
THERE IS A NEW PARTNER IN TOWN

BUSINESSNIEUWS
NR.2 APRIL- JUNI 2021



2

Zool Toplaag Demping Ondersteuning

PREMIUM FIT POLIYOU® Mesh

SUPERIOR FIT POLIYOU® Mesh

EXCELLENT FIT POLIYOU® Mesh

MEDICAL FIT HEEL EVA POLIYOU® + Mesh

MEDICAL FIT FOREFOOT EVA POLIYOU® + Mesh

Extra voorvoetondersteuning houdt
            de voet in de natuurlijke stand.
                     GEEN VERMOEIDE VOETEN

POLIYOU® zool met mesh toplaag:
ademend, antibacterieel ESD,
schok- en vochtabsorberend.
KOEL EN DROOG

Sterke voetboogondersteuning.
Ontlast de pezen en gewrichten in
de voetboog.
VOORKOMT BLESSURES

Medische hielondersteuning.
Ondersteunt op podotherapeutische wijze.

EVA zool. Vederlicht, flexibel en
schokabsorberend.
HOOGWAARDIGE ONDERSTEUNING

Gepolsterde voorvoet.
VERLICHT BLESSURES EN VERMOEIDHEID

Hielkussen tegen
peesplaatontsteking en hielspoor.

VERMINDERT HIELPROBLEMEN

Extra voorvoetondersteuni  
            de voet in de natuurlij  
                     GEEN VERMOEIDE 

U® zool met mesh toplaag:
nd, antibacterieel ESD,
 en vochtabsorberend.

 N DROOG

 voetboogondersteuning.
 de pezen en gewrichten in

 boog.
OMT BLESSURES

Medische hielonderst
Ondersteunt op podotherapeutisch  

 ol. Vederlicht, flexibel en
bsorberend.

WAARDIGE ONDERSTEUNING

Hielkusse  
peesplaatontsteking en hie

VERMINDERT HIELPROB
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Bata Industrials Inlegzolen
Je voeten verdienen optimale steun, demping en comfort!

Maak jouw Bata veiligheidsschoen helemaal jouw 
veiligheidsschoen met een gecertificeerde inlegzool die 
past bij jouw voet. Want geen voet is hetzelfde. Misschien 
heb je behoefte aan meer ondersteuning of moet je 
voet juist op een bepaalde plek ontlast worden. Met de 
juiste inlegzool kun je blessures en aandoeningen 
voorkomen én verminderen. Of gewoon je schoen 
extra comfortabel maken.

Kies uit de brede range de inlegzool die het 
beste past bij jouw schoen en jouw 
werkomstandigheden. Scan de QR-code en
ontdek welke inlegzolen geschikt zijn voor jouw 
Bata Industrials veiligheidsschoenen.

BUS INDUSTRIAL TOOLS EN MILWAUKEE SLAAN DE HANDEN INEEN!
Bus die als totaalleverancier voor on & off  shore, industrie- en metaalsector zoekende is naar oplossingen en Milwau-
kee die met haar brede assortiment en uitgebreide ondersteuning naar eindgebruikers hier op actieve wijze haar 
uiting aan geeft. Bus gaat met Milwaukee en haar grote assortiment aan producten de diepte in. Oplossingsgericht, 
ontzorgend en actief. Een vruchtbare samenwerking waar u de vruchten van plukt.

Koolborstelloze POWERSTATE™ | Slijtvaste FIXTEC™ bladklem voor een 
snelle en eenvoudige wisseling van 
het blad | Metaalversterkte 
accu-aansluiting voor een 
betere duurzaamheid en 
behoud van de accu | Ingebouwd 
LED-licht verlicht het werkoppervlak tijdens 
het zagen | Verstelbare schoen voor optimaal 
gebruik van zaagbladen | 
Ingebouwde brandstofmeter | 

M18 FUEL™ compacte 1/2’’ slagmoersleutel met frictiering
Extreem compact ontwerp | 4-Mode DRIVE CONTROL | 
Tri-LED’s leveren hoogwaardige verlichting om de 
zichtbaarheid van de werkruimte te vergroten 1/2 
vierkante opname met frictiering | Riemclip | Integreert 
drie  exclusieve MILWAUKEE® technologieën. De 
POWERSTATE™ koolborstelloze motor, REDLITHIUM™ 
accupack en REDLINK PLUS™ intelligente hardware en 
software | Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® 
M18™ accu’s. Max koppel op 3 verschillende standen 102 / 203 
/ 339 en een handvast/montagestand van 34Nm”

M18 FUEL™ SAWZALL® reciprozaagmachine

Incl. gratis doppenset! Incl. gratis bijbehorende 
accessoires!

Maten: 35-37 t/m 47-49 Art.nrs.: 8831438 t/m 8831459, 8831607 t/m 8831611

HET M18 NRG-502 ACCUPAKKET IS TE COMBINEREN MET 
DE SLAGMOERSLEUTEL ÉN MET DE RECIPROZAAGMACHINE!

