Mig/Mag lasdraad RVS 316 Lsi-0,8
mm voor RVS laswerkzaamheden.
Standaard spoel D200. Het
lasdraad wordt geleverd op een 5
kg spoel.

€ 150,00 12

00

Artikelnummer:
LO 590.0410.0

Lasdraad AlMg5 1,0 aluminium lassen 2 kg

Technische gegevens:

Merk : Lorch 
Levering : rol 2 kg 
Spoel : D200 
Draad : AlMg 5 
Dikte : Ø 1,0 mm 

Hoogwaardig asdraad voor het
lassen van aluminium.

€ 49,00 12

00

Artikelnummer:
GY 043305

Draadspoeladapter D300

Technische gegevens:

Merk : GYS 
Uitvoering : kunststof 

Draadspoeladaptor voor K 300
lasdraad. Voor het gebruik van
lasdraad, gewikkeld op stalen korf.

€ 19,00 12

00

Artikelnummer:
Gy 086678

Lasdraad(spoolgun) Ø 0,8mm 0,5 kg Alsi12

Technische gegevens:

Merk : GYS
Levering : rol 0,5 kg
Spoel : D100
Draad : AL Si12
Dikte : Ø 0,8 mm

Door de silicium toevoeging is dit
draad goed vloeibaar en werkt in
combinatie met de Spool Gun
perfect op dun plaatwerk.

€ 25,50 12

00

Artikelnummer:
CL 1327085

Lasdraad (spoolgun) 0,8 mm 0,5 kg ALMG5

Technische gegevens:

Merk : GYS
Levering : rol 0,5 kg
Spoel : D100
Draad : ALMG 5
Draad : Ø 0,8 mm

Hoogwaardig aluminium lasdraad
met 5% magnesium toevoeging
voor het lassen van dun aluminium
autoplaatwerk.

€ 25,50 12

00

Artikelnummer:
GY 087019

Lasdraad 1,6 mm lengte 1 mtr koker 5kg

Technische gegevens:

Merk : GYS
Diameter : 1,6 mm
Lengte : 1 mtr
Levering : koker 5 kg

Lasdraad voor staal, diameter 1,6
mm. Wordt vaak gebruikt om iets
om te hangen in b.v. spuitcabine.

€ 43,00 10

00

Artikelnummer:
GY 087033

Lasdraad 2,4 mm lengte 1 mtr koker 5kg

Technische gegevens:

Merk : GYS
Diameter : 2,4 mm
Lengte : 1 mtr
Levering : koker 5 kg

Lasdraad voor staal, diameter 2,4
mm. Wordt vaak gebruikt om iets
om te hangen in b.v. spuitcabine.

€ 45,00 10
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Om probleemloos te kunnen blijven lassen is
regelmatig onderhoud van uw lasapparaat belangrijk.
Vervang tijdig versleten delen. 

Lastoortsen en onderdelen

De binnenkabel moet minimaal 1x per jaar vervangen worden.
Met de draad kan veel stof de binnenkabel inkomen en kan de
draaddoorvoer stagneren. Met de doosjes met slijtagedelen,
geschikt voor ieder type lasapparaat, beschikt u altijd over alle
mogelijke reservedelen en grijpt u nooit mis.

00

Artikelnummer:
GY 041424

Laspistool MB 15  3 mtr

Technische gegevens:

Merk : GYS
Lengte : kabel 3 mtr
Geschikt : tot 150A

Binzel lastoortsType MB 15
passend op practische alle
Mig/mag lasapparatuur.

€ 89,00 10

00

Artikelnummer:
Gy 041226

Reserve delen voor MB 15 laspistool

Technische gegevens:

Merk : GYS
Toepassing : MB15 lastoorts

Handige opbergbox met:
- 5x veer
- 5x stroomtip 0,6 mm
- 5x stroomtip 0,8 mm
- 5x stroomtip 0,8 mm alu
- 3x tiphouder
- 3x gasmondstuk

€ 45,00 10

00

Artikelnummer:
GY 041875

Conisch gasmondstuk MB 15

Technische gegevens:

Merk : GYS 
Levering : verpakking 3 stuks
Toepassing : laspistool MB 15

Conisch gasmondstuk voor alle
binzel MB 15 lastoortsen.

€ 9,50 10

00

Artikelnummer:
GY 042988

Klemveer voor gasmondstuk MB 15

Technische gegevens:

Merk : GYS 
Levering : verpakking 10 stuks
Toepassing : voor gasmondstuk

  MB 15

Klemveren voor gasmondstukken
voor alle Binzel laspistolen MB 15.

€ 7,95 10

00

Artikelnummer:
GY 042902

Tiphouder voor laspistool MB 15

Technische gegevens:

Merk : GYS 
Levering : per 5 stuks
Toepassing : houder voor lastips

  MB 15

De tiphouder zit in de zwanenhals
geschroefd. Over de tiphouder
komt een veer en in de houder de
stroomtip. Past op MB15 lastoorts.

€ 29,00 10

00

Artikelnummer:
GY 041912

Stroomtips 0,8 MB 15

Technische gegevens:

Merk : GYS
Levering : verpakking 10 stuks
Uitvoering : 0,8 mm M6
Toepassing : laspistool MB15

Stroomtips voor laspistool MB15.
De tips worden geleverd in een
verpakking van 10 stuks.

€ 7,50 10
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00

Artikelnummer:
GY 041059

Stroomtips 0,8 MB 15 aluminium

Technische gegevens:

Merk : GYS
Levering : verpakking 10 stuks
Uitvoering : 0,8 mm M6 ALU
Toepassing : laspistool MB15

Stroomtips voor laspistool MB15
Aluminium. De tips worden
geleverd in een verpakking van 10
stuks.

€ 9,50 10

00

Artikelnummer:
GY 042919

Tiphouder voor laspistool MB 25

Technische gegevens:

Merk : GYS 
Levering : verpakking 5 stuks
Toepassing : houder voor lastips

  MB15

De tiphouder zit in de zwanenhals
geschroefd. Over de tiphouder
komt een veer en in de houder de
stroomtip. Past op MB15 lastoorts.

€ 13,50 10

00

Artikelnummer:
GY 041455

Laspistool MB 25  4 mtr

Technische gegevens:

Merk : GYS 
Lengte : kabel 4 mtr
Geschikt : tot 250A

Binzel lastoortsType MB 25
passend op practische alle
Mig/mag lasapparatuur.

€ 129,00 10

00

Artikelnummer:
GY 041479

Laspistool MB 25 aluminium

Technische gegevens:

Merk : GYS 
Lengte : kabel 3 mtr
Geschikt : tot 250A

Binzel lastoortsType MB 25
specifiek voor aluminium, passend
op practische alle Mig/mag
lasapparatuur.

€ 135,00 10

00

Artikelnummer:
GY 041233

Reserve delen voor MB 25 laspistool

Technische gegevens:

Merk : GYS
Toepassing : MB25 lastoorts

Opbergbox met:
- 5x veer
- 5x stroomtip 0,8 mm
- 5x stroomtip 1,0 mm
- 5x stroomtip 1,0 mm alu
- 3x tiphouder
- 3x gasmondstuk

€ 49,00 10

00

Artikelnummer:
GY 041882

Conisch gasmondstuk MB 25

Technische gegevens:

Merk : GYS
Levering : verpakking 3 stuks
Toepassing : laspistool MB 25
  
Conisch gasmondstuk voor alle
binzel MB 25 lastoortsen.

€ 15,00 10

00

Artikelnummer:
GY 041929

Stroomtips 1,0 MB15 staal/alu

Technische gegevens:

Merk : GYS
Levering : verpakking 10 stuks
Uitvoering : 1,0 mm M6 staal
Toepassing : laspistool MB15

Stroomtips voor laspistool MB15
voor 1,0 mm staal. Kan ook
gebruikt worden voor aluminium.

€ 6,00 10

00

Artikelnummer:
GY 042995

Klemveer voor gasmondstuk MB 25

Technische gegevens:

Merk : GYS
Levering : verpakking 5 stuks
Toepassing : voor gasmondstuk

    MB 25 

Klemveren voor gasmondstukken
voor Binzel laspistolen MB 25. De
veren worden geleverd in een
verpakking van 5 stuks.

€ 5,65 10
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00

Artikelnummer:
GY 041950

Stroomtips 0,8 MB 25

Technische gegevens:

Merk : GYS
Levering : per 10 stuks
Uitvoering : 0,8 mm M6
Toepassing : laspistool MB 25

 
Stroomtips voor alle Binzel
laspistolen MB 25. De tips worden
geleverd in een verpakking van 10
stuks.

€ 11,50 10

00

Artikelnummer:
GY 041967

Stroomtips 1,0 MB 25

Technische gegevens:

Merk : GYS
Levering : verpakking 10 stuks
Uitvoering : 1,0 mm M6
Toepassing : laspistool MB 25

 
Stroomtips voor alle Binzel
laspistolen MB 25. De tips worden
geleverd in een verpakking van 10
stuks.

€ 11,00 10

00

Artikelnummer:
GY 041066

Stroomtips 1,0 MB 25 Aluminium

Technische gegevens:

Merk : GYS
Levering : verpakking 10 stuks
Uitvoering : 1,0 mm M6

  aluminium
Toepassing: laspistool MB 25 

Stroomtips voor aluminium draad
te gebruiken voor alle Binzel
laspistolen MB 25.

€ 10,50 10

00

Artikelnummer:
GY 041592

Binnenkabel 3 meter staal 0,6-0,8 mm

Technische gegevens:

Merk : GYS
Toepassing : voor staal
Diameter : 0,6 - 0,8 mm draad
Lengte : 3 mtr

Deze binnenkabel is geschikt voor
alle binzel lastoortsen.

€ 9,50 10

00

Artikelnummer:
GY 041608

Binnenkabel 3 meter staal 1,0-1,2mm

Technische gegevens:

Merk : GYS
Toepassing : voor staal
Diameter : 1,0 - 1,2 mm draad
Lengte : 3 mtr

Geschikt voor alle binzel
lastoortsen.

€ 8,50 10

00

Artikelnummer:
GY 041585

Binnenkabel 3 meter aluminium 1,0-1,2 mm

Technische gegevens:

Merk : GYS
Toepassing : voor aluminium
Diameter : 1 - 1,2 mm draad
Lengte : 3 mtr

Hiermee bouwt u het laspistool om
voor het lassen van aluminium
draad 1,0 - 1,2 mm.

€ 25,00 10

00

Artikelnummer:
GY 041837

Binnenkabel 4 meter staal 0,6-0,8mm

Technische gegevens:

Merk : GYS
Toepassing : voor staal
Diameter : 0,6 - 0,8 mm draad
Lengte : 4 mtr

Losse binnenkabel voor Binzel
lastoorts, geschikt voor staaldraad.

€ 12,50 10

00

Artikelnummer:
GY 041844

Binnenkabel 4 meter staal 1,0-1,2mm

Technische gegevens:

Merk : GYS
Toepassing : voor staal
Diameter : 1,0 - 1,2 mm draad
Lengte : 4 mtr

Geschikt voor alle binzel
lastoortsen.

€ 12,50 10
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Lasdekens en schermen

De gezondheid van een gebruiker staat in iedere
werksituatie voorop!

Daarom is het van groot belang om maatregelen te
nemen. Tijdens ieder lasproces komt er schadelijke
lasrook vrij en straling die slecht is voor de ogen. De
lasser zelf heeft, als het goed is, een lashelm op. Maar
hoe zit dat met iemand die op de werkplek ernaast
werkt? 
Bovendien wilt u natuurlijk ook de auto waar u aan
werkt beschermen tegen las- en slijpspetters. 

Kies daarom voor een paar goede las- of slijpdekens.
Dit voorkomt veel narigheid en onnodige kosten.

Er zijn diverse standaard lasgordijnen leverbaar. Echter ook een vast gordijn op bijvoorbeeld een rails is leverbaar. 
Onze verkoopafdeling geeft u, geheel vrijblijvend, een voor uw specifieke situatie op maat gesneden advies. 

Alle producten op het gebied van lasrookafzuiging vindt u terug onder het hoofdstuk "Afzuiging".  Hier is een grote diversiteit aan
mogelijkheden opgenomen.  Van een eenvoudige mobiele lasrookafzuiging tot een geavanceerd railsysteem.

00

Artikelnummer:
GY 050495

Lasdeken 2x2 mtr beschermd tot 550 gr

Technische gegevens:

Afmeting : 2000x2000 mm
Kleur : grijs
Bescherming: max 550 ºC
Materiaal : zware kwaliteit doek

  voorzien van een
  speciale bescherm-
  ende coating

Grote slijpdeken, zware kwalitieit
en een beschermende coating. 

€ 65,00 10

00

Artikelnummer:
GY 050204

Lasdeken 1,75x1,5 mtr goudkleur 1200 gr

Technische gegevens:

Afmeting : 1500x1750 mm 
Kleur : goudkleurig 
Bescherming: max 1200 graden 

Hoogwaardige las- en slijpdeken
geschikt als bescherming tegen
las- en slijpspetters.
Gegarandeerde bescherming ook
bij intensief gebruik.

€ 155,00 10

00

Artikelnummer:
SW 22.152

Las en slijpdeken 450 gr 2x1,5 mtr

Technische gegevens:

Afmeting : 2x1,5 meter 
Kleur : grijs
Bescherming: max 450 graden 
Materiaal : geweven doek
 
Deze las- en slijpdeken beschermt
tegen slijp- en lasspetters (lichte
werkzaamheden)

€ 105,00 10

00

Artikelnummer:
SW 22.202

Las en slijpdeken 450 gr 2x2 mtr

Technische gegevens:

Afmeting : 2x2 meter 
Kleur : grijs 
Bescherming: max 450 graden 
Materiaal : geweven doek

Deze las- en slijpdeken beschermt
tegen slijp- en lasspetters (lichte
werkzaamheden)

€ 135,00 10
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00

Artikelnummer:
SW 22.203

Las en slijpdeken 450 gr 2x3 mtr

Technische gegevens:

Afmeting : 2x3 meter 
Bescherming: max 450 graden 
Materiaal : geweven doek
Kleur : grijs 

Deze las- en slijpdeken beschermt
tegen slijp- en lasspetters (lichte
werkzaamheden).

€ 215,00 10

00

Artikelnummer:
SW 22.153

Las en slijphoes voor deur en achterklep

Technische gegevens:

Afmeting : 1,5x1,3 meter
 : opening 1,3 mtr 
Bescherming: max 450 graden 
Materiaal : geweven doek
Kleur : grijs 

Deze deurhoes is geschikt voor
bescherming van portieren en
achterkleppen.

€ 155,00 10

00

Artikelnummer:
GY 051379

Set van 2 magneten

Technische gegevens:

Merk : GYS
Materiaal : staal, kunststof
Levering  : set van 2 stuks

Deze krachtige magneten zijn
ideaal om o.a. een lasdeken aan
een auto op te hangen. De
magneten zijn voorzien van een
kunstof handgreep.

€ 55,00 10

00

Artikelnummer:
GY 72054

Rubberpad  Ø50 mm klein magneetklem

Technische gegevens:

Merk : GYS
Materiaal : rubber
Diameter : Ø 50 mm
Levering : per stuk

Losse rubbers ter vervanging van
de GYS magneten; artikelnummer
GY 051379 en massaklem;
artikelnummer GY 049666.

€ 5,50 10

00

Artikelnummer:
GY 040717

GYS lashelm Spaceview groot vizier

Technische gegevens:

Merk : GYS
Type : Spaceview
Schakeltijd : 0,0001 s
Instelbaar : van 5 - 13
Werking : 2A - 300A
Gewicht : 530 gram

De top op lashelmen. Groot vizier
met 4 sensoren, super snelle
inschakeltijd, werkt al vanaf 2A.
Voorzien van slijpfunctie.

€ 129,00 10

00

Artikelnummer:
GY 040885

GYS lashelm HERMES 9.13G helm rood

Technische gegevens:

Merk : GYS
Type : Hermes 9/13 Red
Schakeltijd : 0,0001 sec
Instelbaar : 9-13
Werking : 5A - 300A
Gewicht : 510 gram

Mooie design lashelm, schakelt
automatisch in en voorkomt
lasogen. De kleur is instelbaar van
9-13 waardoor deze helm geschikt

€ 98,00 10

00

Artikelnummer:
GY 040908

GYS lashelm HERMES 9.13G helm zilver

Technische gegevens:

Merk : GYS
Type : Hermes 9/13 Silver
Schakeltijd : 0,0001 sec
Klasse :  9-13
Werking : 5A - 300A
Gewicht : 510 gram

Mooie design lashelm, schakelt
automatisch in en voorkomt
lasogen. De kleur is instelbaar van
9-13 waardoor deze helm geschikt

€ 98,00 10

00

Artikelnummer:
GY 042865

Beschermmasker voor slijpwerk

Technische gegevens:

Merk : GYS
Uitvoering : kunststof
Levering : helm met 

  hoofdband

Helm om het gelaat te
beschermen tegen slijpspetters.

€ 27,50 10
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00

Artikelnummer:
GY 042209

GYS Laskap handmodel kleur 11

Technische gegevens:

Merk : GYS
Uitvoering : robuuste handkap

  voor Mig/Mag
  lassen

Lasglas : kleur 11
Afm. glas : 105 x 50 mm

Eenvoudige maar robuuste
handkap voor alle Mig/Mag
lasprocessen.

€ 13,00 10

00

Artikelnummer:
GY 045101

Lashandschoen leder

Technische gegevens:

Merk : GYS 
Uitvoering : leer 
Kleur : rood 

Mig-mag lashandschoenen,
gemaakt van hoogwaardig soepel
leder met speciaal doorgestikte
naden.

€ 14,95 10

00

Artikelnummer:
GY 045200

Lasschort

Technische gegevens:

Merk : GYS
Levering : per stuk
Toepassing : beschermschort

  tegen lasspetters

Dit lasschort geeft uw kleding een
uitstekende bescherming bij las en
slijpwerkzaamheden.

€ 22,00 10

00

Artikelnummer:
GY 045231

GYS Lasmouwen set

Technische gegevens:

Merk : GYS
Levering : per stuk
Toepassing : beschermmouwen

  tegen lasspetters

Deze lasmouwen geeft uw kleding
een uitstekende bescherming bij
las en slijpwerkzaamheden.

€ 28,00 10

00

Artikelnummer:
KE 70600550

Lasgordijn 3 delig 3,80mtr. groen S9

Technische gegevens:

Merk : Kemper 
Levering : gordijn met

  zwenkarmen 
Afmeting : breedte 3800 mm
 : hoogte 1830 mm

: diepte 165 mm
Kleur : gordijn donkergroen

: frame blauw, 
  poedergecoat 

Voor las of slijpbescherming.
€ 399,00 31

00

Artikelnummer:
KE 70600503

Lasgordijn 2,10 mtr lichtgroen S4

Technische gegevens:

Merk : Kemper 
Afmeting : breedte 2100 mm 
 : hoogte 1830 mm 

: diepte 165 mm 
Kleur : gordijn lichtgroen

: frame blauw,
  poedergecoat 

Groot stabiel lasgordijn.Ideaal als
las- of slijpbescherming.

€ 355,00 31

00

Artikelnummer:
KE 70600303

Eenvoudig lasgordijn 1,45 mtr. helder S0

Technische gegevens:

Merk : Kemper 
Levering : gordijn met frame
Afmeting : breedte 1450 mm 
 : hoogte 1900 mm 

: diepte 600 mm 
Kleur : gordijn glashelder 

: frame blauw,
  poedergecoat

Gordijn leverbaar in diverse
kleuren.

€ 135,00 31

00

Artikelnummer:
KE 70600699

Set zwenkwielen voor lasgordijn

Technische gegevens:

Merk : Kemper 
Levering : set 4 zwenkwielen,

  waarvan twee
  geremd 

Om de Kemper lasgordijnen te
kunnen verrijden is deze set
wielen nodig. Deze dienen wel
apart besteld te worden!

€ 38,00 31
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Plasmasnijders en toebehoren

De nieuwe staalsoorten zijn soms extreem hard en erg
moeilijk bewerkbaar. Met zagen is dit goed merkbaar
en de zaagblaadjes zijn erg snel versleten. De kosten
van zaagblaadjes worden hierdoor erg hoog en er gaat
veel tijd mee verloren.
Gelukkig is er nu een oplossing! De GYS plasmasnijders
vliegen door het plaatmateriaal heen en maken een
braamloze zaagsnede. Daarnaast produceren ze een
stuk minder geluid in de werkplaats. Het snerpende
geluid dat een luchtzaag maakt heeft een plasmasnijder
niet.

De GYS plasmasnijders zijn gebaseerd op invertertechnologie. Daarom zijn ze compact, licht in gewicht en werken op 220 V. Op alle
machines zit een hoog frequente ontsteking. U hoeft geen contact met het plaatmateriaal te hebben om de plasmasnijder te kunnen
inschakelen. U kunt, door de knop in te drukken, ook midden op een plaat beginnen met snijden. Dankzij het verstelbare vermogen is
de plaatdikte instelbaar en wordt er nauwelijks schade toegebracht aan een achterliggende plaat.
De GYS plasmasnijders hebben een geweldige prijs-kwaliteit verhouding en zijn voor ieder budget binnen handbereik.

00

Artikelnummer:
GY 040120

Trolley voor plasmasnijder

Technische gegevens:

Merk : GYS
Materiaal : staal, poedergecoat
Kleur : zwart/geel
Wielen : 2 vaste rubber
wielen,

  2 zwenkwielen
  waarvan 1 met rem

Degelijke poedergecoate trolley
gemaakt voor de GYS
plasmasnijders.

€ 205,00 10

00

Artikelnummer:
GY 040199

Snijset voor GYS plasmasnijder 20/20K/30

Technische gegevens:

Merk : GYS
Levering : per set

Deze snijset is een handige
uitbreiding op de GYS
plasmasnijder. De set bestaat uit
een geleider die over de toorts
heen geklemd kan worden.
Hiermee is er altijd de goede
afstand tussen plaatmateriaal en
snijkap. 

€ 45,00 10

00

Artikelnummer:
GY 040205

GYS Snijset voor plasmasnijder in doos

Technische gegevens:

Merk : GYS 
Levering : in kunststof doos 
Uitvoering : 7 delige set 

Deze snijset is een handige
uitbreiding op de GYS
plasmasnijder.
De set bestaat uit een geleider die
over de toorts heen geklemd
wordt. Hiermee is er altijd de
goede afstand tussen

€ 98,00 10

00

Artikelnummer:
GY 71520

Complete toorts Plasmasnijder30 (S45)

Technische gegevens:

Merk : Gys
Toepassing : Plasmasnijder 30K
Type toorts : S45

Complete lastoorts type S45 voor
de Gys plasmasnijder type cutter
30.

€ 195,00 53
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Plasmasnijder 31FV

Artikelnummer:

GY 030985

Merk : GYS
Type : Cutter 31 FV
Levering : inclusief toorts S45
Elec spec : 230 V 50/60 Hz
Afzekering : 16 A traag
Snijcapaciteit : 10 mm staal; 8 mm aluminium
Gewicht : 12 kg
Afmeting : 185x410x290 mm

Inverter plasmasnijder, snijdt tot maximaal 10 mm braamloos
door staal en 8 mm aluminium.

Technische gegevens:

€ 980,00 10

Plasmasnijder Cutter 40 FV

Artikelnummer:

GY 031043

Merk : GYS
Type : Cutter 40 FV
Levering : inclusief toorts S45
Elec spec : 230 V 50/60 Hz
Afzekering : 16 A traag
Snijcapaciteit : 14 mm staal; 10 mm aluminium
Gewicht : 20 kg
Afmeting : 210x510x370 mm

Inverter plasmasnijder, snijdt tot maximaal 14 mm braamloos
door staal en 10 mm aluminium.

Technische gegevens:

€ 1.395,00 10

00

Artikelnummer:
GY 040229

Nozzle voor GYS Cutter 20 en 21

Technische gegevens:

Merk : GYS 
Levering : verpakking 4 stuks 

Nozzle voor de S35K toorts, GYS
Plasmasnijder Cutter 20 en 21.

€ 60,00 10

00

Artikelnummer:
GY 040182

Nozzle voor GYS Cutter 20K en 21KF

Technische gegevens:

Merk : GYS 
Levering : verpakking 4 stuks 

Nozzle voor de S25K toorts voor
GYS plasmasnijder Cutter 20K en
21KF.

€ 55,00 10

00

Artikelnummer:
GY 040236

Nozzle voor GYS Cutter 30 en 31FV

Technische gegevens:

Merk : GYS 
Levering : verpakking 4 stuks 

Nozzle voor de toorts S45 voor
GYS Plasmasnijder Cutter 30 en
31FV.

€ 55,00 10

00

Artikelnummer:
GY 040168

Electrode Cutter 20/20K/21/21KF/30/31FV

Technische gegevens:

Merk : GYS 
Levering : verpakking 10 stuks

Electrodes voor S25K, S35K en
S45 toorts voor de GYS
plasmasnijders Cutter 20, 20K, 21,
21KF, 30 en 31FV.

€ 28,00 10
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Plasmasnijder 25K geïnt. compressor

Artikelnummer:

GY 030947

Merk : GYS
Type : Cutter 25K
Uitvoering : met geïntegreerde compressor S25K
Levering : inclusief toorts
Elec. Spec : 230 V 50/60 HZ
Afzekering : 16 A traag
Snijcapaciteit : 6 mm staal 4mm aluminium
Gewicht : 17,2 kg
Afmeting : 220x450x310 mm

Inverter plasmasnijder met ingebouwde compressor snijdt tot
maximaal 6 mm. Ideaal voor de harde staalsoorten.

Technische gegevens:

€ 1.075,00 10

Plasmasnijder 35KF geïnt. compressor

Artikelnummer:

GY 031036

Merk : GYS
Type : Cutter 35KF
Uitvoering : met geïntegreerde compressor
Levering : inclusief toorts S35K
Elec. Spec : 230 V 50/60 HZ
Afzekering : 16 A traag
Snijcapaciteit : 12 mm staal 9 mm aluminium
Gewicht : 18,5 kg
Afmeting : 220x520x460 mm

Inverter plasmasnijder met ingebouwde compressor snijdt tot
maximaal 12 mm. Ideaal voor de harde staalsoorten.

Technische gegevens:

€ 1.495,00 10

00

Artikelnummer:
GY 040151

Contacttips voor GYS Cutter 20K en 21KF

Technische gegevens:

Merk : GYS 
Levering : verpakking 10 stuks

Contacttips voor de S25K toorts
voor GYS plasmasnijder Cutter 20K
en 21KF.

€ 28,00 10

00

Artikelnummer:
GY 040212

Contacttip voor GYS Cutter 20/21/30/31FV

Technische gegevens:

Merk : GYS 
Levering : verpakking 10 stuks

Contacttips voor de S35K en S 45
toorts voor GYS plasmasnijder
Cutter 20, Cutter 21, Cutter 30 en
Cutter 31FV.

€ 29,00 10

00

Tip:

Vervang tijdig de versleten
delen in de snijtoorts!

U voorkomt hiermee dat
de machine in storing valt
en onzuiver snijdt.

99% van de klachten komt
voort uit versleten delen!

00

Artikelnummer:
GY 040175

Luchtverdeelring voor GYS plasmasnijders

Technische gegevens:

Merk : GYS 
Levering : verpakking 2 stuks 

Luchtverdeelring voor de S25K,
S35K en S45 toorts GYS
plasmasnijders Cutter 20, 20K, 21,
21KF, 30 en 31FV.

€ 16,00 10
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Inductie heaters en toebehoren

Nieuw zijn de inductieheaters. 
Wellicht kent u inductie van het koken met een
inductieplaat. Deze inductieheaters produceren geen
warmte maar verwarmen uitsluitend het object. Het
verwarmen van een object gaat zeer snel. Bijvoorbeeld
een moer roodgloeiend stoken duurt circa 6 seconden. 
En u kunt de bout gewoon vasthouden.
Bij het verwijderen van folie of een sierstrip, met
behulp van de inductieheater, blijven er nagenoeg geen
lijmresten achter. Kortom dit levert een enorme
tijdsbesparing op!

In de autoherstelbranche zijn er veel toepassingen. Geplakte zij- en achterruiten, geplakte reclamefolie verwijderen, bodycoating
verwijderen, geplakte sierstrips demonteren, een draagarm, moer of ander geschroefd deel dat niet los wil, warm stoken. 
De inductieheater wordt geleverd inclusief hulpstukken om de hiervoor genoemde werkzaamheden mee te kunnen uitvoeren. Door
middel van het voetpedaal wordt de inductieheater ingeschakeld zodat u uw handen vrij heeft tijdens het werken. Kortom een breed
inzetbare machine die in een moderne werkplaats niet mag ontbreken.
Nieuw is de GYSDuction, deze is speciifiek voor de autoschadeherstel branche ontwikkeld en heeft een "auto modus" waarmee de
juiste temperatuur automatisch bepaalt wordt. De prijs is ongekend laag, de kwaliteit super.

Powerduction 160L inductie watergekoeld

Artikelnummer:

GY 053472

Merk : GYS
Type : Powerduction 160L
Elec spec : 380V 25A 3ph
Max vermogen : 16 kW
Afmeting : 1200x600x500 mm
Koeling : watergekoeld
Gewicht : 190 kg
Lengte toorts : 4 meter

De inductieheater verwarmt alleen het oppervlak en dringt tot
het hart van het metaal tot 10 mm diepte. Een staalplaat van
10x40x6 mm is binnen 1 seconde roodgloeiend. 

Technische gegevens:

€ 9.950,00 10

Powerduction 50L inductie watergekoeld

Artikelnummer:

GY 053410

Merk : GYS
Type : Powerduction 50L
Elec.spec : 380 V 25 A 1ph
Max.vermogen : 5,2 kW
Afmeting : 1030x570x500 mm
Gewicht : 91 kg
Koeling : watergekoeld

Watergekoelde inductieheater voor intensief gebruik. Ideaal
voor losmaken stuurkogels, bouten en verwarmen chassis delen
(geen HSS). Verwarmt alleen het oppervlak en dringt tot het
hart van het metaal tot 6 mm diepte. Een staalplaat van 8x13x5
mm is binnen 10 seconde roodgloeiend.

Technische gegevens:

€ 5.498,00 10
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GYSDuction Inductieheater set

Artikelnummer:

GY 053380

Merk : GYS
Type : GYSDuction
Elec spec : 230 V 16 A
Max vermogen : 2400 kW
Afmeting : 215x355x270 mm
Gewicht : 7,2 kg

Ideaal voor het verwijderen van bodycoating en kit, het
losmaken van verroeste bouten, het verwijderen van plakruiten,
sierstrips en emblemen. In de "auto modus"  is er een
automatische temperatuurinstelling, dit voorkomt oververhitting
van materiaal. De afstandsbepaling kan via een geluidsignaal
nauwkeurig bepaald worden.

Technische gegevens:

€ 1.795,00 10

GYSDuction Inductie heater met trolley

Artikelnummer:

GY 048775

Merk : GYS
Type : GYSDuction 
Elec spec : 230V 16A
Max vermogen : 2400 kW
Afmeting : 215x355x270 mm
Gewicht : 7,2 kg
Levering : GYSDuction met een Trolley en 4

  hulpstukken voor verwijderen van kit,
  ramen, sierstrips,  plakletters en
  bouten los maken. 
  Inclusief set wiggen

Ideaal is de automodus met temperatuur regeling.

Technische gegevens:

€ 1.995,00 10

00

Artikelnummer:
GY 054776

GYSDuction inductor uitdeuken z spuiten

Technische gegevens:

Merk : GYS
Toepassing : uitdeuken zonder

  spuiten
Afmeting : 95x35x30 mm
Gewicht : 215 gram
Kabel : 2400 mm

Via de schakelaar en de
automodus op de GYSDuction
wordt tijd en vermogen
automatisch ingesteld.

€ 275,00 10

00

Artikelnummer:
GY 053854

GYSDuction vilttape voor glasinductor

Technische gegevens:

Merk : GYS
Levering : set van 10

  vilttapes met lijm
Toepassing : bescherming voor

  GY 053373
  glasinductor

Set van 10 vilttapes om te
voorkomen dat het hulpstuk te
heet wordt en beschadigd.

€ 49,00 10

00

Artikelnummer:
GY 051492

Plakstrips voor aanbrengen emblemen

Technische gegevens:

Merk : GYS
Levering : set van 10 strips

Zelf klevende strips voor het
opnieuw monteren van emblemen
en sierstrips.

€ 14,50 10

00

Artikelnummer:
GY 053847

GYSDuction vilttape voor boutinductor

Technische gegevens:

Merk : GYS
Levering : set van 10

  vilttapes met lijm
Toepassing: bescherming voor

  GY 053366
  boutinductor

Set van 10 vilttapes om te
voorkomen dat het hulpstuk te
heet wordt en beschadigd.

€ 69,00 10
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Kunststof reparatie

Magic Stapler

De Magic Stapler 2  is een innovatief kunststof
reparatieset ontwikkeld door Mix Plast, een Frans
bedrijf, dat zich uitsluitend bezig houdt met
autoschade- herstel aan kunststof delen. Mix Plast is
een specialist op dit gebied en heeft ruim 20 jaar
ervaring. De Magic Stapler 2 is hier een bewijs van.
Wat de Magic Stapler2 onderscheidt van alle
concurrenten zijn drie punten:
1: De Magic Stapler is draadloos en kan met één lading
1000 staples verwerken.
2: De Magic Stapler is microprocessor gestuurd, dit
betekend dat de stapler veel sneller verwarmt, precies
de goede temperatuur bereikt en aanzienlijk sneller in
gebruik is.
3: De Magic Stapler heeft twee functies, nieten inlassen
en er solderen via de wisselbare lastip.

Regelmatig verzorgen wij trainingen in ons bedrijf.

De Magic Stapler2 is een doorontwikkeling op de Magic Stapler. Er is een 3,6 volt accu wat de Magic Stapler2 bijzonder krachtig
maakt. Een nietje wordt in 2 seconde aangebracht, de lastip is in 5 seconde roodgloeiend. Om in iedere positie te kunnen werken is
de kop draaibaar, zijn er twee lengte electrodes en twee verschillende vormen lastips. Een nietje kan in drie verschillende posities in
de electrode geplaatst worden. Een ingebouwde LED lamp geeft goed inzicht op het werk. Er zijn allerlei vormen nieten die een
verschillend vermogen vragen en daarom is het vermogen in 6 standen te regelen. De Magic Stapler 2 wordt geleverd in een
robuuste opbergkoffer inclusief nieten, reparatiepoeder en reparatielijm. Een zeer compleet basis kunststof reparatieset.

Magic Stapler 2 kunststof reparatieset

Artikelnummer:

MP 3662

Merk : Mix Plast
Kleur : blauw
Accu : 3,6V 9000mA
Lastijd : nieten 2 sec

: lastips 5 sec rood gloeiend
Werktijd : ruim 1000 nieten per lading
Standen : 6 standen instelbaar
Verlichting : voorzien van LED lamp

De Magic Stapler is een draadloos reparatiesysteem voor
kunststof delen. Nieten worden eenvoudig ingelast en kunststof
gesoldeerd met de meegeleverde lastips. Zeer compleet
kunststof reparatie systeem in een prachtige koffer.

Technische gegevens:

€ 495,00 08

• Draadloos apparaat, nieten en solderen
• Draaibare kop, werken in iedere posities
• 2 verschillende lengte electrodes
• Vermogen uitstekend regelbaar, 6 standen
• 2 verschillende soorten lastips
• Krachtige 3,6V accu, per lading 1000 nieten
• Voorzien van handige ingebouwde LED lamp
• Zeer krachtig, inlassen niet in 2 seconde
• Lastip is roodgloeiend in 5 seconde
• Eenvoudige bediening, ligt goed in de hand
• Complete basisset in robuuste koffer

Voordelen:
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Lassen met stikstof

Met deze kunststof lasset, wat werkt in combinatie met
stikstof, zijn alle soorten thermoplast kunststof prima
te repareren.

Het lasset wordt geleverd op een stevig verrijdbaar
onderstel waar achterop ruimte is voor een gasfles met
stikstof. De stikstof gasfles zit aangesloten op het
reduceerventiel. Het hele systeem werkt automstisch,
zodra de schakelaar van het laspistool ingedrukt wordt
is er toevoer van stikstof. Het grote voordeel van
werken met stikstof en hete lucht is dat er geen
zuurstof in de lasverbinding komt en deze niet wordt
beïnvloed door inmenging van zuurstof. De las wordt
niet bros.
Er is nu ook een set leverbaar de MW 31871, hier is een
stikstof generator ingebouwd zodat u nooit meer voor
flessen stikstof hoeft te zorgen. Dit levert een enorme
besparing op!

Laat u overtuigen en bel ons voor een demonstratie!

Voor het lassen moet er eerst een sleuf gefreesd worden. Dit kan het beste met de speciale Mixplast frees MP 571/3HSS gebeuren, er
blijft dan geen restmateriaal achter wat de las kan beinvloeden. Afhankelijk van het soort kunststof kiest u voor het passende
toevoegmateriaal. Ook de vorm van het materiaal is erg belangrijk. Er wordt een tabel meegeleverd waar een uitleg gegeven wordt
van het soort kunststof, de eigenschappen en met welk materiaal dit gerepareerd moet worden. 
Om rendement te maken wordt u gedwongen te kijken naar alternatieve reparatie methoden. Voor het repareren van kunststof is
deze set in combinatie met de Magic Stapler 2 een uiterst rendabele investering die snel terug verdient is.
Met deze set kan echt heel veel gerepareerd worden in een relatief korte tijd.

Kunststof lasset met stikstof generator

Artikelnummer:

MW 31871

Merk : MWM
Levering : Kunststof lasset met stikstof generator
Elec spec : 230V 50/60Hz 210 Watt

Innovatieve totaal oplossing voor het repareren van kunststof.
Zodra de trigger op het laspistool ingedrukt wordt, komt de
stikstof door het verwarmde laspistool. Het hele systeem is
gecalibreerd en werkt automatisch er hoeft niets ingesteld te
worden. De generator zorgt ervoor dat stikstof automatisch
aangemaakt wordt. Met het tweede pistool worden RVS nieten
ingelast. Prachtig en compleet set, geen stikstof flessen meer
nodig, automatische werking levering inclusief trolley, lasdraad,
aandrukrol en schraperset. 

Technische gegevens:

€ 4.250,00 14

Kunststof lasset met stikstof op trolley

Artikelnummer:

MW 31872

Merk : MWM
Levering : Kunststof lasset op trolley
Elec spec : 230V 50/60Hz 210 Watt

Innovatieve totaal oplossing voor het repareren van kunststof.
Zodra de trigger op het laspistool ingedrukt wordt, komt de
stikstof door het verwarmde laspistool. Het hele systeem is
gecalibreerd en werkt automatisch er hoeft niets ingesteld te
worden. Via de gasfles wordt stikstof toegevoegd. Met het
tweede pistool worden RVS nieten ingelast. Mooi compleet set,
automatische werking levering inclusief trolley, lasdraad,
aandrukrol en schraperset. 

Technische gegevens:

€ 1.995,00 08
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00

Artikelnummer:
AI 19000035

Weldy Plus föhn met 1 hulpstuk in koffer

Technische gegevens:

Merk : Weldy
Type : Weldy Plus Kit
Vermogen : 2000W
Temperatuur: 80 - 650°C
Luchtverplaatsing: 200/550

l/min
Gewicht : 780 gram

Digitale föhn met 14 voor-
geprogrammeerde instellingen
ideaal voor kunststof reparatie.

€ 195,00 60

00

Artikelnummer:
US 6113378

Heteluchtpistool 230V 1600W

Technische gegevens:

Type : heteluchtpistool
  230V

Instelling : traploos
Vermogen : 1600W
Temperatuur: 20-650°C
Lucht : minimaal 40 l/min
Lengte slang: 3 meter
Gewicht : 1,2 kg
Afmeting : 280x61 mm

€ 495,00 08

00

Artikelnummer:
MW 31814

Aandruk roller voor kunststofreparatie

Technische gegevens:

Merk : MWM
Levering : per stuk
Toepassing : Kunststof reparatie

Met deze aandrukroller worden
kunsstof delen na het lassen goed
aangedrukt om te zorgen dat de
hechting optimaal is.

€ 39,00 14

00

Artikelnummer:
MW 31815

Reinigingsmesje voor kunststof

Technische gegevens:

Merk : MWM
Levering : 1 mesje in houder
Toepassing : Kunststof reparatie

Om kunststof delen goed te
reinigen zijn deze mesjes handig in
gebruik. Levering is een driehoek
mesje in houder.

€ 56,00 14

00

Artikelnummer:
MW 31816

Aandruktang voor kunststofreparatie

Technische gegevens:

Merk : MWM
Levering : per stuk
Toepassing : Kunststof reparatie

Met deze aandruktang worden
kunsstof delen na het lassen goed
aangedrukt om te zorgen dat de
hechting optimaal is.

€ 98,00 14

00

Artikelnummer:
BD I-6650

Haakse stiftslijper 6mm 18.000 toeren

Technische gegevens:

Merk : Bendel
Snelheid : 18.000 t/pm
Werkdruk : 6,3 bar
Luchtverbr : 360 ltr/min
Luchtaansl : 1/4"
Opname : 6 mm
Gewicht : 800 gram

Lichtgewicht snelslijper voorzien
van een geluids- demper, 6mm
aansluiting.

€ 98,00 60

00

Artikelnummer:
MP 571/3HSS

HSS frees voor kunststofreparaties

Technische gegevens:

Merk : Mix Plast 
Materiaal : HSS 
Levering : per stuk 
Diameter : 6 mm 
Lengte : 60 mm 
Toepassing : openen van 

  kunststof delen 
  voor reparatie 

Werkt optimaal met haakse
stiftslijper.

€ 35,00 08

00

Artikelnummer:
RS 305024

Hardmetaalfrees diameter 8mm lengte 19mm

Technische gegevens:

Merk : Rhodius
Lengte : 19mm
Diamter : 8 mm
Vertanding : Kruisvertanding

Hardmetaalfrees met een
kruisvertanding C vorm met
cilindrische kop. Voor hoge
verspaning. Toerental 450-600
t/min.

€ 28,00 61
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Bij kunststof reparatie is het van belang om te
begrijpen welk nietje er het beste toegepast kan
worden. Mixplast levert allerlei verschillende nieten in
diverse diktes. Hierdoor is er altijd een passende

Kunststof reparatie nieten

De MP 3649 en MP 3658 nieten zijn prima in de vorm te
buigen. Als er b.v. een gerond deel gerepareerd moet worden
gaat dit uitstekend. Er zijn natuurlijk verschillende diktes
kunststof. Het spreekt voor zich dat de 0,9 mm nieten veel
sterkte aan het reparatie deel geven maar soms is het kunststof
te dun en zijn de 0,6mm een betere keus. In combinatie met
het RVS draad MP 3650 kan de niet extra geborgd worden. Met
MP 3690 reparatie poeder worden ontbrekende delen hersteld.

00

Artikelnummer:
MP 3641

Staple U-vorm 0,8 mm RVS

Technische gegevens:

Merk : Mix Plast 
Materiaal : RVS 
Levering : zakje 100 stuks 
Dikte : 0,8 mm 
Vorm : U 

Speciaal gevormd en extreem
sterk. Staple van 0,8 mm dik.
Repareert alle kunststof delen.

€ 18,00 08

00

Artikelnummer:
MP 3641-6

Staple U-vorm 0,6 mm RVS

Merk : Mix Plast
Materiaal : RVS
Levering : zakje 100 stuks
Dikte : 0,6 mm
Vorm : U

Speciaal gevormd en extreem
sterk. Staple van 0,6 mm dik.
Repareert alle kunststof delen.

€ 18,00 08

00

Artikelnummer:
MP 3642

Staple V-vorm 0,8 mm RVS

Technische gegevens:

Merk : Mix Plast 
Materiaal : RVS 
Levering : zakje 100 stuks 
Dikte : 0,8 mm 
Vorm : V 

Speciaal gevormd en extreem
sterk. Staple van 0,8 mm dik.
Repareert alle kunststof delen.

€ 18,00 08

00

Artikelnummer:
MP 3642-6

Staple V-vorm 0,6 mm RVS

Technische gegevens:

Merk : Mix Plast 
Materiaal : RVS 
Levering : zakje 100 stuks 
Dikte : 0,6 mm 
Vorm : V 

Speciaal gevormd en extreem
sterk. Staple van 0,6 mm dik.
Repareert alle kunststof delen.

€ 18,00 08

00

Artikelnummer:
MP 3643

Staple N-vorm 0,8 mm RVS

Technische gegevens:

Merk : Mix Plast 
Materiaal : RVS 
Levering : zakje 100 stuks 
Dikte : 0,8 mm 
Vorm : N 

Speciaal gevormd en extreem
sterk. Staple van 0,8 mm dik.
Repareert alle kunststof delen.

€ 18,00 08

00

Artikelnummer:
MP 3643-6

Staple N-vorm 0,6 mm RVS

Technische gegevens:

Merk : Mix Plast 
Materiaal : RVS 
Levering : zakje 100 stuks 
Dikte : 0,6 mm 
Vorm : N 

Speciaal gevormd en extreem
sterk. Staple van 0,6 mm dik.
Repareert alle kunststof delen.

€ 18,00 08
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00

Artikelnummer:
MP 3645

Staple speciale vorm 0,9 mm RVS

Technische gegevens:

Merk : Mix Plast
Materiaal : RVS
Levering : zakje 50 stuks
Dikte : 0,9 mm
Vorm : speciale vorm

Speciaal gevormd en extreem
sterk. Staple van 0,9 mm dik en
ruim 2,5 cm lang. Repareert
razendsnel alle kunststof delen.

€ 18,00 08

00

Artikelnummer:
MP 3648

Staple XL W-vorm 0,8 mm RVS

Technische gegevens:

Merk : Mix Plast
Materiaal : RVS
Levering : zakje 25 stuks
Dikte : 0,8 mm
Vorm : W (xl)

Speciaal gevormd en extreem
sterk. Staple van 0,8 mm dik.
Repareert alle kunststof delen.

€ 18,00 08

00

Artikelnummer:
MP 3646

Staple W-vorm 0,8 mm RVS

Technische gegevens:

Merk : Mix Plast
Materiaal : RVS
Levering : zakje 50 stuks
Dikte : 0,8 mm
Vorm : W

Speciaal gevormd en extreem
sterk. Staple van 0,8 mm dik.
Repareert alle kunststof delen.

€ 18,00 08

00

Artikelnummer:
MP 3647

Staple M-vorm 0,8 mm RVS

Technische gegevens:

Merk : Mix Plast
Materiaal : RVS
Levering : zakje 50 stuks
Dikte : 0,8 mm
Vorm : M

Speciaal gevormd en extreem
sterk. Staple van 0,8 mm dik.
Repareert alle kunststof delen.

€ 18,00 08

00

Artikelnummer:
MP 3658-6

Staple buitenhoek vorm 0,6 mm RVS

Technische gegevens:

Merk : Mix Plast
Materiaal : RVS
Levering : zakje 50 stuks
Dikte : 0,6 mm
Vorm : gehoekt

Speciaal gevormd en extreem
sterk. Staple van 0,6 mm dik.
Repareert alle kunststof delen. 

€ 18,00 08

00

Artikelnummer:
MP 3658-8

Staple buitenhoek vorm 0,8 mm RVS

Technische gegevens:

Merk : Mix Plast
Materiaal : RVS
Levering : zakje 50 stuks
Dikte : 0,8 mm
Vorm : gehoekt

Speciaal gevormd en extreem
sterk. Staple van 0,8 mm dik.
Repareert alle kunststof delen. 

€ 18,00 08

00

Artikelnummer:
MP 3658-9

Staple buitenhoek vorm 0,9 mm RVS

Technische gegevens:

Merk : Mix Plast
Materiaal : RVS
Levering : zakje 50 stuks
Dikte : 0,9 mm
Vorm : gehoekt

Speciaal gevormd en extreem
sterk. Staple van 0,9 mm dik.
Repareert alle kunststof delen. 

€ 18,00 08

00

Artikelnummer:
MP 3668-6

Staple binnenhoek vorm 0,6 mm RVS

Technische gegevens:

Merk : Mix Plast
Materiaal : RVS
Levering : zakje 50 stuks
Dikte : 0,6 mm
Vorm : gehoekt

Speciaal gevormd en extreem
sterk. Staple van 0,6 mm dik.
Repareert alle kunststof delen. 

€ 18,00 08
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00

Artikelnummer:
MP 3668-8

Staple binnenhoek vorm 0,8 mm RVS

Technische gegevens:

Merk : Mix Plast
Materiaal : RVS
Levering : zakje 50 stuks
Dikte : 0,8 mm
Vorm : gehoekt

Speciaal gevormd en extreem
sterk. Staple van 0,8 mm dik.
Repareert alle kunststof delen. 

€ 18,00 08

00

Artikelnummer:
MP 3668-9

Staple hoek vorm 0,9 mm RVS

Technische gegevens:

Merk : Mix Plast
Materiaal : RVS
Levering : zakje 50 stuks
Dikte : 0,9 mm
Vorm : gehoekt

Speciaal gevormd en extreem
sterk. Staple van 0,9 mm dik.
Repareert alle kunststof delen. 

€ 18,00 08

00

Artikelnummer:
MP 3649-6

Staple buigbaar 35 mm 0,6 mm RVS

Technische gegevens:

Merk : Mix Plast
Materiaal : RVS
Levering : zakje 100 stuks
Dikte : 0,6 mm
Vorm : buigbaar 35 mm

Staple is aan vorm aan te passen,
0,6 mm dik en 35 mm lang.
Repareert razendsnel alle
kunststof delen.

€ 18,00 08

00

Artikelnummer:
MP 3649-8

Staple buigbaar 35 mm 0,8 mm RVS

Technische gegevens:

Merk : Mix Plast
Materiaal : RVS
Levering : zakje 50 stuks
Dikte : 0,8 mm
Vorm : buigbaar 35 mm

Staple is aan vorm aan te passen,
0,8 mm dik en 35 mm lang.
Repareert razendsnel alle
kunststof delen.

€ 18,00 08

00

Artikelnummer:
MP 3649-9

Staple buigbaar 35 mm 0,9 mm RVS

Technische gegevens:

Merk : Mix Plast
Materiaal : RVS
Levering : zakje 50 stuks
Dikte : 0,9 mm
Vorm : buigbaar 35 mm

Staple is aan vorm aan te passen,
0,9 mm dik en 35 mm lang.
Repareert razendsnel alle
kunststof delen.

€ 18,00 08

00

Artikelnummer:
MP 364SB

Assortiment van 450 staples in opbergbox

Leveringsomvang:

Kunststof opbergbox met:
- 100x MP 3641 staple U-vormig
- 100x MP 3642 staple V-vormig
- 100x MP 3643 staple N-vormig
- 50x MP 3645 staple groot
- 50x MP 3646 staple W-vormig
- 50x MP 3647 staple M-vormig

450 nieten voor een aantrekkelijke
prijs. 

€ 108,00 08

00

Artikelnummer:
MP 3644-D

Frees tbv kunststof reparatiepoeder

Technische gegevens:

Merk : Mix Plast 
Materiaal : HSS 
Levering : per stuk 

Speciale frees met een ruig profiel
waarmee kunststof opgeruimd
wordt en een optimale hechting
wordt verkregen. Als voorbereiding
om met MP 3690 reparatie poeder
te kunnen werken. 

€ 55,00 08

00

Artikelnummer:
MP 3690

Kunststof reparatiepoeder

Technische gegevens:

Merk : Mix Plast 
Materiaal : Reparatie poeder
Levering : flacon 100 ml 
Toepassing : vulmiddel voor

  kunststof lassen 

Met behulp van de Magic Stapler
kan met dit product b.v.
afgebroken clips eenvoudig
gerepareerd worden. Kijk voor
meer info op de website.

€ 15,50 08
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Kunststof reparatie

Mix Plast biedt een innoverende kunststof reparatielijm
op basis van verbeterd epoxy. Deze reparatielijm
krimpt niet.
Gegarandeerd geen problemen in het spuitwerk!

Kunststof reparatie materialen

De reparatielijm is gemakkelijk op te brengen, naar wens kan
dit met een mixtip maar ook kan het op een plamuurmes
aangemaakt worden. Na uitharding is het materiaal super goed
te schuren en werkt absoluut niet meer na. Er is geen
voorbehandeling nodig, alleen het kunststof goed ontvetten
met de MP 36021 ontvetter is voldoende. Opwerken van de lak
na het spuiten, rand aftekening of inzakken is verleden tijd.

00

Artikelnummer:
MP 3689N

Kunststof reparatielijm oranje 200 ml

Technische gegevens:

Merk : Mix Plast
Materiaal : verbeterd epoxy
Kleur : oranje
Verwerking : met of zonder

  statische mixer
Levering : cartridge 200 ml

Flexibele en niet-flexibele kunst-
stof delen. Verwerkingstijd 3-5 
min, schuurbaar na 15 min bij 
60 graden, overspuiten na 1 uur.

€ 39,00 08

00

Artikelnummer:
MP 36891N

Kunststof reparatielijm oranje 50 ml

Technische gegevens:

Merk : Mix Plast
Materiaal : verbeterd epoxy
Kleur : oranje
Verwerking : met of zonder

  statische mixer
Levering : cartridge 50 ml

Flexibele en niet-flexibele kunst-
stof delen. Verwerkingstijd 3-5 
min, schuurbaar na 15 min bij 
60 graden, overspuiten na 1 uur.

€ 14,95 08

00

Artikelnummer:
MP 3608N

Kunststof PU reparatielijm zwart 200 ml

Technische gegevens:

Merk : Mix Plast 
Materiaal : polyurethaan 
Kleur : zwart 
Verwerking : met statische

  mixer 
Levering : cartridge 200 ml 
Toepassing : flexibel kunststof

Verwerkingstijd 1 min 30 sec, 
schuurbaar na 20 min, 
overspuitbaar na 30 min. 

€ 39,00 08

00

Artikelnummer:
MP 36081N

Kunststof PU reparatielijm zwart 50 ml

Technische gegevens:

Merk : Mix Plast 
Materiaal : polyurethaan 
Kleur : zwart 
Verwerking : met statische

  mixer 
Levering : cartridge 50 ml 
Toepassing : flexibel kunststof

Verwerkingstijd 1 min 30 sec,
schuurbaar na 20 min,
overspuitbaar na 30 min.

€ 14,95 08

00

Artikelnummer:
MP 3607

Kunststof PU lijm transparant 200 ml

Technische gegevens:

Merk : Mix Plast 
Materiaal : polyurethaan 
Kleur : transparant
Verwerking : met statische

  mixer 
Levering : cartridge 200 ml 
Toepassing : flexibel kunststof

Verwerkingstijd 1 min 30 sec, 
schuurbaar na 30 min, 
overspuitbaar na 30 min. 

€ 44,00 08

00

Artikelnummer:
MP 36071

Kunststof PU lijm transparant 50ml

Technische gegevens:

Merk : Mix Plast 
Materiaal : polyurethaan 
Kleur : transparant 
Verwerking : met statische

  mixer 
Levering : cartridge 50 ml 
Toepassing : flexibel kunststof

Verwerkingstijd 1 min 30 sec,
schuurbaar na 30 min,
overspuitbaar na 30 min.

€ 16,95 08
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Artikelnummer:
MP 36021

Krachtige ontvetter antisiliconen 500 ml

Technische gegevens:

Merk : Mix Plast 
Toepassing : universele reiniger

  op waterbasis, anti
  siliconen 

Levering : flacon 500 ml 

Voor het ontvetten van kunststof.
De reiniger werkt zeer krachtig, is
op waterbasis en anti siliconen.

