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2 MATERIAAL- 
BESCHERMING-LEVELS

VEILIG WERKEN TOT 
1.000 V AC.

WERKEN WAARBIJ HANDEN EN 
SPIEREN ONTZIEN WORDEN.

3X SNELLER DAN  
MET DE HAND

STERK RINGLEDLICHT

MADE IN GERMANY
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Wiha speedE II

Als er schroefwerkzaamheden zijn, waarbij meer kracht noodzakelijk is, dan biedt de speedE® van de tweede
generatie de mogelijkheid om met een schuifschakelaar de elektrische kracht tot 1,0 Nm te verhogen.
De kleur van de slimBits dient daarbij als hulp, zodat het juiste krachtniveau overeenkomstig de
desbetreffende toepassing wordt ingesteld. De rode slimBits met de kleinere profielen worden
in de rode schuifpositie gebruikt, de gele Power slimBits met de grotere profielen geven
aan dat hier in de krachtigere, gele schuifpositie gewerkt kan worden. Als er een
keer meer kracht nodig is, kan de speedE® II niettemin handmatig tot 12 Nm
worden gebruikt , zonder dat deze daardoor beschadigd raakt.

NU BIJ AANKOOP VAN DE WIHA SPEEDE II EEN GRATIS
6-DELIG SLIMBIT SET TER WAARDE VAN € 49,04

€ 149,-
Art.nr.: 0010904

1x E-schroevendraaierhandgreep speedE
1x accuset 18500 Li-ion
1x Oplader voor accu type 18500 Li-ion

1x Bit slimBit electric, sleufkop: 3,5mm, Lengte bit: 75 mm

INHOUD SET

1x Bit slimBit electric, SL/PZ2, Lengte bit: 75 mm
1x L-BOXX Mini voor speedE®

M18 Fuel™ Metaalcirkelzaag
machine

Haakse slijper met variabel 
toerental     

M18 Fuel™ 1/2”  
slagmoersleutel met verende borgpen

4 verschillende snelheids- en koppelinstellingen

Tri-LED’s leveren hoogwaardige  
verlichting 

Vermogen van 881 Nm losbreekkoppel 
en 745 Nm bevestigingskoppel
Werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu’s

Kenmerken

€ 135,-
Art.nr.: 3401548

€ 629,-
Art.nr.: 3401090

€ 439,-
Art.nr.: 3402201

Kenmerken
Zachte aanloop voor gemakkelijk starten

Overbelastingsbeveiliging ter  
voorkoming van oververhitting

Anti-vibratie zijhandgreep voor  
comfortabel werken
FIXTEC™ snelwisselsysteem

Meegeleverde accu’s: 2 stuks

Capaciteit accu (Ah): 5.0

Spanning: 18 V

Type accu: Li-ion

Kenmerken

Kit inbegrepen: 2 x M18 B5 accu’s, 
 M12-18 FC Lader, HD Box.

M18 FuelTM  ONEKEYTM  125mm Haakse slijper  
met peddelschakelaar M18FPP2T-502 Powerpack slagboormachine M18FPD  

& slagmoersleutel M18FIW2F 
Kenmerken

ONE-KEY™ vergrendeling, tracking & beveiliging van gereedschap biedt 
een, op de cloud gebaseerd platform, voor voorraadbeheer dat zowel 
locatiebepaling als diefstalpreventie ondersteunt.

RAPIDSTOP™ schijfrem remt de schijf binnen 2 seconden af voor een 
verbeterde bescherming van de gebruiker.

Kleinere kop en kleinere hoek voor de  
accu - voor een betere balans en ergonomie  
in vergelijking met het vorige model

Verwijderbaar stofscherm om het  
binnendringen van vuil te voorkomen. 
Dit verlengt de levensduur van de motor.

Kenmerken
Hogere zaagsnelheid

Elektrische rem stopt het zaagblad in 
minder dan 1 sec
Dry-cutting technologie zorgt voor een 
snelle, schone en braamvrije  
metaalbewerking
Exclusieve spaanplaatvanger
Zaagdiepte van 66 mm

€ 429,-
Art.nr.: 3402213

€ 475,-
Art.nr.: 3401161
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Zuigcompressor op ketel Zuigcompressor op ketel Geluidsgedempte  
zuigercompressor op ketel

Motorvermogen:  5,5 kW (7, 5 pk), 400 Volt

Effectieve opbrengst 570 L per minuut

Ketelinhoud: 500 L

Geluidsniveau 77 dB(A)

Eigenschappen

Motorvermogen: 3kW (4 pk) 400 Volt

Effectieve opbrengst 300 L per minuut

Ketelinhoud: 270 L

Geluidsniveau 76 dB(A)