VANAF
€ 7,95

€ 255,-
Art.nr.: 0010960

ncl  gratis bijbehorend  

€ 275,-
Art.nr.: 0010959

€ 225,-
Art.nr.: 3402149
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BAHCO  Verstelbare moersleutel
Twinpack 9029 - 9031

Linksdraaiende schroef 

Hoogwaardige staallegering 
gesmeed uit één stuk

De kop combineert een smal ontwerp voor betere 
toegang met sterkte, voor de beste prestaties

Laserschaal in mm voor afstelling en 
nauwkeurige metingen

ERGO™ rubberen handgreep bestand tegen 
Skydrol en olie

Linksdraaiende schroef 

Fosfaat afwerking, precisiegehard 
en roestwerende behandeling

De kop combineert een smal ontwerp voor betere 
toegang met sterkte, voor de beste prestaties

Hoogwaardige staallegering gesmeed 
uit één stuk

ERGO™ rubberen handgreep bestand tegen 
Skydrol en olie

Platformhoogte: 5.20 m

Werkhoogte: 7.20 m

Extra brede bekopening (9031 tot 
38mm, 9029 tot 32 mm) met 
kortere handgreep dan een 
standaardsleutel, voor gebruik op 
plekken met weinig ruimte
Laserschaal in mm voor afstelling 
en nauwkeurige metingen

BAHCO  Verstelbare moersleutel 3P-80
8070, 8071 & 8072

Normen: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8-2003 en BS 6333 Normen: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8-2003 en BS 6333

BAHCO 2 OF 3 PAK MOERSLEUTELS, TIJDELIJK MET GRATIS 
ETUI VAN STEVIG CANVAS 205 X 10 X 310 MM

3M™ Dual Lock™ 
Hersluitbare Klikband SJ3550

Zwarte klittenbandsluiting met 
paddenstoelvormige stammen, 
met een achterzijde met een druk-
gevoelige acrylaatlijm

Type 250 vormt een combinatie 
met Type 170, 250 of 400. Sluit met 
een hoorbare klik

Vijf keer zo krachtig als gebruikelijke 
klittenbandsluitingen

Kan duizenden keren worden geopend en gesloten 
voordat de originele trekkracht met 50 % afneemt

Ontworpen voor hechting op metaal, glas en kunststoff en 
en verf met een gemiddelde tot hoge oppervlakte-energie

Dubbelzijdig VHB™ Tape 5962F
Zwart, 19 mm x 1.6 m, 1.6 mm, blisterverpakking

Dubbelzijdig VHB™ Tape 4991F
Grijs, 19 mm x 5.5 m, 2.3 mm, blisterverpakking

Voor gebruik op 
metalen, weekmakerbestendig.

Uitstekende hechting op aluminium, RVS,
gegalvaniseerd staal, polycarbonaat en ABS.

Uitstekende hechting op veel 
ondergronden, inclusief de meeste 
verfsoorten en poedercoatings, 
metalen, glas, verzegeld hout, acryl, 
polycarbonaat, ABS.

Mee vormbare laag acrylschuim
(1,6mm) voor betere hechting op
licht onregelmatige oppervlakte

     Snelle toepassing | Permanente hechting | Onzichtbare verbinding |
     Maakt klinknagels, schroeven en lassen overbodig | Permanente afsluiting tegen water en vocht 3M ™  Dubbelzijdig VHB™ Tape 

€ 15,-
Art.nr.: 5750433

€ 18,50
Art.nr.: 5750435

NIEUW ! Scotch-Brite™ 
Clean & Strip XT Pro  | M14, 125 mm

Clean & Strip XT Pro Extra Cut | M14, 125 mm

Slijpt snel tot op blank metaal
Aluminiumoxide mineraal
Verwijdert zware roest, roestputjes dikke verf en coatings
Werkt lasnaden bij en verwijdert verkleurde lasnaden
Ideaal als voorbehandeling voor hechtingsmaterialen

Beschadigd het basismateriaal niet

Siliciumcarbide mineraal

Verwijdert roest , verf EN lichte walshuid

Ideaal voor de voorbereiding van 
oppervlakte lasnaden

     ME B107.8-2003 en BS 6333

€ 39,95
Art.nr.: 3070118

Normen: ISO        

€ 49,95
Art.nr.: 3070119

€ 29,95
Art.nr.: 5754121

€ 8,50
Art.nr.: 5750217

€ 9,25
Art.nr.: 5751034
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Deze ultra krachtige LED-bouwlamp is ontworpen om grote gebieden te verlichten met een volledige 360   ° stralingshoek. De 
supersterke behuizing is gemaakt van schokbestendig kunststof, dit betekent dat het zelfs de grootste impact kan overleven. 
De twee extra stopcontacten kunnen worden aangesloten op meer apparaten maar kunnen ook worden gebruikt als stroom-
bronnen voor verschillende gereedschappen en machines. De lampunit is multifunctioneel en kan op vrijwel 
elk oppervlak worden geplaatst dankzij de unieke montagehaak en platte voet. De lampen kunnen ook op
een statief worden gemonteerd voor een nog grotere lichtopbrengst en om licht over een nog groter 
gebied te verspreiden of hangend aan een plafond d.m.v. de ingebouwde haak. Gebruikers kunnen de 
lampunit gemakkelijk verplaatsen door de ingebouwde handgrepen. 

CLARK BOUWLAMP LED DOMELIGHT + TWEE SCHUKO
ECO ULTRA ORANGE SCRUB WETWIPES
Sterke doeken die geïmpregneerd zijn met bijzonder 
krachtige huidreinigers. De eenzijdige scrub doek zorgt 
voor een abrasief eff ect. Daardoor worden zowel lichte als 
zware vervuilingen op handen en machines eenvoudig 
verwijderd. Daarbij kunt u denken aan het verwijderen 
van olie, verf, drukinkten, lakken, kitten, lijmen diverse 
kunststoff en en de meeste -niet uitgeharde 1 - 2 
componenten lak. Bevat GEEN oplosmiddelen en is 
daardoor symbolenvrij. Geeft in veel gevallen een beter 
resultaat dan wassen met water en zeep.