€ 11,95 08

00

Artikelnummer:
MP 3604S

Hechting activator voor MP 3608 400ml

Technische gegevens:

Merk : Mix Plast 
Toepassing : te gebruiken in

  combinatie met MP
  3608 

Levering : spuitbus 400 ml 

Zorgt voor een goede hechting en
preparatie van het kunststof.

€ 19,50 08

00

Artikelnummer:
MP 3601N

Mixer standaard voor cartridge 200 ml

Technische gegevens:

Merk : Mix Plast 
Levering : zak van 12 stuks 
Toepassing : mixer standaard

  voor 200 ml Mix
  Plast cartridge 

De mixer zorgt ervoor dat de twee
componenten goed met elkaar
vermengt worden.

€ 15,00 08

00

Artikelnummer:
MP 36011N

Mixer quadra voor cartridge 50 ml

Technische gegevens:

Merk : Mix Plast 
Levering : zak van 12 stuks 
Toepassing : mixer voor 50 ml

  Mix Plast cartridge 

De mixer zorgt ervoor dat de twee
componenten goed met elkaar
vermengt worden.

€ 9,50 08

00

Artikelnummer:
MP 36012N

Mixer quadra kort cartridge 200 ml

Technische gegevens:

Merk : Mix Plast 
Levering : zak van 12 stuks 
Toepassing : mixer kort voor

  200 ml Mix Plast
  cartridge 

De mixer zorgt ervoor dat de twee
componenten goed met elkaar
vermengt worden.

€ 12,50 08

00

Artikelnummer:
MP DM200-01

Professionele applicatorgun tbv 200 ml

Technische gegevens:

Merk : Mix Plast 
Type : DM200-01 
Uitvoering : staal, kunststof 
Toepassing : 200 ml cartridge

Met slechts weinig
krachtinspanning komt exact
gedoseerd het materiaal uit de
cartridge. Lange levensduur
gegarandeerd!

€ 325,00 08

00

Artikelnummer:
MP 52010

Eenvoudige applicatorgun tbv 200 ml

Technische gegevens:

Merk : Mix Plast 
Type : MP 52010 
Uitvoering : staal 
Toepassing : 200 ml cartridge 

Eenvoudig en scherp geprijsd!
Applicatorgun voor de verwerking
van 200 ml cartridges.

€ 79,00 08

00

Artikelnummer:
MP 52380

Eenvoudige applicatorgun tbv 50 ml

Technische gegevens:

Merk : Mix Plast 
Type : MP 52380
Uitvoering : staal 
Toepassing : 50 ml cartridge 

Eenvoudig en scherp geprijsd!
Applicatorgun voor de verwerking
van 50 ml cartridges.

€ 45,00 08
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00

Artikelnummer:
MP 4904

Contourfolie gewapend

Technische gegevens:

Merk : Mix Plast 
Materiaal : plastic/kunststof 
Kleur : blauw 
Afmeting : 130 mm breed 
Levering : rol 
Toepassing : verstevigingsmat

  MP 3608 en MP
  3609

Is zelfklevend en dient als
versteviging.

€ 14,00 08

00

Artikelnummer:
MP 4903

Contourfolie blauw

Technische gegevens:

Merk : Mix Plast 
Materiaal : plastic 
Kleur : blauw 
Afmeting : 130 mm breed 
Levering : rol 
Toepassing : uitharding MP 

  3608 en MP 3609

Voor verdeling materiaal en als
membraam tijdens het
uithardingproces.

€ 9,00 08

00

Artikelnummer:
MP 571/3HSS

HSS frees voor kunststofreparaties

Technische gegevens:

Merk : Mix Plast 
Materiaal : HSS 
Levering : per stuk 
Diameter : 6 mm 
Lengte : 60 mm 
Toepassing : openen van 

  kunststof delen 
  voor reparatie 

Werkt optimaal met haakse
stiftslijper.

€ 35,00 08

00

Artikelnummer:
MP 3650

RVS verstevigingsmat

Technische gegevens:

Merk : Mix Plast 
Materiaal : RVS fijnmazig gaas 
Levering : verpakking 2 stuks 
Afmeting : 120x250 mm 
Toepassing : reparatie van

  grote gaten in
  kunststof delen 

Fijnmazige RVS
verstevigingmatjes.

€ 15,00 08

00

Artikelnummer:
MP 3653

Rapid Patch zelfklevend 100x200

Technische gegevens:

Merk : Mix Plast 
Materiaal : ABS, zelfklevend 
Afmeting : 100x200 mm 
Levering : per stuk 
Toepassing : reparatie van

  gaten en scheuren
  in kunststof delen

Hoogwaardig materiaal, na
verwarming perfect vormbaar.

€ 32,00 08

00

Artikelnummer:
MP 29X21

Clone Maker om delen te reproduceren

Technische gegevens:

Merk : Mix Plast 
Afmeting : 20x300 mm 
Levering : per 2 stuks 
Materiaal : plasticine 
Toepassing : reproductie van

  ontbrekende delen 

Clone Maker: een uniek product
van Mix Plast wat gebruikt wordt
om een kunststof deel wat
ontbreekt na te maken.

€ 45,00 08

00

Artikelnummer:
MP 3639

H-Build kunststof primer

Technische gegevens:

Merk : Mix Plast
Kleur : grijs
Inhoud : 400 ml
Spuitdikte : 5-60 H is mogelijk
Verwerking: spuiten op 20 cm

  afstand
Stofdroog : na 2 minuten

Schuurbaar na 15-20 min. bij 21
graden, 5 min. bij 60 graden.

€ 13,00 08

00

Artikelnummer:
MP 3686

Kunststof plamuur paars fijne structuur

Technische gegevens:

Merk : Mix Plast
Materiaal : kunsstof plamuur
Kleur : paars
Levering : blik 800 ml
Verwerkingstijd: 5-7 minuten
Schuurbaar na: 20-40 minuten

Extreem flexibel, perfecte
hechting, super gladde afwerking,
gemakelijk schuurbaar. 

€ 15,50 08



Kunststof reparatie -  Kunststof lasdraad

70 Kunststof reparatie

Voor repareren van thermoplast kunststoffen is het
belangrijk om het juiste soort kunststof toe te voegen.
Als het verkeerde kunststof gebruikt wordt kan de las
mooi lijken maar in werkelijkheid is deze niet sterk.

Kunststof lasdraad

Alle lasdraden komen uit Amerika, we werken met de specialist
op dit gebied Urethaan Supply Company. In lasdraden zit veel
verschil, zowel in het soort materiaal als ook de vorm. Voor dun
materiaal is het fijn als de lasdraad bolvormig is. Er hoeft dan
minder warmte ingebracht te worden om het materiaal te
kunnen lassen. Voor bijna alle kunststoffen is een oplossing,
raadpleeg onze tabel of vraag deze op bij onze
verkoopafdeling.

00

Artikelnummer:
US R02-03-05-NT

PP 1,6x11 mm rol 0,6kg s.transparant bol

Technische gegevens:

Materiaal : PP
Afmeting : 1,6x11 mm
Vorm : bolvormig
Kleur : semi transparant
Levering : rol 0,6 kg

Kunststof lasdraad PP, rol 0,6 kg,
bolvormig. 

€ 89,00 08

00

Artikelnummer:
US R02-03-05-BK

PP 1,6x11 mm rol 0,6 kg zwart bolvormig

Technische gegevens:

Materiaal : PP
Afmeting : 1,6x11 mm
Vorm : bolvormig
Kleur : zwart
Levering : rol 0,6 kg

Kunststof lasdraad PP, rol 0,6 kg,
bolvormig. 

€ 79,00 99

00

Artikelnummer:
US R02-05-05-NT

PP 1,6x19mm rol 0,6kg s.transparant vlak

Technische gegevens:

Materiaal : PP
Afmeting : 1,6x19 mm
Vorm : vlak
Kleur : semi transparant
Levering : rol 0,6 kg

Kunststof lasdraad PP, rol 0,6 kg,
vlak.

€ 89,00 08

00

Artikelnummer:
US R02-05-05-BK

PP 1,6x19 mm rol 0,6 kg zwart vlak

Technische gegevens:

Materiaal : PP
Afmeting : 1,6x19 mm
Vorm : vlak
Kleur : zwart
Levering : rol 0,6 kg

Kunststof lasdraad PP, rol 0,6 kg,
vlak.

€ 79,00 99

00

Artikelnummer:
US R02-04-03-NT

PP 9,5x1,6mm 30cm s.transparant vlak

Technische gegevens:

Materiaal : PP
Afmeting : 9,5x1,6 mm
Vorm : vlak
Kleur : semi transparant
Levering : verpakking 30 staven

  van 30 cm

Kunststof lasstaaf PP, 30 cm, vlak.

€ 25,00 99

00

Artikelnummer:
US R02-04-03-BK

PP 9,5x1,6 mm staaf 30cm zwart vlak

Technische gegevens:

Materiaal : PP
Afmeting : 9,5x1,6 mm
Vorm : vlak
Kleur : zwart
Levering : verpakking 30 staven

  van 30 cm

Kunststof lasstaaf PP, 30 cm, vlak.

€ 25,00 99
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00

Artikelnummer:
US R02-06-04-NT

PP 2,4x12,5mm staaf 30cm s.transparant

Technische gegevens:

Materiaal : PP
Afmeting : 2,4x12,5 mm
Vorm : vlak
Kleur : semi transparant
Levering : verpakking 69 staven

  van 30 cm

Kunststof lasstaaf PP, 30 cm, vlak.

€ 75,00 08

00

Artikelnummer:
US R02-07-03-NT

PP 5x1,6 mm staaf 30cm semitransparant

Technische gegevens:

Materiaal : PP
Afmeting : 5x1,6 mm
Vorm : vlak
Kleur : semi transparant
Levering : verpakking 207

  staven van 30 cm

Kunststof lasstaaf PP, 30 cm, vlak.

€ 17,00 08

00

Artikelnummer:
US 5010-3

PP 250x250x1,6 mm plaat semitransparant

Technische gegevens:

Materiaal : PP
Afmeting : 250x250x1,6 mm
Vorm : vlak
Kleur : semi transparant
Levering : per stuk

Kunststof lasplaat PP,
250x250x1,6 mm

€ 12,50 08

00

Artikelnummer:
US 5010-2

PP 250x250x2,4 mm plaat semitransparant

Technische gegevens:

Materiaal : PP
Afmeting : 250x250x2,4 mm
Vorm : vlak
Kleur : semi transparant
Levering : per stuk

Kunststof lasplaat PP,
250x250x2,4 mm 

€ 12,50 08

00

Artikelnummer:
US R05-04-03-GY

PP (TPO) 9,5x1,6mm staaf 30cm grijs vlak

Technische gegevens:

Materiaal : PP
Afmeting : 9,5x1,6 mm
Vorm : vlak
Kleur : grijs
Levering : verpakking 30 staven

  van 30 cm

Kunststof lasstaaf PP, 30 cm, vlak.

€ 28,00 08

00

Artikelnummer:
US R02-01-03-NT

PP Ø 3mm staaf 30cm semitransparant rond

Technische gegevens:

Materiaal : PP
Afmeting : Ø 3 mm
Vorm : rond
Kleur : semi transparant
Levering : verpakking 30 staven
van 30 cm

Kunststof lasstaaf PP, 30 cm, rond.

€ 39,00 08

00

Artikelnummer:
US R04-04-03-NT

PE(LDPE) 9,5x1,6mm 30cm transparant vlak

Technische gegevens:

Materiaal : PE
Afmeting : 9,5x1,6 mm
Vorm : vlak
Kleur : semi transparant
Levering : verpakking 36 staven

  van 30 cm

Kunststof lasstaaf PE, 30 cm, vlak.

€ 25,00 99

00

Artikelnummer:
US R04-01-03-NT

PE Ø 3mm staaf 30cm semitransparant rond

Technische gegevens:

Materiaal : PE
Afmeting : Ø 3 mm
Vorm : rond
Kleur : semi transparant
Levering : verpakking 30 staven

  van 30 cm

Kunststof lasstaaf PE, 30 cm, rond
Ø 3 mm.

€ 39,00 08
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00

Artikelnummer:
US R03-04-03-WH

ABS 9,5x1,5 mm staaf 30cm wit vlak

Technische gegevens:

Materiaal : ABS
Afmeting : 9,5x1,6 mm
Vorm : vlak
Kleur : wit
Levering : verpakking 15 staven

  van 30 cm

Kunststof lasstaaf ABS, 30 cm,
vlak.

€ 49,00 08

00

Artikelnummer:
US R03-01-03-BK

ABS Ø 3 mm staaf 30cm zwart

Technische gegevens:

Materiaal : ABS
Afmeting : Ø 3 mm
Vorm : rond
Kleur : zwart
Levering : verpakking 30 staven

  van 30 cm

Kunststof lasstaaf ABS, 30 cm,
rond Ø 3mm.

€ 16,00 08

00

Artikelnummer:
US R06-01-03-NT

PA(nylon) Ø 3mm rol 910cm s.transparant

Technische gegevens:

Materiaal : PA
Afmeting : Ø 3 mm
Vorm : rond
Kleur : semi transparant
Levering : rol 910 cm

Kunststof lasdraad PA, rol 910 cm,
rond Ø 3 mm.

€ 49,00 08

00

Artikelnummer:
US R07-01-03-NT

PC Ø 3mm staaf 30cm transparant rond

Technische gegevens:

Materiaal : PC
Afmeting : Ø 3 mm
Vorm : rond
Kleur : semi transparant
Levering : verpakking 30 staven

  van 30 cm

Kunststof lasstaaf PC, 30 cm, rond
Ø 3 mm.

€ 83,00 08

00

Artikelnummer:
US R01-01-03-NT

PU Ø 3mm rol 910 cm transparant rond

Technische gegevens:

Materiaal : PU
Afmeting : Ø 3 mm
Vorm : rond
Kleur : semi transparant
Levering : rol 910 cm

Kunststof lasdraad PU, rol 910 cm,
rond.

€ 79,00 08

00

Artikelnummer:
MP 3651

Fiberflex kunststof lasstaaf 30 cm

Technische gegevens:

Merk : Mix Plast 
Materiaal : fiberflex 
Levering : 10 stuks 
Afmeting : 10x300 mm 
Toepassing : vulmiddel voor

  kunststof lassen 

Met de Mix Plast Magic Stapler
kunnen deze lasstaven eenvoudig
verwerkt en gaten opgevuld
worden.

€ 16,00 08

00

Artikelnummer:
AI 19000035

Weldy Plus föhn met 1 hulpstuk in koffer

Technische gegevens:

Merk : Weldy
Type : Weldy Plus Kit
Vermogen : 2000W
Temperatuur: 80 - 650°C
Luchtverplaatsing: 200/550

l/min
Gewicht : 780 gram

Digitale föhn met 14 voor-
geprogrammeerde instellingen
ideaal voor kunststof reparatie.

€ 195,00 60

00

Artikelnummer:
US 6113378

Heteluchtpistool 230V 1600W

Technische gegevens:

Type : heteluchtpistool
  230V

Instelling : traploos
Vermogen : 1600W
Temperatuur: 20-650°C
Lucht : minimaal 40 l/min
Lengte slang: 3 meter
Gewicht : 1,2 kg
Afmeting : 280x61 mm

€ 495,00 08
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ATH 2- en 4-koloms hefbruggen

ATH is een Duitse fabrikant van hefbruggen. Deze
fabrikant produceert een smalle range uiterst courante
hefbruggen. Door de hoge omloopsnelheid en eenvoud
in productie is er een zeer concurrerende prijsstelling
en een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding. 
Voor alle hefbruggen is gezocht naar een goed
afgewogen maatvoering. Dit om ervoor te zorgen dat er
met een beperkt aantal modellen toch tegemoet kan
worden gekomen aan ieders wensen. Hierdoor ligt de
productie van alle modellen erg hoog en kan de
kostprijs laag gehouden worden.

Informeer naar onze scherpe prijzen!

De hefbruggen zijn gemaakt volgens het concept "back to basic".  Zo is de gelijkloop van alle hefbuggen uitgevoerd volgens het
vertrouwde master/slave principe zonder ingewikkelde electronische gelijkloopsystemen. Gelijkloop op de 2-koloms hefbruggen
gebeurt via een betrouwbaar kabelsysteem waarbij de kabels extra zwaar zijn uitgevoerd. De 4-koloms hefbrug is voorzien van een
randloze brede rijbaan. Deze schaarhefbruggen zijn leverbaar als vlakke opbouw- of als inbouwuitvoering. Alle bruggen zijn voorzien
van zelfsmerende lagering en een Duits keuringsrapport.
Een betrouwbare lijn hefbruggen met baanbrekende prijzen!

1-koloms hefbrug 2500 kg ATH 1.25S2

Artikelnummer:

AT 612008

Merk : ATH 
Type : 1.25S2 
Aandrijving : elektrohydraulisch
Elec.spec. : 400 V 50 Hz 3 ph
Motorvermogen : 2.2 kW
Hefvermogen : 2500 kg 
Hef/daaltijd : 36/34 sec 
Min opnamehoogte : 120 mm 
Max. hefhoogte : 1900 mm
Totale hoogte : 2800 mm 
Gewicht  : 680 kg

Hydraulische 1 koloms hefburg.

Technische gegevens:

€ 4.795,00 22

Verrijdbare 1-koloms hefbrug ATH 1.25M2

Artikelnummer:

AT 612009

Merk : ATH 
Type : 1.25M2 
Aandrijving : elektrohydraulisch
Elec.spec. : 400 V 50 Hz 3 ph
Motorvermogen : 2.2 kW 
Hefvermogen : 2500 kg 
Hef/daaltijd : 36/34 sec 
Min. opnamehoogte : 120 mm 
Max. hefhoogte : 1900 mm 
Hoogte kolom : 2800 mm 
Gewicht : 720 kg 

Verrijdbare hydraulische 1 koloms hefburg.

Technische gegevens:

€ 4.850,00 22
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2-koloms hefbrug 3200 kg ATH 2.32H3

Artikelnummer:

AT 622039

Merk : ATH
Elec spec : 400 V 50 Hz 3 ph
Motorvermogen : 2,2 kW
Hefvermogen : 3200 kg
Hef-/daaltijd : 45/42 sec
Min opnamehoogte : 95 mm
Max hefhoogte : 2000 mm (met ingedraaide pad)
Hoogte kolom : 3136 mm
Doorrijbreedte : 2530 mm
Totale breedte : 3540 mm
Gewicht : 620 kg

Hydraulische brug, lage drempel, hefvermogen 3200 kg.

Technische gegevens:

€ 3.295,00 22

De Free line H3 serie heeft een kleine drempel en is in 5
uitvoeringen leverbaar. De verschillen tussen de type's zijn de
opnamearmen, deze zijn anders van afmeting, en het
hefvermogen van de brug.

AT 622035  2.28 H3  hefvermogen 2800 kg
AT 622036  2.30 H3  hefvermogen 3000 kg
AT 622039  2.32 H3  hefvermogen 3200 kg  
AT 622041  2.35 H3  hefvermogen 3500 kg
AT 622035  2.40 H3  hefvermogen 4000 kg  

Bel voor meer informatie: 0228-561100

Specificatie:

2-koloms hefbrug drempelvrij 3200kg

Artikelnummer:

AT 622044

Merk : ATH
Type : 2.32HL3
Aandrijving : elektrohydraulisch
Elec spec : 400 V 50 Hz 3 ph
Motorvermogen : 2,2 kW
Hefvermogen : 3200 kg
Hef-/daaltijd : 45/42 sec
Min opnamehoogte : 93 mm
Max hefhoogte : 1948 mm (met ingedraaide pad)
Hoogte kolom : 4160 mm
Doorrijbreedte : 2640 mm
Totale breedte : 3600 mm
Gewicht : 650 kg

Technische gegevens:

€ 3.525,00 22

De Free line HL3 serie is drempel vrij en is in 5 uitvoeringen
leverbaar. De verschillen tussen de type's zijn de opnamearmen,
deze zijn anders van afmeting en het hefvermogen van de brug.

AT 622042  2.28 HL3  hefvermogen 2800 kg
AT 622043  2.30 HL3  hefvermogen 3000 kg
AT 622044  2.32 HL3  hefvermogen 3200 kg  
AT 622045  2.35 HL3  hefvermogen 3500 kg
AT 622046  2.40 HL3  hefvermogen 4000 kg  

Bel voor meer informatie: 0228-561100

Specificatie:
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2-koloms hefbrug z. drempel hoog 4000 kg

Artikelnummer:

AT 622057

Merk : ATH
Type : 2.40HX3-L
Aandrijving : elektrohydraulisch
Elec spec : 400 V 50 Hz 3 ph
Motorvermogen : 2,2 kW
Hefvermogen : 4000 kg
Hef-/daaltijd : 45/42 sec
Min opnamehoogte : 93 mm
Max hefhoogte : 1948 mm (met ingedraaide pad)
Hoogte kolom : 4900 mm
Doorrijbreedte : 2640 mm
Gewicht : 760 kg

Technische gegevens:

€ 3.850,00 22

De Free line HX3 serie is drempel vrij en verhoogd en is in 5
uitvoeringen leverbaar. De verschillen tussen de type's zijn de
opnamearmen, deze zijn anders van afmeting, en het
hefvermogen van de brug.

AT 622047  2.28 HX3  hefvermogen 2800 kg
AT 622048  2.30 HX3  hefvermogen 3000 kg
AT 622049  2.32 HX3  hefvermogen 3200 kg  
AT 622056  2.35 HX3  hefvermogen 3500 kg
AT 622057  2.40 HX3  hefvermogen 4000 kg  

Bel voor meer informatie: 0228-561100    

Specificatie:

2-koloms hefbrug 5000 kg ATH 2.50H3-L

Artikelnummer:

AT 622060

Merk : ATH
Type : 2.50H3-L
Aandrijving : elektrohydraulisch
Elec spec : 400 V 50 Hz 3 ph
Motorvermogen : 2,2 kW
Hefvermogen : 5000 kg
Hef-/daaltijd : 55/42 sec
Min opnamehoogte : 115 mm
Max hefhoogte : 1900 mm (met ingedraaide pad)
Hoogte kolom : 3200 mm
Doorrijbreedte : 3030 mm
Totale breedte : 4050 mm
Gewicht : 1350 kg

Technische gegevens:

€ 6.095,00 22

2-koloms hefbrug z. drempel 5000 kg

Artikelnummer:

AT 622061

Merk : ATH
Type : 2.50HX3-L
Aandrijving : elektrohydraulisch
Elec spec : 400 V 50 Hz 3 ph
Motorvermogen : 2,2 kW
Hefvermogen : 5000 kg
Hef-/daaltijd : 55/42 sec
Min opnamehoogte : 115 mm
Max hefhoogte : 1900 mm (met ingedraaide pad)
Hoogte kolom : 5000 mm
Doorrijbreedte : 3080 mm
Gewicht : 1400 kg

Technische gegevens:

€ 6.525,00 22
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4-koloms hefbrug vlakke rijbaan 3500 kg

Artikelnummer:

AT 650015

Merk : ATH 
Type : 4.35 
Aandrijving : elektrohydraulisch
Elec. spec. : 400 V 50 Hz 3 PH
Motorvermogen : 2,2 kW 
Hefvermogen : 3500 kg 
Hef/daaltijd : 45/42 sec 
Lengte rijbaan : 4260 mm 
Totale lengte : 5206 mm 
Doorrijbreedte : 2564 mm 
Gewicht : 1250 kg 

Robuuste en complete 4-koloms hefbrug.

Technische gegevens:

€ 4.995,00 22

4-koloms hefbrug vlakke rijbaan 5500 kg

Artikelnummer:

AT 650013

Merk : ATH 
Type : 4.55 
Aandrijving : elektrohydraulisch
Elec.spec. : 400 V 50 Hz - 3 PH
Motorvermogen : 2,2 kW 
Hefvermogen : 5500 kg 
Hef/daaltijd : 45/42 sec 
Lengte rijbaan : 5190 mm 
Totale lengte : 6288 mm 
Doorrijbreedte : 2742 mm 
Gewicht : 1410 kg 

Robuuste 4-koloms hefbrug 5500 kg.

Technische gegevens:

€ 6.250,00 22

4-koloms hefbrug uitlijnuitv. 3500 kg

Artikelnummer:

AT 650016

Merk : ATH 
Type : 4.35A 
Aandrijving : elektrohydraulisch
Elec. spec. : 400 V 50 Hz 3 PH
Motorvermogen : 2,2 kW 
Hefvermogen : 3500 kg 
Hef/daaltijd : 45/42 sec 
Lengte rijbaan : 4260 mm 
Totale lengte : 5206 mm 
Doorrijbreedte : 2564 mm 
Gewicht : 1340 kg 

4-koloms hefbrug, 3500 kg uitlijnuitvoering.

Technische gegevens:

€ 5.495,00 22

4-koloms hefbrug uitlijnuitv. 5500 kg

Artikelnummer:

AT 650014

Merk : ATH 
Type : 4.55A 
Aandrijving : elektrohydraulisch
Elec. spec. : 400 V 50 Hz 3 ph
Motorvermogen : 2,2 kW 
Hefvermogen : 5500 kg 
Hef/daaltijd : 45/42 sec 
Lengte rijbaan : 5190 mm 
Totale lengte : 6288 mm 
Doorrijbreedte : 2742 mm 
Gewicht : 1410 kg 

4-koloms hefbrug, 5500 kg uitlijnuitvoering.

Technische gegevens:

€ 6.850,00 22
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LED verlichtingsset 4 koloms hefbrug

Artikelnummer:

SC 03.5201

Merk : Scangrip
Type : Line Light 4
Vermogen : 4x14 W 4x1100

  lumen
Led's : 4x 216 PLCC 2 led
Elec spec : 220 V 80 W
Afmeting : 25x1630 mm (4x)
Gewicht : 4650 gram

Set met 4 lampen, transformator en ophangsysteem.

Technische gegevens:

€ 950,00 22

Schaarbrug opbw.rijbanen 3500 kg uitlijn

Artikelnummer:

AT 631006

Merk : ATH
Type : SH 3500 FA
Aandrijving : Electro Hydraulisch
Elec.spec. : 400V - 50 Hz - 3 PK
Motorvermogen : 2,2 Kw
Luchtaansluiting : 6-8 bar
Hefvermogen : 3500 kg
Hef/daaltijd : 54 / 49 sec.
Hefhoogte : 1830 mm
Opbouwhoogte : 180 mm
Breedte rijbaan : 610 mm
Lengte rijbaan : 5030 mm
Gewicht : 2300 kg

Technische gegevens:

€ 9.500,00 99

Schaarbrug inbouw rijbanen 5000 kg

Artikelnummer:

AT 631010

Merk : ATH
Type : SH 5000H
Aandrijving : electro hydraulisch
Elec spec : 400 V 50 Hz 3 PH
Motorvermogen : 3,5 Kw
Hefvermogen : 5000 kg
Hef/daaltijd : 70 / 60 sec
Hefhoogte : 1820 mm
Inbouwdiepte : 290 mm
Breedte rijbaan : 658 mm
Lengte rijbaan : 5000 mm
Gewicht : 2150 kg

Technische gegevens:

€ 9.850,00 22

Schaarbrug inbouw rijbanen+lift 5000 kg

Artikelnummer:

AT 631011

Merk : ATH
Type : SH 5000HA
Aandrijving : electro hydraulisch
Elec. spec. : 400 V 50 Hz 3Ph (0+aarde)
Motorvermogen : 3,5 kW
Hefvermogen : 5000 kg
Hef/daaltijd : 70 / 60 sec
Hefhoogte : 1870 mm
Rijbaan : 5000 mm x 658 mm (lxB)
Inbouwdiepte : 290 mm
Wielvrijsysteem : 1600 - 1880 mm lengte
Wielvrijsysteem : 450 mm hefhoogte
Gewicht : 2595 kg

Technische gegevens:

€ 11.990,00 22
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Schaarbrug inbouw dorpelopname 3000 kg

Artikelnummer:

AT 630306

Merk : ATH 
Type : DSH 3000 
Aandrijving : electrohydraulisch
Elec.spec. : 400 V 50 Hz 3 PH
Motorvermogen : 2,2 kW 
Hefvermogen : 3000 kg 
Hef/daaltijd : 47/49 sec
Hefhoogte : 2070 mm 
Breedte rijbaan : 550 mm 
Inbouwhoogte : 330 mm 
Lengte rijbaan : 1540/1740 mm 
Gewicht : 800 kg 

Technische gegevens:

€ 4.435,00 22

Schaarbrug opbouw dorpelopname 3000 kg

Artikelnummer:

AT 630307

Merk : ATH
Type : DSH 3000F2
Aandrijving : electro hydraulisch
Elec. spec. : 400V 50Hz 3 Ph (0+aarde) 2,2KW
Hefvermogen : 3000 kg
Hef/daaltijd : 50/50 sec
Hefhoogte : 1900 mm
Breedte rijbaan : 569 mm
Opbouwhoogte : 112 mm
Lengte rijbaan : 1570/2010 mm
Gewicht : 973 kg

Schaarhefbrug opbouw op de vloer.

Technische gegevens:

€ 5.495,00 22

Schaarbrug mobiel dorpelopname 3000 kg

Artikelnummer:

AT 680007

Merk : ATH
Type : RSH 3000M
Elec spec : 220 V 50 Hz 
Motor : 2,2 Kw
Vermogen : 3000 kg
Hef/daaltijd : 20 / 28 sec
Hefhoogte : 960 mm
Min. hoogte: 105 mm
Gewicht : 490 kg

Verrijdbare schaarbrug.

Technische gegevens:

€ 2.750,00 22

Schaarbrug laag dorpelopname 3000 kg

Artikelnummer:

AT 680010

Merk : ATH 
Type : RSH 3000 
Aandrijving : electrohydraulisch 
Elec spec  : 2,2 kW 400 V 50 Hz 3 PK 
Hefvermogen : 3000 kg 
Hef/daaltijd : 19/19 sec 
Hefhoogte : 1090 mm 
Opbouwhoogte : 105 mm 
Breedte rijbaan : 530 mm 
Lengte rijbaan : 1450/2010 mm 
Gewicht : 570 kg 

Ideale de- en montage hefbrug met lage opnamehoogte. 

Technische gegevens:

€ 3.695,00 22
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Silver BS 3.3 BP inbouw schaarhefbrug

Artikelnummer:

SI 1601808

Merk : Silver
Aandrijving : electrohydraulisch 
Elec spec : 1,8 kW 3ph 400V
Werkdruk : 300 bar
Werkdruk ontgrendeling: 5-6 bar
Heftijd : 50 sec
Daaltijd : 50 sec
Hefvermogen : 3500 kg
Opnamehoogte : 110 mm
Hefhoogte max : 1490 mm
Omgevingstemp max : 85 graden
Afmeting : 1970x710x340 mm
Gewicht : 520 kg

Technische gegevens:

€ 4.950,00 21

Verrijdbare hydraulische schaarlift 3ton

Artikelnummer:

CM BSR

Merk : CMO
Type : Spider Rolling Lift
Aandrijving : electrohydraulisch
Cilinder : dubbelwerkend
Hefvermogen : 3000 kg
Minimum hoogte : 100 mm
Hefhoogte : 922 mm
Levering : inclusief set wielen

Deze lift is uniek omdat de lift verplaatst kan worden met de
auto erop! De lift is voorzien van een dubbelwerkende cilinder
en wordt geleverd inclusief set wielen.

Technische gegevens:

€ 3.750,00 21

Mobiele schaarhefbrug Wizard M UP25

Artikelnummer:

EF Wiz M UP25

Merk : Effemme
Type : Wizard UP 25
Aandrijving : electro hydraulisch
Elec. spec. : 400V 50Hz 3 Ph

  (0+aarde) 2,2KW
Vermogen : 2500 kg
Hefhoogte : 1020 mm
Hef/daaltijd : 20/25 sec

Ideale brug voor de- en montage en plaatwerk. 

Technische gegevens:

€ 3.295,00 21

Schaarhefbrug dorpelopname Wizard UP30FL

Artikelnummer:

EF Wiz UP30FL

Merk : Effemme
Type : Wizard UP 30FL
Aandrijving : electro hydraulisch
Elec. spec. : 400V 50Hz 3 Ph (0+aarde) 2,2KW
Hefvermogen : 3000 kg
Hef/daaltijd : 20/25 sec
Hefhoogte : 1070 mm
Breedte rijbaan : 470 mm
Opbouwhoogte : 105 mm
Lengte rijbaan : 1566/1975 mm
Gewicht : 650 kg

Ideale brug voor de- en montage en plaatwerk. 

Technische gegevens:

€ 3.995,00 21
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Silver X-2503RV schaarhefbrug 3000 kg

Artikelnummer:

SI 1601202B

Merk : Silver 
Aandrijving : electrohydraulisch  
Elec. spec. : 230/400V 50Hz 3ph
Vermogen : 3000 kg 
Heftijd : 24 sec 
Opnamehoogte: 110 mm
Hefhoogte : 98,5 mm (slag

  cilinder)

Ideale hefbrug voor de voorbewerking of plaatwerkerij.

Technische gegevens:

€ 4.350,00 21

Silver X-2503C hefbrug 3000 kg

Artikelnummer:

SI 1601200

Merk : Silver 
Aandrijving : electrohydraulisch  
Elec. spec. : 400 V 50 Hz 3 ph
Motorvermogen : 1,8 kW
Hefvermogen  : 2.500 kg 
Heftijd : 25 sec
Daaltijd : 25 sec
Opnamehoogte : 110 mm
Hefhoogte      : 1050 mm
Hoogte opnamepads      : 20 mm
Gewicht : 400 kg

Brug met opname armen, dorpel is vrij.

Technische gegevens:

€ 3.750,00 21

Giuliano is een Italiaanse fabrikant die onder de
merknaam Silver een mooi assortiment hefbruggen op
de markt brengt. Met name schaarhefbruggen is een
specialiteit. 

Toebehoren Silver X-2503RV

Een hele populaire brug voor de voorbewerking is de Silver
X-2503 RV. Deze hefbrug is voorzien van oprijplaten waardoor
de auto makkelijk op de brug gereden kan worden. De
tussenplaat (een optie) blijft op de vloer liggen waardoor de
dorpel vrij is en er een ideale werksituatie ontstaat voor een
voorbewerker / spuiter. De brug is electrohydraulisch en dus
erg snel. De brug is erg laag, de hoogte is slecht 10 cm. 

00

Artikelnummer:
SI 9426932

Set tussenplaten voor Silver X-2503RV

Technische gegevens:

Merk : Silver
Uitvoering : set van twee

  tussenplaten 
Toepassing : X-2503 en X-2503

  CRV-FW

Deze set platen kan worden
gebruikt om de oprijbaan van de
hefbrug vlak te maken, zodat er
een lange rijbaan ontstaat.

€ 285,00 21

00

Artikelnummer:
SI 9427061

Afrijbeveiliging voor Silver X-2503RV

Technische gegevens:

Merk : Silver
Uitvoering : set afrijbeveilingen
Toepassing : X-2503,

  X-2503CRV-FW 

Deze uitbreidingsset kan aan de
andere zijde van de brug worden
gemonteerd zodat ieder punt van
de hefbrug van een op- en
afrijbeveiliging is voorzien.

€ 95,00 21
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B TEC hefbruggen

B TEC, een Duits bedrijf, is gespecialiseerd in het
produceren van hoogwaardige apparatuur voor de
spuiterij. Naast spuitpistoolreinigers, infrarooddrogers
en een aantrekkelijke pakket toebehoren levert B TEC
een prachtige lijn hefbruggen. Deze hefbruggen zijn
echt de top in zijn soort en geschikt als opbouw- en
inbouwuitvoering. De bruggen zijn bijzonder stabiel en
buigen ook, na jarenlang intensief gebruik, absoluut
niet door. Dit komt vanwege de zeer robuuste
constructie. Het heffen gebeurt via een dubbel
uitgevoerde luchtbalg die zorgt voor een gelijkmatige
hefbeweging. Omdat de brug geheel pneumatisch is
voldoet deze aan de ATEX 2 normen en kan daardoor
ook ingebouwd worden in een spuitcabine. 

De Twin bruggen zijn twee hefbruggen in één. De auto kan via de wielen opgepakt worden maar ook via de opnamearmen, die 360
graden kunnen draaien. Voordeel is dat hierdoor alle werkzaamheden op één plek kunnen gebeuren. Bij de inbouwuitvoering van de
Carry en Carry Twin is de gehele bovenzijde vlak afgewerkt. De ruimte aan de voor- en achterzijde is dan niet open maar opgevuld
met een rooster. Omdat de rijbanen van de Carry bruggen 3.615 mm lang zijn is de brug ook geschikt voor bedrijfswagens. De
hefhoogte van 1280 mm is zeer comfortabel. Wilt u het beste? Kies dan voor een B TEC Carry hefbrug.

Schuurbrug pneumatisch 3300kg opbouw

Artikelnummer:

BT carry-3.0

Merk : B TEC
Aandrijving : pneumatisch
Werkdruk : 6-8 bar
Ontgrendeling : pneumatisch
Hefvermogen : 3300 kg
Werkhoogte : 1280 mm
Opnamehoogte : 140 mm
Lengte rijbaan : 3615 mm
Totale lengte : 4120 mm
Breedte : 1898 mm
Gewicht : 860 kg

Hefbrug, ook geschikt voor MPV's en bedrijfauto's.

Technische gegevens:

€ 5.350,00 23

Schuurbrug wielvrijsysteem 3300kg opbouw

Artikelnummer:

BT carry twin-o

Merk : B TEC
Aandrijving : pneumatisch
Werkdruk : 6-8 bar
Ontgrendeling : pneumatisch
Hefvermogen : 3300 kg
Werkhoogte : 1280 mm
Opnamehoogte : 140 mm
Lengte rijbaan : 3615 mm
Totale lengte : 4120 mm
Breedte : 1898 mm

Hefbrug met wielopname en wielvrijsysteem. Kan op dorpel of
wielen opgepakt worden. Duitse degelijkheid.

Technische gegevens:

€ 6.595,00 23
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Schuurbrug pneumatisch verlengd 3500 kg

Artikelnummer:

BT carry-3.5-s

Merk : B TEC
Aandrijving : pneumatisch
Werkdruk : 6-8 bar
Ontgrendeling : pneumatisch
Hefvermogen : 3500 kg
Werkhoogte : 1280 mm
Opnamehoogte : 140 mm
Lengte rijbaan : 4230 mm
Totale lengte : 5020 mm
Breedte : 2200 mm

Voorbewerkingsbrug in lange uitvoering specifiek voor
bedrijfswagens. Als optie leverbaar met wielvrijsysteem.

Technische gegevens:

€ 6.250,00 23

Schuurbrug wielvrijsysteem lang 3500 kg

Artikelnummer:

BT carry-3.5-s Twin

Merk : B TEC
Aandrijving : pneumatisch
Werkdruk : 6-8 bar
Ontgrendeling : pneumatisch
Hefvermogen : 3500 kg
Werkhoogte : 1280 mm
Opnamehoogte : 140 mm
Lengte rijbaan : 4230 mm
Totale lengte : 5020 mm
Breedte : 2210 mm

Hefbrug met wielopname en wielvrijsysteem in lange uitvoering
voor bedrijfswagens.

Technische gegevens:

€ 7.450,00 23

Schuurbrug pneumatisch 3300kg inbouw

Artikelnummer:

BT carry-3.0-i

Merk : B TEC
Aandrijving : pneumatisch
Werkdruk : 6-8 bar
Ontgrendeling : pneumatisch
Hefvermogen : 3300 kg
Werkhoogte : 1280 mm
Opnamehoogte : 140 mm
Lengte rijbaan : 3615 mm
Breedte : 1898 mm
Gewicht : 860 kg

Zeer degelijk uitgevoerde pneumatische hefbrug, door de
ATEX-II norm ideaal voor inbouw in een spuitcabine.

Technische gegevens:

€ 6.950,00 23

Schuurbrug wielvrijsysteem 3300kg inbouw

Artikelnummer:

BT carry twin-i

Merk : B TEC
Aandrijving : pneumatisch
Werkdruk : 6-8 bar
Ontgrendeling : pneumatisch
Hefvermogen : 3300 kg
Werkhoogte : 1280 mm
Opnamehoogte : 140 mm
Lengte rijbaan : 3615 mm
Breedte : 1898 mm
Gewicht : 860 kg

Inbouwhefbrug voorzien van wielvrijsysteem.

Technische gegevens:

€ 7.150,00 23
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Easylift

Ongetwijfeld kent u het probleem dat alle hefbruggen
vol zijn en dat er toch op hoogte aan een auto gewerkt
moet worden. De plaatwerker of spuiter gaat door de
knieën wat de werkhouding en werksnelheid niet ten
goede komt en de productiviteit verminderd.
De oplossing hiervoor is de Easylift. De auto wordt via
het voor- of achterwiel omhoog gelift en kanteld
enigsinds. De auto kan op een aangename werkhoogte
geplaatst worden en het werk verloopt veel sneller.
Bovendien bent u niet plaatsgebonden. De Easylift kan
binnen, buiten of zelfs in de spuitcabine gebruikt
worden. Soms zijn alle werkplekken vol en is de Easylift
een uitkomst. De Easylift werkt overal als er maar
perslucht beschikbaar is.

De werking van de Easylift is eenvoudig. De Easylift heeft een zwaar, stabiel, stalen frame dat poedergecoat is. Op het basisframe
staat een technisch hoogwaardige luchthydraulische pomp die met een voetpedaal bediend wordt. In de hefkolom zit een cilinder die
een ketting omhoog beweegt. Als opname is er een zwaar uitgevoerde wielvork waar het wiel van de auto in valt. De wielvork is
makkelijk te wisselen met een dorpelopnamehulpstuk dat standaard bijgeleverd wordt. Als optie is er een rubber opnamepad
leverbaar. Dit is een set die op de wielvork geschoven wordt en een auto zonder felsrand toch kan liften zonder de bodem te
beschadigen.

EasyLift 3000 verrijdbare hefkolom

Artikelnummer:

CM BSELO

Merk : CMO
Aandrijving : pneumatisch
Vermogen : max 3000 kg
Hefhoogte : max 995 mm
Afmeting : 1330x660x1010
Beveiliging : mechanische stop
Werkdruk : 350 bar
Gewicht : 85 kg

Snel en gemakkelijk overal op comfortabele hoogte werken. 

Technische gegevens:

€ 1.550,00 05

Dorpelopname hulpstuk voor EasyLift 3000

Artikelnummer:

CM EL3000.27C

Merk   : CMO
Toepassing : Easy Lift 3000
Levering   : set inclusief bevestigingsbuis

Deze set is een uitbreiding op de Easy Lift 3000 en is ontwikkeld
om auto's zonder felsrand op de dorpel toch te kunnen liften
zonder beschadiging van de dorpel of bodemplaat. De set
bestaat uit een frame dat over de wielopnamevork van de Easy
Lift geschoven kan worden en waar een rubberblok op
bevestigd is.

Technische gegevens:

€ 105,00 05
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Set 4 mobiele hefkolommen 5500 kg

Artikelnummer:

AT 710011

Merk : ATH 
Type : RG4-220M
Aandrijving : electromechanisch
Elec.spec : 400 V 50 Hz 3 ph
Motor vermogen : 4x 3 kW
Hefvermogen : 5500 kg (per kolom)
Hef/daaltijd : 140/145 sec
Max. hefhoogte : 1600 mm
Hoogte kolom : 2590 mm
Gewicht (set) : 2400 kg

Set van 4 mobile hefkolommen voor trucks
Ook leverbaar in 7500 kg (AT 710013).

Technische gegevens:

€ 16.750,00 22

Set 6 mobiele hefkolommen 5500 kg

Artikelnummer:

AT 710012

Merk : ATH 
Type : RG6-330M
Aandrijving : electromechanisch
Elec.spec : 400 V 50 Hz 3 ph
Motor vermogen : 6x 3 kW
Hefvermogen : 5500 kg (per kolom)
Hef/daaltijd : 140/145 sec
Max. hefhoogte : 1600 mm
Hoogte kolom : 2590 mm
Gewicht (set) : 3600 kg

Set van 6 mobile hefkolommen voor trucks
Ook leverbaar in 7500 kg (AT 710014).

Technische gegevens:

€ 24.500,00 22

Adapter voor kleine wielmaten

Artikelnummer:

AT 710020

Merk : ATH 
Type : 710020
Aandrijving : electromechanisch

Adapter voor hefkolommen voor trucks. De adapter schuift over
de wielopname van de ATH hefkolommen en hiermee kunnen
kleinere wielmaten opgepakt worden. Geschikt voor lichte
bedrijfswagens.

Technische gegevens:

€ 165,00 22

Mobiele assteun 7,5 ton verstelbaar

Artikelnummer:

AT 710050

Merk : ATH 
Type : 7,5-1800
Capaciteit : 7500 kg
Minimale hoogte : 1200 mm
Maximale hoogte : 1770 mm

Zwaar uitgevoerde assteunen specifiek voor zware trucks. Het
onderstel is voorzien van kogelgelagerde wielen die inklappen
zodra de steun belast wordt.

Technische gegevens:

€ 498,00 22
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In combinatie met uw hefbrug of richtbank zijn de
pneumatische liften ontzettend handig. Ze zijn relatief
licht en makkelijk te verplaatsen.

Overige hefmiddelen

Ze zijn in twee hoogtes leverbaar. De SE DBT 2 is ideaal in
combinatie met een oprijrichtbank of rijbanen hefbrug. De SE
TBT 2 is bedoeld om een auto, die op de vloer staat, te kunnen
heffen. Deze gaat ook hoger. Soms is de opnamehoogte van de
SE DBT 2 te hoog. We adviseren u dan om de lage opnamepad
aan te schaffen. Afhankelijk van het autotype kunt u de
opnamepad kiezen.

00

Artikelnummer:
SE DBT 2

Pneumatische lift  DBT 2 RakJak

Technische gegevens:

Merk : Unitec  
Max. bel. : 2.000 kg  
Hoogte : min 146 mm

: max 349 mm
Aandrijving : pneumatisch
Luchtdruk : 8 bar
Gewicht : 11,25 kg

Deze pneumatische lift werkt erg  
praktisch in combinatie met o.a.
een richtbank.

€ 499,00 22

00

Artikelnummer:
SE TBT 2

Pneumatische lift  TBT 2

Technische gegevens:

Merk : Unitec
Max. bel. : 2.000 kg
Hoogte : min 173 mm

: max 457 mm
Aandrijving: pneumatisch
Luchtdruk : 8 bar
Gewicht : 18,45 kg

Pneumatische lift, een handig
hulpmiddel in combinatie met
hefbrug of als krik.

€ 679,00 22

00

Artikelnummer:
SE DBT 2L

Pneumatische lift verrijdbaar

Technische gegevens:

Merk : Unitec 
Max bel : 2.000 kg 
Hoogte : min 14,6 cm

  max 34,9 cm 
Aandrijving : pneumatisch
Luchtdruk : 8 bar
Gewicht : 18,3 kg

Verrijdbare pneumatische lift.

€ 699,00 22

00

Artikelnummer:
GY 053243

Wielheffer verrijdbaar set van 2 stuks

Technische gegevens:

Merk : GYS
Levering : set van 2 stuks 
Belastbaarheid: 680 kg (per stuk)

 
Wielmaat : 13"- 22" 
Max.maat : wiel  305mm
Gewicht : 18 kg 

Met deze verrijdbare hydraulische
wielheffer kan een auto snel
opgetild worden door middel van

€ 325,00 10

00

Artikelnummer:
SE GJ 4500

GoJak GJ 4500

Technische gegevens:

Merk : GoJak 
Type : GJ 4500 
Levering : per stuk 
Belasting : max 506 kg 
 : (2025 kg totaal) 
Wielmaat : 13"- 22" 
Max.maat : wiel  500 mm 
Gewicht : 19,5 kg 

€ 305,00 22

00

Artikelnummer:
SE GJ 465 Rack

Opbergrek voor GoJak

Technische gegevens:

Merk : GoJak
Type : GJ 465
Toepassing : opbergrek voor 

  GoJak

Het opbergrek is voorzien van
wieltjes waardoor u de GoJaks
gemakkelijk door de werkplaats
kunt verplaatsen.

€ 105,00 22
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Artikelnummer:
AT 1000002

Bruglift pneumatisch ATH 2500 kg

Technische gegevens:

Merk : ATH
Aandrijving: luchthydraulisch
Max werkdruk: 8 bar
Hefvermogen: 2500 kg
Hefslag : 260 mm
Breedte : 875 - 1420 mm

ATH bruglift voor
4-kolomsbruggen en
schaarhefbruggen.

€ 1.395,00 22

00

Artikelnummer:
AT 650007

Bruglift pneumatisch ATH 2000 kg

Technische gegevens:

Merk : ATH 
Aandrijving : luchthydraulisch
Max werkdruk: 10 bar 
Hefvermogen: 2000 kg 
Hefslag : 260 mm 
Breedte : 875-1420 mm 

ATH bruglift voor
4-kolomsbruggen en
schaarhefbruggen.

€ 1.250,00 22

00

Artikelnummer:
SC 03.5201

LED verlichtingsset 4 koloms hefbrug

Technische gegevens:

Merk : Scangrip
Type : Line Light 4
Vermogen : 4x14 W 4x1100

  lumen
Led's : 4x 216 PLCC 2 led
Elec spec : 220 V 80 W
Afmeting : 25x1630 mm (4x)
Gewicht : 4650 gram

Set met 4 lampen, transformator
en ophangsysteem.

€ 950,00 22

00

Artikelnummer:
SC 03.5225

LED verlichtingsset 2-koloms hefbrug

Technische gegevens:

Merk : Scangrip
Type : Line Light 2
Vermogen : 2x6W 980 lumen
Led : 96 PLCC 2 led
Elec spec : 220 V 12 W
Afmeting : 25x770 mm
Gewicht : 1500 gram

2x Line Light LED lamp, 8m kabel,
20W voeding en 5m aansluitkabel,
2 bevestigingsmagneten.

€ 365,00 63

00

Artikelnummer:
SAM LL315012-4

Set van 4 verlichtingstubes 36W/230V KVG

Technische gegevens:

Merk : LL 
Afmeting : 40x40x1745 mm
Vermogen : 36 W 
Aansluiting : 230 V 
Stablisator : EV6 
Levering : set van 4 stuks
Uitvoering : slagvast

  polycarbonate

Compacte armaturen speciaal
ontwikkeld voor hefbruggen. Set

€ 900,00 22

00

Artikelnummer:
LL 316012

Tube verlichting hefbrug 36W/230V KVG

Technische gegevens:

Merk : LL 
Afmeting : 40x40x1745 mm 
Vermogen : 36 W 
Aansluiting : 230 V 
Stablisator : EV6 
Levering : incl aansluitkabel 
Uitvoering : slagvast

  polycarbonate

Compacte armatuur speciaal
ontwikkeld voor hefbruggen.

€ 120,00 22

00

Artikelnummer:
SI 1405001

Mobiel hefplateau UP 3

Technische gegevens:

Merk : Silver 
Aandrijving : pneumatisch
Werkdruk : 6 bar
Snelheid : heffen, 49 sec

: dalen 35 sec
Hefverm. : 300 kg
Werktemp : 85°C max
Hefhoogte : 2830 mm max
Afmeting : 2990x880x1100
Gewicht : 450 kg

€ 4.250,00 99

00

Artikelnummer:
SI 1450000

Silver hefplateau voor spuitcabine UP 2

Technische gegevens:

Merk : Silver 
Aandrijving : hydraulisch/pneum
Werkdruk : 120 bar
Snelheid : heffen 30 sec

: dalen 25 sec
Hefverm. : 200 kg 
Uitslag naar buiten: 1130 mm
Werktemp : 85 graden max
Hefhoogte : 2980 mm max
Afmeting : 1490x660x1110 mm
Gewicht : 595 kg

€ 25.870,00 21
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Werkplaatskrukje

Om snel en efficiënt te kunnen werken zijn de juiste
hefmiddelen belangrijk. Op een hefbrug werken gaat
veel makkelijker en prettiger dan werken op de vloer. 
Met een hefbrug wordt de auto op een aangename
werkhoogte gebracht. 
Maar hoe zit het met de plaatwerker of monteur zelf,
werkt die ook in een goede en ergonomische
werkhouding? De oplossing hiervoor is een verrijdbare
werkplaatskruk of monteurskruk die afhankelijk van de
werkzaamheden in twee hoogtes leverbaar is.

De verrijdbare werkplaatskruk is voorzien van een comfortabele polyurethaan zitting, is eenvoudig schoon te houden en biedt een
goede comfortabele steun. De zitting is door een gasveer eenvoudig in hoogte te verstellen. De sterke kunststof onderzijde is
voorzien van 5 sterke, zeer degelijke zwenkwielen. Omdat er 5 zwenkwielen gemonteerd zijn schiet de werkplaatskruk nooit onder je
vandaan als de belasting op een kant zou komen. 
Er is een lage en hoge uitvoering. De hoge uitvoering kan ook uitstekend bij een werkbank gebruikt worden. 
De prijsstelling van de verrijdbare monteurskruk is zeer concurrerend!

Monteurskruk verrijdbaar laag model

Artikelnummer:

GL 203001100

Type : lage uitvoering
Onderstel : 5 zwenkwielen

  waarvan 2 geremd
Hoogte : verstelbaar van

  36-48 cm
Zitdeel : polyurethaan

Zeer degelijke en comfortabele werkkruk die d.m.v. een gasveer
in hoogte verstelbaar is.

Technische gegevens:

€ 127,50 65

Monteurskruk verrijdbaar hoog model

Artikelnummer:

GL 201001100

Type : hoge uitvoering
Onderstel : 5 zwenkwielen waarvan 2 geremd
Hoogte : verstelbaar van 52-80 cm
Zitdeel : polyurethaan

Zeer degelijke en comfortabele werkkruk die d.m.v. een gasveer
in hoogte verstelbaar is. De 5 zwenkwielen zorgen ervoor dat de
werkkruk stabiel is, perfect verrijdbaar en handig in gebruik. De
zitting is van polyurethane gemaakt waardoor de zitting
zitcomfort geeft en een lange levensduur heeft

Technische gegevens:

€ 139,50 65
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Vervang tijdig de opnamepads. Dit voorkomt schade
aan de auto of het wegschieten van de opname-arm.

Opnamepads hefbruggen

Voor diverse bruggen leveren wij opnamepads. Niet alle
opnamepads zijn hier afgebeeld. Heeft u een bepaald
opnameblok of pad nodig meet dan goed de maten op en neem
contact op met onze verkoop binnendienst. In veel gevallen is
een passende opnamepad leverbaar.

00

Artikelnummer:
UN D-30

Uno Liner rubber opnamepad

Technische gegevens:

Merk : Uno Liner
Afmeting : 160x120 mm
Hoogte : 20 mm

Rubber opnameblok met een
hoogte van slechts 20 mm.

€ 19,00 01

00

Artikelnummer:
SI 3000678

Rubber opnameblok X-2501 180x100x60 mm

Technische gegevens:

Merk : Silver
Afmeting : 180x100 mm
Hoogte : 60 mm

Rubber opnameblok met
geribbelde bovenzijde.

€ 39,00 21

00

Artikelnummer:
AT 639000

Opnamerubber laag ATH

Technische gegevens:

Merk : ATH
Afmeting : 180x120 mm
Hoogte : 40 mm

Rubber opnameblok met
geribbelde bovenzijde. Aan
onderzijde voorzien van gleuf voor
dorpelrand.