Eigenschappen

Max. druk: 11 bar

Max. druk: 11 bar
Motorvermogen:  3 kW (4 pk), 400 Volt

Effectieve opbrengst 300 L per minuut

Ketelinhoud: 270 L

Geluidsniveau 69 dB(A)

Eigenschappen

Max. druk: 11 bar

KoeldrogerGeluidsgedempte zuigercompressor  
op ketel met droger

Motorvermogen: 5,5 kW (7,5 pk) 400 Volt

Effectieve opbrengst 515 L per minuut

Ketelinhoud: 500 L

Geluidsniveau 68 dB(A)

Eigenschappen

Max. druk: 11 bar

Doorlaatcapaciteit: 600 L per minuut

Motorvermogen: 126 W

Drukdauwpunt: + 50C

Eigenschappen

Max. druk: 16 bar

GRATIS (D-ES 113) OLIE-WATERAFSCHEIDER BIJ AANKOOP VAN  
ÉÉN  VAN DE ZUIGERCOMPRESSOREN!

SKF Foodline lagerblokken Blue Range
U hoeft niet meer opnieuw te smeren en vermijdt onnodige risico’s voor de voedselveiligheid. Maar ook de veiligheid 
van uw mensen is gewaarborgd doordat lekkend smeermiddel en dus gladde vloeren en  gevaarlijke situaties worden 
voorkomen.  Het hygiënische ontwerp van de Blue Range zorgt  ervoor dat er geen  bacterievorming meer plaatsvindt  
op moeilijk te reinigen plaatsen.

Met de hoge kwaliteit lagerunit en het nieuw, unieke afdichtingssysteem vermindert u de kosten en frequentie van het vervangen van 
lagers. Het gepatenteerde ‘regengoot’ systeem  zorgt voor snelle en volledige afvoer van water, terwijl de afdichting aan de montagezijde 
en het speciale einddeksel speciaal zijn ontwikkeld om veelvuldig reinigen onder hoge druk te kunnen weerstaan. 

Optimalisatie door lagerinspectie
Met een kleine investering zal de controle van de toepassing, 
inclusief een deskundig onderzoek van de lagers en het smeervet, 
u informatie van onschatbare waarde opleveren. Het is de beste 
methode om reële bedrijfscondities te controleren, de uitvaloor-
zaak te bepalen en de verbeteringen uit te werken waardoor uw 
machines en uw onderhoud aanzienlijk worden verbeterd. 

MEER INFO OVER ÉÉN VAN DEZE ONDERWERPEN?
NEEM CONTACT MET ONS OP!

Stappenplan SKF lageronderzoek
Visueel onderzoek inclusief microscopie;
Reinigen en demontage van de (het) lagerdelen

Indien nodig: analyse van het smeermiddel en controle van 
de bijhorende componenten (assen, riemen, afdichtingen)
Opstellen van een rapport met uitleg en foto’s over de gedane 
vaststellingen, een conclusie van de faaloorzaken, en een 
advies met verbeteringsvoorstellen.

Grondig onderzoek van alle onderdelen

Minder downtime door juiste uitlijning
Slechte uitlijning is een van de meest voorkomende oorzaken van 
voortijdige uitval bij roterende machines; wanneer machines niet 
goed zijn uitgelijnd, leidt dit vaak tot scheefstelling van assen. Dit 
kan op zijn beurt leiden tot ongeplande serviceonderbrekingen 
of voortijdige uitval van lagers en afdichtingen. 

Problemen die kunnen worden voorkomen
Voortijdige uitval van assen en koppelingen  
Overmatige lekkage van afdichtingssmeermiddelen

Uitval van koppelings- en fundatiebouten 

Meer trillingen en lawaai 

Meer wrijving door hoger energieverbruik 

€ 1.350,-
Art.nr.: 1910108

€ 1.199,-
Art.nr.: 1910107 € 2.399,-

Art.nr.: 1910109

€ 3.499,-
Art.nr.: 1910110

€ 749,-
Art.nr.: 1914057
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CLARK DESINFECTERENDE HANDFOAM
De foam bedekt snel uw handen en laat geen sporen, plakkerige resten of sterke parfums achter,  terwijl de  
alcoholvrije technologie de huid niet uitdroogt waardoor dit product geschikt is voor regelmatig dagelijks 
gebruik. Biedt een snelle en effectieve desinfectie van de huid zonder dat hierbij water noodzakelijk is 
en doodt 99,99% van de schadelijke bacteriën en virussen.

