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LAGER HEFHULP BHT
De simatool BHT is, met een maximale hefcapaciteit van 500 kg, de ideale oplossing voor het 
heffen, draaien, verplaatsen en monteren van middelgrote en grote lagers.
BHT 300-500 voor buitendiameters van 300 tot 500 mm.
BHT 500-700 voor buitendiameters van 500 tot 700 mm.
De set bestaat uit 1 hijswerktuig, 1 paar beschermende handschoenen, 1 paar anti-rotatie 
mechanismen, 2 hijsriemen.

03520592 (BHT300)
03520594 (BHT500)

VEILIGHEIDS SNELKOPPELING ISO B12
Polymeer aansluiting, versterkt met glasvezel. Diam. Doorgang: 6mm. Rendement: 883l/min bij 6 
bar met Delta P 10%. Nominale druk: 16 bar. Temperatuur: -15  tot +70 ˚C
Type A: Inwendig koppelingsstuk. Type B: Uitwendig koppelingsstuk. Type C: Koppelingsstuk voor 
slang.

06262246 - 06262254 (TYPE A)
06262262 - 06262278 (TYPE B)
06262298 - 06262314 (TYPE C)

ISOLINE CILINDER
Eersteklas cilinders voor vele toepassingen
Boring 32 t/m 125 hebben een Adaptive Cushioning System (ACS). Daardoor geen instelling van de 
buffering vereist, cilinder past zich automatisch aan de toepassing aan
Cilinders en bevestigingen conform ISO 15552 / ISO 6431 / VDMA 24562 /  NFE 49-003-1
Boring 32 t/m 125  uitvoeringen worden standaard met magneet geleverd
Nieuw is onze IO link sensor.  
Polyurethaan afdichtingen zorgen voor efficiënte werking met lage weerstand, lange levensduur en 
goede loopeigenschappen 
Deze nieuwe serie, met onze standaard garantie van 2 jaar, is leverbaar in slaglengtes tot 3 
meter. Naast de standaard serie zijn er nog 28 verschillende speciale uitvoeringen te verkrijgen, 
waaronder verdraaiingsvrije of vierstanden cilinders, eventueel voorzien van andere afdichtingen. 
Als accessoires zijn reed- en solid state schakelaars leverbaar en een uitgebreide serie 
bevestigingen.

ISOliner PRA/802… en RA/802…

H20 LUCHTHASPEL
Luchthaspel H20, 12meter slang 1/4’’ en koppeling.
Certificeringen CE. Lengte aansluitslang 1,5M, materiaal PVC/PUR. 
Recycling van materiaal 100%. Diameter slangaansluiting 10mm.
Geleverd met slang. Medium: Perslucht, Water.
Slangtype A. Gewicht 3kg. Kleur Blauw.
Diameter van de werkslang 6 mm. Lengte van de werkslang 12M.
Max. werkdruk 1,2 Mpa.

27310108

€750,00

v.a. €12,15

P.O.A.

€169,00
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Nieuwe Serie: 15% goedkoper!

 TYPE A

®



Biesheuvel Techniek levert een compleet 
programma A-merk appendages, afsluiters 
en meet & regel componenten, ook 
samengebouwd tot complete systemen. 

SEGMENTEN:
•  Water en waterbehandeling
•  Chemie en petrochemie
•  Olie- & gas-, tank op- & overslag
•  Scheepsbouw & -reparatie
•  Utiliteitsbouw
•  OEM en industrie breed

Seal Center Benelux  
Zwolle
Contact: Ewout Groen
Tel. 038-467 33 39

Seal Center Benelux  
Den Bosch
Tel. 073-621 88 88

Biesheuvel Techniek 
Spijkenisse
Contact: Olaf Maters
Tel. 0181-65 06 10

Biesheuvel Techniek
Cuijk
Contact: Peter Colmbijn
Tel. 0485-31 58 04

Onze specialisten adviseren u over de toepassing en Up-Time van processen en systemen.
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TRANSPARANTE SLANG PUN-H-T
Monitoren was nog nooit zo makkelijk.
Bestand tegen o.a. hydrolyse en microben. Bovendien mogen ze in contact komen met water tot 
een temperatuur van 50 °C zonder kans op beschadiging. 
Toepassing in praktisch iedere omgeving en proces; ook wanneer het zeer vochtig is en zélfs in de 
voedingsmiddelenindustrie.
Volledig transparante uitvoering. Dit biedt de gebruiker de mogelijkheid om een snelle visuele 
controle uit te voeren op de aanwezigheid van vaste deeltjes, vocht of olie in de perslucht. Easy 
monitoring… 

GEKALIBREERDE SPIRAALSLANG
Polyurethaan-Polyester slang. Voorzien van roterende koppelingen 1/4.
Uitvoeringen:
Doorsnede 6x4 / Lengte 2 of 4 mtr
Doorsnede 8x5 / Lengte 2, 4 of 6 mtr.

06261906 - 06261922

v.a. €13,55

Bestelnr. Type Prijs / mtr
06149444 PUN-H-10X1,5-TBL € 1,29
06149448 PUN-H-12X2-TBL € 1,78   
06149464 PUN-H-4X0,75-TBL € 0,40
06149466 PUN-H-6X1-TBL  € 0,59 
06149468 PUN-H-8X1,25-TBL € 0,85
06149772 PUN-H-10X1,5-TBL-300 € 1,32
06149780 PUN-H-12X2-TBL-200   € 1,90
06149806 PUN-H-4X0,75-TBL-500   € 0,40
06149814 PUN-H-6X1-TBL-500 € 0,60
06149822 PUN-H-8X1,25-TBL-400 € 0,88
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IP67 DIGIMATIC SCHUIFMAAT 500-706-20 
ABSOLUTE DIGIMATIC IP67 Schuifmaat (vernieuwd Model)
Waterdichtheid conform IP67
Grote aflezing op LCD display van 9mm
Uitstekende weerstand tegen koelvloeistoffen en smeermiddelen
Batterijduur: 20.000 uur
Meetbereik 0-150mm

17029926

9565HX1 230V HAAKSE SLIJPER 125 MM
Duurzame en veilige slijper door gepatenteerd SJS-systeem.
Optimale bescherming tegen stof dankzij labyrint afdichtingen en stofdichte schakelaar.
Optimale levensduur door extra gecoate anker- en veldwikkelingen tegen binnendringend gruis.

19112742

SCHUIFMAAT 0-150MM 530-104
Dit is een standaard model analoge schuifmaat met nonius die u de volgende voordelen biedt:
Schaalverdeling en nonius zijn matverchroomd voor duidelijke leesbaarheid.
Verhoogde geleidingen.
Bereik: 0 - 6 inch / 0 - 150 mm .
Borgschroef aan bovenzijde.

17021175

GATZAGENSET EN SPIRAALBORENSET
HSS-Co 8% Bi-Metaal Set Gatzagen 61.105, met Quick Change houder en adapters.
Ø 16, 19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 64, 76 mm, houder 2, adapter klein (5x), adapter groot (7x).
Gevuld met gatzagen uit artikelgroep 61.105.

HSS SET SPIRAALBOREN TiN-tip 1-13 MM
DIN 338, geslepen uitvoering, met kruisaanslijping vanaf 2 mm, oplopend met 0,5 mm.
TiN coating voor hogere productiviteit/standtijd. Gevuld met boren uit artikelgroep 11.451

€139,00

€99,00

€23,00

iNCL. 5 doorSLiJpSCHiJVeN

€95,00
20045105 - Spiraalborenset

€125,00
20063062 - Gatzagenset
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PENDELDECOUPEERZAAG STE 100 QUICK
710 Watt elektronisch regelbare pendeldecoupeerzaag, extreem smal.
Precies zagen, aangepast aan het materiaal, door variabel aantal slagen, pendelslag en 
diepliggende, veerondersteunde zaagbladgeleiding.
Gereedschapsloze zaagbladwissel met automatische afvoer.
Inschakelbare spaanblaasfunctie voor vrij zicht op het zaagbereik.
Vario-Constamatic (VC)-volle-golf elektronica voor het werken met slagfrequenties aangepast aan 
het materiaal, die onder belasting constant blijven.
Afzuigmogelijkheid door aansluiting van een alleszuiger.
Geleiderail en geleidingsinrichting als toebehoren leverbaar.