Kwaliteit: 45 gsm orange scrub

Afmeting: 20 x 25 cm

Verpakking: 100 sheets

WETWIPES REINIGINGSDOEKEN ECO ULTRA
Deze uiterst sterke en krachtige vochtige schoonmaak-
doeken zijn ideaal voor het verwijderen van zwaar  tot 
zeer zware industriële vervuilingen zoals olie, vet en 
smeer maar ook verven, lijmen, lakken, kitten etc. Grote 
absorberende werking, laat geen plakkerig gevoel na. 
Bevat GEEN oplosmiddelen en is daar door symbolenvrij. 
Geeft in veel gevallen een beter resultaat dan wassen 
met water en zeep. 

Afmeting: 20 x 30 cm

Verpakking: 80 wipes

ECO ULTRA GREENBOX WET WIPES
Deze uiterst sterke en krachtige vochtige 
schoonmaakdoeken zijn ideaal voor het 
verwijderen van zwaar tot zeer zware industriële 
vervuilingen  zoals olie, vet en smeer maar ook 
verven, lijmen, lakken, kitten etc. Grote 
absorberende werking, laat geen plakkerig gevoel 
na. Bevat GEEN oplosmiddelen. Geeft in veel 
gevallen een beter resultaat dan wassen met water 
en zeep. 

Afmeting: 28 x 28 cm

Verpakking: 150 wipes per emmer

Economische non woven doek geÏmpregneerd met 
70% IPA en 30% demiwater. Wordt gebruikt voor 
het licht reinigen van diverse oppervlakken. Droogt 
streeploos op.

ALCOHOL REINIGINGSDOEKEN

Afmeting: 20 x 20 cm

Verpakking: 200 wipes

Lichtkleur: 6500 Kelvin
Klasse: IP-44
Kabellengte: 5 meter

Vermogen 6300604: 50 Watt, 4000 Lumen
Vermogen 6300605: 100 Watt, 8000 Lumen

CLARK LASMAGNETEN CLARK MAGNETISCHE AARDKLEMMEN

Meervoudige schakelbare lashoek magneet | 
Deze kan makkelijk  gepositioneerd worden 
en op de juiste plek aan en uit geschakeld 
worden | Hoeken 45° / 90° |

VOOR ANDERE VARIANTEN NEEM 
CONTACT MET ONS OP!

Aan / Uit schakelbare aardklemmen 
zorgen ervoor dat de lasser snel een 
aardklem plaatst, het product last en 
de volgende lasverbinding maakt.

van € 25,- 
NU € 19,95
Art.nr.: 8790008

Art.nr.: 8790010

van € 11,25 
NU € 8,95

Art.nr.: 8792053

van € 11,05 
NU € 8,75

van € 15,- 
NU € 11,95
Art.nr.: 8790009

€ 49
Art.nr.: 6300604

€ 89
Art.nr.: 6300605

VANAF
€ 25,-

VANAF
€ 40,-
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Accu slagmoeraanzetter
WR18DBDL2WPZ |  incl. 2x 5.0 Ah 
accu BSL1850 + lader UC18YFSL
+ HSCII

Accu boormachine 
DS18DBL2WPZ |  incl. 2 x 
5.0 Ah accu BSL1850 + lader 
UC18YFSL + HSCII

Nu €100,- korting. Bij aankoop van één van de vier voordeelsets.

Accu boormachine 
DS18DBSLWFZ | incl. 2x 5.0 Ah 
accu BSL1850 + lader UC18YFSL
+ HSCII

Accu slagschroevendraaier
WH18DBDL2WPZ |  incl. 2x 5.0 Ah 
accu BSL1850 + lader UC18YFSL
+ HSCII

GRATIS DERDE ACCU (BSL1850C) NA REGISTRATIE
VAN JOUW HIKOKI MACHINE OP HIKOKI-POWERTOOLS.NL/GRATISACCU

SET MACHINETAPPEN VOOR DOORLOPENDE GATEN, TANDEM 
Uitvoering: vorm B. Wordt geleverd in een robuuste, kwalitatief hoogwaardige casettes.

SET MACHINETAPPEN VOOR BLINDE GATEN, TANDEM 
Uitvoering: vorm C. Wordt geleverd in een robuuste, kwalitatief hoogwaardige casette.

Blauw en rood: TANDEM-draadtappen
Twee in één: met deze draadtappen met
blauwe en rode gekleurde ring kunnen
zowel roest- zuurbestendige staalsoorten 
als kwalitatief hoogwaardige staalsoorten 
worden bewerkt. Het zijn echte universele 
alleskunners waarmee uw gereedschaps-
kosten aanzienlijk worden gereduceerd. 

Stoom. Stoom.

TiN

Stoom.

TiN

Stoom.