€ 30,60 26

00

Artikelnummer:
AT 639000H

Opnamerubber hoog ATH 180x120x80 mm

Technische gegevens:

Merk : ATH
Afmeting : 180x120 mm
Hoogte : 80 mm

Rubber opnameblok met
geribbelde bovenzijde. Aan
onderzijde voorzien van gleuf voor
dorpelrand.

€ 40,00 26

00

Artikelnummer:
BK 30100012030

Rubber opnamepad 120x100x30 tbv Hercules

Technische gegevens:

Merk : ATH
Afmeting : 120x100 mm
Hoogte : 30 mm

Rubber opnameblok lage
uitvoering, o.a. voor Hercules
hefbruggen.

€ 22,00 26

00

Artikelnummer:
BK 38.31.829

Universele opnameblok 200x100x40 mm

Technische gegevens:

Merk : Silver
Afmeting : 200x100 mm
Hoogte : 40 mm

Rubber opnameblok met
geribbelde bovenzijde.

€ 28,00 26
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00

Artikelnummer:
BK 047021850

Rubber opnamepad Ø 100 mm

Technische gegevens:

Merk : ATH 
Materiaal : rubber 
Diameter : 100 mm 
Diameter : 87 mm
Dikte  : 9 mm  
Hoogte  : 21 mm 

Rubber opnamepad met een
buitendiameter van 100 mm. Toe
te passen op Ravaglioli en Space
hefbruggen.

€ 16,95 26

00

Artikelnummer:
BK 047021850 MET

Rubber opnamepad Ø 100 mm + stalen plaat

Technische gegevens:

Merk : ATH 
Materiaal : rubber met stalen

  binnenzijde
Diameter : 100 mm 
Diameter : 87 mm
Dikte  : 9 mm  
Hoogte  : 21 mm 

Toe te passen op Ravaglioli en
Werther hefbruggen.

€ 15,00 26

00

Artikelnummer:
BK 15.87.420

Rubber opnamepad Ø 120 mm voor ZIPPO

Technische gegevens:

Merk : ATH 
Materiaal : rubber 
Diameter : 120 mm 
Dikte  : 16 mm  
Opmerking : pad met 3 gaten 

  voor opname plaat

Toe te passen op Zippo 2 koloms
hefbruggen.

€ 15,50 26

00

Artikelnummer:
AT 232H018

Opnamepad voor ATH 2 koloms hefbrug

Technische gegevens:

Merk : ATH 
Materiaal : rubber 
Diameter : 120 mm 
Dikte  : 15 mm  
Opmerking : pad met conische 

  onderrand valt in
  schotel,gat in 
  midden

Toe te passen op ATH 2 koloms
hefbruggen.

€ 28,00 26

00

Artikelnummer:
BK 121KP6Z215

Rubber opnamepad Ø 144 mm

Technische gegevens:

Merk : ATH 
Materiaal : rubber  
Diameter : 144 mm 
Diameter : 117 mm
Hoogte  : 20 mm 

Rubber opnamepad met een
buitendiameter van 144 mm. Toe
te passen op Ravaglioli
hefbruggen.

€ 15,00 26

00

Artikelnummer:
BK 047021040

Rubber opnamepad Ø 145 mm

Technische gegevens:

Merk : ATH 
Materiaal : rubber 
Diameter : 145 mm 
Dikte  : 26 mm  
Opmerking : voorzien van 3

  nokken. Afstand
  tot het gat 45
  mm

Toe te passen op OMCN en
Ravaglioli hefbruggen.

€ 15,00 26

00

Artikelnummer:
BK 047021041

Rubber opnamepad Ø 148 mm

Technische gegevens:

Merk : ATH 
Materiaal : rubber 
Diameter : 148 mm 
Dikte : 10 mm  
Hoogte  : 25 mm 

Rubber opnamepad met een
buitendiameter van 148 mm. Toe
te passen op Ravaglioli
hefbruggen.

€ 20,00 26

00

Artikelnummer:
BK SK2030-160

Rubber opnamepad Ø 160 mm

Technische gegevens:

Merk : ATH 
Materiaal : rubber  
Diameter : 160 mm 
Diameter : 153 mm
Dikte  : 10 mm
Hoogte  : 28 mm 

Rubber opnamepad met een
buitendiameter van 160 mm. Toe
te passen op Koni en Romeico
hefbruggen.

€ 28,00 26
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Bandenapparatuur

Steeds meer autoschadeherstelbedrijven willen hun
service verleggen en zijn op zoek naar
bandenbalanceer- en demonteerapparatuur. ATH levert
naast de hefbruggen een aantal aantrekkelijke
bandenmachines. Deze machines zijn uitstekend
geschikt voor de autoschadeherstelbranch. De
machines zijn eenvoudig in werking en aantrekkelijk
geprijsd. Daarnaast zijn er een aantal praktische
toebehoren zoals o.a. een kunststof montagekop om
beschadiging aan lichtmetalen velgen te voorkomen.

Er zijn drie types, oplopend van eenvoudig naar professioneel. Een topmachine op demonteergebied is de ATH 980. Deze machine is
uit te breiden met een hulparm waardoor de moeilijkste maten banden toch redelijk eenvoudig te de- en monteren zijn. De
balanceermachines beschikken over 11 verschilende programma's zoals een spakenprogramma waardoor het lood achter een spaak
van een lichtmetalen velg geplaatst kan worden. Daarnaast beschikken de machines over een eigen kalibratieprogramma zodat
kalibreren eenvoudig is. De balanceermachines worden geleverd met een conus opspanset met snelmoer en een velgbreedtemeter en
loodtang.

Banden de- en montageapparaat ATH-M52

Artikelnummer:

AT 151032

Merk : ATH
Type : M52
Elec spec : 400V 50Hz 3PH
Motorvermogen : 0,75 kW
Spanbereik binnen : 12"-22"
Spanbereik buiten : 14"-26"
Velgbreedte : 4"-16"
Wieldiameter max : 1050 mm
Afdrukbereik : 70-380 mm
Afmeting : 1115x1740x2170 mm (bxdxh)
Gewicht : 240 kg

Robuust demonteerapparaat, modern design

Technische gegevens:

€ 1.850,00 22

Banden de- en montageapparaat ATH-M72

Artikelnummer:

AT 151034

Merk : ATH
Type : M72
Elec spec : 400V 50Hz 3PH
Motorvermogen : 0,75-0,9 kW
Spanbereik binnen : 9"-26"
Spanbereik buiten : 11"-30"
Velgbreedte : 4"-13"
Wieldiameter max : 1050 mm
Afdrukbereik : 70-380 mm
Afmeting : 1115x1740x2170 mm (bxdxh)
Gewicht : 250 kg

Groot instelbereik, verstelbare opspanklauwen

Technische gegevens:

€ 2.295,00 22
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00

Artikelnummer:
AT LT-Opt-0113

Kunststof montagekop voor oa. AT 1980

Technische gegevens:

Merk : ATH 
Type : LT-Opt-0113 
Levering : complete set

  met inbusbouten 
Materiaal : staal/kunststof 
Toepassing : past op ATH

 1900 en 1980 serie.
Voorkomt beschadiging aan
lichtmetalen velgen.

€ 120,00 22

00

Artikelnummer:
AT RMK0745

Montagekop hoge spaken

Technische gegevens:

Merk : ATH 
Type : LT-Opt-0115 
Levering : complete set

  met inbusbouten 
Materiaal : staal/kunststof 
Toepassing : past op alle ATH

  bandenapparaten 

Voorkomt beschadigingen aan
lichtmetalen velgen.

€ 235,00 22

00

Artikelnummer:
AT 152004

Startset voor bandenapparatuur

Technische gegevens:

Merk : ATH 

Compleet set inclusief:
- 1000 x lood, 5-25 gram voor
  alu + stalen velgen
- 100 x plaklood 5 gram
- korte en lange ventielen
- emmer montagepasta
- kwast voor montagepasta
- ventieltrekker

€ 399,00 22

00

Artikelnummer:
AT RUF0185

Opspanflens voor 3,4 en 5 gats velgen

Technische gegevens:

Merk : ATH 
Type : 4F5
Toepassing : 3, 4 en 5 gats

  velgen
Instelbaar : van 95 - 215 mm

Deze universele opspanflens kan
aangepast worden voor 3, 4 en
5-gats velgen.

€ 520,00 22

Montagehulparm rechts ATH-34

Artikelnummer:

AT 151040

Merk : ATH
Type : A34
Werking : pneumatisch
Benodigde druk : 10 bar
Toepassing : past op de M52 en M72
Montagekant : rechts
Gewicht : 110 kg

Deze montagearm wordt rechts op de M52 of M72 de- en
montageapparaat geplaatst en is een onmisbaar hulpstuk.

Technische gegevens:

€ 985,00 22

Banden de- en montageapparaat ATH-M92

Artikelnummer:

AT 151036

Merk : ATH
Type : M92
Elec spec : 400V 50Hz 3PH
Motorvermogen : 0,7-0,9 kW
Spanbereik : 12"-26"
Velgbreedte : 4"-13"
Wieldiameter max : 1050 mm
Afdrukbereik : 70-380 mm
Afmeting : 1900x1900x2000 mm (lxbxh)
Gewicht : 505 kg

Topmachine met pneumatische opspanning, automatische
bandenlepel inclusief bandenlift en hulparm

Technische gegevens:

€ 9.995,00 22
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Bandenbalanceerapparaat ATH-W22

Artikelnummer:

AT 150030

Merk : ATH
Type : ATH W 22
Elec spec : 230 V 50 Hz
Meettijd : 7 sec
Meettolerantie : ± 1 gram
Velgbreedte : 1,5"- 20"
Velgdiameter : 12"- 24"
Wielgewicht max : 65 kg
Afmeting : 1300x1700x1150mm (bxdxh)
Gewicht : 119 kg

Nieuwe serie wielbalancer voor personenwagenbanden,
microprocessor gestuurd en met dubbele LED display

Technische gegevens:

€ 1.550,00 22

Bandenbalanceerapparaat ATH-W42

Artikelnummer:

AT 150031

Merk : ATH
Type : W42
Elec spec : 230V 50Hz 0,25kW
Meettijd : 7 seconden
Meettolerantie : ± 1 gram
Velgbreedte : 1,5"- 20"
Velgdiameter : 12"- 24"
Wielgewicht max : 65 kg
Wieldiameter max : 900 mm
Afmeting : 1300x1700x1150 mm (bxdxh)
Gewicht : 118 kg

Balanceermachines met 2D functie, wielafstand en velgdiameter

Technische gegevens:

€ 1.950,00 22

Bandenbalanceerapparaat ATH-W62

Artikelnummer:

AT 150032

Merk : ATH
Type : W62
Elec spec : 230V 50Hz 0,25kW
Meettijd : 7 seconden
Meettolerantie : ± 1 gram
Velgbreedte : 1,5"- 20"
Velgdiameter : 12"- 24"
Wielgewicht max : 65 kg
Wieldiameter max : 900 mm
Afmeting : 1300x1700x1150 mm (bxdxh)
Gewicht : 118 kg

Balanceermachines met 3D functie, wielafstand, velgdiameter

Technische gegevens:

€ 2.495,00 22

Bandenbalanceerapparaat ATH-W82

Artikelnummer:

AT 150033

Merk : ATH
Type : W82
Elec spec : 230V 50Hz 0,25kW
Meettijd : 7 seconden
Meettolerantie : ± 1 gram
Velgbreedte : 1,5"- 20"
Velgdiameter : 12"- 24"
Wielgewicht max : 65 kg
Wieldiameter max : 900 mm

Balanceermachines met 3D functie, wielafstand, velgdiameter
en velgbreedte worden automatisch ingesteld

Technische gegevens:

€ 4.450,00 22
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Mobiele voorbewerkingsunit

De Duster 3000 Downdraft is een mobiel afzuigsysteem
voor stof en spuitnevel, ontwikkeld voor
autoschadeherstelbedrijven. Een uniek filtersysteem
reinigt de aangezogen lucht van schadelijke stof en
overspraydeeltjes, toxic dampen, VOC's en andere voor
de gezondheid schadelijke stoffen. Juist de hele kleine
stofdeeltjes, waar zo voor gewaarschuwd wordt dat het
ernstige gezondheidsklachten kan veroorzaken, worden
uit de lucht gehaald. Er wordt tot 3 micron gefilterd.
Een afzuigwand kan hele kleine stofdeeltjes die lichter
zijn als lucht niet aanzuigen. De Duster 3000 kan door
het unieke uitblaassysteem in combinatie met de
aanzuiging aan 3 kanten wel deze deeltjes aanzuigen. 

De aangezogen lucht wordt teruggeblazen de werkplaats in. Het grootste deel, 93%, wordt recht boven de unit door een grote
opening omhooggeblazen. De overige lucht gaat het plenum in. Hierin zitten kleine gaatjes die de lucht naar beneden drukt. Aan het
einde zit een grotere opening. De lucht die omhoog gaat creëert een luchtstroom in de vorm van een paddestoel. Kleine stofdeeltjes
tot 3 micron worden naar de Duster toegedrukt. Door het plenum worden schuur- en spuitstof richting de Duster geduwd . De
luchtkwaliteit in de werkplaats wordt enorm verbeterd. Smart en medium repair kan in de werkplaats uitgevoerd worden wat het
rendement en gezondheid van de medewerkers enorm ten goede komt.

Mobiele voorbewerkingsunit Duster 3000

Artikelnummer:

CO ICA 00318

Merk : Duster
Type : 3000 Downdraft
Elec spec : 220 V 50-60 hz 1,3 hp
Luchtsnelheid : 2,4 m/s
Aanzuigcapaciteit : 5200 m3/h
Afmeting : filterkast 800x800x2600 mm 

: plenumlengte 3600 mm
Gewicht : 84 kg

Verrijdbare voorbewerkingsunit met een uniek filter en
uitblaassysteem ontwikkeld om spuitnevel, schuurstof, ISO's,
toxic dampen en VOC's op te zuigen, te filteren en schone lucht
terug de werkplaats in te blazen. Ideaal voor spotrepair.

Technische gegevens:

€ 8.495,00 36

• Schadelijke stofdeeltjes worden gefilterd tot 3 micron
• Prima te verrijden dankzij polyurethaan wielen
• Geen warmteverlies, lucht wordt gerecirculeerd
• Laag geluidsniveau, geen hinder voor medewerkers
• 220V aansluiting, laag stroomverbruik
• Digitaal filtercontrolesysteem met uitleesdisplay
• Kwalitatief hoogstaand product, perfect afgewerkt
• Beveiligd tegen oververhitting
• Voorzien van explosievrije afzuigmotor
• Zeer rendabele investering
• Creëert een gezonde werkomgeving

Voordelen:
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Het tijdig wisselen van de filters is voor een goede
werking van de Duster belangrijk. Er is een schema
beschikbaar waarop ingevuld kan worden wanneer het
filter vervangen moet worden en vervangen is.

Filters Duster 3000

De standtijd van de filters kan aanmerkelijk verlengd worden.
Het voorste filter vangt de meeste stof en verf op en zal als
eerste vol lopen. Door de filters regelmatig te laten rouleren
van links naar rechts, en het actiefkoolfilter op te schudden
gaan de filters veel langer mee.

Een kostenbesparende tip die u geld kan besparen!

00

Artikelnummer:
CO ICA 11703

Voorfilter paintstop tbv Duster 3000D+S

Technische gegevens:

Merk : Duster
Toepassing : Duster 3000 

  Downdraft en 
  standaard

Levering : set van 3 stuks

Paintstop voorfilter aan de
voorzijde groen en aan de
achterzijde voorzien van een
oranje kleeflaag.

€ 42,00 36

00

Artikelnummer:
CO ICA 11205

Inlaat en voorfilter tbv Duster 3000D

Technische gegevens:

Merk : Duster
Toepassing : Duster 3000 

  Downdraft
Levering : 3x paintstop filter 

  (CO ICA 11703)
: 3x inlaatfilter in 
  metalen behuizing

Inlaat en voorfilter voor de Duster
3000 Downdraft, set van 2x 3
stuks.

€ 525,00 36

00

Artikelnummer:
CO ICA 11209

Actief koolstoffilter tbv Duster 3000D

Technische gegevens:

Merk : Duster
Toepassing : Duster 3000 

  Downdraft
Levering : set van 3 stuks

Actief koolfilter in een metalen
behuizing

€ 550,00 36

00

Artikelnummer:
CO ICA 11207

Villedon (PF50) filter tbv Duster 3000D

Technische gegevens:

Merk : Duster
Toepassing : Duster 3000 

  Downdraft
Levering : per stuk

Villedon uitblaasfilter, hoge
kwaliteit zakkenfilter, type PF50.

€ 249,00 36

00

Artikelnummer:
CO ICA 00311

Plenum verhoging tbv vrachtwagens

Technische gegevens:

Merk : Duster
Toepassing : verhogingsstuk voor

  Duster 3000 
Lengte : 600 mm

Voor bedrijfswagens en trucks is
dit verhogingsset ontwikkeld. Het
komt met een velecro sluiting op
de Duster. Het plenum komt op
3200 mm hoogte i.p.v. 2600 mm.

€ 315,00 36

00

Artikelnummer:
CO ICA 00312

Standaard vervangend plenum tbv Duster

Technische gegevens:

Merk : Duster
Toepassing : standaard plenum

  voor Duster 3000 
Lengte : 3600 mm

Het plenum is van ijzersterk
materiaal gemaakt en heeft een
lange levensduur. Alleen scherpe
snijdende voorwerpen kunnen
schade aanrichten. Het plenum is
eenvoudig te wisselen.

€ 935,00 36
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Mobiele afzuigsystemen Duster

Island Clean air levert naast de Duster 3000 Downdraft,
die specifiek ontwikkeld is voor de
autoschadeherstelbranch, ook twee andere type
afzuigunits. De Duster 3000 standaard kan in allerlei
verschillende industrieen ingezet worden. Er is ook een
4 traps filtering, de filters zijn anders dan de
Downdraft. Het paintstop filter is hetzelfde maar het
honingraad filter en actiefkoolfilter is anders. Het
inlaatfilter heeft een groot oppervlakte van 5,6 m2 en
filtert tot 1 micron. Het filter is reinigbaar. Het
actiefkoolfilter heeft in tegenstellling tot de Downdraft
wel de mogelijkheid om de actief koolvulling te
wisselen als deze verzadigd is. Het uitblaasfilter is
standaard een Micro 85 filter maar kan eventueel
vervangen worden door een extra actief koolfilter. Dit is
alleen voor extreme omstandigheden en op aanvraag.

De Duster 3000 werkt op 220V en kan zo overal ingezet worden, er is geen installatie nodig. In feite is de Duster 3000 een grote en
hele zuivere luchtreiniger. De lucht wordt aan 3 kanten aangezogen, via een 4 traps filter gereinigd tot 3 micron. De schone lucht
wordt boven terug geblazen. De Duster kent vele toepassingen. Enkele voorbeelden zijn de houtindustrie maar ook plekken waar
gespoten moet worden in een huis of b.v. winkel of bedrijfspand. Bij nieuwbouw of renovatie is dit een ideale oplossing. Er wordt
geen lucht van buiten aangevoerd, de lucht wordt gefilterd en de ruimte weer ingeblazen. Er ontstaat een uitstekende luchtkwaliteit
en alle dampen, VOC's, Toxische stoffen en andere schadelijke dampen worden uit de lucht gefilterd. De Duster 3000 kan overal
ingezet worden en heeft een heel acceptabel geluidsniveau.

Mobiele afzuigunit Duster 3000 Standaard

Artikelnummer:

CO ICA 00315

Merk : Duster
Type : 3000 Standaard
Elec. spec. : 220 V 50-60 hz 1,3 hp
Luchtsnelheid : 2,4 m/s
Capaciteit : 5100 m³/h
Afmeting : filterkast 915x915x1830 mm
Gewicht : 85 kg

De Duster 3000 Standaard is ontwikkeld om spuitnevel,
schuurstof, ISO's, toxic dampen en VOC's aan te zuigen, te
filteren en schone lucht terug de werkplaats in te blazen. Er
wordt aan 3 zijden afgezogen. Via het Micron MP85 filter wordt
schone, tot 3 micron gefilterde lucht de ruimte ingeblazen.

Technische gegevens:

€ 7.495,00 36

Mobiele afzuigunit Duster 2000 Bodyshop

Artikelnummer:

CO ICA 00210

Merk : Duster
Type : D 2000FC
Elec spec : 220 V 50-60 hz 1 hp
Toerental : variabel
Aanzuigcapaciteit : 500 - 3600 m3/h
Afmeting : filterkast 580x520x 1450 mm 
Geluidsniveau : maximaal 72 db
Gewicht : 46 kg

Verrijdbare afzuigunit met 3 filters waaronder actiefkool.
Filtering tot 1 micron. Ontwikkeld om spuitnevel, schuurstof,
ISO's, toxic dampen en VOC's op te zuigen en te filteren, blaast
schone lucht terug

Technische gegevens:

€ 6.950,00 36
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00

Artikelnummer:
CO ICA 11702

Voorfilter paintstop tbv Duster 2000 Bo

Technische gegevens:

Merk : Duster
Toepassing : Duster 2000 

  Bodyshop
Levering : set van 2 stuks

Paintstop voorfilter, aan de
voorzijde groen en aan de
achterzijde voorzien van een
oranje kleeflaag.

€ 48,00 36

00

Artikelnummer:
CO ICA 11206

Inlaat en voorfilter tbv Duster 2000 Bo

Technische gegevens:

Merk : Duster
Toepassing : Duster 2000 

  Bodyshop
Levering : 2x paintstop filter

  (CO ICA 11702)
: 2x inlaatfilter in
  metalen behuizing

Kan tussentijds gereinigd worden
door de filtermat met een
stofzuiger schoon te zuigen.

€ 495,00 36

00

Artikelnummer:
CO ICA 11224

Actief koolstof navulling CO ICA 11210

Technische gegevens:

Merk : Duster
Toepassing : Duster 2000 

  Bodyshop
Levering : zak van 13 kg

Navulling met actiefkool in een zak
van 13 kg. De filters CO ICA 11210
kunt u hiermee navullen.

€ 215,00 36

00

Artikelnummer:
CO ICA 11226

Actief koolstof navulling tbv 3000S

Technische gegevens:

Merk : Duster
Toepassing : Duster 3000 

  Standaard
Levering : zak van 20 kg

Navulling met actief kool verpakt
in een zak van 20 kg. De filter CO
ICA 11406 kan hier mee nagevuld
worden.

€ 320,00 36

00

Artikelnummer:
CO ICA 11703

Voorfilter paintstop tbv Duster 3000D+S

Technische gegevens:

Merk : Duster
Toepassing : Duster 3000 

  Downdraft en 
  standaard

Levering : set van 3 stuks

Paintstop voorfilter aan de
voorzijde groen en aan de
achterzijde voorzien van een
oranje kleeflaag.

€ 42,00 36

00

Artikelnummer:
CO ICA 11204

Inlaat en voorfilter tbv Duster 3000S

Technische gegevens:

Merk : Duster
Toepassing : Duster 3000

  Standaard
Levering : 3x paintstop filter

  (CO ICA 11703)
: 3x inlaatfilter in
  metalen behuizing

Speciaal polyester filter, filtert tot
1 micron.

€ 665,00 36

00

Artikelnummer:
CO ICA 11602

Micro MP85 filter tbv Duster 3000S

Technische gegevens:

Merk : Duster
Toepassing : Duster 3000 

  Standaard
Afmeting : 597x597x290 mm
Levering : per stuk

Micro MP85 filter voor de Duster
3000 standaard. Hoge kwaliteit
filter, filtert tot 3 micron. Groot
filteroppervlak van 18m². De filter
is niet reinigbaar.

€ 475,00 36

00

Tip:

Om de levensduur van de filters te
verlengen is het belangrijk om de
filters regelmatig te rouleren van
de voorkant naar de zijkant. 
Het voorste filter loopt het eerste
vol. De levensduur van de filters
wordt hiermee enorm verlengd. 
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Stof in uw bedrijf is niet wenselijk. Het is slecht voor de
gezondheid en geeft een onverzorgde indruk van de
werkplaats. Bovendien blijkt stof in veel gevallen de
oorzaak van storingen aan compressoren en
lasapparatuur en kan zelfs de levensduur van
apparatuur sterk verkorten. 
Voorkomen is dus beter dan genezen. Een goede
oplossing is een centrale stofafzuiging waarbij het stof
uit de lucht gefilterd en naar buiten geblazen wordt.
Alle fijnstof wordt op deze wijze uit de werkplaats
verbannen. Hierbij is het van belang dat er een cycloon
en filterkast worden aangeschaft die geschikt zijn voor
uw specifieke bedrijfssituatie. De lengte van de pijp en
het aantal gebruikers dat gelijktijdig moet kunnen
werken is hierbij het uitgangspunt.

Een goede stofafzuiging begint bij een goed advies! Het hart van de afzuiginstallatie wordt gevormd door het leidingwerk. Een
identieke afzuigkracht op de diverse punten is geheel afhankelijk van een goede layout van het leidingwerk. Daarnaast zijn het type
cycloon, de filterkast en met name het soort filter en het filteroppervlak van groot belang. 
Als u een offerte aanvraagt voor centrale afzuiging maken wij, na een bezoek aan uw bedrijf, een tekening van het leidingwerk en
krijgt u gratis advies. Installatie is bij ons in goede handen maar u kunt dit natuurlijk ook zelf doen. 

CAV afzuigcycloon 1,6 kW met perslucht

Artikelnummer:

CA FOX 16

Merk : CAV 
Elec. spec. : 400 V 3 fase 50 Hz 
Luchtverplaatsing : 200 m³/h  
Onderdruk : 210 m/bar 
Stroomafname : 1,6 kW 4,30 A 
Filter oppervlakte : 4 m² 
Geluid : 65 dB
Filter reiniging : d.m.v. perslucht 
Afmeting : 450x1645x539 mm (lxbxh) 
Gewicht : 115 kg

Kleine afzuigcycloon 1,6 KW voorzien van Siemans turbine,
persluchtreiniging, longlife filter. 

Technische gegevens:

€ 3.950,00 30

CAV afzuigcycloon 3,0 kW met perslucht

Artikelnummer:

CA FOX 30

Merk : CAV 
Elec. spec. : 400 V 3 fase 50 Hz 
Luchtverplaatsing : 320 m³/h  
Onderdruk : 270 m/bar 
Stroomafname : 3,0 kW 7,2 A 
Filter oppervlakte : 4 m² 
Geluid : 68 dB
Filter reiniging : d.m.v. perslucht 
Afmeting : 450x1645x539 mm (lxbxh) 
Gewicht : 125 kg

Kleine afzuigcycloon 3 kW voorzien van Siemans turbine,
persluchtreiniging, longlife filter.

Technische gegevens:

€ 4.750,00 30
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CAV afzuigcycloon 3 kW met perslucht

Artikelnummer:

CA SK 30

Merk : CAV 
Elec. spec. : 400 V 3 fase 50 Hz 
Luchtverplaatsing : 300 m³/h  
Onderdruk : 235 m/bar 
Stroomafname : 3,0 kW 6,30 A 
Filter oppervlakte : 5 m² 
Geluid : 73 dB
Filter reiniging : d.m.v. perslucht 
Afmeting : 510x1150x1370 mm (lxbxh) 
Gewicht : 130 kg

Afzuigcycloon 3,0 KW voorzien van Siemans turbine,
persluchtreiniging, filterkast met longlife filter.

Technische gegevens:

€ 5.500,00 30

CAV afzuigcycloon 5,5 kW Eco

Artikelnummer:

CA Eco 55

Merk : CAV 
Elec. spec.  : 400 V 3 fase 50 Hz 
Luchtverplaatsing : 520 m³/h  
Onderdruk : 300 m/bar 
Stroomafname : 5,5 kW 13,3 A 
Filter oppervlakte : 7 m² 
Geluid : 75 dB
Filter reiniging : d.m.v. perslucht 
Afmeting : 1282x613x1381 mm (lxbxh) 
Gewicht : 250 kg

Afzuigcycloon 5,5 KW voorzien van Siemans turbine,
persluchtreiniging, separate filterkast met longlife filter.

Technische gegevens:

€ 8.200,00 30

CAV afzuigcycloon 7,5 kW Eco

Artikelnummer:

CA Eco 75

Merk : CAV 
Elec. spec. : 400 V 3 fase 50 Hz 
Luchtverplaatsing : 520 m³/h  
Onderdruk : 320 m/bar 
Stroomafname : 7,5 kW 16,7 A 
Filter oppervlakte : 7 m² 
Geluid : 75 dB
Filter reiniging : d.m.v. perslucht 
Afmeting : 1282x613x1381 mm (lxbxh) 
Gewicht : 255 kg

Afzuigcycloon 7,5 KW voorzien van Siemans turbine,
persluchtreiniging, separate filterkast met longlife filter.

Technische gegevens:

€ 8.950,00 30

CAV levert frequentiegeregelde turbines. Bij deze turbines komt
er in het leidingsysteem een meetsensor te zitten die constant
meet hoeveel afzuigkracht er gevraagd wordt. Op basis van het
aantal gebruikers wordt het motortoerental aangepast. Dit biedt
veel voordeel. Er wordt veel minder energie verbruikt, de
afzuigkracht is altijd optimaal en de turbine raakt nooit
oververhit. Er kan meer zuigvermogen uit een kilowatt gehaald
worden. Voor grote systemen waar met een wisselend aantal
gebruikers gewerkt wordt is dit de oplossing.

     Bel voor meer informatie: 0228-561100
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Frequentiegeregelde cycloon 3,0 kW

Artikelnummer:

CA SK 30i

Merk : CAV
Elec spec : 400 V 3 fase 50 Hz
Luchtverplaatsing : 320 m³/h 
Onderdruk : 270 m/bar
Stroomafname : 3 kW 7,2 A
Filter oppervlakte : 5 m²
Geluid : 67 dB
Filter reiniging : d.m.v. perslucht
Afmeting : 1093x6390x1275 mm (lxbxh)
Gewicht : 130 kg

Afzuigcycloon 3 kW frequentiegeregeld,constante
afzuigcapaciteit,al naar gelang aantal gebruikers.

Technische gegevens:

€ 8.600,00 30

Frequentiegeregelde cycloon 5,5 kW

Artikelnummer:

CA Eco 55i

Merk : CAV
Elec. spec. : 400 V 3 fase 50 Hz
Luchtverplaatsing : 520 m³/h 
Onderdruk : 300 m/bar
Stroomafname : 5,5 kW 13,3 A
Filter oppervlakte : 7 m²
Geluid : 75 dB
Filter reiniging : d.m.v. perslucht
Afmeting : 1280x1380x655 mm (lxbxh)
Gewicht : 250 kg

Afzuigcycloon 3 kW frequentiegeregeld,constante
afzuigcapaciteit,al naar gelang aantal gebruikers.

Technische gegevens:

€ 11.650,00 30

Frequentie geregelde cycloon 7,5 kW

Artikelnummer:

CA Brezza 7.5i

Merk : CAV 
Elec. spec. : 400 V 3 fase 50 Hz 
Luchtverplaatsing : 700 m³/h  
Onderdruk : 270 m/bar 
Stroomafname : 7,5 kW 16,7 A 
Filter oppervlakte : 14 m² 
Geluid : 80 dB
Filter reiniging : d.m.v. perslucht 
Afmeting : 1250x1120x2180 mm (lxbxh) 
Gewicht : 298 kg

Afzuigcycloon 7,5 KW met Siemans turbine, grote filterkast en
longlife filter en persluchtreiniging.

Technische gegevens:

€ 15.950,00 30

Frequentie geregelde cycloon 18,5 kW

Artikelnummer:

CA Tornado 15i

Merk : CAV 
Elec. spec. : 400 V 3 fase 50 Hz 
Luchtverplaatsing : 1050 m³/h  
Onderdruk : 360 m/bar 
Stroomafname : 18,5 kW 37 A 
Filter oppervlakte : 14 m² 
Geluid : 80 dB
Filter reiniging : d.m.v. perslucht 
Afmeting : 1250x1120x2180 mm (lxbxh) 
Gewicht : 530 kg

Afzuigcycloon 18,5 KW met Siemans turbine, grote filterkast en
longlife filter en persluchtreiniging.

Technische gegevens:

€ 29.150,00 30
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Energiezuil met geint. 3 fase cycloon

Artikelnummer:

CA Libeccio 16

Merk : CAV
Elec. spec. : 400 V 3 fase 50 Hz
Luchtverplaatsing : 200 m³/h 
Onderdruk : 210 m/bar
Stroomafname : 1,6 kW 4,3 A
Filter oppervlakte : 4 m²
Geluid : 65 dB
Filter reiniging : d.m.v. perslucht
Afmeting : 600x560x1953 mm (lxbxh)
Gewicht : 135 kg

Energiezuil met een geïntegreerde afzuigcycloon ontwikkeld
voor autoschade bedrijven.

Technische gegevens:

€ 5.250,00 30

Energiezuil met geint. 3 fase cycloon

Artikelnummer:

CA Libeccio 22

Merk : CAV
Elec. spec. : 400 V 3 fase 50 Hz
Luchtverplaatsing : 210 m³/h 
Onderdruk : 320 m/bar
Stroomafname : 2,2 kW 5,8 A
Filter oppervlakte : 4 m²
Geluid : 65 dB
Filter reiniging : d.m.v. perslucht
Afmeting : 600x560x1953 mm (lxbxh)
Gewicht : 135 kg

Energiezuil met een geïntegreerde afzuigcycloon ontwikkeld
voor autoschade bedrijven.

Technische gegevens:

€ 6.750,00 30

CAV energiearm met afzuigcycloon 1,3 kW

Artikelnummer:

CA Jolly

Merk : CAV Cycloon
Capaciteit      : 1,3 KW
Aansluitspanning : 400V 50Hz ( 2,6A )
Afmeting : 700 x 500 x 1400 mm
Gewicht : 75 kg 
Filterreiniging : d.m.v. perslucht 
Lengte arm/bereik : 6000 mm/76.93m2. 
Gewicht : 86 kg 

Voorzien van: 2 x 220V aansluiting; 2x stof afzuigpunt voorzien
van microswitch; 2x directe persluchtaansluiting; 2x gefilterde
en gereduceerde perslucht; 2x ophanghaak voor
schuurmachine. 

Technische gegevens:

€ 6.100,00 30

CAV energiearm afzuigcycloon 1,3 kW

Artikelnummer:

CA Jolly 2

Merk : CAV Cycloon
Capaciteit     : 1,3 KW
Aansluitspanning : 400V 50Hz ( 2,6A ) 
Afmeting : 700 x 500 x 1400 mm 
Gewicht : 75 kg 
Filterreiniging : d.m.v. perslucht 
Lengte arm/bereik : 6000 mm/76.93 m2 
Gewicht : 86 kg 
  
Energiebox voorzien van: 2 x 220V aansluiting; 2x stof
afzuigpunt; 1x schakelaar voor opstart cycloon; 2x directe
persluchtaansluiting; 2x gefilterde en gereduceerde perslucht;
2x ophanghaak.

Technische gegevens:

€ 5.850,00 30
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Als u gekozen heeft voor het juiste leidingwerk en een
goede cycloon, wilt u natuurlijk ook dat iedere
gebruiker gemakkelijk op iedere gewenste plek kan
werken. 
Omdat niet op iedere werkplek dezelfde eisen gesteld
worden, de wensen van gebruikers zijn nu eenmaal
verschillend en bovendien is iedere bedrijfsruimte
verschillend, bieden wij een zeer breed pakket armen,
energieboxen en railsystemen. Voor elke situatie en
ieder budget kunnen wij daardoor een passende
oplossing bieden. 

Als u een voorbewerkingswand heeft kunnen de CA CMP 200 units heel mooi in de afzuigwand geïntegreerd worden. Ligt uw budget
echter wat lager dan kunt u kiezen voor een eenvoudig afzuigpunt aan de wand met de microswitch CA S 11000. Per box kunt u
opgeven welk soort stopcontact erop moet komen, 16 A of 32 A en een 4- of 5-polige aansluiting. Alle energieboxen zijn voorzien van
veiligheidskoppelingen. Een goede stofafzuiging is een flinke investering. Desgewenst kunnen wij u een aantal referentieadressen van
collega's bij u in de buurt opgeven. Zij zullen hun positieve ervaring graag met u delen en u daarmee het nut van een dergelijke
investering sneller doen inzien. 

Afzuigarm 5 mtr met SR mono energiebox

Artikelnummer:

CA 35Bis RS Mono

Eenvoudige energiearm 5 meter lang. De arm is geschikt om
met 1 gebruiker aan te werken.  

De volgende voorzieningen zijn aanwezig:
• 1x stofafzuigpunt met microswitch voor
  automatisch inschakelen afzuigcycloon 
• 1x gefilterde en gereduceerde 
  persluchtaansluiting
• 1x directe persluchtaansluiting
• 2x ophanghaak voor schuurmachine
• 1x 220V aansluiting 16A

De ophanghoogte is 3.000 mm. Alle armen kunnen hoger
hangen, dit is een meerpijs.

Technische gegevens:

€ 1.875,00 30

Afzuigarm 5 mtr met energiebox SR1

Artikelnummer:

CA 35/5 SR1

Luxe zwaar uitgevoerde energiearm 5 meter lang. De arm is
met diverse boxen leverbaar, zie voor specificatie hiervan de
serie SR 1 - SR 5 boxen.  

De volgende voorzieningen zijn aanwezig:
• 2x stofafzuigpunt met microswitch voor
  automatisch inschakelen afzuigcycloon 
• 2x gefilterde en gereduceerde 
  persluchtaansluiting
• 1x directe persluchtaansluiting
• 2x ophanghaak voor schuurmachine
• 2x 220V aansluiting 16A

De ophanghoogte is 3.000 mm. 

Technische gegevens:

€ 2.415,00 30
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Afzuigarm 6 mtr met energiebox SR1

Artikelnummer:

CA 35/6 SR1

Luxe zwaar uitgevoerde energiearm 6 meter lang. De arm is
met diverse boxen leverbaar, zie voor specificatie hiervan de
serie SR 1 - SR 5 boxen.  

De volgende voorzieningen zijn aanwezig:
• 2x stofafzuigpunt met microswitch voor
  automatisch inschakelen afzuigcycloon 
• 2x gefilterde en gereduceerde 
  persluchtaansluiting
• 1x directe persluchtaansluiting
• 2x ophanghaak voor schuurmachine
• 2x 220V aansluiting 16A

De ophanghoogte is 3.000 mm.

Technische gegevens:

€ 2.410,00 30

Energiearm 6 mtr met box SR 1 SYN

Artikelnummer:

CA 35/6 SR 1 SYN

Luxe zwaar uitgevoerde energiearm 5 meter lang zonder
stofafzuiging. De arm is met diverse boxen leverbaar, zie voor
specificatie hiervan de serie SR SYN 1 -5 boxen.  

De volgende voorzieningen zijn aanwezig:
• 2x gefilterde en gereduceerde 
  persluchtaansluiting
• 1x directe persluchtaansluiting
• 2x ophanghaak voor schuurmachine
• 2x 220V aansluiting 16A

Deze armen zijn in 5, 6 of 7 meter te leveren. 
De ophanghoogte is 3.000 mm. 

Technische gegevens:

€ 2.190,00 30

Afzuigarm 7 mtr met energiebox SR1

Artikelnummer:

CA 35/7 SR1

Luxe zwaar uitgevoerde energiearm 7 meter lang. De arm is
met diverse boxen leverbaar, zie voor specificatie hiervan de
serie SR 1 - SR 5 boxen.  

De volgende voorzieningen zijn aanwezig:
• 2x stofafzuigpunt met microswitch voor
  automatisch inschakelen afzuigcycloon 
• 2x gefilterde en gereduceerde 
  persluchtaansluiting
• 1x directe persluchtaansluiting
• 2x ophanghaak voor schuurmachine
• 2x 220V aansluiting 16A

De ophanghoogte is 3.000 mm. 

Technische gegevens:

€ 2.650,00 30

CAV railsysteem 6mtr. zonder energiebox

Artikelnummer:

CA 47/B

Aluminium rail voorzien van kogelgelagerde loopwagens met
slangophangsysteem uitgevoerd met luchtrem. Levering is
exclusief energiebox!

Stappen:
1 kies lengte van de rail (3, 6, 9 of 12 mtr)
2 kies de gewenste box:
  SR 1 - 5  serie met stofafzuiging voor 2 gebruikers
  SR Monoposto voor 1 gebruiker
  SR 1 SYN serie zonder stofafzuiging 2 gebruikers
3 bepaal of de rail hoger als 3 mtr komt

1 + 2 + 3 = totaalprijs rail

Technische gegevens:

€ 1.445,00 30
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De volgende type energieboxen zijn leverbaar:

  Soort:        Gebruikers: Type:
• Hangende box 2 SR1 - SR 5 
• Hangende box 1 SR Monoposto
• Wandmontage 2 SRM 1-SRM 5 
• Wandmontage 1 SR Mono M1 - M5 
• Wandafzuigpunt 1 SR Mini - SR Mini plus
Deze boxen zijn met stofafzuiging.

• Hangende box 2 SR 1 SYN - SR 5 SYN
Deze boxen zijn zonder stofafzuiging.   

Energiebox 2x 230V

Artikelnummer:

CA SR 1

Deze energiebox wordt hangend gemonteerd aan het plafond,
afzuigarm of railsysteem. De box is van staal, poedergecoat en
luxe uitgevoerd.

De volgende voorzieningen zijn aanwezig:
• 2x stofafzuigpunt met microswitch voor
  automatisch inschakelen afzuigcycloon 
• 2x gefilterde en gereduceerde 
  persluchtaansluiting
• 1x directe persluchtaansluiting
• 2x ophanghaak voor schuurmachine
• 2x 220V aansluiting 16A

Voor andere stroomaansluitingen zie SR 2- SR 5.

Technische gegevens:

€ 765,00 30

Energiebox 1x 230V + 1x 400V 16A 4P

Artikelnummer:

CA SR 2

De SR serie bestaat uit 5 verschillende boxen. Deze zijn allemaal
identiek behalve de stroomaansluiting. Kies hieronder de
gewenste box:

SR 1: 2x 220V 16A
SR 2: 1x 220V 16A 1x 380V 16A (4 polige stekker)
SR 3: 1x 220V 16A 1x 380V 16A (5 polige stekker)
SR 4: 1x 220V 16A 1x 380V 32A (4 polige stekker)
SR 5: 1x 220V 16A 1x 380V 32A (5 polige stekker)

De 380V aansluiting is een euro stekker. De bekabeling in de
arm is aangepast op de stroom aansluiting.

Technische gegevens:

€ 775,00 30

Energiebox afzuiging perslucht en 220V

Artikelnummer:

CA SR Monoposto

Deze energiebox wordt hangend gemonteerd aan het plafond,
afzuigarm of railsysteem. De box is van staal, poedergecoat en
luxe uitgevoerd.

De volgende voorzieningen zijn aanwezig:
• 1x stofafzuigpunt met microswitch voor
  automatisch inschakelen afzuigcycloon 
• 1x gefilterde en gereduceerde 
  persluchtaansluiting
• 1x directe persluchtaansluiting
• 1x ophanghaak voor schuurmachine
• 1x 220V aansluiting 16A

Deze energiebox is om met 1 persoon aan te werken.

Technische gegevens:

€ 525,00 30
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Energiebox wandmontage 2x 230V

Artikelnummer:

CA SRM 1

Deze energiebox wordt gemonteerd aan de wand. De box is van
staal, poedergecoat en luxe uitgevoerd.

De volgende voorzieningen zijn aanwezig:
• 2x stofafzuigpunt met microswitch voor
  automatisch inschakelen afzuigcycloon 
• 2x gefilterde en gereduceerde 
  persluchtaansluiting
• 1x directe persluchtaansluiting
• 2x ophanghaak voor schuurmachine
• 2x 220V aansluiting 16A

Voor andere stroomaansluitingen zie SRM 2- SRM5.

Technische gegevens:

€ 775,00 30

Energiebox wand 1x230V +1x400V 16A 4P

Artikelnummer:

CA SRM 2

De SRM serie bestaat uit 5 verschillende boxen voor montage
op de wand. Deze zijn allemaal identiek behalve de
stroomaansluiting. Kies hieronder de gewenste box:

SRM 1: 2x 220V 16A
SRM 2: 1x 220V 16A         1x 380V 16A (4 polige stekker)
SRM 3: 1x 220V 16A         1x 380V 16A (5 polige stekker)
SRM 4: 1x 220V 16A         1x 380V 32A (4 polige stekker)
SRM 5: 1x 220V 16A         1x 380V 32A (5 polige stekker)

De 380V aansluiting is een euro stekker. De bekabeling in de
arm is aangepast op de stroomaansluiting.

Technische gegevens:

€ 775,00 30

Energiebox wand 2x230V

Artikelnummer:

CA SR Mono M 1

Deze energiebox wordt gemonteerd aan de wand. De box is van
staal, poedergecoat en luxe uitgevoerd.

De volgende voorzieningen zijn aanwezig:
• 1x stofafzuigpunt met microswitch voor
  automatisch inschakelen afzuigcycloon 
• 1x gefilterde en gereduceerde 
  persluchtaansluiting
• 1x directe persluchtaansluiting
• 1x ophanghaak voor schuurmachine
• 2x 220V aansluiting 16A

Andere aansluitingen zie SR Mono M1 - SR Mono M5.

Technische gegevens:

€ 590,00 30

Energiebox wand 1x230V +1x400V 16A 4P

Artikelnummer:

CA SR Mono M 2

De SR Mono M serie bestaat uit 5 verschillende boxen voor
montage op de wand. Deze zijn allemaal identiek behalve de
stroomaansluiting. Kies hieronder de gewenste box:

SR Mono 1: 2x 220V 16A
SR Mono 2: 1x 220V 16A+1x 380V 16A (4 polige stekker)
SR Mono 3: 1x 220V 16A+1x 380V 16A (5 polige stekker)
SR Mono 4: 1x 220V 16A+1x 380V 32A (4 polige stekker)
SR Mono 5: 1x 220V 16A+1x 380V 32A (5 polige stekker)

De 380V aansluiting is een euro stekker. De bekabeling in de
arm is aangepast op de stroomaansluiting.

Technische gegevens:

€ 600,00 30
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Afzuigpunt voor stof met microswitch

Artikelnummer:

CA SR Mini

Merk : CAV
Uitvoering : poedergecoate stalen wandhouder,

    afzuigpunt voorzien van microswitch

Deze afzuigpunten zijn geschikt voor wandmontage en zijn aan
te sluiten op een centraal afzuigsysteem. De stalen houder is
poedergecoat en gemakkelijk te bevestigen. Het afzuigpunt is
voorzien van een schuif, waar tevens een microswitch
ingebouwd zit die zorgt voor inschakeling van de afzuigcycloon.
Geschikt als stofafzuigpunt of om auto's uit te zuigen.

Technische gegevens:

€ 150,00 30

Stofafzuigpunt met switch en perslucht

Artikelnummer:

CA SR Mini Plus

Merk : CAV
Uitvoering : poedergecoate stalen wandhouder, 

    afzuigpunt voorzien van microswitch. 
    Persluchtaansluiting voorzien van 
    reduceerventiel

Dit afzuigpunt is geschikt voor wandmontage en is aan te
sluiten op een centraal afzuigsysteem. De stalen houder is
poedergecoat en gemakkelijk te bevestigen. Het afzuigpunt is
voorzien van een schuif, waar tevens een microswitch
ingebouwd zit, die zorgt voor inschakeling van de afzuigcycloon.
Ook is er een luchtaansluiting, die voorzien is van een
reduceerventiel, om de gewenste druk in te stellen. 

Technische gegevens:

€ 219,00 30

Energiebox perslucht+2x 230V

Artikelnummer:

CA SR 1 SYN

Deze energiebox is zonder stofafzuiging en wordt hangend
gemonteerd aan het plafond of aan een afzuigarm. De box is
van staal, poedergecoat en luxe uitgevoerd.

De volgende voorzieningen zijn aanwezig:
• 2x gefilterde en gereduceerde 
  persluchtaansluiting
• 1x directe persluchtaansluiting
• 2x ophanghaak voor schuurmachine
• 2x 220V aansluiting 16A

Voor andere aansluitingen zie SR 2 SYN - SR 5 SYN.

Technische gegevens:

€ 595,00 30

Energiebox 1x 230V +1x 400V 16A 4P

Artikelnummer:

CA SR 2 SYN

De SR SYN serie is zonder stofafzuiging en bestaat uit 5
verschillende boxen. Deze zijn allemaal identiek behalve de
stroomaansluiting. Kies hieronder de gewenste box:

SR 1 SYN : 2x 220V 16A
SR 2 SYN : 1x 220V 16A + 1x 380V 16A (4 p. stekker)
SR 3 SYN : 1x 220V 16A + 1x 380V 16A (5 P. stekker)
SR 4 SYN : 1x 220V 16A + 1x 380V 32A (4 p. stekker)
SR 5 SYN : 1x 220V 16A + 1x 380V 32A (5 p. stekker)

De 380V aansluiting is een euro stekker. De bekabeling in de
arm is aangepast op de aansluiting.

Technische gegevens:

€ 605,00 30
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Energiezuil+ 2x 230V

Artikelnummer:

CA NPB 1

De NPB serie is een staande energiezuil die luxe uitgevoerd en
prachtig vormgegeven is. De NPB zuil is van staal, poedergecoat
en heeft een opbergvak.

De volgende voorzieningen zijn aanwezig:
• 2x stofafzuigpunt met microswitch voor
  automatisch inschakelen afzuigcycloon 
• 2x gefilterde en gereduceerde 
  persluchtaansluiting
• 1x directe persluchtaansluiting
• 2x ophanghaak voor schuurmachine
• 2x 220V aansluiting 16A

Voor andere stroomaansluitingen zie NPB 1 - NPB 5.

Technische gegevens:

€ 1.198,00 30

Energiezuil 1x 230V +1x 400V 16A 4P

Artikelnummer:

CA NPB 2

De NPB serie bestaat uit 5 verschillende luxe energiezuilen.
Deze zijn allemaal identiek behalve de stroomaansluiting. Kies
hieronder de gewenste zuil:

NPB 1: 2x 220V 16A
NPB 2: 1x 220V 16A 1x 380V 16A (4 polige stekker)
NPB 3: 1x 220V 16A 1x 380V 16A (5 polige stekker)
NPB 4: 1x 220V 16A 1x 380V 32A (4 polige stekker)
NPB 5: 1x 220V 16A 1x 380V 32A (5 polige stekker)

De 380V aansluiting is een euro stekker. De bekabeling in de
arm is aangepast op de aansluiting.

Technische gegevens:

€ 1.198,00 30

Energiebox met afzuig perslucht en 220V

Artikelnummer:

CA CMP

Deze energiebox wordt ingebouwd in de wand van een
voorbewerkingsvloer en vormt hiermee een geheel waardoor
het er prachtig uitziet. Ideaal voor de gebruiker, alle
voorzieningen zijn binnen handbereik. 

De volgende voorzieningen zijn aanwezig:
• 1x stofafzuigpunt met microswitch voor
  automatisch inschakelen afzuigcycloon 
• 1x gefilterde en gereduceerde 
  persluchtaansluiting
• 1x directe persluchtaansluiting
• 1x ophanghaak voor schuurmachine
• 1x 220V aansluiting 16A

Technische gegevens:

€ 585,00 30

Energiebox met afzuig perslucht en 220V

Artikelnummer:

CA CMP SA

Deze energiebox is identiek aan de CA CMP. Het enige verschil
is dat de SA uitvoering een stalen behuizing heeft waardoor
deze opgebouwd kan worden. 

De volgende voorzieningen zijn aanwezig:
• 1x stofafzuigpunt met microswitch voor
  automatisch inschakelen afzuigcycloon 
• 1x gefilterde en gereduceerde 
  persluchtaansluiting
• 1x directe persluchtaansluiting
• 1x ophanghaak voor schuurmachine
• 1x 220V aansluiting 16A

Technische gegevens:

€ 895,00 30
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Slangenpakket zwart flexibele slang

Artikelnummer:

CA FLX

Merk : CAV
Levering : per meter
Toepassing : flexibele verbinding tussen

  energiebox en arm

Het FLX slangenpakket vormt een flexibele verbinding tussen de
afzuigarm en de energiebox. Het bestaat uit een buitenslang
waar, afhankelijk van het type box, stroomkabel,
persluchtslangen, stuurstroomkabel en afzuigslang doorheen
lopen en zorgt voor een nette afwerking. Ook voor hangende of
wandgemonteerde energieboxen. Het FLX slangenpakket moet
altijd apart besteld worden!

Technische gegevens:

€ 78,00 30

Slangenpakket witte aluminium behuizing

Artikelnummer:

CA RLX

Merk : CAV
Levering : per meter
Toepassing : buisverbinding tussen

  energiebox en arm
Kleur : wit poedergecoat

Het RLX slangenpakket vormt een verbinding tussen de
afzuigarm en de energiebox. Het bestaat uit een aluminium wit
poedergecoate buis waar, afhankelijk van het type box,
stroomkabel, persluchtslangen, stuurstroomkabel en afzuigslang
doorheen lopen en zorgt voor een nette afwerking. Ook voor
hangende of wandgemonteerde energieboxen. Het RLX
slangenpakket moet altijd apart besteld worden!

Technische gegevens:

€ 79,00 30

       Vervang tijdig de filters van uw cycloon!

Een stofafzuigcycloon is een behoorlijke investering waar u
graag lang plezier van wilt hebben. Onderhoud is heel
belangrijk! Het schuurstof wordt gefilterd door een "longlife"
filter. Dit filter moet, afhankelijk van het type, iedere 12 of 24
maanden vervangen worden. Gebeurt dit niet kan er stof
doorheen komen en is uw kostbare cyloon snel kapot.

       Een onderhoudscontract voorkomt al veel ellende!

Tip:

Leidingwerk stofafzuiging per meter

Artikelnummer:

CA leidingwerk

Merk : CAV
Lengte : per meter
Levering : inclusief alle toebehoren
Materiaal : aluminium

Leidingwerk voor stofafzuiging bestaande uit een aluminium
hoofdpijp met vertakkingen, koppelstukken in speciaal kunststof
en beugels in staal.

Technische gegevens:

€ 58,00 30
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Schuurstofzuiger longlife filter m.ketel

Artikelnummer:

STU ST1-C

Merk : Stucchi
Elec spec : 230V 50/60Hz
Motor vermogen : 1300 watt
Zuigkracht : 150 m³/h
Onderdruk : 210 mbar
Geluidsniveau : 72 dB
Afmeting : 450x450x800 mm
Gewicht : 32 kg
Filter : Longlife zakkenfilter
Reiniging filter : perslucht automatisch

Robuuste professionele stofzuiger ontwikkeld voor het afzuigen
van schuurstof. Deze stofzuiger heeft een krachtige motor. 

Technische gegevens:

€ 1.469,00 30

Schuurstofzuiger met longlife filter

Artikelnummer:

STU ST1-P

Merk : Stucchi
Elec spec : 230V 50/60Hz
Motor vermogen : 1300 watt
Zuigkracht : 150 m³/h
Onderdruk : 210 mbar
Geluidsniveau : 67 dB
Afmeting : 450x450x800 mm
Gewicht : 32 kg
Filter : Longlife zakkenfilter
Reiniging filter : perslucht automatisch

Robuuste professionele stofzuiger ontwikkeld voor het afzuigen
van schuurstof. Uniek filtersyteem met 5 jaar garantie. 

Technische gegevens:

€ 1.395,00 30

00

Artikelnummer:
STU MC5

Stofafzuigslang met electra kabel 5 mtr.

