Scherp geprijste gatzagensets
Zie blz. 10

PocketMax Schroevendraaier
Zie blz. 21

Nieuw in het assortiment
Zie blz. 2 en 3
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Smartybox S1 1/4” Doppenset, 61-Delig
Professionele set gereedschappen van hoogwaardige
ogwaardige industriële kwaliteit
voor de kleinere schroefklussen. In compacte
te stapelbare kunststof opbergbox
met schuiminleg.
Inhoud set:
• Slimme combinatietang
• 90-tands omschakelbare ratel
• Verlengstukken 50 - 100 mm
• Kniestuk
• Bitschroevendraaier
• Bitadapters
• Bithouder
• Zeskantdoppen 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
• Sleufbits 3 - 3,5 - 4,5 - 5,5 - 6,5 x 25 mm
• Sleufbits 4 - 6 x 75 mm
• Kruisbits PH 0 - 1 - 2 (2x) - 3 x 25 mm
• Kruisbits PZ 0 - 1 - 2 (2x) - 3 x 25 mm
• Inbusbits 3 - 4 - 5 - 6 x 25 mm
• Torxbits 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 20 25 - 27 - 30 - 40 x 25 mm
• Torxbit 25 - 30 x 75 mm
Alle bits zijn voorzien van kleurcodering

129,95

Stapelbaar voor
gemakkelijk vervoer

MATADOR is een van de Duitse pioniers
in de gereedschapsindustrie. Sinds 1900
produceert MATADOR premium handgereedschap ”rond de schroef”. Nog steeds
gevestigd in Remscheid, het centrum van de
Duitse gereedschapsfabrikanten. MATADOR
is bekend onder professionele industriële
gebruikers vanwege hun hoogwaardige
spangereedschappen en geavanceerde
werkplaatsuitrusting.
MATADOR patenteerde zijn eerste
omkeerbare ratel al in 1919 en is een
geaccrediteerde leverancier van alle grote
automerken zoals Audi, Ford, Jaguar, Land
Rover, MAN, Mercedes-Benz, Volkswagen,
Volvo, enz. Het is niet overdreven om te
zeggen dat elke professionele
autowerkplaats wereldwijd ten minste één
MATADOR-tool bezit.

MATADOR staat voor premium gereedschap. Betrouwbaar, ontwerpgericht en
efﬁciënt. Intelligent aandraaigereedschap
gemaakt voor besluitvormers, vechters en
alledaagse helden. Voor echte MATADORS.

3981452115

Smartybox L2 Gereedschapset, 41-Delig
Een praktisch samengestelde set met de meest benodigde gereedschappen van een professionele
industriële kwaliteit. Geleverd in stapelbare kunststof koffer met schuiminleg.
Inhoud set:
• Steekringsleutels 8 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 mm
• Inbusleutelset 1,5 t/m 10 mm
• Torxsleutelset T10 t/m T50
• Slimme combinatietang
• Zijkniptang
• Waterpomptang
• Sleufschroevendraaiers 4 - 5 5,5 - 6,5
• Kruisschroevendraaiers PH 1 - 2
• 4 in 1 minischroevendraaier
• Spanningszoeker
• Bankhamer 500 gram
• Beitel 150 mm
• Junior zaagbeugel 250 mm
• Duimstok 2 meter
• Kabelmes

425,00

Voor mensen die weten en uiten wat zij
willen. Mensen die binnen zijn in de arena,
niet op de tribune. Mensen die het verschil
tussen tools en speelgoed kennen. Voor
nuchtere, ongecompliceerde en assertieve
personen met levenservaring die geloven in
zichzelf en tegenslagen overwinnen.
Welkom in de arena.
Be a MATADOR.
3981454145
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Unieke 90 tands ratel

4-in-1 Ringratelsleutel

Steekringsleutelset 15°, 8-Delig

Pijpsleutelset, 9-Delig

Combineert de belangrijkste afmetingen
10, 13, 17 en 19 mm in één steeksleutel.
Dekt 70% van alle schroeftoepassingen.
Met gepatenteerd ratelmechanisme van
speciaal staal met 120 tanden, slechts 3°
draaihoek.

In praktische waterafstotende premium roltas
met comfortabele klittenbandsluiting.
Inhoud: 8 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 mm

Ideaal voor zeskant bouten en moeren. Inclusief
draaipen om dieper liggende schroefverbindingen
aan te kunnen draaien. Inhoud: 6 x 7 - 8 x 9 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 20 x 22 mm en draaipen.

34,00

27,50

00

27,

3901840001

3901859080

3903809090

Verstelbare Ratelsleutel
Screw-It Schroevenuitdraaier
e punt
p
sp
efp
Speciale schroevendraaier met extra geharde
en speciaal
schroefproﬁel.
bes
of verroeste schroefkop.
Voor het losdraaien van schroeven met een beschadigde
Sla de schroevendraaier met een hamer in de
draai en schroef los.
e schroefkop,
s

17,50

3907700002

Combineert twee functies om de werkefﬁciëntie
te verhogen en de gebruiker te helpen de klus
sneller te klaren. Aandraaien zonder overpakken
zorgt voor meer gebruiksgemak in beperkte ruimte. Kunststof handgreep met geribbeld ontwerp
voor een betere grip. Bekopening max. 24 mm.
Lengte 200 mm.

23,50

Perfect voor beschadigde
of verroeste schroefkoppen

Met slagkap

Voor alle schroeven
van M2,5 t/m M6

Radiatorsleutel 3/8”-1”
8”-1”

Adapter 1/2“-1/2“

Voor het installeren en verwijderen
deren
van radiatorkranen, ﬁttingen en
n
korte kraanverlengingen.
1/2“ aansluiting.

Te gebruiken met standaard ratels.
els.
Buitenvierkant.

3920000001

00

12,

3920000002

9,00
3905900080
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Specials voor stuurstroom en functiebehoudkabel
beho
houdkabel
Deze striptangen zijn ontworpen voor het strippen van
sensor/actor kabel. Met een nieuw mesontwerp strippen
en
deze gereedschappen PVC/PUR-kabel vanaf 3,20 Ø (Sensor
sor
n van
v
Mini) en 4,40 Ø (Sensor Special) zonder het beschadigen
de geleiders of de binnenmantel. Een innovatief systeem
m
tast de kabel af en stelt de messen automatisch af op de
n
verschillende kabeldiameters. Hierdoor is het strippen van
de buitenmantel van sensor- en besturingskabel snel, veilig
lig
en simpel uit te voeren.

Sensor Mini

Sensor Special

Stript van Ø 3,20 tot 4,40 mm

Stript van Ø 4,40 tot 7 mm
m

99020048

99020039

65,00

62,50
orka
kabel
Sensorkabel
Sensorkabel
kabel wordt
ordt vooral
v
al gebruikt in de machinebouw,
hinebo
industrieindustri en transportsector.
tra
ort tor
standigheden zijn vaak
k moeilijk, aangezien
ien de kabel wordt
rdt bloot
teld
De werkomstandigheden
blootgesteld
aan vuil, vocht, agressieve stoffen, hoge of lage temperaturen en sterke bewegingen.
Door deze extreme eisen aan de kabelmantel en aderisolatie zijn de materialen zeer
resistent, ﬂexibel en taai. Ze zijn gemaakt van materialen als PUR, halogeenvrij PUR
of TPE. Deze kunnen worden gestript met deze speciaal ontworpen strippers - een
specialiteit van JOKARI.