19092320

€149,00
3M CUBITRON II FIBER SCHUURSCHIJVEN
Gebruiksduur tot 5x langer dan van een traditionele fiberschijf, 2x sneller dan een traditionele 
fiberschijf. Beperkte warmteontwikkeling. Verhoogde productiviteit. Te gebruiken met de zwaardere 
High Performance steunschijven.
982C: Speciaal ontwikkeld voor het bewerken van staal. Verwijderen van lasnaden. Maken van 
smeltbaden. Afschuinen voor het lassen.
987C: Dringt dieper door in het metaal en snijdt zeer constant en snel door de taaiste metalen. Voor 
toepassingen op warmtegevoelige metalen zoals roestvrij staal, aluminium en nikkel legeringen.

982C: 23206212 - 23206538
987C: 23206214 - 23206224

SCOTCH BRITE CLEAN & FINISH
Non-woven nylon weefsel geimpregneerd met aluminiumoxide of silicium-carbide schuurkorrels. 
Nat en droog gebruik. Agressief en zeer flexibel. Reinigen, schuren, finishen en matteren van 
metalen, houten en kunststof producten, gelakte oppervlakken etc. Voor hand en machinale 
toepassingen. 

23204110-23204130

SCOTCH BRITE HANDPAD
Gemaakt van sterk met Aluminiumoxide schuurkorrel geïmpregneerd nylon weefsel. Kan niet 
scheuren of versplinteren. Gebruik zowel droog als nat.

23204090-23204100

v.a. €1,50

v.a. €35,00
€29,95
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PARKA FRANEKER
Parka met uitneembaar Fleecejack met mesh polyester voering. 
Simply No Sweat is een extreem ademend laminaat, speciaal ontwikkeld voor optimale 
bescherming tegen regen, wind, sneeuw en kou met het meeste comfort. Verbeterde werkprestatie 
in slecht weer. RET 5.2 garandeert snelle doorvoer van transpiratievocht naar de buitenkant van de 
kleding. Uitritsbare mouwen en een aansnoerkoord in de taille. Separaat te bestellen. Capuchon 
in kraag met aansnoerkoord achterhoofdinstelling en gehoormembraam. Kleuren: Hi-Vis orange - 
Hi-Vis yellow.
Maten XS - 4XL en S - 5XL.

22090600 t/m 22092268 (Oranje)
22092946 t/m 22092960 (Geel)

RWS OVERALL ANTWERPEN
Hoog draagcomfort en vochtopname van zweet door katoenen binnenzijde. Hoge trek- en 
scheursterkte door polyester aan de buitenzijde. Nauwelijks verkleuring en krimp door wassen. 
Fluoriserende werking blijft na veelvuldig wassen binnen gestelde normen. Buitenzijde is 
vocht en vuilafstotend. Ideaal voor werkzaamheden in de openlucht. Elastisch ruggedeelte met 
extra flap. Elastiek in taille in voorzijde. 2 zakken met intast.2 borstzakken met klep. Achterzak. 
Telefoonpocket. Verdekte voorsluiting met drukknopen door flap. Dubbele duimstokzak. Verstelbare 
manchetten d.m.v. drukknopen.
Hi-Vis Orange - Hi-Vis Yellow. Maten 46-66. 

22092982 t/m 22093002 (Oranje)
22092962 t/m 22092980 (Geel)

SELSEY REGENJAS & SOUTHEND REGENBROEK
Regenkleding 100% waterdicht en winddicht. Ademend. 150% elastisch. Zeer slijt- en scheurvast. 
Lange levensduur. Licht gewicht. Milieuvriendelijk en economisch. 
Regenjas Hydrosoft 85cm. Ritssluiting met drukknopen. Verstelbare elastische mouwen met 
drukknopen. 2 voorzakken met klep. Vaste capuchon. Okselventilatie.
Regenbroek Elastiek in de taille. Verstelbare broekspijpen met drukknopen. 
Kleuren: navy - green - yellow – royal blue – orange.
Maten S-3XL.

v.a. €67,50v.a. €119,00

v.a. €95,00

SiMpLY No SweAT

UTAH PARKA RS LINE
Vaste stepvoering. 2 borstzakken met klep. 2 steekzakken met rits. Binnenzak. Napoleonpocket. 
ID houder lus. Manchetten verstelbaar door klittenbandsluiting. Capuchon in kraag met 
aansnoerkoord, achterhoofdinstelling en gehoormembraam. Ritssluiting verdekt met dubbele 
stormflap met drukknoopsluiting. 220 grams 100% polyester PU coating. Hi-Vis Orange/black - Hi-
Vis Yellow/black. Maten S-4XL.

22093004 t/m 22093016 (Geel/Zwart)
22093018 t/m 22093030 (Oranje/Zwart)

v.a. €26,00
22090530 t/m 22090580 (Navy Regenjas)

v.a. €15,00
22090555 t/m 22090589 (Navy Regenbroek)

SeT
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VEILIGHEIDSLAARZEN BBZ6000BL S5
Rubber neopreen S5 laarzen, uniek in hun soort. De voordelen van een rubber laars worden 
gecombineerd met een hoog draagcomfort van neopreen en een goed voetbed. Ideaal voor 
iedereen die veel op laarzen loopt. Nooit meer koude en pijnlijke voeten! HRO: olie- en 
hittebestendig tot 300°C. SRC: anti-slip, hoogste normering. Rubberen zool, zeer slijtvast.
EN ISO 20345:2011 S5 CI.
Stalen neus en stalen tussenzool.
CI: Koude isolatie tot -17°C, 100% waterdicht.
Aerospencer© ademende voering en Buckler Boots® inlegzool.

22019941 - 22019948
MT 40-47

HANDREINIGER ACTIESET
GRATIS bescherming- en verzorgingscrème bij aankoop van  
2 blikken Dreumex Handreiniger
Dreumex heeft voor iedere vervuiling een geschikte handreiniger met extra reinigingskracht 
dankzij huidvriendelijke microkorrels. Deze aanbieding is geldig bij aankoop van 2 blikken Dreumex 
Classic, Special of Plus.

07070314 (Classic Set)
07070316 (Plus Set)
07070318 (Special Set)

WERKLAARZEN B601SMWP
Stoere werklaars gemaakt volgens de Goodyear Welted methode. De sterkste manier om de zool 
aan de schacht te bevestigen. Met unieke Buckler Boots garantie: body and sole together forever. 
Zolang de oorspronkelijke zool niet is versleten garandeert Buckler Boots deze unieke constructie. 
Bovendien is de laars voorzien van een waterdicht ademend membraansysteem.
EN ISO 20345:2011 SB/P HRO.
Stalen neus en stalen tussenzool.
100% waterdicht.
Cambrelle© voering en Buckler Boots® inlegzool.

22010006 - 22010020
MT 40-47

HERBRUIKBARE OORDOPJES G-SOFT PLUS
Herbruikbare oordopjes met vinyl koordje van halfrigide polymeer. Meerdere holle kegeltjes van 
soepel silicone voor een drievoudige bescherming tegen geluid. Het kunststof staafje zorgt voor 
een betere hygiëne: geen contact met de vingers. Doos met 50 paar doordopjes, verpakt per paar.
Demping: SNR=29dB; H=29dB; M=27dB; L=24dB.

