
WWW.KSTOOLS.COM – 

01.10.2018 - 31.03.2019

21 mm

19 mm

17 mm

85
 m

m

1.690
NM

1.390
NM

TOOLS

KS TOOLS

INNOVATIE IS ONZE MISSIE!

MINI-MONSTER-PAKKET

515.2090 149,90 *

€
MONSTER-PAKKET

515.2085 149,90 *

€

6
dlg

6
dlg Powerpakketten

voor banden 

en wielen

Binnenventiel 
schroevendraaier 

EEN GEZONDE 

BESLISSING!

KS Tools is een 

gezondheidspionier!

Op pagina 22 

ervaart u 
waarom.
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711.3035

711.0195

711.1012

711.1029

711.0018

712.0001 713.0101

6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/
18/19/20/21/22/24/27/30/32 mm

6x7/8x9/10x11/12x13/14x15/
16x17/18x19 mm

6x7/8x9/10x11/12x13/14x15/
16x17/18x19 mm

1/4“: 4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 mm
3/8“: 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19 mm
1/2“: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
1/4“: E4/E5/E6/E7/E8
3/8“: E10/E11/E12/E14/E16/E18
1/2“: E20/E24

1,3 -1,5/2/2,5/3/4/5/6/7/8/10/12 mm

1,5/2/2,5/3/4/5/5,5/6/8/10mm

2/2,5/3/4/5/6/8/10mm
1/8“ 3/32“ 5/32“ 5/64“ 7/64“ 9/64“

T5/T6/T7/T8/T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50/T55/T60

T8/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45

TB7/TB8/TB9/TB10/TB15/TB20/TB25/TB27/TB30/TB40/TB45/TB50/TB55/TB60

TB8/TB10/TB15/TB20/TB25/TB27/TB30/TB35/TB40

4/5,5/6,5/7/8/10/12 mm

3/4/4,5/5/5,5/6/6,6/7/8 mm

4/6/8/10 mm

PH0/PH1/PH2/PH3/PH4

PH0/PH1/PH2/PH3

PZ0/PZ1/PZ2/PZ3/PZ4

PZ0/PZ1/PZ2/PZ3

#6/#8/#10

#4/#6/#8/#10

#0/#1/#2/#3

#1/#2/#3

M5/M6/M8

M5/M6/M8

TS10/TS15/TS20/TS25/TS27/TS30/TS40/TS45

M5/M6/M7/M8/M9

3/4/5,5/6/6,5/8/10mm

PH1/PH2/PH3
TB8/TB9/TB10/TB15/TB20/
TB25/TB27/TB30/TB40

400 g 1000 g

300 g

Ø 3/4/6/8 mm

TOOLS
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1/4” BITSET, 
208-DLG

Past perfect!

Maatwerk inlegsets voor 
gereedschapwagens van

Gereedschapwagen is geen  
onderdeel van de pakketprijs

BIJNA 600 GEREEDSCHAPPEN 

VOOR 6 SCHUIFLADEN

713.0598
UNIVERSELE SYSTEEMINLAYSET VOOR 6 LADES MET 598 PREMIUM GEREEDSCHAPPEN
• ideale set samenstelling voor universeel gebruik
• geschikt voor 6 gereedschapwagenschuifladen
• vaste indeling door nauwkeurige pasvorm
• olie en chemicalien-bestendig
• inleg van hoogwaardige, tweekleurig schuimstof

749,90 *

€

598
-dlg.

HANDGEREEDSCHAP

*Alle prijzen zijn excl. Btw.

01.10.2018 - 31.03.2019



1

4

3

2

1

3

2

711.1059

711.1018

711.0179

711.0027711.0013

711.3035

711.0195

3/4/5,5/6/6,5/8/10mm
PH0/PH1/PH2/PH3
PZ0/PZ1/PZ2/PZ3

6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/
18/19/20/21/22/24/27/30/32 mm

6x7/8x9/10x11/12x13/14x15/
16x17/18x19 mm

6x7/8x9/10x11/12x13/14x15/
16x17/18x19 mm

1/4“: 4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 mm
3/8“: 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19 mm
1/2“: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
1/4“: E4/E5/E6/E7/E8
3/8“: E10/E11/E12/E14/E16/E18
1/2“: E20/E24

1,3 -1,5/2/2,5/3/4/5/6/7/8/10/12 mm

T5/T6/T7/T8/T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50/T55/T60

TB7/TB8/TB9/TB10/TB15/TB20/TB25/TB27/TB30/TB40/TB45/TB50/TB55/TB60

4/5,5/6,5/7/8/10/12 mm

PH0/PH1/PH2/PH3/PH4

PZ0/PZ1/PZ2/PZ3/PZ4

M5/M6/M8

TS10/TS15/TS20/TS25/TS27/TS30/TS40/TS45

M5/M6/M7/M8/M9

300 g

1000 g

3/4/5,5/6,5/8mm
PH1/PH2/PH3

6/7/8/9/10/11/12/13/
14/15/16/17/18/19/
20/21/22 mm

6x7/8x9/10x11/12x13/
14x15/16x17/18x19/
20x22mm

1/4“: 4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 mm
3/8“: 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19 mm
1/2“: 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/24/27/30/32 mm
1/4“: E4/E5/E6/E7/E8
3/8“: E10/E11/E12/E14/E16/E18
1/2“: E20/E24

1,3/1,5/2/2,5/3/4/5/6/7/8/10/12/14 mm

4/5,5/6,5/7/8/10/12 mm

PH0/PH1/PH2/PH3/PH4

PZ0/PZ1/PZ2/PZ3/PZ4

T5/T6/T7/T8/T9/T10/T15/T20/T25/
T27/T30/T40/T45/T50/T55/T60/T70

TB7/TB8/TB9/TB10/TB15/TB20/TB25/TB27/
TB30/TB40/TB45/TB50/TB55/TB60/TB70

M5/M6/M8

TS10/TS15/TS20/TS25/
TS27/TS30/TS40

M5/M6/M7/M8/M9
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1/4” BITSET, 208-DLG

MEER DAN 500 

GEREEDSCHAPPEN 

VOOR 4 SCHUIFLADEN

713.0515
UNIVERSELE SYSTEEMINLAYSET VOOR 4 LADES MET 515 PREMIUM GEREEDSCHAPPEN
• ideale set samenstelling voor universeel gebruik
• geschikt voor 4 schuifladen van een gereedschapswagen
• vaste indeling door nauwkeurige pasvorm
• olie en chemicalien-bestendig
• inleg van hoogwaardige, tweekleurig schuimstof

515
-dlg.

499,90 *

€

COMPACTE SET VOOR 

3 SCHUIFLADEN

713.0215
UNIVERSELE SYSTEEMINLAYSET VOOR 3 LADES MET 215 PREMIUM GEREEDSCHAPPEN
• ideale set samenstelling voor universeel gebruik
• Geschikt voor 3 schuifladen van een gereedschapswagen
• vaste indeling door nauwkeurige pasvorm
• olie en chemicalien-bestendig
• inleg van hoogwaardige, tweekleurig schuimstof

259,90 *

€

215
-dlg.

HANDGEREEDSCHAP

*Alle prijzen zijn excl. Btw.

01.10.2018 - 31.03.2019
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verwijderbare boxen

verschuifbaar opbergvak 
voor kleine onderdelen

met hoekbescherming 
rondom

stabiele constructie van 
plaatstaal

afsluitbaar door  
ingebouwd cilinderslot

met 4 tussenplaten voor de verdeling  
van de middelste bergvakken

Opbergvakvergrendeling

2 x rol- en draairem 
Ø wielen: 75 mm

Ø: 160 mm

DE UNIVERSELE GENIE

895.0015
TOOLBOX GEREEDSCHAPWAGEN / MONTAGEWAGEN, OPKLAPBAAR, AFSLUITBAAR
• stabiele plaatstaalconstructie van 1,0 mm dikte - torsiestijf
• hoge stabiliteit
• ruime onderkast van staalplaat
• opklapbaar
• afsluitbaar door ingebouwd cilinderslot

 

399,90 *

€

Hiermee    kunt 
u altijd       volgas

HANDGEREEDSCHAP

*Alle prijzen zijn excl. Btw.

01.10.2018 - 31.03.2019
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Binnenin aha, buiten wow: 
Dit zijn de gereedschapwagens van

Hiermee    kunt 
u altijd       volgas

DE ZWAARGEWICHT

HET LUXE MODEL

MASTERline ZWART/ROOD GEREEDSCHAPSWAGEN MET 7 SCHUIFLADEN
• stabiele plaatstaalconstructie van 0,9 mm dikte - torsiestijf
• hoge stabiliteit
• achter- en zijwand geperforeerd voor het bevestigen van div. toebehoren
• Afzonderlijke vergrendeling voorkomt ongewild openen
• schuifladen kogelgelagerd  

ULTIMATEline ROOD/ZILVER GEREEDSCHAPWAGEN MET 7 SCHUIFLADEN
• stabiele plaatstaalconstructie van 1,0 mm dikte - torsiestijf
• goede werkhoogte en beveiligd tegen omkiepen - er kan max. 1 schuiflade tegelijk open
• achter- en zijwanden geperforeerd met vierkant openingen voor het aanbrengen van  

verschillende toebehoren
• Afzonderlijke vergrendeling voorkomt ongewild openen
• kogelgelagerde schuifladen met intrekautomaat

150 mm

75 mm

75 mm

75 mm

75 mm

75 mm

100%

68,00 kg

150 mm

75 mm

75 mm

75 mm

75 mm

75 mm

100%

68,00 kg

 

499,90 *

€ 499,90 *

€

699,90 *

€ 699,90 *

€

876.0007 878.0007

886.0007 888.0007

 

HANDGEREEDSCHAP

*Alle prijzen zijn excl. Btw.

01.10.2018 - 31.03.2019
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XL-VERSIE

RVS-WERKBLAD

XL-VERSIE + 
RVS-WERKBLAD!