Art.nr.: 3410863

€ 309,-
€ 449-

Art.nr.: 3410250

€ 279,-
€ 409,-

€ 349,-
€ 489,-

Art.nr.: 3410924

€ 349,-
€ 489,-

Art.nr.: 3410898

Art nr. Grootte Inhoud Prijs

16611000 M3 - M12 7 draadtappen M3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 €   89,-

16631000 M3 - M12 7 draadtappen M3; 4; 5; 6; 8; 10; 12
7 spiraalboren  2,5; 3,3; 4,2; 5,0; 6,8; 8,5; 102 mm € 189,-

17690500 M3 - M10 6 draadtappen M3; 4; 5; 6; 8; 10 €   59,-

Art nr. Grootte Inhoud Prijs

16651000 M3 - M12 7 draadtappen M3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 €   99,-

16671000 M3 - M12 7 draadtappen M3; 4; 5; 6; 8; 10; 12
7 spiraalboren  2,5; 3,3; 4,2; 5,0; 6,8; 8,5; 102 mm € 215,-

17710500 M3 - M10 6 draadtappen M3; 4; 5; 6; 8; 10 €   62,50
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Art.nr.  Treden Stahoogte  Prijs
8302061  2x3   70 cm € 124,95
8302062  2x4   95 cm € 144,95

8302063  2x5 120 cm € 169,95

8302064  2x6 145 cm € 199,00   

8302072 4   95 cm € 129,00

8302073 5 120 cm € 139,00
8302074 6 145 cm € 149,00

Art.nr. Sporten Lengte Prijs
8302080 9 260 cm € 159,00
8302081 11 320 cm € 179,00
8302082 13 380 cm € 199,00

Art.nr. Sporten L
8302080 9 2  
8302081 11 3  
8302082 13 3  

ZEER COMPACT  
HANDIG MEE  TE NEMEN

SuperPRO industrietrappen Telescoopladder
Zeer compact en handig mee te nemen | Eenvoudig 
te ontgrendelen en in te schuiven | Uitgevoerd met 
soft-close systeem | De inklapbare stabilisatiebalk 
is vergrendeld wanneer de ladder volledig is uitge-
schoven | Voor inspectie- en toegangsdoeleinden

10

•  Exclusieve aanbiedingen
•  LiHD partner na registratie. 
    Klant moet zelf registreren.

BUS IS METABO LiHD PARTNER  
•  Totale vermogensaanbod  in accuversie (400 tot 3.200 W)
•  Exclusieve 36 maanden GRATIS all-in-service (t.w.v € 99,-)
•  Eindeloos veel combinaties van machines & accu’s

Steunschijf:125 mm
Schuurcirkel: 2 mm
Nullasttoerental: 4000 - 10000 /min

EXCENTRISCH SCHUURMACHINE 
SXA 18 LTX 125 BL  18V | DOOS

18 V COMBO SET 2.2.6  
BS 18 LT BL SE + SSW 18 LTX 400 BL SE
18V | METABOX 165 

1x 5.2 LiPower  
1x 4.0 LiHD 
Gratis 1x 5.2 LiPower accu

ACCU-BOORSCHROEFMACHINE BS 18 LTX BL Q I   
18V | 2X5.5AH LIHD | LADER ASC 145 | KUNSTSTOF KOFFER

Max. koppel zacht:65 Nm
Max. koppel hard:130 Nm
Boor-Ø staal:13 mm
Boor-Ø zacht hout:68 mm

ACCU-HAMER | POWERMAXX BH 12 BL 16 
12V | METABOX 145

Max. aantal slagen:5250 /min
Boor-Ø beton met hamerboren:16 mm
Gereedschapopname: SDS-plus
Max. individuele slagenergie (EPTA):1.3 J

ACCU-BOORSCHROEFMACHINE
POWERMAXX BS 12 BL
12V | METABOX 145

BASIS-SET 12V 2 X LIHD 4.0 AH
2 x LiHD accu-pack 12 V/4,0 Ah 
Lader ASC 55

Metabo ESA-plus  stofafzuiging

NIEUWE UITVOERING
POLS BESCHERMING

DE18 VOLT-KLASSE VAN METABO: MAXIMALE VRIJHEID, VOLLEDIG COMPATIBEL

DE 12 VOLT-KLASSEVAN METABO:  LICHT IN DE HAND,  STERK IN GEBRUIK

Max. koppel zacht:18 Nm
Max. koppel hard:45 Nm
Boor-Ø staal:10 mm
Boor-Ø zacht hout:25 mm

Super sterke trap voor professioneel gebruik |
Enkel- en dubbelzijdig | 10 cm diepe treden 
voor meer sta comfort | Elke trede extra 
verstevigd | Vuilafstotend dankzij  geanodiseerd 
aluminium | Incl.  neerklapbare 
verplichte steunbeugel |

€ 124,95

VANAF 

€ 179,-
Art.nr.: 3450476

€ 425,-
Art.nr.: 3451578

€ 395,-
Art.nr.: 3450306

€ 157,-
Art.nr.: 3456322€ 95,-

Art.nr.: 3450511

€ 105,-
Art.nr.: 3450530

€ 19,50
Art.nr.: 3452340

€ 159,00

VANAF 

10
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€ 179,-
Art. nr.: 3606011

De MI-17MG is ontwikkeld voor montage- en demontage toepassingen. 
Het Twin-Hammer-slagmechanisme geeft een hoge energie per slag en 
is daarom geschikt voor zware toepassingen. De energie wordt direct 
doorgestuurd naar het aandrijfvierkant voor maximaal vermogen en 
minimaal onderhoud. 