22161662

€129,00

grATiS LAArZeNkNeCHT
grATiS LAArZeNkNeCHT

v.a. €57,00
AFNAME 4 Dz

+

€109,00

v.a. €32,50

SeT
Actie
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Nova levert betere prestaties en comfort om je de gehele dag 
energiek te houden. De Nova collectie beschikt over de laatste 
Walkline® technologie. Nova staat voor veiligheid en comfort. 
Hoogstaande microfiber materialen en ademende elementen
zijn gecombineerd met een dynamische TPU Quattrotech® 
Walkline® 2.0 zool om een schoen te creëren die heerlijk zit, 
extreem flexibel is, en er ook nog eens ultra stijlvol uitziet. 

NOVA

www.bataindustrials.com
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MICRO-FLEECE JACKET & SOFTSHELL JACKET 
(A) MICRO-FLEECE JACKET BOSTON
100% polyester Microflees jacket van 280 gr/m2 anti-pilling en antistatisch. De twee steekzakken 
en het mouwzakje zijn steeds uitgerust met YKK ritsen en zorgen voor een ultiem draagcomfort 
voor elke situatie.
Leverbaar in maten: XS t/m 3XL. Diverse kleuren beschikbaar, heren- en damesmodellen.

(B) SOFTSHELL JACKET STOCKHOLM
Moderne en luxe softshell jas. Winddicht, waterdicht met een heerlijk zachte, gewatteerde, 
ademende voering. De jas bestaat uit 94% Polyester, 6% elastaan en is 310 gr/m2.
De reflecterende piping op de schouder en achterzijde en de hoge kraag met afneembare capuchon 
zorgen dat deze jas uitermate geschikt is voor elke situatie.
Leverbaar in maten: S t/M 3XL. Beschikbaar in de kleuren Black and Real Navy.

WIPING PAPER PLUS 
Het multifunctionele Tork Wiping Plus Poetspapier bestaat uit 1 laag en is ideaal voor lichte 
afneemtaken en om de handen af te vegen. Het papier kan worden gebruikt in zowel Tork vloer- als 
wanddispensers, ontwikkeld voor veiligheid, efficiëntie en betrouwbaarheid. Ook is het geschikt 
voor de Tork Maxi Centerfeed Dispenser, ontworpen voor soepel gebruik met één hand. 
Afname per pak van 2 rollen.

14100003

BAS/BILLY VEILIGHEIDSSCHOENEN S3
The shoe that’s safe as houses.
De universele veiligheidsschoen: perfect voorbereid op vrijwel alles waar je tijdens een werkdag 
tegenaan zou kunnen lopen. De buitenzool stoot net zo moeiteloos zuur en olie af, als een paraplu 
water afstoot. Op de werkplaats of buiten in het veld, met de Bas/Billy blijf je altijd geconcentreerd 
op je werk.
Pasvorm/leest D - XD 
Maten  37-49
Bovenwerk Volnerf leer
Voering Hydro-Tec® Sanitized Silver
Loopzool GripForce® Duo / HRO
Antislip SRC
Industrie:  Agricultuur, Automobiel, Bouw, Chemie, Metaal

ROLHOUDERS POETSPAPIER
Wandrolhouder metaal voor papierrollen van 38cm breed en diameter 50 cm. 
Vloerstandaard metaal voor papierrollen van 38cm breed en diameter 50 cm.
Levering excl. poetspapier.

€27,80
14160088 Wandrolhouder

€33,06
14160092 Vloerstandaard

€21,00
Per rol, afname per 2 rollen

€16,95
22698828 - 22698849 (Real Navy Boston M/V)

€75,00
22220100 - 22221572 (Model Bas-Laag)

€59,00
22699184 - 22699189 (Real Navy Stockholm M)

€80,00
22220200 - 22221722 (Model Billy-Hoog))

(A)

(B)
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Nova levert betere prestaties en comfort om je de gehele dag 
energiek te houden. De Nova collectie beschikt over de laatste 
Walkline® technologie. Nova staat voor veiligheid en comfort. 
Hoogstaande microfiber materialen en ademende elementen
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LASHELM AUTOMATISCH G-SPARK HD
Lashelm met 4 sensoren, ontwikkeld voor alle booglastoepassingen: MMA tot 400A / TIG tot 250A 
/ MIG-MAG tot 500A.
Groot gezichtsveld 100x60cm voor een voortdurende bescherming, met een automatische sensor 
voor opladen op zonne-energie en meerdere regelingen voor de hoofdband.
Schakelaar voor slijpmodus (GRIND).

24850032

VEILIGHEIDSBRIL G-GREEN
Norm: EN166
Veiligheidsbril met sportief ontwerp, voorhoofdsbescherming van TPE voor comfort en verluchting 
terwijl de ogen worden beschermd tegen transpiratie. Brilpoten van TPE voor maximale flexibiliteit 
en comfort. Gewicht: 31 g.
K en N kras- en condenswerende behandeling voor betere resistentie tegen krassen en condens.

22162493 - Kleurloos
22162494 - Rooktint

€119,00 v.a. €5,10
(Afname 10 st.)
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DOPSLEUTELSETS
Voor de nieuwe combi dopsleutelsets pleiten 92 respectievelijk 100 goede redenen. De koffers 
zijn tot de rand gevuld met vele bruikbare hulpmiddelen. Alle aanwezige gereedschappen zijn 
voor elke professional onmisbaar en overtuigend door veelzijdigheid en kwaliteit. Een perfecte 
set voor een allround talent die professioneel gereedschap gebruikt. De 100-delige set heeft een 
assortiment met tangen, schroevendraaiers, hamers, enz. Echt een onmisbare koffer voor elke 
serieuze sleutelaar! 
A) Dopsleutelset 1/2”” en 1/4”” 92-delig.
B) Dopsleutelset 1/2”” en 1/4”” 100-delig.

UITSCHUIFMES QUICK CHANGE
Metalen uitvoering duurzaam en licht met opbergruimte voor 8 reservemesjes.
Bi-materiaal handgreep van zachte elastomeer.
Meswisselsysteem: door een simpele druk op de knop kan het mesje gewisseld worden.
Koordsnijder: werkt als het mesje ingetrokken is.
Geleverd met 3 mesjes.
Lengte 180mm.

10132190

RINGRATEL-STEEKSLEUTELSETS 7-R
Alle gangbare maten in een set. Platte uitvoering. UD-profiel. Hoge krachtoverbrenging. In stabiele 
stalen cassette. Maten 8-19 mm. 5-delig of 12-delig.

FATMAX OPEN GEREEDSCHAPSTAS
Afsluitbaar.
Binnen en buitenzakken voor maximale opbergcapaciteit.
Afgesloten buitenzakken.
Ruim en stevig propyleen kader.
Wegklapbare handgreep over de volledige lengte van de tas.
Draagcapaciteit 25kg.
Afmetingen 49x31x28cm.

10131127

€9,95 €39,95

€99,00
A) 11306992 - (92 DLG)

€79,00
10010573 (5-DLG)

€139,00
B) 11306994 - (100 DLG)

€159,00
10010574 (12-DLG)
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GEREEDSCHAPSKOFFER
Compact en robuust ontwerp voor maximale flexibiliteit. Belastbaar tot 20 kg. Materiaal: ABS-
Kunststof / Con-Pearl ®. 
Gewicht: 3700 gr. Volume: 26L. Kleur: zwart. *Levering excl. inhoud.