Technische gegevens:

Merk : Stucchi 
Lengte : slang 5 mtr
Diameter : slang 29 mm 
Levering : inclusief electra-

  kabel; exclusief 
  stekkers

Stofafzuigslang met ingebouwde
electrakabel. Speciaal voor
electrische schuurmachines,
levering zonder stekker.

€ 123,00 30

00

Artikelnummer:
STU AMM

Slanghouder met ophangbeugel

Technische gegevens:

Merk : Stucchi
Uitvoering : staal, poedergecoat
Kleur : wit

Stucchi magnetische slangkapstok
voor stofzuigerslang met
ophangbeugel voor de
schuurmachine. 
Voorzien van 3 schroefgaten.

€ 79,00 30

00

Artikelnummer:
STU AMM-magnetic

Magnetische slanghouder met ophangbeugel

Technische gegevens:

Merk : Stucchi
Uitvoering : staal, poedergecoat
Kleur : wit
Levering : inclusief magneet 

  bevestiging

Stucchi magnetische slangkapstok
voor stofzuigerslang met
ophangbeugel voor de
schuurmachine. Met zware
magneet overal op te hangen.

€ 89,00 30

00

Artikelnummer:
STU ARR-magnetic

Magneet ophangbeugel voor schuurmachine

Technische gegevens:

Merk : Stucchi
Uitvoering : staal, poedergecoat
Kleur : wit
Levering : inclusief magneet 

  bevestiging

Stucchi magnetische
ophangbeugel voor een
schuurmachine. Met zware
magneet overal op te hangen.

€ 55,00 30



109

Afzuiging -  Stofzuigers

Afzuiging

Schuurstofzuiger 2 motor longlife filter

Artikelnummer:

STU ST2-C

Merk : Stucchi
Elec spec : 250V 50/60Hz
Motor vermogen : 2600 watt
Zuigkracht : 300m³/h
Onderdruk : 210 mbar
Geluidsniveau : 68dB
Afmeting : 450x450x800 mm
Gewicht : 37 kg
Filter : Longlife zakkenfilter
Reiniging filter : perslucht automatisch

Robuuste professionele stofzuiger geschikt om met 2 mensen
gelijktijdig te werken regelbare zuigkracht.

Technische gegevens:

€ 1.895,00 30

Verrijdbare stofafzuiger m afzuigplateau

Artikelnummer:

STU ST2-Combi

Merk : Stucchi
Elec spec : 230V 50/60Hz
Motor vermogen : 2600 watt
Zuigkracht : 150 m³/h
Onderdruk : 300 mbar
Geluidsniveau : 68 dB
Afmeting : 500x1000x900 mm
Gewicht : 40 kg
Filter : Longlife zakkenfilter
Reiniging filter : perslucht automatisch

Deze combinatie stofzuiger is ideaal om losse delen te schuren
en is tevens een robuuste schuurstofzuiger.

Technische gegevens:

€ 2.350,00 30

00

Artikelnummer:
STU YSD5029

Y-stuk voor Stucchi stofzuiger

Technische gegevens:

Merk : Stucchi
Materiaal : kunststof
Aansl. stofzuiger: 50 mm
Aansl. schuurmachine: 2x31 mm

Met dit Y-hulpstuk kunt u twee
schuurmachines aansluiten op de
Stucchi stofzuiger.

€ 17,00 30

00

Artikelnummer:
STU MN020273

Verloop 3-traps

Technische gegevens:

Merk : Stucchi
Materiaal : kunststof
maten : 21,5/22

  28/28,5
  31,5/32

Mt dit verloopstuk is een verloop
te maken naar 3 verschillende
diameters.

€ 7,50 30

00

Artikelnummer:
CA M29

Rubber verloop 29

Technische gegevens:

Merk : CAV

Dit rubber verloopstuk 29 mm
wordt aan een zijde op de slang
bevestigd, de andere zijde past in
de "Speedy" energiewagen.

€ 11,00 30

00

Artikelnummer:
CA TA 44/L

Rubber verloop 48/29 voor energiebox

Technische gegevens:

Merk : CAV 

Dit rubber verloopstuk 48/29 mm
wordt aan één zijde op de slang
bevestigd, de andere zijde past in
alle CAV SR en CE types
energieboxen en armen.

€ 17,00 30
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Afzuigtafel 1000x1000x1000 mm 220V

Artikelnummer:

STU M1 small

Merk : Stucchi
Type : M1 small
Elec spec : 220V 50-60hz 280watt
Zuigkracht : 2000 m³/h
Afmeting : 1000x1000x1000 mm
Gewicht : 100 kg

Om losse delen te schuren is deze afzuigtafel een ideale
oplossing. De tafel is aan de bovenzijde voorzien van een
rubber mat die geperforeerd is waardoor het stof naar onder
afgezogen kan worden. Voordeel van de mat is dat delen niet
schuiven en stabiel er op blijven liggen. In de tafel zit een
krachtige motor met turbine. 

Technische gegevens:

€ 2.895,00 30

Schuurstofzuiger wandmontage 400V

Artikelnummer:

STU STM-TF

Merk : Stucchi
Elec spec : 400V 50/60Hz
Motor vermogen : 2,2 KW
Zuigkracht : 306 m³/h
Onderdruk : 210 mbar
Geluidsniveau : 72dB
Afmeting : 500x500x870
Gewicht : 60 kg
Filter : Longlife zakkenfilter
Reiniging filter : perslucht automatisch

Zeer krachtige afzuigturbine voor montage op de wand.
Geschikt om met 2-3 man gelijktijdig te werken.

Technische gegevens:

€ 3.450,00 30

Schuurstofzuiger v. wand longlife filter

Artikelnummer:

STU ST1-M

Merk : Stucchi
Elec spec : 230V 50/60Hz
Motor vermogen : 1300 watt
Zuigkracht : 150 m³/h
Onderdruk : 210 mbar
Geluidsniveau : 67 dB
Afmeting : 450x450x800 mm
Gewicht : 32 kg
Filter : Longlife zakkenfilter
Reiniging filter : perslucht automatisch

Robuuste professionele stofzuiger voor montage op de wand.
Longlife filter 5 jaar garantie. 

Technische gegevens:

€ 1.485,00 30

Schuurstofzuiger 2 motor wandmontage

Artikelnummer:

STU ST2-M

Merk : Stucchi
Elec spec : 230V 50/60Hz
Motor vermogen : 2600 watt
Zuigkracht : 300m³/h
Onderdruk : 210 mbar
Geluidsniveau : 72dB
Afmeting : 450x450x800 mm
Gewicht : 35 kg
Filter : Longlife zakkenfilter
Reiniging filter : perslucht automatisch

Robuuste professionele stofzuiger voor montage op de wand
ontwikkeld voor het afzuigen van schuurstof.

€ 2.049,00 30
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Het slotstuk van de afzuiginstallatie is de afzuigslang,
koppeling en aansluiting op de schuurmachine.

Toebehoren stofafzuiging

Heel handig zijn de stofafzuigslangen met geïntegreerde
luchtslang. Deze zijn op bijna iedere gewenste lengte leverbaar
en hebben als groot voordeel dat er met 1  slang wordt
gewerkt. Dit ziet er minder rommelig uit en werkt een stuk
makkelijker. De stofafzuigslangen passen direct op het
draaideel van de schuurmachine.
 

00

Artikelnummer:
CA 41 slang

Stofafzuigslang met perslucht 5 mtr.

Technische gegevens:

Merk : CAV 
Lengte : slang 5 mtr
Diameter : slang 29 mm 
Levering : inclusief perslucht-

  slang; exclusief 
  aansluitnippel

Stofafzuigslang met ingebouwde
persluchtslang. 

€ 110,00 30

00

Artikelnummer:
CA 45 slang

Stofafzuigslang met perslucht 7 mtr.

Technische gegevens:

Merk : CAV 
Lengte : slang 7 mtr
Diameter : slang 29 mm 
Levering : inclusief perslucht-

  slang; exclusief 
  aansluitnippel

Stofafzuigslang met ingebouwde
persluchtslang. 

€ 130,00 30

00

Artikelnummer:
CA 50 slang

Stofafzuigslang met perslucht 10 mtr

Technische gegevens:

Merk : CAV 
Lengte : slang 10 mtr
Diameter : slang 29 mm 
Levering :  inclusief perslucht-

  slang; exclusief 
  aansluitnippel

Stofafzuigslang met ingebouwde
persluchtslang. 

€ 165,00 30

00

Artikelnummer:
CA 57 slang

Stofafzuigslang met perslucht 13 mtr

Technische gegevens:

Merk : CAV 
Lengte : slang 13 mtr
Diameter : slang 29 mm 
Levering : inclusief perslucht-

  slang; exclusief 
  aansluitnippel

Stofafzuigslang met ingebouwde
persluchtslang. 

€ 190,00 30

00

Artikelnummer:
CA TA 29 antist.

Zuigslang rond 29 zwart antistatisch

Technische gegevens:

Merk : CAV
Lengte : per meter
Diameter : 29 mm

Stofafzuigslang antistatisch met
een diameter van 29 mm. Deze
slang is op de rol en kan in iedere
gewenste maat geleverd worden.

€ 8,50 30

00

Artikelnummer:
CA TA 40-4

Afzuigslang lengte 4 mtr rond 40

Technische gegevens:

Merk : CAV
Lengte : per meter
Diameter : 40 mm

Stofafzuigslang met een diameter
van 40 mm. Deze slang is op de
rol en kan in iedere gewenste
maat geleverd worden.

€ 65,00 30
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00

Artikelnummer:
CA 42

Autozuigset 4 delig + slang 4 mtr.

Technische gegevens:

Merk : CAV 
Lengte : slang 4 mtr
Diameter : slang 40 mm 
Levering : met 4 toebehoren

Zuigset 4 delig voor uitzuigen van
auto's. 

€ 145,00 30

00

Artikelnummer:
CA 8102

Flexibele slang gewapend rond 50Ø

Technische gegevens:

Merk : CAV
Lengte : per meter
Diameter : 50 mm
Uitvoering : gewapend
Toepassing : aansluitslang 

  afzuigcycloon

Sterke gewapende afzuigslang om
een afzuigcycloon aan te sluiten
op het leidingwerk

€ 18,00 34

00

Artikelnummer:
CA 8103

Flexibele slang gewapend rond 63Ø

Technische gegevens:

Merk : CAV
Lengte : per meter
Diameter : 63 mm
Uitvoering : gewapend
Toepassing : aansluitslang 

  afzuigcycloon

Sterke gewapende afzuigslang om
een afzuigcycloon aan te sluiten
op het leidingwerk

€ 19,00 34

00

Artikelnummer:
CA 145

Flexibele slang gewapend rond 80Ø

Technische gegevens:

Merk : CAV
Lengte : per meter
Diameter : 80 mm
Uitvoering : gewapend
Toepassing : aansluitslang 

  afzuigcycloon

Sterke gewapende afzuigslang om
een afzuigcycloon aan te sluiten
op het leidingwerk

€ 38,00 34

00

Artikelnummer:
CA 8105

Flexibele slang gewapend rond 100Ø

Technische gegevens:

Merk : CAV
Lengte : per meter
Diameter : 100 mm
Uitvoering : gewapend
Toepassing : aansluitslang

  afzuigcycloon

Sterke gewapende afzuigslang om
een afzuigcycloon aan te sluiten
op het leidingwerk

€ 47,00 34

00

Artikelnummer:
CA G 2

Kunststof slangkapstok CAV

Technische gegevens:

Merk : CAV
Uitvoering : kunststof
Kleur : zwart

Kunststof slangkapstok met
houder voor schuurmachine,
bevestiging aan de muur of
energiewagen

€ 16,50 34

00

Artikelnummer:
CA 99987

Stofzak v. CAV SK-40/55/75 en F2+F3

Technische gegevens:

Merk : CAV

Stofzak voor de CAV afzuigcycloon
type SK 40, SK 55 en SK 70 en F2
en F3 filterkast.

€ 2,95 30

00

Artikelnummer:
CA 99988

Stofzak v. K 15/SK22/ SK30/ Jolly

Technische gegevens:

Merk : CAV

Stofzak voor de CAV afzuigcycloon
type K 15 - SK 22 - SK 30 en Jolly.
 

€ 3,95 30
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Lasdampafzuiging

Lasrook is zeer schadelijk voor de gebruiker!

Om te voorkomen dat een gebruiker wordt blootgesteld
aan schadelijke lasdampen is een goede afzuiging
vereist. Het is allereerst een ARBO eis maar zeker ook
een absolute vereiste voor het creëren van een goede
werkomgeving. 

Er zijn verschillende afzuigsystemen leverbaar. De
keuze hangt vooral af van de grootte en indeling van de
werkplaats en het beschikbare budget.
Neem voor een goed advies contact op met onze
verkoopafdeling. 

Een railsysteem is altijd maatwerk. Hiervoor maken we
graag een vrijblijvende offerte.

Er drie basissystemen. Mobiel, vaste wandmontage met arm en een railsysteem. 
Een mobiel systeem ligt laag in prijs, kan op iedere werkplek worden gebruikt en wordt meestal geleverd met een mechanische filter
die de gezuiverde lucht terug de werkplaats in blaast. Een wandmontage systeem is handig in een kleinere werkplaats. Afhankelijk
van de gekozen armlengte wordt het bereik bepaald. Er kan direct of via een filterkast naar buiten geblazen worden. Meest ideaal is
een railsysteem. De rail hangt boven de werkplek en de verplaatsbare arm wordt naar de gewenste werkplek geschoven. Dit systeem
werkt prettig en kan op iedere maat geleverd worden.

Smartmaster lasdampafzuiger arm 3 mtr

Artikelnummer:

KE 64330

Merk : Kemper
Lengte arm : 3 meter
Capaciteit : 1500 Pa
Vermogen : 1,1 KW
Elec spec : 230V 50Hz
Geluidsniveau : 70 db(A)
Reinigingsgraad : >99%
Filter : glasvezel
Afmeting : 705x665x900 mm
Lasrook classificatie : W3

Robuuste krachtige lasdampafzuiger geschikt voor staal, chroom
en nikkel. Zeer scherpe prijs!

Technische gegevens:

€ 1.385,00 31

Profimaster lasdampafzuiging arm 3 mtr

Artikelnummer:

KE 60650101

Merk : Kemper
Lengte arm : 3 meter
Capaciteit : 2100 Pa
Elec spec : 3x400V 50Hz
Zuigkracht : max 2100 Pa
Geluidsniveau : 70 db(A)
Reinigingsgraad : <99%
Filter : glasvezel
Afmeting : 785x730x950 mm
Lasrook classificatie : W3

Profimaster lasdampafzuiger geschikt voor staal, chroom en
nikkel

Technische gegevens:

€ 2.115,00 31



Afzuiging -  Lasdampafzuiging

114 Afzuiging

Profimaster lasdampafzuiging arm 4 mtr

Artikelnummer:

KE 60650102

Merk : Kemper
Lengte arm : 4 meter
Capaciteit : 1500 Pa
Elec spec : 3x400V 50Hz
Zuigkracht : max 2100 Pa
Geluidsniveau : 70 db(A)
Reinigingsgraad : <99%
Filter : glasvezel
Afmeting : 785x730x950 mm
Lasrook classificatie : W3

Profimaster lasdampafzuiger geschikt voor staal, chroom en
nikkel

Technische gegevens:

€ 2.175,00 31

Merk   : Kemper
Lengte rail : 6 meter
Materiaal   : aluminium
Lengte arm : 4 meter

De Kemper railsystemen bieden de juiste oplossing om meer
plekken te voorzien van lasdampafzuiging en zijn op ieder
gewenste lengte leverbaar. 
Neem contact op met onze verkoopafdeling voor een vijblijvend
advies of een offerte op maat.

Technische gegevens:

Afzuigarm slanguitv 7 mtr wandconsole

Artikelnummer:

KE 79007

Merk : Kemper
Lengte arm : 7 mtr
Diameter zuigslang : 150 mm
Levering : arm, compleet met wandconsole
Uitvoering arm : flexibel

Kemper afzuigarm in slanguitvoering, lengte 7 meter. Deze
afzuigarmen zijn speciaal ontwikkeld voor het afzuigen van
schadelijke dampen en stoffen bij de bron. De afzuigarm moet
aangesloten worden op een centraal systeem of een losse
ventilator. 

Technische gegevens:

€ 1.515,00 31

Afzuigarm slanguitv 10 mtr wandconsole

Artikelnummer:

KE 79410

Merk : Kemper
Lengte arm : 10 meter
Diameter zuigslang : 150 mm
Aantal draai/knikpunten : 3
Uitvoering : flexibele slang

Afzuigarm voor lasdamp in slanguitvoering, lengte 10 meter
geschikt om lasrook, dampen, gassen, lichte stof en oplosmiddel
op te zuigen.

De armen zijn leverbaar in lengte's van 4 tot 10 meter. Kijk op
de website of informeer bij onze verkoopafdeling.

Technische gegevens:

€ 3.500,00 31



115

Spuiterij -  B TEC spuitpistoolreinigers

Spuiterij

B TEC spuitpistoolreinigers

De B TEC spuitpistoolreinigers zijn echt een juweel in
de mengkamer. De buitenzijde is vervaardigd van
speciaal RVS wat een gepolijste en prachtige uitstraling
heeft. De werking is precies zoals de uitstraling doet
vermoeden, in een woord perfect. Voor iedere functie
op de machine is een krachtige membraampomp die
iedere functie aanstuurd,en zorgt voor een krachtige
reiniging. De speciaal gevormde nozzels, sproeiers en
borstels dragen bij aan een perfecte reiniging van de
verfspuit. De speciale luchtaansluiting voorkomt dat er
tijdens het reinigen vuil in de luchtkanalen komt.
Ergonomie en gebruiksgemak stonden bovenaan bij de
ontwikkeling van deze machines.

De BT D-800 is het topmodel. Deze reiniger is uitgevoerd met 6 membraampompen. In deze reiniger kunt u zowel conventionele-, als
met watergedragen lakken vervuilde verfspuiten automatisch reinigen. De speciale BT H2O reiniger vervangt het water en heeft groot
voordeel dat de spuit veel schoner wordt, er automatisch gereinigd kan worden, u geen stank heeft van vervuild water en de
standtijd veel langer is. Bovendien hoeft u niet met thinner na te reinigen.
De BT D-800 combinatiereiniger bespaart u ruimte,  u kunt gelijktijdig handmatig en automatisch reinigen met een geweldige
reinigingskracht. Niet voor niets heeft B TEC de "Bundespreis" gewonnen met deze innovatieve machine.

Spuitpistoolreiniger combinatie RVS

Artikelnummer:

BT D-800

Merk : B TEC 
Uitvoering : speciaal gepolijst RVS 
Afmeting : 1200x700x1820 (bxdxh) 
Aantal pompen : 6 stuks 
Diam. afzuigkanaal : 100 mm 
Levering : reiniger voor thinner en water
 : opvangbak verrijdbaar 

Maar liefst zes pompen zorgen ervoor dat uw spuit perfect
gereinigd wordt en dat u alle functies onafhankelijk en
gelijktijdig uit kunt voeren.Dit is de beste machine die op dit
moment gemaakt wordt en is bekroond met de Bundespreis!

Technische gegevens:

€ 6.695,00 43

Automatische spuitpistoolreiniger

Artikelnummer:

BT UD-800

Merk : B TEC
Uitvoering : speciaal gepolijst RVS
Afmeting : 750x600x1970 (bxdxh)
Aantal pompen : 3 stuks
Diam. afzuigkanaal : 100 mm
Levering : reiniger voor thinner of water
 : opvangbak verrijdbaar.

Een krachtige spuitpistoolreiniger voorzien van 3
membraampompen. Gelijktijdig handmatig en automatisch
reinigen. Voorzien van alle functies.

Technische gegevens:

€ 4.185,00 43
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B TEC SUMO spuitpistoolreiniger

B TEC heeft een nieuw concept combireiniger
ontwikkeld, de S.U.M.O.

S.U.M.O. staat voor Set Up My Own Machine.
U kunt geheel naar eigen wens uw
combispuitpistoolreiniger samenstellen. Aan de ene
kant kunt u kiezen om de verfspuit waar met een
conventioneel product gespoten wordt te reinigen, hier
werkt u met thinner. Aan de andere kant kunnen de
verfspuiten waar watergedragen producten mee
gespoten worden gereinigd worden. Aan beide zijden
kunt u een keuze maken uit 4 modules, reinigen met de
hand met een borstel, doorspuiten van de verfspuit,
automatisch reinigen en een naspoelreiniger. 
Als eerste wordt er gekozen voor de basiskast, deze is
prachtig uitgevoerd en compleet in RVS. Het is
mogelijkheid om deze aan de wand te hangen.
Vervolgens worden de gewenste modules uitgekozen
en indien gewenst de onderkast. 

Stel online uw eigen S.U.M.O. samen!

De S.U.M.O. kan ook compleet  aangeschaft worden. De S.U.M.O. is een prachtige combireiniger die in geen enkele mengruimte zal
misstaan. In veel bedrijven worden de verfspuiten voor watergedragen lakken nog gereinigd met water. Hier is een veel betere
oplossing voor. In de S.U.M.O. kunnen verfspuiten voor watergedragen verf geheel automatisch gereinigd worden. In feite wordt er
op precies dezelfde wijze gewerkt als met thinner. Het verschil is de reinigingsvloeistof. 
B TEC levert de BT H2O. Dit is een krachtige reiniger die de verfspuit veel beter reinigt als met de hand. De verfspuit is schoner,
wordt door de reinigingsvloeistof niet aangetast en er wordt tijd bespaart. Er geen waterbak met stilstaand water wat erg
onhygiënisch is. De S.U.M.O is ook een doorbraak als het op de prijs aankomt! Informeer naar de scherpe prijs of stel via de website

SUMO spuitpistoolreiniger combinatie RVS

Artikelnummer:

BT 080.025.105.055

Merk : B TEC
Uitvoering : modulair opgebouwde reiniger 100%

  RVS
Afmeting : 900x630x1010 mm
Ø afzuigkanaal : 100 mm
Levering : spuitpistoolreiniger voor thinner en

  water in RVS

Deze SUMO spuitpistoolreiniger heeft een tot nu toe ongekende
prijs-kwaliteitverhouding. Er is een reiningsgedeelte voor thinner
en een automatisch reinigingsdeel voor watergedragen spuiten.
Uitvoering in RVS, ongekende prijs kwaliteitverhouding. Dit is de
meest complete uitvoering, naar wens anders samen te stellen.

Technische gegevens:

€ 4.498,00 43

• Stel uw eigen combireiniger samen
• 100% uitgevoerd in RVS
• Voorzien van krachtige membraampompen
• Iedere functie heeft een eigen regelventiel
• Watergedragen verfspuit automatisch reinigen
• Compact gebouwd, compleet afsluitbaar
• Voorzien van goede afzuiging
• Zeer concurrerende prijs
• Eenvoudig online samen te stellen
• Dankzij RVS goed schoon te houden
• Prachtige reiniger om te zien

Voordelen:
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Handmatige spuitpistoolreiniger

Artikelnummer:

BT M-800

Merk : B TEC 
Uitvoering : speciaal gepolijst RVS 
Afmeting : 750x600x1970 (bxdxh) 
Aantal pompen : 1 stuks 
Diameter afzuigkanaal : 100 mm 
Levering : reiniger voor thinner of water
 : opvangbak verrijdbaar voor 30

  en 60 ltr vaten 

Handmatige spuitpistoolreiniger waarmee de spuit handmatig
gereinigs kan worden. Geschikt voor water en thinner. 

Technische gegevens:

€ 2.450,00 43

Verzamelstation RVS

Artikelnummer:

BT RST 01

Merk : B TEC 
Uitvoering : aluminium
Afmeting : 350x500x1000 (bxdxh)
Aansl. afzuiging : 60 mm
Levering : verzamelstation

Om verfresten te verzamelen, verfblikken uit te laten lekken en
lak- en verdunningsresten op een milieu- en ARBO
verantwoordelijke wijze op te ruimen.Aan de onderzijde
voorzien van een rooster waar o.a. blikken kunnen uitlekken.
Het verzamelstation is voorzien van een afzuigpunt en een
handmatig in te schakelen venturi. 

Technische gegevens:

€ 389,00 43

00

Artikelnummer:
BT 35.15.05

Klem voor haan spuitpistool

Technische gegevens:

Merk : B TEC
Materiaal : speciaal staal
Levering : per stuk
Toepassing : borging haan van

  spuitpistool

Klem gemaakt van speciaal staal
om tijdens het reinigen van het
spuitpistool de haan open te
houden.

€ 19,50 58

00

Artikelnummer:
HI 304086

Opvangemmer BT RST 01 deksel spanring

Technische gegevens:

Merk : B TEC
Uitvoering : stalen opvangemmer

  met deksel en
  spanring

Levering : per stuk

Stalen opvangemmer met deksel
en spanring voor gebruik onder
verzamelstation BT RST 01.

€ 13,00 43

00

Artikelnummer:
BT 10.50.15.10

Nylon kwast & slang spuitpistoolreiniger

Technische gegevens:

Merk : B TEC
Levering : schoonmaakborstel 

  voor thinner incl.
  slang

Toepassing : spuitpistool
  reinigen

Met deze borstel kunnen spuiten
goed gereinigd worden. De borstel
is uitgevoerd in speciale haren
voor een krachtige reiniging.

€ 39,00 58

00

Artikelnummer:
BT PH-01

Papierrolhouder uitgevoerd in RVS

Technische gegevens:

Merk : B TEC
Materiaal : RVS
Papierrol : 390 mm

RVS papierrolhouder, geschikt
voor papierbreedte tot 350 mm,
wandmontage of staand te
gebruiken

€ 78,00 43
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Spuitpistoolreiniger handm en autom

Artikelnummer:

BT starter 01

Merk : B TEC 
Uitvoering : speciaal gepolijst RVS 
Afmeting : 640x510x370 (bxdxh) 
Aantal pompen : 2 membraampompen
Diameter afzuigkanaal : 100 mm

Basismodel spuitpistoolreiniger uitgevoerd in RVS voor een
aantrekkelijke prijs. De machine heeft automatische en
handmatige reiniging waarbij het spuitpistool krachtig gereinigd
wordt. Ruimtebesparend vanwege wnadmontage, als optie is er
een cabinet leverbaar. Ideaal als extra reiniger voor
grondverfspuiten.

Technische gegevens:

€ 2.165,00 43

Spuitpistoolreiniger handmatig

Artikelnummer:

BT starter 02

Merk : B TEC 
Uitvoering : speciaal gepolijst RVS 
Afmeting : 640x510x370 (bxdxh)
Aantal pompen : 1 membraampomp
Diameter afzuigkanaal : 100 mm

Basismodel spuitpistoolreiniger uitgevoerd in RVS voor het
handmatig schoonmaken van de verfspuit. De machine beschikt
over een krachtige membraampomp die via de
schoonmaakborstel een krachtige straal reinigingsvloeistof of
thinner verpompt. Ruimtebesparend vanwege wandmontage,
als optie is er een cabinte leverbaar.

Technische gegevens:

€ 1.389,00 43

00

Artikelnummer:
BT BC 01-04

Basiskabinet voor Starter 01 en 02

Technische gegevens:

Merk : B TEC 
Uitvoering : staal, verzinkt
Afmeting : 670x500x650

  (bxdxh)

Deze kabinet is gemaakt voor de
BT starter 01 en de BT starter 02
als u deze niet aan de wand wilt
monteren.

€ 345,00 43

00

Artikelnummer:
BT 065.015.030.005

Pneumatische afsluitklep BT 800 + UD 800

Technische gegevens:

Merk : B TEC
Levering : pneumatische 

  afsluitklep met
  wandhouder

Toepassing : B TEC 
  spuitpistoolreinigers
  D-800 en UD-800

Pneumatische afsluitklep die
voorkomt dat reinigingsvloeistof of
thinner afgezogen wordt door het

€ 625,00 43

00

Artikelnummer:
BT H2O

Reinigingsvloeistof watergedragen lakken

Technische gegevens:

Merk : B TEC
Levering : geconcentreerd,

  in can van 10 ltr
Werking : 20 liter water

  toevoegen

Milieuvriendelijke H2O
reinigingsvloeistof, tast de
verfspuit niet aan en is biologisch
afbreekbaar.

€ 89,00 43

00

Artikelnummer:
BT CM-900

Coaguleermiddel 12x900 gr

Technische gegevens:

Merk : B TEC
Type : CM-900
Verpakking : 12x900 gr

Coaguleermiddel om water, wat
vervuild is met lakresten, te
reinigen.

€ 349,00 43
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Spuitpistoolreiniger Speedbox 2

Artikelnummer:

BT Speedbox 2

Merk : B TEC
Uitvoering : RVS
Aantal pompen : 1
Afmeting : 530x250x780

Complete spuitpistoolreiniger voor het inwendig reinigen van
spuitpistolen voor watergedragen lak. De reiniger is zo compact
dat deze gemakkelijk opgehangen kan worden, ook in een
spuitcabine. Geeft een goede reiniging en is veel beter dan
handmatig reinigen. In combinatie met de B TEC H2O
reinigingsvloeistof geeft dit een absoluut schone verfspuit.

Technische gegevens:

€ 1.175,00 43

Spuitpistoolreiniger Speedbox 3

Artikelnummer:

BT Speedbox 3

Merk : B TEC
Uitvoering : RVS
Aantal pompen : 1
Afmeting : 530x250x780 mm

Dit is waarschijnlijk de kleinste automatische spuitpistoolreiniger
ter wereld. Reinigt het spuitpistool zowel van binnen als van
buiten. Geschikt voor thinner of reinigingsvloeistof. Voorzien
van timer en afzuiging. Eenvoudig aan de wand te monteren,
ook in de spuitcabine te gebruiken. Geeft een perfect
reinigingsresultaat. 

Technische gegevens:

€ 1.565,00 43

00

Artikelnummer:
WC 60130

Walcom magnetische spuitpistool houder

Technische gegevens:

Merk : Walcom
Afmeting : 200x145x232 mm 

  (lxdxh)
Materiaal : staal
Gewicht : 1,5 kg

Handige magnetische wandhouder
voor spuitpistolen. Ruimte voor
twee verfspuiten en verfzeefjes.
Kan ook vastgeschroefd worden.

€ 58,00 37

00

Artikelnummer:
MO 10 90 11 01 13

Ophanghaak enkel voor spuitpistool

Technische gegevens:

Merk : Monaldi
Uitvoering : staal, poedergecoat

Deze haak kan aan de wand
worden gemonteerd of met behulp
van magneten op iedere stalen
ondergrond worden geplaatst.

€ 20,00 40

00

Artikelnummer:
MO 10 90 11 01 15

Standaard laag voor spuitpistool

Technische gegevens:

Merk : Monaldi
Uitvoering : staal, poedergecoat

Verfspuitstandaard om verfspuit
los op een tafel te kunnen
plaatsen. 

€ 24,00 40

00

Artikelnummer:
MO 10 90 11 01 16

Rekje voor 3 spuitpistolen

Technische gegevens:

Merk : Monaldi
Uitvoering : staal, poedergecoat

Dit rek kan aan de wand bevestigd
worden maar ook, met behulp van
magneten, op iedere stalen
ondergrond geplaatst worden.

€ 49,00 40
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B TEC mengkamer inrichting

Naast prachtige spuitpistoolreinigers produceert B TEC
een uitgebreide lijn RVS werktafels met toebehoren
zodat u uw mengkamer in kunt richten zoals dat in uw
situatie het beste past. Er zijn verschillende tafels
leverbaar. Verschillend in maatvoering maar zo
ontwikkeld dat ze uitstekend met elkaar te combineren
zijn en er een prachtige maar zeker ook praktische
ruimte ontstaat.

De mengtafel BT painty 02 speelt in op de huidge tendens. Steeds meer wordt de mengkamer zo ingericht dat er centraal als het
ware een "kookeiland" onstaat wat gevormd wordt door twee ruggelings tegen elkaar geplaatste mengtafels. De mengtafel is
bijzonder qua uitvoering. De afzuiging, verdeeld over de hele wand, bestaat uit een paar sleuven. Hierdoor is de afzuiging veel beter
dan dat er alleen aan de bovenzijde afgezogen wordt. De mengtafel wordt standaard geleverd met veel toebehoren. Zo worden er
aan aantal haken meegeleverd om de verfspuit op te hangen, is er een houder voor papier aanwezig en een luchtaansluiting bovenop
de tafel naast de venturi.

Mengtafel RVS 1200 mm met afzuigwand

Artikelnummer:

BT painty 02

Merk : B TEC 
Uitvoering : RVS, voorzien van afzuigkap met

  3-voudige afzuiging
Afmeting : 1118x618x1420 (bxdxh)
Levering : mengtafel
 : 4x ophanghaak voor spuitpistool
 : 1x papierrolhouder
 : 1x houder afvalzak
 : 1x venturi en luchtkoeling

Deze mengtafel heeft een afzuigkap met venturi.  In het
werkblad is een rooster met opvangbak. De afzuigwand is
voorzien van 3 afzuigpunten.

Technische gegevens:

€ 1.440,00 43

Mengtafel RVS 1800 mm met afzuigwand

Artikelnummer:

BT Painty 02-1800

Merk : B TEC 
Uitvoering : RVS, voorzien van afzuigkap met

  3-voudige afzuiging
Afmeting : 1798x618x1420 (bxdxh)
Levering : mengtafel
 : 4x ophanghaak voor spuitpistool
 : 1x papierrolhouder
 : 1x houder afvalzak 

Deze mengtafel heeft een afzuigkap voor aansluiting op centrale
afzuiging.  In het werkblad is een rooster met opvangbak. De
afzuigwand is voorzien van 3 afzuigpunten.

Technische gegevens:

€ 1.950,00 43
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Mengtafel afsluitbaar RVS met afzuigwand

Artikelnummer:

BT painty 04

Merk : B TEC
Uitvoering : RVS, afzuigkap met 3-punts afzuiging
Afmeting : 1118x618x1420 (bxdxh)
Levering : mengtafel, 4x haak voor spuitpistool

  papierrolhouder en houder afvalzak

Perfect afgewerkte mengtafel, 100% RVS, 1200 mm breed en
afsluitbaar met deurtjes. De achterwand is voorzien van 3
afzuigpunten: onder, boven en over de hele breedte een
spleetafzuiging. Alle dampen worden goed afgezogen ook
onderin de kast. Onderin zijn 2 opbergplanken. De mengtafel
wordt geleverd met handige toebehoren waaronder vier
ophanghaken voor verfspuiten en een papierrolhouder.

Technische gegevens:

€ 1.850,00 43

Mengtafel RVS bovenblad dicht achterwand

Artikelnummer:

BT painty 01

Merk : B TEC 
Uitvoering : RVS bovenblad, gegalvaniseerd

  stalen onderstel
Afmeting : 1118x618x1420 (bxdxh)
Werkhoogte : 98,5 mm
Levering : werktafel met achterwand
 : 4x ophanghaak voor spuitpistool
 : 1x papierrolhouder
 : 1x magneetstrip zware uitvoering

Prachtige en zeer praktische mengtafel met een gesloten RVS
achterwand en werkblad. In het werkblad is een rooster
verwerkt met daaronder een opvangbak.

Technische gegevens:

€ 825,00 43

00

Artikelnummer:
BT AS-600

Werktafel RVS 600x600x985 mm

Technische gegevens:

Merk : B TEC 
Uitvoering : RVS 
Afmeting : 600x600x985 mm

  (bxdxh)
Levering : incl 2 opbergplanken

Degelijke, in 100% RVS,
uitgevoerde werktafel die speciaal
gemaakt is om een weegschaal in
de mengruimte te plaatsen. 

€ 535,00 43

00

Artikelnummer:
BT AS-1200

Werktafel RVS 1200x600x985 mm

Technische gegevens:

Merk : B TEC 
Uitvoering : RVS 
Afmeting : 1200x600x985 mm

  (bxdxh) 
Levering : incl 2 opbergplanken 

Het werkblad is aan de
rechterzijde voorzien van een
rooster met daaronder een lekbak. 

€ 715,00 43

00

Artikelnummer:
BT AS-R600

Achterwand RVS 600x500 mm

Technische gegevens:

Merk : B TEC 
Uitvoering : RVS 
Afmeting : 600x500 

Deze achterwand is een
uitbreiding voor de werktafel BT
AS-600 of BT AS-B en zorgt voor
een gladde achterwand die,
dankzij het RVS materiaal, perfect
schoon te houden is.

€ 115,00 43

00

Artikelnummer:
BT AS-R1200

Achterwand RVS 1200x500 mm

Technische gegevens:

Merk : B TEC 
Uitvoering : RVS 
Afmeting : 1200x500

Deze achterwand is een
uitbreiding voor de werktafel BT
AS-1200 en zorgt voor een gladde
achterwand die, dankzij het RVS
materiaal, perfect schoon te
houden is.

€ 149,00 43
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Explosieveilige ventilator

Artikelnummer:

DR 2050

Merk : Drester
Elec. spec. : 380 V 

  (3PH nul + aarde)
Verbruik : 250 Watt
Gewicht : 10 kg
Capaciteit : 715 m3/uur
Uitvoering : explosieveilig 
Afmeting : 340x315x300 mm
Aanzuigflens : 125 mm

Explosieveilige afzuigmotor voor het centraal afzuigen van een
mengruimte. Op de ventilator wordt leidingwerk aangesloten.

Technische gegevens:

€ 1.150,00 40

Droogstation voor lakstalen

Artikelnummer:

BT ST-01

Merk : B TEC
Type :  ST-01
Afmeting : 300x440x200 mm
Droging : infrarood en perslucht
Temperatuurbereik : 35-90°C

Het drogen van watergedragen spuitstalen werkt met dit
droogstation snel en gemakkelijk. Met de timer kan voor
perslucht en infrarood afzonderlijk een tijdsinstelling gekozen
worden. Via de drukregelaar is de persluchtdruk instelbaar.

Technische gegevens:

€ 415,00 43

UV droger met 1 lamp

Artikelnummer:

BT UV-01

Merk : B TEC
Type : BT UV-01
Elec spec : 230 V 50 Hz
Vermogen : 400 Watt
Aantal cassettes : 1
Afmeting cassette : 300x170 mm
Droogoppervlakte : 600x400 mm

De B-TEC UV drogers zijn ontwikkeld om UV lakken snel te laten
drogen. UV licht kan schadelijk zijn en daarom filtert deze UV
droger UV-B en UV-C. De droger is compact en degelijk
gebouwd, de lamp is in hoogte verstelbaar van 200 tot 2000
mm. 

Technische gegevens:

€ 1.950,00 43

UV droger met 2 lampen

Artikelnummer:

BT UV-02

Merk : B TEC
Type : BT UV-02
Elec spec : 230 V 50 Hz
Vermogen : 2x 400 Watt
Aantal cassettes : 2
Breedte cassette : 2x 300x170 mm
Droogoppervlakte : 800x600 mm

De B-TEC UV drogers zijn ontwikkeld om UV lakken snel te laten
drogen. UV licht kan schadelijk zijn en daarom filtert deze UV
droger UV-B en UV-C. De droger voldoet aan UV klasse A welke
het minst schadelijk is. 

Technische gegevens:

€ 2.750,00 43
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B TEC UV drogers

Nieuw in het programma zijn de UV drogers van B TEC.
spuitmaterialen op basis van UV geven een enorme
werksnelheid maar vergen wel een specifieke UV
droger. Er zijn verschillende soorten UV, een aantal zijn
zeer schadelijk. De B TEC UV drogers zijn van het type
UV-A en het minst schadelijk. Het zeer schadelijke UV-B
en UV-C wordt door deze droger uitgefilterd.

De B TEC UV drogers zijn compact gebouwd en beschikken over een aparte voeding met schakelkast waar de bediengsunit in
gemonteerd zit. De lampen zijn in hoogte verstelbaar van 200 tot 2200 mm. De bediening is heel eenvoudig. 
Er is een digitale display waar de droogtijd aangegeven wordt en te verstellen is. Met de Memory knop kunnen 4 instellingen vast
gelegd worden.
De UV drogers hebben een aantrekkelijke prijsstelling en B TEC staat garant voor een lange levensduur. 
Er zijn twee verschillende type, de BT UV-01 met 1 lamp  en de BT UV-02 met 2 lampen. Het verschil zit in de grootte van het
droogoppervlakte.

UV droger 2 lamps telescopisch onderstel

Artikelnummer:

BT UV-02-L

Merk : B TEC
Type : BT UV-02-L
Soort UV : UV-A
Elec spec : 230 V 50 Hz
Vermogen : 2x 400 Watt
Aantal cassettes : 2
Droogoppervlakte : 800x600 mm
Afmeting onderstel : 890x1090x1560 mm

De B TEC UV drogers om UV lakken snel te laten drogen. Uniek
is het filter voor de lampen. Er komt geen fel licht maar een
getemperde blauwe gloed waardoor de medewerkers in de
omgeving niet bloot staan aan fel licht. Zeer korte droogtijd!

Technische gegevens:

€ 3.650,00 43

UV droger 4 lamps telescopisch onderstel

Artikelnummer:

BT UV-04-L

Merk : B TEC
Type : BT UV-04-L
Soort UV : UV-A
Elec spec : 230 V 50 Hz
Vermogen : 4x 400 Watt
Aantal cassettes : 4
Droogoppervlakte : 800x1260 mm
Afmeting onderstel : 890x1090x1560 mm

De B TEC UV drogers om UV lakken snel te laten drogen. Uniek
is het filter voor de lampen. Er komt geen fel licht maar een
getemperde blauwe gloed waardoor de medewerkers in de
omgeving niet bloot staan aan fel licht. Zeer korte droogtijd!

Technische gegevens:

€ 5.225,00 43
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B TEC infrarooddrogers

Nieuw in ons programma zijn de B Tec
infrarooddrogers. De drogers, allemaal korte golf
voorzien van rode lampen, zijn erg snel qua droging. De
bouw van de drogers is zo gemaakt dat ze erg stabiel
zijn en beschikken over een geintergreerde schakelkast
in de kolom. De grotere drogers hebben een zeer stabiel
onderstel wat bovendien verlaagd is zodat er onder een
dorpelrand door gereden kan worden. Alle drogers
(behalve de handlamp) worden geleverd met
automatische afstandsmeting welke d.m.v. een
gekleurde led de afstand indicatie aangeeft. Is de
afstand niet goed dan schakelt de droger uit. Via de 4
geheugenstanden kunnen er eigen programma's
gemaakt worden.

De topmodellen BT IR B-03T en IR BT-06T beschikken bovendien over een temperatuur controle. Vooral bij het droger van kunststof
delen is dit onmisbaar. De temperatuur wordt van te voren ingesteld en de temperatuur sensor meet constant of de ingestelde
temperatuur niet overschreden wordt. Als de maximum temperatuur bereikt wordt dan gaat de droger zijn vermogen automatisch
aanpassen. Schade wordt hiermee voorkomen en het hele droogproces is op deze manier 100% onder controle. Mocht tijdens het
droger b.v. de afstand veranderen en wordt de droger even verplaats dan is er een geheugenstand die ervoor zorgt dat de ingestelde
droogtijd daadwerkelijk gerealiseerd wordt.

Infrarooddroger KG 6 temperatuur control

Artikelnummer:

BT IR-B06T

Merk : B TEC 
Type : B-06T 
Elec. spec. : 380 V 50 Hz 
Vermogen lampen : 6120 Watt 
Aantal lampen : 2x3 
Breedte cassette : 550 mm 
Droogoppervlakte : 1000x1500 mm 
Onderstel : 1100x1250x1760 (bxdxh)
Geheugenstanden : 4 
Inschakeling : per 2 lampen 

Automatische afstandmeting en temperatuurcontrole.

Technische gegevens:

€ 4.125,00 43

Infrarooddroger KG 3 temperatuurcontrole

Artikelnummer:

BT IR-B03T

Merk : B TEC 
Type : B-03T 
Elec. spec. : 230 V 50 Hz 
Vermogen lampen : 3200 Watt 
Aantal lampen : 3 
Breedte cassette : 550 mm 
Droogoppervlakte : 1000x800 mm 
Onderstel : 890x1090x1560 (bxdxh) 
Geheugenstanden : 4 
Inschakeling : de lampen kunnen afzonderlijk

  van elkaar ingeschakeld worden 

Automatische afstandmeting en temperatuurcontrole.

Technische gegevens:

€ 2.895,00 43
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Monaldi infrarood handlamp met timer

Artikelnummer:

MO 11 90 10 30 02

Merk : Monaldi 
Elec. spec. : 230V - 4,5A 
Vermogen : 1000 Watt 
Breedte : 440 mm 
Droogoppervlak : 0,1 m2 
Gewicht : 1,5 kg

Deze handdroger is voorzien van een kortegolflamp. De cassette
is 44 cm breed. Ideaal te gebruiken voor kleine reparaties. De
droogtijd wordt op de timer ingesteld en nadat deze verlopen is,
slaat de droger automatisch af.

Technische gegevens:

€ 425,00 40

Infrarooddroger KG onderstel en timer

Artikelnummer:

BT IR-B01

Merk : B TEC 
Type : B-01
Elec. spec. : 230 V 50 Hz 
Vermogen : 500 Watt 
Breedte casette : 230 mm 
Droogoppervlakte : 400x300 mm 
Leveringsomvang : handlamp met verrijdbaar

   onderstel en schakel-
  automaat met timer

Deze golfdroger is ideaal als droger voor spot repair, plamuur
plekken. Verrijdbaar onderstel voorzien is van degelijke wielen
en gemakkelijk te verplaatsen.

Technische gegevens:

€ 675,00 43

Infrarooddroger KG 2 lamps afstandmeting

Artikelnummer:

BT IR-B02

Merk : B TEC 
Type : B-02 
Elec. spec. : 230 V 50 Hz 
Vermogen : 2100 Watt 
Aantal : 2 
Cassette : 550 mm 
Droogopp. : 600x800 mm 

Specifiek ontwikkeld voor spotrepair, korte droogtijd en
automatische afstandmeting. Timer met apart in te schakelen
flash off en full power. Neemt weinig ruimte in en zeer
concurrerende prijs. 

Technische gegevens:

€ 1.195,00 43

Infrarooddroger KG 1 lamp met timer

Artikelnummer:

BT IR-B01-B

Merk : B TEC
Type : B01-B
Elec. spec. : 230 V 50 Hz
Vermogen : 1020 Watt
Aantal cassettes : 1
Breedte cassette : 550 mm
Droogoppervlakte : 600x400 mm

Specifiek ontwikkeld voor spotrepair, heeft een korte droogtijd
en beschikt over 1 lamp. Het onderstel is, net als de droger,
degelijk, robuust en keurig afgewerkt.

Technische gegevens:

€ 630,00 43
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Nitroheat

Nitroheat is een revolutie bij het spuiten van verf als
het gaat om kosten en kwalitieit

Ideaal is om te spuiten met schone droge warme lucht.
Stikstof is droog, inert en heeft een vochtigheidsgraad
lager dan 0,2%.
Nitroheat zet perslucht om in stikstof en verwarmt dit
waardoor er met verwarmde stikstof in plaats van
perslucht gespoten wordt.
Nitroheat bestaat uit een 5-traps filtersysteem, een
membraam waar de perslucht omgezet wordt in stikstof
en een regelkast waar de spuittemperatuur ingesteld
wordt. Nitroheat wordt aangesloten op een bestaande
persluchtinstallatie en produceert genoeg stikstof voor
3 spuiters gelijktijdig.

Bespaar tussen de 15 en 30% op uw verfkosten!

De kosten van verf daalt gegarandeerd met 15%. Bovendien is er een enorme tijdsbesparing van minimaal 10-15%. 
Met perslucht is er sprake van werveling in de lucht en ondanks alle filters is de luchtkwaliteit nooit 100%. Omdat stikstof inert is
(bewegenloos en traag), en dus geen wervelingen heeft, is er een veel betere en gelijkmatiger verdeling en dekking van de lak. De
verf gaat  n een veel gelijkmatigere stroom naar het object. Het opbrengen van de lak gaat beter en sneller. Dit wordt natuurlijk
mede veroorzaakt omdat er met verwarmde stikstof gewerkt wordt. De spuit temperatuur is exact instelbaar. Er is ook een
gigantische reductie van overspray. De kwaliteit van het spuitwerk is beter. De glans is mooier, er is geen sinaasappeleffect meer en
metallic lak staat beter. Een uitermate rendabele investering die als de investering terugverdient is blijvend rendement brengt. 

NitroHeat spuitsysteem warme stikstof

Artikelnummer:

WE NH1-36

Merk : NitroHeat
Type : NH1
Scheiding : membraamtechnologie
Filter : 5 stappen filtering
Elec. spec.: : 220V 50Hz 165W
Afmeting : 122x122x140 cm
Gewicht : 118 kg
Max flow : 47,5 m³/u
Zuiverheid : meer dan 98%
Temperatuur : 2°C - 50°C

Bespaar tussen de 15% en 35% op uw verfkosten, verbeter de
kwaliteit van het spuitwerk en bespaar minimaal 10% tijd.

Technische gegevens:

€ 25.350,00 38

• Bespaart gegarandeerd 15% op uw verfkosten
• Minimaal 10% tijdsbesparing in uw spuitproces
• Kwaliteitsverbetering, lakstand staat beter
• Geen sinaasappeleffect meer
• Gigantische reductie van de overspray
• Eenvoudige installatie
• Minder kosten in spuitcabine onderhoud
• Milieuvriendelijk, maatschappelijk verantwoord
• Enorme kostenbesparing
• Zeer rendabele investering
• U bent uw concurrentie vooruit

Voordelen:
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Walcom

De Thermodry bestaat uit een 4-traps filtering waarmee
de persluchtkwaliteit drastisch verbetert wordt en veel
voorkomende fouten in het spuitproces geëlimineerd
worden:

1. voorfilterelement voor water met automatische aftap
voor condens
2. olie seperatiefilter voor oliedampen
3. silicagelfilter voor een 100% droge lucht
4. actief koolfilter voor de laatste vervuiling, de lucht is
ademlucht (max olieresidu <0,0003 mg/m³)

De perslucht wordt via een verwarmingselement en een
verwarmde slang waar een verwarmingsspiraal in zit op
de ingestelde temperatuur gebracht. Op het display kan
o.a. de levensduur van de filters afgelezen en de
temperatuur ingesteld worden.
De Thermodry is een echte rendementsbrenger en
voorkomt problemen in het spuitproces.

Perslucht is het transportmiddel voor lak. Het grote nadeel is dat perslucht koud en vochtig is en snel condenseert in de leiding.
Ideaal is om lak te verwerken rond de 22°C, met perslucht is dit 4 á 5°C. De Thermodry verwarmt de perslucht tot 40 á 50°C
waardoor de lak 20-25°C wordt. Verwarmde lak vloeit mooier, is veel sneller droog en geeft een enorme besparing in kosten. U
bespaart minimaal 20-40% in stookkosten en 20-25% in droogtijd. Bovendien is de eindkwaliteit van het spuitwerk zichtbaar mooier. 

Walcom Thermodry TD1 Pro zonder slang

Artikelnummer:

WC 60152

Merk : Walcom
Type : TD1Pro
Afmeting : ± 500x600x200 mm (bxhxd)
Elec spec : 220V 50hZ (max) 2200W
Max capaciteit : 1200 l/min
Temperatuur : instelbaar +20°C - +70°C

De Thermodry verwarmt de perslucht tussen de 40° -70°C.
Verwarmde lak vloeit mooier, is veel sneller droog en geeft een
enorme besparing in kosten.
Resultaat: Betere kwaliteit, veel kortere droogtijd, enorme
besparing op de stookkosten en besparing op het lakverbruik. 
Levering is zonder verwarmingsslang.

Technische gegevens:

€ 1.995,00 37

Walcom Thermodry TD3 Pro zonder slang

Artikelnummer:

WC 60151

Merk : Walcom
Type : TD3Pro
Afmeting : ± 700x900x200 mm (bxhxd)
Elec spec  : 220V 50hZ (max) 2200W
Max capaciteit : 1200 l/min
Temperatuur : instelbaar +20°C - +70°C
Gewicht : 21 kg
Filtering  : 4-traps

De Thermodry verwarmt de perslucht tot 40 á 50°C waardoor
de lak 20-25°C wordt. Verwarmde lak vloeit mooier, is veel
sneller droog en geeft een enorme besparing in kosten.

Technische gegevens:

€ 3.895,00 37
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Walcom Thermodry TD1 Pro incl 12m slang

Artikelnummer:

WC 60152-set

Merk : Walcom
Type : TD1Pro
Afmeting : ± 500x600x200 mm (bxhxd)
Elec spec : 220V 50hZ (max) 2200W
Max capaciteit : 1200 l/min
Temperatuur : instelbaar +20°C - +70°C

De Thermodry verwarmt de perslucht tussen de 40° -70°C.
Verwarmde lak vloeit mooier, is veel sneller droog en geeft een
enorme besparing in kosten.
Resultaat: Betere kwaliteit, veel kortere droogtijd, enorme
besparing op de stookkosten en besparing op het lakverbruik. 
Levering is inclusief een verwarmingsslang van 12 mtr.

Technische gegevens:

€ 2.750,00 37

Walcom Thermodry TD3 Pro incl 12m slang

Artikelnummer:

WC 60151-set

Merk : Walcom
Type : TD3Pro
Levering : incl 12 meter slang
Afmeting : ± 700x900x200 mm (bxhxd)
Elec spec : 220V 50hZ (max) 2200W
Max capaciteit : 1200 l/min
Temperatuur : instelbaar +20°C - +70°C
Filtering : 4-traps
Gewicht : 21 kg

Met de Thermodray wordt lak warm opgebracht. 
Resultaat: Betere spuit kwaliteit, kortere droogtijd, enorme
besparing op de stookkosten en besparing op het lakverbruik.

Technische gegevens:

€ 4.650,00 37

00

Artikelnummer:
WC 3064076

Walcom afstandsbediening Thermodry Pro

Technische gegevens:

Merk : Walcom
Levering : afstandsbediening 

  en print 
Materiaal : kunststof
Gewicht : 489 gram
Toepassing : TD3 Pro + TD1 Pro

Via de afstandsbediening kan de
gewenste temperatuur ingesteld
worden. Er kunnen 3 verschillende
temperaturen ingesteld worden.

€ 250,00 37

00

Artikelnummer:
WC 3063303

Verrijdbaar onderstel Thermodry Pro

Technische gegevens:

Merk : Walcom
Afmeting : 600x900x500 mm

  (bxhxd)
Materiaal : staal, poedergecoat
Toepassing : voor Thermodry

  TD3 Pro en TD1 Pro

Robuust verrijdbaar onderstel
waar de Thermodry TD3 Pro en
TD1 Pro eenvoudig opgehangen
kunnen worden.

€ 295,00 37

00

Artikelnummer:
WC 60148

Verwarmde slang 12 mtr voor Thermodry

Technische gegevens:

Merk : Walcom
Lengte : 12 meter
Materiaal : gevulkaniseerd,

  antistatisch rubber
Afmeting : 10x15 mm
Vermogen : 1200 W
Gewicht :2,4 kg

Temperatuurregeling via
J-thermokoppeling.

€ 745,00 37

00

Artikelnummer:
WC 60148/22

Verwarmde slang 22 mtr voor Thermodry

Technische gegevens:

Merk : Walcom
Lengte : 22 meter
Materiaal : gevulkaniseerd,

  antistatisch rubber
Afmeting : 10x15 mm
Vermogen : 1200 W
Gewicht : 5 kg

Temperatuurregeling via
J-thermokoppeling.