Inhoud set
Slagmoersleutel MI-17MG

5 x 1/2” Krachtdoppen 
(SW 17 - 19 - 21 - 22 - 24 
mm) & 1 x verlengstuk 
100 mm

Ergonomisch ontwerp, goed uitgebalanceerd

Compact en licht van gewicht

Slagmechanisme Twin Hammer

Kracht instelbaar, 4 standen

Luchtuitlaat door de in rubber gevatte 
handgreep, geluidgedempt 

KENMERKEN

RED ROOSTER RRG-1036FH
DOORSLIJPER MET VERSTELBARE KOP

Deze Red Rooster doorslijper wordt gebruikt met 75 mm doorslijp-
schijven. De verstelbare kop, maakt moeilijk bereikbare plaatsen 
toegankelijk en u kunt met hoge precisie slijpen. Deze tool heeft een 
zeer krachtige luchtmotor van 600 Watt. Zeer geschikt voor nauw-
keurig doorslijpen van bijvoorbeeld plaatstaal, carrosseriedelen en 
uitlaatpijpen. 

KENMERKEN

Uitstekende thermische isolatie

Eenvoudig verstellen van de beschermkap 360 graden

Aan de achterzijde een 
geluidgedempte
draaibare uitlaat
Ergonomische gevormde 
handgreep

TOKU MI-17MG-SK 
SLAGMOERSLEUTELSET

25o omhoog

25o omlaag

Recht

12

Voor het minder intensieve gebruik en verwijderen van lichte vervuiling. 
Deze mobiele hogedrukreiniger combineert ergonomie met een goede reinigingsprestatie. 
En is tevens gemakkelijk op te bergen. De Nilfi sk MC 2C serie hogedrukreinigers is speciaal 
ontwikkeld voor de dagelijkse reinigingswerkzaamheden bijvoorbeeld bij aannemers, in 
kleine fabrieken of in de verhuur. Deze mobiele compacte koudwaterhogedrukreinigers 
combineren superieure ergonomie met reinigingskracht.

STOFZUIGER ATTIX 33-01 IC  220-240V 50/60HZ EU
Superieure en krachtige stofzuiger voor professionele 
gebruiker. Een innovatieve opslagoplossing maakt het 
gemakkelijk om de zuigslang aan de zijkant van de 
machine te plaatsen met een flexibele rubberen band.

Hogedrukslang DN6 met staal versterkt

Afneembare geïntegreegde reinigingsmiddelen-tank 2L

Reinigingsmiddeleninjecteur met doseer-mogelijkheid

FlexPowerPlus lans & nozzle

Slanghaspel

KENMERKEN

Automatische start/stop

Ergo 2000 spuitpistool

Messing cilinderkop

Axiale pomp

Unieke dubbele filteroplossing 

MultiFit accessoire systeem, dus flexibel

Blaasfunctie uitlaatlucht

Uitwasbaar PET-filter met een 
efficiëntie van minimaal 99,9%

KENMERKEN

STOFZUIGER ATTIX 33-2L IC  220-240V 
50/60HZ EU
De ATTIX 33 stofzuigerserie zet een nieuwe norm 
wat betreft het ontwerp en de kenmerken voor 
de Nilfisk droogzuigersportfolio. Met een  
  innovatief filtratiesysteem, verbeterde werking             
    en een robuust ontwerp, biedt deze lijn een               
      superieure oplossing voor professionele 
        klanten die op zoek zijn naar een veilige en 
           betrouwbare stofzuiger.

KENMERKEN
Unieke dubbele filteroplossing

30L container met stalen zwenkwielen

Gecertificeerd voor stofklasse L

COMPACTE KOUDWATER HOGEDRUKREINIGER MC 2C-140/160 XT EU

Art.nr.: 3600190

€ 115,-

Art.nr.: 1960462

€ 695,-

S       
5  
D         
w         
d       
                  

Art.nr.: 1964139
€ 419,-

Art.nr.: 1964137

€ 439,-
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Type Veilige werklast 
(kg)

Bekopening
(mm)  Art.nr.  Prijs

 CUER-1.0 1000 0-25 4001157 € 395,-

 CUER-2.0 2000 0-35 4001158 € 525,-

*Type Veilige werklast 
(kg)

Bekopening
(mm)  Gewicht Art.nr.  Prijs

  CS-0.75 750 0-13 1.5 P0245629 € 175,-

CS-1.0 1000 0-25 3.6 P0245630 € 210,-

CS-2.0 2000 0-35 6.5 P0245632 € 225,-

r   Prijs

Schuifl adenkast TM-Elegance

Nuttig oppervlak per schuifl ade 700 x 600 mm = 0,42 m2

Sluitsysteem ‘Key Lock’ met ladeblokkering als veiligheid 
tegen kantelen, incl. 2 sleutels

Hoogwaardige plaatstaalconstructie 

7 schuifl aden (fronthoogte 2 x 75 mm / 2 x 100 mm, 1 x 150 mm / 
2 x 200 mm), draagvermogen 75 kg, volledig uittrekbaar

Totaal draagvermogen 4000 kg bij gelijkmatig verdeelde belasting

Afmetingen: 1000 x 805 x 695 mm

INDELINGSMATERIAAL

1 x schuimplastic inlegstuk    4 x Langsverdelers
11 x Dwarsverdelers

1 x FH 75 mm 1 x FH 75 mm

   8 x Langsverdelers
22 x Dwarsverdelers

2 x FH 100 mm

Zonder indelingsmateriaal2 x Langsverdelers
3 x Dwarsverdelers

1 x FH 150 mm 2 x FH 200 mm

14

CS Verticale platen hijsklemmen
Hijsklemmen voor het veilig transporteren
van staalplaten in verticale positie. Uitgerust
met standaard hijsoog, beweegbaar in een
richting.

Toepassing:  voor het hijsen en transporteren
van stalen platen tot een hardheid van 37 HRC
(345 HB).