ONZE BESTSELLERS

75 mm

75 mm

75 mm

75 mm

150 mm

150 mm

90%

75,00 kg

827.1007
RACINGline+ ZWART/ROOD GEREEDSCHAPSWAGEN MET 7 
LADEN EN 1 DEUR
• RVS-werkblad 
• hoge stabiliteit
• zijwanden met vierkantperforatie voor het bevestigen van div. toebehoren
• Afzonderlijke vergrendeling voorkomt ongewild openen
• schuifladen kogelgelagerd  

699,90 *

€

 

75 mm

75 mm

75 mm

75 mm

150 mm

150 mm

90%

52,40 kg

826.1007
RACINGline+ ZWART/ROOD GEREEDSCHAPSWAGEN MET 7 
SCHUIFLADEN
• RVS-werkblad 
• hoge stabiliteit
• zijwanden met vierkantperforatie voor het bevestigen van div. toebehoren
• Afzonderlijke vergrendeling voorkomt ongewild openen
• schuifladen kogelgelagerd  

449,90 *

€

 

75 mm

75 mm

75 mm

75 mm

150 mm

150 mm

90%

75,00 kg

827.0007
RACINGline ZWART/ROOD GEREEDSCHAPSWAGEN MET 7 
LADEN EN 1 DEUR
• stabiele plaatstaalconstructie van 0,9 mm dikte - torsiestijf
• hoge stabiliteit
• zijwanden met vierkantperforatie voor het bevestigen van div. toebehoren
• Afzonderlijke vergrendeling voorkomt ongewild openen
• centrale vergrendeling van alle laden d.m.v. cilinderslot

599,90 *

€

 

150 mm

75 mm

75 mm

75 mm

75 mm

75 mm

100%

41,40 kg

896.0007
ECOline ZWART/ROOD GEREEDSCHAPSWAGEN MET 7 
SCHUIFLADEN
• stabiele plaatstaalconstructie van 0,8 mm dikte - torsiestijf
• hoge stabiliteit
• centrale vergrendeling van alle laden d.m.v. cilinderslot
• schuifladen kogelgelagerd  
• schuifladen zijn 100 % uitschuifbaar

249,90 *

€

 

826.0007
RACINGline ZWART/ROOD GEREEDSCHAPSWAGEN MET 7 
SCHUIFLADEN
• stabiele plaatstaalconstructie van 0,9 mm dikte - torsiestijf
• hoge stabiliteit
• zijwanden met vierkantperforatie voor het bevestigen van div. toebehoren
• Afzonderlijke vergrendeling voorkomt ongewild openen
• centrale vergrendeling van alle laden d.m.v. cilinderslot

75 mm

75 mm

75 mm

75 mm

150 mm

150 mm

90%

52,40 kg

 

349,90 *

€

HANDGEREEDSCHAP

*Alle prijzen zijn excl. Btw.

01.10.2018 - 31.03.2019

VOOR 
PRIJSBE-

WUSTEN



6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 -
19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm

8 - 10 - 11 -
12 - 13 - 14 - 
16 - 17 - 18 - 
19 mm

10x19 - 13x17 mm
8 - 9 - 10 - 11 - 
12 - 13 - 15 - 
16 - 17 mm

150 - 200 mm 258 - 373 mm 294 - 432 mm

TOOLS
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ALTIJD NET ZO LANG 

ALS NODIG IS

EN NET ZO 

FLEXIBEL ALS 

MOGELIJK IS

503.4565
4 IN 1 GEARplus® DUBBELE 
RATELRINGSLEUTEL,  
OMSCHAKELBAAR
• FlankTraction-Profiel
• recht model
• fijne vertanding ( 72 tanden )
• vier verschillende maten
• met omschakelpal

17,90 *

€

 

517.0043
CLASSIC RINGSTEEKSLEUTELSET, 
GEBOGEN
• FlankTraction-Profiel
• bekhoek 15° gebogen  
• ring 15° gebogen  
• gepolijste koppen
• matglans verchroomd

79,90 *

€

21
-dlg.

503.4645
GEARplus® UNIVERSELE  
DUBBELE RATELRINGSLEUTELSET, 
OMSCHAKELBAAR
• ratelkop 15° gebogen  
• fijne vertanding ( 72 tanden )
• met omschakelpal
• met inzet verloopdoppen
• kraag op inzet doppen voorkomt uitvallen  

29,90 *

€

10
-dlg.

503.4250
GEARplus® RATELRINGSTEEKS-
LEUTELSET
• FlankTraction-Profiel
• bekhoek 15° gebogen  
• recht model
• fijne vertanding ( 72 tanden )
• zijdeglans verchroomd

99,90 *

€

10
-dlg.

914.1405
MINI-T-GREEP ZWENKKOP RATEL
• omschakelbaar
• fijn vertand ( 72 tanden )  
• multifunctioneel te gebruiken
• vork nastelbaar voor het constant vastzitten 

van de zwenkkop

Te gebruiken: T-Greepratel / schroevendraai-
erratel. Verstelbaar in 2 standen 0° + 90°

29,90 *

€

 

914.1215
OMSCHAKELBARE MINI-RATELSET
• omschakelbaar
• klein en handzaam
• extreem smalle kop
• fijn vertand ( 72 tanden )  
• ergonomische 2-componenten greep

19,90 *

€

3
-dlg.

SLIMPOWER OMSCHAKELBARE TELESCOOPRATEL MET SCHARNIER
• omschakelbaar
• zeer robuust door dubbele pentechniek
• 180° scharnierbare kop
• fijn vertand ( 72 tanden )  
• met drukknop-snellosfunctie op ratelkop

 

24,90 *

€ 29,90 *

€ 34,90 *

€914.1420 914.3820 914.1220

HANDGEREEDSCHAP

*Alle prijzen zijn excl. Btw.

01.10.2018 - 31.03.2019

2 RATELS IN 

ÉÉN!



4 - 4,5 - 5 - 5,5 -  
6 - 7 - 8 - 9 - 10 -  
11 - 12 - 13 - 14 -  
15 - 16 - 17 - 18 -  
19 - 20 - 21 - 22 -  
23 - 24 - 27 - 30 - 
32 mm

4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 -  
7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 
12 - 13 - 14 - 15 -  
16 - 17 - 18 - 19 -  
20 - 21 - 22 - 24 -  
27 - 30 - 32 mm

4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 
11 - 12 - 13 - 14 - 
15 - 16 - 17 - 18 - 
19 - 20 - 21 - 22 - 
24 - 27 - 30 - 32 mm

19 - 21 - 22 - 
23 - 24 - 26 - 
27 - 29 - 30 - 
32 - 35 - 36 - 
38 - 41 - 46 - 
50 mm

4 - 4,5 - 5 - 5,5 -  
6 - 7 - 8 - 9 - 10 -  
11 - 12 - 13 - 14 - 
15 - 16 - 17 - 19 -  
20 - 21 - 22 - 24 - 
27 - 30 - 32 mm

10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 
15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 
20 - 21 - 22 - 24 mm

TOOLS

KS TOOLS
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matglans verchroomd matglans verchroomd

matglans verchroomd

matglans verchroomd

hoogglans verchroomd hoogglans verchroomd

hoogglans verchroomd

hoogglans verchroomd

DOPSLEUTELSET
 

917.0796 918.0796

96
-dlg.

69,90 *

€ 69,90 *

€

DOPSLEUTELSET
 

917.0795 918.0795

195
-dlg.

99,90 *

€ 99,90 *

€

911.0721
DOPSLEUTELSET
 

159,90 *

€

21
-dlg.

DOPSLEUTELSET
 

917.0216 918.0216

216
-dlg.

139,90 *

€ 139,90 *

€

UNIVERSELE-GEREEDSCHAPSET
 

917.0797 918.0797

97
-dlg.

139,90 *

€ 139,90 *

€

940.0047
UNIVERSELE-GEREEDSCHAPSET
 

129,90 *

€

47
-dlg.

HANDGEREEDSCHAP

*Alle prijzen zijn excl. Btw.

01.10.2018 - 31.03.2019



1

1

3

3

2

2

4

4

4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 
9 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 
17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 -  
27 - 30 - 32 mm

4 - 4,5 - 5 - 5,5 -  
6 - 7 - 8 - 9 - 10 -  
11 - 12 - 13 - 14 mm 

TOOLS
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matglans verchroomdmatglans verchroomd hoogglans verchroomd hoogglans verchroomd

DE KLASSIEKER

MAGNETISCH

DOPSLEUTELSET

917.0648 918.0648

48
-dlg.

24,90 *

€ 24,90 *

€

VERLOOP-ADAPTERSET

917.0707 918.0707

7
-dlg.

17,90 *

€ 17,90 *

€

911.0649
UNIVERSELE-GEREEDSCHAPSET

279,90 *

€

149
-dlg.

516.0100
ELEKTRONISCH TESTAPPARAAT VOOR MOMENTSLEUTELS
• Hoge meetnauwkeurigheid: +1 % Tolerantie van afleeswaarde, +/- 1 Digit
• voor het testen van het gecontroleerd rechts en links aanhalen
• eenvoudig elektronisch testapparaat met geïntegreerde torsiemeter
• digitale schaalverdeling in Nm voor precisie instelling
• gemakkelijk en comfortabele bediening

299,90 *

€

EÉN KOFFER VOOR ALLES

EENVOUDIG EN 

COMFORTABEL

516.1191
DIGITALE DRAAIHOEKMETER MET MAGNEET
• voor het op natrekken van bouten d.m.v. hoekverdraaiing
• akoestisch signaal en LED-indicatie wijzen op het bereiken van de ingestelde 

hoek
• Rechtsom- en linksom aanhalen
• Hoeknauwkeurigheid: ± 2%
• Resolutie: 0,1°

179,90 *

€

HANDGEREEDSCHAP

*Alle prijzen zijn excl. Btw.

01.10.2018 - 31.03.2019
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met
Keurmerk

Certificaat
Nauwkeurigheid

Verhindert het 
per ongeluk 

verstellen van de 
sleutel tijdens 

gebruik

Gecertificeerde 
nauwkeurigheid

RECHTSOM
AANHALEN

Gegarandeerd veilig en 
zonder vermoeidheid 
werken

SCHAALVERDELING 
MET LOEP

Maakt het zeer  
nauwkeurig instellen 
van de aanhaal-  
moment- 
waarde  
mogelijk

MICROMETER-
SCHAALVERDELING

Afhankelijk van het model, kunnen delingen van 
1/0,5/0,25/0,1 of 0,025 Nm nauwkeurig worden 
ingesteld

INDIVIDUELE 
SERIENUMMERS
voor een eenduidige productidentificatie

ROBUUSTE 
RATELKOP

Robuust ratelmechanisme voor linksom 
en rechtsom aanhalen

NAUWKEURIGHEID VAN +/- 3 %
Repeteerbaarheid en nauwkeurigheid bij 
minimaal 5000 lastcycli

OMSTEEKVIERKANT
Wijzigen van de draairichting door het eenvou-
dig omsteken van het aandrijfvierkant

Allround 
nauwkeu-
righeid!