Nr. 1-Cat
Buitenmantelstripper voor
datakabel, bereik Ø 4,5 - 10 mm.
tevens geschikt voor het inkerven
van afschermfolie. Geschikt voor o.a.
CAT 5, 6, 7 en twisted pair kabels.

99020038
990200
20038

Top Coax Plus

24,

De Jokari Top Coax Plus stript alle gangbare coax kabels van Ø 4,8 tot
RG6 RG58 en RG
7,5 mm, bijvoorbeeld RG6,
RG59. De bijbehorende moersleutel
ebruiker de gestripte kabel direct kan bevestigen
zorgt ervoor dat de gebruiker
en de F-connector kan aandraaien. Ook is de Top Coax Plus voorzien van
lengte
gteschaalver
van
an 5 tot
t 20 mm voor
een geïntegreerde lengteschaalverdeling
ppen.
ppen.
nauwkeurig strippen.

95

99020021

15,50
Incl. moersleutel voor F-connector
chadig
cha
digingen van
voorkomt beschadigingen
exclusieve afdekpl
afdekplaten.
fdekplate
aten.
n.

Specials voor Solar
SE-Strip
Snel en nauwkeurig strippen van alle standaard energie- en beveiligingskabels, dubbel afgeschermde solarkabels,
kortsluit- en aardingsbestendige, vlammendovende en halogeenvrije kabels, met geïntegreerde lengte-aanslag
van 8 tot 12 mm.
99020056 Ø 1,5 mm2 | 7,0 mm
99020057 Ø 2,5 - 6,0 mm2 | 7,5 - 9,5 mm
99020058 Ø 10/16 mm2 | 11,13 mm
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28,50
28,50
28,50

Meer
M
eer veiligheid
Meer flexibiliteit
Meer comfort
Groot bereik

Jokari Kabelmes System 4-70
Snijwonden behoren tot het verleden met het nieuwe kabelmes van JOKARI.
Dit kabelmes is speciaal ontworpen om uw veiligheid te waarborgen.
Niet alleen staat het kabelmes garant voor meer veiligheid maar het biedt u
ook meer comfort en ﬂexibiliteit.
- Meer veiligheid met automatisch vergrendeld haakmes
- Meer comfort door robuuste twee-componenten greep
- Inspectie gat in beugel
- Groot bereik van Ø 4 tot 70 mm²
- Inclusief beugel Nr. 28 Ø 8-28 mm²

34,95

99020470

21,50
Jokari Super 4 Pro
Ergonomische striptang
tang voor het strippen van massieve en meeraderige draden. De tang stelt
zich automatisch in op de diameter van de ader. De pistoolvorm van de striptang zorgt voor
een optimale krachtoverbrenging en de smalle bek maakt het mogelijk om te werken op
moeilijk toegankelijke plaatsen. De Super 4 Pro is bestand tegen vuil en doet het uitstekend
in een bouw omgeving. Het ontwerp van de hangreep en de zachte antislip laag maken
de tang zeer geschikt voor intensief gebruik. De striplengte is instelbaar van 6 - 15 mm.
Knipt tot 2,5 mm².
Stript 0,2 - 6,0 mm².

Snelwisselsysteem

99020076

SECURA Nr. 15
De stripper voor alle standaard ronde geïsoleerde kabels, inclusief NYM 3 x 1,5
ssen.
tot 5 x 2,5 mm2. Geen instelling van de stripdiepte vereist. TIN-gecoate messen.
rippen
Extra mes voor strippen in de lengte van de kabel. 6 inkepingen voor het strippen
igheid.
van de aders. 2-componenten handvat voor een betere grip en meer veiligheid.
Voorzien van een pocket clip.
• Goede grip door het gebruik van anti-slip handgrepen.
edschap.
• Nieuwe vergrendeling voorkomt het ongewenst openen van het gereedschap.
• Nieuw vormgegeven mes en kabelgeleiding waardoor vastlopen van het mes
en verspilling van een kabel voorkomen worden.
• Duurzaam en ergonomisch vormgegeven.

99020090

24,95
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Duspol Analog

Open Stroomtang CM 1-4
-4

12 - 1000V AC/DC, draaiveldrichting, enkelpolige fase test,
lastinschakeling 550 mA, IP65.

Open stroomtang/multimeter
er met LC-display
LC-di
-display
en LED indicator.

44050261

45,50

• Stroommeting tot 200A AC
• Spanningsmeting tot 1000V AC/DC
• Testen van draaiveldrichting
ing L/R
• Optische en akoestische doorgangstest
oorgangstest
gangstest
• Polariteitscontrole
• Spanningsmeting van stopcontacten
ontacten
ont
acten met
één hand
• LED meetpuntverlichting
• TRUE RMS
• CAT IV 600V
• Wordt geleverd inclusief riemholster
mholster
mho
lster
er

Duspol Expert
Als Analog + kabelbreuk
detector, diodetest,
doorgangstest, IP65.

44050262

53,75

44044686

Duspol Digital
Als Expert + 1200V DC,
frequentie 1 - 1000 Hz,
weerstand 0,1 K - 300 K,
IP65.

44050263

205,00

79,95

Premium Draagtas
Hardcase met ritslsluiting
geschikt voor alle Duspols.

44010914

25,95
Benning CM 12

Benning MM 12 TRUE RMS Digitale Multimeter

TRUE RMS ampèretang voor complexe en veeleisende metingen.
Controleer, bewaar en deel de meetwaarden voor verdere evaluatie
via Bluetooth® en de gratis app.

Voor het verrichten van veeleisende metingen aan complexe elektrische
installaties. Controleer, bewaar en deel de meetwaarden voor verdere
evaluatie via Bluetooth® en de gratis app.

• TRUE RMS AC/ DC spanningsmeting tot 1000V
• TRUE RMS AC/ DC stroommeting tot 600A
• Meting van effectief vermogen (600 kW), vermogensfactor (cos Ω) en
harmonische vervorming (THD)
• Weerstand- (100 kΩ), frequentie- (10 kHz) en capaciteitmeting (4 mF)
• Doorgangs- (30 Ω - 100 Ω), diode- (0,8 V) en tweepolige draairichtingtest
xibele stroomomvormer
• Optioneel: AC stroommeting tot 3000A via ﬂexibele
BENNIING CFlex 1 (Art. Nr. 44044068)
• CAT IV 600V
• Incl. beschermingsetui, veiligheidsmeetsnoeren en
batterijen

• Datalogfunctie tot 40.000 meetwaarden
• Opslagfunctie tot 1.000 meetwaarden
• Meetwaarden overdracht via Bluetooth®-interface
naar smartphone of tablet
• Controleer tot 5 multimeters tegelijkertijd op
veilige afstand met de app
• Laagdoorlaatﬁlter voor metingen aan gepulste
motoraandrijvingen
• AutoV-functie voor automatische herkenning van
n
AC/DC spanning
• Hoogste meetcategorie CAT IV 600V
• Incl. PC-software, USB kabel, meetsnoerenset,
rubberen beschermholster, magnetische houder,
temperatuursonde, batterijen, draagtas en
fabriekskalibratie