Herpesviridae
Filoviridae
Flavivirus  
Hepatitis B-virus (HBV)
Hepatitis C Virus (HCV)
Hepatitis Delta Virus (HDV) 

Effectief tegen:
Pseudomonas aeruginosa
Staphylococcus aureus
Escherichia coli
Enterococcus hirae
Coronavirus 
Poxviridae

CLARK DESINFECTERENDE FOAM 
POCKET DISPENSER 50ML

CLARK DESINFECTERENDE FOAM 
POMP DISPENSER  600ML

Griepvirus
Paramyxoviridae
Rubella Virus 
Mazelenvirus
Rabiësvirus

De Clark Typhoon ventilator wordt gebruikt voor verschillende doeleinden. 
Zoals het verversen van lucht, voor koeling, het wegblazen van lasrook en  
andere schadelijke luchtvervuiling en/of gassen, maar ook voor het  
drogen van vochtige ruimtes. Door de grote luchtverplaatsing geschikt 
voor vele toepassingen. De Clark ventilator is gemaakt van HDPE en  
is ontworpen om onder de zwaarste omstandigheden  
te werken. 

KENMERKEN  
 Geschikt voor grote ruimtes, tunnels, kelders, scheepsruimen etc.
 Perfect voor luchtcirculatie, drogen van vloeren/gebouwen en gerichte koeling. 
 Kunnen eenvoudig worden gestapeld tijdens gebruik voor nog hogere opbrengst.
 Per ventilator kan tot 40 meter slang worden toegepast, eventueel kunnen 

   ventilatoren in serie worden geschakeld om dit te verlengen.
 Grote ventilatorbladen voor grotere luchtstroom en hogere efficiëncy.

CLARK VENTILATOREN TYPHOON

NEEM VOOR GROTERE AANTALLEN  CONTACT MET ONS OP:

Art.nr. Motor Diameter Luchttoevoer Toerental Afmeting Prijs

2237004 1.0 Pk 230v  300 mm 2266CFM  3400 RPM 50 x 39 x 54 cm € 179,-

2237005 Pneumatisch  300 mm 2200CFM 3250 RPM 50 x 39 x 54 cm op aanvraag 

OOK VERHUUR MOGELIJK 

Art.nr.: 0010269

van € 4,28 

NU € 3,50 
Art.nr.: 8790005

van € 12,08 

NU € 9,95
Art.nr.: 8790007

€ 229,- 
INCL.10 MTR. SLANG
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Maten: 38-48 Art.nrs.: 8834161 t/m 8834215

Bata SUMM+ collectie
De nieuwe SUMM+ collectie van Bata Industrials bevat hoogwaardige veiligheidsschoenen die 
veiligheid, duurzaamheid en comfort combineren met stijl. De collectie bestaat uit lichtgewicht, 
stabiele en antislip modellen – ontworpen met oog voor Italiaans vakmanschap en stijl. Deze 
veiligheidsschoenen zijn stijlvol en houden de voeten beschermd. Van leer tot technisch nylon 
en meer: álle materialen in SUMM+ weerspiegelen hun superieure prestaties in de extreemste 
werkomstandigheden.

PREMIUM FIT INLEGZOOL

ESD GECERTIFICEERD MAX. SLIPWEERSTAND (SRC)

SUMM TWO

SUMM SEVEN
SUMM ONE

SUMM SIX

SUMM FIVE
FlexGuard® antipenetratie insert

TPU-loopzool voor optimale grip

Lichtgewicht aluminium veiligheidsneuzen

Keuze uit lage, half hoge en hoge modellen

SUMM+ COLLECTIE
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800 LUMEN WERKLAMP FUNCTIE 

150 LUMEN ZAKLAMP FUNCTIE 

DRAAIBARE MAGNEET

DIMBAAR D.M.V DRAAIKNOP

SPECIFICATIES
 Accu: Li- ion 2500mAh
 Klasse: IP 54
 LED: 10 W+3W ( zaklamp) High power COB LED
 Lichtsterkte: 800 LM /150 LM (zaklamp)
 Gebruiksduur: 2 tot 12 uur
 Dimbaar: 0-100%
 Laadtijd: +/- 4 uur

CLARK DIMBARE LED INSPECTIELAMP 
Tot wel 800 lumen lichtopbrengst | Dimbaar d.m.v  draaiknop | Perfect hanteerbaar dankzij 
slanke vormgeving | Stevige draaibare magneet die in elke hoek vast te zetten is | De bo-
venkant van de inspectielamp is voorzien van een haak om de lamp snel en eenvoudig op 
te hangen | Met zaklamp functie |  

 € 49,-
Art.nr: 8040059

VANAF
€ 59,-



 