2C-GREEP

met
Keurmerk

Certificaat
Nauwkeurigheid

met
Keurmerk

Certificaat
Nauwkeurigheid

LINKSOM
AANHALEN

met
Keurmerk

Certificaat
Nauwkeurigheid

met
Keurmerk

Certificaat
Nauwkeurigheid

met
Keurmerk

Certificaat
Nauwkeurigheid

met
Keurmerk

Certificaat
Nauwkeurigheid

met
Keurmerk

Certificaat
Nauwkeurigheid

met
Keurmerk

Certificaat
Nauwkeurigheid

ERGOTORQUE®precision MOMENTSLEUTEL MET DRAAIKNOP-OMSTEEK-RATELKOP
• Nauwkeurigheid: ±3 % tolerantie t.o.v. ingestelde waarde
• gegarandeerd bij 5000 moment instellingen
• voor het gecontroleerd rechts- en linksom aanhalen
• duidelijk hoor en voelbaar  momentbereik door uitschakeling
• instellen van het draaimoment snel en nauwkeurig door verdraaiing van het handvat

Artikel-Nr. Vierkantaan-
drijving:

516.1412 1/4” 5-25 Nm € 79,90

516.1422 3/8” 10-50 Nm € 79,90

516.1432 1/2” 20-100 Nm € 89,90

516.1442 1/2” 40-200 Nm € 89,90

516.1472 1/2” 60-320 Nm € 99,90

516.1482 1/2” 80-420 Nm € 109,90

516.1490 3/4” 110-550 Nm € 449,90

516.1493 3/4” 150-750 Nm € 479,90

516.1495 1” 200-1000 Nm € 549,90

 
vanaf

79,90 *

€

met
Keurmerk

Certificaat
Nauwkeurigheid

HANDGEREEDSCHAP

*Alle prijzen zijn excl. Btw.

01.10.2018 - 31.03.2019



138 m
m

3 mm

200 mm

20 mm Ø 3,5 mm 5 mm

95 mm

33 mm Ø 4,5 mm

95 mm

30 mm

Ø 40 mm

11
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TECHNISCHE GEGEVENS:

Afzekering S1 (veldstoorm): 200mA/250V (20x5mm)

Bedrijfstemperatuur: 0° tot +40° C (32° tot 104° F)

Gelijkstroom: 200 mA - 10 A

Wisselspanning: 200 V - 600 V

Weerstandsmeting: 200 - 2000 Ohm

150.1495
DIGITALE MULTIMETER INCL. TESTPENNEN
• stevige multimeter met basis meetfuncties
• meetkabelset met testpennen (rood/zwart)
• met voet in rubber beschermhoes
 
 Functies: 
• gelijk- en wisselspanningsmeting 
• gelijk- en wisselstroommeting 
• weerstandmeting 
• Dwell 
• diodentest (met akoestisch signaal) 
• toerentalmeting 
• frequentiemeting 
• aanduiding ladingtoestand accu

19,90 *

€

 

HOT PRODUCT!

HOTTE MINI!

HET MULTITALENT

SOLDEERBOUT MET HOUDER
• met keramische verwarmingskern
• koperbit voor snel opwarmen en een goede 

warmte-overdracht
• aanvoerleiding met knikbeveiliging
• inclusief houder

Artikel-Nr. Vermo-
gen

960.1255 30 Watt € 9,90

960.1130 60 Watt € 9,90

 

vanaf

9,90 *

€

911.2176
SPANNINGSTESTER MET VEILIG-
HEIDSISOLATIE 100 - 500 V
• uitvoering volgens DIN / ISO 0680
• kling vernikkeld
• met kijkvenster
• met pocketclip

2,90 *

€

 
-dlg.

960.1160
MICRO-SOLDEERSET
• micro-gassoldeer-brander tot 1300°C / 2450°F
• zeer geschikt voor fijn soldeerwerk
• gastoevoer traploos regelbaar
• vullen kan met aanstekergasbus / ISO-butaangas
• inclusief verschillende opzetstukken, soldeertin en spons

29,90 *

€

10
-dlg.

960.1110
MINI SOLDEERBRANDER
• micro-gassoldeer-brander tot 1300°C / 

2450°F
• met Piezo ontsteking
• optimaal voor fijne soldeerwerkzaamheden
• vullen kan met aanstekergasbus / ISO-bu-

taangas
• met veiligheidssluiting

9,90 *

€

 
-dlg.

HANDGEREEDSCHAP

*Alle prijzen zijn excl. Btw.

01.10.2018 - 31.03.2019
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500.7201
XL ZIJKNIPTANG MET DUBBEL SCHARNIER
• met dubbele scharnier
• extreem smalle uitvoering
• met kunststof overtrokken handgrepen
• voor moeilijk bereikbare plaatsen

19,90 *

€

 
-dlg.

500.7161
DUBBELSCHARNIERENDE-PLATBEKTANG, EXTRA LANG
• getande uitvoering
• met dubbele scharnier
• extreem smalle uitvoering
• met kunststof overtrokken handgrepen
• voor moeilijk bereikbare plaatsen

19,90 *

€

 
-dlg.

500.7163
DUBBELSCHARNIERENDE TELEFOONTANG 45° GEBOGEN, 
EXTRA LANG
• getande uitvoering
• met dubbele scharnier
• extreem smalle uitvoering
• vlakafgeronde bekken
• voor moeilijk bereikbare plaatsen

19,90 *

€

 
-dlg.

500.7015
BORGRINGTANG MET DUBBEL SCHARNIER VOOR BINNEN-
BORGRINGEN MET VERWISSELBARE PUNTEN
• voor binnenborgringen Ø 12 - 25 mm
• 5 verwisselbare puntparen
• Spuiten met kleurcode
• met dubbele scharnier
• extreem smalle uitvoering

27,90 *

€

11
-dlg.

500.7035
BORGRINGTANG MET DUBBEL SCHARNIER VOOR BUITEN-
BORGRINGEN MET VERWISSELBARE PUNTEN
• voor buitenborgringen Ø 8 - 25 mm
• 5 verwisselbare puntparen
• Spuiten met kleurcode
• met dubbele scharnier
• extreem smalle uitvoering

27,90 *

€

11
-dlg.

500.7210
XL COMBINATIETANG MET DUBBEL SCHARNIER
• met dubbele scharnier
• extreem smalle uitvoering
• met kunststof overtrokken handgrepen
• voor moeilijk bereikbare plaatsen

19,90 *

€

 
-dlg.

EXTRA LANG
GEBOGEN

VOOR BINNEN-

BORGVEREN VOOR BUITEN-

SPANNENDE 

BORGRINGEN

HANDGEREEDSCHAP 01.10.2018 - 31.03.2019

*Alle prijzen zijn excl. Btw.

XL-VERSIE
EXTREEM SMAL



3 - 4 - 5,5 - 6,5 - 8 - 10 mm

6 mm

PH0 - PH1 -  PH2 - PH3

PH2

PZ0 - PZ1 - PZ2 - PZ3

50 mm

100 mm

2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm

T10 - T15 - T20 - T25 - 
T27 - T30 - T40
TB10 - TB15 - TB20 - TB25 
- TB27 - TB30 - TB40

6 mm

1/4“

3,5 - 5,5 - 7 - 8 - 10 mm

PH2

PH0 - PH1 - PH2 - PH3 - PH4
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159.0100
ERGOTORQUEplus® SCHROEVENDRAAIER- EN BITSET
• met 2-componenten greep
• optimale draai-krachtoverdracht
• inclusief de gangbare 1/4”bits, bithouder en bit-schroevendraaier
• met ophanggat
• geharde kling

151.1150
ERGOTORQUE®max  
SCHROEVENDRAAIERSET MET SLAGKAP
• met aandrijfzeskant
• inclusief T-Greep-ratel
• beschermende slagvaste eindkap op greep
• optimale draai-krachtoverdracht
• geharde kling

34,90 *

€

52,90 *

€

39
-dlg.

13
-dlg.

WATERPOMPTANG
• fijnverstelling d.m.v. drukknop
• met veiligheids vergrendeling
• optimale krachtoverbrenging
• asymmetrisch profiel met tegengestelde vertanding
• met kunststof overtrokken handgrepen

Artikel-Nr. Lengte
inch

115.2011 7” € 9,90

115.2010 10” € 11,90

115.2012 12” € 14,90

115.2016 17” € 19,90

 

vanaf

9,90 *

€

PUNTPAAR VOOR BORGRINGTANG MET DUBBEL SCHARNIER
• verwisselbare punten
• geschikt voor tangen met dubbel scharnier voor binnen- en buitenborgringen 

500.7016 en 500.7036
• Spuiten met kleurcode
• geanodiseerd

Artikel-Nr.  Kleur Ø
mm Vorm

500.7017 1,0 recht € 4,90

500.7018 1,0 90° gebogen € 4,90

500.7023 1,3 recht € 4,90

500.7027 1,3 90° gebogen € 4,90

500.7029 1,8 recht € 4,90

 

vanaf

4,90 *

€

HANDGEREEDSCHAP 01.10.2018 - 31.03.2019

*Alle prijzen zijn excl. Btw.

DOORSLAAND 

SUCCES

DIE GEVEN ER 

EEN DRAAI AAN



4 - 5,5 mm

PH1 - PH2 - PH3

PZ1 - PZ2 - PZ3

1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 -  
5 - 6 - 7 - 8 mm

T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - 
T20 - T25 - T27 - T30 - T40

4 - 6 mm

PH1 - PH2 - PH3

PZ1 - PZ2 - PZ3

3 - 4 - 5 - 6 mm

T10 - T15 - T20 - T25 -  
T27 - T30 - T40

5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 -  
11 - 12 - 13 - 14 mm

PH00 - PH0 - PH1

1,4 - 2 - 2,4 - 3 mm

45 mm

120 mm

130 mm
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918.3005
TORSIONpower BIT-DOPPENBOX
• voor handmatig gebruik en accu-boormachines
• bits met kleurcodering
• 180° scharnierbare kop
• De verlenging kan ook als T-greep worden gebruikt
• fijn vertand ( 72 tanden )  

918.3015
TORSIONpower BITSET
• voor handmatig gebruik en accu-boormachines
• 180° scharnierbare kop
• De verlenging kan ook als T-greep worden gebruikt
• fijn vertand ( 72 tanden )  
• assortiment gangbare 1/4” bits

49,90 *

€

39,90 *

€

33
-dlg.

31
-dlg.

DE SLIMME 

PROBLEEMOP LOSSER

4-KANTOPNAME EN 
BITHOUDER

2 IN 1

500.7180
ELEKTRONICA-GEREEDSCHAPSET
• voert elektrostatische energie af  
• inclusief elektronica schroevendraaiers en pincet
• ook geschikt voor het knippen van draad
• getande uitvoering
• zelfopenende dubbele bladveer  

24,90 *

€

10
-dlg.

514.1126
2-IN-1 SNELWISSELBITHOUDER
• magnetisch
• snelwisselsysteem met vergrendeling
• voor gebruik met de hand, accu en elektrische boormachine
• zeer geschikt voor zelfstandigen en industrie

5,90 *

€

 
-dlg.