13020037

BI-COLOR GEREEDSCHAPSWAGEN 
6 LADEN
Afmetingen 730x480x910 mm. 
Centrale vergrendeling van de laden met sleutel.
Blad van zwart ABS.
Wielen 125 mm: 2 vaste wielen, 1 zwenkwiel zonder en 1 zwenkwiel met rem.
Belastbaar vermogen bij stilstand: 800 kg. 100% uittrekbaar.
Toegelaten belasting per lade: 50 kg. 6 laden van 100 mm. Metaalplaat 10/10e
Aanbod op maat, er zijn 4 verschillende frontkleuren verkrijgbaar: Blauw, Hemelsblauw, Grijs, 
Oranje.

11262520 (Blauw)

115 DIGITALE MULTIMETER 
Fluke 115 Digitale Multimeter 
Bereik AC/DC spanning tot 600V, bereik AC/DC stroom tot 10A.
Automatische en handmatige bereikinstelling.
Weerstand, frequentie en capaciteit. Doorbel- en diodetest.
Min/Max/Average-registratie van signaalschommelingen.
Veilligheidscategorie: CATIII 600V.

Fluke ACII VoltAlert™-spanningzoeker
Contactloos spanning zoeken. Continue zelfcontrole van batterij.
Veilligheidscategorie: CATIV 1000V

17100062

GEVULDE GEREEDSCHAPSKOFFER CM.BV.51A
BV.51A: Gereedschapskoffer technicus. 
440.JP14: 14 steekringsleutels in houder. RL.NANO1: 1/4” doppenset 6-kant met ratel.
AN.J12R1: 12 schroevendraaiers + 2 houders. 83SH.JP9A: 9 lange inbussleutels-kogelkop.
601: zaagbeugel voor metaalzagen. 779.PBT: pen lamp. CPE.1: 4 tangen.
844.S18: automatisch herladende cutter 18 mm. 980C: allessnijder met schuine bladen.
113A.10C: moersleutel chroom. 893A.316: rolbandmaat 3m abs huis. 1300E: digitale schuifmaat 
eco model.
580.10: automatische griptang 10”.
207A.32CB: hamer met verwisselbare doppen alu 32 mm. 205C.30: monteurshamer met 
grafietsteel.
DF.3: staalborstel. 320B.40: standaard waterpas met 1 gefreesd meetvlak.
PAM.MD150EMA: blokvijl half zoet, 150 mm handvat.

10100510

€195,00

€599,00

grATiS ACii VoLTALerT™-

SpANNiNgZoeker

€478,00
Excl. Verwijderingsbijdrage

€129,00



1212

UP-Time

NEPTUNE RS ROLLENKETTING
Koolstofstalen ketting van topkwaliteit die kan worden gebruikt in toepassingen die onderhevig 
zijn aan alkalische reiniging en natte omgevingen, zoals voedselverwerking, afvalverwerking, 
verpakking, sterilisatie van PET-flessen. De Neptune™ oppervlaktebehandeling combineert de 
uniek ontwikkelde speciale coating en speciale harscoating van Tsubaki voor een uitstekende 
weerstand tegen corrosie (roest) en chemische stoffen. Neptune™ kettingen hebben dezelfde 
treksterkte en toegelaten belasting als onze standaard rollenkettingen. Sterk corrosiewerend, 
uitstekende chemische weerstand, zelfde sterkte als een koolstofstalen ketting, minder belastend 
voor het milieu.
Schakels en clips separaat leverbaar.

RF06B-NEP-1, RS08B-NEP-1 t/m RS24B-NEP-1: 01270702 t/m 01270788
RF06B-NEP-2, RS08B-NEP-2 t/m RS20B-NEP-2: 01270704 t/m 01270786

6-DELIGE SETS VERZINKBOREN HSS
6-Delige set HSS verzinkboren 90° met 3-snijkanten in kunststof cassette.
Verkrijgbaar in blanke afwerking voor zachtere materialen en TiAIN-coating 
voor hardere, schurende materialen.
Set bevat de volgende diameters: 6.3, 8.3, 10.4, 12.4, 16.5 en 20.5 mm.
De verzinkboren zijn vervaardigd van hoogwaardig Snelstaal (HSS):
Verbeterde hardheid en taaiheid
Verbeterde snijkantsterkte
Langere standtijd

HAAKSE SLIJPER WEPBA 19-180 QUICK RT
De krachtigste met volle 1900 Watt voor de industriële lasnaadbewerking en een slijpdiepte als 
een grote haakse slijper (Ø 230 mm) met slechts de helft van het gewicht.
Nieuw koel- en koolborstelsysteem voor dubbele levensduur. Afschakelkoolborstels voor 
de bescherming van de motor. Sneller werken: constant toerental onder belasting en 
gereedschapsloze schijfwissel met één druk op de knop. Zeer lage trillingen om te werken zonder 
moe te worden.
Gepatenteerde, mechanische schijfrem en dodemansschakelaar. Mechanische 
veiligheidskoppeling. Motorbehuizing met stappen van 90° gedraaid te monteren voor linkshandige 
bediening of doorslijpen.

19090810

5-DELIGE SETS STIFTFREZEN
Verkrijgbaar in 3 verschillende sets: TiAIN coating / voor het bewerken van RVS / voor het 
bewerken van hoogwaardig staal.
Excellente weerstand tegen stotende en hoge belastingen
Hoge temperatuurvastheid en daardoor hogere standtijd 
Veredelde en geharde stalen schachten
Types: 
P88001 - Set ongecoat voor algemeen gebruik 
P88002 - Set TiAIN coating voor verhoogde standtijd
P88003 - Set geschikt voor RVS
P88004 - Set geschikt voor hoogwaardig staal
FOTO: P88002 Set

€279,00

Bestelnr. Type Prijs
20016915 g2361 (ongecoat) €99,00
20038055 g2363 TiaiN €139,00

Bestelnr. Type Prijs
20035920 P88001 €69,00
20035922 P88002 €99,00
20035924 P88003 €89,00
20035926 P88004 €79,00
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v.a. €63,10
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v.a. €69,00

v.a. €99,00
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DH40MEY

DH45MEY

DH52MEY

WR22SE

WR25SE

C6MEY

WR14VE WR16SE

H60MEY

G13VE(WQ) Haakse slijpmachine

Herstartbeveiliging | koolborstelloze motor | regelbaar toerental | constante snelheid | kickback 
beveiliging | aanloopstroombegrenzing | anti-vibratie handgreep | speciale onderlegmoer.

125 mm - 1.320 W - 1,8 kg

DE NIEUWE GENERATIE  
KOOLBORSTELLOZE AC MOTOREN

VOORDELEN KOOLBORSTELLOZE MOTOR

Minder slijtage, minder onderhoud, langere levensduur
Het ontbreken van de collector met borstels betekent dat een
koolborstelloze motor minder weerstand ondervindt.
Minder weerstand betekent minder slijtage en minder onderhoud.

Vangt voltagepieken op dus altijd constante kracht
Ook bij gebruik van lange verlengsnoeren zorgt de koolborstelloze
motor er voor dat spanningsverlies wordt opgevangen en afgevlakt.
Dat betekent voor de machine een vlekkeloze werking
met een constante krachtopbrengst.

Eén van de innovaties van Hitachi is de nieuwe generatie koolborstelloze 
motoren. Ontwikkeld op basis van de behoeften van jou als professional, 
gecombineerd met de technologie van Hitachi. En dat zorgt voor  
onverwoestbare en duurzame machines, met als unieke toevoeging  
dat deze als enige in de markt ook werken op netspanning.

HERSTARTBEVEILIGING

Koolborstelloos

Koolborstels
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H45MEY
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HAAKSE SLIJPMACHINE G13VE WQ 125 MM
KOOLBORSTELLOZE MOTOR. Het ontbreken van de collector met borstels betekent dat een 
koolborstelloze motor minder weerstand ondervindt. Minder slijtage, minder onderhoud, langere 
levensduur.
Vangt voltagepieken op dus altijd constante kracht.
Ook bij gebruik van lange verlengsnoeren zorgt de koolborstelloze motor er voor dat 
spanningsverlies wordt opgevangen en afgevlakt.
Dat betekent voor de machine een vlekkeloze werking met een constante krachtopbrengst.
Slijper met herstartbeveiliging en regelbaar toerental.