GRATIS LIPOWER 4.0 AH ACCU-PACK BIJ AANKOOP VAN DE ACCU  
BOORSCHROEFMACHINE 18V EN ACCU SLIJPER 18V (ART.NR.0010962)

11

Steigerbumperset 30 cm Safeclamp ladderklemmen Rolsteigerslot Spider Laddermat 130 cm Wandafstandhouder

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 

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

SuperPRO industrietrappen 

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 |

SuperPRO reformladders 

4 cm diepe sporten voor meer stacomfort | Anti-slip doppen |  
Ergonomische profielen | Toprollen vanaf 2 x 12 / 3 x 10 sporten | 

ACCU COMBO-SET 18V 
Combo Set: BS 18 LT BL SE + SSW 18 
LTX 400 BL SE (LiHD 4.0Ah + 5.2 Ah 
Li-Power + ASC 55) 

ACCU BOORSCHROEFMACHINE 18V 
BS 18 LT BL SE (2xLiHD 4,0Ah,  
ASC 55)

ACCU SLIJPER 18V MET REM 
WB 18 LTX BL 125 Q SE body

RECHTE SLIJPER 230V 
G 400

ACCU ALLESZUIGER BODY 
AS 18 L PC COMPACT

Nullastoerental: 25000/min
Opgenomen vermogen: 400W
Toerental bij belasting: 11700/min
Spantangopname: 6 mm

Spanning: 18V
Onbelast toerental: 9000 omw/min
Spildraad: M14
Schijf-Ø: 125 mm

Accuspanning: 18 V
Luchtv. max.: 2100 l/min
Onderdruk: 120 hPa (mbar)
Filteroppervlak: 3000 cm2
Inhoud reservoir: 6 l
Zuigslang-Ø: 32 mm
Slanglengte: 2.5 m
Meetonzekerheid K: 2 dB(A)

Optimaal vermogen voor de zwaarste toepassingen

Unieke Metabo Brushless-motor

Geïntegreerde werklamp voor het verlichten

2x 4.0 LiHD 
Gratis 1x 5.2 LiPower accu

Art.nr.: 8302208 Art.nr.: 8302109 Art.nr.: 8302210 Art.nr.: 8302196 Art.nr.: 8302198

Art.nr. Treden Lengte in cm Prijs
8302051 2 x 10 275 - 240 € 229,-
8302052 2 x 12 325 - 550 € 269,-
8302053 2 x 14 375 - 650 € 319,-
8302056 3 x 10 275 - 625 € 369,-
8302057 3 x 12 325 - 775 € 449,-

€ 124,95
VANAF 

€ 59,95

Set van 2 
€ 99,95

€ 34,95

€ 39,95

€ 229,-
VANAF 

€ 425,-
Art.nr.: 3451578

€ 249,-
Art.nr.: 3450400

€ 139,-
Art.nr.: 3450951

€ 119,-
Art.nr.: 3456381

€ 119,-
Art.nr.: 3456667

Set van 4 
€ 49,95

10
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INKLAPBARE ZAAG VOOR  
ISOLATIEMATERIAAL
 
Golfvertanding speciaal ontworpen voor het 
zagen van isolatiemateriaal en foams.

BITSET 35-DELIG 

35-delige bitset met 29 bits, 4 krachtige magnetische moerdrivers, 1 
magnetische quick release-bithouder en 1 socket-adapter. TORX  
Bits zijn gekleurd, voor gemakkelijke identificatie.

Aandrijving: 1/4” DIN 3126-C6.3, ISO 1173

Afwerking: gezandstraald

OPEN GEREEDSCHAPSTAS 

Met 10 interne en 11 externe opbergvakken. Open Toolbag voor  
gemakkelijk bereik en gebruik.

Rolbandmaat clip en waterpas houders

Watervaste bodem
Comfortabele greep en schouderband

DOORSTEEK DOPPENSET 14-DELIG 

Voor zeskant, Torx en vierkant. Inhoud set: 
12 Pass-trough doppen: 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 19, 21, 22, 24 mm
1 Pass-trough ratel, met  
flexibele kop, 72 tanden /  
actie hoek 5˚  
1 Pass-trough 
 verlengstuk, 75 mm.

MULTITOOL 18-IN-1, IN NYLON POUCH

Inklapbare, veelzijdige multitool met 18  
functies van heavy duty aluminium. De tool 
is voorzien van automatische filterbewaking 
voor hoge veiligheid. Incl. handige duurzame  
canvas opbergetui. 