350,00

Display

max. 9999 digit, 14 mm digit hoog,
achterverlichting

Nauwkeurigheid

max. 0,7 % bij VDC

Keuze meetbereik

automatisch/manueel

SpanningAC/DC

99,99 V - 999,9 V

Stroom AC/DC

Display

max. 40.000 digit, 15 mm
digit hoog, achterverlichting

Nauwkeurigheid

0,5 %

Keuze meetbereik

automatisch/manueel

99,99 A - 599,9 A (via BENNING CFlex 1
tot 3000 AC)

Spanning AC/DC

0,01 mV - 1000 V

Effectief vermogen

9,999 kW - 599,9 kW

Stroom AC/DC

0,01 mV - 1000 V

Weerstand

999,9 Ω - 99,99 kΩ

Weerstand

0,1 Ω - 40 MΩ

Doorgang

zoemer, drempelwaarde < 30 Ω - 100 Ω

Doorgang

zoemer, drempelwaarde
10 Ω - 50 Ω (instelbaar)

Diode

tot 0,8 V

Diode

tot 2,0 V

Frequentie

99,99 Hz - 9,999 kHz

Frequentie

0,1 Hz - 100 kHz

Capaciteit

3,999 μF - 3999 μF

Capaciteit

0,01 nF - 40 mF

Datalogger/geheugen

10000/1000 geheugenplaatsen

Temperatuur

- 200 °C tot + 1200 °C

Geheugenfunctie

HOLD, PEAK, MAX/MIN/AVG

Datalogger / geheugen

40.000/1.000 geheugenplaatsen

Meetmethode

TRUE RMS AC, AC+DC

Geheugenfunctie

Tangopening max.

33 mm

HOLD,PEAK-HOLD,
MAX/MIN/AVG, REL

Afmetingen/gewicht

243 x 103 x 55 mm/540 g met batterijen

Meetmethode

TRUE RMS AC, AC+DC

Meetcategorie

CAT III 1000 V, CAT IV 600 V

Meetcategorie

CAT III 1000 V, CAT IV 600 V

44044680
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44044088

399,00

Aardingstang CM E1

CM 2-1 Ampèretang TRUE RMS
MS

Aardingsmeettang voor het meten van de aardspreidingsweerstand en
lekstroom. Het scheiden van aardingen of het plaatsen van aardpennen niet
vereist. Meetwaardegeheugen en datalogger voor 116 meetwaarden.
Geleverd in robuuste koffer incl. referentieweerstandslus.
Automatische kalibratie bij de opstart van het apparaat.
TRUE RMS, CAT III 300V.

Nauwkeurige en krachtige ampèretang geschikt voor
industriële toepassingen. Meet spanning tot 600V AC/DC,
AC/DC
/DC,
stroom tot 400A AC/DC, weerstand tot 40 MΩ. Geschikt
eschiktt
voor het meten van frequentie, diode en capaciteit.
it.
Met optische en akoestische doorgangtest.
Meetcategorie CAT IV 300V. CAT III 600V.

1180,00

182,75
44044689

Stekkerdoostester SDT 1
Voor het snel en eenvoudig testen van stekkerdozen,
kabelhaspels en verlengkabels. Met vingercontact
voor actieve PE-foutherkenning en uitschakelfunctie
van 30 mA RCD-zekering. Weergave van correcte
dde
ddels
bedrading en bekabelingsfouten middels
1, DIN
duidelijke statustabel.DIN EN 61010-1,
EN 61010-2-033 CAT II 300V.

41,95
44044684

44020053

IT 130 Installatietester
• Meetwaardegeheugen voor 4 niveaus:
Object/blok/zekering/meetpunt
• Tweerichtingsinterfaces (USB/RS 232)
• Uploaden van installatiestructuren en
downloaden van meetwaarden
• Geïntegreerde realtime-klok
(meetwaarde met datum/tijd)
• Eenduidige weergave van goed/slecht via
groene/rode led op het testapparaat en aan
de bijschakelbare commander-testpen
stp met TEST- en OPSLAAN
• Commander-testpen
knop en krachtige led-meetplaatsverlichting

• Aansluiting voor barcodescanner voor het
identiﬁceren van de meet plaats en
naamsverandering van de geheugenlocatie.
• Helpfunctie met aansluitingsdiagram
• Laadfunctie voor batterijen in het apparaat
geïntegreerd
• Levering incl. tasje, batterijen, meetsnoeren,
laadkabel, bijschakelbare commander-testpen,
pc-software en fabriekskalibratie

EV 3-2 Laadpaal Testadapter
Meetadapter met type 2 stekker voor veiligheids- en
functietesten aan EV-laadstations. Voor het testen van
laadmodus “Mode 3” bij 1- en 3 fase laadstations.
Voertuigsimulatie (CP-status) en kabelsimulatie
(PP-status). Afzonderlijke fase-indicatie d.m.v. drie LED’s
voor eenvoudige spanningscontrole.
Uitsluitend te gebruiken i.c.m. IT 130 installatietester.

44044169

510,00

44044103

1345,00

7

TV 293 Thermograﬁsche
Camera
Draagbare warmtebeeldcamera ter grote van een
mobiele telefoon. Met instelbare emissiviteit, 5
kleurenpaletten en 9 Hz-technologie. Een digitale
camera met 300.000 pixels voor beeldoverlay van
warmtebeeld naar echt beeld op een groot
LCD-scherm ronden de toepassingen van dit
slimme apparaat af. Wordt geleverd inclusief
draagtas, draagriem en oplader.
Temperatuurbereik: -20 –300 °C / -4–572 °F
Werktemperatuur: 0 - 45 °C
Resolutie: 220 x 160 pixels
Nauwkeurigheid: ±2 °C of ±2 % (de grotere waarde geldt)
Scherpstelafstand: 0,1 - 5 m vast
Opslag: Geïntegreerd Flash-geheugen met
Micro-USB-Interface

TV 700 Digitale Wandscanner

Testboy 27 Kabel Detector

Lokaliseert ferro en non-ferrometalen, hout en
stroomdraden. De praktische stoplichtindicatie
maakt een eenvoudige lokalisatie binnen enkele
seconden tot op de millimeter nauwkeurig
mogelijk. Wordt geleverd inclusief systeemkoffer
en batterijen.

Leidingen, kabels of begrenzingsdraden traceren
en onderbrekingen lokaliseren zonder de isolatie
te beschadigen. Met praktisch LED-display en
instelbaar zend- en ontvangstniveau. Beveiliging
tegen externe spanning tot 400 V. Wordt geleverd
incl. gebruiksaanwijzing, grondspies, adapterset
met coax-, F- en RJ11-adapter en tas.

Scandiepte:
80 mm ferrometalen
60 mm non-ferro metalen
20 mm hout
50 mm stroomdraden

224,50

79,95

495,00

99160293

99160700

99160027

TV 435 Meetadapter

Testboy 29 Netwerk Tester

Testboy Light 200

Adapter voor het testen van diverse meetwaarden van een verbruiker. Kan probleemloos tussen
de verbruiker en de wandcontactdoos worden
geschakeld. Met stroomtang bepalen van:
belastingsstroom, verschilstroom tussen fase en
nul en de aardlekstroom. Meting vermenigvuldigd met factor 10 (nuttig bij stroomtangen met
geringe gevoeligheid of te hoge bereiken) Via de
aanwezige meetbussen kunnen ook de
spanningen tussen de aangesloten geleiders
worden gemeten.