19011194

WR16SE(35JR) SLAGMOERAANZETTER
H45MEY(WT) SDS-MAX HAKHAMER
Slagmoeraanzetter + gratis G13STA (YL) haakse slijpmachine  
met diamantzaag.
370 W - 360 Nm - 1/2” - M12-M22. Koolborstelloze motor. Stabiel 
aandraaimoment. Aanloopstroombegrenzing en motorrem. Toerental 
instelbaar in 4 standen. Kan gebruikt worden met generatoren.

Hakhamer 7 kg – 1.150 W – 13,6 J. AHB, UVP. Anti-vibratie zij- en achter 
handvat. Zijhandvat 360° verstelbaar. Koolborstelloze motor. Varia-lock 
systeem beitels. Grote schakelaar. In kunststof koffer.

RED ROOSTER HAAKSE SLIJPER RRG-2155
De vernieuwde RED ROOSTER compacte haakse slijper, lichter en maar liefst 60% krachtiger.
Kenmerken: 
Ideaal voor vlakslijpen en doorslijpen
Vibratie-gedempte handgreep voor zowel links- als rechtshandigen 
Metrische spindel voor montage van veel voorkomende slijpmiddelen 
Slijpschijven snel wisselbaar door middel van de knop voor spindel-lock 
Beschermkap is snel en eenvoudig te verstellen
RPM 12.000
Luchtaansluiting PT 1/4”

25043400

€245,00 €198,00
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+
€369,00

19012456 (SLAGMOERAANZETTER ACTIESET)

€529,00
19012412 (HAKHAMER)

Voor meer iNformaTie ga Naar: www.dHoNT.eU
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ACCU-COMBIHAMER KHA 18 LTX BL 24  
QUICK SET ISA
18 Volt met geïntegreerde stofafzuiging en Metabo-Quick-wisselkop.
3 Functies: hamerboren, boren en beitelen.
Stofvrij boren met compacte stofafzuiging ISA 18 LTX 24.
Metabo VibraTech (MVT): moeiteloos werken, zonder gevaar voor de gezondheid, ook bij langdurig 
gebruik. Snelle, gereedschapsloze boorhouderwissel voor het werken met SDS-plus- en cilindrische 
boren. Vario-Constamatic (VC)-elektronica voor het boren met toerentallen aangepast aan het 
materiaal, die onder belasting constant blijven.
Elektronische en mechanische veiligheidsuitschakeling bij het blokkeren van de boor.
LED-werklamp. 3 jaar garantie op de accu-pack.

19092322

2300R AC/DC STROOMTANG
Zeer compacte True RMS AC/DC stroomtang tot 100A. Doordat het een vorkstroomtang betreft, 
hoeft de stroombek niet dichtgemaakt te worden voor een meting, waardoor deze nog makkelijker 
te gebruiken is in kleine ruimtes. 
True RMS.
Afmeting lxb: 16x4 cm.
Klauwopening: 10 mm.
Contactloze spanningsdetectie.
Data Hold.
Automatische uitschakeling.
Veiligheidscategorie: CAT III 300V.
Inclusief draagtas (9113) en 2 AAA batterijen (R03).

17960016

MANUELE KABELSCHAREN MET 
HEFBOOMWERKING EN RATELMECHANISME
Licht & compact ontwerp voor ergonomisch gebruik.
Speciaal sikkelvormige en extra gecoate snijbladen vervaardigd uit hoogwaardig staal voor 
duurzaam gebruik.
Robuust ontwerp met schokbestendige hendels voor Heavy Duty-gebruik.
RC-40 met ratelmechanisme: Gemakkelijk kabels snijden zonder vermoeidheid bij de gebruiker 
dankzij het speciale & duurzame ratelmechanisme. Max. buitendiam. kabel: 40mm.
MC-20: Langere hendels voor meer hefboomkracht en minder vermoeidheid van de gebruiker bij 
het snijden van kabels. Max. maat geleider en kabel 120mm2 & 20mm buitendiam.

ALLIGATOR® WATERPOMPTANG 
Hoge stabiliteit dankzij dubbele geleiding. Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet van 
het werkstuk af en werkt krachtbesparend. Klembeveiliging verhindert verwondingen. Gunstige 
hefboomwerking: optimale krachtoverbrenging. Grijpvlakken met speciaalgeharde tanden, hardheid 
van de tanden ca. 61 HRC: steeds weer veilig grijpen dankzij hoge slijtvastheid. Chroom-Vanadium 
elektrostaal, in olie gehard en getemperd.
Benen: met anti-slip kunststof bekleed, kop: gepolijst.

10160100

€589,00

€155,00

€13,95

Bestelnr. Type Prijs
10149056 rC-40 €159,00
10149062 mC-20 €55,00
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PT QUICK LIFTER PALLETTRUCK MET SNELHEFFING
Heeft u een universele palletwagen nodig voor veeleisende toepassingen? Met de Quick Lift 
functie bereiken de vorken met de eerste pompslag de pallet en met de tweede slag gaat de pallet 
omhoog, wat zorgt voor een betere efficiëntie. De vorken zijn uit één deel gestanst. De tandem-
vorkrollen met uitloopwielen hebben de voorkeur bij het rijden over oneffenheden. 
Geschikte toepassingen: Retail, Warehouse, Productie, Trucks voor op vrachtwagen

KENMERKEN
Quick-lift pomp voor het snel aanheffen van pallets
Veilige werklast 2500 kg
De pompunit is voorzien van een overlastbeveiliging
De chromegecoate en gepolijste zuigerstang zorgt voor een lange levensduur van de cilinder. 
De dissel keert altijd automatisch terug in de verticale positie 
De vorken zijn voorzien van europallet markeringen.
Volgens EN1757-2

21033102

MOBIELE LASROOKAFZUIGER 230V
Draagbare afzuigunit voor het direct afzuigen van de lastoorts.
Deze lasrook afzuiger is ontworpen als draagbare afzuigunit, welke eenvoudig meegenomen kan 
worden naar de werkplek. Aangesloten op een lastoorts of een afzuigmondstuk zuigt de unit de 
rook of damp direct bij de bron af. De FE840 heeft een handbediende start/stop functie. Draagbaar 
en eenvoudig mee te nemen. Lage onderhoudskosten. Gebruiksvriendelijk. Cartridgefilter. Filter 
reinigingsmethode: Wegwerpfilter. Slangdiam. 44mm. Max. luchtstroom 150m³/ uur. 1 Fase.

27310202

VARITREX TELEPROF
De Varitrex Teleprof is een telescopische vouwladder. Je kunt de vouwladder zowel in A-stand als 
ladderstand plaatsen. Bovendien is de ladder telescopisch instelbaar zodat je hem eenvoudig kunt 
gebruiken op een ongelijke ondergrond, zoals in een trapgat. Met de Varitrex Teleprof kun je elke 
professionele klus aan.
Dankzij het horizontale stavlak sta je comfortabel. Met de uitgebogen bomen met antislip voeten 
werk je altijd stevig en stabiel. Bovendien borgt het unieke 3-PIN autolocking® scharniersysteem 
de vouwladder in elke positie. Veiligheid gegarandeerd!