FORMAT GEREEDSCHAPSMODULES

FORMAT GEREEDSCHAPSWAGENS/ VERRIJDBARE WERKBANK 
Stevige plaatstalen constructie | leverbaar met legplanken of volledig uittrekbare schuifladen (elk apart indeelbaar met diverse ge-
reedschapmodules), afzonderlijke vergrendeling tegen onbedoeld openen tijdens het rijden |  ladegeleiders op kogellagers | afsluitbaar 
met cilinderslot |  Oppervlak gepoedercoat  | 2 binnenliggende massief rubberen loopwielen en 2 massief rubberen zwenkwielen met 
met rol-draairem (totale stop). Alle wielen hebben kogellagers voor optimaal rijcomfort |  
In diverse afmetingen en uitvoeringen leverbaar 

ZELF SAMENSTELLEN  
Wij hebben een ruim assortiment FORMAT  

verrijdbare werkbanken, gereedschapswagens  
en modules. Benieuwd naar de mogelijkheden 

of een offerte op maat? 
Neem gerust contact met ons op !

€ 19,95
Art.nr.: 3070686 € 49,-

Art.nr.: 3070365

€ 27,50
Art.nr.: 3070687

€ 27,50
Art.nr.: 3070563

€ 19,95
Art.nr.: 3070689

VANAF
€ 695,-
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De gevulde 308-delige Gedore gereedschapswagen is voorzien van zeven lades met ladeblokkering tegen 
omvallen. De wagen heeft vier gekogellagerde zwenkwielen waarvan twee met rem en kan volledig wor-
den afgesloten door middel van een cilinderslot. Het draagvermogen van deze toolstation bedraagt 400 
kg. Het Gedore gereedschap waarmee de wagen wordt geleverd, is verdeeld over 10 inlays. Daarmee zijn 
er vijf lades van deze toolstation gevuld en zijn er twee lades over voor eigen inrichting.

GEDORE gereedschapswagen gevuld 308-dlg.

GEDORE borgringtangenset 4-dlg. GEDORE momentsleutel Torcofix

7 brede lades ( 640 x 400 mm)

Totaal draagvermogen: 400 kg
Centraal afsluitbaar door cilinderslot

incl. 308 verschillende gereedschappen verdeelt 
over 10 inlays

KENMERKEN

4 zwenkwielen op kogellagers

1 tang voor buitenspannende  
borgringen recht 10-25 mm
1 tang voor buitenspannende 
borgringen recht 19-60 mm
1 tang voor buitenspannende 
borgringen gebogen 12-25 mm
1 tang voor buitenspannende 
borgringen gebogen 19-60 mm

INHOUD

Een uiterst robuste, compacte en lichte rateltakel voor 
het hijsen, trekken, spannen en sjorren in alle richtin-
gen. Met één handeling kan de rateltakel in z’n vrijloop 
gezet worden. 

YAM - 500 kg met 1,5m hijshoogte slechts 2,8 kg.

 Type Veilige werklast 
(kg)

Handkracht 
max. (kg)

Lastketting
DxT (mm) 

Aantal 
parten

Bouw-
hoogte

Gewicht
(kg)

Artikelnum-
mer Prijs

YAM 500 500 35 4,3 x 12 1 265 2.8 4000033 € 159,-

YA 1000 1000 37 5,6 x 17,1 1 312 7.5 P0245917 € 239,-

YA 1600 1600 30 7,1 x 21 1 352 9.2 P0245918 € 269,-

Type Veilige werklast 
(kg)

Handkracht
max. (kg) 

Lastketting
DxT (mm)

Aantal 
parten

Handketting
DxT (mm) Bouwhoogte Gewicht 

(kg)
Artikelnum-

mer Prijs

C21 - 0.5 500 26 4,3 x 12 1 4,5 x 23 275 5,5 P0245884 € 149,-

C21 - 1.0 1000 32 5,6 x 17 1 4x5 x 23 310 8,9 P0245885 € 169,-

C21 - 1.5 1500 33 6,5 x 19 1 4,5 x 23 340 12,6 P0245886 € 199,-

C21 - 2.0 2000 33 7,5 x 21 1 4,5 x 23 380 16,6 P0245887 € 249,-

C-21 - 500 kg met 3m hijshoogte slechts 5,5 kg.

Zeer compacte en lichte body, makkelijk om te dragen. Sterk en vormvast door hoogwaardig metaal en duurzame remschijven 
voor een langere levensduur.

Standaard levering: 3 meter hijshoogte (maximale afstand tussen boven- en onderhaak). 2,5 meter bedieningshoogte.

Kenmerken: Laag eigen gewicht, compacte afmetingen en 
geringe hefboomkracht bij vollast. Lastdrukrem die de last op 
iedere gewenste hoogte vasthoudt. Veilige werking door het 
gepatenteerde dubbel palsysteem. Vrijloop mogelijk in  
onbelaste toestand.