€ 965,00 37
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Filters

Veel problemen in het spuitwerk worden veroorzaakt
door de persluchtkwaliteit. Zuivere, goed gefilterde
perslucht is de basisvoorwaarde voor een goed
spuitresultaat.
In perslucht kan vervuiling vanuit de tank of het
leidingwerk voorkomen, er kunnen oliedeeltjes
meekomen en vocht is altijd een groot probleem.
Ondanks dat de perslucht via een persluchtkoeldroger
gedroogd wordt, onstaat er door condensatie vocht in
de leidingen.
Met de Walcom filters bent u gegarandeerd van
bovengenoemde problemen af. Er zijn verschillende
sets zodat in iedere situatie een juiste oplossing
aangeboden kan worden. 

Als u goede kwaliteit spuitwerk af wilt leveren en geen
werk over wilt doen dan zijn de Walcom filters een
perfecte oplossing voor u.

De Walcom filters zijn van topkwaliteit en perfect afgewerkt met een aluminium geannodiseerde behuizing wat er fraai uitziet en
uiteraard ook functioneel is. De filters hebben een grote capaciteit waardoor er meerdere gebruikers mee kunnen werken.
Met de speciale silicagel filters wordt het laatste vocht uit de perslucht gefilterd waardoor ook condesvocht in het filter verdwijnt.
Het is belangrijk om de filters op tijd te vervangen, anders heeft het gebruik van een filter geen zin. Walcom heeft een handig filterkit
ontwikkeld waar u voor 1 jaar filters beschikbaar heeft en de filters tijdig vervangen kunnen worden.
Verlaag uw kosten, verbeter de kwaliteit en kies voor het Walcom filter wat het beste past in uw situatie. Wij helpen u graag met de
keuze in het juiste filtersysteem.

Walcom FSRD 3 spuitcabine filterset

Artikelnummer:

WC 60123/11

Merk : Walcom
Type : FSRD3
Aansluiting : 1/2" inlaat

: 1/4" uitlaat
Filter : 4-traps
Filtering : lucht 5μ, olie 0,01μ

: vocht <0,1% dauwpunt <30° Cdp
Werkdruk : 12 bar

Deze filterset is een hoogwaardige, scherpgesprijsde set en
haalt gegarandeerd alle vervuiling uit de perslucht. Hoge
capaciteit en geschikt voor twee spuitcabines, er kunnen twee
slangen op aangesloten worden. 

Technische gegevens:

€ 895,00 37

Walcom FSRD 4 spuitcabine filterset

Artikelnummer:

WC 60138/11

Merk : Walcom
Type : FSRD4
Aansluiting : 1/2" inlaat
 : 1/4" uitlaat
Filter : 4-traps
Filtering : lucht 5μ, olie 0,01μ

: vocht <0,1% dauwpunt <30° Cdp
Werkdruk : 12 bar
Luchtdoorlaat : 1200 l/min
Gewicht : 14,5 kg

Deze filterset is de absolute top en haalt gegarandeerd alle
vervuiling uit de perslucht. 

Technische gegevens:

€ 1.250,00 37
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Walcom FSRD 2 spuitcabine filterset

Artikelnummer:

WC 60145/11

Merk : Walcom
Type : FSRD2
Filter : 3-traps
Filtering : lucht 5μ, olie 0,01μ
Werkdruk : 12 bar
Gewicht : 8 kg

Deze filterset is geschikt voor in de spuitcabine en haalt
vervuling uit de perslucht.

Technische gegevens:

€ 799,00 37

Walcom FSRD voor- en olie filter

Artikelnummer:

WC 60121/11

Merk : Walcom
Type : FSRD
Filter : 4-traps
Filtering : lucht 5μ, olie 0,01μ
Werkdruk :12 bar
Luchtdoorlaat : 1200l/min
Gewicht : 5,4 kg

Deze filtsterset is geschikt voor de spuitcabine en is de basis
voor goede perslucht.

Technische gegevens:

€ 485,00 37

00

Artikelnummer:
WC 60134

Walcom filterset voor thermodry systeem

Technische gegevens:

Merk : Walcom
Levering : 1x syntehtic fibre

  filter
: 1x coalescing filter
: 2x actief koolfilter

Om er voor te zorgen dat de
kwaliteit van de perslucht optimaal
blijft is het belangrijk tijdig de
filters te wisselen. Met deze
filterset heeft u alle filters die

€ 395,00 37

00

Artikelnummer:
WC 3063236

Walcom Silicagel navulling

Technische gegevens:

Merk : Walcom
Levering : silicagelkorrels in

  kunststof pot
Gewicht : 1,3 kg
Toepassing : vulling voor

  silicagel filter

Silicagel haalt alle vocht uit
perslucht. 

€ 29,00 37

00

Artikelnummer:
WC 60302

Antistatische luchtslang 10mm Ø inwendig

Technische gegevens:

Merk : Walcom
Levering : per meter
Materiaal : versterkt polyamide 

: EDDM rubber
Werkdruk : 15 bar
Binnenmaat : 10 mm
Buitenmaat : 15 mm

Antistatische slang, zeer felixibel
voor spuitwerk, perfecte
eigenschappen, scherpe prijs!

€ 6,95 37

00

Artikelnummer:
WC 90147/W

Walcom luchtregelaar met drukmeter 1/4"

Technische gegevens:

Merk : Walcom
Levering : reduceerventiel met 

  manometer
Aansluiting : 1/4"
Materiaal : aluminium body
Gewicht : 149 gram

Aluminium reduceerventiel met
drukmeter voor spuitpistolen.
Ideaal om de juiste spuitdruk in te
stellen op de verfspuit.

€ 39,00 37
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Antistatc Gun

Aan statische electriciteit is niet te ontkomen. Vooral
kunststof delen zoals bumpers zijn statisch geladen
waardoor een electromagnetisch veld ontstaat. De
ellende van een statisch geladen deel is dat het als een
magneet stof en vuil aantrekt. De gevolgen van stofjes
of haartjes in spuitwerk zijn groot. In het beste geval
kan het er uit gepolijst worden en anders moet het deel
opnieuw gespoten worden, kosten waar u niet op zit te
wachten en bovendien ontevreden klanten als de auto
later klaar is.

De oplossing is de innovatief Neutralizer, een ionnisatie
pistool waarmee de statische lading geneutraliseerd
wordt en de electromagnetische lading verdwijnt. 
Er zijn meer voordelen aan een statische ontlading. Bij
een metallic lak liggen de metallic deeltjes beter
verdeelt waardoor een betere kleurechtheid ontstaat.
De kwaliteit van het spuitwerk wordt verbeterd.

De werking van de Neutralizer is eenvoudig. Er wordt perslucht op aangesloten en net als een afblaaspistool wordt het oppervlakte
afgeblazen. Dit gebeurt als laatste stap, direct achter het afnemen van de auto aan. De Neutralizer is niet radioactief, werkt op een
Litium ion accu, is licht in gewicht en heeft een gefilterde aanzuiging van lucht waardoor er minder perslucht verbruikt wordt. In de
Neutralizer zit een "emitter" pen die de antistatische lading ontwikkeld. Deze is eenvoudig te wisselen.
De Neutralizer heeft een zeer concurrerende prijs en is snel terug verdient. Test de Neutralizer zelf en overtuig u van de voordelen
die dit apparaat u biedt!

Neutralizer antistatisch pistool

Artikelnummer:

NR ELEC6500

Merk : NRD
Type : 6500 AC
Materiaal : kunststof behuizing
Accu : Lithium Ion
Luchtdruk : Schone droge lucht, 3,5 Bar
Gewicht : 520 gram

Statische elektriciteit zorgt vooral op kunststof delen voor een
magneet werking op stof en vuildeeltjes. 
De innovatieve Neutralizer neutraliseert de statische lading
waardoor stof door het filter verdwijnt in plaats van in de lak.
De Neutralizer is handzaam, werkt op een accu en heeft een
super aantrekkelijke prijs.

Technische gegevens:

€ 1.150,00 44

- Licht in gewicht, eenvoudig in gebruik
- Oplaadbaar, voorzien van Lithium ion accu
- Veilig in gebruik, niet radio actief
- Kortere voorbewerkingstijden
- Voorkomt dat werk over gedaan moet worden
- Metallic deeltjes worden beter verdeeld
- Betere kwaliteit van het spuitwerk
- Zeer aantrekkelijke aanschafprijs

Voordelen:



Spuiterij -  Toebehoren

132 Spuiterij

00

Artikelnummer:
WC 60143

Walcom Ecodry luchtdroger handmodel

Technische gegevens:

Merk : Walcom
Levering : inclusief

  reduceerventiel
Materiaal : nylon body
Werkdruk : 0,5 - 2 bar
Verbruik : 200-300 l/min
Gewicht : 309 gram

Luchtdroger kunststof uitgevoerd,
licht in gewicht. Levering is
inclusief een reduceerventiel.

€ 95,00 37

00

Artikelnummer:
WC 60128

Walcom droogsysteem met 4 thermojets

Technische gegevens:

Merk : Walcom
Levering : standaard met 4

  thermojet drogers
Verstelbaar : 1300-1800 mm
Voet : aluminium
Verbruik : 4x 265 l/m 3 bar
Gewicht : 11,3 kg

Ideaal voor het snel laten drogen
van watergedragen lakken, perfect
verstelbaar licht in gewicht.

€ 495,00 37

00

Artikelnummer:
WC 60133

Walcom thermojet droogpistool perslucht

Technische gegevens:

Merk : Walcom
Body : hittebestendig nylon
Nozzle : nylon en rubber

  radiaal
Verbruik : 265 l/min bij 3 bar
Gewicht : 250 gram

Om watergedragen lakken snel
tussen te drogen is dit
droogpistool enorm
tijdsbesparend.

€ 65,00 37

00

Artikelnummer:
WC 90148/W

Walcom luchtregelaar spuitpistool 1/4"

Technische gegevens:

Merk : Walcom
Levering : reduceerventiel 
Aansluiting : 1/4"
Materiaal : aluminium body
Gewicht : 92 gram

Aluminium reduceerventiel voor
spuitpistolen. Ideaal om de
gewenste spuitdruk in te stellen op
de verfspuit.

€ 22,50 37

00

Artikelnummer:
WC 11047

Walcom draaibare koppeling 360° 1/4"

Technische gegevens:

Merk : Walcom
Levering : draaibare koppeling 
Aansluiting : 1/4" buitendraad
Materiaal : aluminium body
Gewicht : 435 gram

Aluminium koppeling 360 gr.
draaibaar, de slang is veel beter
draaibaar met deze koppeling.

€ 19,00 37

00

Artikelnummer:
WC 11049

Walcom koppeling draaibaar 30° 1/4"

Technische gegevens:

Merk : Walcom
Levering : draaibare koppeling
Aansluiting : 1/4"
Materiaal : staal verzinkt
Gewicht : 500 gram

Draaibare knikkoppeling ideaal
voor op een verfspuit, de slang is
veel beter wendbaar.

€ 24,00 37

00

Artikelnummer:
NR 6500-FIL

Set vervangingsfilter voor Neutralizer

Technische gegevens:

Merk : NRD
Levering : Set van 2 stuks 

  met houder

Set aanzuigfiltertjes voor
Neutralizer antistatisch pistool.

€ 19,00 44

00

Artikelnummer:
NR 6500-PTS

Set Emitter pennen voor Neutralizer

Technische gegevens:

Merk : NRD
Levering : Set van 5 stuks 

  
Set Emitter pennetjes voor
Neutralizer antistatisch pistool.

€ 65,00 44
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Colourmatch lampen

De Color Match lampen zijn unieke LED lampen voor
een excate kleurbepaling. Een belangrijke toepassing is
het bepalen van de juiste kleur bij een kleurstaal. Maar
ook om tijdens het spuiten te controleren of de dekking
goed is. Als eindcontrole bij de voorbewerking om te
controleren of er geen schuurkrassen zijn die
problemen geven in het spuitresultaat. Tijdens de na
controle na het spuiten of het poetsen van een auto zijn
de Colour Match lampen echt top! Voor kwalitatief goed
poetswerk, om krasjes en swirls weg te poetsen zijn de
lampen ook een enorme hulp.
De Colour Match lampen geven een briljant licht en zijn
in diverse uitvoeringen leverbaar, afhankelijk van de
toepassing. De LED lampen gebruiken weinig stroom,
worden nauwelijks warm en hebben een extreem lange
levensduur. Voor een kleurbepalings lamp is een CRI
waarde nodig welke met LED zeer moeilijk haalbaar is.
De Colourmatch lampen hebben een CRI waarde van
95.

De Matchpen werkt op penlite batterijen, is handig mee te nemen en heeft net als een pen een borgclipje.
De Sunmatch is robuust, stof en waterdicht en heeft een accu met een werktijd van 1 - 3 uur. Als de lamp niet gebruikt wordt kan
deze in de automatisch werkende houder opgeladen worden. 
De Multimatch is waterdicht, onbreekbaar en kan via een accu of een kabel werken. Er zitten twee schakelstanden op en het geeft
een enorm krachtig licht. De lamp wordt niet warm en is ook prima in een auto te gebruiken.
In de koffer zitten alle lampen overzichtelijk bij elkaar met alle laders erbij. Een must voor alle autoschade herstel bedrijven,
poetsbedrijven en iedereen die met spuit of poets werkzaamheden te maken heeft.

Colour match set van 3 lampen in koffer

Artikelnummer:

SC 49.0033

Merk : Scangrip
Type : Colour match set
Levering : set van 3 lampen in

  kunststof koffer

Unieke LED lampen die een exacte kleurmatch mogelijk maken.
Briljant licht, lange levensduur en super praktisch. 

Technische gegevens:

€ 498,00 63

Colour match Sunmatch

Artikelnummer:

SC 03.5416

Type : Sunmatch
LED : Ultra High CRI COB
CRI waarde : 95 CRI
Kleur temp. : 4500 kelvin
Lux/Lumen : 1100/550; 400/180
Voeding : 3,7V 200mAh accu
Werktijd : 1-3 uur

De Sunmatch is stof- en waterdicht en ideaal voor
kleurbepaling.

Technische gegevens:

€ 129,00 63
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Colour match Multimatch

Artikelnummer:

SC 03.5415

Type : Multimatch
LED : Ultra High CRI COB LED
CRI waarde : 95 CRI
Kleur temperatuur : 4500 kelvin
Lux / Lumen : 3500/1400 ; 200/600 
Voeding : 11,1V 4400mAh Li-ion accu

: 230V AC (5 meter kabel)
Werktijd : 1,5-6 uur
Afmeting : 220x235x85 mm

De Multimatch, een zeer krachtige lamp, kan op de accu of
220V werken. De body, van gegoten aluminium, is schokproof,
stof- en waterdicht. De Multimatch, ideaal voor eindcontrole.

Technische gegevens:

€ 299,00 63

Colour match Multimatch 4

Artikelnummer:

SC 03.5417

Type : Multimatch
LED : Ultra High CRI COB
CRI waarde : 95 CRI
Kleur temp. : 4500 kelvin
Lux/Lumen : 7000/4000 
Voeding : 230V kabel
Afmeting : 220x235x85 mm

Extreem krachtige kleurlamp, ideaal voor detailing werk-
zaamheden.

Technische gegevens:

€ 279,00 99

00

Artikelnummer:
SC 03.5433

Verrijdbare standaard voor Multimatch 4

Technische gegevens:

Merk : Scangrip
Materiaal : Staal poedergecoat
Hoogte : 700-1900mm

Verrijdbare, zeer degelijk en
gemakkelijk in te klappen
standaard voor de Multimatch 4.
Eenvoudig in hoogte verstelbaar
speciale 360 gr locking systeem.

€ 109,00 63

00

Artikelnummer:
SC 03.5431

Verstelbare standaard voor Multimatch 4

Technische gegevens:

Merk : Scangrip
Materiaal : Staal poedergecoat
Hoogte : 1350-3000mm

Zeer degelijk en gemakkelijk in te
klappen standaard voor de
Multimatch 4. Eenvoudig in hoogte
verstelbaar speciale 360 gr locking
systeem.

€ 89,00 63

00

Artikelnummer:
SC 03.5054

Support dubbele magneet Multimatch

Technische gegevens:

Merk : Scangrip
Levering : steun met 2 
                  magneten
Toepassing : Multimatch en Nova 

  lampen

Met deze steun die voorzien is van
twee magneten,  kan de
Multimatch lamp opgehangen
worden aan de wand van b.v. een
spuitcabine of mengruimte.

€ 69,00 63

00

Artikelnummer:
SC 03.5308

Colour match steun voor 2 lampen

Technische gegevens:

Merk : Scangrip
Levering : steun met 2 
                  lampen
Toepassing: Multimatch 4 
                   

Met deze steun kunnen 2
Multimatch 4 lampen op de
verrijdbare (SC 03.5433) of vaste
(SC 03.5431) standaard
gemonteerd worden.

€ 25,00 63
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Colour match Multimatch 4 op standaard

Artikelnummer:

SC 03.5417 - set 1

Type LED : U.H. CRI COB LED
CRI waarde : 95 CRI
Kleur temp. : 4500 kelvin
Lux/Lumen : 7000/4000 
Voeding : 230V
Afmeting : 220x235x85 mm
Verstelbaar : 700 - 1900 mm

De krachtige Multimatch 4, met verrijdbaar onderstel ideaal
voor detailing werkzaamheden.

Technische gegevens:

€ 349,00 99

Colour match Multimatch 4 duo standaard

Artikelnummer:

SC 03.5417 - set 2

Type LED : U.H. CRI COB LED
CRI waarde : 95 CRI
Kleur temp. : 4500 kelvin
Lux/Lumen : 7000/4000 (2x)
Voeding : 230V
Afmeting : 220x235x85 mm
Verstelbaar : 700 - 1900 mm

Dubbele Multimatch 4 lamp op verrijdbaar onderstel ideaal voor
detailing werkzaamheden.

Technische gegevens:

€ 635,00 99

00

Artikelnummer:
SC 03.5412

Colour match I-MATCH hoofdlamp

Technische gegevens:

Type : I-match
LED : 2,4 W COB LED
CRI waarde : 95 CRI
Kleur temp.: 4500 kelvin
Lux/Lumen : 80/160
Voeding : 3,8V 1600 mAh 
Werktijd : 2,5-5 uur

Hoofdlamp met colourmatch licht
voor kleurechtheid. Speciale lens,
automatische aan/uit sensor.

€ 79,00 63

00

Artikelnummer:
SC 03.5117

Colour match Matchpen

Technische gegevens:

Type : Matchpen
LED : Ultra High CRI LED
CRI waarde : 95 CRI 
Kleur temp.: 4000 kelvin
Lumen : 100 lumen
Voeding : 2x AAA batterijen

  1,5V alkaline
Werktijd : 2 uur
Beschermklasse: IP54
Afmeting : Ø16 x 150 mm

€ 49,00 63

00

Artikelnummer:
BT sunny 01

Verrijdbare daglichtlamp met 2 lampen

Technische gegevens:

Merk : B TEC
Type : Sunny 01
Afmeting : 1600x1500x500 mm
Elec spec : 230 V 2x49 W
Cassettes : 2

Daglichtlamp, knippervrij licht en
makkelijk verplaatsbaar.

€ 795,00 43

00

Artikelnummer:
SC 03.5042

Daglichtlamp Nova 220V

Technische gegevens:

Merk : Scangrip
Type : Nova
Vermogen : 220V 30W 2600

  lumen 4000lux
Led : 30W cri cob led
Kabellengte: 5 meter
Beschermklasse: IP67

Daglichtlamp met zeer krachtig
licht, onbreekbaar en volledig
waterproof.

€ 175,00 63
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Artikelnummer:
SC 03.5038

LED oplaadbare looplamp Uniform

Technische gegevens:

Merk : Scangrip
Type : Uniform
Vermogen : 2,4W 200 lumen
Led : cob led
Werktijd : 3 uur
Accu : Li-ion 2200 mah
Beschermklasse: IP65
Afmeting : 187x63x24 mm
Gewicht : 280 gr

Werklamp, hoge lichtopbrengst.
€ 77,00 63

00

Artikelnummer:
SC 03.5009

LED looplamp oplaadbaar Mag 2

Technische gegevens:

Merk : Scangrip
Type : Mag 2
Led : 2 ultra high power

  led&apos;s
Voeding : oplaadbare li-lon
   accu 2100mah
Werktijd : 5 uur
Levering : inclusief lader

De kop is draaibaar t.o.v. de voet. 

€ 59,00 63

00

Artikelnummer:
SC 03.5104

LED looplamp oplaadbaar Mag Pen

Technische gegevens:

Merk : Scangrip
Type : Mag Pen
Vermogen : 7x0,06 W 40 lumen

  100 lux
Werktijd : 4-5 uur
Voeding : oplaadbare li-ion

  accu 750 mAh
Levering : inclusief lader

Krachtige lichtbundel en
ingebouwde magneet.

€ 35,00 63

00

Artikelnummer:
SC 03.5100

Led zaklamp Flash Pen

Technische gegevens:

Merk : Scangrip
Type : Flash Pen
Vermogen : 1W 200-3000 lux

  80 lumen
Werktijd : 4 uur
Voeding : 2 AAA batterijen
Beschermklasse: IP54
Afmeting : 16Øx142 mm
Gewicht : 60 gr
Levering : inclusief batterijen

€ 26,00 63

00

Artikelnummer:
SC 03.5203

LED verlichtingsset met 1 lamp 1630mm

Technische gegevens:

Merk : Scangrip
Type : Line Light 1
Vermogen : 14 W 1100 lumen
Led : 216 PLCC 2 led
Elec spec : 220 V 20 W
Afmeting : 25x1630 mm
Gewicht : 1500 gram
Levering : Complete set met

  lamp, transformator
  en ophangsysteem

€ 245,00 63

00

Artikelnummer:
SC 03.5238

LED verlichting looplamp Line Light C+R

Technische gegevens:

Merk : Scangrip
Type : Line Light C + R
Vermogen : 7,4V / 1400mAh

  Li-ion 800 lumen
Led's : 1x CREE XP-G2

: 36x SMD led 
Werktijd : 4- 6 uur
Levering : inclusief lader

Extreem krachtige lichtbundel!

€ 98,00 63

00

Artikelnummer:
SC 03.5216

Losse magneet voor houder line light

Technische gegevens:

Merk : Scangrip
Levering : per stuk
Toepassing : Line Light verlichting

Zware magneet waarmee een Line
Light opgehangen kan worden.

€ 24,00 63

00

Artikelnummer:
SC 03.5219

Flexible arm met zuignap tbv Line Light

Technische gegevens:

Merk : Scangrip
Levering : zuignap met flexibele

  arm
Toepassing : Line Light verlichting

Flexible arm met zuignap om Line
Light op te hangen.

€ 25,00 63
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FK Spuitstandaards

Het spuiten van losse delen is voor een
autoschadeherstelbedrijf dagelijkse routine. Er zijn veel
verschillende delen die los gespoten moeten worden.
Meestal is het economischer om een deel los te spuiten
dan een hele auto in de cabine te plaatsen. 
Automobielfabrikanten maken het leven van een
autospuiter niet eenvoudig. Als we bijvoorbeeld kijken
naar de soms enorme afmetingen van een bumper. Of
het feit dat een bumper, als er gestookt wordt,
compleet van vorm veranderd als gevolg van een ander
type kunststof.

Voor al deze problemen biedt FK u de oplossing. Een FK
spuitstandaard is een investering voor vele jaren
werkplezier!

FK Teknik, een Deens bedrijf, heeft een totaaloplossing ontwikkeld voor het spuiten van losse delen. De standaards zijn zeer
gebruiksvriendelijk en robuust. Onder andere door de keuze van het materiaal hebben ze een zeer lange levensduur. Eén type
standaard volstaat niet. Een bumper is immers iets heel anders dan een portier, velg of scherm. Daarom is er voor ieder deel van de
auto een specifieke standaard ontwikkeld. Alle toebehoren zoals een spiegelkaphouder of spoilerset kunnen op alle standaards
geplaatst worden. Vanwege de lange levensduur zijn alle onderdelen los leverbaar. Er zijn verschilllende haken te bestellen om de
standaard naar wens uit te breiden.

00

Artikelnummer:
FK 200

Spoilerset voor spuitstandaard

Technische gegevens:

Merk : FleXible
Uitvoering : staal, verzinkt
Pennen : RVS
Levering : complete set

De set bestaat uit twee houders
met een kleminrichting voor de
pennen. Er worden 4 pennen
meegeleverd, deze kunnen in
elkaar geschroefd en zo verlengd. 

€ 75,00 66

00

Artikelnummer:
FK 204

Houder voor spoilerset 200

Technische gegevens:

Merk : FleXible 
Uitvoering : staal, verzinkt
Levering : per stuk
Toepassing : FK 200

Houder die op alle FK
spuitstandaards geschroefd kan
worden en de basis voor het FK
200 spoilerset. Alle FK 202 pennen
passen hierin.

€ 32,00 67

00

Artikelnummer:
FK 200-045

Losse pen voor spoilerset 200 4 en 5 mm.

Technische gegevens:

Merk : FleXible 
Uitvoering : staal, verzinkt
Levering : per stuk
Toepassing : FK 200

Losse pen van het FK 200
spoilerset, komt in de FK 204
houder. Voorzien van M4 en M5
schroefdraad.

€ 18,00 67

00

Artikelnummer:
FK 200-068

Losse pen voor spoilerset 200 6 en 8 mm.

Technische gegevens:

Merk : FleXible 
Uitvoering : staal, verzinkt
Levering : per stuk
Toepassing : FK 200

Losse pen van het FK 200
spoilerset, komt in de FK 204
houder. Voorzien van M6 en M8
schroefdraad.

€ 18,00 67
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Bumper-spuitstandaard 180

Artikelnummer:

FK 180

Merk : FleXible 
Uitvoering : staal, verzinkt

Deze praktische spuitstandaard is speciaal ontworpen voor het
spuiten van kunststof bumpers. Hij is kantel- en draaibaar zodat
de bumper optimaal gespoten kan worden. 
Deze standaard is ook uitermate geschikt voor
bumperreparaties. Iedere bumper is snel opgespannen en wordt
zijdelings ondersteund zodat deze niet vervormt tijdens het
drogen. Omdat de bumper op dezelfde hoogte en stand kan
worden gespoten als dat deze op de auto zou zitten, wordt het
beste resultaat verkregen.

Technische gegevens:

€ 480,00 66

Spuitstandaard EasyFlex 800

Artikelnummer:

FK 800

Merk : FleXible
Uitvoering : staal, verzinkt
Onderstel : 2 grote rubber wielen

Een van de populaire spuitstandaards uit het Flexible
programma! Te gebruiken voor bijv. motorkap, achterklep,
deuren, bumper of alle soorten schermen. 
De plaatwerkdelen worden met behulp van vier verstelbare
haken ingeklemd. De haken kunnen met de bijgeleverde pijpen
in de hoogte of breedte verlengd worden.  Als de delen
opgespannen zijn kunnen ze tijdens het spuiten gedraaid
worden, zodat de binnenzijde ook gespoten kan worden.

Technische gegevens:

€ 345,00 66

00

Artikelnummer:
FK 180-182

Griptang van FK 180/190

Technische gegevens:

Merk : FleXible 
Uitvoering : staal, verzinkt
Levering : per stuk
Toepassing : FK 180

Losse griptang voor
bumperstandaard FK 180.

€ 15,50 67

00

Artikelnummer:
FK 812

Interne borging v. centr. draaideel  800

Technische gegevens:

Merk : FleXible 
Uitvoering : legering
Toepassing : FK 800

Interne borging, zit achter
handgreep FK 801, zet tijdens het
stoken in de cabine uit en zorgt
ervoor dat de standaard tijdens
het drogen in de cabine niet kan
draaien.

€ 2,85 67

00

Artikelnummer:
FK 180-100

Steun voor FK 180 voor grote bumpers

Technische gegevens:

Merk : FleXible 
Uitvoering : staal, verzinkt
Levering : set
Toepassing : FK 180

De oplossing voor grote bumpers.
Wordt op FK 180 geplaatst.

€ 89,00 67

00

Artikelnummer:
FK 810

Spoilerset voor spuitstandaard 800

Technische gegevens:

Merk : FleXible 
Uitvoering : staal, verzinkt 
Pennen : RVS 
Levering : complete set
Toepassing : FK 800

De set bestaat uit twee houders,
met een kleminrichting voor de
pennen. Er worden 4 pennen
meegeleverd.

€ 55,00 66
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Spuitstandaard Singleflex 100

Artikelnummer:

FK 100

Merk : FleXible
Uitvoering : staal, verzinkt
Toepassing : deuren en schermen
Onderstel : 2 grote rubber wielen

Eenvoudige spuitstandaard voor deuren en schermen. De
plaatwerkdelen worden aan de haken opgehangen en zijdelings
ondersteund met een in de hoogte als de breedte verstelbare
steun. Hierdoor kan de hoek van de delen veranderd worden.
De standaard heeft grote rubber wielen en is daardoor
makkelijk verrijdbaar, ook op bijv. een rastervloer.

Technische gegevens:

€ 245,00 66

Spuitstandaard Singleflex 110

Artikelnummer:

FK 110

Merk : FleXible
Uitvoering : staal, verzinkt
Onderstel      : twee grote rubber wielen

Een van de meest populaire spuitstandaards in het FleXible
programma! Te gebruiken voor motorkap, achterklep, deuren,
bumper en schermen. De standaard is in hoogte verstelbaar en
voorzien van twee stevige rubber wielen. 

Technische gegevens:

€ 345,00 66

00

Artikelnummer:
FK 115

Korte haak spuitstandaard 110/800

Technische gegevens:

Merk : FleXible 
Uitvoering : staal, verzinkt
Levering : per stuk

Haak voor FK 110 / 800 gehoekt.
Deze haak past op alle FK
standaards

€ 12,95 67

00

Artikelnummer:
FK 262

Haak spuitstandaard 110/800 14 cm

Technische gegevens:

Merk : FleXible 
Uitvoering : staal, verzinkt
Levering : per stuk

Haak voor FK 110 / 800 140 mm
lang.
Deze haak past op alle FK
standaards.

€ 17,50 67

00

Artikelnummer:
FK 264

Haak spuitstandaard 110/800 17 cm

Technische gegevens:

Merk : FleXible 
Uitvoering : staal, verzinkt
Levering : per stuk

Haak voor FK 110 / 800 170 mm
lang.
Deze haak past op alle FK
standaards.

€ 17,50 67

00

Artikelnummer:
FK 113

Haakhouder voor Singleflex 110

Technische gegevens:

Merk : FleXible 
Uitvoering : staal, verzinkt 
Toepassing : alle FK standaards

Haakse verbindingspijp die
standaard op b.v. de FK 110 zit
maar op alle standaards te
gebruiken is.

€ 65,00 67
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Spuitstandaard 2-Po-Flex voor motorkap

Artikelnummer:

FK 710

Merk : FleXible
Uitvoering : staal, verzinkt
Onderstel : 2 grote rubbere wielen
Toepassing : spuiten van motorkap

Deze spuitstandaard is speciaal ontwikkeld voor het spuiten van
een motorkap. Op de standaard zitten 3 lange haken die zorgen
voor veel ruimte. Er is slechts één dwarsstang die onder de kap
doorloopt. Tijdens het spuiten kan de motorkap 90 graden
gedraaid worden om alle delen optimaal te spuiten.

Technische gegevens:

€ 320,00 66

FK werkstandaard 990

Artikelnummer:

FK 990

Merk : FleXible
Uitvoering : staal verzinkt
Onderstel : 2 grote ruber wielen

Deze standaard is ontwikkeld voor herstelreparaties aan deuren
i.v.m. roest en kitnaden. De deur wordt in zijn geheel zonder
demontage van delen ingespannen en kan in iedere stand
gedraaid worden. Ideaal bij deurreparaties aan de onderzijde
van het portier.

Technische gegevens:

€ 445,00 66

00

Artikelnummer:
FK 281

Haak voor Singleflex

Technische gegevens:

Merk : FleXible 
Uitvoering : staal, verzinkt
Levering : per stuk

Haak met houder, kan overal
geplaatst.
Deze haak past op alle FK
standaards.

€ 34,80 67

00

Artikelnummer:
FK 111

Centrale schroef voor Singleflex (L)

Technische gegevens:

Merk : FleXible 
Uitvoering : staal, verzinkt 
Toepassing : FK 110 / 180

Centrale schroef die het bovendeel
met het onderdeel van de
standaard laat draaien.

€ 20,00 67

00

Artikelnummer:
FK 114

Stalen draaipen voor Singleflex

Technische gegevens:

Merk : FleXible 
Uitvoering : staal, verzinkt
Toepassing : FK 110 / 180

Geronde deel van o.a. standaard
FK 110, dit deel zit in de FK 111 en
verbind boven en onderdeel met
elkaar.

€ 24,50 67

00

Artikelnummer:
FK 103

Sterknop universeel

Technische gegevens:

Merk : FleXible 
Uitvoering : staal, verzinkt 

  kunststof
Toepassing : alle FK standaards

Sterschroef voorzien van speciaal
kunststof greep die niet bros wordt
als deze in de spuitcabine
veelvuldig gestookt en afgekoeld
wordt.

€ 4,50 67
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Dubbele spuitstandaard FK 120

Artikelnummer:

FK 120

Merk : FleXible
Uitvoering     : staal, verzinkt
Onderstel      : 2 grote rubber wielen

Zeer solide en stevig uitgevoerd. Ideaal om twee
plaatwerkdelen die gelijktijdig gespoten moeten worden op te
hangen. Geschikt voor deuren, schermen, achterkleppen enz.
Ook speciaal geschikt voor zwaarder plaatwerk, zoals
schuifdeuren. De standaard heeft een zwaar onderstel en 2
grote rubber wielen.

Technische gegevens:

€ 420,00 66

Zware spuitstandaard 130

Artikelnummer:

FK 130

Merk : FleXible
Uitvoering : staal, verzinkt
Onderstel      : 2 grote rubber wielen

Een stevige en robuuste spuitstandaard, speciaal ontwikkeld
voor zwaarder plaatwerk, zoals motorkappen, schuifdeuren en
achterkleppen. Ook geschikt voor vrachtwagendelen. De
plaatwerkdelen worden met behulp van vier verstelbare haken
ingeklemd. Als de delen opgespannen zijn, kunnen deze tijdens
het spuiten 180 graden worden gedraaid. De hoogte van de
standaard is verstelbaar.

Technische gegevens:

€ 445,00 66

00

Artikelnummer:
FK 105

Korte haak v spuitstandaard 120 10 cm

Technische gegevens:

Merk : FleXible 
Uitvoering : staal, verzinkt
Levering : per stuk

Haak voor FK 120 90 graden
gedraaid, rond einde.
Deze haak past op alle FK
standaards.

€ 14,50 67

00

Artikelnummer:
FK 135

Korte haak v spuitstandaard 130 11 cm

Technische gegevens:

Merk : FleXible 
Uitvoering : staal, verzinkt
Levering : per stuk

Haak voor FK 130 90 graden
gedraaid, gehoekt.
Deze haak past op alle FK
standaards.

€ 15,50 67

00

Artikelnummer:
FK 266

Haak v spuitstandaard FK 130/100 17 cm

Technische gegevens:

Merk : FleXible 
Uitvoering : staal, verzinkt
Levering : per stuk

Haak voor 90 graden gedraaid,
gehoekt, lengte 170mm.
Deze haak past op alle FK
standaards.

€ 17,50 67

00

Artikelnummer:
FK 269

Medium haak v spuitstandaard 130 17 cm

Technische gegevens:

Merk : FleXible 
Uitvoering : staal, verzinkt
Levering : per stuk

Haak voor 90 graden gedraaid,
gehoekt, lengte 170mm.
Deze haak past op alle FK
standaards.

€ 17,50 67
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Spuitstandaard  "G" model

Artikelnummer:

FK 320

Merk : FleXible 
Uitvoering : staal, poedergecoat 
Levering : incl 2 grote rubber wielen

Draaibare spuitstandaard speciaal ontwikkeld voor
plaatwerkdelen zoals deuren, motorkappen, schermen, bumpers
en achterkleppen. Deze standaard is in vergelijking met
concurrerende standaards veel gemakkelijker in gebruik en
onderscheidt zich in bedieningsgemak en
gebruikersvriendelijkheid. De standaard is voorzien van een
degelijk onderstel. Het bovendeel is draaibaar en wordt geborgd
met een handel. De ophanghaken zijn in iedere stand
verstelbaar.

Technische gegevens:

€ 410,00 66

Spuitstandaard draaibaar dmv voetpedaal

Artikelnummer:

BT MD-02

Merk : B Tec
Uitvoering : staal, verzinkt 
Levering : inclusief 6 ophanghaken en 
                                  verlengstuk en 2 grote rubber wielen 

Draaibare spuitstandaard speciaal ontwikkeld voor
plaatwerkdelen zoals deuren, motorkappen, schermen, bumpers
en achterkleppen. De spuitstandaard heeft een draaibare voet
waardoor de standaard bij opbergen weinig ruimte in beslag
neemt, de voet wordt dan dwars gezet. Handig bij het spuiten
van onderdelen, ze kunnen in iedere gewenste positie geplaatst
worden. 

Technische gegevens:

€ 195,00 43

00

Artikelnummer:
FK 210

Tankhouder voor spuitstandaard

Technische gegevens:

Merk : FleXible 
Uitvoering : staal, verzinkt

Benzinetankhouder voor
brommers en motoren. Past op
alle FleXible spuitstandaards. De
houder zit op een klem
gemonteerd. De koker kan in
iedere standaard geschoven
worden.

€ 65,00 66

00

Artikelnummer:
FK 236

Griptang voor spuitstandaard

Technische gegevens:

Merk : FleXible 
Uitvoering : staal, verzinkt

Universele griptang voor alle
modellen FleXible spuitstandaards.
De set bestaat uit een houder met
griptang die op de spuitstandaard
wordt geplaatst. Kleine onderdelen
kunnen hiermee vast gezet
worden.
 

€ 33,00 66

00

Artikelnummer:
FK 228

Klittenband opspanset

Technische gegevens:

Merk : FleXible 
Uitvoering : staal, verzinkt 

De set bestaat uit een houder die
op de spuitstandaard geplaatst
wordt. In de houder komt een pen
met aan de uiteinde klittenband.
Op het te spuiten deel komt ook
klittenband waardoor de delen
eenvoudig bevestigd worden.

€ 39,00 66

00

Artikelnummer:
FK 228-210

Set los klittenband voor FK 228

Technische gegevens:

Merk : FleXible 
Levering : set 10 + 2 stuks. 

Set los klittenband voor opspanset
FK 228. De set bestaat uit 10 stuks
klittenband die op het te spuiten
deel geplakt worden en twee
houders die op de FK 228 worden
geplakt.

€ 3,00 67
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Spuitstandaard voor losse delen 240

Artikelnummer:

FK 240

Merk : FleXible
Uitvoering : staal, verzinkt
Levering : voet, 2 klemtangen,

  3 veerklemmen

Flexible spuitstandaard ontwikkeld voor het spuiten van losse
onderdelen. De lichtgewicht voet is makkelijk verplaatsbaar is. 

Merk : FleXible

Technische gegevens:

€ 248,00 66

Spuitstandaard voor velgen Pluraflex 150

Artikelnummer:

FK 150

Merk : FleXible
Uitvoering : staal, verzinkt
Onderstel : 2 grote rubber

  wielen

Tijdens het spuiten kunnen de velgen gedraaid worden en door
de 2 grote rubber wielen, is de standaard makkelijk verrijdbaar.

Merk : FleXible

Technische gegevens:

€ 435,00 66

00

Artikelnummer:
FK 254

Spiegelkaphouder

Technische gegevens:

Merk : FleXible 
Uitvoering : staal, verzinkt

De houder wordt op de
spuitstandaard geplaatst. In de
houder zit een verende klem waar
de spiegelklem overheen
geschoven wordt. Door de
veerdruk wordt de houder naar
buiten gedrukt en zit de spiegelkap
goed vast.

€ 35,00 66

00

Artikelnummer:
FK 150-200

Plaatwerkdelenset voor FK 150

Technische gegevens:

Merk : FleXible 
Uitvoering : staal, verzinkt

Uitbreidingset om plaatwerkdelen
te kunnen spannen op de FK 150
(spuitstandaard voor velgen).

Merk : FleXible 
€ 145,00 66

00

Artikelnummer:
FK 237

Dunne opspantang

Technische gegevens:

Merk : FleXible 
Uitvoering : staal, verzinkt

De set bestaat uit een houder die
op de spuitstandaard geplaatst
wordt. In de houder komt een
speciale dunne griptang die op een
heel klein oppervlak zeer krachtig
klemt. Ideaal voor spiegelkappen,
kuststof delen en sierlijsten.

€ 42,00 66

00

Artikelnummer:
FK 238

Dunne opspantang met dubbele klem

Technische gegevens:

Merk : FleXible 
Uitvoering : staal, verzinkt

De set bestaat uit een houder die
op de spuitstandaard geplaatst
wordt. In de houder komt een
speciale dunne dubbele griptang
die zeer krachtig klemt. De beide
klemmen zijn draaibaar ten
opzichte van elkaar.

€ 44,00 66
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Verrijdbare schuurtafel 140

Artikelnummer:

FK 140

Merk : FleXible 
Uitvoering : staal, verzinkt 
Lengte : 1350 mm
Breedte : 1000 mm
Hoogte : 700-1100 mm

Ideaal voor schuren, de- en monteren van plaatwerkdelen.
Breedte en hoogte zijn verstelbaar, zeer stabiel en gemakkelijk
te verrijden.

Technische gegevens:

€ 315,00 66

Werktafel met verstelbare armen 440

Artikelnummer:

FK 440

Merk : FleXible 
Uitvoering : staal,verzinkt,poedergecoat
Armen : 600 mm lang
Afmeting : 900x450x880 mm
Levering : incl 1 onderblad
Afmeting : 1300x1600x1960 mm uitgeklapt

De werktafel heeft 4 armen welke onafhankelijk van elkaar in
hoogte verstelbaar en 360 graden draaibaar zijn. Er is een
mogelijkheid om een tweede legbord te plaatsen.

Technische gegevens:

€ 375,00 66

00

Artikelnummer:
FK 220

Velghouder voor schuurtafel 140

Technische gegevens:

Merk : FleXible 
Uitvoering : staal, verzinkt

De velghouder wordt geleverd met
een steun die met de houder op
de schuurtafel bevestigd kan
worden. De velg wordt op de
conus geplaatst en is draaibaar.
Ideaal om te schuren of te
spuiten. 

€ 48,00 66

00

Artikelnummer:
FK 250

Klemmenset voor Spoilerset 200

Technische gegevens:

Merk : FleXible 
Uitvoering : staal, verzinkt

De set bestaat uit een houder die
op de spuitstandaard wordt
geplaatst. In de houder komt een
kunststof griptang waarin
spiegelkappen en kunststof delen
kunnen worden vastgezet.

€ 32,00 67

00

Artikelnummer:
FK 141

Schuimrubber beschermhoes v tafel 140

Technische gegevens:

Merk : FleXible
Uitvoering : foam

Foam beschermhoes die in het
haakse profiel van de FK 140
werktafel gedrukt wordt.

€ 7,00 67

00

Artikelnummer:
FK 144

Los wiel voor diverse spuitstandaards

Technische gegevens:

Merk : FleXible 
Uitvoering : rubber
Toepassing : alle FK standaards
Levering : per stuk

Rubber wiel wat op practisch alle
FK standaards gebruikt wordt.

€ 40,00 67
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Verrijdbare papierwagen 301

Artikelnummer:

FK 301

Merk : FleXible
Uitvoering : staal, poedergecoat

Een compacte verrijdbare papierwagen, uitstekend te verrijden
is dankzij de grote rubber wielen en twee zwenkwielen. Op de
wagen is ruimte voor 3 rollen afplakpapier met de afmetingen
20, 40 en 60 cm. Onderop is een opbergvak. Makkelijk te
manoeuvreren.

Technische gegevens:

€ 340,00 66

Verrijdbare papierwagen 304

Artikelnummer:

FK 304

Merk : FleXible
Uitvoering : staal, poedergecoat
Afmeting : 1220x420x1640mm   

Een grote verrijdbare papierwagen. Op de wagen is ruimte voor
5 rollen afplakpapier met de afmetingen 21, 37, 60 en 90 cm.
Zeer degelijk uitgevoerd, heeft grote rubberwielen en is in het
dagelijks gebruik erg praktisch, makkelijk te manoeuvreren.

Technische gegevens:

€ 490,00 66

GYS Papierwagen voor 4 rollen papier

Artikelnummer:

GY 039742

Merk : GYS
Materiaal : staal / verzinkt
Afmeting : 1220 x 530 x 1150mm LxBxH
Gewicht : 28 kg
Max breedte : 100 cm

Grote verrijdbare papierwagen voor 4 rollen papier van
maximaal 100 cm breed. Robuuste constructie, 4 zwenkwielen
waarvan 2 met rem. Zeer scherpe prijs.

Technische gegevens:

€ 298,00 10

Monaldi stalen opstap 44 cm

Artikelnummer:

MO 12 21 50 10 61

Merk : Monaldi
Kleur : wit
Uitvoering : staal, poedergecoat
Afmeting : 1010x310x440 (lxbxh)
Gewicht : 11 kg

Omdat er steeds meer ruimtewagens worden gemaakt, is deze
opstap een handig hulpmiddel in de werkplaats.

De Monaldi stalen opstap is ook in 60 cm leverbaar.
Artikelnummer: MO 12 21 50 10 62

Technische gegevens:

€ 140,00 41
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Schraag inklapbaar met foam bekleed

Artikelnummer:

GY 040250

Merk : GYS
Uitvoering : staal, poedergecoat 
Kleur : zwart 
Belastbaar : 100 kg 
Gewicht : 7 kg
Werkbreedte: 1050 mm

Schraag, in hoogte verstelbaar, geborgd met ketting en
makkelijk in te klappen. Licht in gewicht.

Technische gegevens:

€ 49,00 10

Schraag voor ruiten met zuignappen

Artikelnummer:

GY 040311

Merk : GYS
Uitvoering : staal, poedergecoat 
Kleur : zwart 
Belastbaar tot : 100 kg 
Gewicht : 8,1 kg
werkbreedte : 104,5 mm

Schraag, in hoogte verstelbaar, geborgd met ketting en
makkelijk in te klappen. Speciaal voor ruiten, op de schraag
zitten 4 steunen om een ruit op te leggen. 
Hij is licht in gewicht en neemt weinig ruimte in beslag.

Technische gegevens:

€ 79,00 10

Schraag inklapbaar met foam en mat

Artikelnummer:

GY 040304

Merk : GYS
Uitvoering : staal, poedergecoat 
Kleur : zwart 
Belastbaar tot : 100 kg 
Gewicht : 7 kg
werkbreedte : 1050 mm

Schraag, in hoogte verstelbaar, geborgd met ketting en
makkelijk in te klappen. Door de mat die tussen de schraag
gespannen zit ideaal voor plaatwerken met ronde vormen zoals
deuren en schermen, deze liggen beter en beschadigen niet.
Licht in gewicht en neemt weinig ruimte in beslag. De lengte
van de schraag (1.050 mm) maakt hem ideaal maakt om grote

Technische gegevens:

€ 69,00 10

Monaldi schraag met plateau

Artikelnummer:

MO 10 93 00 10 20

Merk : Monaldi 
Uitvoering : staal, poedergecoat 
Kleur : wit 
Belastbaar tot : 100 kg 
Gewicht : 7 kg 
Werkhoogte : 1150 mm

Zeer stabiel, in hoogte verstelbaar en makkelijk in te klappen.
Uitgevoerd met handig opbergplateau. Deze schraag kan voor
legio toepassingen worden gebruikt. De schraag is licht in
gewicht en neemt opgeklapt nauwelijks plaats in beslag. Door
het opbergplateau is deze schraag ideaal voor o.a. de- en
montage werkzaamheden.

Technische gegevens:

€ 191,00 40
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Schraag in hoogte verstelbaar

Artikelnummer:

MO 10 93 00 10 12

Merk : Monaldi 
Uitvoering     : staal, poedergecoat 
Kleur : wit 
Belastbaar : 120 kg 
Afmeting : 605 x 1280 mm 
Gewicht : 9 kg 

Monaldi  X-schraag, in hoogte verstelbaar, poedergecoat, 120
kg belastbaar.

Technische gegevens:

€ 95,00 40

Monaldi schraag met ketting

Artikelnummer:

MO 10 93 00 10 19

Merk : Monaldi 
Uitvoering : staal, poedergecoat 
Kleur : wit 
Belastbaar tot : 100 kg 
Gewicht : 5 kg
werkbreedte : 1000 mm

Schraag, in hoogte verstelbaar, geborgd met ketting en
makkelijk in te klappen. Te gebruiken voor plaatwerken, delen
spuiten of ramen inkitten. Hij is licht in gewicht en neemt weinig
ruimte in beslag. De lengte van de schraag (1.000 mm) maakt
hem ideaal maakt om grote delen te ondersteunen. 

Technische gegevens:

€ 120,00 40

00

Artikelnummer:
Mo 10 93 03 00 04

Bumpersteun t.b.v. schraag Monaldi

Technische gegevens:

Merk : Monaldi
Uitvoering : staal verzinkt
Steun : 680 mm lang
Gewicht : 2 kg
Levering : set 2 stuks

Deze bumpersteun is een
uitbreiding op de Monaldi
X-schraag. De bumpersteun is
makkelijk verstelbaar zowel in
hoogte, lengte en breedte. 

€ 75,00 40

00

Artikelnummer:
FK 162-500

Verrijdbaar onderstel voor schraag

Technische gegevens:

Merk : FleXible
Uitvoering : staal, verzinkt
Onderstel : 2 grote rubber

  wielen
Afmeting vork: 40 mm breed,

  70 mm hoog,
  verstelbaar in de
  breedte

LET OP: levering is zonder
werkschraag.

€ 96,00 66

00

Artikelnummer:
MO 10 93 03 00 02

Beschermhoes voor Monaldi schraag 60 mm

Technische gegevens:

Merk : Monaldi
Uitvoering : polyurethaan
Lengte : 2 mtr
Diameter : 60 mm

Beschermhoes voor Monaldi in
hoogte verstelbare schraag. De
lengte van de hoes is 2 meter, wat
voldoende is voor beide leggers
van de schraag. 

€ 10,00 40

00

Artikelnummer:
MO 10 93 03 00 01

Beschermhoes voor Monaldi schraag 45 mm

Technische gegevens:

Merk : Monaldi
Uitvoering : polyurethaan
Lengte : 2 mtr
Diameter : 45 mm

Beschermhoes voor Monaldi
schraag met plateau of ketting. De
lengte van de hoes is 2 meter, wat
voldoende is voor beide leggers
van de schraag.
 

€ 10,00 40
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Opbergwagens en rekken

Een opgeruimde en goed georganiseerde werkplaats
draagt in grote mate bij tot het rendement van de
onderneming en zorgt bovendien voor een goede
uitstraling. 

Om u hierin de helpende hand te kunnen bieden hebben
wij een aantal praktische opbergwagens,
bumperstandaards en gereedschapwagens in ons
leveringspakket opgenomen.

Nieuw zijn de polijststations. Ideaal om alle
poetsmiddelen op te bergen op de wand of als
verrijdbaar systeem om alles binnen handbereik te
hebben.

Voor het opbergen van losse onderdelen zijn de Stanzani wagens zeer geschikt. Nieuw is de Organizer. Een opbergwagen die echt
inspeelt op de huidige tendens. De wagen is compact, er is voldoende plaats voor losse delen zoals een motorkap of portier, een
bumper kan bovenop de wagen liggen en er is een grote kunststof bak voor alle losse kleine onderdelen. Bovendien is de wagen zeer
scherp geprijsd!
Ook voor het opbergen van bumpers en ramen treft u in dit pakket een aantal handige oplossingen aan.

Stanzani onderdelenwagen

Artikelnummer:

ST 0304

Merk : Stanzani
Materiaal : staal, poedergecoat
Afmeting : 1600x1150x800 mm
Gewicht : 49 kg
Belasting : 1000 kg max

In deze grote verrijdbare onderdelenwagen is ruim voldoende
plaats voor alle gedemonteerde en nieuwe onderdelen van
schadeauto's. Vier zware zwenkwielen zorgen voor een
eenvoudige verplaatsing. 

Technische gegevens:

€ 495,00 02

B TEC onderdeelwagen

Artikelnummer:

BT Depot

Merk : B TEC
Materiaal : staal, poedergecoat
Afmeting : 850x600x1900 mm 
Kleur : blauw

In deze Depot onderdelenwagen is ruim voldoende plaats voor
alle gedemonteerde en nieuwe onderdelen van schadeauto's. 

Technische gegevens:

€ 495,00 23
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Stanzani Organizer opbergwagen

Artikelnummer:

ST 0315

Merk : Stanzani
Materiaal wagen : staal, poedergecoat
 : opbergbakken, stevig kunststof
Levering : incl 1 grote en 2 kleine 

   opbergbakken
Afmeting : 1000x630x1640 mm (lxbxh)
Gewicht : 27 kg

In deze praktische opbergwagen is ruimte genoeg om tijdens
reparatie alle gedemonteerde delen bij elkaar te houden. De
Organiser neemt weinig ruimte in beslag en is makkelijk
verrijdbaar.

Technische gegevens:

€ 345,00 04

Mobiel onderdelenrek incl. beschermhoes

Artikelnummer:

FK 912

Merk : FleXible
Materiaal : staal
Afmeting : 1500 x 1100 x 650 mm
Gewicht : 32 kg
Levering : inclusief foam beschermhoezen

Dit verrijdbare onderdelenrek is de oplossing voor zwaardere
plaatwerkdelen zoals deuren, motorkappen en achterkleppen.
Dankzij de foam beschermhoezen beschadigen de nieuwe delen
niet en zijn ze veilig opgeborgen.

Technische gegevens:

€ 430,00 66

Monaldi M 1 gereedschapwagen

Artikelnummer:

MO 12 20 10 10 29

Merk : Monaldi
Type : M1 
Uitvoering      : staal, poedergecoat
Afmetingen : 1000x1740x500 mm
Gewicht : 53 kg 
Levering : inclusief set van 40 haken

Zware, robuuste opbergwagen om b.v. alle 
richtbanktoebehoren overzichtelijk in op te bergen. 
Aan één zijde zijn vijf planken en aan de andere 
zijde drie ophangborden. Bovenaan voorzien 
van 2 ophanghaken om trekhaken, trekbanden
of andere materialen aan op te hangen.

Technische gegevens:

€ 575,00 41

Monaldi M 2 schuurwagen

Artikelnummer:

MO 12 20 10 10 32

Merk : Monaldi 
Type : M2 
Uitvoering : staal, poedergecoat 
Afmetingen : 1000x1740x500 mm  
Gewicht : 54 kg 
Levering : inclusief set van 25 haken

Deze schuurwagen is voorzien van twee ophangborden 1000 x
500 mm. In de wagen is een cassette geplaatst om alle
schuurmaterialen overzichtelijk op te bergen. De M2 is voorzien
van twee vaste en twee zwenkwielen, gemaakt van vol
kunststof en hebben een grote diameter. Uitstekend verrijdbaar
over ieder type vloer.

Technische gegevens:

€ 565,00 41
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Monaldi M22 gereedschapswagen

Artikelnummer:

MO 12 20 10 10 76

Merk : Monaldi
Type : M22
Uitvoering     : staal, poedergecoat
Afmeting : 800x790x450 mm
Gewicht : 22 kg
Belasting : max 300 kg

Deze wagen is uitermate geschikt voor het opbergen van
hamers, tassen en hydraulisch pers- en trekgereedschap. 