DE MULTIFUNCTIONELE

DE ALLROUNDER 

MET DOPPEN

HANDGEREEDSCHAP

*Alle prijzen zijn excl. Btw.

01.10.2018 - 31.03.2019



3 - 4 - 5 - 6 mm

PH1 - PH2 - PH3

PZ1 - PZ2 - PZ3

3 - 4 - 5 - 6 mm

TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - 
TB27 - TB30 - TB40

T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - 
T30 - T40

1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 -  
5 - 6 mm

TE10 - TE15 - TE20 - TE25 - TE27 
- TE30 - TE40 - TE50 - TE55

HE1,5 - HE2 - HE2,5 - HE3 - HE4 - 
HE5 - HE6 - HE8 - HE10

T10 - T15 - T20 - T25 - 
T27 - T30 - T40

5,5 - 6,5 - 8 mm

PH1 - PH2 - PH3

2x PZ1 - 2x PZ2 - 2x PZ3

4 - 5 - 6 mm

2x TB10 - 2x TB20 - 2x TB40 - 
3x TB15 - 3x TB25 - 3x TB30

TOOLS

KS TOOLS
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150.7060
SPECIALE BOUTUITDRAAISET
• zeer geschikt voor het losmaken en uitdraaien van schroeven en bouten, waarvan de kop is beschadigd of versleten
• Speciale linksdraaiende snijschroefdraad met conisch toelopende snijkanten voor Torx-bouten en speciaal gevormde uitdraaiers voor inbusbouten
• Inclusief TORSIONpower bits voor Torx- en inbusbouten
• bits met torsiezone voor veerdemping van aanhaalmomentpieken
• langere levensduur

39,90 *

€

34
-dlg.

KRIJGT ELKE BOUT LOS

ULTRACOMPACTE 

CONSTRUCTIE

550.1032
FLEXIBELE MAGNEETHOUDER
• draagkracht tot 200 g
• flexibele schacht
• met zeer dunne 4 mm magneet
• met 1-componenten greep

4,90 *

€

 
-dlg.

918.3010
TORSIONpower BITSET
• voor handmatig gebruik en accu-boormachines
• inclusief magnetische bithouder met snelwisselsysteem en 1/4” dopsleuteladapter
• zeer geschikt voor zelfstandigen en industrie
• assortiment gangbare 1/4” bits
• speciaal-gereedschapstaal

29,90 *

€

32
-dlg.

151.3200
STIFTSLEUTELSET VOOR BIN-
NENZESKANT-SCHROEVEN, MET 
KOGELKOP IN KLAPHOUDER
• lange uitvoering
• met kogelkop aan lange zijde
• geschikt voor moeilijk bereikbare bouten
• volledig gehard
• speciaal-gereedschapstaal

8,90 *

€

10
-dlg.

911.2060
BITSET
• voor handmatig gebruik en accu-boorm-

achines
• inclusief magnetische bithouder met snel-

wisselsysteem en 1/4” dopsleuteladapter
• zeer geschikt voor zelfstandigen en industrie
• assortiment gangbare 1/4” bits
• speciaal-gereedschapstaal

6,90 *

€

32
-dlg.

HANDGEREEDSCHAP

*Alle prijzen zijn excl. Btw.

01.10.2018 - 31.03.2019
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MET DIGITAAL DISPLAY

ALLES WAT  

ELEKTROMONTEURS 

NODIG HEBBEN

SUPERNAUWKEURIG: +/- 0,03 MM MET BATTERIJ

MAGNETISCH

911.0628
ELEKTRICIENS GEREEDSCHAPSET
• ideale setsamenstelling voor elektriciens
• voor handmatig gebruik en accu-boormachines
• zeer geschikt voor zelfstandigen en industrie
• FlankTraction-Profiel
• in luxe aluminium koffer

289,90 *

€

128
-dlg.

300.0208
DIGITALE WATERPAS MET HOEKMETER
• ideaal voor het meten van hellingshoeken
• sterke magnetischer sokkel
• automatisch uitlijnen bij werkzaamheden boven uw hoofd
• voor absolute en relatieve metingen
• Meeteenheden: °Graden / % / mm/m / IN (inch) / FT(feet)

29,90 *

€

 

300.0532
DIGITALE-SCHUIFMAAT 0 - 150 MM
• met blokkeerschroef en rolverstelling
• voor buiten-, binnen-, niveau- en dieptemetingen
• mm/inches omschakelbaar
• Reset (op nul zetten) in iedere positie mogelijk
• roestvrij staal

26,90 *

€

 

300.0114
ROLBANDMAAT MET STOPPER EN RIEMCLIP
• geel gecoate band
• verdeling in mm aan boven- en onderkant
• decimalen in grote rode cijfers
• met automatische bandinname en blokkerknop
• weerbestendig verenstaal

3,90 *

€

 

HANDGEREEDSCHAP 01.10.2018 - 31.03.2019

*Alle prijzen zijn excl. Btw.
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INNOVATIEF & NAUWKEURIG

UNIVERSELE TREKKER 2 + 3-ARMIG
• haken aan 2 zijden te gebruiken
• door het omzetten van de haken als binnen en buiten-trekker te gebruiken
• opnamester voor 2 of 3 haken
• extreem robuuste spindel met inductief geharde draad
• speciaal-gereedschapstaal

 

39,90 *

€ 69,90 *

€ 89,90 *

€640.4203 640.4204 640.4205

700.1200
UNIVERSEL HYDRAULISCHE TREKKERSET 2 + 3-ARMIG
• gering afglijgevaar door automatisch sluitende klemstukken
• 8 verschillende varianten mogelijk
• extreem robuuste spindel met inductief geharde draad
• minder krachtinspanning nodig
• speciaal-gereedschapstaal

269,90 *

€

22
-dlg.

150.3220
WARMTEBEELDCAMERA MET UV-LAMP
• compacte warmtebeeldcamera voor toepassingen in bouwwezen, elektrotechniek, machinebouw, automobielbranche enz.
• exacte data kunnen vanaf veilige afstand worden verzameld
• Resultaatbericht met geïntegreerde afbeeldingen
• Detector: IR-EX™ technologie (geïntegreerde IR-array-sensor met CMOS-sensor)
• snelle storingsdiagnose

499,90 *

€

UV

 

HANDGEREEDSCHAP 01.10.2018 - 31.03.2019

*Alle prijzen zijn excl. Btw.



135 mm

125 mm

135 mm

135 mm

1/4“PT

1/4“PT

1/4“PT

1/4“PT

145 mm

1/4“PT

1/4“PT

123 mm
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TECHNISCHE GEGEVENS:

Gereedschapsbevestiging: 9,6 mm

Vermogen: 220 Watt

Stationair toerental: 19000 Omw/min

Luchtverbruik: 283 l/min

Werkdruk: max. 6,3 bar (90 psi)

min. slangdiameter: 3/8” - 10 mm

TECHNISCHE GEGEVENS:

max. losdraai-moment: 30 Nm

Luchtverbruik: 240 l/min

Werkdruk: max. 6,3 bar (90 psi)

min. slangdiameter: 3/8” - 10 mm

TECHNISCHE GEGEVENS:

Boorkopspanbereik: 0,6 - 6 mm

Schroefdraad boorkopbe-
vestiging: 3/8” x 24 UNF

Vermogen: 186 Watt

Stationair toerental: 5000 Omw/min

Luchtverbruik: 240 l/min

Werkdruk: max. 6,3 bar (90 
psi)

min. slangdiameter: 3/8” - 10 mm

TECHNISCHE GEGEVENS:

Inspankop: 6 mm

Vermogen: 220 Watt

Stationair toerental: 25000 Omw/min

Luchtverbruik: 283 l/min

Werkdruk: max. 6,3 bar (90 
psi)

min. slangdiameter: 3/8” - 10 mm

HANDGEREEDSCHAP

*Alle prijzen zijn excl. Btw.

01.10.2018 - 31.03.2019

SLIMPOWER MINI PNEUMATISCHE RATEL, OMSCHAKELBAAR
• met praktische omschakelpal (links / rechts)
• lichte bediening
• met traploze snelheidsregeling
• trillingsgedempt
• zeer compact model

 

89,90 *

€

89,90 *

€

99,90 *

€

515.5505

515.5510

515.5515

515.5525
SLIMPOWER MINI PNEUMATISCHE HAAKSE BOORMACHINE
• met tandkransboorkop spanwijdte 1 - 6,5 mm
• voor moeilijk bereikbare plaatsen
• zeer geschikt voor plaatwerk
• met traploze snelheidsregeling
• trillingsvrij door dubbel gelagerde as

99,90 *

€

 

515.5530
SLIMPOWER MINI-PNEUMATISCHE STAAFSLIJPER, RECHT
• voor frezen, mini-slijpschijven en slijpstenen met 6 mm schacht
• zeer geschikt voor slijp-, polijst- en graveerwerk
• voor werk in kleine ruimtes
• met traploze snelheidsregeling
• zeer compact model

59,90 *

€

 

515.5550
SLIMPOWER MINI PNEUMATISCHE STAAFSLIJPER, KORT
• voor doorslijpschijven tot Ø 50,4 x 1,1 x 9,56 mm
• voor slijpschijven tot Ø 59,0 mm x 4,0 x 9,56 mm
• geschikt voor het doorslijpen van bijv. versleten resp. verroeste  

verbindingen
• voor werken op moeilijk bereikbare plaatsen
• zeer compact model

129,90 *

€

 

Dun, licht en slim!



345 mm

1/4“PT

200 mm

1/4“PT

188 mm

340 mm

1/4“PT

1/4“PT
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TECHNISCHE GEGEVENS:

Luchtverbruik: 60,3 l/min

Werkdruk: max. 6,3 bar (90 psi)

min. slangdiameter: 3/8” - 10 mm

TECHNISCHE GEGEVENS:

Stationair toerental: 15000 Omw/min

Luchtverbruik: 350 l/min

Werkdruk: max. 6,3 bar (90 psi)

min. slangdiameter: 3/8” - 10 mm

TECHNISCHE GEGEVENS:

Inspankop: 6 mm

Vermogen: 370 Watt

Stationair toerental: 18000 Omw/min

Werkdruk: max. 6,3 bar (90 
psi)

min. slangdiameter: 3/8” - 10 mm

TECHNISCHE GEGEVENS:

Inspankop: 6 mm

Vermogen: 370 Watt

Stationair toerental: 23000 Omw/min

Werkdruk: max. 6,3 bar (90 
psi)

min. slangdiameter: 3/8” - 10 mm

SCHIJFDIAMETER: 
100 MM

HANDGEREEDSCHAP

*Alle prijzen zijn excl. Btw.