Optie: Andere hijshoogtes en bedieningshoogtes zijn eveneens mogelijk.

Dommekrachten | Type DMK (standaard model)

Standaard levering: Standaard levering: 1,5 meter hijshoogte, andere hijshoogtes zijn eveneens mogelijk.

 Type
Veilige 

werklast 
(kg)

Bouw-
hoogte 

(mm)

Hefhoogte 
(mm)

Klauwhoogte
laagste stand 

(mm)

Gewicht
(kg)

Artikelnum-
mer Prijs

DMK-1 5 1500 725 350 70 12 P0245783 € 209,-

DMK-3.0 3000 725 350 75 20 P0245784 € 259,-

DMK-5.0 5000 725 350 75 29 P0245785 € 299,-

Dommekrachten worden gebruikt om zware lasten op 
te tillen, te ondersteunen of weg te drukken. DMK dom-
mekrachten hebben een robuuste constructie met een 
grote stabiele voetplaat, ideaal bij het heffen van zware 
machines. 

Kenmerken: Veiligheidsslinger met inklapbare hand-
greep. Lage krachten door optimale overbrengingsver-
houdingen

Gecontroleerd aandraaien van schroeven 
in het bereik van 40-200 N · m / 30-150 
lbf ft. Instelbare, ontgrendelende en 
robuuste momentsleutel met geïnte-
greerde ratel met vierkantaandrijving 
voor industrie en ambacht. 1/2 “ 
paddestoelkop omkeerbaar vierkant  
met kogelvergrendeling.

GEDORE sleuteltang 10’’ / 250mm

Functie van schroefsleutel en tang in één 
gereedschap. De sleutel is verstelbaar,  
universeel gereedschap voor het schroeven.
Perfect voor het buigen, vasthouden, persen 
en grijpen van verschillende werkstukken. 
Optimale en ergonomische aanpassing van 
de handpositie aan de openingsbreedte  
van de bekken resp. sleutelbreedte.

€ 49,-
Art.nr.: 3001056 

€ 2.049,-
Art.nr.: 3000222

€ 39,90
Art.nr.: 3007889

€ 149,-
Art.nr.: 3009816



 

€ 349,-
€ 489,-
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Taurus (TGB) enkel oploopbaarAtlas ladders
De enkel oploopbare Taurus biedt extreem veel comfort en 
stabiliteit. De zwarte coating geeft niet af. Verkrijgbaar van 3 
tot 12 treden.

De Atlas is een lichtgewicht aluminium ladder. Ideaal voor op de 
bouw of werkplaats. De unieke D-sport zit door de speciale vorm 
stevig op zijn plek. Bovendien geeft het brede oppervlak je meer 
stacomfort. Verkrijgbaar in meerdere varianten.

Type Art. nr. Prijs

  Atlas 1 x 10 P0626972 € 85,-
Atlas 1 x 12 P0626973 € 109,-

Taurus (TDO)  dubbel oploopbaar
Dé toptrap voor bouw en industrie. Extreem 
goed op het gebied van stabiliteit en levens-
duur. Verkrijgbaar van 2 tot 12 treden.

Type Art. nr. Prijs

TDO 2x2 P0627067 € 99,-
TDO 2x3 P0627365 € 175,-

TDO 2x4 P0627366 € 195,-

TDO 2x5 P0627367 € 225,-

TDO 2x6 P0627368 € 255,-

TDO 2x7 P0627369 € 285,-

TDO 2x8 P0627370 € 335,-

TDO 2x10 P0627371 € 415,-

TDO 2x12 P0627075 € 495,-

Type Art. nr. Prijs

TGB 3 P0627059 € 155,-
TGB 4 P0627060 € 175,-

TGB 5 P0627061 € 195,-

TGB 6 P0627062 € 225,-

TGB 7 P0627063 € 255,-

TGB 8 P0627064 € 275,- 

TGB 10 P0627065 € 345,-

TGB 12 P0627066 € 415,-

Bordestrap 60 graden - 6 treeds
De Altrex Bordestrap is een modulair systeem met ongekende 
mogelijkheden. De meest robuuste en stabielste in zijn soort. 
Beschikbaar in meerdere types, hoogtes en opties.  
Deze variant heeft een bordeshoogte van 147cm.