Technische gegevens:

€ 233,00 41

Polijststation verrijdbaar met opbergvak

Artikelnummer:

BT jimmy 03

Merk : B TEC 
Uitvoering : staal, verzinkt 
Afmeting : 780x410x1130 mm 

Handig verrijdbaar polijststation waar alle toebehoren praktisch
bij elkaar zitten. Met afsluitbaar vak. 

Technische gegevens:

€ 440,00 43

Polijststation wandhouder 4 flessen

Artikelnummer:

BT PB-01

Merk : B TEC 
Uitvoering : staal, verzinkt
Afmeting : 780x160x700 (bxdxh)
Werkhoogte : 98,5 mm
Levering : wandhouder voor 4 flessen met

  opbergvakken
 : houder voor afvalzak
 : houder voor polijstmachine

De flessen worden ondersteboven in de houder geplaatst en
voorkomt dat ze iedere keer geschud moeten worden. Kan
opgebouwd worden tot een verrijdbaar systeem.

Technische gegevens:

€ 170,00 43

Polijststation wandhouder spuitbussen

Artikelnummer:

BT PB-02

Merk : B TEC
Uitvoering : staal, verzinkt
Afmeting : 780x160x700 (bxdxh)
Werkhoogte : 98,5 mm 
Levering : wandhouder voor spuitbussen met

  opbergvak voor toebehoren

Deze wandhouder is de oplossing om bij het poetsen en
schoonmaken van auto's spuitbussen, knijpflessen en
toebehoren netjes en overzichtelijk op te bergen. Deze
wandhouder is als zelfstandige unit op de wand te plaatsen
maar kan in combinatie met andere onderdelen opgebouwd
worden tot een verrijdbaar systeem.

Technische gegevens:

€ 155,00 43
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Stanzani bumperrek enkel

Artikelnummer:

ST 0308

Merk : Stanzani
Materiaal : staal, poedergecoat
Afmeting : 2000x1090 mm
Lengte armen : 500 mm
Gewicht : 28 kg

Met dit handige bumperrek heeft u nooit meer problemen om
een gedemonteerde bumper op te bergen. Alle soorten bumpers
passen op dit rek. Ook bumpers die gespoten zijn en nog op
montage wachten kunt u nu probleemloos opbergen zonder dat
ze beschadigen. Het bumperrek wordt geleverd met 8 liggers.
(4 niveaus)

Technische gegevens:

€ 245,00 04

Verrijdbaar bumperrek

Artikelnummer:

FK 409

Merk : FleXible
Uitvoering : staal verzinkt, deels poedergecoat
Afmeting : 1500x1200x213 mm

  ( inclusief handvat)
Afmeting leggers : 2 x 400 mm
 : 2 x 600 mm

Een praktisch verrijdbaar rek voor het opbergen van bumpers of
spoilers. Het bumperrek is zeer stabiel door de 2 grote rubber
wielen en het stevige onderstel. De leggers zijn verstelbaar.

Technische gegevens:

€ 385,00 66

Bumperrek muurbevestiging

Artikelnummer:

FK 410

Merk : FleXible
Uitvoering : staal, verzinkt

Volledig verstelbare bumperstandaard voor muurbevestiging. Op
deze standaard kunnen 5 bumpers of spoilers worden
opgehangen. De liggers zijn voorzien van een beschermhoes.

Technische gegevens:

€ 265,00 66

Stanzani ruitenrek

Artikelnummer:

ST 0313

Merk : Stanzani
Materiaal : staal, poedergecoat
Afmeting : 2000x1090 mm
Gewicht : 32 kg
Lengte armen : 500 mm

Dit handige ruitenrek is ideaal om nieuwe of gedemonteerd
ruiten veilig op te bergen. Alle soorten ruiten passen op dit rek.
Het ruitenrek wordt compleet geleverd met beschermhoezen
voor de ophangsteunen om beschadigingen te voorkomen. 

Technische gegevens:

€ 349,00 04
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00

Artikelnummer:
MO 12 20 50 10 22

Monaldi werkbank 1500x700x900mm 1 lade

Technische gegevens:

Merk : Monaldi
Uitvoering : staal, poedergecoat

: bovenblad verzinkt
: inclusief 1 lade

Kleur : blauw
Afmeting : 1500x700x900 mm

Zwaar uitgevoerde werkbank,
poedergecoat en voorzien van een
verzinkt werkblad en 1 afsluitbare
lade. 

€ 495,00 41

00

Artikelnummer:
MO 12 21 50 10 28

Geperforeerd wandbord 1000x500

Technische gegevens:

Merk : Monaldi
Uitvoering : staal, poedergecoat
Afmeting : 1000x500 mm
KLeur : blauw

Het wandbord is uitgevoerd in
poedergecoat staal en 4 zijdig
dubbel omgezet. Om het bord nóg
multifunctioneler te maken is er
een uitgebreide range haken
leverbaar.

€ 30,00 41

00

Artikelnummer:
MO 12 21 50 10 12

Korte nylon haak

Technische gegevens:

Merk : Monaldi 
Uitvoering : kunststof

Korte nylon haak voor gebruik op
Monaldi wandbord en
gereedschapswagen. Geschikt
voor het opbergen van
handgereedschap.

€ 0,60 41

00

Artikelnummer:
MO 12 21 50 10 20

Lange nylon haak

Technische gegevens:

Merk : Monaldi 
Uitvoering : kunststof

Lange nylon haak voor gebruik op
Monaldi wandbord en
gereedschapswagen.

€ 0,70 41

00

Artikelnummer:
MO 12 21 50 10 21

Kort, geronde nylon haak

Technische gegevens:

Merk : Monaldi 
Uitvoering : kunststof 

Korte geronde haak voor gebruik
op Monaldi wandbord en
gereedschapswagen. Ideaal voor
het ophangen van
schroevendraaiers en ander
handgereedschap.

€ 0,70 41

00

Artikelnummer:
MO 12 21 50 10 29

Gehoekte nylon haak

Technische gegevens:

Merk : Monaldi
Uitvoering : kunststof

Gehoekte nylon haak voor gebruik
op Monaldi wandbord en
gereedschapswagen.

€ 0,70 41

00

Artikelnummer:
MO 12 21 50 10 31

Geronde nylon haak

Technische gegevens:

Merk : Monaldi
Uitvoering : kunststof

Geronde nylon haak voor gebruik
op Monaldi wandbord en
gereedschapswagen.

€ 0,60 41

00

Artikelnummer:
MO 12 21 50 10 32

Klemhaak nylon

Technische gegevens:

Merk : Monaldi
Uitvoering : kunststof

Nylon klemhaak voor gebruik op
Monaldi wandbord en
gereedschapswagen.

€ 0,60 41



153

Spuiterij -  Ophanghaken en toebehoren

Spuiterij

00

Artikelnummer:
MO 12 21 50 10 34

Lang, geronde nylon haak

Technische gegevens:

Merk : Monaldi
Uitvoering : kunststof

Lange geronde nylon haak voor
gebruik op Monaldi wandbord en
gereedschapswagen. Ideaal voor
het ophangen van
schroevendraaiers en ander
handgereedschap.

€ 0,70 41

00

Artikelnummer:
MO 12 21 50 10 36

Stalen haak 10 cm

Technische gegevens:

Merk : Monaldi
Uitvoering : staal verzinkt
Lengte : 10 cm

Speciaal te gebruiken bij Monaldi
wandbord en gereedschapswagen.
Ideaal voor het ophangen van
zwaardere gereedschappen zoals
trekklemmen en luchtgereedschap.

€ 2,80 41

00

Artikelnummer:
MO 12 21 50 10 37

Stalen haak 15 cm

Technische gegevens:

Merk : Monaldi
Uitvoering : staal verzinkt
Lengte : 15 cm

Speciaal te gebruiken bij Monaldi
wandbord en gereedschapswagen.
Ideaal voor het ophangen van
zwaardere gereedschappen zoals
trekklemmen en luchtgereedschap.

€ 2,95 41

00

Artikelnummer:
MO 12 21 50 10 38

Stalen haak 20 cm

Technische gegevens:

Merk : Monaldi
Uitvoering : staal verzinkt
Lengte : 20 cm

Speciaal geschikt voor gebruik bij
Monaldi wandbord en
gereedschapswagen. Ideaal voor
het ophangen van zwaardere
gereedschappen zoals
trekklemmen en luchtgereedschap.

€ 3,00 41

00

Artikelnummer:
MO 12 20 30 10 01

Monaldi ophangbakje 55 x 105 x 105 mm

Technische gegevens:

Merk : Monaldi 
Uitvoering : kunststof 
Afmeting : 55x105x105

  mm

Kunststof ophangbakje te
gebruiken bij de Monaldi
wandborden en
gereedschapwagens 
M 20 en M 21. 

€ 4,70 41

00

Artikelnummer:
MO 12 20 30 10 02

Monaldi ophangbakje 75 x 140 x 130 mm

Technische gegevens:

Merk : Monaldi
Uitvoering : kunststof
Afmeting : 75x140x130 

  mm

Kunststof ophangbakje te
gebruiken bij de Monaldi
wandborden en
gereedschapwagens
M 20 en M 21.

€ 5,90 41

00

Artikelnummer:
MO 12 21 50 10 35

Rond ophangbakje diameter 30 mm

Technische gegevens:

Merk : Monaldi
Uitvoering : kunststof
Afmeting : 8 cm hoog, Ø 3 cm
Kleur : zwart

Rond ophangbakje voor gebruik
op Monaldi wandbord en
gereedschapswagens. Geschikt om
kleine onderdelen en
gereedschappen in op te bergen.

€ 3,90 41

00

Artikelnummer:
MO 12 21 50 10 40

Boor en pendriver cassette

Technische gegevens:

Merk : Monaldi
Uitvoering : kunststof
Afmeting : 10x64x30 mm
Kleur : zwart

Geschikt voor de Monaldi
wandborden en ophangwagens,
handig om bijv. losse boren
overzichtelijk op te bergen.

€ 5,95 41
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Picard levert een mooie lijn hamers en tassen waar
iedere plaatwerker graag mee zal willen werken. 

Plaatwerkgereedschap

De hamers zijn voorzien van een Hickory steel, die prettig in de
hand ligt. De plaatwerktasjes zijn fraai afgewerkt en
vervaardigd uit kwalitatief hoogwaardig materiaal. Picard is al
jarenlang producent van fijn plaatwerkgereedschap en
daardoor inmiddels een begrip in de markt.

00

Artikelnummer:
ST A6532950

Uitdeuktas leer gevuld met loodkorrels

Technische gegevens:

Merk : Stanzani
Afmeting : 140x100x40mm
Materiaal : leer gevuld met lood 

  korrels

Leren uitdeuktas voor staal en
aluminium, gevuld met
loodkorrels. Ligt dankzij de
speciale vormgeving goed in de
hand. Werkt prettig om het
beschadigde deel goed te vormen.

€ 59,00 04

00

Artikelnummer:
PI 2521100

Picard uitdeukhandtas aambeeldvormig

Technische gegevens:

Merk : Picard
Uitvoering : handaambeeld
Afmeting bovenzijde: 100x40 mm
Afmeting onderzijde: 80x70 mm
Hoogte : 62 mm
Gewicht : 1400 gram

Handaambeeld, uitdeuktas met
een geronde onderzijde en een
licht gebogen bovenzijde.

€ 69,00 65

00

Artikelnummer:
PI 2521300

Picard uitdeukhandtas aambeeldvormig

Technische gegevens:

Merk : Picard
Uitvoering : handaambeeld
Afmeting : 75x63 mm 

  (onderzijde 55mm)
Gewicht : 1200 gram

Handaambeeld, uitdeuktas met
een geronde onderzijde die iets
taps toe loopt. Voorzien van
handgreep, ideaal voor uitdeuken
van spatborden.

€ 65,00 65

00

Artikelnummer:
PI 2521200

Picard uitdeukhandtas aambeeldvormig

Technische gegevens:

Merk : Picard
Uitvoering : handaambeeld
Afmeting : 80x60 mm
Hoogte : 35 mm
Gewicht : 1050 gram

Handaambeeld, uitdeuktas met
een vlakke onderzijde en een licht
gebogen bovenzijde. Gewicht 1050
gram.

€ 45,00 65

00

Artikelnummer:
PI 2521400

Picard uitdeukhandtas voor schermen

Technische gegevens:

Merk : Picard
Toepassing : uitdeuken

  schermen
Afmeting : 145x52 mm
Gewicht : 550 gram

Gebogen uitdeuktas ideaal voor
het uitdeuken van spatborden en
schermen. Gewicht 550 gram.

€ 37,00 65

00

Artikelnummer:
PI 2521500

Picard gebogen uitdeukhandtas kommavorm

Technische gegevens:

Merk : Picard
Uitvoering : gebogen,

  kommavormig
Afmeting : 130x55 mm
Gewicht : 950 gram

Gebogen uitdeuktas in
kommavorm toepasbaar voor o.a.
dakranden. Gewicht 950 gram.

€ 64,00 65
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00

Artikelnummer:
PI 2521600

Picard uitdeukhandtas wigvormig

Technische gegevens:

Merk : Picard
Uitvoering : wigvormig
Afmeting : 112x64 mm
Gewicht : 900 gram

Universele uitdeuktas in wigvorm,
ligt goed in de hand. Gewicht 900
gram.

€ 43,00 65

00

Artikelnummer:
PI 2521690

Picard universele uitdeukhandtas

Technische gegevens:

Merk : Picard
Uitvoering : één zijde vlak, één

  zijde gebogen
Afmeting : 127x61 mm
Hoogte : 27 mm
Gewicht : 1330 gram

Universele uitdeuktas met één
vlakke zijde en één licht gebogen
zijde. Gewicht 1330 gram.

€ 76,00 65

00

Artikelnummer:
PI 2523500

Picard uitdeukhandtas diabolo vormig

Technische gegevens:

Merk : Picard
Uitvoering : diabolo vormig
Diameter : 56 mm
Hoogte : 60 mm
Gewicht : 750 gram

Diabolo vormige uitdeuktas met
aan beide zijden gebogen en
geronde vorm. Het gewicht is 750
gram.

€ 42,00 65

00

Artikelnummer:
PI 2524000

Picard uitdeuktas teenvormig

Technische gegevens:

Merk : Picard
Uitvoering : teenvormig
Afmeting : 120x56 mm
Hoogte : 21 mm
Gewicht : 760 gram

Teenvormige uitdeuktas met één
vlakke zijde en één gebogen zijde.
Het gewicht is 760 gram. Ligt
uitstekend in de hand.

€ 44,00 65

00

Artikelnummer:
PI 2524040

Picard zware uitdeuktas teenvormig

Technische gegevens:

Merk : Picard
Uitvoering : teenvormig, zwaar

  uitgevoerd
Afmeting : 115x53 mm
Hoogte : 30 mm
Gewicht : 1140 gram

Teenvormige uitdeuktas met één
vlakke zijde en één gebogen zijde.
Het gewicht is 1140 gram.

€ 45,00 65

00

Artikelnummer:
PI 2524050

Picard uitdeuktas teenvorm geprofileerd

Technische gegevens:

Merk : Picard
Uitvoering : teenvormig, met één

  licht gebogen
  geprofileerde zijde

Afmeting : 125x55 mm
Hoogte : 25 mm
Gewicht : 1100 gram

Teenvormige uitdeuktas met één
vlakke zijde en één licht gebogen
geprofileerde zijde.

€ 55,00 65

00

Artikelnummer:
PI 2524190

Picard uitdeuktas 700 gr

Technische gegevens:

Merk : Picard
Uitvoering : uitdeuken van

  schermen
Afmeting : 80x58 mm
Hoogte : 26 mm
Gewicht : 700 gram

Uitdeuktas ideaal voor het
uitdeuken van schermen en
spatborden. Het gewicht is 700
gram.

€ 69,00 65

00

Artikelnummer:
PI 2525900

Picard uitdeuktas 920 gr

Technische gegevens:

Merk : Picard
Uitvoering : vlak
Afmeting : 105x68 mm
Dikte : 19 mm
Gewicht : 920 gr

Vlakke uitdeuktas ontwikkeld voor
het uitdeuken van o.a. schermen.
Het gewicht is 920 gram.

€ 66,00 65
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00

Artikelnummer:
PI 2524400

Picard uitdeuktas beitelvormig 1600 gr

Technische gegevens:

Merk : Picard
Uitvoering : beitelvormig
Afm breedste deel: 192x77 mm
Afm bovenzijde: 45 mm
Gewicht : 1600 gram

Beitelvormige uitdeuktas, ideaal
om een rond of vouw in een plaat
terug te brengen.

€ 75,00 65

00

Artikelnummer:
PI 2510800

Picard buigijzer 1000 gr

Technische gegevens:

Merk : Picard
Uitvoering : gebogen uiteinde
Lengte : 400 mm
Gewicht : 1000 gram

Buigijzer met een lengte van 400
mm, universeel toepasbaar om
randen en profielen terug te
buigen.

€ 34,00 65

00

Artikelnummer:
PI 2510890

Picard slagvijl met handgreep 500 gr

Technische gegevens:

Merk : Picard
Uitvoering : slagvijl met

  handgreep
Afmeting : 130x40 mm
Lengte : 315 mm
Gewicht : 500 gram

Perfect in de hand liggende slagvijl
met een gehoekte vorm.
Onmisbaar voor alle
plaatwerkzaamheden!

€ 75,00 65

00

Artikelnummer:
PI 2521800

Picard vingervormige uitdeuklepel

Technische gegevens:

Merk : Picard
Uitvoering : vingervormig, kort,

  gebogen handvat
Totale lengte: 270 mm
Lengte gevlakte deel: 140 mm
Breedte gevlakte deel: 30-18

  mm verlopend
Gewicht : 550 gram

Handig om in bepaalde ruimtes uit
te deuken.

€ 39,00 65

00

Artikelnummer:
PI 2521890

Picard uitdeuklepel kort breed

Technische gegevens:

Merk : Picard
Uitvoering : kort, breed, licht

  gebogen
Lengte : 300 mm
Gevlakte deel: 160x50 mm
Gewicht : 300 gram

Korte brede uitdeuklepel, het
gevlakte deel loopt licht gebogen
weg. Handig om in bepaalde
ruimtes uit te deuken.

€ 49,00 65

00

Artikelnummer:
PI 2521990

Picard uitdeuklepel recht vlak

Technische gegevens:

Merk : Picard
Uitvoering : lange vlakke

  uitdeuklepel
Lengte : 390 mm
Afmeting : 200x58
Gewicht : 950 gram

Lange uitdeuklepel, rechte
uitvoering met een groot gevlakt
gedeelte. Geschikt voor diverse
uitdeukwerkzaamheden.

€ 60,00 65

00

Artikelnummer:
PI 2521980

Picard uitdeuklepel recht geprofileerd

Technische gegevens:

Merk : Picard
Uitvoering : rechte uitdeuklepel,

  geprofileerd
Lengte : 390 mm
Geprofileerde deel: 200x58
Gewicht : 950 gram

Lange uitdeuklepel, rechte
uitvoering met een groot
geprofileerd gedeelte. Geschikt
voor diverse uitdeuk

€ 76,00 65

00

Artikelnummer:
PI 2521900

Picard uitdeuklepel 500 mm gebogen

Technische gegevens:

Merk : Picard
Uitvoering : lang, één zijde

  gebogen
Lengte : 500 mm
Gevlakte deel: 200x58 mm
Gebogen deel: 140x58 mm
Gewicht : 2200 gram

Lange uitdeuklepel, aan één zijde
gebogen, de andere zijde loopt
licht gebogen.

€ 96,00 65
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00

Artikelnummer:
PI 2524200

Picard uitdeuklepel 440 mm gebogen

Technische gegevens:

Merk : Picard
Uitvoering : lang, één zijde

  gebogen
Afm gebogen deel: 150x58 mm
Afm gevlakt deel: 180x58 mm
Lengte : 440 mm
Gewicht : 1900 gram

Geschikt voor alle soorten
uitdeukwerkzaamheden. 

€ 79,00 65

00

Artikelnummer:
PI 2510980

Picard carrosserievijl met blad

Technische gegevens:

Merk : Picard
Uitvoering : carrosserievijl met

  vijlblad
Materiaal : licht metaal
Lengte : 355 mm
Gewicht : 800 gram

Carrosserievijl gemaakt uit licht
metaal waardoor deze vijl sterk en
handzaam is. Product van
topkwaliteit!

€ 72,00 65

00

Artikelnummer:
PI 2510990

Picard carrosserievijl zonder blad

Technische gegevens:

Merk : Picard
Uitvoering : carrosserievijl
Materiaal : licht metaal
Lengte : 355 mm
Gewicht : 800 gram

Carrosserievijl gemaakt uit licht
metaal waardoor deze vijl sterk en
handzaam is. Producten van
topkwaliteit!

€ 38,00 65

00

Artikelnummer:
PI 2510960

Picard los vijlblad fijn 12 TPI fijn

Technische gegevens:

Merk : Picard
Uitvoering : vijlblad fijne

  vertanding voor PI
  2510990

Lengte : 355 mm
Vertanding : 12 TPI

Vijlblad met diagonale fijne
vertanding, 12 TPI, geschikt voor
de carrosserievijl PI 2510990.

€ 38,00 65

00

Artikelnummer:
PI 2510970

Picard los vijlblad 9 TPI medium

Technische gegevens:

Merk : Picard
Uitvoering : vijlblad normale

  vertanding voor PI 
  2510990 vijlhouder

Lengte : 355 mm
Vertanding: 9 TPI

Vijlblad met diagonale vertanding,
9 TPI, geschikt voor de
carrosserievijl PI 2510990.

€ 36,00 65

00

Artikelnummer:
PI 2510402

Picard uitdeukhamer HS 500 gr

Technische gegevens:

Merk : Picard
Uitvoering : één zijde rond, één

  zijde afgeronde 
  rechthoek

Diameter kop: 33 mm
Rechthoek : 36x10 mm

  afgerond
Lengte kop: 160 mm
Gewicht : 500 gram
Steel : Hickory

€ 40,00 65

00

Artikelnummer:
PI 2510502

Picard uitdeukhamer bolle geronde kop

Technische gegevens:

Merk : Picard
Uitvoering : bolle geronde kop
Diameter : 28 mm
Lengte : 160 mm
Gewicht : 680 gram
Steel : Hickory

Uitdeukhamer met lange kop met
aan het einde een bolle geronde
kop. De hamer is voorzien van een
Hickory steel.

€ 43,00 65

00

Artikelnummer:
PI 2510602

Picard uitdeuk en krimphamer HS 450 gr

Technische gegevens:

Merk : Picard
Uitvoering : krimphamer met

  ronde en vierkante
  kop

Diameterkop: 27 mm
Afm kop : 27x27 mm
Lengte kop : 105 mm
Gewicht : 450 gram
Steel : Hickory

€ 40,00 65
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00

Artikelnummer:
PI 2522192

Picard uitdeukhamer lange kop HS 420 gr

Technische gegevens:

Merk : Picard
Uitvoering : lange kop één zijde

  rond, één zijde
  rechthoek

Ronde kop : 32 mm
Vierkante kop: 25x25 mm
Lengte kop : 165 mm
Gewicht : 420 gram
Steel : Hickory

€ 43,00 65

00

Artikelnummer:
PI 2522202

Picard strek uitdeuk krimphamer HS

Technische gegevens:

Merk : Picard
Uitvoering : lange kop één zijde

  rond, één zijde
  vierkant

Ronde kop : 32 mm
Vierk. kop : 25x25 mm
Lengte kop : 105 mm
Gewicht : 300 gram
Steel : Hickory

€ 36,00 65

00

Artikelnummer:
PI 2522212

Picard dubbele uitdeukhamer HS 300 gr

Technische gegevens:

Merk : Picard
Uitvoering : één zijde rond

  geprofileerd, één 
  zijde vierkant vlak

Ronde kop : 32 mm
  geprofileerd

Vierk.kop : 25x25 mm
Lengte kop : 105 mm
Gewicht : 300 gram
Steel : Hickory

€ 45,00 65

00

Artikelnummer:
PI 2522302

Picard uitdeukhamer korte kop HS 380 gr

Technische gegevens:

Merk : Picard
Uitvoering : korte kop, één zijde

  rond, één zijde
  vierkant

Ronde kop: 40 mm
Vierk.kop: 35x35 mm
Lengte kop : 95 mm
Gewicht : 380 gram
Steel : Hickory

€ 40,00 65

00

Artikelnummer:
PI 2522312

Picard uitdeukhamer korte kop HS 380 gr

Technische gegevens:

Merk : Picard
Uitvoering : korte kop, één zijde

  rond geprofileerd,
  één zijde vierkant
  vlak

Diam.ronde kop: 40 mm
  geprofileerd

Afm vierk.kop: 35x35 mm
Lengte kop : 98 mm
Gewicht : 380 gram
Steel : Hickory

€ 49,00 65

00

Artikelnummer:
PI 2524802

Picard strek uitdeuk krimphamer

Technische gegevens:

Merk : Picard
Uitvoering : één zijde vlak rond,

  één zijde vlak
  vierkant

Ronde kop: 40 mm
Vierk.kop: 40x40 mm
Lengte kop : 115 mm
Gewicht : 500 gram
Steel : Hickory

€ 46,00 65

00

Artikelnummer:
PI 2524812

Picard strek uitdeuk krimphamer HS

Technische gegevens:

Merk : Picard
Uitvoering : één zijde vlak 

  geprofileerd,
  één zijde vlak
  vierkant

Diam.ronde kop: 40 mm
Afm vierk.kop: 40x40 mm
Lengte kop : 115 mm
Gewicht : 500 gram
Steel : Hickory

€ 59,00 65

00

Artikelnummer:
PI 2523002

Picard krimphamer kort HS 430 gr

Technische gegevens:

Merk : Picard
Uitvoering : één zijde rond , één

  zijde vierkant
Diam.ronde kop: 40 mm
Afm vierk.kop: 34x34 mm
Lengte kop : 100 mm
Gewicht : 430 gram
Steel : Hickory

Krimphamer korte uitvoering
voorzien van een Hickory steel.

€ 39,00 65
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00

Artikelnummer:
PI 2522502

Picard korte uitdeukhamer penvormig

Technische gegevens:

Merk : Picard
Uitvoering : één zijde rond ,

  één zijde rechte
  beitelvorm

Diam.ronde kop: 31 mm
geprofileerd

Afmeting : 25x5 mm gerond
Lengte kop : 115 mm
Gewicht : 300 gram
Steel : Hickory

€ 36,00 65

00

Artikelnummer:
PI 2522602

Picard uitdeukhamer penvormig HS 450 gr

Technische gegevens:

Merk : Picard
Uitvoering : één zijde rond ,

  één zijde gebogen
  beitelvorm

Diameter kop: 40 mm
  vlak

Afmeting : 20x3 mm
Lengte kop : 160 mm
Gewicht : 450 gram
Steel : Hickory

€ 47,00 65

00

Artikelnummer:
PI 2522702

Picard penhamer afgeschuinde punt

Technische gegevens:

Merk : Picard
Uitvoering : één zijde rond ,

  één zijde
  afgeschuinde punt

Diameter: 40 mm
Diameter punt: 10 mm
Lengte kop : 155 mm
Gewicht : 410 gram
Steel : Hickory

€ 42,00 65

00

Artikelnummer:
PI 2522892

Picard penhamer spitse punt HS 440 gr

Technische gegevens:

Merk : Picard
Uitvoering : één zijde rond ,

  één zijde puntig
Diameter kop: 40 mm
Lengte kop : 165 mm
Gewicht : 440 gram
Steel : Hickory

Uitdeukhamer in penvorm,
voorzien van een Hickory steel.

€ 47,00 65

00

Artikelnummer:
PI 2522792

Picard korte penhamer spitse punt HS

Specificatie:

Merk : Picard
Uitvoering : één zijde rond ,

 één zijde punt
Diameter kop: 40 mm
Lengte kop : 135 mm
Gewicht : 330 gram
Steel : Hickory

Fijne uitdeukhamer in penvorm,
voorzien van Hickory steel.

€ 43,00 65

00

Artikelnummer:
PI 2524502

Picard uitdeuk krimphamer staartmodel HS

Technische gegevens:

Merk : Picard
Uitvoering : één zijde gerond ,

  één zijde
  rechthoekig gebogen

Afm kop rond: 38x21 mm
Afm kop hoek: 27x21  mm
Lengte kop : 150 mm
Gewicht : 450 gram
Steel : Hickory

€ 50,00 65

00

Artikelnummer:
PI 2525002

Picard uitdeuk en krimphamer HS 500 gr

Technische gegevens:

Merk : Picard
Uitvoering : één zijde vlak rond

 extra dun, één zijde
 vierkant geprofileerd

Diam.kop rond: 47 mm
Afm vierk. kop: 41x41 mm
Lengte kop : 115 mm
Gewicht : 500 gram
Steel : Hickory

€ 62,00 65

00

Artikelnummer:
PI 2525302

Picard uitdeuk krimphamer HS 500 gr

Technische gegevens:

Merk : Picard
Uitvoering : één zijde vlak rond

 extra dun, één zijde
 rond geprofileerd

Diam. kop : 47 mm
Lengte kop : 115 mm
Gewicht : 500 gram
Steel : Hickory

Speciale uitdeukhamer met extra
grote vlakken.

€ 59,00 65
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00

Artikelnummer:
PI 2525102

Picard gebogen penhamer HS 330 gr

Technische gegevens:

Merk : Picard
Uitvoering : één zijde vlak rond

  extra dun, één zijde
  gebogen pen

Diameter kop: 40 mm
Afmeting pen: 14x3 mm
Lengte kop : 140 mm
Gewicht : 330 gram
Steel : Hickory

€ 48,00 65

00

Artikelnummer:
PI 2525202

Picard rechte penhamer HS 330 gr

Technische gegevens:

Merk : Picard
Uitvoering : één zijde vlak rond

  extra dun, één zijde
  rechte pen

Diameter kop: 40 mm
Afmeting pen: 14x3 mm
Lengte kop : 140 mm
Gewicht : 330 gram
Steel : Hickory

€ 46,00 65

00

Artikelnummer:
PI 2522902

Picard uitdeukhamer dubbele ronde kop

Technische gegevens:

Merk : Picard
Uitvoering : beide zijden ronde

  kop
Diameter kop: 30/40 mm
Lengte kop : 155 mm
Gewicht : 430 gram
Steel : Hickory

Uitdeukhamer met een lange kop,
en aan beide zijden een ronde
kop.

€ 42,00 65

00

Artikelnummer:
PI 2525402

Picard uitdeukhamer HS 330 gr

Technische gegevens:

Merk : Picard
Uitvoering : vlakke kop
Afm. kop: 47x29 mm
Lengte kop : 65 mm
Steel : Hickory

Uitdeukhamer voor het strak
maken van het plaatwerk. De kop
is vlak. Ideaal voor het fijne
uitdeukwerk.

€ 50,00 65

00

Artikelnummer:
PI 2510701

Picard rubber hamer vlakke ronde kant

Technische gegevens:

Merk : Picard
Uitvoering : één zijde vlak, één

  zijde gerond
Diameter : 60 mm
Lengte kop : 110 mm
Gewicht : 480 gram
Steel : essen

Rubber hamer met één vlakke en
één bolle zijde voorzien van een
essen steel.

€ 12,00 65

00

Artikelnummer:
PI 2524702

Picard uitdeukhamer rubber kop HS 1000gr

Technische gegevens:

Merk : Picard
Uitvoering : één zijde vlak staal,

  één zijde wisselbare
  rubber kop

Kop staal : 33 mm
Kop rubber: 55 mm
Lengte kop : 140 mm
Gewicht : 1000 gram
Steel : Hickory

Verwisselbare rubber kop.
€ 75,00 65

00

Artikelnummer:
PI 2522001-32

Picard kunststof hamer verwisselbare kop

Technische gegevens:

Merk : Picard
Uitvoering : kunststof,

  verwisselbare kop
Diameter : 32 mm
Gewicht : 310 gram
Steel : essen

Kunststof hamer voorzien van een
32 mm wisselbare kop. De hamer
heeft een essen steel.

€ 14,00 65

00

Artikelnummer:
PI 2527200-230

Carrosseriebeitel met handbescherming

Technische gegevens:

Merk : Picard
Uitvoering : met hand-

  bescherming
Lengte : 230 mm
Breedte : 26 mm
Dikte : 7 mm

Hoogwaardige carrosseriebeitel
met een kunststof
handbescherming. Picard kwaliteit
dus een lange levensduur.

€ 12,95 65
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00

Artikelnummer:
PI 0025200

Picard uitdeukset 9-delig

Technische gegevens:

Merk : Picard
Levering : 9-delige set
Uitvoering : in stalen koffer

Professioneel uitdeukset in stalen
koffer bestaande uit 9
verschillende hulpstukken.

€ 545,00 65

00

Artikelnummer:
PI 0025100

Picard uitdeukset 10-delig

Technische gegevens:

Merk : Picard
Levering : 10-delige set
Uitvoering : in stalen koffer

Professioneel uitdeukset in stalen
koffer bestaande uit 10
verschillende hulpstukken.

€ 665,00 65

00

Artikelnummer:
PI 0025900

Picard uitdeukset 12-delig

Technische gegevens:

Merk : Picard
Levering : 12-delige set
Uitvoering : in stalen koffer

Professioneel uitdeukset in stalen
koffer bestaande uit 12
verschillende hulpstukken.

€ 850,00 65

00

Artikelnummer:
PI 0025400

Picard uitdeukset 30-delig

Technische gegevens:

Merk : Picard
Levering : 30-delige set
Uitvoering : in stalen koffer

Professioneel uitdeukset in stalen
koffer bestaande uit 30
verschillende hulpstukken.

€ 1.885,00 65

00

Artikelnummer:
GY 051133

GYS 9-delige set hamers en tassen

Technische gegevens:

Merk : GYS
Levering : 9-delige set 
Bestaat uit : grote uitdeuklepel 

: penvormige hamer
: carrosserievijl, 
  houder met blad
: plaatwerkhamer
: houten hamer
: krimphamer
: 3 verschillende 
  tassen

€ 495,00 10

00

Artikelnummer:
ST 0215

Aluminium hamerset met wisselbare kop

Technische gegevens:

Merk : Stanzani
Levering : uitdeukset in koffer
Materiaal : kunststof aluminium

De aluminium hamer heeft een
wisselbare kop waardoor de
verschillende vormen op de hamer
geschroefd kunnen worden.
Inclusief kunststof hulpstuk en een
leren uitdeuktas gevuld met
loodkorrels. 

€ 255,00 04

00

Artikelnummer:
MU 243002

Carrosseriebeitel extra dun

Technische gegevens:

Merk : Bendel
Materiaal : speciaal hoge 

  kwaliteit staal
Lengte : 300 mm
Dikte : 2,5 mm

Extra dunne carrosseriebeitel met
twee geslepen kanten.

€ 39,00 64

00

Artikelnummer:
GY 020986

GYS 4 aluminium hamers in koffer

Technische gegevens:

Merk : GYS
Levering : set van 4 hamers
Uitvoering : in luxe kunststof

  koffer

Luxe set van 4 verschillende
aluminium uitdeukhamers. Deze
set bestaat uit de 4 meest
gebruikte hamers en wordt
geleverd in een luxe kunststof
koffer. 

€ 165,00 10
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Kunststof uitdeukgereedschap is de laatste jaren erg
populair. Dit komt mede door verandering van
materialen. 

Kunststof plaatwerkgereedschap

Voor het bewerken van aluminium is kunststof gereedschap
ideaal. Daarom hebben we voor u een selectie gemaakt van de
meest gebruikte kunststof uitdeukgereedschappen. De
gebruikte kunststof is hard, splintert niet en heeft daardoor een
lange levensduur.

00

Artikelnummer:
GY 051195

4-delig set kunststof uitdeukgereedschap

Technische gegevens:

Merk : GYS
Uitvoering : kunststof

4-delige kunststof uitdeukset, van
speciaal kunststof, is ideaal om
plaatwerkdelen uit de deuken. 

€ 105,00 10

00

Artikelnummer:
MU 272333

3-delig set kunststof uitdeukgereedschap

Technische gegevens:

Merk : Muller
Uitvoering : kunststof

Deze uitdeukset, van speciaal
kunststof, is ideaal om
plaatwerkdelen uit de deuken. Met
name voor aluminium beschikt dit
kunststof over de juiste
producteigenschappen. Het
kunststof materiaal is splinter en
brokkelvrij.

€ 295,00 64

00

Artikelnummer:
MU 272360

Profiel richtblok groot kunststof

Technische gegevens:

Merk : Muller
Uitvoering : kunststof
Afmeting : 360 x 40 mm

Dit richtblok, van speciaal
kunststof, is ideaal om
plaatwerkdelen uit de deuken. Met
name voor aluminium beschikt dit
kunststof over de juiste
producteigenschappen.

€ 90,00 64

00

Artikelnummer:
MU 282004

Profiel richtblok klein

Technische gegevens:

Merk : Muller
Uitvoering : kunststof
Afmeting : 210 x 40 mm

Dit richtblok, van speciaal
kunststof, is ideaal om
plaatwerkdelen uit de deuken. Met
name voor aluminium beschikt dit
kunststof over de juiste
producteigenschappen.

€ 41,00 64

00

Artikelnummer:
MU 272180

Aambeeld kunststof

Technische gegevens:

Merk : Muller
Uitvoering : kunststof
Diameter : 70 mm
Afmeting : 60 x 20 mm
Lengte : 180 mm

Kunststof aambeeld om bijv. een
scherm rond uit te deuken.

€ 80,00 64

00

Artikelnummer:
MU 272680

Kunststof uitdeuklepel 700 mm

Technische gegevens:

Merk : Muller
Lengte : 700 mm

Kunststof uitdeuklepel Muller,
lengte 700 mm breedte 60 mm

€ 195,00 64
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00

Artikelnummer:
MU 272190

Kunststof uitdeuktas

Technische gegevens:

Merk : Muller
Uitvoering : kunststof
Afmeting : 190 x 50 x 30 mm

Kunststof uitdeuktas, ligt zeer
goed in de hand. Deze beitel, van
speciaal kunststof, is ideaal om
plaatwerkdelen uit de deuken. 

€ 53,00 64

00

Artikelnummer:
MU 272040

Kunststof felsranden richthulpstuk

Technische gegevens:

Merk : Muller
Uitvoering : kunststof
Breedte : sleuf 2 mm
Diiepte : sleuf 20 mm
Afmeting : 270 x 40 mm

Met dit hulpstuk kan een
beschadigde felsrand omgebogen
en gericht worden zonder dat de
lak beschadigd.

€ 54,00 64

00

Artikelnummer:
MU 272280

Kunststof uitdeukgereedschap recht

Technische gegevens:

Merk : Muller
Uitvoering : kunststof
Werkbreedte: 100 mm
Afmeting : 280 mm lang

Deze beitel, van speciaal
kunststof, is ideaal om
plaatwerkdelen uit de deuken. 

€ 69,00 64

00

Artikelnummer:
MU 272090

Kunststof uitdeukgereedschap halfrond

Technische gegevens:

Merk : Muller
Uitvoering : kunststof
Werkbreedte : 90 mm
Afmeting : 280 mm

Deze halfronde uitdeukbeitel van
speciaal kunststof, is ideaal om
plaatwerkdelen uit de deuken. Met
name voor aluminium heeft deze
beitel de juiste eigenschappen.

€ 70,00 64

00

Artikelnummer:
MU 267002

Bekleding demontagehulpstuk kunststof

Technische gegevens:

Merk : Muller
Uitvoering : kunststof

Kunststof demontage hulpstuk
voor het verwijderen van
portierbekleding, zonder dat lak,
kunststof of ander materiaal
beschadigd. Ook te gebruiken voor
bedieningsknoppen van
verwarming, radio e.d. Zeer breed
toepasbaar dus.

€ 12,00 64

00

Artikelnummer:
BD 877585

Tweevoudig kunststof demontagehulpstuk

Technische gegevens:

Merk : Bendel 
Materiaal : kunststof 
Afmeting : 193x25x25mm
Gewicht : 72 gram

Dit kunststof demontage hulpstuk
heeft twee functies, demonteren
van onderdelen en een wig aan de
andere zijde.

€ 12,00 64

00

Artikelnummer:
MU 277001

Sierlijst wig smal kunststof wit 30 mm

Technische gegevens:

Merk : Muller
Uitvoering : kunststof
Afmeting : 200 x 30 mm

Dit hulpstuk van zacht kunststof is
ideaal om geplakte lijsten te
demonteren zonder beschadiging.
Ook te gebruiken om een raam
opzij te duwen zonder dat deze
beschadigd.

€ 11,50 64

00

Artikelnummer:
MU 267400

Sierlijst demontagehulpstuk kunststof

Technische gegevens:

Merk : Muller
Uitvoering : kunststof, 

  onbreekbaar
  en slagvast

Kunststof hulpstuk voor het
verwijderen van raamlijsten van
portieren. Het hulpstuk wordt
onder de sierlijst bevestigd en
daarna  omhoog gelift.

€ 66,00 64
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Om een lasnaad ged te beschermen is vertinnen
kwalitatief de beste oplossing. Er is een complete
oplossing met een kwalitatief hoogstaande vertinpasta
en vertinstaven.

Vertinnen

Met de houten spatels wordt de tin verdeelt, waarbij de
naturwas ervoor zorgt dat de tin niet kleeft aan de spatels en
voor een beter verwerking van de tin zorgt. Ideaal is de
puntbrander, deze geeft in combinatie met de PowerJet Ultra
een nauwkeurige vlam wat bij het vertinproces erg prettig
werkt. De PowerJet Ultra heeft een automatische ontsteking,
de gasflessen zijn gemakkelijk te wisselen.

00

Artikelnummer:
FE 21416070

Vertin pasta 1 kg

Technische gegevens:

Levering : blik 1 kg met kwast
Toepassing : hoogwaardige

  kwaliteit vertin pasta
Materiaal : 60% lood, 40% zink

  bevat 60-70%
  metaaldeeltjes

Legering : DIN EN ISO 9453
Smeltpunt : 186° - 260°C

Pasta is gebruiksklaar in een blik,
met kwast. 

€ 39,50 61

00

Artikelnummer:
FE 12251000

Vertin staven S-PB74Sn25Sb1  1,1  kg

Technische gegevens:

Levering : tin staven geperste
  stangen

Gewicht : ca 275 gr per staaf
Lengte : 400 mm
Materiaal : 74% lood, 25% tin,

  1% zink
Smeltpunt : 186° - 250°C
Legering : DIN EN ISO 9453 

  2006
Verpakking : zak met 4 staven,

  totaal ca 1,1 kg
€ 23,95 61

00

Artikelnummer:
FE ZB1

Natuurwas voor vertinnen 1 kg

Technische gegevens:

Levering : plak van 1 kg
Toepassing : te gebruiken bij

  vertinnen
Materiaal : 100% natuurwas
Afmeting : 9 x 23 x 5 cm 

Mengt zich niet met de tin. Reinigt
en beschermt het vertinde
oppervlakte

€ 39,00 61

00

Artikelnummer:
FE BSET

Vertin spatelset hout 2-delig

Technische gegevens:

Levering : set van 2 stuks
Model : 1x vlakke vorm

: 1x bolvormig
Materiaal : harde houtsoort
Toepassing : vertinnen

De houten spatelset is licht in
gewicht, ligt goed in de hand en
heeft een lage aanschafprijs.

€ 34,50 61

00

Artikelnummer:
SIE 253511

PowerJet Ultra gasbrander

Technische gegevens:

Merk : Sievert 
Type : powerjet 2535
Werkdruk : 1 bar 
Levering : brander met

  electronische
  ontsteking

Ideaal voor solderen, vertinnen,
warm stoken of uitdeuken van
aluminium. Aantrekkelijk geprijsd,
levering exclusief gasfles.

€ 119,00 64

00

Artikelnummer:
SIE 870201

Puntbrander voor Ø 15 mm PowerJet

Technische gegevens:

Merk : Sievert 
Type : puntbrander 15mm
Gasverbruik : 40g/h 
Warmte effect: 0,5 KW

Deze puntbrander geeft een zeer
nauwkeurige vlam die perfect te
gebruiken is voor o.a. vertinnen.

€ 35,00 64
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Bij laswerkzaamheden is een goede griptang absoluut
onmisbaar. 

Griptangen

MSH biedt u een aantal kwalitatief goede en toch zeer
aantrekkelijk geprijsde griptangen van het merk GYS.
Een handige aanrader bij puntlaswerkzaamheden is de
16-delige klemmenset van Bendel. 

Voor het verlijmen van delen is de kunststof klemmenset een
ideaal hulpmiddel.

00

Artikelnummer:
GY 050266

GYS set griptangen 16 delig

Technische gegevens:

Merk : GYS 
Uitvoering : staal met kunststof

  handgreep
Levering:
- 3 x griptang met grote opening
- 3 x griptang met dubbele bek
- 5 x griptang middelgroot 
- 5 x griptang klein

Hoogwaardige kwaliteit en
verassend lage prijs!

€ 115,00 10

00

Artikelnummer:
GY 050112

GYS set van 6 stuks lange griptangen

Technische gegevens:

Merk : GYS 
Levering : 6 griptangen met 

  lange opening 
Uitvoering : staal met kunststof 

  handgreep

Groot voordeel is dat de
handgrepen voorzien zijn van een
kunststof bescherming. Door de
lange opening ideaal voor dieper
liggende delen. 

€ 89,00 10

00

Artikelnummer:
GY 050242

GYS set van 6 speciale griptangen

Technische gegevens:

Merk : GYS
Uitvoering : staal verzinkt
Levering : set van 6 tangen

Set met uitstekende kwaliteit
griptangen die speciaal zijn
ontwikkeld om schermen en
dorpelranden, waar een deur of
achterklep overheen valt, vast te
zetten. 

€ 129,00 10

00

Artikelnummer:
BD 822009

Klemmenset 16-delig voor plaatwerk

Technische gegevens:

Merk : Bendel 
Uitvoering :16-delige set in

  kunststof doos
Levering : de- en montage-

  hulpstuk; 16
  klemmen

Deze set is geschikt voor 2, 3 en 4
lagen plaatwerk en vervangt
griptangen.

€ 78,00 99

00

Artikelnummer:
GY 043190

GYS lasklemmen set 4 stuks

Technische gegevens:

Merk : GYS
Uitvoering : staal
Levering : set van 4 stuks

Handige klemmetjes voor een
lasnaadvoorbereiding. Kan midden
op een plaat gebruikt worden.
Super scherpe setprijs!

€ 39,00 10

00

Artikelnummer:
BD 700460

Klemmenset voor sierlijsten

Technische gegevens:

Merk : Bendel
Uitvoering : kunststof
Levering : set van 6 stuks
Gewicht : ca 75 gram per

  stuk

Zeer geschikt om oa sierstrips vast
te klemmen. De zuignap wordt op
de auto geplaatst en door de
stelschroef wordt de strip
aangedrukt. 

€ 29,00 64



Gereedschap -  Stansset parkeersensoren

166 Gereedschap

Stansset  4 delig voor parkeersensoren

Artikelnummer:

GM 560600

Merk : Gmelin Moll
Levering : Compleet set in koffer
Maten : 18, 20, 22,5 en 26mm

Met dit set is het eenvoudig om zuivere gaten te maken voor
montage van parkeersensoren. Eerst voorboren met de
bijgeleverde boor, daarna stansen met bout aandraaien. Het
wekt snel, zuiver en zonder beschadigingen.
Te gebruiken voor kunststof en staal tot 1 mm.

Technische gegevens:

€ 255,00 03

Stansset  7 delig voor parkeersensoren

Artikelnummer:

GM 560607

Merk : Gmelin Moll
Levering : Compleet set in koffer
Maten : 18, 18,2, 20, 22,5, 24, 26 en 32mm

Met dit set is het eenvoudig om zuivere gaten te maken voor
montage van parkeersensoren. Eerst voorboren met de
bijgeleverde boor, daarna stansen met bout aandraaien. Het
wekt snel, zuiver en zonder beschadigingen.
Te gebruiken voor kunststof en staal tot 1 mm.

Technische gegevens:

€ 365,00 03

00

Artikelnummer:
GM 5606182

Stans Ø 18,2mm BMW en VW

Technische gegevens:

Merk : Gemeling Moll
Levering : Stansset met bout
Maat : 18,2 mm

Uitbreiding op het stansset voor
parkeersensoren, GM 560600, ook
los te gebruiken.

€ 45,00 03

00

Artikelnummer:
GM 560624

Stans Ø 24 mm Opel

Technische gegevens:

Merk : Gemeling Moll
Levering : Stansset met bout
Maat : 24 mm

Uitbreiding op het stansset voor
parkeersensoren, GM 560600, ook
los te gebruiken.

€ 55,00 03

00

Artikelnummer:
GM 560632

Stans Ø 32 mm BMW

Technische gegevens:

Merk : Gemeling Moll
Levering : Stansset met bout
Maat : 32 mm

Uitbreiding op het stansset voor
parkeersensoren, GM 560600, ook
los te gebruiken.

€ 65,00 03

00

Tip:

  
Het stansset is nieuw op de markt,
er verschijnen regelmatig nieuwe
maten stansen. Heeft u een maat
nodig die niet in de catalogus staat
neem dan even contact met ons
op misschien kunnen we u toch
helpen.
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00

Artikelnummer:
GY 052840

Profielsjabloon 250 mm

Technische gegevens:

Merk : GYS
Materiaal : kunststof
Lengte : ca 250 mm

Ideaal om een deel te controleren
of vorm over te nemen. Licht in
gewicht en eenvoudig in gebruik.

€ 19,50 10

00

Artikelnummer:
BD 810090

Kunststof popnagels incl tang in box

Technische gegevens:

Merk : Bendel
Levering : set bestaande uit:

  - popnagels 6,3 mm
  - popnagels 5,0 mm
  - kunststof 
    opbergdoos

Handige set voor het verwerken
van kunststof popnagels.

€ 69,00 64

00

Artikelnummer:
BD 810092

Kunststof popnagel 5,0 mm (50 stuks)

Technische gegevens:

Merk : Bendel
Levering : per 50 stuks
Materiaal : kunststof
Diameter : 5,0 mm

Plastic popnagel te gebruiken in
combinatie met de hiervoor
speciaal geschikte popnageltang
(BD 810090)

€ 21,00 64

00

Artikelnummer:
BD 810091

Kunststof popnagel 6,3 mm (50 stuks)

Technische gegevens:

Merk : Bendel
Levering : per 50 stuks
Materiaal : kunststof
Diameter : 6,3 mm

Plastic popnagel te gebruiken in
combinatie met de hiervoor
speciaal geschikte popnageltang
(BD 810090).

€ 21,00 64

00

Artikelnummer:
BD 810514

Kitschraperset 27-delig in luxe doos

Technische gegevens:

Merk : Bendel 
Levering : 27 delig in stevige

  cassette 
Mesjes : 5 stuks 12 mm
 : 5 stuks 16 mm 
 : 5 stuks 20 mm 
 : 5 stuks 16/53o 
 : 5 stuks trapeze
Ergonomische veiligheids
handgreep, veilig werken zonder
uitschieten. 

€ 26,00 64

00

Artikelnummer:
GM 582000

Sierlijst demontagehulpstuk ViceTrim

Technische gegevens:

Materiaal : hoogwaardig staal
  verchroomd 
  afgewerkt

Handgreep : kunststof
Lengte : 21 cm

Onmisbaar gereedschap voor het  
demonteren van raamlijsten van
o.a. Toyota, VW en fiat. Wordt
onder de "raamsnor" gehaakt, de
lijst beschadigd niet.

€ 42,00 03

00

Artikelnummer:
MU 267400

Sierlijst demontagehulpstuk kunststof

Technische gegevens:

Merk : Muller
Uitvoering : kunststof, 

  onbreekbaar
  en slagvast

Kunststof hulpstuk voor het
verwijderen van raamlijsten van
portieren. Het hulpstuk wordt
onder de sierlijst bevestigd en
daarna  omhoog gelift.

€ 66,00 64

00

Artikelnummer:
GY 053120

Dashboardcover set 4 stuks

Technische gegevens:

Merk : GYS
Materiaal : kunststof
Levering : set van 4 stuks
Toepassing : beschermplaten 

Met deze beschermplaten, voor
o.a. dashboard of stijl wordt
voorkomen dat bij het demonteren
van een voorruit schade ontstaat. 

€ 45,00 53
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Artikelnummer:
GY 051935

Ruitensnijset voor plakruiten

Technische gegevens:

Merk : GYS
Levering : 7-delige set
Toepassing : snijset voor

   plakruiten

Met deze complete snijset kunnen
plakruiten makkelijk losgesneden
en gedemonteerd worden.

€ 89,00 10

00

Artikelnummer:
GY 051966

Zuignapset tbv ruiten

Technische gegevens:

Merk : GYS
Levering : set van 2 stuks
Materiaal : kunststof
Toepassing : de- en montage

  ruiten

Zuignappen die zich op de ruit
vastzetten waarmee het
demonteren of goed positioneren
van een plakruit eenvoudig is.

€ 89,00 10

00

Artikelnummer:
MB 716

Zuignap met handgreep

Technische gegevens:

Merk : MB
Levering : per stuk
Materiaal : kunststof
Zuignap : 70 mm
max. belasting: 15 kg

Voor het demonteren van
zijruitjes, spiegelglas, koplamp- en
achterlichtglas goed in de hand
liggende handgreep.

€ 24,50 04

00

Artikelnummer:
BD 700460

Klemmenset voor sierlijsten

Technische gegevens:

Merk : Bendel
Uitvoering : kunststof
Levering : set van 6 stuks
Gewicht : ca 75 gram per

  stuk

Zeer geschikt om oa sierstrips vast
te klemmen. De zuignap wordt op
de auto geplaatst en door de
stelschroef wordt de strip
aangedrukt. 

€ 29,00 64

00

Artikelnummer:
MB 694

Afstelplaatjes set 10 stuks met houder

Technische gegevens:

Merk : MB
Levering : set van 3 stuks
Toepassing : afstellen

  carrosseriedelen

Met deze set meetplaatjes is het
op de juiste afstand afstellen van
plaatwerkdelen en ramen een stuk
eenvoudiger. De set bestaat uit 3
meethouders met elk 10
meetplaatjes van 1 mm dik. De

€ 89,00 04

00

Artikelnummer:
MB 667

Digitale lakdiktemeter staal, aluminium

Technische gegevens:

Merk : MB
Toepassing : meting lakdikte
Levering : per stuk
Meetsnelheid: 1 seconde
Voeding : 2x 1,5V batterij AAA
Gewicht : 80 gram
Geschikt voor: ferro en non ferro

Met deze lakdiktemeter kan de
juiste lakdikte gemeten worden.
De lakdiktemeter is eenvoudig te

€ 265,00 04

00

Artikelnummer:
AT 440001

Verrijdbare olieopvangbak 90 liter

Technische gegevens:

Merk : ATH
Inhoud : 90 liter
Onderstel : 2 vaste en 

  2 zwenkwielen

Verrijdbare olieopvangbak 90 liter.

€ 298,00 22

00

Artikelnummer:
AT 440002

Olieopvang- en afzuigapparaat 90 liter

Technische gegevens:

Merk : ATH
Inhoud : 90 liter
Onderstel : 2 vaste en 

  2 zwenkwielen
Levering : inclusief 

  afzuigsondes

Olieopvang- en afzuigapparaat 90
liter.