Uitgevoerd met 2 klembekken welke voorzien zijn van 
een speciale synthetische kunststof zodat de klem geen 
beschadigingen achter laat na het hijsen. De klem is ver-
grendeld in de gesloten en open positie. 

Toepassing: voor het hijsen en transporteren van o.a. 
RVS, aluminium, hout en natuursteen waarbij het werk-
stuk niet beschadigd mag worden.

CNM Verticale non-marking hijsklemmen

* andere capaciteiten op aanvraag

*Type Veilige werklast 
(kg)

Bekopening
(mm)  Art.nr.  Prijs

 CNM - 0.5 500 1-20 4001150 €475,-

  CNM-0.5G 500 17-37 4001151 € 525,-

CNM-1.0 1000 1-30 4001153 € 595,- 

*Type Veilige werklast 
(kg)

Bekopening
(mm)  Gewicht Art.nr.  Prijs

CH-1.0 1000/2 0-35 5.2/2 P0245661 € 195,-

CH-2.0 2000/2 0-60 15/2 P0245662 € 225,-

CH-4.0 4000/2 0-60 26/2 P0245663 € 325,-

CH Horizontale hijsklemmen
Geschikt voor het hijsen en horizontaal 
transporteren van stalen platen die niet 
doorbuigen

        Toepassing:  voor het veilig hijsen en   
           transporteren van stalen platen tot 
             hardheid 37 HRC (345 HB)

De segment-as en taats zijn uitgevoerd in RVS. 
Het huis en de grendel-as zijn vernikkeld om 
het contact tussen koolstofhoudend staal en 
RVS te voorkomen.

Toepassing: voor het veilig hijsen 
transporteren van RVS platen in verticale 
positie.

CUER Verticale hijsklemmen voor RVS platen

€ 149,-
Art.nr.: 9130203

Setprijs€ 650,-

Art.nr.: 9130201
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GEREEDSCHAPSKOFFER - BASIC SET L MECHANIC 40-DELIG
Het robuuste ontwerp van de koffer omvat een essentiële basisuitrusting van professioneel 
gereedschap volgens de hoogste kwaliteitsnormen voor technische toepassingen.

De compacte en robuuste polypropyleen koffer is ontworpen voor zowel startende monteurs als voor 
professionele vakmensen uit de meest uiteenlopende sectoren met een basisbehoefte aan 
professioneel gereedschap voor technische toepassingen. 

Binnenin de kofferconstructie is er extra opbergruimte voor verdere gereedschappen, kleine 
onderdelen en machines. Met een inhoud van 20 liter, een ergonomische tweecomponenten 
draaggreep, oogjes voor hangsloten ter bescherming tegen diefstal en andere voorzieningen 
voldoet de Basic Set L mechanic aan de meest uiteenlopende eisen voor het comfortabel meenemen
 van gereedschap tijdens mobiele werkzaamheden.

SPECIFICATIES

*Ringratel-steeksleutels in de maten:
  8, 10, 13, 17, 19 mm

Afmetingen: 46 x 34 x 19 cm

Extra opbergruimte ander
gereedschap binnen in koff er

Materiaal: Polypropyleen, 
voor dagelijk gebruik, 
perfecte sluitingen

Inhoud van 20 liter
Ergonomische tweecomponenten 
draaggreep
Oogjes voor hangsloten ter bescherming 
tegen diefstal
Kwalitatief gereedschap

INHOUD KOFFER

Dreumex ONE2CLEAN Dispense concept
De unieke touch-free dispenser voor optimale hygiëne!

Bij de vernieuwde automatische One2Clean dispenser kan er 
gekozen worden uit een kleine dosering (3ml) voor lichte tot 
middelzware vervuilingen en uit een grote dosering (5ml) voor 
middelzware tot zware vervuilingen. Op deze manier wordt bij elke 
wasbeurt de juiste hoeveelheid zeep gebruikt. De geïntegreerde 
vertraging in de dispenser zorgt ervoor dat het niet mogelijk is om 
direct een tweede dosering te krijgen.

Bespaar tot 85% op uw verbruikskosten. Schone 
handen vanaf slechts € 0,02 per handwassing!

Het goed zorgen voor het welzijn van uw 
medewerkers is cruciaal en kan vanaf nu een 
stuk voordeliger

Pas de hoeveelheid zeep aan op uw vervuiling

+

3 liter cartridge

Krachtige citrus handreinigingsgel

Vervuiling: teer, verf, lijm en lak

Dosering: 3 - 5 ml

Reinigingskracht + + + +

Dreumex Plus Dreumex Special

2.8 kg cartridge

Oplosmiddelvrije handreinigingspasta

Vervuiling: smeermiddelen, diesel, remvloeistof, 
cement en roest
Dosering: 3 - 5 ml

Reinigingskracht + + + 

GRATIS AUTOMATISCHE DISPENSER 
T.W.V. € 99,50 BIJ AANKOOP VAN 
4 CARTRIDGES HANDREINIGING

€ 225-
Art.nr.: 3162024

€ 22,50
Art.nr.: 8710050

€ 18,50
Art.nr.: 8710036
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RS TOWER 42 rolsteiger breed MiTOWER  
Dé steiger voor de Technische Dienst.
Met slechts één paar handen veilig naar grote hoogte. Je bouwt 
de MiTOWER snel op en af zonder hulp van anderen. Deze unieke 
rolsteiger zit vol innovaties, is compact en eenvoudig te vervoeren. 
Het betrouwbare antwoord op de wens van iedere gebruiker in 
elke branche.