Combo set 
KC18DD WDZ DS18DD / 
WH18DDI |  2x 3,0Ah HSC in 
HSC II | 

Heteluchtpistool 
RH600T LAZ  | 230V, 2.000 W  | 
250° - 600° in kunststof KOFFER 
|  2x 3,0Ah HSC in HSC II | 

WAZ Premium stofzuiger 
RP250YDL |  230V, 1.000 W, 25 L, Klasse L

Haakse slijpmachine 
G13BYEQWDZ | 230V | 1.320 W |  125MM 
| met rem en dodemans schakelaar | BL | 
LVH in doos | 

Slijpmachine set 
G23STCP2Z | G13STA | 250MM+G23ST 
230MM | incl. diamantbladen in doos | 

Andere wensen qua afmetingen, vraag naar de mogelijkheden of stel deze zelf  
samen op bordestrap-altrex.nl

VANAF
€ 155,-

€ 1.499,-
Art.nr.: 8300133

Art.nr.: 3411135

€ 235,-

Art.nr.: 3410787

€ 35,-

Art.nr.: 3410004

€ 149,-

Art.nr.: 3411099

€ 219,-
Art.nr.: 3411134

€ 119,-
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Oxxa Welder 53-735

KENMERKEN
Type B, hoge vingergevoeligheid

Waarde: 2111X

Gestikt met Kevlar garen

Dikte leer: 0.7 - 0.9 mm

Chroom-6 vrij

Snijbeschermingsniveau: B
EN 388:2016 normering

Lashandschoen gemaakt van zeer soepel geitenleder (0.7-0.9 mm) 
geschikt voor Tig en Mig/Mag lassen. De handschoen is een 
 5-vinger model en is voorzien van een splitlederen 15 cm kap. De 
handschoenen worden per 12 paar verkocht.

Oxxa X-Welder Pro 53-800
Lashandschoen met verlengde kap, gemaakt van zeer soepel rund-
nerfleder (0.9-1.0 mm) en rundsplitleder (1.1-1.2 mm) geschikt voor 
allround laswerkzaamheden. De handschoen is een 5-vingermodel, 
heeft een gepolsterde palm voor meer comfort en bescherming en 
palmversterking. De handschoenen worden per 6 paar verkocht.

KENMERKEN
Type A, met zware molton voering

Waarde: 313X

Gestikt met Kevlar garen

Ingezette (Keyston) duim voor
maximale anatomische vorming

Chroom-6 vrij

Snijbeschermingsniveau: B
EN 388:2016 normering

NIEUW IN ONS ASSORTIMENT  
BÖHLER WELDING LASAPPARATUUR !

De lasapparatuur van Voestalpine Böhler Welding staat voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Samen met de lastoevoegmaterialen vormt 
dit een “Best in Class” lasverbinding.

De Uranos 1500TLH is met zijn 3,9 kg de lichtste en kleinste Tig-DC lasmachine in de markt. Met zijn aansluitspanning van 230 Volt is hij 
overal inzetbaar. Nu in een speciale hard kunststof koffer en compleet geleverd inclusief Tig lastoorts, werkstukkabel, reduceerventiel 
en laskabel. Maximale lastroom is 150 A .

KENMERKEN
Lasstroombereik 5 A - 150 A

Puls Tig lassen tot 500 Hz
Anti stick functie

Primaire aansluiting 1 x 230 Volt ± 15%

Afmetingen lxbxh 260 x 115 x 250 mm
Inschakelduur 30% bij 150 A en 100% bij 110 A 

Volledige professionele Tig lasmachine inclusief:
Up en downslope – HF ontsteking – pulserend Tig – hotstart – 2 takt / 4 takt.

Maten: 9, 10 & 11 Art.nrs.: 2890090, 2890091, 2890092 Maat: 10/XL Art.nr.: 2890094
MEER LASPRODUCTEN? SCAN DE QR-CODE ! 

€ 7,00 per paar € 2,80per paar

€ 1.375,-
Art.nr.:  2080046
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KOOP DE BESTE 3M™ SPEEDGLAS™ LASHELMEN  NU NOG  VOORDELIGER ! 

3M™ SPEEDGLAS™ G5-01 
met 3M™ Adflo™,   
zonder lasfilter

Art.nr Omschrijving Prijs

2821037 Lasfilter G5-01TW |  Natural Color-technologie € 329,-

2821036
                Lasfilter G5-01VC | variabele kleur | Natural Color- 
                technologie

€ 349,-

3M™ SPEEDGLAS™ LASHELM G5-02 
met gebogen, automatisch donkerkleurend filter 
hoofdband, reinigingsdoekje en tas

3M™ SPEEDGLAS™ 9002NC LASKAP  
met Speedglas Lasfilter 9002NC kleur 8-12

€ 799,-
Art.nr.: 2821030

€ 699,-
Art.nr.:  2821077

€ 199,-
Art.nr.:  2820113

NIEUW IN ONS ASSORTIMENT  
VANAD HIGH PERFOMANCE CNC SNIJMACHINES !