01.10.2018 - 31.03.2019

515.5475
PNEUMATISCHE HAAKS STAAFSLIJPMACHINE
• met praktische omschakelknop (links / rechts)
• geschikt voor het doorslijpen van bijv. versleten resp. verroeste verbindingen
• voor werken op moeilijk bereikbare plaatsen
• met traploze snelheidsregeling
• ultralichte behuizing van robuuste speciale kunststof

179,90 *

€

 

MONSTER HIGH PERFORMANCE PNEUMATISCHE RATEL, OMSCHAKELBAAR
• terugslagvrij, hierdoor worden de handgewrichten ontzien
• met praktische omschakelpal (links / rechts)
• ultralichte behuizing van robuuste speciale kunststof
• Toerentalregeling door regelschroef

515.3825 515.1185

 

149,90 *

€ 149,90 *

€

515.5420
PNEUMATISCHE HAAKSESLIJPER
• voor éénhandbediening met ergonomisch design
• voor frezen, mini-slijpschijven en slijpstenen met 6 mm schacht
• zeer geschikt voor slijp-, polijst- en graveerwerk
• voor werk in kleine ruimtes
• ultralichte behuizing van robuuste speciale kunststof

99,90 *

€

 

515.5410
PNEUMATISCHE STAAFSLIJPER
• voor frezen, mini-slijpschijven en slijpstenen met 6 mm schacht
• zeer geschikt voor slijp-, polijst- en graveerwerk
• voor werk in kleine ruimtes
• zeer handzame, kleine uitvoering
• trillingsgedempt

49,90 *

€

 

Dun, licht en slim!

ULTRALICHT

TOT MAX. 

81 NM

MET HOEK



140 mm

1/4“PT

140 mm

1/4“PT

140 mm

1/4“PT
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TECHNISCHE GEGEVENS:

Luchtverbruik: 59 l/min

Werkdruk: max. 6 bar

min. slangdiameter: 3/8” - 10 mm

BIT

XTREM LICHT, 

XTREM FLEXIBEL!

EXTREEM COMPACT

Extreme 
power!

Omschakelknop

515.1470

99,90 *

€

TECHNISCHE GEGEVENS:

Luchtverbruik: 59 l/min

Werkdruk: max. 6 bar

min. slangdiameter: 3/8” - 10 mm

515.3835
MONSTER XTREMELIGHT MINI-BIT-PERSLUCHTSLAGMOERSLEUTEL MET OMSCHAKELKNOP
• Zeer geschikt voor werkzaamheden in krappe ruimten
• Met praktische omschakelknop (links / rechts)
• lichte bediening
• 3-voudig instelbaar aanhaalmoment
• Luchtaansluiting 150° draaibaar

99,90 *

€

TECHNISCHE GEGEVENS:

Luchtverbruik: 59 l/min

Werkdruk: max. 6 bar

min. slangdiameter: 3/8” - 10 mm

515.3830

99,90 *

€

HANDGEREEDSCHAP 01.10.2018 - 31.03.2019

*Alle prijzen zijn excl. Btw.
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TECHNISCHE GEGEVENS:

Luchtverbruik: 105 l/min

Werkdruk: max. 6,3 bar (90 psi)

min. slangdiameter: 3/8” - 10 mm

TECHNISCHE GEGEVENS:

max. schroefmaat: M 16

Luchtverbruik: 128 l/min

Werkdruk: max. 6,3 bar (90 psi)

min. slangdiameter: 1/2” - 12,7 mm

EXTREEM COMPACT

DE KRACHTIGE 

PROBLEEMOP-

LOSSER

Onverslaanbaar 
in prijs-/presta-
tieverhouding!

271 NM

VOOR PRIJSBEWUSTEN

515.1625
MONSTER HOOGWAARDIGE HAAKSE PERSLUCHTSLAGMOERSLEUTEL
• 2-voudige aanhaalmomentvoorkeuze
• Ring in de buurt van de greep als omschakelaar rechtsom / linksom voor een beter bedieningscomfort
• hoogwaardig Twin-Hammer-Clutch systeem
• lange levensduur

299,90 *

€

 

515.1195
BOXXER HIGH PERFORMANCE PNEUMATISCHE  
SLAGMOERSLEUTEL 
• met praktische omschakelpal (links / rechts)
• lichte bediening
• lange levensduur
• ultralichte aluminium behuizing

99,90 *

€

 

HANDGEREEDSCHAP 01.10.2018 - 31.03.2019
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EXTREEM SLIM
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TECHNISCHE GEGEVENS:

max. schroefmaat: M 16

Luchtverbruik: 135 l/min

Werkdruk: max. 6,3 bar

min. slangdiameter: 3/8” - 10 mm

Eenhand-
bediening

voor rechts en 
links handigen   

  - het eerste en enige merk ter  
wereld met een officiële aanbeveling van 
artsen en therapeuten!*
* Wij zijn gezondheidspioniers! Als eerste merk ter wereld zijn wij onderscheiden met een 
keurmerk, dat de werkzaamheid en het nut van ons extreem krachtige, stille en lichte  
mini-persluchtgereedschap uit de Xtremelight-serie bevestigd, met een officiële aanbeveling 
van artsen en therapeuten!

EXTREEM KLEIN: 

SPAART DE SPIEREN

EXTREEM LICHT: 

KORTE METTEN 

MET SPANNINGEN 

ZEER RUGBESPAREND

30% MINDER GEWICHT

Sleutel ook aan uw gezondheid!
Een gezonde beslissing!

515.1150
MINIMONSTER XTREMELIGHT HIGH PERFORMANCE PNEUMATISCHE SLAGMOERSLEUTEL 
• met praktische éénhand omschakelknop (links / rechts)
• hoogwaardig industrie Jumbo slagwerk
• lange levensduur
• ultralichte composietbehuizing  

149,90 *

€

HANDGEREEDSCHAP 01.10.2018 - 31.03.2019

*Alle prijzen zijn excl. Btw.

1.390 NM
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TECHNISCHE GEGEVENS:

Luchtverbruik: 283 l/min

max. schroefmaat: M 38

Werkdruk: max. 6,3 bar 
(90 psi)

min. slangdiameter: 3/4” - 19 mm

TECHNISCHE GEGEVENS:

max. schroefmaat: M 16

Luchtverbruik: 178 l/min

Werkdruk: max. 6,3 bar

min. slangdiameter: 1/2” - 12,7 mm

Eenhandbediening

Nu wordt het eXtreem!

EXTREEM KLEIN!

EXTREEM LICHT!

EXTREEM STERK!

EXTREEM COMFORTABEL!

EXTREEM STIL!

Onze sterkste! EXTREEM ROBUUST

Twin-Hammer

SUPERMONSTER HIGH PERFORMANCE PNEUMATISCHE SLAGMOERSLEUTEL 
• met 4-voudige aanhaalmomentvoorkeuze voor het aanhalen en losdraaien
• lichte bediening
• hoogwaardig Twin-Hammer-Clutch systeem
• lange levensduur  

Artikel-Nr.

515.3250 3/4“ 6,7 € 749,90

515.3270 1“ 6,75 € 749,90

515.3260 3/4“ 7,76 € 799,90

515.3280 1“ 7,82 € 799,90

vanaf

749,90 *

€

kg

515.1095
MONSTER XTREMELIGHT HIGH PERFORMANCE PNEUMATISCHE SLAGMOERSLEUTEL 
• met praktische omschakelpal (links / rechts)
• lichte bediening
• hoogwaardig Twin-Hammer-Clutch systeem
• lange levensduur

149,90 *

€

 

HANDGEREEDSCHAP 01.10.2018 - 31.03.2019

*Alle prijzen zijn excl. Btw.

30% MINDER 

GEWOGEN DAN DE 

VORIGE LICHTSTE
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TECHNISCHE GEGEVENS:

Luchtverbruik: 178 l/min

max. schroefmaat: M 16

Werkdruk: max. 6,3 bar

min. slangdiameter: 1/2” - 12,7 mm

TECHNISCHE GEGEVENS:

max. schroefmaat: M 16

Luchtverbruik: 135 l/min

Werkdruk: max. 6,3 bar

min. slangdiameter: 3/8” - 10 mm

KRACHT IS GEEN 

KWESTIE VAN GROOTTE

EXTREEM KLEIN

1.690 NM

MONSTER HIGH PERFORMANCE PNEUMATISCHE SLAGMOERSLEUTEL 
• met praktische omschakelpal (links / rechts)
• lichte bediening
• hoogwaardig Twin-Hammer-Clutch systeem
• lange levensduur  

515.1210 515.3785129,90 *

€ 249,90 *

€

515.1270
MINIMONSTER HIGH PERFORMANCE PNEUMATISCHE SLAGMOERSLEUTEL 
• lichte bediening
• hoogwaardig industrie Jumbo slagwerk
• lange levensduur
• ultralichte behuizing

129,90 *

€

 

HANDGEREEDSCHAP 01.10.2018 - 31.03.2019

*Alle prijzen zijn excl. Btw.

EXTREEM COMFORTABEL
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TECHNISCHE GEGEVENS:

max. Druk: 12 bar

EXTREEM KLEIN

WEG MET 

STRUIKELGEVAAR!

SUPERVEILIG!

DIE MAKEN 

INDRUK!

2-TRAPS PERSLUCHTVEILGHEIDSKOPPELING MET  
SLANGTULE
• 2-traps veiligheidsactiveringsfunctie
• Stand 1: Persluchtapparaat wordt drukloos gemaakt
• Stand 2: De persluchtslang kan veilig worden ontkoppeld
• maat 19
• diameter aansluiting DIN 7,0 mm

Artikel-Nr. Ø
mm

999.9096 9,0 € 9,90

999.9097 11,0 € 9,90

999.9098 14,5 € 9,90

 

vanaf

9,90 *

€

OPROLAUTOMAAT VOOR LUCHTSLANG
• met wandbeugel
• voor lucht en water te gebruiken
• trommel 180° vrij beweegbaar d.m.v. wandbeugel
• automatische oprolmechanisme
• blokkeermechanisme

515.3410 515.3415

 

104,90 *

€ 189,90 *

€

UNIVERSEEL BLAASPISTOOL
• ideaal voor het reinigen en verwijderen van vreemde voorwerpen
• regelbare luchthoeveelheid
• direct aan te sluiten op luchtkoppeling
• eenvoudig te bedienen
• ultralichte behuizing van robuuste speciale kunststof

 

9,90 *

€ 10,90 *

€ 12,90 *

€515.1902 515.1903 515.1904

515.3335
PU-LUCHT-SPIRAALSLANG
• elastische, knikvaste polyurethaan slang
• slanguiteinden met knikbeveiliging
• draaibare aansluiting
• temeratuurbestendig
• olie en benzine-bestendig

39,90 *

€

 

515.3361
OLIE VOOR PNEUMATISCH GEREEDSCHAP
• voor smering van pneumatisch gereedschap
• met hersluitbare spuitpunt
• inhoud 100 ml

4,90 *

€

 

HANDGEREEDSCHAP 01.10.2018 - 31.03.2019

*Alle prijzen zijn excl. Btw.