Het slimme design dwingt je om de rolsteiger veilig op te bouwen. 
Stap voor stap naar hoogtes van 4, 5 en wel 6 meter. Dwarsliggers 
en een uniek ophangmechanisme in 
de platformen geven je maximale 
grip en maken het je extra makkelijk. 
Dubbele leuningschoren, een handig 
klauwsysteem en dubbelgeremde 
wielen maken de rolsteiger tot de 
meest stabiele in zijn soort.

De RS TOWER 42 is een complete rolsteiger. Perfect voor de profes-
sional. De geknepen klauw-schoorbuis verbindingen maken de RS 
TOWER 42 sterk. De steiger brengt je tot een maximale werkhoogte 
van 10.20 meter buiten en 14.20 meter binnen.

Rondom gelaste antislipsporten maken het frame ijzersterk en 
100% betrouwbaar. Met brede frames van 1,35 meter en een 
belasting tot 250 kg per platform is deze rolsteiger geschikt om 
met twee personen op te werken. Het platform is verkrijgbaar in de 
lengte: 1.85 of 2.45. 

Voor binnen- en buitengebruik

Ook verkrijgbaar in combinatie met schoren

Tot 14,2 meter werkhoogte

Safe-Quick® voldoet aan nieuwe 
opbouwmethode 1-1-2018

Rolsteiger breed, groot werkoppervlakte

Platformhoogte: 5.20 m

Werkhoogte: 7.20 m

Licht in gewicht, eenvoudig te vervoeren

Houten of lichtgewicht Fiber-Deck® 
platformen

Door 1 persoon veilig op en af te bouwen

Stabiel, sterk en robuust

In 10 minuten naar 6 meter werkhoogte

Platformhoogte: 4.20 m

Werkhoogte: 6.20 m

MASTER LUCHTKOELER BC341 MASTER LUCHTKOELER CCX4.0  
Bio-Cooler van Master met een luchtverplaatsing tot 4.000 m³ per 
uur en een maximale oppervlakte van 50 m². De Bio-Cooler 
verbruikt 5 tot 10 liter water per uur. De ventilator geeft weinig 
geluid. De grote wielen zorgen ervoor dat het apparaat makkelijk 
vervoerd kan worden. Het werkt zonder enige installatie. 

Krachtig luchtvolume 30.000 m³/u voor het koelen van grote werkgebie-
den. Geen installatie, geen leidingwerk nodig de Master Bio-Cooler BC 341 
is gemakkelijk te onderhouden en is voorzien van een verdampingsfilter-
kussen om het vuil tegen te houden. Lage exploitatiekosten. De machine 
is voorzien van  UV-lampen om verspreiding van virussen en de bacteriën 
tegen te gaan. De UV-lamp desinfecteert ook water en heeft een laag ener-
gieverbruik - 1,3 kW. Toepassingen van de Master BC 341 in werkplaatsen 
en magazijnen, plastic, glas, montage- en 
schilderinstallaties, landbouw, kassen en vliegtuighangars.

SPECIFICATIES

SPECIFICATIES
Afmetingen: 610 x 1150 x 410 mm

Luchtvolumestroom: 4000 m3/U

Bescherming: IP41

Ontvochtigingscapaciteit: 15-20 l/u

Volume reservoir: 50 L

Voor ruimtes van: 50 m2

Elektrische voeding: 220 - 40/
50V/Hz

Indicatiestroom: 1,45 A

Aantal standen: 3

Geluidsniveau: 45 dB (A)

Afmetingen: 1690 x 1910 x 920 mm

Luchtvolumestroom: 30.000 m3/U

Aantal standen: 1

Ontvochtigingscapaciteit: 20 l/u

Volume reservoir: 200 L

Voor ruimtes van: 400 m2

Vermogen: 3000 W

Indicatiestroom: 4,5 A
Geluidsniveau: 62 dB

Spanning: 230 V

  ssen en vliegtuighangars

      mm

€ 2.399,-
Art.nr.: 1950320

€ 325,-
Art.nr.:  1950321

€ 2.450,-
Art.nr.:  8303006

    n 

      . 
   g 

€ 2.250,-
Art.nr.:  8303025
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Ridgid 690-l handbediende aandrijfmachine
Uitgerust met het snelle RIDGID®-ontkoppelingssysteem voor snijkoppen

RIDGID-snijkopbevestigingssysteem werkt volgens een eenvoudig draai- en 
ontgrendelingsprincipe voor de 1 1/2”- en 2”-snijkoppen en de snijkopadapter

Inschroefbare koolborsteldeksels verhogen het onderhoudsgemak

Lichtgewicht en draagbaar voor onderhoud en reparaties

Steunarm met twee bekken voor een betere grip

Gegoten handgreep en ergonomisch gevormde greep bieden optimale controle

Duurzaam gegoten tandwielhuis en glasvezelversterkte kunststofbehuizing zijn 
bestand tegen de zware omstandigheden op werklocaties.