VANAD LASER VANAD AUTOGEEN

VOOR HET SNIJDEN VAN MATERIALEN D.M.V. AUTOGEEN,  
DE NIEUWSTE PLASMA TECHNOLOGIE OF FIBERLASER:

VANAD COMBI

SCAN DE QR-CODE VOOR  MEER INFO EN 
CONTACT MET ONZE LASSPECIALISTEN !
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De organisatie van de gereedschappen is complex vanwege de vele variaties in die spe-
cifieke gereedschappen. Met daarbij een verhoogd risico op het maken van menselijke 
fouten. Een tweede aspect is het gereedschap dat al eens gebruikt is. Voor een deel kun-
nen die gereedschappen voor andere klussen worden ingezet, maar in de praktijk is de 
verleiding bij de medewerkers groot om elke keer voor nieuw gereedschap te kiezen. Het 
gevolg is dat de voorraadwaarde van het gebruikte gereedschap toeneemt en tegelijker-
tijd er meer nieuw gereedschap ingekocht wordt. Door het toepassen van Smart Inventory 
Solutions is deze complexe situatie op te lossen. Waardoor de efficiëntie per project ver-
hoogd wordt.

De uitdaging

Beheersbaarheid doormiddel van software 
is de basis van de oplossing die hieruit 
kwam. Door deze implementatie wordt het 
beheren van aanvulling, inzicht en registra-
tie waar welke materialen zijn inzichtelijk. 
Op ICT gebied de grootste uitdaging om 
deze oplossing toepasbaar te maken in de 
praktijk. Voor een zo optimaal mogelijke 
uitwerking moeten verschillende partijen 
met elkaar gekoppeld worden. Hierbij den-
kend aan een technisch beheerpakket, een 
3D programma, het pakket om bestellingen 
te plaatsen om zo de voorraden op peil te 
houden, het externe pakket voor de correc-
te werking van uitwisseling van gegevens 
rondom de voorraden en het pakket van ECI 
Gatewisetm, voorheen Trivest Connect. 

Uitvoering in de praktijk

Het  platform dat de inkoop- en verkoop-
processen automatiseert waardoor er een 
correcte communicatie plaatsvindt tussen 
de ERP-pakketten van Bus Industrial Tools 
en Hawo. Het Smart Inventory Solutions 
systeem is voor 100% in gebruik bij Hawo. 
Het systeem bestaat uit vier Smart Stock en 
één Smart Lock vending machines gecom-
bineerd.

Door de modulaire opzet is het mogelijk 
voor Hawo in de toekomst te upgraden. 
Elke vending machine is voorzien van het 
management product systeem met alle 
nodige informatie van de voorraden. De 
programmeurs kunnen eenvoudig per ma-
chine vastleggen welke gereedschappen er 
gebruikt gaan worden doormiddel van een 
gereedschapslijst.

Smart Inventory Solutions van Bus Industrial Tools, is de oplossing voor het beheer van 
gereedschappen en verbruiksmaterialen. Te behalen resultaten hieruit zijn: verlaging van 
voorraadkosten, optimalisatie en standaardisatie van de door Smart Inventory Soluti-
ons beheerde producten. Smart Inventory Solutions dé oplossing voor de businesscase 
van Hawo; Maatwerk om het voorraadbeheer van gereedschappen beter te organiseren’. 
Hawo, een familiebedrijf gevestigd in Rijssen, is expert in draaien, frezen, kotteren, lascon-
structies en assemblage.

Verhoging efficiëntie door SIS 

KLANTNAAM: HAWO Rijssen 

INDUSTRIE: Machinebouw

SIS IN GEBRUIK: Smart Stock & 

Smart Lock

Service

Zoals hierboven besproken biedt de Smart 
oplossing ook beheersbaarheid op het ge-
bied van aanvulling van de vending ma-
chines. Door de communicatie tussen de 
ERP-pakketten is Bus in staat om snel te 
schakelen wanneer voorraden onder een 
minima komen. De bestellijst met aan te 
vullen artikelen wordt persoonlijk door de 
logistieke medewerkers bij Hawo aange-
vuld. Behalve de aanvulling wordt het on-
derhoud van de vending machines volledig 
verzorgd door Bus. Dit neemt nog een tijd-
rovende schakel weg bij Hawo wat resul-
teert in nog minder handelingen.

KLANTCASE: HAWO RIJSSEN



SCAN DE QR- CODE OF GA NAAR 

WWW.BUS.NL/INSCHRIJVEN-NIEUWSBRIEF

BUSINESSNIEUWS DIGITAAL EN ONZE 
NIEUWSBRIEF ONTVANGEN?

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