DUOPOWER
Krachtige alleskunner. 
Korte en compacte plug voor minimale boortijd. U bespaart daarmee materiaal én tijd.
De combinatie van 2 materialen en 3 werkingsprincipes maakt de DUOPOWER de juiste plug voor 
alle omstandigheden. De plug activeert het optimale werkingsprincipe - spreiden, vouwen, knopen 
- afhankelijk van de ondergrond.
Best mogelijke terugkoppeling van de plug: duidelijk voelbaar wanneer de schroef goed is 
aangedraaid.
De vertande anti-rotatievleugels voorkomen dat de plug tijdens montage in het boorgat meedraait.

€475,00

Bestelnr. Type Prijs
15010318 Varitrex Teleprof 4x4 € 319,00
15011600 Varitrex Teleprof 4x5 € 385,00
15010490 Varitrex Teleprof flex 4x4 € 395,00

Bestelnr. Type Per doos van Prijs
09060132 6x30 - 555006 100 ST. € 4,75   
09060134 8x40 - 555008 100 ST. € 6,50   
09060136 10x50 - 555010 50 ST. € 6,35

€1.399,00
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Voor meer iNformaTie ga Naar: www.dHoNT.eU
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PERFORMA WIELEN
Met Performa heeft men zowel de voordelen van hard als van een elastisch loopvlak in een wiel 
samengebracht. Het performa wiel heeft de volgende voordelen:
• Lage rolweerstand
• Geruisloos
• Duurzaam
• Lage drempel weerstand
• Vloervriendelijk

Dus bent u op zoek naar een kwaliteitswiel tegen een uitstekende prijs? Kies dan voor het Colson 
Performa wiel!
Beschikbare uitvoeringen: (RVS)Light Industrial, Medium industrial, (RVS)Intensive Use.
Tevens hebben wij onze catalogus uitgebreid met 25% meer wielen!!! Vraag hiernaar bij uw 
Biesheuvel Techniek of D’hont contactpersoon.

Light Industrial: 31040116 - 31047912
RVS Light Industrial: 31047405 - 31048000

HANDSCHOENEN G-CUT S
EN388 Gebreide handschoen met grijze polyurethaan coating op de handpalm en vingertoppen. 
Goede vingergevoeligheid.
Werken met scherpe objecten in een droge of enigszins vettige omgeving.  
Maximaal comfort en verbeterde stevigheid. Spectra® geeft een gevoel van frisheid en comfort. 
Weefdichtheid van 13 steken per inch, houdt vlekken tegen.
PU3: Spectra®/Lycra® met elastische pols.
PU5: Spectra®/polyamide, met een composietvezel en veiligheidsmanchet met polsstuk van 11 cm.
AFNAME PER 10 PAAR.

INDUSTRIAL CLEANING CLOTH
De Tork Reinigingsdoek Industrieel is een perfect alternatief voor lompen of huurdoeken. Door 
de zachtheid en flexibiliteit kunnen ook krappe ruimtes of fijne onderdelen worden gereinigd 
zonder het oppervlak te krassen. En toch is hij sterk genoeg om olie, vet en vuil op te vegen, en 
is hij geschikt voor de meeste oplosmiddelen. Het product wordt geleverd in een beschermende, 
verplaatsbare Handy-Box, waardoor de reinigingsdoek eenvoudig beschikbaar is wanneer u hem 
nodig hebt. 

14100555

v.a. €3,35

€37,00

UP-Time

€5,20
/ PR 

22851434 - 22851439 PU5

€4,20
/ PR

22851410 - 22851415 PU3
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SNELLIJM 3090
IDEAAL VOOR SPOEDREPARATIES 
Universele 2-componenten snellijm die speling opvult tot 5 mm. Ideaal voor spoedreparaties!
Geschikt voor diverse materialen waaronder metaal, rubber, hout, papier, leder, stof, karton en de meeste 
kunststoffen (voor PE, PP en PTFE primer LOCTITE SF 770 gebruiken) 
Fixatietijd: 90 -150 sec.
Kleurloos 
Viscositeit: gel 
Temperatuurbereik: -40 tot +80 °C.

07010308

STOFZUIGER SALTIX 10
De ideale stofzuiger voor hotels, kantoren en winkels. Krachtige motor en speciale zuigmond voor 
een krachtig reinigingseffect.
Toebehorenhouders en handige opbergmogelijkheid voor het afneembare snoer dragen bij aan 
de gebruiksvriendelijkheid van de SALTIX 10. Het grote vulvermogen van de SALTIX 10 zorgt voor 
minder tijdverlies door het verwisselen van stofzakken en door het lage gewicht is de SALTIX 10 
gemakkelijk te verplaatsen.

25196229

STOF-WATERZUIGER ATTIX 33-01 IC
De ATTIX 33 heeft meer zuigkracht, een afgedicht stofsysteem, automatische filterreiniging. 
Geschikt om zware omstandigheden te weerstaan op bouwlocaties en in andere branches.
Het InfiniClean-systeem zorgt voor een continue reiniging van het filter tijdens gebruik d.m.v. een 
omgekeerde luchtstroom, waardoor de zuigprestatie op een hoog peil blijft. De stilstandtijd wordt 
aanzienlijk verminderd, omdat de container kan worden opgevuld zonder filteronderhoud – zelfs 
in de meest veeleisende fijnstoftoepassingen. Ook de wasbare, duurzame PFTE-filter beperkt het 
onderhoud tot een minimum en verlaagt de algehele servicekosten.

39010090

€34,00

€160,00 €395,00
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18V ACCU-BOORSCHROEVENDRAAIER  
BS 18 LT BL SET
Brushless boorschroefmachine met compacte constructie voor universele en veeleisende 
werkzaamheden.
Unieke Metabo brushless-motor voor snel werken en maximale efficiëntie bij boren en schroeven.
Geïntegreerd werklicht voor het verlichten van de werkplek.
Met praktische riemhaak en bithouder, naar keuze rechts of links vastzetbaar.
Accu-packs met capaciteitsaanduiding voor controle van de laadtoestand
Ultra-M-Technologie voor zeer hoog vermogen, milieuvriendelijk laden, optimaal energiegebruik en 
lange levensduur.

19092314

BORENSET A095 201
HSS A002 korte spiraalboren met cilindrische schacht in kunststof cassette. 
Set 201, 19-delig: 1.0 - 10.0 mm x 0,5 mm.
Geschikt voor staal <850 N/mm2, gietijzer, aluminiumlegeringen <0,5%, synthetische materialen 
zoals thermo- en duraplasten.

20014532

COMPRESSOR POWER
Draagbare montagecompressor - ideaal voor nieten en spijkeren en het afpersen van buisleidingen.
Voor eenfase wisselstroom. Olievrije compressor: eenvoudig transport en minder servicekosten.
Instrumentenpaneel met goed afleesbare manometer voor ketel- en werkdruk.
Werkdruk regelbaar d.m.v. drukregelaar met manometer.
Mogelijkheid tot opwikkelen van de kabel. Goede koude start door drukschakelaar met 
drukontlastklep.
Overbelastingsbeveiliging. 
Rubberen standvoeten voor optimale stabiliteit.

19092316 (180-5)
19092318 (250-10)

BORENSET A095 204
HSS A002 korte spiraalboren met cilindrische schacht in kunststof cassette. 
Set 204, 25-delig: 1.0 - 13 mm x 0,5 mm.
Geschikt voor staal <850 N/mm2, gietijzer, aluminiumlegeringen <0,5%, synthetische materialen 
zoals thermo- en duraplasten.