Handige netwerktester met een duidelijk
LC-display met achtergrondverlichting.
Kabels kunnen worden gecontroleerd op
onderbrekingen, verwisselingen of kortsluitingen.
Geschikt voor: RJ45, RJ11, USB- en BNC-lijnen,
IEEE 1394. Wordt geleverd in draagtas incl.
batterijen.

Oplaadbare led werklamp 270 lumen met 5
functies. Wit licht 100%, wit licht 50%, wit
toplicht, rood licht, rood knipperlicht. Brandtijd
maximaal 5 uur. Met krachtige voetmagneet en
ophanghaak. Verstelbare lichtstraal.
Oplaadbaar met meegeleverde usb-kabel.

82,

50

19,50

62,50

99160435
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99160029

99160200

Veiligheidsmes
smes Pro

Reserve Universeelmes

Buizenschaar
ar 35 mm

Universeelmes 18
8 mm in
metalen houder met rubber
coating. Mes vergrendelt
rgrendelt
automatisch na gebruik,
handmatig ook mogelijk.
ogelijk.
Met draadsnijderr en
geïntegreerd magazijn
gazijn
en.
t.b.v. reservemessen.

Universeelmessen 18 mm t.b.v.
v.
veiligheidsmes 29150010.
In dispenser a 10 stuks.

Geschikt voor het knippen van PB, PEX
Xe
en
MULTILAYER.

8,75

49

1,

9,50
29150010

29150011

99110135

AMW-Connect Rolbandmaat
an
andmaat

Buizenschaar 42 mm
Professional

Hoogwaardige rolbandmaat mett rem
r
en riemclip.
29003016
3 meter lang,
16 mm breed
29005019
5 meter lang,
19 mm breed
29008025
8 meter lang,
25 mm breed

Geschikt voor het knippen
ppen van
KEVLAR, PVC, PE, PP, PB,VPE,
VPE,
PVDF, MLP, HTA, PPR, PEX,
MULTILAYER.

55

3,
5,70

37,00

6,95
99110142

Buizenschaar 51 mm
Professional

Casa Smart Safe Pro
Pr Telescoopladder
De ladder is uitgevoerd met een
ee Smart Safe Pro
schuiven volledig
close systeem welke bij het insch
inschuiven
veilig is voor bijvoorbeeld uw vingers
vi
of handen.
Voorzien van extra brede sporten
ort en een stevige
orten
nze
nzetbaar
stabiliteitsbalk. Veelzijdig inzetbaar
en zeer
compact tijdens het transport
rt en het opbergen.
•
•
•
•
•
•

Traptreden: 11 treden
Laadvermogen 150 kg
Lengte 3,24 m
Werkhoogte 4,05 m
Materiaaldikte: Top Ø 40 mm / Bodem Ø 76 mm
Uitvoering: Anodische oppervlaktebehandeling
pervlaktebehand
pervlaktebehandeling
van aluminium legering
T
Bauart
• Voldoet aan EN131-6:2019,, TÜV-Bauart
( 2 pfg1779/04.10) en de veiligheidseisen
ili
iligheidseisen
van de Nederlandse Warenwet
wet

Geschikt voor het knippen
ppen
van KEVLAR, PVC, PE, PP, PB,
VPE, PVDF, MLP, HTA, PPR,
PEX, MULTILAYER.

149,

95

47,00

99110151

202011

Buizenschaar
haar 64 mm
onal
Professional
Geschikt voorr het knippen
van KEVLAR, PVC, PE, PP, PB,
VPE, PVDF, MLP,
LP, HTA, PPR,
PEX, MULTILAYER.
YER.

57,50
Ingeschoven

99110164

9

Elektricien Set, 15-Delig
Bi-metaal gatzagen met 8% kobalt.
Zaagdiepte 45 mm voor diepe gaten.
Breed inzetbaar en zeer slijtvast.
Inhoud: Gatzagen 19, 22, 25, 32, 35, 38, 44,
51, 57, 68 en 76
1 x ONE Click snelwisselhouder met HSS
centreerboor
1 x HSS centreerboor
1 x Inbussleutel

134,95

18003102

Metaal

RVS

Hout
Ho
ut

Ventilatie Set, 9-Delig
Grotere maten Bi-metaal gatzagen met 8%
rse
kobalt. Geschikt voor het zagen in diverse
t.
materialen waaronder RVS. Zeer slijtvast.
n 210
10 mm
Inhoud: Gatzagen 57, 111, 133, 168 en
1 x ONE Click snelwisselhouder
1 x HSS centreerboor
1 x Inbussleutel

18004101

179,95

Metaal

RVS

Hout
Ho
ut

Elektricien Set, 15-Delig
Hardmetalen gatzagen met een zaagdiepte
diepte
pte van
60 mm voor extra diepe gaten. Voor het
et snel
zaa
zaam.
zagen van schone gaten, extreem duurzaam.
Inhoud: Gatzagen 16, 20, 22, 25, 29, 35,, 44,
51, 64, 68 en 76 mm
1 x ONE Click snelwisselhouder met HSS
centreerboor
1 x TCT centreerboor (hardmetaal)
1 x Inbussleutel

18001014

139,95

Loodgieter Set, 11-Delig
Inhoud: Gatzagen 29, 32, 35, 41, 51, 76 en 114 mm
1 x ONE Click snelwisselhouder met HSS centreerboor
1 x TCT centreerboor (hardmetaal)
1 x Verlengstuk 300 mm
1 x Inbussleutel

18002002

124,

Hout
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95

Steen

Zachte
tegel

EzyGrind Buizenzaag
Diamant gecoate buizenzaag voor het zagen van
PVC en HDPE buizen die zich op of onder het vloeroppervlak bevinden, zelfs geschikt voor in beton
gegoten buizen. De 7 mm zeskant aansluiting past
op vrijwel alle accu-boormachines. Incl. twee
geleiderollen voor gecontroleerde zaagdiepte.
Zaagt zeer snel, veilig en zuiver in een
enkele handeling.
Buisdiameter 40 - 80 mm
18601001

49,00
59,00

Buisdiameter 90 - 150 mm
18601002

Productvideo
scan

Boor een centreergat.

Hardmetalen Dak en Muur
Doorvoer Boor

1

Bi-metaal Dakdoorvoer Boor

Centreerboor L=300

Extra lange hardmetalen gatzaag
voor multifunctioneel gebruik.
Breed inzetbaar en zeer slijtvast.
Incl. ONE Click snelwisselhouder.
Excl. centreerpen.
Boordiepte 300 mm.

Extra lange Bi-metaal gatzaag M42.
incl. ONE Click snelwisselhouder.
Excl. centreerpen.
Boordiepte 300 mm.

Diameter 111 mm
18081111
Diameter 133 mm
18081133

165

Diameter 60 mm
18121060

Centreerpen

Diameter 68 mm
18121068
Diameter 80 mm
18121080
Diameter 111 mm
18121111
Diameter 133 mm
18121133

Plaats de 300 mm lange gatzaag en de
centreerpen in de snelwisselhouder en
zaag het gat.
3

300

67,50
82,50
87,50
114,50
139,50
154,50

Centreerpen

Centreerpen 300 mm
18965001
189650
65001
01

Diameter 83 mm
18081083

2

Diameter 45 mm
18121045

Houtboor 300 mm
18965004

Diameter 68 mm
18081068

82,
92,50
107,50
137,50
179,50
199,00

Afhankelijk van de hellingshoek is het
soms nodig om voor te boren met een
lager model gatzaag.