SPECIFICATIES

Gewicht: 9,59 kg enkel aandrijfmachine

Overbrenging: gegoten aluminium
permanent gesmeerd

Maat: 613 x 121 x 203 mm

Motor: universele motor met enkel fase van 1270 Watt

Behuizing en handvat: duurzame, robuuste
glasvezelversterkte kunststof

Capaciteit: 3 mm x 50 mm, 11 R snijkoppen

VOORDELEN

MEER INFO OF EEN DEMO?
NEEM CONTACT MET ONS OP 

QUICKCOLLECT SENSOR 
De SKF QuickCollect-sensor is een eenvoudig te gebruiken handheld sensor. Via bluetooth-
maak je verbinding  met de SKF QuickCollect app ( geschikt voor  iOS- en Android-tablets en 
smartphones (en iOS smartwatch). Door de combinatie van trillings- en temperatuursensoren 
kunnen de algemene gegevens ter plaatse in realtime worden bekeken of naar de 
cloud worden gestuurd voor toekomstige analyse.

De SKF QuickCollect-sensor is ideaal voor service-engineers, productie en 
onderhoudsmedewerkers als onderdeel van een data collectie route.

VOORDELEN

SKF DRAAGBARE LAGERVERWARMER TWIM 15 
Bedoeld om rollagers te verwarmen die met een vaste passing op een as zijn gemonteerd. De lagers zetten uit door de verwarming, zodat er 
minder kracht nodig is bij de montage.  Het is in het algemeen genoeg om een temperatuurverschil van 90 °C tussen het lager en
de as te realiseren met de TWIM 15 om het lager te kunnen monteren. De TWIM 15 is bovendien te gebruiken 
om andere ringvormige, metalen  componenten te verwarmen en
 is daarmee flexibel in gebruik. De TWIM 15 werkt op elektriciteit. 

Geen of weinig training en/of ervaring noodzakelijk
Snel aan de slag

Direct toegang tot deskundig advies wanneer u dat nodig hebt
Problemen met roterende machines opsporen voordat het resulteert in downtime

Functionaliteit uitbreiden via apps om uw bestaande onderhoudsprogramma
uit te breiden en aan te vullen
Ook verkrijgbaar in Atex uitvoering (zone 1)

Draagbaar, compact en lichtgewicht 
Innovatieve verwarming van lagers 

Detecteert de juiste lagergrootte en hitte 
Automatische temperatuurbewaking

Gebruiksvriendelijk LED-bedieningspaneel
 Twee-vermogens- en drie-vermogensconfiguratie

€ 950,-
Art.nr.: 5600320

Art.nr.: 7017031

van € 1.650,-
NU € 1.499,-

DE DRAAGBARE OPLOSSING
VOOR HET VERWARMEN VAN LAGERS
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Specifi eke tools nodig voor een Project? Of tijdelijk meer tools nodig? 
Bus Verhuur Service helpt de klus te klaren!

Bus heeft een groot assortiment aan dagelijkse en specialistische 
gereedschappen beschikbaar. Onze verhuurexperts geven advies en
instructie over de juiste producten en accessoires.

WIST JE DAT BUS RUIM 5000 PRODUCTEN VERHUURD?
ENKELE VAN DE 16 VERHUURGROEPEN:

VERHUUR SERVICE

Gekeurd, getest en dus veilig
Topkwaliteit

Advies van de specialist; de juiste apparatuur en accessoires,
Indien gewenst uitleg op locatie

VOORDELEN

WANNEER

Speciale opdrachten
Opvangen van pieken

Alleen kosten over een bepaalde periode

Catalogus:  Alle producten bekijken? 
Scan de QR-code, vul het formulier in en 
ontvang de verhuurcatalogus per e-mail.

Contact:
Nu direct huren? Bel: 088-3831023
E-mail naar: verhuur@bus.nl
www.bus.nl/verhuurservice

KEMPER LASROOKFILTER SMARTFIL

VOORDELEN EIGENSCHAPPEN

Compacte lasdampafzuiger voor regelmatig gebruik bij het lassen
De SmartFil is een mobiele lasdampafzuiger voor regelmatig gebruik bij het lassen met 
middelgrote hoeveelheden lasrook en stof. Het verzadigingsfi lter van de afzuiginstallatie 
heeft een bijzonder groot fi lteroppervlak van 25m². Het fi lter kan men contaminatievrij 
vervangen. De SmartFil beschermt de lasser eff ectief tegen de blootstelling aan lasrook 
en is bijzonder kosteneff ectief dankzij de lange levensduur van het fi lter.

Geschikt voor staal en Chroom-Nikkel stalen

Veelvuldig gebruik

Normale stofbelasting

Minder napositioneringen dankzij afzuigkap met fl ensrand

Wisselende werkplekken

Hoge veiligheid door automatische fi lterbewaking

Hoge veiligheid door contaminatievrije fi lterwisseling

Goede investering, hoog afzuigvermogen, lange 
standtijd van het fi lter

VOOR MEER INFORMATIE 
NEEM CONTACT MET ONS OP!

De afzuigkap met smoorklep kan 360 
graden draaien

Compact en stabiel ontwerp

25m2 fi lteroppervlakte ( optie 42m2 ) 

Verlichting in de afzuigkap (optioneel)
Start-stop-automaat (optioneel)

Afzuigarm leverbaar in slang en buis 
uitvoering
Lengtes afzuigarm:  2, 3 of 4 meter 

BEVELING LASSEN BOLTING



SCAN DE QR- CODE OF GA NAAR 

WWW.BUS.NL/INSCHRIJVEN-NIEUWSBRIEF

BUSINESSNIEUWS DIGITAAL EN ONZE 
NIEUWSBRIEF ONTVANGEN?

Geldig t/m juni 2021. Alle prijzen zijn exclusief BTW.  
(Prijs-)wijzigingen druk- en  opmaakfouten voorbehouden.