EXTREEM COMFORTABEL
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MET GLASBREKER 

EN GORDELMES

TWEE MESSEN, 

ÉÉN PRIJS

ONZE BESTSELLERS

800.0156
MAGNEETSCHAAL, KUNSTSTOF
• schuine opening
• voor het wegleggen van schroeven en 

andere kleine onderdelen
• magneetzijde met rubber bekleed
• Kunststof 

9,90 *

€

 

118.0013
UNIVERSELE-WERKPLAATSSCHAAR
• robuuste schaar kort model
• verschillende gebruiksmogelijkheden
• mes van edelstaal
• met 2-componenten greep

4,90 *

€

 

907.2105
KLAPMES MET VERGRENDELING
• lemmet met Tefloncoating
• lemmetbevestiging uitgeklapt
• stroeve greep met uitsparing voor de vingers
• ideaal voor monteurs

8,90 *

€

 

907.2172
KLAPMESSENSET 
• voor rechts en links handigen   
• inclusief 5 reserve messen
• met snelsluiting
• metalen uitvoering

9,90 *

€

2
-dlg.

907.2220
KLAPMES MET SLOT EN GORDELSNIJDER
• Mesblad met coating
• lemmetbevestiging uitgeklapt
• geïntegreerd gordelmes in de greep
• Glasbreker aan greepuiteinde
• licht en handelbaar

9,90 *

€

 

HANDGEREEDSCHAP

*Alle prijzen zijn excl. Btw.

01.10.2018 - 31.03.2019
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TECHNISCHE GEGEVENS:

Lichtduur max: 14 uur

Lichtstroom max.: 120 Lumen

Bedrijfstemperatuur: -10° / +40°C

TECHNISCHE GEGEVENS:

Lichtduur max: 10 uur

Lichtstroom max.: 50 Lumen

Bedrijfstemperatuur: -10° / +40°C

TECHNISCHE GEGEVENS:

Lichtduur max: 1 uur

Lichtstroom max.: 130 Lumen

Bedrijfstemperatuur: -10° / +40°C

TECHNISCHE GEGEVENS:

Lichtduur max: 10 uur

Lichtstroom max.: 85 Lumen

Bedrijfstemperatuur: -10° / +45°C

Super praktisch: 
Werklampen 
van 

150.4410
PERFECTLIGHT HOOFDLAMP MET BEWEGINGSSENSOR  
120 LUMEN
• zeer krachtige CREE XP-G2 front-LED
• lange gebruiksduur
• bewegingssensor voor het in- en uitschakelen
• 2-helderheidsstanden
• slagvast

19,90 *

€

 

150.4415
PERFECTLIGHT ZAKLAMP 50 LUMEN
• high power LED
• spatwaterdicht volgens IP54
• lange gebruiksduur
• tot wel 50 m verlichtingsbereik
• inclusief 3 AAA 1,5 V batterijen

6,90 *

€

 

150.4425
PERFECTLIGHT 12+24V LED-ZAKLAMP 130 LUMEN
• krachtige LED
• instelbare lichtbundel
• tot wel 100 m verlichtingsbereik
• eenvoudig en snel op te laden via 12+24V sigarettenaansluiting
• 1 uur brandduur

24,90 *

€

 

150.4370
PERFECTLIGHT ZAKLAMP 85 LUMEN
• geschikt voor borstzak
• 25 m lichtbundel
• ca. 5 - 10 uur brandtijd
• inclusief 2 AA 1,5 V batterijen
• lichte behuizing van slagvast aluminium

14,90 *

€

 

HANDGEREEDSCHAP

*Alle prijzen zijn excl. Btw.

01.10.2018 - 31.03.2019
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TECHNISCHE GEGEVENS:

Lichtduur max: 12 uur

Lichtstroom max.: 900 Lumen

Bedrijfstemperatuur: -10° / +40°C

TECHNISCHE GEGEVENS:

Lichtduur max: 4 uur

Lichtstroom max.: 400 Lumen

Bedrijfstemperatuur: 0° / +40°C

TECHNISCHE GEGEVENS:

Lichtduur max: 3 uur

Lichtstroom max.: 100 Lumen

Bedrijfstemperatuur: -10° / +40°C

TECHNISCHE GEGEVENS:

Lichtduur max: 6 uur

Lichtstroom max.: 200 Lumen

Bedrijfstemperatuur: -10° / +40°C

SPATWATERDICHT

KNIKBAAR

DE FLEXIBELE

MET LADER

Sterren, 
die zorgen 
voor ophel-
dering

150.4435
PERFECTLIGHT 5 + 1 INSPECTIELAMP 100 LUMEN
• geschikt voor plaatsen waar niet altijd stroom voorhanden is  
• krachtige spot-LED
• zeer krachtige COB front-LED
• drupdicht conform IP20
• 3 verlichtingsmodi: 2-helderheidsstanden  

en spot-verlichting

9,90 *

€

 

150.4345
BUIGZAME INSPECTIELAMP 400 LUMEN
• 6 Watt LED + LED koplicht
• flexibele schacht
• behuizing overtrokken met hoogwaardig rubber
• slagvast
• 4 uur brandduur

49,90 *

€

 

150.4445
PERFECTLIGHT HANDLAMP 200 LUMEN, KNIKBAAR
• krachtige spot-LED
• zeer krachtige COB front-LED
• slagvast
• buigzame, magnetische standaard
• inclusief 3 AAA 1,5 V batterijen

19,90 *

€

 

150.4440
PERFECTLIGHT HANDLAMP 400 LUMEN
• geschikt voor plaatsen waar niet altijd stroom voorhanden is  
• zeer krachtige COB front-LED
• buigzame, magnetische standaard
• 2-helderheidsstanden
• 6 uur / 3 uur brandtijd

69,90 *

€

 

TECHNISCHE GEGEVENS:

Lichtduur max: 6 uur

Lichtstroom max.: 400 Lumen

Bedrijfstemperatuur: -10° / +40°C

150.4450
PERFECTLIGHT LED-MINI-WERKLAMP 900 LUMEN
• zeer krachtige COB front-LED
• spatwaterdicht volgens IP54
• met rubber omranding
• uitklapbare opstelvoet
• inclusief 6 AA 1,5V batterijen

34,90 *

€

 

HANDGEREEDSCHAP

*Alle prijzen zijn excl. Btw.

01.10.2018 - 31.03.2019
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MET LADER

DE KLASSIEKER

BANKHAMER
• gesmede uitvoering
• werkvlakken inductief gehard
• baan en pen geslepen
• afgeronde hoeken
• hamerkop van hoogwaardig speciaalstaal

Artikel-Nr. Hamerkop-
gewicht in g

142.1310 100 € 6,90

142.1320 200 € 8,50

142.1330 300 € 9,50

142.1350 500 € 10,90

142.1380 800 € 13,90

142.1400 1000 € 14,90

 

vanaf

6,90 *

€

TERUGSLAGVRIJE KUNSTSTOF HAMER
• met steel van polyurethaan-glasvezelverbinding
• terugslagvrij door verplaatsbare stalen kogels in de hamerkop
• aanzienlijk groter slageffect in vergelijking met gewone hamers
• voor ergonomisch werken

Artikel-Nr. Hamerkop- 
gewicht in g

140.5252 400 € 8,90

140.5254 560 € 8,90

140.5255 645 € 9,90

140.5256 860 € 9,90

140.5257 1270 € 12,90

140.5258 1720 € 14,90

 

vanaf

8,90 *

€

DRUKPOMP-VERSTUIVER
• van hoogwaardige polyethyleen
• voor diverse chemicaliën, zoals bijvoorbeeld: remreiniger, shampoo, oplos- en reinigingsmiddelen
• Sproeikop van messing, verstelbaar en afsluitbaar
• Afdichtingen van Viton®
• geschikt om boven je hoofd te werken

Artikel-Nr. Volume 
in liter

150.8251 1 € 8,90

150.8252 2 € 9,90

360°

 

vanaf

8,90 *

€

HANDGEREEDSCHAP

*Alle prijzen zijn excl. Btw.

01.10.2018 - 31.03.2019

TERUGSL
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911.0695
SANITAIR-GEREEDSCHAPSKOFFER
• ideaal assortiment voor sanitair, verwarming en airco
• voor handmatig gebruik en accu-boormachines
• zeer geschikt voor zelfstandigen en industrie
• 6-kant
• FlankTraction-Profiel

299,90 *

€

95
-dlg.

123.0005
DRAADZAAG
• Zeer geschikt voor het snijden van ABS-, PVC-, CPVC-buizen en hout
• Voor moeilijk toegankelijke plaatsen en hoeken
• Met metaalringen aan beide uiteinden voor een stevige greep
• zeer flexibel
• Gevlochten draad

4,90 *

€

 

111.3540
EENHANDS-RATELPIJPTANG MET VERSTELBARE KOP
• type „Stillson“
• traploos verstelbaar via snelspanmechanisme
• getande uitvoering
• met ontgrendelhendel
• Aluminium greep

29,90 *

€

 

150.1467
SCHROEFDRAADOPFRISSER VOOR BUITENDRAAD, M4 - M45
• voor het nasnijden en reinigen van beschadigde buitendraad
• geschikt voor rechtse en linkse draad
• traploos verstelbare kartelbout
• door de breedte van de bek wordt de beitel goed geleid en kantelt deze niet
• kan onafhankelijk van de schroefdraadlengte overal worden toegepast

49,90 *

€

 

HANDBEDIEND KITPISTOOL
• voor het verwerken van patronen en softpacks
• sneller en eenvoudiger wisselen van patronen
• met stabiele aluminium-cilinder
• kunststofbehuizing

Artikel-Nr. Inhoud van 
het reservoir

980.1000 310 ml € 14,90

980.3000 600 ml € 19,90

 

vanaf

14,90 *

€

HANDGEREEDSCHAP 01.10.2018 - 31.03.2019

*Alle prijzen zijn excl. Btw.