Steenboor 300 mm
18965006
189650
189
65006
06

Diameter 60 mm
18081060

50

Staalboor 300 mm
18965008

Diameter 44 mm
18081044

33,50

27,50

26,50

18,50

11

Inclusief service set t.b.v.
reparatie bij schade

339,50
575,00
RUNPO Proﬁ Set 4,5 mm

Glasvezeltrekveer
120
RUNPO
NPO Gl
lt kv
12 m

Trekveer met 4,5 mm glasvezelproﬁel,
twee opbergvakken en uitschuifbare
voetsteunen. Voorzien van geleider
voor snelloop of afgeremde uitloop.
80 meter lang. Voor buisdiameter
30 mm - 80 mm.

Voorzien van geleider voor snelloop of afgeremde
uitloop. Uitgerust met kabellengte meter.
Lengte 120 meter, Ø 9,0 mm.
Voor buisdiameter 60 mm - 200 mm.

90010086

90010050

RUNPO Cam RC2
Inspectiecamera met geïntegreerde
LED lamp voor het uitvoeren van de
meest uiteenlopende inspectie
werkzaamheden in bijvoorbeeld
buizen, leidingen, ventilatiekanalen,
schachten, riolen etc. Camerakop
slechts Ø 12 mm, geschikt voor het
inspecteren van buizen en leidingen
vanaf Ø 20 mm. Compleet 20-delig set
geleverd in koffer. Maakt foto, video
(HD) en audio opnames. Lengte 30
meter. Beschermklasse IP67.

IP67

Te gebruiken in combinatie met vrijwel alle Runpotec trekveren en sticks.

499,00

90010140

RUNPO 5 Trekveer, 30 Meter

Runpoﬁx Kabeltreklus Set

Kunststof trekveer die bestaat uit drie
afzonderlijke in elkaar gedraaide strengen.
Vrijwel onbreekbaar en knikt zelfs niet bij de
kleinste buigradius. In slagvaste behuizing welke
kan worden gebruikt als trekhulp.
Met Runpoglider

RVS lus met beschermkap voor het trekken
hkabels.
van kabels met stekker zoals patchkabels.
4-delig set geschikt voor stekkerss met een
diameter van 12, 15, 20 en 27 mm. Met haak
unpoglide
ider.
t.b.v. alle trekveren voorzien van Runpoglider.

90010014
14

90010159

RUNPO Z RVS kabeltrekkous
me
met haak
Uit roestvrijstaaldraad geweven
n trekkous met
ant
anti-torsie as die er voor zorgt dat de kabel en
de trekveer ten opzichte van elkaar
lkaar kunnen
dra
draaien. Voor snelle bevesting aan de
Run
unpoglider.
Runpotec treksystemen met Runpoglider.
Tre
Trekkous 4-6 mm
90020272
900

Trekbelasting
270 Kg

39,95

Tre
Trekkous
6-9 mm
90020273
900
Tre
Trekkous
9-15 mm
90020274
900

139,95
Editie
ie
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26,50
28,50
32,50

RUNPO X-Board XB 300
Compact en professioneel
et op en
apparaat voor het
afwikkelen van kleine tot
middelgrote kabeltromeltrommels. Voorzien van 6
lip poten.
rubberen anti-slip
Maximale draagkracht
racht
300 Kg.

105,00
Draagkracht va

90010137

n max. 800kg

RUNPO Centreerdoorn
Uitklapbare
pba centreerdoorn
pbare
die gebruikt
bru
bruikt
kan worden in
combinatie
binati
atie met de Runpo
XB300 en XB500.
Ideaal voor
vo het afrollen van
kabelringen
ing en kabel in
ingen
doos/folie
oli verpakking.
olie
gte 294 mm
Hoogte
Diameter
meter
er Ø 430 mm

RUNPO X-Board XB 500
Compact, professioneel en multifunctioneel
apparaat voor het op en afwikkelen van
kabelringen en diverse haspels met
bijvoorbeeld kabel, leidingen, ﬂexbuis en
touw. Voorzien van 12 rubberen anti-slip
poten. Maximale draagkracht 800 Kg.

215,00

90010136

00

45,
90020696
206
20696

Productvideo
scan

RUNPO RM35 Digitale Kabellengtemeter
gtem
emeter
De Runpo RM35 is een unieke digitale kabellengtemeter
meter
er
re
die zeer nauwkeurig kabels, buizen, slangen en andere
goe
ronde materialen van Ø 2 tot 32 mm kan meten en is goed
te gebruiken in combinatie met de Runpotec X-Boards.
rds.

320,00

Toepassing
De Runpo RM35 is spatwaterdicht, stof- en schok
bestendig en functioneert in het magazijn maar
ook onderweg of op de bouwplaats.
Smart
Deze slimme kabellengtemeter meet de lengte van de
anafgerolde kabel. Met een akoestisch signaal wordt aangegeven dat de vooraf ingestelde lengte bereikt is. Ook
nctie
ie
beschikt het apparaat over een handige memory-functie
die de totale kabellengte bij elkaar optelt.
Gebruik
en
Doordat de kabellengtemeter opengeklapt kan worden
kunnen kabels makkelijk worden ingevoerd. Met de
bijgeleverde geleidingstukken is de nauwkeurigheid
+/- 1%. De maximale batterijduur zonder opladen is
100 uur en het opladen gaat via USB C.
Leveromvang
De Runpo RM35 wordt geleverd in een koppelbare
transportkoffer met diverse toebehoren om in vrijwel elke
situatie te kunnen meten. Tevens is het mogelijk om het
apparaat te kalibreren.

Productvideo
scan

90010172

13

RUNPO Lifter 4500
RU
De RUNPO Lifter 4500 is een inklapbare kabeltrommellifter die trommels kan optillen
tot een maximale diameter van 1600 mm en een maximumgewicht van 4500 kg. Door
zij
zijn lage gewicht (22 kg per unit) kan hij gemakkelijk worden vervoerd en heeft hij
nog steeds een uitstekende stabiliteit op verschillende ondergronden.
De twee hefsteunen hebben een 2-traps hefsysteem. Een snelle stand voor het snel
bereiken van het punt waarop de kabeltrommel begint met liften en een power stand
ber
voo
voor het daadwerkelijke optillen van de kabeltrommel. Schakelen tussen de twee
sta
standen kan eenvoudig worden geregeld door het uittrekken en induwen van de as
waaraan de slinger is gemonteerd.
waa
Met de RUNPO lifter 4500 is het niet nodig om de slinger te borgen omdat de
tan
tandwielkast is voorzien van een zelfblokkerend systeem.
Afm
Afmetingen:
Ing
Ingeklapt: L 1220 x B 400 x H 245 mm
Uitgeklapt: L 1000 x B 400 x H 750 mm
Uit
Wor
Wordt geleverd inclusief trommelas en centreerconussen.