20014538

€464,00

€47,50

v.a. €169,00

€99,00

+ 3 Li-power ACCu-pACkS (18 V/4,0 AH)

+ MeTALoC koffer



AAndrijftechniek   PneumAtiek & hydrAuliek   flow & SeAling   tooling & meten   SAfety   gereedSchAPPen   induStriAl SuPPlieS   lAStechniek   BeVeStiging- montAge techniek   reiniging

19
Voor meer informatie ga naar: www.dhont.eu

SCHAKELKASTSLEUTEL TWINKEY
Multifunctionele sleutel voor sluitwerken in de segmenten gebouwentechniek, gas en 
waterverzorging en afsluitsystemen. 8-delige versie, 2 schakelkastsleutels door middel van 
magneten, plaatsbesparend verbonden. Bit met aan één kant sleuf 1,0 x 7 mm en aan de andere 
kant kruiskop PH2. Sleutel en omkeerbit door stabiele rvs draadkabel verbonden. Hoogwaardige 
oppervlaktebehandeling.
Capaciteit:
Vierkant:  5 / 6 - 7 / 8 - 9 / 10 - 11 mm, driekant:  7 - 8 / 9 - 10 / 11 - 12 mm.
Dubbele baard:  3 - 5 mm. Halve maan:  6 mm.
Vlakken-vierkant:  6 - 9 mm.

10163250

DOPSLEUTELSET 1/4” EN 1/2”  
MET COMPOSIET RATEL
Matte afwerking. 
Set 1/4” 26 delig:
11 doppen: 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm. 2 verlengstukken: 50 en 100 mm.
1 cardan. 1 insteekverlengstuk met zwarte plastic handgreep.
1 schuifgreep. 1 72-tanden composiet ratel Push-technologie.
1 dop met bithouder. 8 schroefbits: O3-4-4,5-5-5,5-6,5 en PH1-PH2.

Set 1/2” 22 delig:
18 doppen: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm.
2 verlengstukken: 125 en 250 mm. 1 cardan. 1 72-tanden composiet ratel Pushtechnologie.

ZELFINSTELLENDE KRIMPTANG
Voor het krimpen van adereindhulzen volgens DIN 46228 deel 1 + 4. Voor soldeervrije, elektrische 
verbindingen. Zijdelingse invoering van adereindhulzen in het gereedschap. Gemakkelijke hantering 
door automatische instelling op hulsmaat. Constante, hoge krimpkwaliteit door dwangsluiting 
(ontgrendelbaar). Krimpdruk is in de fabriek nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd). Krachtversterking 
door hefboomoverbrenging voor moeiteloos werken. Alle belaste delen uit speciaal staal, in olie 
gehard en getemperd.
Model: Vierkantkrimping voor optimale contactvlakken in de klemaansluiting.
Lengte: 180 mm. Benen met tweekleurige meer-componentengrepen, kop gebruineerd.

10163237

DHR242RTJV 18V COMBIHAMER
5,0 Ah accu (2 st), snellader, Mbox, stofafzuiging.
Boren en stof afzuigen in één.
Lichte en compacte machine met drie functies: boren, hamerboren en breken (licht).
In combinatie met de stofafzuiging is de maximale boorlengte inclusief SDS-PLUS aansluiting 160 
mm.

19112224

€19,95 €115,00

€549,00

€51,41
11260190 1/4”

€75,74
11260186 1/2” grATiS SdS-pLuS 7-dLg BoreNSeT

Actie
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MAGNEETSTATIEF
Aantrekkingskracht 800N. Armlengte 290.

17210220

ZAKLAMP LED
Behuizing van aluminium, matte afwerking.
Gerichte straal door middel van een lens waardoor het licht gelijkmatig verdeeld wordt.
Vermogen 80 lumen. IP54.
Bestand tegen vloeistofstralen.
Voeding twee LR6 AA-batterijen, niet meegeleverd.
Gebruiksduur: 30 uur continu.
Schakelaar op uiteinde van behuizing voor een gemakkelijk gebruik.

32200146 Zwart
32200150 Alu
32200154 Rood
32200158 Blauw

PALLETWAGEN 2,5 TON - TX2500 S3
Norm: EN1757-2.
Vork van gelast staal. 
Geleidewielen en lastwielen van polyurethaan (stil).
Hardverchroomde hydraulische zuiger met veiligheidsventiel. 
Instelbare daalsnelheid voor een gecontroleerde daling van de lading.
Lengte van vork: 1150 en 800 mm. Breedte van vork: 525 mm. 
Hoogte van dissel min./max.: 85 mm / 200 mm. 
Afmetingen wielen: 200 mm x 45 mm. 
3 JAAR GARANTIE

21180123 (1150mm)
21850220 (800mm)

INSPECTIE LED LAMP 360˚
Standaarden: CE, ROHS, IP43. COB LED-lamp 3 W - 250 lumen/Koplamp: 1 W bij de punt.
ABS-behuizing en rubberen handgreep.
Lamprotatie tot 360°/180° draaihoek, magnetisch voetstuk.
Li-ionbatterij 18650 - 2200 mAh. Oplaadtijd: 4,5 u.
Gebruikstijd: 3 u bij gebruik van 3 W COB / 8 u bij gebruik van 1 W.
Magnetische voetstuk en achterkant. Inklapbare draaghaak.
Incl. oplader en 220 V oplader.

32850080

€59,00

€17,02v.a. €290,00

€55,55
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TECHNISCHE SPRAYS
Imal Kruipolie: Grafietdeeltjes dringen volledig in roest door. Snel en moeiteloos losmaken. 
Siliconespray HR260: universeel vuil- en vochtwerend antihecht- en glijmiddel. Voorkomt 
vastvriezen van deurrubbers. FDA-goedgekeurd.
PTFE Spray: Uniek antistatisch smeermiddel op teflonbasis. Temperatuurbestendigheid: -50˚ - +260˚ C.
Primor Ontvetter Spray: Reinigings- en ontvettingsmiddel voor metalen.

SIGNALISATIE
Signalisatie t.b.v. afbakenen van bouwplaats en industriële toepassingen. 
Paal met zwarte sokkel, materiaal pvc.
Leverbaar in rood-wit of zwart-geel. 
Paal voorzien van 4 ogen voor bevestiging van kunststof ketting.
Met ronde, vulbare kunststof sokkel te vullen met zand, water of grind.
Lengte 90 cm, diameter sokkel 30 cm
Afname 2 stuks.
Langschalmige kunststof ketting, materiaal polythyleen.
Leverbaar in rood-wit of zwart-geel.
Leverbare schakeldiktes 6, 8 en 10mm.
Lengte per bundel 25 meter.

SLANGHASPELS
Behuizing geheel uit slagvast kunststof.
Metalen wandbeugel, zwenkbaar. Leverbaar in geel en grijs.
Automatische blokkeerinrichting, die op iedere gewenste lengte vergrendeld kan worden.
Vergrendeling naar keuze eenvoudig uitschakelbaar.
Slanghaspels voorzien van soepele KPU slang die niet knikt.
Model 804 en 805: Druk 15 bar.
Model 4315 en 4325: 230V. Model 4425: 400V.