ALLES IN DE GREEP
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SUPERVEILIG

DE SLIMME OPLOSSING

HIERMEE NEEMT U DE 

JUISTE BESLISSING

SUPER PRAKTISCH

500.8011
VERRIJDBAAR LIGBED MET KLAPSTOEL
• voor liggen of zitten
• met veiligheidsvergrendeling tegen onvoorzien opklappen
• gevoerde uitvoering voor onvermoeid werken
• afwasbare bekleding
• geringe bouwhoogte voor comfortabel werken

49,90 *

€

 

800.0960
ALUMINIUM VEILIGHEIDS PLATEAU
• met stroef profiel op de loopplank
• met groter plateau voor veilig gebruik
• met veiligheidsvergrendeling
• inklapbaar en daarom ruimtebesparend
• rubber doppen in de poten beschermen het plateau en ondergrond

74,90 *

€

 

500.8100
UNIVERSELE TELESCOOPWAGEN
• zeer geschikt voor autoruiten of carrosserie-delen, in autoschadebedrijven
• multifunctioneel toepasbaar, in hoogte en breedte verstelbaar
• na gebruik ruimtebesparend dicht te vouwen  
• Dwarsliggers met stroeve rubber bekleding voor het voorkomen van krassen
• belastbaar tot 100 kg

149,90 *

€

 

HANDGEREEDSCHAP 01.10.2018 - 31.03.2019

*Alle prijzen zijn excl. Btw.
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911.8205
MASTER KUNSTSTOF WIGSET
• zeer geschikt voor het losmaken van 

verschillende bekledingsdelen
• praktische samenstelling van verschillende 

wig en hevel varianten
• slanke en robuuste uitvoering
• zeer geschikt voor het losmaken van 

bekledingsdelen, sierstrips, enz. zonder 
lakbeschadigingen

• voor het zorgvuldig werken aan breekbare 
bekledingsdelen

26,90 *

€

11
-dlg.

140.2554
BOREN 10 MM
• zeer geschikt voor het boren van de gaten in 

de bumper voor de ponsen
• rechtssnijdend
• HSS

14,90 *

€

 
-dlg.

140.2542
KNEVEL MET KOGELLAGER
• zeer geschikt voor aandrijving van de  

ponsen voor de PDC- en PLA-sensoren
• waarborgt een optimale centrering
• kogelgelagerd

39,90 *

€

 
-dlg.

SET GATENSTANSEN MET DOORN

PONSENSET ZONDER DOORN

150.1628
DEURGREEPVERWIJDERINGS
GEREEDSCHAP VOOR VAG
• met speciaal profiel
• voor het losmaken van moeilijk toegankelijke vergren-

delingshaken bij deurgrepen zonder sluitcilinder
• vereist voor het uitbouwen van de portiergreep.
• met 2-componenten greep
• chroom vanadium

Toepassingsgebieden: Volkswagen Arteon >2017, 
Caddy >2016, Golf Sportsvan >2015, Passat >2015, 
Tiguan >2016, Touran >2016 en Audi Q2 >2016

14,90 *

€

 
-dlg.

 
• zeer geschikt om gaten voor parkeersensors in bumpers 

te stansen
• geen beschadiging van de lak bij het uitsnijden van gaten
• inclusief paspennen waarmee de parkeersensors nauw-

keurig aan de bumper bevestigd kunnen worden

Aanbevolen accessoires: Boor 140.2554 en knevel 
140.2542

Artikel-Nr. Diameter in mm Toepassing

140.2556 18,0 Škoda Citigo, Octavia 3, Fabia, BMW € 29,90

140.2543 18,2 Volkswagen,Seat Alhambra 2011 € 29,90

140.2578 18,4 Volkswagen Golf 7, Caddy 2015 € 32,90

140.2546 24,0 Opel, Vauxhall € 32,90

140.2548 26,0 Volkswagen,Seat Alhambra 2011 € 34,90

140.2558 26,7 Škoda Roomster, Volkswagen Golf 7 Sportsvan € 34,90

140.2553 27,4 Škoda Octavia 3, Superb € 34,90

140.2557 28,1 Škoda Octavia 3, Superb, Volkswagen Touran € 34,90

140.2552 32,0 BMW € 39,90

 
• zeer geschikt om gaten voor parkeersensors in bumpers 

te stansen
• geen beschadiging van de lak bij het uitsnijden van gaten

Aanbevolen accessoires: Boor 140.2554 en knevel 
140.2542

Artikel-Nr. Diameter in mm Toepassing

140.2579 26,5 Volkswagen Passat 2015 € 24,90

140.2582 29,3 Volkswagen Caddy 2015, Touran € 29,90

140.2559 38,9 Volkswagen Golf 5, Golf 7 Sportsvan € 34,90

AUTOMOTIVE SPECIAAL GEREEDSCHAP

*Alle prijzen zijn excl. Btw.

01.10.2018 - 31.03.2019
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140.2577
LAKBESCHERMINGSSET Ø 38 / 
60 MM
• geen beschadiging van de lak bij het  

uitsnijden van gaten
• Lakreparaties achteraf overbodig
• twee verschillende diameters: 4x 38 mm / 

4x 60 mm

9,90 *

€

 
-dlg.

150.3620
MONTAGEGEREEDSCHAPSET VOOR 
AFDICHTFLENS MET SENSORWIEL 
VOOR VOLKSWAGEN CRAFTER
• voor het vakkundig en zonder beschadigen 

monteren van afdichtflenzen
• met geïntegreerd sensorwiel
• exacte sensorwielafstelling - exact  

sensorsignaal
• nabewerken met eventueel nogmaals 

uitbouwen van de versnellingsbak vervalt
• hoge tijd- en kostenbesparing

279,90 *

€

7
-dlg.

140.2576
BOREN 18 MM
• zeer geschikt voor het boren van de gaten in 

de bumper voor de ponsen
• rechtssnijdend
• HSS

29,90 *

€

 
-dlg.

140.2542
KNEVEL MET KOGELLAGER
• zeer geschikt voor aandrijving van de  

ponsen voor de PDC- en PLA-sensoren
• waarborgt een optimale centrering
• kogelgelagerd

39,90 *

€

 
-dlg.

PONSENSET 
• zeer geschikt om gaten voor parkeersensors in bumpers te stansen
• geen beschadiging van de lak bij het uitsnijden van gaten
• in combinatie met de optionele lakbeschermer 140.2577, worden beschadigingen voorkomen

Toepassingsgebieden: Ford Fiesta 05/2012 (modelnr.: 2013.00), Focus 07/2010 (modelnr.: 2011.25), Focus Turnier 
07/2010 (modelnr.: 2011.25), S-Max 02/2006 (modelnr.: 2006.5), Galaxy 02/2006 (modelnr.: 2006.5) en Mondeo 
10/2014 (modelnr.: 2014.75) 

Aanbevolen accessoires: Boor 140.2576 en knevel 140.2542

Artikel-Nr. model Toepassing

140.2562 01
Ford Fiesta 05/2012 (# 2013.00), Focus 07/2010 (# 2011.25), Focus Turnier 

07/2010 (# 2011.25), S-Max 02/2006 (# 2006.5), Galaxy 02/2006 (# 2006.5), 
Mondeo 10/2014 (# 2014.75) € 69,90

140.2563 20
Ford Fiesta 05/2012 (#2013.00), Focus 07/2010 (#2011.25), Focus Turnier 
07/2010 (#2011.25), C-Max 04/2010 (#2011.0), Kuga 02/2008 (#2008.50) € 27,90

140.2564 04 Ford Fiesta 05/2012 (# 2013.00)
€ 69,90

140.2566 05 Ford Fiesta 05/2012 (# 2013.00)
€ 69,90

140.2567 08 Ford B-Max 01/2012 (# 2012.75), Kuga 02/2008 (# 2008.50)
€ 27,90

140.2568 09 Ford Mondeo 02/2007 (# 2007.5)
€ 69,90

140.2569 10 Ford C-Max 04/2010 (# 2011.0)
€ 49,90

140.2572 11
Ford Focus 07/2010 (# 2011.25), Focus Turnier 07/2010 (# 2011.25), C-Max 

04/2010 (# 2011.0) € 129,90

140.2573 12
Ford Focus 07/2010 (# 2011.25), Focus Turnier 07/2010 (# 2011.25), C-Max 

04/2010 (# 2011.0) € 129,90

140.2574 15 Ford Focus Turnier 07/2010 (# 2011.25)
€ 149,90
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150.2152
RADIATEURDOP-DEMONTAGE- 
GEREEDSCHAP VOOR BMW
• zeer geschikt voor het losdraaien van de 

radiateurdop bij het expansievat
• maakt eenvoudig en tijdsbesparend werken 

mogelijk
• Binnenvierkantaandrijving
• voor handgebruik

19,90 *

€

 
-dlg.

140.2326
AFSTELGEREEDSCHAP VOOR  
RUITENSPROEIERS VAN MERCEDES
• voor het zonder beschadigingen afstellen van 

vlaksproeiers van de ruitenwisserinstallatie
• profielpunt met nauwkeurige passing voor 

het aanbrengen van de sproeierkop
• universeel bruikbaar
• Buitenzeskantaandrijving 6 mm
• speciaal-gereedschapstaal
 
Toepassing: Mercedes W204, W207, W212, 
W218

14,90 *

€

 
-dlg.

150.3635
TEFLON ASKEERRING-  
EN BORGRING- 
MONTAGEGEREEDSCHAPSET
• voor het zonder beschadigen monteren en 

demonteren van borgringen en keerringen
• voor precies passend gebruik op  

motorassen, zoals krukas, nokkenas of 
tussenas

• universeel te gebruiken voor keerringen met 
een diameter van 23,0 t/m 35,0 mm

• hoge kosten- en tijdsbesparing
• Uitbreidingsset voor gebruik in combinatie 

met 700.1280

39,90 *

€

9
-dlg.

150.1930
MASTER KOELSYSTEEM-DIAGNOSE-SERVICESET 
• ideaal assortiment voor druktest van het koelsysteem en van afsluitdoppen
• snel opsporen van lekkages in het koelsysteem, bijv. cilinderkoppakking, radiateurs, koelvloeistofpompen, slangen, enz.
• past op alle courante voertuigen met vloeistofgekoelde motoren, bijv. Europa, Japan, USA enz.
• snel en gemakkelijk in gebruik

259,90 *

€

25
-dlg.

700.1280
UNIVERSELE SET MONTAGEGEREEDSCHAP VOOR KEERRINGEN EN BORGRINGEN
• voor het zonder beschadigen monteren en demonteren van borgringen en keerringen
• voor precies passend gebruik op motorassen, zoals krukas, nokkenas of tussenas
• universeel te gebruiken voor keerringen met een diameter van 21,5 t/m 64,0 mm
• hoge kosten- en tijdsbesparing
 
Toepassing: omvangrijk universeel gereedschap inclusief montagestempels voor keerringen met een diameter van 
21,5 t/m 64,0 mm van bijna alle auto’s

99,90 *

€

24
-dlg.