90010164
900

2495,00
Productvideo
scan

Productvideo
scan

2075,00
375,00
RUNPO Lier CW 800E
Ideaal voor het trekken van één of meerdere kabels. Waar in andere gevallen
len
meerdere
rde personen nodig zijn
zij voor hogere
ho
e trekkrachten,
trekkracht
kan de lier door
do één
persoon worden bediend om max. 800 kg of 400 kg te trekken. De lier kan op zijn
plaats worden bevestigd via de montagegaten of worden bevestigd aan massieve
voorwerpen met behulp van de bijgevoegde riem. De trolley-montagerail is een
andere zeer handige bevestigingsoptie. Dankzij een speciale koppelingsopening
kan deze aan de trekhaak van een auto worden bevestigd. Het is ook mogelijk
om de rail verticaal of horizontaal te monteren zodat de lier gemakkelijk kan
worden opgehangen en bevestigd via de twee bevestigingsbouten.
Speciﬁcaties:
• Liergewicht: 32 kg
• Kleine spoel: tot 800kg bij 4m per minuut
• Grote spoel: tot 400kg bij 8m per minuut
• Motoraansluiting: 230V/50Hz
• Motoraandrijving: 0.75 KW/5,1A
• Motorsnelheid: 1400 tpm
• Lierafmetingen lxbxh 50x37x33cm
• Trolleyafmetingen lxbxh 100x23,5x20,5cm

90010138
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RUNPO Polyester Touw
•
•
•
•

Lengte: 120 meter
Diameter touw: Ø10 mm
Totale breekbelasting: 1640 kg
Gewicht: 16 kg

90010167

SDS+ Borenset 4-Snijder,
7-Delig
5/6/8 mm 110 mm lang,
6/8/10/12 mm 160 mm lang.
ang.
Deze boren zijn trillingsarm
sarm
en slaan niet vast bij lichte
ichte
armering. Met brede groef
roef
voor snelle gruisafvoer.

2615 14 10007
261

Speedborenset, 18-De
8-Delig
18-Delig

31,50

Compleet speedborenset met de meest
gebruikelijke maten bestaande uit:
1 stuks
tuks van de maten:
10 / 12 / 14 / 24 / 26 / 28 / 30 / 32 mm

39,95

2 stuks
tuks van de maten:
16 / 18 / 19 / 20 / 22 mm
Wordt geleverd in kunststof koker.

3410 03 00018

Spiraalborenset Rolgewalst
ewalst
25-delig 1-13 mm 0,5 mm oplopend
nd

1100 13 10025

Productvideo
scan

Draadeind Ontbramer HSS 3-19 mm
Speciaal ontworpen voor het repareren van beschadigde
draadeinden, schroeven, bouten etc. Let op werk met een
laag toerental voor veilig gebruik en een optimaal
resultaat. 1/4’’ aansluiting.

1648 16 00001

29,00

21,95
eerste
Bent u ook altijd als
s heen?
door de kleine boortje
Spiraalborenset geslepen,
ge
36-Delig

Trappenboor Set HSS-G
3-delig in ABS cassette
Maten 1 / 4 - 12 (1 mm)
Maten 2A / 4 - 20 (2 mm)
Maten 3A / 4 - 30 mm (2 mm)

Deze set bevat meerdere stuks
stu
oda u
odat
van de kleine boortjes zodat
,5 elk
nooit zonder zit. 2/2,5/3/3,5
5 stuks, 4/4,5/5/5,5 elk 3 stuks,
stu
8 HSSSS-G
6/6,5 elk 2 stuks. DIN338
HSS-G

1120 13 10036

1760 13 30003

15,95
82,50
15

Saenroll 4-Wire
Zeer compacte inklapbare standaard
t.b.v. 4 dozen VD-draad.

99120046

79,00

Saenroll Spinner

Saenroll Kabelrol

Voor het snel en moeiteloos afrollen van kabel in
doos en folie verpakking. Compacte bouwvorm
waardoor transport en opslag met de rol op het
apparaat mogelijk is.

Uniek gelagerde kunststof rol met 20 mm
dikke as die bij zware belasting goed blijft
functioneren. Het geheel is geplaatst in een
robuust verzinkt stalen frame.

99120041

99120060

199,00

35,00

Saenroll Mini

Saenroll HD300

Kabelafroller, draagkracht 50 Kg.
Voor haspels tot 33 cm breed

Kabelafroller, draagkracht 300 Kg.
Voor haspels tot 66 cm breed.

99120042

00

75,
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99120048

189,00

Cable-Go: Onmisbaar voor de installateur, efﬁciënt, compact en zeer betaalbaar!
Bij het aanbrengen van draad en kabel in nieuwe of bestaande kabelgootsystemen komen installateurs vele obstakels tegen, zoals
scherpe randen die de kabel kunnen beschadigen, trajecten met meerdere bochten waardoor een hoge weerstand ontstaat of
kruisende kabels waar de isolatie van onderliggende kabels door wrijving is beschadigt. De Saenroll Cable-Go maakt het de
installateur gemakkelijk.

Cable-Go Proﬁ Set
CableBestaande
nde uit: 3x Cable-Go inclusief
montage set.
compleet
et mon

99120053
53

149,00

•Vermindert trek weerstand
•Voorkomt mechanische beschadiging van de kabel
•Past op vrijwel alle kabeldraagsystemen
•Beschermt kabels tegen knikken
•Universeel inzetbaar
•Efﬁciënt werken
ken
•Kosten besparend
pare
rend

Cable-Go Master
Mas
Sett
Bestaande uit: 5x Cable-Go
Cab
inclusief
lus
lusief
montage
compleet montag
tage set.
s

99120055

219,00

Productvideo
scan

Saenroll
Saen
enro Plus
Kabela
Kabelafroller,
elafro
draagkracht 175 Kg.
Voorr haspels
h
hasp
tot 56 cm breed.

99120045
991200
991
20045

139,00

17

109,00

Handwiel Vergrendeling
Voor het vergrendelen van handwiel afsluiters.
Ø 25 - 63,5 mm
95020001
Ø 63,5 - 126 mm
95020002
Ø 127 - 165 mm
95020003

15,00
23,00
35,00

Univ
Universeel
el B
Beveiligingsset
eiligi
et
Kogelkraan Vergrendeling
Voor het vergrendelen van kogelkraan afsluiters
zowel in open als gesloten positie.
Ø 9,5 - 31 mm
95020023
Ø 38 - 63 mm
95020024

23,00
28,00

Inhoud:
• 2 x Rood hangslot 40 mm
• 2 x Dubbelzijdig waarschuwingslabel
• 1 x Permanente ﬁneliner
• 1 x Niet geleidende hangslotbeugel
• 1 x Automaten vergrendeling
(pinnen naar buiten, standaard)
• 1 x Automaten vergrendeling
(pinnen naar binnen, standaard)
• 1 x Automaten vergrendeling
(pinnen naar buiten, breed)
• 1 x Universele automaten vergrendeling
• 1 x Aluminium automaten vergrendeling
• 1 x Kabel vergrendeling 2,5 meter
• 1 x Opbergtas/etui

95020230

Vergrendeling
Uit hoogwaardig staal vinyl gecoat.
Geschikt voor zes hangsloten.
oten.
25 mm
95020044
38 mm
95020045

7,25
8,25
249,00

Veiligheidsslot Rood 40 mm
Precisieslot t.b.v. de verschillende Lockout systemen. Voorzien van een nylon body met schrijfvlak,
niet geleidend en bestand tegen chemicaliën
en corrosie.