Slanghaspels

Z500 TRAP SEVENTEC 
De topper binnen het uitsluitend professionele 
Zarges programma. De dubbel oploopbare uitvoering 
is er nu met (2 sec.) inklapbare verplichte (Arbo) 
beugel.  85 mm diepe treden. 
De stevige spreidbeveiliging voorkomt ongewild 
inklappen.
NIEUW! Inklapbare beugel (2 sec.)
Lichtgewicht in verhouding met de stevigheid.
De Seventec is zéér geschikt voor o.a.: industrie en bouw

v.a. €6,45
Art. nr. Type Lengte slang Slang diameter druk Prijs

11075140 804/8 10 mtr 5/16" 15 bar € 129,00
11075099 805/8 16 mtr 5/16" 15 bar € 165,00
11075098 805/10 16 mtr 3/8" 15 bar € 169,00
27311052 805/13 11 mtr 1/2" 15 bar € 249,00

Art. nr. Type Lengte kabel Kabel Voltage Prijs
27311010 4315 14 + 1 mtr 3x 1,5mm² 230V € 139,00
27311014 4325 9 + 1 mtr 3x 2,5mm² 230V € 139,00
27311018 4425 8 + 1 mtr 4x 2,5mm² 400V € 175,00

Kabelhaspels

Afm. (mm) Art. nr. rood-wit Art. nr. zwart-geel Prijs
6 21080945 21082421 € 79,00 (100 m)
8 21080946 21084480 € 119,00 (100 m)
10 21084478 21084482 € 149,00 (100 m)

Art. nr. rood-wit Art. nr. zwart-geel Prijs
32500272 32500270 € 19,00

Kettingen

Signaalpalen

Art. nr. Type Prijs
15130732 Z500-2 3 € 107,00
15130734 Z500-2 4 € 132,00
15130736 Z500-2 5 € 155,00
15130738 Z500-2 6 € 194,00
15130740 Z500-2 8 € 266,00
15130742 Z500-2 10 € 285,00

300 ML +33% grATiS

op = op
Actie

Art. nr. Type Prijs
07060150 imal € 6,45
07060286 Silicone  € 7,95
07060160 PTfe € 11,95
07060224 Primor € 6,95

v.a. €107,00
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WELLER® PYROPEN PIËZO SET INCL. GASBUSJE 
Bestaande uit:
- Pyropen Piëzo
- gasbusje RB-TS
- metalen opbergdoos 7040U
- opbergetuitje toebehoren 7042
- bouthouder
- spons

24141466

TIG LASAPPARAAT 160 EXPERT
Ideaal voor onderhoud, reparaties, licht constructiewerk en voorkomende werkzaamheden. 
Voor het lassen van staal en rvs. Ideaal voor lassen met lage stroomsterkte. Voorzien van 
invertertechnologie, aansturing via microprocessor d.m.v. digitaal bedieningspaneel voor een 
vereenvoudigde regeling. Geheugen tot 5 programma’s.
3 TIG Procedures: TIG Normaal; Gepulseerd (Easy Pulse-modus en Normal-modus); TIG-spot.
Incl.: Voeding, + uitwendige DIN connector en gasaansluiting, SR17-toorts met 2 knoppen (4m), 
Massaklem 4m, Elektrodenhouder.

24850002

MAXIFIL VERRIJDBARE LASDAMPAFZUIGER
De lasrookafzuiging MaxiFil beschikt over een filter met een maximale lasrook opvangcapaciteit. 
Na verzadiging kan men het filter contaminatievrij(!) vervangen. Dankzij een goede mobiliteit en 
een 4mtr afzuigarm met een actieradius van 360 graden rondom leent dit toestel zich bij uitstek 
voor het afzuigen aan de bron van de meest voorkomende laswerkzaamheden.

24600102

HANDSCHOENEN G-WELD BLUE
Gemaakt van hoogwaardig, hittebestendig rundersuède. Met molton gewatteerde handpalm, 
gewatteerde polsbescherming van 15 cm. Volledig gestikt met Kevlar-draad. 
Zak van 10 paar / doos van 50 paar.

22160322 - MT 9
22160318 - MT 10

€169,00

€607,00

€2.750,00

€4,15
(afname 50 pr)

€4,80
(afname 10 pr)
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AFDICHTING 55
Schroefdraadafdichtingskoord voor fittingen uit metaal en kunststof tot 4”.  
Vervangt hennep, pasta en PTFE tape.
- Snel en gebruiksvriendelijk
- Onmiddellijke afdichting
- Herpositioneren mogelijk tot 45° zonder gevaar voor lekken
- Temperatuurbereik: -55 tot +130°C
-  Goedkeuringen voor gas, water, drinkwater en LPG. Goedkeur BAM, DVGW, KTW, WRc, NSF, 

KVBG en Belgaqua

07012694

2-LOCK PREMIUM KABELBINDERS
De sterkste kabelbinder met de hoogste trekkracht. In transparant of UV-bestendig zwart.
UL en DNV gekeurd.

10202272 - 10202292 (wit)
10202294 - 10202314 zwart UV)

€37,50

v.a. €2,56
Pak 100 st.

SUPER
DEAL

SeT
MeT grATiS LoCTiTe VouwMeS

Actie

ZELFKLEVEND KLIKBAND SJ355D
Zwart klikband met heldere 3M VHB™ kleeflaag.
Voor herhaaldelijk verbinden en demonteren van stevige materialen. 
Makkelijk demonteerbaar, kan mechanische verbindingen vervangen. Onzichtbare bevestiging, 
gaten boren niet nodig.
Voor buitentoepassingen zoals programmaborden, draaideurpanelen etc.
Lengte 5 meter, breedte 25 mm.

23037907 (DOOS 2 ROL)

v.a. €97,00



REINIGING

STOF-WATERZUIGER ATTIX 30-01
De Nilfisk ATTIX 30-serie is uitermate geschikt voor degene die wel een professionele stof- en 
waterzuiger willen maar een compact model wensen.
Laag geluidsniveau, mobiliteit en geschiktheid voor nat en droog zuigen. AutoOnOff systeem, 
geschikt voor gebruik in combinatie met elektrische handgereedschap. Bij het aan- of uitzetten van 
het handgereedschap, start of stopt ook het zuigen.
Push&Clean zorgt voor snelle reiniging van het filter.

25180066

STOFZUIGER 16L G-VAC P16D
Stofzuiger met 16-liter tank van gerecycleerd plastic. Kop van gerecycleerd plastic met intrekbare 
draaghendel en 2 kabelsteunen, gegoten waterdichte pakking en onbreekbare polyamide 
tankklemmen.
Filtratie met zak of filter. Scheurbestendige, transparant blauwe en flexibele slang, ergonomische 
handgreep met regelaar.
Basis met 2 vaste wielen + 2 zwenkwielen.
3 JAAR GARANTIE.

25150058

STOF-WATERZUIGER AERO 26-21 PC
Compacte en lichte, robuuste nat- en droogzuiger. De container kan makkelijk worden geleegd, 
door het vervangen van de fleece stofzak of door de container te kantelen met de geïntegreerde 
containerhandgreep (op sommige modellen). Het Push&Clean filterreinigingssysteem biedt hoge 
zuigprestaties en maakt het mogelijk om de filtercassette snel en eenvoudig te reinigen. Opslag is 
eenvoudig en betrouwbaar met meerder posities voor de zuigslang, mondstukken en stroomkabel.
De ideale keuze voor reiniging op werkplaatsen en winkels. Lichtgewicht machine voor mensen in 
de industrie-, automotive- en bouwsector.

39010024

WATER- EN STOFZUIGER 27L G-VAC P27W
Stof- en waterzuiger met 27-liter tank van gerecycleerd plastic. Kop van gerecycleerd plastic 
met inklapbare draaghendel en 2 kabelsteunen, gegoten waterdichte pakking en onbreekbare 
polyamide tankklemmen.
Filtratie met zak, filter of patroon, automatisch ontstoppen met nylon pre-filter mogelijk.
Scheurbestendige grijze flexibele slang, ergonomische handgreep met regelaar, alu + plastic buis 
voor optimaal comfort en weerstand.
Basis met 4 zwenkwielen.
3 JAAR GARANTIE

25150042

€289,00

€168,00

€155,00

€184,00

Aandrijftechniek Gereedschappen Industrial Supplies Lastechniek ReinigingTooling & Meten
Bevestiging & 

Montage techniek
Safety

Pneumatiek & 
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BT-Amersfoort 
BT-Cuijk 
BT-Dordrecht 
BT-Drachten 
BT-Eindhoven 

Contacteer ons:
D’hont Waregem 056 60 14 10
D’hont Zedelgem 050 78 27 24
D’hont Mechelen 015 45 17 10

www.dhont.eu