€ 435,00 22
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Compressoren

Voor een autoshadeherstel bedrijf is perslucht
onmisbaar. Zonder perslucht staat het bedrijf stil. Een
juiste persluchtinstallatie is een basisvoorwaarde. Niet
alleen de aanschaf van de compressor en toebehoren
maar, ook de service die er achter staat.
MSH equipment werkt al jaren samen met een
betrouwbare partner, een specialist in perslucht. Dit
bedrijf verzorgt de installatie van de compressor,
monteert en levert de persluchtleiding in de werkplaats
en verzorgt de service en het onderhoud.
Na een samenwerking van ruim 10 jaar was het een
logische stap om de compressoren nu ook op te nemen
in deze catalogus. 
In het leveringsprograma is een keuze gemaakt van
topmodellen schroefcompressoren voor intensief
gebruik, de budget modellen in de "eco" serie die
goedkoper uitgevoerd zijn maar ook
zuigercompressoren voor lagere luchtopbrengsten. 

Wij helpen u graag met een vrijblijvend advies om tot
en juiste keuze voor uw situatie te komen.

Bij de aanschaf van een compressor zijn de betrouwbaarheid, levensduur en aanschafprijs belangrijke factoren. Lastiger is om naar
de daadwerkelijke kostprijs van de perslucht te kijken. Hier speelt de factor onderhoud een belangrijke rol maar ook hoe er met
perslucht omgegaan wordt.
De Genesis en Formula compressoren zijn van topkwaliteit. Het hart, het schroefblok, is Atlas Copco. De elementen waarme de
compressor opgebouwd zijn, hebben een uitstekende kwaliteit. Vergelijk de onderhoudskosten eens met uw huidige installlatie.
Controleer uw luchtkoppelingen op lekkage, of laat een check uitvoeren op uw installatie. Dat kunnen wij voor u verzorgen. Monteer
een Air-Saver, deze zorgt ervoor dat de ketel afgeloten wordt als u niet werkt.

Genesis schroefcompressor combi 7,5 KW

Artikelnummer:

CE Genesis 2 7.510

Merk : Airworks
Type : GENESIS7.510-500
Capaciteit : 1.000 liter/min effectief
Werkdruk : 10 bar
Koeldroger : Ingebouwd
Filtratie : 1 Micron
Vermogen : 7,5 kW / 10 pk
Voltage : 400 Volt + 230v (20 A)
Geluidsniveau : 66 dB(A)
Afmeting : 1.930x640x1.839mm (LxBxH)

Combi compressor absoluut topproduct, Atlas copco blok, met
koeldroger en filter op 500ltr ketel voor zeer intensief gebruik.

Technische gegevens:

€ 7.995,00 62

Genesis schroefcompressor combi 11 KW

Artikelnummer:

CE Genesis 2 1110

Merk : Airworks
Type : GENESIS1110-500
Capaciteit : 1.435 liter/min effectief
Werkdruk : 10 bar
Koeldroger : Ingebouwd
Filtratie : 1 Micron
Vermogen : 11 kW / 15 pk
Voltage : 400 Volt + 230v (20 A)
Geluidsniveau : 69 dB(A)
Afmeting : 1.930x640x1.839mm (LxBxH)

Combi compressor absoluut topproduct, Atlas copco blok, met
koeldroger en filter op 500ltr ketel voor zeer intensief gebruik.

Technische gegevens:

€ 8.495,00 62
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Spinn schroefcompressor Eco combi 5.5 KW

Artikelnummer:

CE Spinn.E C40 5.510

Merk : Airworks
Type : SPINN.E5.510-270
Capaciteit : 600 liter/min effectief 10 Bar
Koeldroger : Aangebouwd
Vermogen : 5.5 kW / 7.5 pk
Voltage : 400 Volt 16A
Ketel : 270 liter
Geluidsniveau : 62 dB(A)
Afmeting  : 1.531x612x1.394mm (LxBxH)
Gewicht : 209 kg

Zeer scherp geprijsde combi compressor met koeldroger,
geschikt voor continue gebruik, lage persluchtkosten.

Technische gegevens:

€ 4.895,00 62

Formula schroefcompressor 7,5 KW

Artikelnummer:

CE Formula 2 7.510

Merk : Airworks
Type : Formula7510
Capaciteit : 1.000 liter/min effectief
Werkdruk : 10 bar
Vermogen : 7.5 kW / 10 pk
Voltage : 400 Volt (Y/�)/(32 A)
Ketel : Aansluiting op externe ketel
Geluidsniveau : 69 dB(A)
Afmeting : 1.095x620x1.070mm (LxBxH)
Gewicht : 260 kg

Compressor voor zeer intensief gebruik, MC2 besturing, geeft
onderhoud zelf aan. Topproduct met lage persluchtkosten.

Technische gegevens:

€ 5.995,00 62

00

Artikelnummer:
CE Spinn.E C55 7.510

Spinn schroefcompressor Eco combi 7.5 KW

Technische gegevens:

Merk : Airworks
Type : SPINN.E7510-500
Capaciteit : 970 liter/min
Werkdruk : 10 bar
Koeldroger : Aangebouwd
Vermogen : 7.5 kW/10 pk
Voltage : 400 Volt 20A
Ketel : 500 liter
Geluidsniveau: 66 dB(A)
Afmeting : 1.935x650x1.483mm
Gewicht : 335 kg

€ 6.595,00 62

00

Artikelnummer:
CE Formula 2 1110

Formula schroefcompressor 11 KW

Technische gegevens:

Merk : Airworks
Type : Formula1110
Capaciteit : 1.435 liter/min
Werkdruk : 10 bar
Vermogen : 11 kW/15 pk
Voltage : 400 Volt 32A
Ketel : externe ketel
Geluidsniveau: 69 dB(A)
Afmeting : 1.095x620x1.070mm
Gewicht : 260 kg

€ 6.350,00 62

00

Artikelnummer:
CE Spinn.E C55 1110

Spinn schroefcompressor Eco combi 11 KW

Technische gegevens:

Merk : Airworks
Type : SPINN.E1110-500
Capaciteit : 1.400 liter/min
Werkdruk : 10 bar
Koeldroger : Aangebouwd
Vermogen : 11 kW/15 pk
Voltage : 400 Volt 32A
Ketel : 500 liter
Geluidsniveau: 68 dB(A)
Afmeting : 1.935x650x1.483mm 
Gewicht : 349 kg

€ 6.895,00 62

00

Artikelnummer:
CE Formula 2 1510

Formula schroefcompressor 15 KW

Technische gegevens:

Merk : Airworks
Type : Formula1510
Capaciteit : 2.020 liter/min 
Werkdruk : 10 bar
Vermogen : 15 kW/20 pk
Voltage : 400 Volt 32A
Ketel : externe ketel
Geluidsniveau: 69 dB(A)
Afmeting : 1.095x620x1.070mm
Gewicht : 260 kg

€ 6.950,00 62
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Spinn schroefcompressor Basic 5.5 KW

Artikelnummer:

CE Spinn 5.510 Basic

Merk : Airworks
Type : SPINN5.510BASIC
Capaciteit : 600 liter/min effectief
Werkdruk : 10 bar
Vermogen : 5.5 kW/7.5 pk
Voltage : 400 Volt (Y/�)/(16 A)
Ketel : Aansluiting op externe ketel
Geluidsniveau : 62 dB(A)
Afmeting : 620 x 612 x 995mm (LxBxH)
Gewicht : 110 kg

Zeer scherp geprijsde compressor, laag geluidsniveau, geschikt
voor continue belasting, lage perslucht kosten.

Technische gegevens:

€ 3.850,00 62

Compressor Airworks geluidgedempt 4 PK

Artikelnummer:

CE Silent K25T4

Merk : Airworks
Type : K25T4 Silent
Capaciteit : 495 liter/min -10 Bar
Vermogen : 3 kW/4 pk
Voltage : 400 Volt/(16 A)
Ketel : Aansluiting op externe ketel
Pomp : 2 cilinder/2 traps
Toerental : 1.000 omw/min
Geluidsniveau : 59 dB(A)
Afmeting : 850x620x1.100mm (LxBxH)

Zware industriele zuigercompressor, laagtoerig de absolute top
in geluidgedempte zuigercompressoren.

Technische gegevens:

€ 2.498,00 62

00

Artikelnummer:
CE Spinn 7.510 Basic

Spinn schroefcompressor Basic 7.5 KW

Technische gegevens:

Merk : Airworks
Type : SPINN7.510BASIC
Capaciteit : 970 liter/min 
Werkdruk : 10 bar
Vermogen : 7.5 kW/10 pk
Voltage : 400 Volt (Y/�)/ 20A
Ketel : voor externe ketel
Geluidsniveau: 66 dB(A)
Afmeting : 810x650x995mm 
Gewicht :167 kg

€ 5.295,00 62

00

Artikelnummer:
CE Silent K30T5.5

Compressor Airwork geluidgedempte 5,5 PK

Technische gegevens:

Merk : Airworks
Type : K30T5.5 Silent
Capaciteit : 727 liter/min
Werkdruk : 10 bar
Vermogen : 4 kW / 5,5 pk
Voltage : 400 Volt (16 A)
Ketel : externe ketel
Pomp : 2 cilinder/2 traps
Toerental : 800 omw/min
Geluidsniveau: 59 dB(A)
Afmeting : 850x620x1.100mm 

€ 2.795,00 62

00

Artikelnummer:
CE Spinn 1110 Basic

Spinn schroefcompressor Basic 11 KW

Technische gegevens:

Merk : Airworks
Type : SPINN7.510BASIC
Capaciteit : 1400 liter/min 
Werkdruk : 10 bar
Vermogen : 11 kW/15 pk
Voltage : 400 Volt (Y/�)/ 32A
Ketel : voor externe ketel
Geluidsniveau: 66 dB(A)
Afmeting : 810x650x995mm 
Gewicht :167 kg

€ 5.395,00 62

00

Artikelnummer:
CE Silent K30T7.5SD

Compressor Airworks geluidgedempt 7,5 PK

Technische gegevens:

Merk : Airworks
Type : K30T7.5 Silent
Capaciteit : 872 liter/min
Werkdruk : 10 bar
Vermogen : 5,5 kW / 7,5 pk
Voltage : 400 Volt (16 A)
Ketel : externe ketel
Pomp : 2 cilinder/2 traps
Toerental : 1000 omw/min
Geluidsniveau: 59 dB(A)
Afmeting : 850x620x1.100mm 

€ 3.025,00 62
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Compressor Airworks 3 KW 270 ltr ketel

Artikelnummer:

CE K25-270FT4

Merk : Airworks
Type : K25-270FT4
Capaciteit : 495 liter/min
Werkdruk : 10 bar
Vermogen : 3 kW / 4 pk
Voltage : 400 Volt/(16 A)
Pomp : 2 cilinder/2 traps
Toerental : 1.000 omw/min
Ketel : 270 liter
Afmeting : 1.700x600x1.270mm (LxBxH)
Gewicht : 123 kg

Zuigercompressor ideaal voor poets- of autobedrijf.

Technische gegevens:

€ 1.395,00 62

Airworks DRY45 persluchtkoeldroger

Artikelnummer:

CE DRY45

Merk : Airworks
Type : DRY 45
Capaciteit : 750 l/min
Aansluiting : 3/4"
Voltage : 220V
Afmeting : 350x500x450 mm (lxbxh)
Koudemiddel : R134A

Persluchtkoeldroger koelt d.m.v. koudemiddel intredende
perslucht tot een drukdauwpunt van 3 C. Het condensaat wordt
via een energiezuinige niveaugestuurde condensautomaat
afgevoerd. Uitgevoerd met warmtwisselaar en electronische
controller.

Technische gegevens:

€ 1.050,00 62

00

Artikelnummer:
CE K30-270FT5.5L

Compressor Airworks 4 KW 270 ltr ketel

Technische gegevens:

Merk : Airworks
Type : K30-270FT5.5L
Capaciteit : 727 liter/min
Werkdruk : 10 bar
Vermogen : 4 kW/5,5 pk
Voltage : 400 Volt/(16 A)
Pomp : 2 cilinder/2 traps
Toerental : 1.000 omw/min
Ketel : 270 liter
Afmeting : 1.700x600x1.270mm
Gewicht : 145 kg

€ 1.750,00 62

00

Artikelnummer:
CE DRY60

Airworks DRY60 persluchtkoeldroger

Technische gegevens:

Merk : Airworks
Type : DRY 60
Capaciteit : 1000 l/min
Aansluiting : 3/4"
Voltage : 220V
Afmeting : 350x500x450 mm 
Koudemiddel: R134A

Met warmtewisselaar,
niveaugestuurde condensaftap en
electronische controller.

€ 1.195,00 62

00

Artikelnummer:
CE Super-Fox 3T extr

Compressor Airworks SuperFox 3T olievrij

Technische gegevens:

Capaciteit : 360 liter/min
Vermogen : 1,5kW/2pk
Voltage : 230 Volt/(16 A)
Pomp : 2 cilinder / 10 Bar
Toerental : 1.400 omw/min
Ketel : 6 liter
Afmeting : 530x310x390mm
Gewicht : 23 kg

Olievrij compressor ideaal voor
spotrepair op locatie.

€ 765,00 62

00

Artikelnummer:
CE DRY85

Airworks DRY85 persluchtkoeldroger

Technische gegevens:

Merk : Airworks
Type : DRY 85
Capaciteit : 1417 l/min
Aansluiting : 3/4"
Voltage : 220V
Afmeting : 350x500x450 mm 
Koudemiddel: R134A

Met warmtewisselaar,
niveaugestuurde condensaftap en
electronische controller.

€ 1.285,00 62
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Artikelnummer:
CE DRY130

Airworks DRY130 persluchtkoeldroger

Technische gegevens:

Merk : Airworks
Type : DRY 130
Capaciteit : 2167 l/min
Aansluiting : 3/4"
Voltage : 220V
Afmeting : 350x500x450 mm 
Koudemiddel: R134A

Met warmtewisselaar,
niveaugestuurde condensaftap en
electronische controller.

€ 1.425,00 62

00

Artikelnummer:
CE By-pass ACT 3-12

By-pass tbv persluchtkoeldroger

Technische gegevens:

Merk : Airworks
Aansluiting : 1/2'
Toepassing : Alle modellen

Om ervoor te zorgen dat in geval
van calamitieten de
persluchtkoeldroger uit het
leidingwerk genomen kan worden
zonder de hele luchtleiding leeg te
laten lopen is het plaatsen van
deze By-pass een juiste oplossing.

€ 150,00 62

00

Artikelnummer:
CE 270

Ketel antraciet 270 liter 11 bar

Technische gegevens:

Merk : Airworks
Kleur : Antraciet
Inhoud : 270 ltr
Uitvoering : staand
Afmeting : 1648 x 500 mm

Ruimte besparende staande
persluchtketel, met boven en
onder 1/2" aansluiting. Zijkant 3x
1" aansluiting en 1x 3/8.
Levering zonder appendage set.

€ 425,00 62

00

Artikelnummer:
CE APPV270-11

Appendageset ½ 270l vert. persluchtketel

Technische gegevens:

Merk : Airworks
Levering : compleet set
Toepassing: 270 ltr ketel

Compleet aansluitset voor een 270
ltr ketel. De slangen moeten apart
besteld worden.

€ 85,00 62

00

Artikelnummer:
CE 500

Ketel antraciet 500 liter 11 bar

Technische gegevens:

Merk : Airworks
Kleur : Antraciet
Inhoud : 500 ltr
Uitvoering : staand
Afmeting : 2050 x 600 mm

Ruimte besparende staande
persluchtketel, met boven en
onder 1/2" aansluiting. Zijkant 4x
1" aansluiting en 1x 3/8.
Levering zonder appendage set.

€ 595,00 62

00

Artikelnummer:
CE APPV500-11

Appendageset ½ 500l vert. persluchtketel

Technische gegevens:

Merk : Airworks
Levering : compleet set
Toepassing: 500 ltr ketel

Compleet aansluitset voor een 500
ltr ketel. De slangen moeten apart
besteld worden.

€ 95,00 62

00

Artikelnummer:
CE AW7005

Airworks Air-Saver1 afsluiter 230V

Technische gegevens:

Merk : Airworks
Aansluiting : 1"
Voltage : 220V

Met deAir-Saver kan de
persluchtinstallatie 's nachts
automatisch uitgeschakeld worden
en verleist u geen kostbare lucht.
Eenvoudige bediening, diverse
programma's zelf instelbaar voor
dag/week programma, LCD

€ 325,00 62

00

Artikelnummer:
CE 6113145

Aansluitslang compressoren 1,5 mtr ¾"

Technische gegevens:

Merk : Airworks
Lengte : 1500 mm
Aansluiting : 3/4'

Complete persluchtslang 3/4 met
een lengte van 1500 mm.
Slangen zijn in alle diamters en
lengte leverbaar.

€ 65,00 62
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Speciaal voor de professionele gebruiker hebben wij
een aantal bijzondere persluchtmachines in ons pakket.

Luchtgereedschap

Deze machines zijn niet alleen de allergoedkoopste
persluchtmachines, ze zijn ook met veel zorg geselecteerd op
specifieke producteigenschappen. 
Ze bieden u kwaliteit voor een scherpe prijs en bewijzen zich
dagelijks in de praktijk.

00

Artikelnummer:
GY 051775

Pneumatische borstelmachine+accessoires

Technische gegevens:

Merk : GYS
Snelheid : 4000 t/pm
Vermogen : 500 kW
Verbruik : 102 l/min
Werkdruk : 6,2 bar
Gewicht : 1,2 kg
Levering : 7-delige set

Borstelmachine voor het
verwijderen van coating, lak en
stickers.

€ 398,00 10

00

Artikelnummer:
BD I-9209

Laser Cutter Car-Tool I-9209

Technische gegevens:

Merk : Bendel
Snelheid : 25.000 t/pm
Werkdruk : 6,3 bar
Luchtverbr : 360 ltr/min
Luchtaansl : 1/4"
Opname : 6 mm
Lengte : 190 mm
Gewicht : 750 gram

Voor het verwijderen van
laserlassen.

€ 395,00 60

00

Artikelnummer:
BD D-5120ABK

Puntlasfreesmachine Car-Tool

Technische gegevens:

Merk : Bendel  
Snelheid : 1800 t/pm
Luchtaansl : 1/4" 
Gewicht : 2,2 kg
Levering : in koffer met 3

  puntlasboren

Deze Car-tool puntlasfrees is zeer
geschikt om bij nieuwe
staalsoorten de puntlas weg te
boren.

€ 435,00 60

00

Artikelnummer:
BD D-5120CBK

Puntlasfreesmachine hooggelegeerd staal

Technische gegevens:

Merk : Bendel  
Snelheid : 600 t/pm
Luchtaansluiting: 1/4 
Gewicht : 2,2 kg
Levering : in koffer met 3

  puntlasboren

Speciale puntlasfrees ontwikkeld
om puntlassen bij hooggelegeerd
staal weg te boren. 

€ 465,00 60

00

Artikelnummer:
BD MP-020

Pneumatische pons/verzettang tot 5 mm

Technische gegevens:

Merk : Bendel
Capaciteit : tot 1,6 mm
Diameter : 5,0 mm
Felsdiepte : 12 mm
Werkdruk : 6,3 bar
Luchtinhoud: 1/4"
Gewicht : 1,3 kg

Pneumatische gecombineerde
pons- verzettang, onmisbaar voor
iedere schadehersteller.

€ 98,00 60

00

Artikelnummer:
GY 053182

Pneumatisch ponsapparaat 6x20 mm

Technische gegevens:

Merk : GYS
Capaciteit : 0,8-1,2 mm
Diameter : 6x20 mm
Werkdruk : 6,3 bar
Luchtinlaat : 1/4"

Pneumatische ponstang maakt
6x20 mm ovale gaten voor
plaatverbindingen met
hardsolderen

€ 369,00 10
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00

Artikelnummer:
BD D-4130

Carrosseriezaag op lucht D-4130

Technische gegevens:

Merk : Car Tool
Snelheid : 10.000 t/pm
Slaglengte : 10 mm
Werkdruk : 6,2 bar
Luchtaansl : 1/4"
Gewicht : 1 kg

Professionele luchtzaag, geschikt
voor intensief gebruik, zaagt
moeiteloos en snel door alle
materialen heen.

€ 105,00 60

00

Artikelnummer:
BD D-4135

Carrosseriezaag D-4135

Technische gegevens:

Merk : Car Tool
Snelheid : 10.000 t/pm
Slaglengte : 10 mm
Werkdruk : 6,2 bar
Luchtaansl : 1/4"
Gewicht : 1 kg

Professionele luchtzaag, geschikt
voor intensief gebruik.

€ 170,00 60

00

Artikelnummer:
GY 051829

Pneumatisch minislijper met toebehoren

Technische gegevens:

Merk : GYS
Snelheid : 18000 t/pm
Vermogen : 200 kW
Verbruik : 171 l/min
Werkdruk : 6,2 bar
Gewicht : 0,7 kg
Levering : set met assortiment 

  schijven in koffer

Pneumatische minislijper met
toebehoren. Ook voor aluminium.

€ 179,00 10

00

Artikelnummer:
BD C-3865BK

Haakse slijperset in luxe koffer

Technische gegevens:

Merk : Car-Tool 
Levering : set met toebehoren

  in een luxe koffer 
Snelheid : 25.000 t/pm
Opnamepad: 50 mm
Luchtaansl : 1/4" 
Luchtverbr : 220 ltr/min
Werkdruk : 6,2 bar 
Gewicht : 600 gr

€ 149,00 60

00

Artikelnummer:
BD C-3610

Bandschuurmachine 10mm (10x330mm banden)

Technische gegevens:

Merk : Car-Tool 
Snelheid : 16.000 t/pm
Luchtaansl : 1/4" 
Werkdruk : 6,3 bar 
Lengte : 320 mm
Gewicht : 800 gr

Robuuste en professionele
bandschuurmachine met 10 mm
brede schuurbanden. De kop is
draaibaar.

€ 125,00 60

00

Artikelnummer:
BD C-3520

Bandschuurmachine 20mm (20x520mm banden)

Technische gegevens:

Merk : Car-Tool 
Snelheid : 16.000 t/pm
Luchtaansl : 1/4" 
Werkdruk : 6,3 bar 
Lengte : 360 mm
Gewicht : 1200 gr

Robuuste en professionele
bandschuurmachine met 20x520
mm brede schuurbanden.

€ 198,00 60

00

Artikelnummer:
BD I-6600

Stiftslijper 6mm 22.000 toeren Bendel

Technische gegevens:

Merk : Bendel
Snelheid : 22.000 t/pm
Werkdruk : 6,3 bar
Luchtverbr : 360 ltr/min
Luchtaansl : 1/4"
Opname : 6 mm
Gewicht : 700 gram

Lichtgewicht snelslijper voorzien
van een geluids- demper, 6mm
aansluiting.

€ 66,00 60

00

Artikelnummer:
BD I-6650

Haakse stiftslijper 6mm 18.000 toeren

Technische gegevens:

Merk : Bendel
Snelheid : 18.000 t/pm
Werkdruk : 6,3 bar
Luchtverbr : 360 ltr/min
Luchtaansl : 1/4"
Opname : 6 mm
Gewicht : 800 gram

Lichtgewicht snelslijper voorzien
van een geluids- demper, 6mm
aansluiting.

€ 98,00 60
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00

Artikelnummer:
GY 052086

Polycarbonaat renovatieset

Technische gegevens:

Merk : GYS
Levering : set bestaande uit:

: slijper 15000 t/min
: polisher 225 W 
: 50 schuurpads
: 1x polish 250 ml
: 1x pad oranje
: 1x pad zwart

Prachtige set om koplampen weer
in nieuwstaat te brengen.

€ 450,00 10

00

Artikelnummer:
BD C-3735BK

Polijstmachine met accessoires in koffer

Technische gegevens:

Merk    : Car-Tool
Levering : set met toebehoren 

  in een luxe koffer
Snelheid : 3200 t/min
Werkdruk : 6,2 bar
Opnamepad: 30 mm plak/velcro

  en 75 mm velcro 
Toebehoren: 4 verschillende pads 

  75mm
  microfilterdoek
  en schuurpapier

€ 198,00 60

00

Artikelnummer:
BD LR-022

Pneumatische popnageltang LR-022

Technische gegevens:

Merk : Bendel
Aandrukkracht: 7200 n
Lengte max: 14 mm
Popnagel max: 3,2 mm
Werkdruk : 6,3 kg
Luchtaansl : 1/4"
Gewicht : 1,5 kg
Levering : 2,4; 3,2; 

  mm kop voor 
  popnagel krachtige 
  popnageltang.

€ 105,00 60

00

Artikelnummer:
BD I-9315

Bendel haakse slijper

Technische gegevens:

Merk : Car Tool 
Snelheid : 15.000 t/pm
Werkdruk : 6,3 bar  
Gewicht : 1,1 kg
Lengte : 35 cm
Hoogte : 6,5 mm

Een kwalitatief hoogwaardige
haakse slijper op perslucht met
een extreem lange aandrijfas.

€ 225,00 60

00

Artikelnummer:
GY 051799

Boormachine 13mm met snelspanboorhouder

Technische gegevens:

Merk : GYS
Snelheid : 800 t/pm
Boorkop : 13 mm snelspan
Luchtverbruik: 170 l/min
Aansluiting : 1/4"
werkdruk : 6,2 bar
Gewicht : 0,9 kg

Krachtige pneumatische
boormachine, voor professioneel
gebruik.

€ 115,00 10

00

Artikelnummer:
BD D-5125P

Bendel klinknagel boormachine

Technische gegevens:

Merk : Car Tool
Snelheid : 1000 t/pm
Aandrijving : rechtsdraaiend
Luchtaansl : 1/4"
werkdruk : 6,3 bar
Gewicht : 1,5 kg 

Klinknagel boormachine om
klinknagels, zoals  BMW en
Peugeot deze toepassen in
aluminium delen, weg te boren.

€ 465,00 60

00

Artikelnummer:
BD B-2209

Luchtratel 1/4" kort

Technische gegevens:

Merk : Car-Tool
Snelheid : 230 t/pm
Aansluiting : lucht 1/4"
Werkdruk : 6,3 bar
Lengte : 153 mm
Gewicht : 500 gr
Kracht : 41 Nm

Extreem korte 1/4 ratel voor 
sleutelwerkzaamheden.

€ 79,00 60

00

Artikelnummer:
BD A-2008

Slagmoersleutel 1/2"

Technische gegevens:

Merk : Car-Tool 
Snelheid : 7.500 t/pm
Aansluiting : 1/2"
Werkdruk : 6,3 bar
Gewicht : 1950 gram
Slagkracht : max 949 Nm
Geluid : 92 db/a

Krachtige slagmoersleutel met een
grote slagkracht.

€ 195,00 60
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De Tornador Black en Classic zijn ideaal om een
interieur van een auto te reinigen. In de luchtkap zit
een slangetje wat tijdens de werking heen en weer
gaat en wat als het ware een tornado werking geeft.

Tornador reiniging

Ideaal voor bekleding, dashboard en moeilijk bereikbare
plekken. Naar wens kan er vloeistof toegevoegd worden. Met
de Microfiberdoek of reinigingsdoek wordt vuil en vocht
opgenomen. De Tornador werkt snel en effectief.
U zult veel tijd besparen en uw klant tevreden stellen, die gaat
met een schone auto weer op pad.

00

Artikelnummer:
BD 601508

Tornador Black bekledingsreiniger

Technische gegevens:

Merk : Tornador
Type : Classic
Werkdruk : 6,3 bar
Gewicht : 0,67 kg
Verbruik : 270 l/min
Inhoud reservoir: 1 liter

Ideaal voor reiniging op moeilijk
bereikbare plekken zoals interieur,
velgen, deurstijlen, etc.

€ 159,00 64

00

Artikelnummer:
BD 601505

Tornador Classic pulse cleaninggun

Technische gegevens:

Merk : Tornador
Type : Classic
Werkdruk : 6,3 bar
Gewicht : 0,67 kg
Verbruik : 237 l/min
Inhoud reservoir: 1 liter

Ideaal voor reiniging op moeilijk
bereikbare plekken zoals interieur,
velgen, deurstijlen, etc.

€ 129,00 64

00

Artikelnummer:
BD 601511

Tornador Drycleaning gun

Technische gegevens:

Merk : Tornador
Type : drycleaning gun
Werkdruk : 8 bar
Gewicht : 0,4 kg
Verbruik : 100 l/min

Ideaal om een interieur snel
schoon te blazen of moeilijk
bereikbare plekken zoals
ventilatieroosters, sledes of het
dashboard.

€ 66,00 64

00

Artikelnummer:
BD 601517

Tornador Cleaning Adaptor

Technische gegevens:

Merk : Tornador
Type : cleaningadapter
Werkdruk : 6,3 bar
Gewicht : 0,4 kg
Verbruik : 270 l/min
Levering : 3 adapters

: 2 zuigkappen
: 1 aansluitstuk

€ 125,00 64

00

Artikelnummer:
BD 877911

Tornador zachte reinigingsborstel rood

Technische gegevens:

Merk : Tornador
Kleur : rood
Afmeting : 40x255 mm
Borstel : Ø 25 mm
Toepassing: binnenzijde auto, 

  krast niet

Deze professionele zachte borstel
is ontwikkeld voor het interieur en
gespoten oppervlakten en laat
geen krassen achter. 

€ 20,00 64

00

Artikelnummer:
BD 877910

Tornador reinigingsborstel zwart hard

Technische gegevens:

Merk : Tornador
Kleur : zwart
Afmeting : 40x255 mm
Borstel : Ø 25 mm
Toepassing: velgen en moeilijk

  bereikbare plekken

Deze professionele
reinigingsborstel is ontwikkeld als
een wasborstel en is ontwikkeld
voor lang en intensief gebruik. 

€ 18,00 64
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00

Artikelnummer:
BD 877925

Tornador CLEAN reinigingsconcentraat 5l

Technische gegevens:

Merk : Tornador
Toepassing : reinigings-

  concentraat
  voor Tornador

Verdunnen : 1 deel Tornador
  clean op 10 delen
  water

Verpakking : 5 liter

Vrij van enzymen, bleekmiddel en
oplosmiddelen en heeft geen geur. 

€ 69,00 64

00

Artikelnummer:
BD 877921

Tornador CLEAN reinigingsconcentraat 1l

Technische gegevens:

Merk : Tornador
Toepassing : reinigings-

  concentraat
  voor Tornador

Verdunnen : 1 deel Tornador
  clean op 10 delen
  water

Verpakking : 1 liter

Vrij van enzymen, bleekmiddel en
oplosmiddelen en heeft geen geur. 

€ 19,95 64

00

Artikelnummer:
BD 877893

Tornador MICROfiber reinigingsdoek

Omschrijving:

Merk : Tornador
Kleur : blauw
Afmeting : 40x40 cm
Verpakking : kunststof koker
Toepassing : spuitvoorbereiding,

  micro stof-
  verwijdering

De doek bevat 20000 meter fiber
per cm² en kan 730% van het
eigen gewicht op nemen.

€ 2,95 64

00

Artikelnummer:
BD 877900

Tornador reinigingszeem 66x43 cm

Omschrijving:

Merk : Tornador
Kleur : blauw
Afmeting : 66x43 cm
Toepassing : reinigingshanddoek, 

  vervangt een zeem
Verpakking : kunststof koker

In vergelijking met een zeem
wordt het water 3x sneller
opgenomen en houdt 50% meer
vocht vast dan een natuurzeem.

€ 17,00 64

00

Artikelnummer:
BD 877895

Tornador CRYSTAL CLEAR glasreinigerdoek

Omschrijving:

Merk : Tornador
Kleur : oranje
Afmeting : 50x40 cm
Toepassing : glasreiniging
Verpakking : kunststof koker

Ongelooflijk hoog opnemend
vermogen waardoor een
streeploos schoon raam overblijft.

€ 5,95 64

00

Artikelnummer:
BD 877896

Tornador CABIN interieur reinigingsdoek

Omschrijving:

Merk : Tornador
Kleur : groen
Afmeting : 50x40 cm
Toepassing : interieurreiniging
Verpakking : kunststof koker

De Tornador interieur
reinigingsdoek is van niet geweven
stof en ontwikkeld voor een
efficiënte reiniging van alle niet
ruwe oppervlakten.

€ 5,50 64

00

Artikelnummer:
BD 877897

Tornador BUFF reinigingsdoek voor leer

Omschrijving:

Merk : Tornador
Kleur : geel
Afmeting : 50x40 cm
Toepassing : leer reiniging
Verpakking : kunststof koker

De Tornador reinigingsdoek voor
leer is ontwikkeld voor het reinigen
van alle soorten luxe leren
bekleding zowel glanzend, als mat
en in kleur.

€ 5,75 64

00

Tip:

Wilt u lang plezier hebben van uw
werkplaatsapparatuur?
Jaarlijks onderhoud is belangrijk
maar schiet er in de praktijk nog al
eens bij in. MSH equipment wilt u
een stuk zorg uit handen nemen
en regelt graag het onderhoud op
uw apparatuur. Er wordt tegen
een vast concurrerend tarief
gewerkt, u weet van te voren
precies waar u aan toe bent.
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Uitdeuken zonder spuiten

Steeds meer bedrijven willen ook het uitdeuken zonder
spuiten zelf uitvoeren. 
Om op deze vraag in te spelen bieden wij u een
eenvoudige set gereedschap aan voor een
aantrekkelijke instapprijs.
Belangrijk deel van het uitdeuken zonder spuiten zijn
de lijmsets. Nieuw zijn de grote lijmpads. Deze zijn er in
een aantal maten. Hiermee kunt u zeer veel spanning
op de plaat zetten en zodoende soms wonderen
verrichten zonder dat er delen moet worden gespoten.
Denk bijvoorbeeld aan een paneel of lichte
dorpelschade.

Wanneer u echter een professionele set uitdeuken zonder spuiten zoekt dan bent u bij ons niet aan het goede adres. 
Er zijn diverse partijen in de markt die gespecialiseerd zijn in prachtige gereedschappen en cursussen. De set die wij hier bieden is
zuiver bedoeld als instapset waarmee u zelf de eenvoudige deuken eruit te kunnen halen. Het is zeker niet onze  bedoeling om ons te
profileren als specialist op dit gebied. Toch zijn we ervan overtuigd dat u rendement laat liggen als u niet zelf  een start maakt om in
ieder geval een deel van dit werk zelf uit te voeren. De gereedschappen die we aanbieden zijn weliswaar beperkt qua
leveringsomvang maar wel van een zeer hoogwaardige kwaliteit! 

00

Artikelnummer:
MU 280111

Uitdeukset 11 delig

Technische gegevens:

Levering : 11-delige set 
Materiaal : handgesmeed

  speciaal staal  
Uitvoering : hoogwaardige

  afwerking  
Lengtes : 1 x 800 mm 
 : 8 x 500 mm 
 : 1 x 400 mm 
 : 1 x 300 mm 
Toepassing: uitdeuken zonder

  spuiten 
€ 485,00 64

00

Artikelnummer:
BD 700321

Reflectieplaat uitdeuken zonder spuiten

Technische gegevens:

Merk: Bendel
Afmeting : 200x240 mm
Toepassing : uitdeuken zonder

  spuiten
Levering : met zuignap en

  flexibele steun

€ 65,00 64

00

Artikelnummer:
MW 31322

Teflon stift uitdeuken zonder spuiten

Technische gegevens:

Merk : MWM
Toepassing : uitdeuken zonder

  spuiten
Materiaal : kunststof
Kleur : zwart

Stift voor gebruik in combinatie
met uitdeuken zonder spuiten.

€ 11,00 14

00

Artikelnummer:
MW 31200

Teflon stiftset uitdeuken zonder spuiten

Technische gegevens:

Merk : MWM
Materiaal : Teflon
Levering : 8-delige set
Toepassing : uitdeuken zonder 

  spuiten

Diverse vormen Teflon stiften om
kleine deukjes uit te tikken zonder
de lak te beschadigen.

€ 115,00 14
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Complete set uitdeuken zonder spuiten

Artikelnummer:

SAM 014

Merk  : FK 
Toepassing : complete basisset voor uitdeuken

  zonder spuiten
Levering : 31 delig uitdeukset 

: daglichtlamp
 : werkplaatskruk verrijdbaar
 : gluepullerset
 
Complete set om eenvoudig uitdeuken zonder spuiten werk in
huis te houden. Alles wat u nodig heeft zit in deze set inclusief
een complete lijmset

Technische gegevens:

€ 1.105,00 64

Set uitdeuken zonder spuiten 33-delig

Artikelnummer:

GY 051959

Merk : GYS
Levering : 33-delige set 
Materiaal : handgesmeed speciaal staal  
Uitvoering : hoogwaardige afwerking  

Zeer compleet 33-delig set uitdeuken zonder spuiten. Zeer
aantrekkelijke prijs!

Technische gegevens:

€ 425,00 10

00

Artikelnummer:
BD 700310

4-delig luchtkussenset

Technische gegevens:

Merk : Bendel 
Materiaal : kunststof 
Levering : handpomp 
 : groot luchtkussen

  160x160mm
 : langwerpig lucht-

  kussen 190x60mm
 : smal luchtkussen

  180x38mm 

€ 85,00 64

00

Artikelnummer:
ST 0057

Portierblokkeringshulpstuk

Technische gegevens:

Merk : Stanzani 
Uitvoering : staal, verzinkt 

Portierblokkeringshulpstuk.

€ 40,00 04

00

Artikelnummer:
MU 277001

Sierlijst wig smal kunststof wit 30 mm

Technische gegevens:

Merk : Muller
Uitvoering : kunststof
Afmeting : 200 x 30 mm

Dit hulpstuk van zacht kunststof is
ideaal om geplakte lijsten te
demonteren zonder beschadiging.
Ook te gebruiken om een raam
opzij te duwen zonder dat deze
beschadigd.

€ 11,50 64

00

Artikelnummer:
MU 277002

Sierlijst wig breed kunststof wit 60mm

Technische gegevens:

Merk : Muller
Uitvoering : kunststof
Afmeting : 200 x 60 mm

Dit hulpstuk van zacht kunststof is
ideaal om geplakte lijsten te
demonteren zonder beschadiging.
Ook te gebruiken om een raam
opzij te duwen zonder dat deze
beschadigd. 

€ 16,00 64
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Lijmsets

Efficiënte schadeherstel is een must om in de huidige
markt rendement te kunnen halen. Zoeken naar
alternatieve reparatiemethoden is van groot belang.
Met de lijmsets van MWM bieden wij die mogelijkheid.
Met de Multipads kunnen zelfs grotere deuken
uitgedeukt worden zonder dat er gespoten hoeft te
worden. Als er een vouw in het plaatwerk zit gaat het
natuurlijk niet. Het vergt wat oefening maar in
combinatie met de GYS pullhulpstukken kunnen er
goede resultaten geboekt worden. 
Bekijk de video op de website!

De lijmsets zijn er voor ieder budget. Met kleine deukjes is het resultaat perfect en is een basisset al snel terugverdient. Belangrijk is
om bij eerste gebruik de pads licht op te schuren. Omdat het spuitgietwerk is zijn de pads voorzien van een vettig laagje. Dit kan in
het productieproces niet anders. Gebruik een MWM lijmpistool. De temperatuur is zeer nauwkeurig afgeregeld, belangrijk voor een
goede hechting. De lijmstaven kunnen zomer en winter gebruikt worden. De kwaliteit is perfect en garandeerd een goed
eindresultaat. Laat geen rendement liggen!

00

Artikelnummer:
MW 32164

Lijmpads rond Ø11

Technische gegevens:

Merk : MWM 
Materiaal : kunststof 
Levering : 10 stuks 
Diameter : 11 mm 
Kleur : rood 

Lijmpads voor uitdeuken zonder
spuiten.

€ 22,00 14

00

Artikelnummer:
MW 32160

Lijmpads rond Ø16

Technische gegevens:

Merk : MWM 
Materiaal : kunststof 
Levering : 10 stuks 
Diameter : 16 mm 
Kleur : rood 

Lijmpads voor uitdeuken zonder
spuiten.

€ 22,00 14

00

Artikelnummer:
MW 32161

Lijmpads rond Ø21

Technische gegevens:

Merk : MWM 
Materiaal : kunststof 
Levering : 10 stuks 
Diameter : 21 mm 
Kleur : rood 

Lijmpads voor uitdeuken zonder
spuiten.

€ 22,00 14

00

Artikelnummer:
MW 32163

Lijmpads rond Ø26

Technische gegevens:

Merk : MWM 
Materiaal : kunststof 
Levering : 10 stuks 
Diameter : 26 mm 
Kleur : rood 

Lijmpads voor uitdeuken zonder
spuiten.

€ 22,00 14
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Uitgebreidt lijmset in kunsstof koffer

Artikelnummer:

MW 31330

Merk : MWM
Levering : lijmpistool (MW 31310)

: diverse lijmpads en slaghamer
: Handpuller (MW 34101)
: Aluminium hamers en teflon stiftenset
: lijmstaven en verwijderaar
: vacuum zuignap set en opbergkoffer

Compleet lijmset met de Octopuller om kleinde deukjes
onzichtbaar te repareren. In de set zit een lijmpistool die precies
de juiste temperatuur bereikt voor de lijmstaven. De pads
worden opgelijmd waarna de deuk met de Octopuller er
uitgetrokken worden. 

Technische gegevens:

€ 1.065,00 14

Basis lijmset met lijmpistool

Artikelnummer:

MW 31345

Merk : MWM
Levering : lijmpistool (MW 31310)

: diverse lijmpads (MW 32168)
: slaghamer (MW 31325)
: diverse Teflon stiften
: lijmstaven
: opbergkoffer

Met deze lijmset kunt u kleine deukjes onzichtbaar verwijderen.
De set bestaat uit een lijmpistool die precies de juiste
temperatuur bereikt voor de lijmstaven. De pads worden
opgelijmd en na een paar minuten kan met de slaghamer de
deuk er uitgetrokken worden. 

Technische gegevens:

€ 349,00 14

00

Artikelnummer:
MW 32162

Lijmpads rond Ø32

Technische gegevens:

Merk : MWM 
Materiaal : kunststof 
Levering : 10 stuks 
Diameter : 32 mm 
Kleur : rood 

Lijmpads voor uitdeuken zonder
spuiten.

€ 22,00 14

00

Artikelnummer:
MW 32168

Lijmpads rond 5 keer Ø11/16/21/26/32

Technische gegevens:

Merk : MWM 
Materiaal : kunststof 
Levering : 5x 11 mm 
 : 5x 16 mm 
 : 5x 21 mm 
 : 5x 26 mm 
 : 5x 32 mm 
Kleur : rood 

Set van 25 lijmpads voor
uitdeuken zonder spuiten.

€ 53,00 14

00

Artikelnummer:
MW 32167

Lijmpads set met 5 keer Ø11/16/21

Technische gegevens:

Merk : MWM 
Materiaal : kunststof 
Levering : 5x 11 mm 
 : 5x 16 mm 
 : 5x 21 mm 
Kleur : rood 

Lijmpads voor uitdeuken zonder
spuiten.

€ 33,00 14

00

Artikelnummer:
MW 32169

Lijmpads rond 5 keer Ø16/21/32

Technische gegevens:

Merk : MWM 
Materiaal : kunststof 
Levering : 5x 16 mm 
 : 5x 21 mm 
 : 5x 32 mm 
Kleur : rood 

Lijmpads voor uitdeuken zonder
spuiten.

€ 32,00 14
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Complete lijmset in kunststof koffer

Artikelnummer:

MW 31250

Merk : MWM
Levering : lijmpistool (MW 31310)

: 25 lijmpads (MW 32168)
: slaghamer (MW 31325)
: lijm oplosspray (MW 31311)
: schraper voor verwijderen lijmpads 
: aluminium hamer
: lijmstaven
: opbergkoffer

Complete lijmset in kunststof koffer. Ideaal voor hagelschade's
en kleine deukjes.

Technische gegevens:

€ 345,00 14

Octopuller lijmset in koffer

Artikelnummer:

MW 34135

Merk : MWM
Levering : lijmpistool (MW 31310)

: diverse lijmpads (MW 31711)
: Octopuller (MW 34130)
: Aluminium hamer en teflon stift
: lijmstaven en verwijderaar
: opbergkoffer

Compleet lijmset met de Octopuller om kleine deukjes
onzichtbaar te repareren. In de set zit een lijmpistool die precies
de juiste temperatuur bereikt voor de lijmstaven. De pads
worden opgelijmd waarna de deuk met de Octopuller er
uitgetrokken wordt. 

Technische gegevens:

€ 295,00 14

00

Artikelnummer:
MW 32189

Lijmpads 25 delig set in 5  formaten

Technische gegevens:

Merk : MWM 
Materiaal : kunststof 
Levering : 5x rond Ø36 

  blauw MW 32170 
 : 5x rond Ø40

  geel MW 32171
  5x rond Ø40
  violet MW 32173
  5x 33x47 mm
  geel MW 32172
  5x 33x47 mm 

€ 63,00 14

00

Artikelnummer:
MW 32190

Multipads rood 6x22x156 plat

Technische gegevens:

Merk : GYS 
Levering : set van 3 strips 
Kleur : rood 
Afmeting : 6 x 22 x 156 mm

  (hxbxl) 
Toepassing : uitdeuken met

  lijmset 

Multipads ontwikkeld om grotere
deuken uit te deuken zonder lak te
beschadigen.

€ 59,00 14

00

Artikelnummer:
MW 31710

Lijmpads met extra grip 5x Ø16/21/26/32

Technische gegevens:

Merk : MWM
Materiaal : kunststof
Voet : geribbeld voor meer 

  grip
Levering : set 5x 16/21/26 

  en 32 mm

Nieuwe lijmpads voorzien van een
geribbelde voet waardoor er meer
grip is en er meer kracht op de
pads uitgeoefend kan worden. 

€ 59,00 14

00

Artikelnummer:
MW 32191

Multipads blauw 6x36x156 plat

Technische gegevens:

Merk : GYS
Levering : set van 3 strips
Kleur : blauw
Afmeting : 6 x 36 x 156 mm

  (hxbxl)
Toepassing: uitdeuken met

 lijmset

Multipads ontwikkeld om grotere
deuken uit te deuken zonder lak te
beschadigen.

€ 65,00 14
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Multipads lijmset compleet in koffer

Artikelnummer:

MW 31350

Merk : MWM
Levering : lijmpistool (MW 31310)

: 5 soorten multipads
: lijm oplosspray (MW 31311)
: schraper voor verwijderen lijmpads
: lijmstaven
: opbergkoffer

Deze lijmset is een uitstekende aanvulling op een
uitdeukstation. Met de pullhulpstukken van het uitdeukstation
kunt u veel kracht op de pads uitoefenen.

Technische gegevens:

€ 398,00 14

Lijmset zonder lijmpistool

Artikelnummer:

MW 31340

Merk : MWM
Levering : diverse lijmpads

: slaghamer
: diverse Teflon stiften

Als u al een lijmpistool heeft is dit een prima uitbreiding op uw
bestaande lijmset. De set bestaat uit diverse maten lijmpads,
een slaghamer om uit te deuken en een aantal Teflon stiften om
een deukje terug te tikken zonder dat de lak beschadigd.

Technische gegevens:

€ 279,00 14

00

Artikelnummer:
MW 32193

Multipads geel 6x22x156 conisch

Technische gegevens:

Merk : MWM 
Levering : set van 3 strips 
Kleur : geel 
Afmeting : 6x22x156 mm

  (hxbxl) 
Vorm : conisch 
Toepassing : uitdeuken met lijmset 

Multipads ontwikkeld om grotere
deuken uit te deuken zonder lak te
beschadigen.

€ 59,00 14

00

Artikelnummer:
MW 32192

Multipads grijs 6x50x156 plat

Technische gegevens:

Merk : GYS 
Levering : set van 3 strips
Kleur : grijs 
Afmeting : 6 x 50 x 156 mm

  (hxbxl) 
Toepassing : uitdeuken met

 lijmset

Multipads ontwikkeld om grotere
deuken uit te deuken zonder lak te
beschadigen.

€ 69,00 14

00

Artikelnummer:
MW 32194

Multipads groen 6x22x156 bolvormig

Technische gegevens:

Merk : MWM 
Levering : set van 3 strips 
Kleur : groen 
Afmeting : 6x22x156 mm

  (hxbxl) 
Vorm : bolvormig 
Toepassing : uitdeuken met lijmset 

Multipads ontwikkeld om grotere
deuken uit te deuken zonder lak te
beschadigen.

€ 59,00 14

00

Artikelnummer:
MW 31310

Lijmpistool voor lijmpads

Technische gegevens:

Merk : MWM
Elec spec : 220 V

Kwalitatief uitstekend lijmpistool
die precies de juiste temperatuur
afgeeft.

€ 56,00 14
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00

Artikelnummer:
MW 31311

Lijm oplosspray voor lijmpads

Technische gegevens:

Merk : MWM
Levering : spuitbus per stuk

Met deze oplosspray worden
gelijmde pads snel losgemaakt.
Spuit een beetje vloeistof rond de
verlijmde pad. Met een schraper
wordt de lijmpad verwijderd.

€ 14,00 14

00

Artikelnummer:
MW 31313

Lijmstaven lijmpistool voor lijmpads

Technische gegevens:

Merk : MWM 
Kleur : bruin 
Levering : zak van 15 stuks 
Toepassing : verlijming lijmpads 

Lijmstaven van uitstekende
kwaliteit, zowel in zomer als winter
te gebruiken. 

€ 16,00 14

00

Artikelnummer:
MW 31315

Lijmstaven lijmpistool voor lijmpads

Technische gegevens:

Merk : MWM 
Kleur : bruin 
Levering : zak van 50 stuks 
Toepassing : verlijming lijmpads 

Lijmstaven van uitstekende
kwaliteit, zowel in zomer als winter
te gebruiken. 

€ 49,00 14

00

Artikelnummer:
MW 31312

Schraper voor verwijderen lijmpads

Technische gegevens:

Merk : MWM
Materiaal : kunststof
Levering : per stuk

Voor het verwijderen van lijmpads.

€ 10,00 14

00

Artikelnummer:
MW 34130

Handpuller Octopuller voor lijmpads

Technische gegevens:

Merk : MWM
Levering : compacte handpuller

   voor lijmpads
Materiaal : aluminium
Afmeting : 23 x 10 x 14 cm
Gewicht : 547 gram

Mooie compacte handpuller om
met behulp van lijmpads uit te
deuken. 

€ 159,00 14

00

Artikelnummer:
MW 34101

Handpuller voor lijmpads

Technische gegevens:

Merk : MWM
Levering : complete

  handpuller voor
  lijmpads

Materiaal : staal, verzinkt

Handpuller met kop waar lijmpads
inpassen. In hoogte verstelbaar,
voeten zijdelings instelbaar, hoek
instelbaar.

€ 335,00 14

00

Artikelnummer:
MW 31325

Slaghamer 250 gr met lijmpadhouder

Technische gegevens:

Merk : MWM 
Uitvoering : staal, verzinkt 
Levering : slaghamer met

  pullhulpstuk voor
  lijmpads 

Toepassing : slaghamer voor 
  uitdeuken zonder
  spuiten 

Gewicht : 250 gr 

€ 87,00 14

00

Artikelnummer:
GY 050051

Slaghamer 380 gr tbv Glue Puller

Technische gegevens:

Merk : GYS 
Uitvoering : staal, verzinkt 
Gewicht : 380 gr 
Toepassing : slaghamer voor

  uitdeuken zonder
  spuiten

Lichte slaghamer met een gewicht
van 380 gram.

€ 49,00 10
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00

Artikelnummer:
GY 050969

Pullhulpstuk voor glue puller

Technische gegevens:

Merk : GYS
Levering : per stuk
Toepassing : voor lijm pads

Hulpstuk met inwendig draad,
wordt op handpull hulpstuk GY
050921 geschroefd. Het hulpstuk
is gemaakt om lijm pads GY
050952, die gebruikt worden bij de
glue puller, omhoog te trekken.

€ 18,00 10

00

Artikelnummer:
MW 800125

Vacuum zuignap Ø 75 + pomp zuignap Ø 120

Technische gegevens:

Merk : MWM
Afm. pad : 75 mm en 120 mm
Werking : vacuumpomp aan 

  bovenzijde
Toepassing : uitdeuken zonder

  spuiten,
  plaatwerken

Deze zuignapset is ideaal om
plaatwerk uit te trekken of op
spanning te houden.

€ 170,00 14

00

Artikelnummer:
MW 800127

Vacuum zuignap Ø 75 met handvat

Technische gegevens:

Merk : MWM
Afm. pad : 75 mm
Werking : vacuumpomp aan 

  bovenzijde
Toepassing : uitdeuken zonder

  spuiten,
  plaatwerken

Deze zuignap is ideaal om
plaatwerk uit te trekken of op
spanning te houden.

€ 37,00 14

00

Artikelnummer:
MW 800126

Vacuum zuignap Ø 120 met handvat

Technische gegevens:

Merk : MWM
Afm. pad : 120 mm
Werking : vacuumpomp aan 

  bovenzijde
Toepassing : uitdeuken zonder

  spuiten,
  plaatwerken

Deze zuignap is ideaal om
plaatwerk uit te trekken of op
spanning te houden. 

€ 150,00 14

Monteurskruk verrijdbaar laag model

Artikelnummer:

GL 203001100

Type : lage uitvoering
Onderstel : 5 zwenkwielen

  waarvan 2 geremd
Hoogte : verstelbaar van

  36-48 cm
Zitdeel : polyurethaan

Zeer degelijke en comfortabele werkkruk die d.m.v. een gasveer
in hoogte verstelbaar is.

Technische gegevens:

€ 127,50 65

Monaldi stalen opstap 44 cm

Artikelnummer:

MO 12 21 50 10 61

Merk : Monaldi
Kleur : wit
Uitvoering : staal, poedergecoat
Afmeting : 1010x310x440 (lxbxh)
Gewicht : 11 kg

Omdat er steeds meer ruimtewagens worden gemaakt, is deze
opstap een handig hulpmiddel in de werkplaats.

De Monaldi stalen opstap is ook in 60 cm leverbaar.
Artikelnummer: MO 12 21 50 10 62

Technische gegevens:

€ 140,00 41
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Acculaders en starthulp

Op technisch gebied is er veel veranderd in de
automobielindustrie. Auto electronica is een elementair
onderdeel van de moderne auto. Er komen steeds meer
apparaten in een auto die stroom vragen. Digitale
schermen van navigatie, telefoon en DVD zijn slechts
enkele voorbeelden hiervan. De stroombron, de accu, is
daar een belangrijke schakel in. Als de accu vervangen
moet worden of er moet een accupool los kan een
vervelende bijkomstigheid zijn dat alle data gewist
wordt. 
Bij diagnose aan een auto en onboard systemen
uitlezen wordt er veel van een accu gevraagd, soms te
veel. GYS produceert een prachtige lijn acculaders,
starthulpen en memorysavers. Kwalitatief hoogstaand
en toch aantrekkelijk geprijsd.

De Inverter 70-12 HF is de oplossing als er diagnose gesteld moet worden aan een moderne auto. De lader is in staat om een geheel
ontladen accu automatisch op te laden en te voorzien van een gestabiliseerde hoogvermogen lading waarbij de electronica geen
schade op kan lopen. Daarnaast kan dit apparaat de accu geheel vervangen en voorzien van de benodigde stroom tijdens de
diagnose. Er ontstaat geen schade aan de accu of aan de electronica. Deze lader heeft oa. fabriekshomologaties van Renault.