14,75

95020007
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Lock Out Set
Compleet Lock Out set in stevige opbergtas.
Inhoud:
• 2 x Universele automaten vergrendeling
• 1 x Mini automaten vergrendeling
(pinnen naar buiten)
• 1 x Kogelkraan vergrendeling
• 1 x Handwiel vergrendeling
• 1 x Luchtslang vergrendeling
• 1 x Kabel vergrendeling
• 1 x 25 mm multi-hangslot beugel vinyl gecoat
• 1 x 38 mm multi-hangslot beugel vinyl gecoat
• 2 x Veiligheidshangslot rood
• 10 x Label ‘Do not operate’
• 1 x Permanente ﬁne liner
• 1 x A-Klap waarschuwingsbord
• 1 x Opbergtas 300 mm

95020116

Reddingshaak 45
5 kV
Glasvezel versterkte polyester
ter haak
om personen die worden
geëlectrocuteerd veilig weg te
kunnen trekken van het gevaar.
evaar.
Lengte 175 cm, diameter Ø 32 mm.

185,00

299,00

95000123

Veiligheidsset
Veiligheid et in
i Buidel,
Buidel 11-Delig
Inhoud:
• 1 x transporttas
• 2 x isolerende rubber afdekdoeken
• 2 x kunststof klemmen 140 mm 1000V
• 1 x veiligheidsbril
• 1 x beschermhoes voor veiligheidsbril
• 1 x gelaatsbeschermer
• 1 x veiligheidshelm
• 1 x paar isolerende handschoenen
• 1 x beschermtas voor handschoenen

Veiligheidshelm Klasse 1
Veiligheidshelm volgens EN397/EN50365,
Klasse 1 Arc 4000A/0,5 sec. 1000V VDE, -30 °C.
Geïntegreerd vizier
antikras en antibeslag.
slag.
g.
Vlamboogbestendig
and
and.
Verstelbare hoofdband.
Inclusief beschermtas.
tas
tas.

119,00

94396004

94412010

Rubber Afdekdoek VDE

395,00

• Voor werkzaamheden aan elektrische
machines, installaties, glad oppervlak
• Afmeting: 500 x 500 mm
m
• Dikte: 1,6 mm

49,50

94410052

Rubber loopmat 1000V
0V
Doppenset 1000V VDE 1/2”
Assortiment in kunststof koffer met 2-kleurige quickcheck-inlay voor een snelle volledigheidscontrole.
2-laags veiligheids-dompelisolatie conform IEC 60900.
Inhoud set:
• 1 Omschakelbare ratel 1/2”, 260 mm
• 1 T-handgreep 1/2”, 200 mm
• 2 Verlengstukken 1/2”, 125 - 250 mm
• 11 Zeskantdoppen 1/2”, 10 - 11 - 12 - 13 14 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 32 mm
• 3 Inbusdoppen 1/2”, 5 - 6 - 8 mm

94252003

• 50000 V getest, oppervlak
pervlak
n zijde
één zijde glad, één
antislip gegroefd
• Voor het aanbrengen
n van
locale isolatie in
ies
elektrische installaties
• Volgens VDE 0303 norm
orm
• Afmeting: 1 x 1 m
• Dikte: 4,5 mm

99,50
94412100

19

29,95

Slimﬁx Set VDE,
DE, 6-Delig
6Sleuf 3,5 - 4,0 - 5,5 - 6,5.
6,5
Phillips 1 en
n 2.

39,50
TriCut VDE
Ontmantelen, strippen en
knippen met één tang.

23038552

37,50

22035389

SoftFinish Set, 6-Delig
g
De ergonomisch
misch
gevormde SoftFinish
handgreep zorgt
voor optimale
e
acht,
krachtoverdracht,
ort.
grip en comfort.
Inhoud: Sleuff 3,5
- 4 - 5,5 - 6,5 - PH1
en PH2

BiCut VDE
Allround elektra zijsnijtang
die met slechts één druk op
de knop verandert in een
echte krachtpatser. Spaart
spieren en gewrichten.

32,50

23038191

55,00
22007152

26one
De WIHA LiftUp 26one
is een magazijnbithouder die met één druk
op de knop toegang
biedt tot 13 unieke
dubbelbits, ofwel een
waaier van 26 van ‘s
werelds meest gangbare
schroefproﬁelen.

39,50

4,0

6,0

PH0

PH3

PH1

PH2

PZ1

PZ2

T10

T15

T20

T25

T27

T30

3,0

4,0

5,0

6,0

3/32"

7/64"

1/8"

9/64"

5/32"

3/16"

1

2

Sleuteltang VDE 250 mm
Met drukknoploze instelling waardoor de vereiste
sleutelmaat direct op het werkstuk kan worden
ingesteld. Zeer praktisch bij toepassingen met
weinig ruimte en geschikt voor linkshandigen
doordat de enkelzijdige drukknop ontbreekt.
Door de parallel geleide, gladde grijpbekken met
ratelfunctie is overpakken niet meer nodig.
Zelfklemmend vanaf SW 17.
Max. bek opening 47 mm.

Zo lang de voorraad strekt

22040912

23044314

ErgoStar

Momentschroevendraaierset
vendraaierset VDE, 14-Delig

Revolutionair 9-delig
et.
verchroomd inbussleutelset.
1,5 t/m 10 mm in houder.
Wanneer één stiftsleutel
tel in de
aid, draaien
raaien
houder wordt gedraaid,
ls onder
alle andere sleutels
dezelfde hoek
waardoor
k opzij waardoo
door
ortabel uitnemen
n
snel en comfortabel
mogelijk wordt.

Ins
Instelbaar
van 0,8 - 5,0 Nm,
instel
uder en 9 slimBits:
instelgereedschap, bithouder
Sleuf 2,5 - 3,5 - 5,5
PH1 - PH2 - PZ1 - PZ2
SL/PZ1 - SL/PZ2
SL/

175,00

24,95
Zo lang de voorraad
d strekt

22034753
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22040674

PocketMax Schroevendraaier VDE
De compacte en lichte PocketMax® past zonder problemen in iedere
borst- en broekzak en is de ideale schroevendraaier voor iedere elektricien.
Het in de handgreep opgeborgen bitdepot voorzien van 4 slimBits kan
dankzij een magnetische sluitfunctie uiterst eenvoudig geopend en gesloten
worden.

Minimale grootte
Maximale schroef-beleving

Inhoud: Slimbit sleuf 3,5 - PH1 - PH2 en SL/PZ2

22045296

29,95

Productvideo
scan

Wallbox Installatie Set, 23-delig
Complete set voor installatie- en onderhoudswerkzaamheden aan
diverse Wallbox oplaadsystemen. Geleverd is stevige opbergtas.
Inhoud set:
• Schakelkastsleutel
• VDE Kabelknipper
• VDE Punttang gebogen
• Kabelstripper
• VDE Stubby Schroevendraaierhandgreep
• VDE Schroevendraaierhandgreep
• VDE Momentschroevendraaier 0,8 - 5,0 Nm
• VDE Verlengstuk
Assortiment VDE Slimbits:
Ass
Inb 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0
• Inbus
• Torx
Tor 20 - 25
• SL/PZ
SL/ 1 - 2
• Sleuf
Sle 3,5 - 5,5
• PH 1 - 2

289,95

230
23045289

21

114,50

Automatische Striptang
Automa
Voor het knippen en strippen van kabels van 0,03 tot 16 mm². Met verstelbare
lengteaanslag, reservemessen en demper ter vermindering van de terugslag.

23042062

149,95

Adereindhulstang Professional 6-Kant
Voor het krimpen van adereindhulzen met een bereik van 0,08 - 16 mm².
Automatisch instellend en voorzien van toevoerhulp. Maakt snel en
eenvoudig een nauwkeurige zeskant verkrimping.

23041246

149,95

Adereindhulstang
Ad
eindhuls
Professional
P fe io
ionall 4-Kant
4-Ka
Kant
Ka
Aut
Automatische krimptang met een 360° draaibare krimpkop, zodat zijdelingse
toegangen mogelijk gemaakt worden. Krimpbereik van 0,08 - 16 mm². Ook
geschikt voor het verkrimpen van Twin-hulzen tot 2x10 mm². Kan een maximale
lengte van 18 mm verkrimpen.

23045223

Zo lang de voorraad strekt
Gereedschap Rugzak, 26-Delig
Eersteklas rugzak voorzien van een optimale basisuitrusting voor iedere
er elektricien.
ere
di opening
dige
Veel opbergruimte, optimaal draagcomfort, kantelbestendig, tweezijdige
de
de.
en uitgerust met diverse gereedschapvakken aan binnen en buitenzijde.
23045153

575,00
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Leeg
23044129

595,00

Inclusief gratis
6-delig schroevendraaierset en
3-delig ﬁjnschroevendraaierset

Gevuld, 100-delig
23044128

1495,00
Gereedschapskoffer
XXL
G
ereedschapskoffer
scha
cha
ap
psk fffe
fer X
XL 3
Gebruikers kunnen dankzij
dank
nk het functionele
function
function
onele design van de XXL III comfortabel
co
comf
en probleemloos een
vervoeren
de onbegaanb
onbegaanbaarheid
van het terrein of de
"mobiele werkplaats op wielen"
wie
ielen"
n" vervo
eren – ongeacht
ngea
aanb
bouwplaats.
bouwplaats
Dankzij de robuuste, multifunctionele en zeer professionele inhoud biedt de XXL III talloze voordelen
qua functionaliteit, ergonomie, efﬁciency en veiligheid voor de dagelijkse werkdag van de
professional.

Productvideo
scan

Of het nu een trap is of moeilijk begaanbaar terrein, een ontbrekende ladder of werkbank die voor
vertraging in het werk zorgt, of dat er gewoon te weinig plek is om spullen neer te leggen of om te
zitten: voor talloze uitdagingen op de bouwplaats biedt de XXL III een passende oplossing.
Extra grote, speciaal geconstrueerde wielen, een uittrekbare trede, een mobiele meet- en zaaghulp,
opbergruimte voor grote en kleine onderdelen en gasveren, die onbedoeld dichtvallen van het deksel
voorkomen, zijn daarvan slechts enkele voorbeelden.

Elektricienduimstok

Elektricienswaterpas 40 cm
El

Deze ﬂexibele duimstok is naastt het
aftekenen van o.a. inbouwdozen
ook geschikt voor het trekken van kabels
met een buitendiameter van 3 tot
ot 7 mm.
Lengte 2 meter, 10 delen.
UV gecoat, 1000V.

Voo het horizontaal en verticaal uitmeten en markeren van de onderlinge afstanden van
Voor
inb
inbouwdozen. Comfortabel aftekenen in verschillende werkhoudingen, ook bij zicht van
bovenaf. Perfecte zichtbaarheid van beide libellen, zelfs bij een scherpe kijkhoek.
bov
Variabele afstandsmarkering voor maximaal 4 inbouwdozen.
Var

10,00
22042068

28,50

22042074
220
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1220,00

1950,00

BENNING
B
ENNING PV
PV 1-1
11

BENNING PV 2 SET

Voor opleveringsinspecties en periodieke controles
van 1000V PV installaties volgens de vereiste norm
EN 62446. Zeer eenvoudige bediening en rapportage.
Compleet geleverd in tas incl. fabriekskalibratie.
Optioneel: In combinatie met de BENNING SUN 2
kunnen meetwaarden worden geëvalueerd met
betrekking tot zonnestraling en temperatuur.

Uitgebreidere versie van PV 1-1 voor normconforme tests volgens
EN 62446 en EN 61829. Voor bewijs van de prestatiegegevens,
meting van stroom-spanningscurve (I-U) en vermogenscurve (P-U).
Weergave van Umpp, Impp en vulfactor (FF). Levering incl. SUN 2,
BENNING Solar Manager software en fabriekskalibratie.

44050427

44050421

BENNING PV 3

BENNING SUN 2

Voor het testen van PV installaties met
oor
systeemspanningen tot 1500V. Voor
polariteitscontrole van de PV generator/
erator
era
tor//
tor
instra
tralin
tra
ling
lin
g
bekabeling en afhankelijk van de ins
instraling
pannin
pan
ningen
nin
gen
en temperatuur kunnen nullastspanningen
tot 1500V DC en kortsluitstromen tot 40A
40A
mentee
men
teerd.
tee
rd.
DC worden gemeten en gedocumenteerd.
fer
Compleet geleverd in robuuste koffer
(IP64) incl. fabriekskalibratie.
ing
Zon instraling en temperatuur meting
via SUN 2 (optioneel).

[W/m²]
Voor het meten van de zonne-instraling [W/m²]
[°C]
[°C]
°C]..
en de module- en omgevingstemperatuurr [°C].
Met kompas en hellingshoekmeter.
Communiceert draadloos met de PV 1-1,
van
PV 2 en PV 3 en helpt bij het evalueren van
e
de meetwaarden van de PV-tester zodatt er
een totaalbeeld gevormd kan worden.
Datalogger voor 5.000 gegevensrecords.
Levering incl. fabriekskalibratie.

44050428

44050420

3060,00

385,00

BENNING CM en MM 10-PV

335,00

Digitale stroomtang en multimeter voor PV installaties en
toepassingen met hoge systeemspanningen.
Gezamenlijke prestatiekenmerken:

255,00

• Spanningsmeting tot 1500V AC / 2000V DC via TA PV
• Datalogger-, geheugenfunctie en Bluetooth® Low Energy
4.0 interface
• BENNING MM-CM app voor het downloaden, opslaan en
delen van meetwaarden via smartphone/tablet
• Laagdoorlaatﬁlter (HFR), voltsensor, doorgangstest en
enkelpolige fasetest
• Levering inclusief tas, batterijen, meetsnoeren,
meetadapter TA PV, krokodilklemmen en temperatuursensor
Extra’s BENNING CM 10-PV Stroomtang
• Stroommeting tot 600 A AC/DC met max. 10mA resolutie
• Microampère en temperatuur meting voor HVAC-systemen
• INRUSH functie voor meting van inschakelstromen

440
440446
44683
83
44044683

Extra’s BENNING MM 10-PV Multimeter
• Universeel inzetbaar met een stroombereik van 10A
• LCD met staafdiagram voor de weergave van meettrends

440440
440
44089
89
44044089

Dealerinformatie:

I: www.helaf.com
E: verkoop@helaf.com
T:088 - 244 28 80
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Deze actie is geldig tot
31 augustus 2022
Prijzen zijn exclusief BTW

Quality Selection is een uitgave van
Amwittools B.V. te Ter Aar
0172 538433 - info@amwittools.nl

Volg Amwittools op:

Wijzigingen in prijs en
samenstelling voorbehouden.
Zolang de voorraad strekt.

Levering alleen via de vakhandel