00

Artikelnummer:
GY 024496

Batium 7-12 automatische acculader 12V

Technische gegevens:

Merk : GYS
Type : Batium 7-12
Elec spec : 220 V 105 W
Laadvermogen: 11 A (6-12 V)
Afmeting : 280x200x120 mm
Gewicht : 4,2 kg

Acculader voorzien van een
microprocessor, laadt de accu
automatisch zonder toezicht.
Garandeert 50% kortere laadtijd. 

€ 115,00 10

00

Artikelnummer:
GY 024526

Batium 15-24 automatische lader 6-12+24V

Technische gegevens:

Merk : GYS
Type : Batium 15-24
Elec spec : 220 V 450 W
Vermogen: 22 A ( 6-12 en 24 V
accu's)
Afmeting : 305x200x130 mm
Gewicht : 8,5 kg

Garandeert een 50% laadtijd en
een 100% laden van alle loodzuur
en gel accu's.

€ 195,00 10

00

Artikelnummer:
GY 024939

GysTech 3800 acculader waterdicht

Technische gegevens:

Merk : GYS
Type : GysTech 3800
Elec spec : 220 V 60 W
Vermogen: 3,8 A / 12 V
Afmeting : 172x62x42 mm
Gewicht : 0,5 kg

Compacte krachtige waterdichte
acculader voor het automatisch
laden van 12 V natte en gel accu's,
garandeert een 100% lading.

€ 69,00 10

00

Artikelnummer:
GY 026490

GYS Startium 680E acculader starthulp

Technische gegevens:

Merk : GYS
Type : Startium 680E
Elec spec : 220 V 16 A
Laadvermogen: 30 A (12+24 V
accu's)
Starthulp : 675 A
Afmeting : 305x475x795 mm
Gewicht : 30 kg

Starthulp en acculader voor alle
soorten 12 en 24 volt accu's

€ 665,00 10
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Inverter 30-12 HF acculader en BSU

Artikelnummer:

GY 029224

Merk : GYS
Type : GYSFlash 30-12 HF charger en BSU
Elec. spec. : 220V 540W
Laadvermogen : 30A
Afmeting : 255x105x230 mm
Gewicht : 3,8 kg

De geavanceerde acculader mode is een ideale laadcyclus voor
accuonderhoud van de modernste voertuigen. De GYSflash
30-12 HF  is ideaal voor garages en showrooms. Door de lage
hoogte ideaal voor plaatsing onder een voertuig. De showroom
mode blokkering voorkomt onjuist gebruik.

Technische gegevens:

€ 535,00 10

GYSpack 650 booster 640 A (12 Volt)

Artikelnummer:

GY 026254

Merk : GYS 
Starthulp : 1200 A
Afmeting : 330X195x330 mm
Gewicht : 12 kg

Professionele starthulp in stalen behuizing. Voorzien van
accutest, beveiligd tegen verkeerdom polen, zware startkabel.

Technische gegevens:

€ 465,00 10

00

Artikelnummer:
GY 026346

Starthulp GysPack Pro 12.24 (12/24 Volt)

Technische gegevens:

Merk : GYS 
Starthulp : 2400A / 2250A

  (12-24V)
Afmeting : 120X640x970mm
Gewicht : 45,5 kg

Professionele starthulp 12 en 24V
krachtige accu, 28xtruck starten
op 1 acculading. Beveiligd tegen
overbelasting en verkeerd polen,
geen vonken bij het aansluiten.

€ 1.485,00 10

00

Artikelnummer:
GY 026278

GYSpack 810 booster 830A  (12 Volt)

Technische gegevens:

Merk : GYS 
Starthulp : 1700 A
Afmeting : 180x380x310 mm
Gewicht : 16,6 kg

Professionele starthulp in stalen
behuizing. Voorzien van accutest,
beveiligd tegen verkeerdom polen,
zware startkabel.

€ 615,00 10

00

Artikelnummer:
GY 054998

GysPack OBD memory saver

Technische gegevens:

Merk : GYS
Type : GyPack OBD
Elec spec : 220 V 4 A
Levering : OBD kabel

: plug s. aansteker
: 220 V lader / accu

Afmeting : 245x180x245 mm
Gewicht : 3 kg

Met interne accu houdt geheugen
van de auto vast.

€ 105,00 10

00

Artikelnummer:
GY 041318

Antizap 12 volt

Technische gegevens:

Merk : GYS 
Spanning : 12 Volt 
Gewicht : 630 gr 
Uitvoering : v.z.v. optisch en

  akoestisch signaal 

Voor alle laswerkzaamheden is
deze AntiZap een must. 
U voorkomt problemen aan de
electrische componenten van de
auto. 

€ 39,50 10
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00

Artikelnummer:
RS 206799

XT10 extra dunne slijpschijven 50x1x6 mm

Technische gegevens:

Merk : Rhodius
Diameter : 50 mm
Gat : 6 mm
Dikte : 1 mm
Verpakking : 50 stuks

Ultradunne vlakke doorslijpschijf,
geringe braamvorming, weinig
vonkvorming, lange levensduur.

€ 1,90 61

00

Artikelnummer:
RS 206801

XT10 extra dunne slijpschijven 65x1x6 mm

Technische gegevens:

Merk : Rhodius
Diameter : 65 mm
Gat : 6 mm
Dikte : 1 mm
Verpakking : 50 stuks

Ultradunne vlakke doorslijpschijf,
geringe braamvorming, weinig
vonkvorming, lange levensduur.

€ 1,95 61

00

Artikelnummer:
RS 206803

XT10 extra dnne slijpschijven 75x1x10 mm

Technische gegevens:

Merk : Rhodius
Diameter : 75 mm
Gat : 10 mm
Dikte : 1 mm
Verpakking : 50 stuks

Ultradunne vlakke doorslijpschijf,
geringe braamvorming, weinig
vonkvorming, lange levensduur.

€ 2,00 61

00

Artikelnummer:
RS 208775

XT10 extra dunne slijpschijven 100x1x15

Technische gegevens:

Merk : Rhodius
Diameter : 100 mm
Gat : 15 mm
Dikte : 1 mm
Verpakking: 25 stuks

Ultradunne vlakke doorslijpschijf,
geringe braamvorming, weinig
vonkvorming, lange levensduur.

€ 2,10 61

00

Artikelnummer:
RS 303872

Ceramische renigingsschijf  115 mm

Technische gegevens:

Merk : Rhodius
Diameter : 115 mm
Gat : 22,3 mm
Vorm : conisch
Verpakking : 10 stuks

Reinigingsschijven voor haakse
slijper met extreem lange
levensduur, ideaal om blank te
maken, neemt geen materiaal af.
Ideaal toerental ligt tussen de

€ 12,50 61

00

Artikelnummer:
RS 303873

Ceramische renigingsschijf  125 mm

Technische gegevens:

Merk : Rhodius
Diameter : 125 mm
Gat : 22,3 mm
Vorm : conisch
Verpakking: 10 stuks

Reinigingsschijven voor haakse
slijper met extreem lange
levensduur, ideaal om blank te
maken, neemt geen materiaal af.
Ideaal toerental ligt tussen de

€ 14,00 61

00

Artikelnummer:
RS 303150

Clean en strip schijven 115 mm

Technische gegevens:

Merk : Rhodius
Diameter : 115 mm
Gat : 22,3 mm
Vorm : conisch
Verpakking : 10 stuks

Reinigingsschijven voor haakse
slijper, ideaal om blank te maken,
neemt geen materiaal af. Ideaal
toerental ligt tussen de 3000 en
7000 t/min.

€ 8,00 61

00

Artikelnummer:
RS 303151

Clean en strip schijven 125 mm

Technische gegevens:

Merk : Rhodius
Diameter : 125 mm
Gat : 22,3 mm
Vorm : conisch
Verpakking: 10 stuks

Reinigingsschijven voor haakse
slijper, ideaal om blank te maken,
neemt geen materiaal af. Ideaal
toerental ligt tussen de 3000 en
7000 t/min

€ 9,85 61



Verbruiksmaterialen -  Slijp en afbraam schijven

190 Verbruiksmaterialen

00

Artikelnummer:
RS 305407

Clean en Strip schijven 100x13x13

Technische gegevens:

Merk : Rhodius
Diameter : 100 mm
Gat : 13 mm
Dikte : 13 mm
Verpakking : 10 stuks

Reinigingsschijven ideaal om blank
te maken, neemt geen materiaal
af. Ideaal toerental is 8000 t/min.

€ 7,50 61

00

Artikelnummer:
RS 305408

Clean en Strip schijven 150x13x13

Technische gegevens:

Merk : Rhodius
Diameter : 150 mm
Gat : 13 mm
Dikte : 13 mm
Verpakking : 10 stuks

Reinigingsschijven ideaal om blank
te maken, neemt geen materiaal
af. Ideaal toerental is 5350 t/min.

€ 9,80 61

00

Artikelnummer:
RS 305422

Opnameset voor Clean en strip 6x12

Technische gegevens:

Merk : Rhodius
Verpakking : per stuk

Opspanset voor Clean en strip
schijf 100mm

€ 19,00 61

00

Artikelnummer:
RS 305423

Opnameset voor Clean en strip 8x12

Technische gegevens:

Merk : Rhodius
Verpakking : per stuk

Opspanset voor Clean en strip
schijf 150mm

€ 17,50 61

00

Artikelnummer:
RS 207084

Lamellen schijf vision 115x22,23 K60

Technische gegevens:

Merk : Rhodius
Diameter : 115 mm
Gat : 22,23 mm
Grofte : K 60
Verpakking : 10 stuks

Lamellenschijf met vrij zicht op het
werk, nauwkeuriger werken door
gecontroleerde materiaal afname,
minder warmte inbreng.
Extreem lange standtijd!!

€ 5,90 61

00

Artikelnummer:
RS 207085

Lamellen schijf vision 115x22,23 K80

Technische gegevens:

Merk : Rhodius
Diameter : 115 mm
Gat : 22,23 mm
Grofte : K 80
Verpakking : 10 stuks

Lamellenschijf met vrij zicht op het
werk, gecontroleerde
materiaalafname nauwkeuriger
werken, veel minder warmte
inbreng.

€ 5,90 61

00

Artikelnummer:
RS 207078

Lamellen schijf vision125x22,23 K60

Technische gegevens:

Merk : Rhodius
Diameter : 125 mm
Gat : 22,23 mm
Grofte : K 60
Verpakking: 10 stuks

Lamellenschijf met vrij zicht op het
werk, gecontroleerde
materiaalafname nauwkeuriger
werken, veel minder warmte
inbreng.

€ 6,40 61

00

Artikelnummer:
RS 207079

Lamellen schijf vision125x22,23 K80

Technische gegevens:

Merk : Rhodius
Diameter : 125 mm
Gat : 22,23 mm
Grofte : K 80
Verpakking : 10 stuks

Lamellenschijf met vrij zicht op het
werk, gecontroleerde
materiaalafname nauwkeuriger
werken, veel minder warmte
inbreng.

€ 6,40 61
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00

Artikelnummer:
RS 202662

Lamellenschijf 115x22,23 K60 A kwaliteit

Technische gegevens:

Merk : Rhodius
Diameter : 115 mm
Gat : 22,23 mm
Grofte : K 60
Verpakking : 10 stuks

De beste kwaliteit
lamellenschijven, door betere
verdichting slijpmateriaal,
gegarandeerd 30% langere
levensduur!

€ 3,15 61

00

Artikelnummer:
RS 202675

Lamellenschijf 115x22,23 K80 A kwaliteit

Technische gegevens:

Merk : Rhodius
Diameter : 115 mm
Gat : 22,23 mm
Grofte : K 80
Verpakking : 10 stuks

De beste kwaliteit
lamellenschijven, door betere
verdichting slijpmateriaal,
gegarandeerd 30% langere
levensduur!

€ 3,15 61

00

Artikelnummer:
RS 202742

Lamellenschijf 125x22,23 K60 A kwaliteit

Technische gegevens:

Merk : Rhodius
Diameter : 125 mm
Gat : 22,23 mm
Grofte : K 60
Verpakking : 10 stuks

De beste kwaliteit
lamellenschijven, door betere
verdichting slijpmateriaal,
gegarandeerd 30% langere
levensduur!

€ 3,50 61

00

Artikelnummer:
RS 202749

Lamellenschijf  125x22,23 K80 A kwalitei

Technische gegevens:

Merk : Rhodius
Diameter : 125 mm
Gat : 22,23 mm
Grofte : K 80
Verpakking : 10 stuks

De beste kwaliteit
lamellenschijven, door betere
verdichting slijpmateriaal,
gegarandeerd 30% langere
levensduur!

€ 3,50 61

00

Artikelnummer:
RS 305403

Roloc ceramische renigingsschijf 51mm

Technische gegevens:

Merk : Rhodius
Diameter : 51 mm
Aansluiting : Roloc
Verpakking : 10 stuks

Reinigingsschijven met roloc
snelsluiting, extreem lange
levensduur, ideaal om blank te
maken, neemt geen materiaal af.
Toerental 23.000 t/min.

€ 7,00 61

00

Artikelnummer:
RS 305404

Roloc ceramische renigingsschijf 76mm

Technische gegevens:

Merk : Rhodius
Diameter : 76 mm
Aansluiting : Roloc
Verpakking: 10 stuks

Reinigingsschijven met roloc
snelsluiting, extreem lange
levensduur, ideaal om blank te
maken, neemt geen materiaal af.
Toerental 18.000 t/min.

€ 10,85 61

00

Artikelnummer:
RS 305429

Roloc schuurschijven 51mm K36

Technische gegevens:

Merk : Rhodius
Diameter : 51 mm
Grofte : K36
Aansluiting : Roloc
Verpakking: 100 stuks

Zirkonium korrel op Y-weefsel,
roloc snelsluiting ideaal voor
lasnaadbewerking. Toerental
25.000 t/min.

€ 115,00 61

00

Artikelnummer:
RS 305431

Roloc schuurschijven 51mm K60

Technische gegevens:

Merk : Rhodius
Diameter : 51 mm
Grofte : K60
Aansluiting : Roloc
Verpakking: 100 stuks

Zirkonium korrel op Y-weefsel,
roloc snelsluiting ideaal voor
lasnaadbewerking. Toerental
25.000 t/min.

€ 98,00 61
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00

Artikelnummer:
RS 305432

Roloc schuurschijven 51mm K80

Technische gegevens:

Merk : Rhodius
Diameter : 51 mm
Grofte : K80
Aansluiting : Roloc
Verpakking : 100 stuks

Zirkonium korrel op Y-weefsel,
roloc snelsluiting ideaal voor
lasnaadbewerking. Toerental
25.000 t/min.

€ 92,00 61

00

Artikelnummer:
RS 305433

Roloc schuurschijven 51mm K120

Technische gegevens:

Merk : Rhodius
Diameter : 51 mm
Grofte : K120
Aansluiting : Roloc
Verpakking : 100 stuks

Zirkonium korrel op Y-weefsel,
roloc snelsluiting ideaal voor
lasnaadbewerking. Toerental
25.000 t/min.

€ 88,00 61

00

Artikelnummer:
RS 305434

Roloc schuurschijven 76mm K36

Technische gegevens:

Merk : Rhodius
Diameter : 76 mm
Grofte : K36
Aansluiting : Roloc
Verpakking : 100 stuks

Zirkonium korrel op Y-weefsel,
roloc snelsluiting ideaal voor
lasnaadbewerking. Toerental
20.000 t/min.

€ 195,00 61

00

Artikelnummer:
RS 305436

Roloc schuurschijven 76mm K60

Technische gegevens:

Merk : Rhodius
Diameter : 76 mm
Grofte : K60
Aansluiting : Roloc
Verpakking : 100 stuks

Zirkonium korrel op Y-weefsel,
roloc snelsluiting ideaal voor
lasnaadbewerking. Toerental
20.000 t/min.

€ 150,00 61

00

Artikelnummer:
RS 305437

Roloc schuurschijven 76mm K80

Technische gegevens:

Merk : Rhodius
Diameter : 76 mm
Grofte : K80
Aansluiting : Roloc
Verpakking : 100 stuks

Zirkonium korrel op Y-weefsel,
roloc snelsluiting ideaal voor
lasnaadbewerking. Toerental
20.000 t/min.

€ 145,00 61

00

Artikelnummer:
RS 305438

Roloc schuurschijven 76mm K120

Technische gegevens:

Merk : Rhodius
Diameter : 76 mm
Grofte : K120
Aansluiting : Roloc
Verpakking : 100 stuks

Zirkonium korrel op Y-weefsel,
roloc snelsluiting ideaal voor
lasnaadbewerking. Toerental
20.000 t/min.

€ 135,00 61

00

Artikelnummer:
RS 305278

Roloc reinigingsschijf 51mm K80

Technische gegevens:

Merk : Rhodius
Diameter : 51 mm
Grofte : K80
Aansluiting : Roloc
Verpakking: 50 stuks

Reinigingsschijf met agressieve
schuurkorrel meer slijpkracht en
lange levensduur, roloc
snelsluiting. Toerental 25.000
t/min.

€ 1,80 61

00

Artikelnummer:
RS 305271

Roloc reinigingsschijf 51mm K100

Technische gegevens:

Merk : Rhodius
Diameter : 51 mm
Grofte : K100
Aansluiting : Roloc
Verpakking : 50 stuks

Reinigingsschijven, roloc
snelsluiting ideaal voor o.a.
blankmaken. Toerental 25.000
t/min.

€ 1,70 61



193

Verbruiksmaterialen -  Roloc schijven

Verbruiksmaterialen

00

Artikelnummer:
RS 305272

Roloc reinigingsschijf 51mm K180

Technische gegevens:

Merk : Rhodius
Diameter : 51 mm
Grofte : K180
Aansluiting : Roloc
Verpakking : 50 stuks

Reinigingsschijvenl, roloc
snelsluiting ideaal voor o.a.
blankmaken. Toerental 25.000
t/min.

€ 1,55 61

00

Artikelnummer:
RS 305280

Roloc reinigingsschijf 76mm K80

Technische gegevens:

Merk : Rhodius
Diameter : 76 mm
Grofte : K80
Aansluiting : Roloc
Verpakking : 25 stuks

Reinigingsschijf met agressieve
schuurkorrel meer slijpkracht en
lange levensduur, roloc
snelsluiting. Toerental 20.000
t/min.

€ 3,50 61

00

Artikelnummer:
RS 305274

Roloc reinigingsschijf 76mm K100

Technische gegevens:

Merk : Rhodius
Diameter : 76 mm
Grofte : K100
Aansluiting : Roloc
Verpakking : 25 stuks

Reinigingsschijvenl, roloc
snelsluiting ideaal voor o.a.
blankmaken. Toerental 20.000
t/min.

€ 3,22 61

00

Artikelnummer:
RS 305275

Roloc reinigingsschijf 76mm K180

Technische gegevens:

Merk : Rhodius
Diameter : 76 mm
Grofte : K180
Aansluiting : Roloc
Verpakking : 25 stuks

Reinigingsschijvenl, roloc
snelsluiting ideaal voor o.a.
blankmaken. Toerental 20.000
t/min.

€ 3,00 61

00

Artikelnummer:
RS 305424

Steunschijf tbv Roloc schijven 51mm

Technische gegevens:

Merk : Rhodius
Diameter : 51 mm
Aansluiting : Roloc
Verpakking : per stuk

Steunschijf voor Roloc schijven 51
mm.

€ 16,50 61

00

Artikelnummer:
RS 305425

Steunschijf tbv Roloc schijven 76mm

Technische gegevens:

Merk : Rhodius
Diameter : 76 mm
Aansluiting : Roloc
Verpakking: per stuk

Steunschijf voor Roloc schijven 76
mm.

€ 22,50 61

00

Artikelnummer:
RS 304109

Schuurbandjes 10 x 330 K 40

Technische gegevens:

Merk : Rhodius
Breedte : 10 mm
Lengte : 330 mm
Grofte : K 40
Verpakking : 20 stuks

Dichte zirkonium bestrooing op
zwaar katoen weefsel, lange
standtijd, hogere productiviteit.

€ 1,05 61

00

Artikelnummer:
RS 304110

Schuurbandjes 10 x 330 K60

Technische gegevens:

Merk : Rhodius
Breedte : 10 mm
Lengte : 330 mm
Grofte : K 60
Verpakking : 20 stuks

Dichte zirkonium bestrooing op
zwaar katoen weefsel, lange
standtijd, hogere productiviteit.

€ 1,05 61
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00

Artikelnummer:
RS 304111

Schuurbandjes 10 x 330 K80

Technische gegevens:

Merk : Rhodius
Breedte : 10 mm
Lengte : 330 mm
Grofte : K 80
Verpakking : 20 stuks

Dichte zirkonium bestrooing op
zwaar katoen weefsel, lange
standtijd, hogere productiviteit.

€ 1,05 61

00

Artikelnummer:
RS 305582

Schuurbandjes 10 x 330 K120

Technische gegevens:

Merk : Rhodius
Breedte : 10 mm
Lengte : 330 mm
Grofte : K 120
Verpakking : 20 stuks

Dichte zirkonium bestrooing op
zwaar katoen weefsel, lange
standtijd, hogere productiviteit.

€ 1,05 61

00

Artikelnummer:
RS 305584

Schuurbandjes 20 x 520 K40

Technische gegevens:

Merk : Rhodius
Breedte : 20 mm
Lengte : 520 mm
Grofte : K 40
Verpakking : 20 stuks

Dichte zirkonium bestrooing op
zwaar katoen weefsel, lange
standtijd, hogere productiviteit.

€ 1,45 61

00

Artikelnummer:
RS 304118

Schuurbandjes 20 x 520 K60

Technische gegevens:

Merk : Rhodius
Breedte : 20 mm
Lengte : 520 mm
Grofte : K 60
Verpakking : 20 stuks

Dichte zirkonium bestrooing op
zwaar katoen weefsel, lange
standtijd, hogere productiviteit.

€ 1,45 61

00

Artikelnummer:
RS 304119

Schuurbandjes 20 x 520 K80

Technische gegevens:

Merk : Rhodius
Breedte : 20 mm
Lengte : 520 mm
Grofte : K 80
Verpakking : 20 stuks

Dichte zirkonium bestrooing op
zwaar katoen weefsel, lange
standtijd, hogere productiviteit.

€ 1,25 61

00

Artikelnummer:
RS 305585

Schuurbandjes 20 x 520 K120

Technische gegevens:

Merk : Rhodius
Breedte : 20 mm
Lengte : 520 mm
Grofte : K 120
Verpakking : 20 stuks

Dichte zirkonium bestrooing op
zwaar katoen weefsel, lange
standtijd, hogere productiviteit.

€ 1,25 61

00

Artikelnummer:
DY 20457-3616

Schuurband 20x457 mm K-60

Technische gegevens:

Korrel : K-60 
Afmeting : 20 x 457 mm

Hoge kwaliteit schuurbandjes voor
bijv. Dynabide
bandschuurmachine. De bandjes
zijn goed gesealed en scheuren
niet. Bovendien wordt het
materiaal snel afgeslepen en dit
werkt tijdsbesparend. De bandjes
zijn zeer duurzaam. 

€ 1,35 61

00

Artikelnummer:
DY 20457-3618

Schuurband 20x457 mm K-80

Technische gegevens:

Korrel : K-80
Afmeting : 20 x 457 mm

Hoge kwaliteit schuurbandjes voor
bijv. Dynabide
bandschuurmachine. De bandjes
zijn goed gesealed en scheuren
niet. Bovendien wordt het
materiaal snel afgeslepen en dit
werkt tijdsbesparend. De bandjes
zijn zeer duurzaam. 

€ 1,20 61
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00

Omschrijving:

             Voor de 
Spitznagelfrees gebruikt
   u boortjes met een
    lengte van 45 mm

    Bel voor advies:
      0228-561100

00

Artikelnummer:
BD 404809

Puntlasboor Spitznagel 10x45 mm goud

Technische gegevens:

Uitvoering : Cobalt legering
  TIN goudkleurige
  coating

Afmeting : 10x45 mm
Toepassing : Spitznagelfrees

Goede kwaliteit en daardoor lange
standtijd. De speciale snijkap staat
garant voor een goede centrering
en een hoge snijsnelheid.

€ 15,00 61

00

Artikelnummer:
BD 404608

Puntlasboor Spitznagel 8x46 mm blank

Technische gegevens:

Uitvoering : Cobalt legering
  blank

Afmeting : 8x46 mm
Toepassing : Spitznagelfrees

Goede kwaliteit en daardoor lange
standtijd. De speciale snijkap staat
garant voor een goede centrering
en een hoge snijsnelheid.

€ 7,80 61

00

Artikelnummer:
BD 404708

Puntlasboor Spitznagel 8x45 mm goud

Technische gegevens:

Uitvoering : Cobalt legering
  TIN goudkleurige
  coating

Afmeting : 8x45 mm
Toepassing : Spitznagelfrees

Goede kwaliteit en daardoor lange
standtijd. De speciale snijkap staat
garant voor een goede centrering
en een hoge snijsnelheid.

€ 9,55 61

00

Artikelnummer:
BD 404725

Puntlasboor hardstaal Spitznagel 8x45 mm

Technische gegevens:

Uitvoering : Tungsten carbide
  hardstaal

Afmeting : 8x45 mm
Toepassing : Spitznagelfrees

Deze hightech puntlasboor is
speciaal ontwikkeld voor de
extreem harde staalsoorten en we
adviseren om de boor ook
uitsluitend hiervoor te gebruiken.

€ 45,00 61

00

Omschrijving:

             Voor de 
 Variodrill gebruikt u
    boortjes met een
    lengte van 44 mm

    Bel voor advies:
      0228-561100

00

Artikelnummer:
BD 404509

Puntlasboor Variodrill 10x44 mm goud

Technische gegevens:

Uitvoering : Cobalt legering,
  goudkleurcoating

Afmeting : 10x44 mm
Toepassing : Variodrill

Goede kwaliteit en daardoor lange
standtijd. De speciale snijkap staat
garant voor een goede centrering
en een hoge snijsnelheid.

€ 15,00 61

00

Artikelnummer:
BD 404308

Puntlasboor Variodrill 8x44 mm goud

Technische gegevens:

Uitvoering : Cobalt legering,
  goudkleur coating

Afmeting : 8x44 mm
Toepassing : Variodrill

Goede kwaliteit en daardoor lange
standtijd. De speciale snijkap staat
garant voor een goede centrering
en een hoge snijsnelheid.

€ 10,00 61
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00

Artikelnummer:
BD 404730

Puntlasboor hardstaal Variodrill 8x44 mm

Technische gegevens:

Uitvoering : Tungsten carbide
  hardstaal

Afmeting : 8x44 mm
Toepassing : Variodrill

Deze hightech puntlasboor is
speciaal ontwikkeld voor extreem
harde staalsoorten. We adviseren
dan ook om de boor uitsluitend
hiervoor te gebruiken.

€ 45,00 61

00

Artikelnummer:
BD 404108

Puntlasboor Variodrill 8x44 mm blank

Technische gegevens:

Uitvoering : Cobalt legering
  blank

Afmeting : 8x44 mm
Toepassing : Variodrill

Goede kwaliteit en daardoor lange
standtijd. De speciale snijkap staat
garant voor een goede centrering
en een hoge snijsnelheid.

€ 8,00 61

00

Omschrijving:

             Voor een
 boormachine gebruikt u
    boortjes met een
    lengte vanaf 60 mm

    Bel voor advies:
      0228-561100

00

Artikelnummer:
BD 244060

Puntlasboor 6,3x70 mm blank

Technische gegevens:

Uitvoering : Cobalt legering
  blank

Afmeting : 6x70 mm 
Toepassing : handboormachine

Goede kwaliteit en daardoor lange
standtijd. De speciale snijkap staat
garant voor een goede centrering
en een hoge snijsnelheid.

€ 9,00 61

00

Artikelnummer:
BD 244808

Puntlasboor 8x80 mm violet

Technische gegevens:

Uitvoering : Cobalt met TICN 
  coating

Afmeting : 8x80 mm
Toepassing : handboormachine

Deze puntlasboor is voorzien van
een TICN coating. Hierdoor wordt
een langere standtijd en een
hogere snijsnelheid gehaald.

€ 10,00 61

00

Artikelnummer:
BD 244008

Puntlasboor8x80 mm blank

Technische gegevens:

Uitvoering :Cobalt legering
  blank

Afmeting : 8x80 mm
Toepassing : handboormachine

Goede kwaliteit en daardoor lange
standtijd. De speciale snijkap staat
garant voor een goede centrering
en een hoge snijsnelheid.

€ 6,50 61

00

Artikelnummer:
BD 244010

Puntlasboor 10x90 mm blank

Technische gegevens:

Uitvoering : Cobalt legering 
  blank

Afmeting : 10x90 mm
Toepassing : handboormachine

Goede kwaliteit en daardoor lange
standtijd. De speciale snijkap staat
garant voor een goede centrering
en een hoge snijsnelheid.

€ 11,00 61

00

Artikelnummer:
BD 244210

Puntlasboor 10x90 mm violet

Technische gegevens:

Uitvoering : Cobalt met TICN 
  coating 

Afmeting : 10x90 mm
Toepassing : handboormachine

Deze puntlasboor is voorzien van
een TICN coating (violette kleur).
Hierdoor wordt een veel langere
standtijd en een aanmerkelijk
hogere snijsnelheid gehaald.

€ 18,75 61
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00

Omschrijving:

             Voor een
Blindklinknagelboor gebruikt 
  u de volgende boortjes 
    in 4,3 of 6,8 mm
      lengte 65 mm 

    Bel voor advies:
      0228-561100

00

Artikelnummer:
BD 244330

Boor voor blindklinknagelmachine 6,8 mm

Technische gegevens:

Uitvoering : Cyclo legering op 
  CrNi basis

Afmeting : 6,8x65 mm
Toepassing : blindklink
    nagelmachine

Speciaal ontwikkeld om
blindklinknagels in aluminium weg
te boren en alleen te gebruiken in
combinatie met de
blindklinknagelmachine.

€ 36,50 61

00

Omschrijving:

   Voor het wegslijpen
van laserlassen gebruikt 
  u een Carbide frees 
    van 6,5 x 50 mm
     
    Bel voor advies:
      0228-561100

00

Artikelnummer:
BD 244900

Carbide frees voor lasercutter 6,0x50 mm

Technische gegevens:

Uitvoering : Tungsten Carbide
Afmeting : 6,5x50 mm
Toepassing : lasercutter

Speciaal ontwikkeld om laserlassen
te verwijderen. Wordt gebruikt in
de BD I9209 lasercutter machine.

€ 26,50 61

00

Artikelnummer:
BD ZD-2018

Zaagblad voor SIG 18 tands bi-metaal

Technische gegevens:

Merk : Bendel
Uitvoering : aansluiting voor SIG 

  zaag
Afmeting : 18-tands
Verpakking : per 5 stuks

Uitstekende kwaliteit zaagblaadjes
voor gebruik in een SIG luchtzaag.

€ 12,50 61

00

Artikelnummer:
BD ZD-2024

Zaagblad voor SIG 24 tands bi-metaal

Technische gegevens:

Merk : Bendel
Uitvoering : aansluiting voor SIG 

  zaag
Afmeting : 24-tands
Verpakking : per 5 stuks

Uitstekende kwaliteit zaagblaadjes
voor gebruik in een SIG luchtzaag.

€ 12,50 61

00

Artikelnummer:
BD ZD-2032

Zaagblad voor SIG 32 tands bi-metaal

Technische gegevens:

Merk : Bendel
Uitvoering : aansluiting voor SIG

  zaag
Afmeting : 32-tands
Verpakking : per 5 stuks

Uitstekende kwaliteit zaagblaadjes
voor gebruik in een SIG luchtzaag.

€ 12,50 61

00

Artikelnummer:
BD ZD-3018

Zaagblad 18 tands bi-metaal recht

Technische gegevens:

Merk : Bendel
Uitvoering : rechte aansluiting
              aan machinezijde
Afmeting : 18-tands

18-tands zaagblaadjes voor
machines met 
rechte aansluiting.

€ 11,00 61
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00

Artikelnummer:
BD ZD-3024

Zaagblad 24 tands bi-metaal recht

Technische gegevens:

Merk : Bendel
Uitvoering : rechte aansluiting
              aan machinezijde
Afmeting : 24-tands

24-tands zaagblaadjes voor
machines met 
rechte aansluiting.

€ 11,00 61

00

Artikelnummer:
BD ZD-3032

Zaagblad 32 tands bi-metaal recht

Technische gegevens:

Merk : Bendel
Uitvoering : rechte aansluiting
              aan machinezijde
Afmeting : 32- tands

32-tands zaagblaadjes voor
machines met 
rechte aansluiting. 

€ 11,00 61

00

Omschrijving:

       De onderstaande 
 toebehoren zijn voor de
   GYS pneumatische 
     borstelmachine 

    Bel voor advies:
      0228-561100

00

Artikelnummer:
GY 051768

Adapter voor staalborstel tbv GY 051775

Technische gegevens:

Merk : GYS
Levering : per stuk
Toepassing : opname as voor

  staalborstel

Adapter voor grove en fijne
staalborstel.

€ 18,00 10

00

Artikelnummer:
GY 051850

Staalborstel fijn gekromd tbv GY 051775

Technische gegevens:

Merk : GYS
Afmeting : 103x23 mm
Levering : per stuk
Draad : 0,5 mm gekromd
Uitvoering : staalborstel fijn 

Staalborstel voor de GYS
borstelmachine; GY 051775.

€ 26,50 10

00

Artikelnummer:
GY 051812

Staalborstel grof gekromd tbv GY 051775

Technische gegevens:

Merk : GYS
Afmeting : 103x23 mm
Levering : per stuk
Draad : 0,7 mm gekromd
Uitvoering : staalborstel grof

Staalborstel voor de GYS
borstelmachine; GY 051775.

€ 25,00 10

00

Artikelnummer:
GY 051843

Clean- en stripschijven tbv GY 051775

Technische gegevens:

Merk : GYS
Afmeting : 115x14 mm
Levering : per stuk
Uitvoering : clean- en 

  stripschijven

Clean- en stripschijven voor het
blank maken van plaatwerk.

€ 18,90 10

00

Artikelnummer:
GY 051874

Stickerverwijderwiel tbv GY 051775

Technische gegevens:

Merk : GYS
Afmeting : 115x14 mm
Levering : per stuk
Uitvoering : rubber wiel

Speciaal rubber wiel voor het
verwijderen van stickers.

€ 19,00 10
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00

Omschrijving:

       De onderstaande 
  toebehoren zijn voor de 
     koplamp polijstset
      GY 052086

    Bel voor informatie:
      0228-561100

00

Artikelnummer:
GY 052079

Polycarbonaat polish tbv GY 052086

Technische gegevens:

Merk : GYS
Levering : fles 250 ml

Polish voor gebruik in combinatie
met de GYS polycarbonaat
renovatieset ; GY 052086.

€ 19,00 10

00

Artikelnummer:
GY 052048

Schuurpad P3000 76 mm tbv GY 052086

Technische gegevens:

Merk : GYS
Verpakking : 50 stuks
Diameter : 76 mm
Korrel : P3000

Schuurpad voor gebruik in
combinatie met de GYS
polycarbonaat renovatieset ; GY
052086.

€ 74,00 10

00

Artikelnummer:
GY 052017

Schuurpad P500 76 mm tbv GY 052086

Technische gegevens:

Merk : GYS
Verpakking : 50 stuks
Diameter : 76 mm
Korrel : P500

Schuurpad voor gebruik in
combinatie met de GYS
polycarbonaat renovatieset ; GY
052086.

€ 25,00 10

00

Artikelnummer:
GY 052024

Schuurpad P800 76 mm tbv GY 052086

Technische gegevens:

Merk : GYS
Verpakking : 50 stuks
Diameter : 76 mm
Korrel : P800

Schuurpad voor gebruik in
combinatie met de GYS
polycarbonaat renovatieset ; GY
052086.

€ 48,00 10

00

Artikelnummer:
GY 052031

Schuurpad P1500 76 mm tbv GY 052086

Technische gegevens:

Merk : GYS
Verpakking : 50 stuks
Diameter : 76 mm
Korrel : P1500

Schuurpad voor gebruik in
combinatie met de GYS
polycarbonaat renovatieset ; GY
052086.

€ 52,00 10

00

Artikelnummer:
GY 052055

Zwarte poetspad 76 mm tbv GY 052086

Technische gegevens:

Merk : GYS
Levering : per stuk
Diameter : 76 mm
Kleur : zwart

Poetspad voor gebruik in
combinatie met de GYS
polycarbonaat renovatieset ; GY
052086.

€ 12,50 10

00

Artikelnummer:
GY 052062

Oranje poetspad 76 mm tbv GY 052086

Technische gegevens:

Merk : GYS
Levering : per stuk
Diameter : 76 mm
Kleur : oranje

Poetspad voor gebruik in
combinatie met de GYS
polycarbonaat renovatieset ; GY
052086.

€ 12,50 10
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Artikelnummer:
AL G11

Losse trekplaatjes lasbaar voor G1 smal

Technische gegevens:

Merk : Stanzani
Uitvoering : staal
Afmeting : 2,5 cm breed
Diameter : 10 mm
Verpakking : per stuk

Trekplaatje wordt op auto gelast
om met behulp van ST 0156A
pullhulpstuk te trekken.

€ 3,00 04

00

Artikelnummer:
AL G12

Losse trekplaatjes lasbaar v G1 middel

Technische gegevens:

Merk : Stanzani
Uitvoering : staal
Afmeting : 4 cm breed
Diameter : 10 mm
Verpakking : per stuk

Trekplaatje wordt op auto gelast
om met behulp van ST 0156A
pullhulpstuk te trekken.

€ 4,00 04

00

Artikelnummer:
AL G13

Losse trekplaatjes lasbaar voor G1 breed

Technische gegevens:

Merk : Stanzani
Uitvoering : staal
Afmeting : 7,5 cm breed
Diameter : 10 mm
Verpakking : per stuk

Trekplaatje wordt op auto gelast
om met behulp van ST 0156A
pullhulpstuk te trekken.

€ 6,00 04

00

Artikelnummer:
ST 0157A

Aluminium trekplaatjes lasbaar G1 smal

Technische gegevens:

Merk : Stanzani
Uitvoering : aluminium
Afmeting : 2,5 cm breed
Diameter rond: 10 mm
Verpakking : per 5 stuks

Trekplaatje wordt op auto gelast
om met behulp van ST 0156A
pullhulpstuk te trekken.

€ 21,00 04

00

Artikelnummer:
ST 0158A

Aluminium trekplaatjes lasbaar G1 middel

Technische gegevens:

Merk : Stanzani
Uitvoering : aluminium
Afmeting : 4 cm breed
Diameter rond: 10 mm
Verpakking : per 5 stuks

Trekplaatje wordt op auto gelast
om met behulp van ST 0156A
pullhulpstuk te trekken.

€ 24,00 04

00

Artikelnummer:
ST 0159A

Aluminium trekplaatjes lasbaar G1 breed

Technische gegevens:

Merk : Stanzani
Uitvoering : aluminium
Afmeting : 7,5 cm breed
Diameter rond: 10 mm
Verpakking : per 5 stuks

Trekplaatje wordt op auto gelast
om met behulp van ST 0156A
pullhulpstuk te trekken.

€ 29,00 04

00

Artikelnummer:
BD 810510

Losse mesjes voor kitschraperset 12 mm

Technische gegevens:

Merk : Bendel
Afmeting : 12 mm
Levering : set 10 stuks

Losse mesjes voor de Bendel
kitschraperset. De mesjes worden
geleverd in een verpakking van 10
stuks.

€ 7,50 61

00

Artikelnummer:
BD 810511

Losse mesjes voor kitschraperset 16 mm

Technische gegevens:

Merk : Bendel
Afmeting : 16 mm
Levering : set 10 stuks

Losse mesjes voor de Bendel
kitschraperset. De mesjes worden
geleverd in een verpakking van 10
stuks.

€ 7,50 61
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Artikelnummer:
BD 810512

Losse mesjes voor kitschraperset 20 mm

Technische gegevens:

Merk : Bendel
Afmeting : 20 mm
Levering : set 10 stuks

Losse mesjes voor de Bendel
kitschraperset. De mesjes worden
geleverd in een verpakking van 10
stuks.

€ 7,50 61

00

Artikelnummer:
BT CM-900

Coaguleermiddel 12x900 gr

Technische gegevens:

Merk : B TEC
Type : CM-900
Verpakking : 12x900 gr

Coaguleermiddel om water, wat
vervuild is met lakresten, te
reinigen.

€ 349,00 43

00

Artikelnummer:
GY 048232

Self piercing rivets staal 3,3x3,5mm

Technische gegevens:

Merk : GYS
Diamter : 3,3 mm
Lengte : 3,5 mm
Materiaal : staal
Verpakking : 200 stuks

Ponsnagel om met de GYSPress te
verwerken, voorboren is niet
nodig.

€ 31,00 10

00

Artikelnummer:
GY 048249

Self piercing rivets staal 3,3x4,0mm

Technische gegevens:

Merk : GYS
Diamter : 3,3 mm
Lengte : 4 mm
Materiaal : staal
Verpakking : 200 stuks

Ponsnagel om met de GYSPress te
verwerken, voorboren is niet
nodig.

€ 33,00 10

00

Artikelnummer:
GY 048256

Self piercing rivets staal 5,3x4,0mm

Technische gegevens:

Merk : GYS
Diamter : 5,3 mm
Lengte : 4 mm
Materiaal : staal
Verpakking : 100 stuks

Ponsnagel om met de GYSPress te
verwerken, voorboren is niet
nodig.

€ 18,00 10

00

Artikelnummer:
GY 048263

Self piercing rivets staal 5,3x5,0mm

Technische gegevens:

Merk : GYS
Diamter : 5,3 mm
Lengte : 5 mm
Materiaal : staal
Verpakking : 100 stuks

Ponsnagel om met de GYSPress te
verwerken, voorboren is niet
nodig.

€ 18,00 10

00

Artikelnummer:
GY 048270

Self piercing rivets staal 5,3x6,0mm

Technische gegevens:

Merk : GYS
Diamter : 5,3 mm
Lengte : 6 mm
Materiaal : staal
Verpakking : 100 stuks

Ponsnagel om met de GYSPress te
verwerken, voorboren is niet
nodig.

€ 18,00 10

00

Artikelnummer:
GY 048225

Self piercing rivets staal 5,3x8,0mm

Technische gegevens:

Merk : GYS
Diamter : 5,3 mm
Lengte : 8 mm
Materiaal : staal
Verpakking : 100 stuks

Ponsnagel om met de GYSPress te
verwerken, voorboren is niet
nodig.

€ 18,00 10
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VERKOOP en LEVERINGSVOORWAARDEN 
 MSH Equipment BV, Appelmarkt 7  

1681 PE Zwaagdijk-Oost. 
 

Gedeponeerd bij het handelsregister te Alkmaar op 12 mei 2009 onder nummer 37140467 

Artikel 1 : Toepasselijkheid 
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aan-

biedingen die MSH Equipment BV doet, op alle over-
eenkomsten die ze sluit en op alle overeenkomsten 
die hiervan het gevolg kunnen zijn. MSH Equipment 
BV wordt aangeduid als opdrachtnemer of verkoper. 
De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever of 
koper. 

1.2 Algemene voorwaarden van opdrachtgever gelden in 
geen geval en worden uitdrukkelijk van de hand 
gewezen. 

 
Artikel 2 : Aanbiedingen. 
2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk 

anders vermeld. 
2.2 Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, 
             tekeningen enz. verstrekt, mag opdrachtnemer uit-

gaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbie-
ding hierop baseren. 

2.3 De in de aanbieding genoemde prijzen zijn geba-
seerd op levering “franco huis” vanaf een orderbe-
drag van € 350,00, tenzij schriftelijk anders vermeld. 
Prijzen zijn exclusief omzetbelasting en emballage. 

  
Artikel 3 : Adviezen, ontwerpen en materialen. 
3.1 Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan ad-

viezen die hij van opdrachtnemer krijgt als deze 
geen directe betrokkenheid hebben op de opdracht. 

3.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of 
namens hem gemaakte tekeningen en berekeningen 
en voor de functionele geschiktheid van, door of  

             namens hem voorgeschreven materialen. 
3.3 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke 

aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik 
van door of namens opdrachtgever verstrekte teke-
ningen, berekeningen, monsters, modellen o.i.d. 

 
Artikel 4 : Levertijd. 
4.1 De levertijd wordt door de opdrachtnemer bij bena-

dering vastgesteld. 
4.2 Bij de vaststelling van de levertijd gaat opdrachtne-

mer er vanuit dat hij de opdracht kan uitvoeren onder 
de omstandigheden die hem op dat moment bekend 
zijn. 

4.3 De levertijd gaat in wanneer over alle technische 
details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelij-
ke gegevens, definitieve tekeningen etc. in het bezit 
zijn van opdrachtnemer, de overeengekomen  

 (termijn)betaling is ontvangen en aan de noodzakelij-
ke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht 
is voldaan. 

4.4 Als er sprake is van andere omstandigheden dan die 
welke opdrachtnemer bekend waren toen hij de 
levertijd vaststelde, kan de opdrachtnemer de lever-
tijd verlengen met de tijd die nodig is op de opdracht 
onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de 
werkzaamheden niet in de planning van de op-
drachtnemer kunnen worden ingepast, zullen deze 
worden afgerond zodra zijn planning dit toelaat. 

4.5 Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd 
verlengd met de tijd die nodig is om de materialen en 
onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het 
meerwerk te verrichten Als het meerwerk niet in de 
planning van opdrachtnemer kan worden ingepast,  

 zullen de werkzaamheden worden afgerond zodra  
 de planning dit toelaat. 
 

4.6 Als er sprake is van opschorting van verplichtingen 
door opdrachtnemer wordt de levertijd verlengd met 
de duur van de opschorting. Als voortzetting van de 
werkzaamheden niet in de planning van opdrachtne-
mer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden 
worden afgerond zodra de planning dit toelaat. 

4.7 Overschrijding van de overeengekomen levertijd 
geeft in geen geval recht op schadevergoeding, 
tenzij dit schriftelijk is overeengekomen. 

 
Artikel 5 : Risico-overgang. 
5.1 Het risico van de zaak gaat over op de opdracht-

gever op het moment dat de opdrachtnemer de zaak 
 ter beschikking  stelt van de opdrachtgever. 

5.2 Ook in het geval van installatie of montage van  
 de zaak gaat het risico over op het moment dat de 
 zaak ter beschikking wordt gesteld van de opdracht
 gever. Dit gebeurt bij aanvang van de installatie of 
 montage. 
5.3 Als bij koop sprake is van inruil en opdrachtgever in 

afwachting van aflevering van de nieuwe zaak de in 
 te ruilen zaak blijft gebruiken, blijft het risico van 
 deze  in te ruilen zaak bij koper tot het moment dat 
hij deze in bezit heeft gesteld van verkoper.  

 
Artikel 6 : Prijswijzigingen. 
6.1 Indien na totstandkoming van een overeenkomst en 

voor het overeengekomen tijdstip van op– of afleve-
ring en/of beëindiging van de werkzaamheden de 
prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen of onderde-
len, de lonen of welke prijsbepalende factoren dan 
ook, zijn gewijzigd, mag de opdrachtnemer de prijs 
overeenkomstig aanpassen. 

6.2 Als na de datum waarop de overeenkomst is geslo-
ten 6 maanden verstrijken en de nakoming ervan 
door opdrachtnemer nog niet is voltooid, mag een 
stijging in de prijsbepalende factoren worden door-
berekend aan opdrachtgever. 

6.3 Betaling van de prijsverhoging zoals bedoeld in lid 1 
vindt plaats tegelijk met de betaling van de hoofd-
som of de laatste termijn. 

 
Artikel 7 : Aansprakelijkheid. 
7.1 Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade die 

opdrachtgever lijdt en die rechtstreeks en uitsluitend 
gevolg is van een aan opdrachtnemer toe te rekenen 
tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in 
aanmerking die schade waartegen opdrachtnemer 
verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had 
behoren te zijn. 

7.2 Niet voor vergoeding in aanmerking komt: 
            a. Bedrijfsschade waaronder bv. stagnatieschade 

      en gederfde winst. 
            b.  Schade veroorzaakt door opzet of bewuste                  
                  roekeloosheid van hulppersonen. 
            c.  Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle

      aanspraken van derden wegens product aanspra                            
                  kelijkheid als gevolg van een gebrek in een pro   
                  duct  dat door opdrachtgever aan een derde is  
                  geleverd en dat (mede) bestond uit door op   
                  drachtnemer geleverde producten of materialen. 
 
Artikel 8 : Garantie. 
8.1  Opdrachtgever staat voor een periode van 1 jaar na 

(op)levering voor de goede uitvoering van de over-
eengekomen prestatie/levering, tenzij schriftelijk 
anders vermeld. 

8.2  Bestaat de overeengekomen prestatie uit levering 
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 van een zaak dan staat opdrachtnemer gedurende
 de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijk-
heid van de geleverde zaak. Als blijkt dat de levering 
niet deugdelijk is geweest, dan moet de zaak franco 
aan opdrachtnemer worden teruggezonden. Daarna 
zal opdrachtnemer de keuze maken of hij: 

 a. de zaak hersteld. 
 b. de zaak vervangt 
 c. opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel 
     van de factuur. 
8.3 Bestaat de overeengekomen prestatie uit installatie

 en/of montage van een geleverde zaak dan staat 
 opdrachtnemer in voor de in lid 1 genoemde perio-
 de voor de deugdelijkheid van de installatie en/of 
 montage. Als blijkt dat de installatie en/of montage 
niet deugdelijk is uitgevoerd, zal opdrachtnemer dit 
herstellen. Dit binnen een redelijke termijn rekening-
houdend met planning en bestellen onderdelen.  

8.4 Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle gevallen 
 de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te 
 herstellen. 
8.5 Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op  
 garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten op
 zichte van opdrachtnemer heeft voldaan. 
8.6 a. Geen garantie wordt gegeven voor gebreken die 

    het gevolg zijn van: 
 -  normale slijtage. 
 -  onoordeelkundig gebruik. 
 -  niet of onjuist uitgevoerd onderhoud. 
 - installatie, montage, wijziging op reparatie door 
    opdrachtgever of door derden. 
 b. Geen garantie wordt gegeven op geleverde zaken

    welke niet nieuw waren op het moment van 
    levering, tenzij schriftelijk anders vermeld. 
 
Artikel 9 : Klachten. 
9.1 Opdrachtgever is verplicht de geleverde zaken direct 

na ontvangst te -doen- inspecteren. Hetzelfde geldt 
voor uitgevoerd onderhoud of reparaties. Klachten 
dienen binnen 8 dagen schriftelijk te worden gemeld, 
of indien het gebrek voor opdrachtgever niet aan-
stonds kenbaar was, binnen 14 dagen na constate-
ring van het gebrek. De klachten dienen een duidelij-
ke en deugdelijk gemotiveerde omschrijving van de 
geconstateerde gebreken te behelzen. 

9.2 Klachten van welke aard ook, schorten de betalings- 
 verplichtingen van de opdrachtgever nimmer op. 
   
Artikel 10 : Betaling 
10.1 Betalingen vinden plaats 14 dagen na factuurdatum, 

tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld. 
10.2 Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op 

opdrachtnemer te verrekenen is uitgesloten, tenzij er 
sprake is van faillissement van opdrachtnemer. 

10.3    De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk 
opeisbaar als: 

 a. De betalingstermijn is overschreden. 
 b Opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van      
                betaling aanvraagt. 
 c Beslag op zaken of vorderingen van opdrachtge- 
               ver wordt gelegd. 
 d De opdrachtgever ( vennootschap) wordt ont- 
                bonden of geliquideerd. 
 e De opdrachtgever ( natuurlijk persoon ) onder     
    curatele wordt gesteld. 
10.4 Indien opdrachtgever het door hem verschuldigd 

factuurbedrag niet tijdig voldoet, is zonder sommatie  
  of rechterlijke tussenkomst aan opdrachtnemer van-

af de vervaldag zowel rente verschuldigd als alle 
bijkomende buitengerechtelijke incassokosten, welke  

 tenminste 15% van de totale vordering bedragen., 
met een minimum van � 50,- 

10.5 Betalingen strekken steeds in de eerste plaats tot 
 delging van vervallen rente en incassokosten en 
 vervolgens tot kwijting van de langst uitstaande  

 vordering. 
10.6 Opdrachtnemer is steeds gerechtigd- ook nadat 
 een opdracht reeds gedeeltelijk is uitgevoerd- van 
 opdrachtgever genoegzame zekerheid in verband 
 met betaling en/of andere verplichtingen, te stellen. 
 Opdrachtnemer is voorts gerechtigd de nakomingen 

 van haar verplichtingen op te schorten met een  zelf-
de periode als die waarmee opdrachtgever inge bre- 

             ke is met betalen. 
10.7 Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure 
 in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij
 in verband met deze procedure gemaakt heeft voor 
 rekening van opdrachtgever. 
 
Artikel 11 : Eigendomsvoorbehoud. 
11.1 Na levering blijft opdrachtnemer eigenaar van de 

geleverde zaken zolang opdrachtgever: 
 a.  Tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming    
       van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of  
                  andere gelijksoortige overeenkomsten. 
 b. voor verrichte of nog te verrichten werkzaamhe- 
                 den uit zodanige overeenkomsten niet betaald of  
                 zal betalen. 
 c.  Vorderingen die voortvloeien uit het niet nako- 
      men van bovengenoemde overeenkomsten,  
 zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft 

voldaan. 
 
 Artikel 12 : Ontbinding. 
12.1      Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen de tussen 

hen tot stand gekomen overeenkomst geheel of, 
voor zover deze nog niet is uitgevoerd, voor het nog 
niet uitgevoerde deel daarvan, per aangetekende 
brief met bericht van ontvangst aan de andere partij 
kunnen ontbinden, als een van de navolgende om-
standigheden zich voordoet: 

             a.  De andere partij komt haar verplichtingen onder    
                  de gekomen overeenkomst, na daartoe schrifte- 
                  lijk in gebreke te zijn gesteld, niet tijdig of naar  
                  horen na. 
             b.  De andere partij wordt in staat van faillissement  
                  verklaard of vraagt surseance van betaling aan.  
             c.  De andere partij wordt onder curatele gesteld   
                  dan  wel onder bewind geplaatst.              
12.2 Als opdrachtgever de overeenkomst wil ontbinden 

zonder dat er sprake is van een tekortkoming van 
opdrachtnemer en opdrachtnemer hiermee instemt, 
wordt de overeenkomst met wederzijds goedvinden 
ontbonden. Opdrachtnemer heeft in dat geval recht 
op schadevergoeding van alle vermogensschade 
zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte 
kosten. 

 
Artikel 13 : Toepasselijk recht en forumkeuze. 
13.1 Alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en 

opdrachtgever worden uitsluitend  beheerst door 
Nederlands recht. 

13.2 Alle geschillen, voortvloeiend uit of samenhangende 
met een, tussen opdrachtgever- en nemer, gesloten 
overeenkomst, hoe dan ook genaamd, worden door 
de burgerlijk rechter beslecht, tenzij dit in strijd is met 
het dwingend recht. Opdrachtnemer mag van deze 
bevoegdheidsregels afwijken en de wettelijke be-
voegdheidsregels hanteren. 

 
 Artikel 14: Conversie   
14.1 Indien een bepaling uit deze voorwaarden nietig is 
 komt hiervoor in de plaats een geldige  bepaling die 
 zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van 

de nietige bepaling. 
14.2 Partijen zijn gehouden over de tekst van de nieuwe 

bepaling zo nodig met elkaar in  overleg te treden. 
14.3  In geval van conversie behouden de overige 
 bepalingen in deze algemene voorwaarden  zoveel 

mogelijk hun geldigheid. 
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