AUTOMOTIVE SPECIAAL GEREEDSCHAP

*Alle prijzen zijn excl. Btw.
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ALTIJD COOL BLIJVEN



E14

TOOLS

KS TOOLS

35

150.3036
TORX-E-SLEUTEL VOOR NOKKENASWIEL- 
SCHROEFVERBINDINGEN VOOR MERCEDES
• zeer geschikt voor het losdraaien en vastdraaien van de bevestigingsbouten bij 

nokkenaswielen, bijv. bij het vervangen van de distributieketting
• geschikt voor de kleine ruimte voor het schutbord
• Afschuining zorgt voor eenvoudig aanzetten

19,90 *

€

 
-dlg.

152.1370
REINIGINGSSET VOOR VERSTUIVERSCHACHTEN
• Assortiment voor het reinigen van verstuiverschachten
• ook geschikt voor andere toepassingen
• Reinigingsborstels met diverse diameters
• gemakkelijk in het gebruik
• vakkundig en zonder beschadigen

199,90 *

€

23
-dlg.

152.1085
UNIVERSELE TREKKER-SET VOOR 
VERSTUIVERS
• ideaal voor het demonteren van verstuivers
• voor het uitbouwen van vastgebrande 

verstuivers in de cilinderkop
• maakt korte en intensieve slagen door het 

slaggewicht mogelijk
• kantelen van de verstuivers wordt vermeden
• inclusief slaggewicht

299,90 *

€

14
-dlg.

150.3305
MULTI-V-RIEMGEREEDSCHAP
• geschikt voor het monteren en demonteren 

van elastische multi-V-riemen
• snel, probleemloos en vakkundig vervangen 

van een V-riem
• geen beschadigingen aan de poelie en riem
• minimale krachtinspanning
• Aluminium

19,90 *

€

 

150.3343
MULTI-V-RIEM MONTAGEHULPSTUK 
VOOR BMW / MINI
• geschikt voor de montage van de  

multi-V-riem
• snel, probleemloos en vakkundig vervangen 

van een V-riem
• geen beschadigingen aan de poelie en riem
• minimale krachtinspanning
• met vleugelschroef

24,90 *

€

 
-dlg.

150.7005
NOKKENAS MONTAGE- EN DEMONTAGESET VOOR VAG
• voor professionele motorrevisies
• voor het vakkundig monteren en demonteren van nokkenas
• fixeert de schuifstukken van de nokkenasglijstukken
• zeer nauwkeurige pasvorm

34,90 *

€

9
-dlg.

AUTOMOTIVE SPECIAAL GEREEDSCHAP

*Alle prijzen zijn excl. Btw.

01.10.2018 - 31.03.2019
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TECHNISCHE GEGEVENS:

Accu: 2 x 12 Volt / 22 Ah

Piekstroom: 4400 / 2200 A

Startstroom: 1400 / 700 A

TECHNISCHE GEGEVENS:

Scherm: digitaal

Werkbereik CA / MCA: 40-2.000 CCA

Werkbereik CCA: 40-2.000 CCA

Werkbereik DIN: 40-2.000 CCA

Werkgebied EN: 40-2.000 CCA

Werkgebied IEC: 40-2.000 CCA

Werkbereik JIS#: 40-2.000 CCA

Werkbereik SAE: 40-2.000 CCA

Werktemperatuur: +0° tot +55°

Frequentiebereik: 100 Hz

Meetbereik: 9-36 V

Meetnauwkeurigheid: +/- 0,5 mΩ

Spanningsbereik: 9-36 V

TECHNISCHE GEGEVENS:

Accu: 12 Volt / 22 Ah

Piekstroom: 2200 A

Startstroom: 700 A

550.1649
12V / 24V DIGITALE ACCU- EN LAADCIRCUITTESTER MET 
GEÏNTEGREERDE PRINTER
• geschikt voor 12 volt accu’s (lood-, gel-, natte cel-, MF-, VRLA-, calcium-, AGM en diepcyclus accu’s)
• voor het snel en eenvoudig bepalen van de accucapaciteit, de temperatuurcompensatie in 

aanmerking genomen
• controleert de staat van de accu, laadtoestand, inwendige weerstand, stroomwaarde bij koude start
• met testfunctie voor de startbatterij, startmotor en het laadstroomcircuit
• vermijd overbelasting van de accu door een te lange meetprocedure

A
STOP

START

 

299,90 *

€

550.1710
12 V ACCU BOOSTER - MOBIELE STARTHULP 700 A
• ideaal voor benzine- en dieselmotoren in personen- en bedrijfswagens
• geïntegreerde beveiliging van de elektronica
• weergave van de laadtoestand met druk op de knop
• akoestisch signaal bij verwisselen van de accu-polen  
• 1,6 m kabellengte

299,90 *

€

 

550.1720
12 V + 24 V STARTBOOSTER 1400 A
• ideaal voor benzine- en dieselmotoren in personen- en bedrijfswagens
• volledig geïsoleerde accuklemmen (1000A)
• akoestisch signaal bij verwisselen van de accu-polen  
• stroomloze kabelaansluiting op de voertuigaccu
• slagvaste behuizing met rubber bekleed onderstel

459,90 *

€

 

500.7570
BOBINETREKKERSET MET T-GREEP VOOR VAG EN OPEL 
MOTOREN
• ideaal voor het snel demonteren en monteren van bobines met vermogenstrap
• voorkomt beschadiging van de bobine en de behuizing
• dekt bijna het complete modellenprogramma van VAG- en Opel-motoren af
• met ophanggat
• met 1-componenten greep

69,90 *

€

7
-dlg.

INCLUSIEF 3 ROLLEN 
PRINTERPAPIER!

VOOR VRIJWEL 
ALLE BATTERIJEN

MET PRINTER

AUTOMOTIVE SPECIAAL GEREEDSCHAP

*Alle prijzen zijn excl. Btw.

01.10.2018 - 31.03.2019



10 m
20 m

2,5 mm
3,0 mm
3,5 mm
4,0 mm

PH1
PH2
PH3

T20
T25
T30

3/8“: M8
3/8“: M10
3/8“: M12

3/8“: 6-7-8-9-10- 
11-12-13-14-16- 
17-18-19-20-22 mm

240 mm

215 mm

210 mm

185 mm

165 mm

165 mm
180 mm

10
25

3/8“
3/8“: 150 mm
3/8“: 250 mm

500 m
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TECHNISCHE GEGEVENS:

Wisselstroom: 200 A, 600 A

Gelijkspanning: 600 V

Wisselspanning: 600 V

Weerstandsmeting: 2 Mega ohm

Temperatuur voor meet-
nauwkeurigheid: 23° C ± 5° C

Stroomverzorging: 9V Blok-batterij

Bedrijfstemperatuur: -20° tot +60° C (30° tot 
140° F)

TECHNISCHE GEGEVENS:

Wisselstroom: 400 A, 1000 A

Gelijkspanning: 1000 V

Wisselspanning: 700 V

Weerstandsmeting: 32 Megaohm

Temperatuur voor meet-
nauwkeurigheid: -40 °C / +750 °C

Stroomverzorging: 3x 1,5V AAA batterijen

Bedrijfstemperatuur: 5° tot +35° C (41° tot 95° F)

150.0925
DIGITALE AMPÈRETANG 600A 
• ideaal te gebruiken voor wisselstroomtests
• LED-display
• inclusief testpennen en temperatuurmeter
• in praktische bewaartas
 

24,90 *

€

 

150.0929
DIGITALE AMPÈRETANG 1000A 
• ideaal te gebruiken voor wisselstroomtests
• LED-display
• inclusief testpennen en temperatuurmeter
• in praktische bewaartas

79,90 *

€

 

117.1890
GEREEDSCHAPSET MET GEÏSOLEERDE GEREEDSCHAPPEN VOOR HYBRIDE- EN ELEK-
TRISCHE VOERTUIGEN
• isolatie conform IEC 60900
• in luxe aluminium koffer
• speciaal-gereedschapstaal

499,90 *

€

43
-dlg.

VOOR PRIJS-

BEWUSTEN

VOOR 
PROFESSIONALS

IN TAS

IN TAS

KABEL-TREKVEER
• zeer geschikt voor het intrekken of leggen 

van kabels of leidingen
• door afgeronde metalen kop aan het uit-

einde, kan het intrekhulpstuk probleemloos 
door buizen worden geschoven

• met oog voor bevestiging van kabels of de 
leiding

• Perlondraad

Artikel-Nr. Ø
mm

150.0960 3,0 € 9,90

150.0970 4,0 € 14,90

 

vanaf

9,90 *

€

AUTOMOTIVE SPECIAAL GEREEDSCHAP

*Alle prijzen zijn excl. Btw.

01.10.2018 - 31.03.2019



M18 x 78 mm

M18 x 43 mm3/4“

M16 x 78 mm

M16 x 43 mm

M14 x 78 mm

M14 x 43 mm

250 mm

Ø 28-67 mm

Ø 90-140 mm Ø 75-115 mm
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TECHNISCHE GEGEVENS:

Werkdruk max: 10 bar

Draad aansluiting: 1/4”

Luchtverbruik: 250 l/min

Drukkracht max: 1.200 kg

Compressieslag: 450,0 mm

TECHNISCHE GEGEVENS:

Veerdruk max.: 1600 kg

Veercapaciteit: 95,0 - 220,0 mm

max. belasting: 1600 kg

104.5050
RATELPIJPSNIJDER 
• voor het snel en probleemloos doorsnijden 

van buizen met 2 steunrollen en een 
ratelmechanisme met 3 messen

• zeer goede geleiding door breed contactvlak 
garandeert een haakse snede

• snijdiepte max. 3 mm
• robuust ratelmechanisme

119,90 *

€

-dlg.

500.8755
UNIVERSELE SET TELESCOPISCHE CENTERSPANNERS VOOR BINNENLIGGENDE VEREN
• voor de- en montage van spiraalveren bij onafhankelijke (multilink) wielophanging
• veilige in en uitbouw zonder het loshalen van de as/draagarm
• nieuwe uitvoering met verlengde spanweg
• beveiligd tegen overbelasting door torsie-aandrijving
• inzetbaar bij voertuigen met kleine doorgang naar de veer

299,90 *

€

9
-dlg.

500.8800
PNEUMATISCHE STAANDE VEERSPANNER
• zeer geschikt voor het spannen van veerpoten
• persluchtondersteuning maakt zeer comfortabel werken mogelijk
• veilige montage en demontage van schokdempers met McPherson veerpootsystemen
• geschikt voor 95 % van alle voertuigen op de markt
• eenvoudig en veilig in gebruik

999,90 *

€

515.1160
BIT-DOPSLEUTELSET VOOR 
VEELTAND (XZN®)-SCHROEVEN, 
KRACHT, LANG
• ideale samenstelling voor automotive
• veeltand (XZN®)
• binnenvierkantaandrijving volgens 

DIN 3121 / ISO 1174
• lange uitvoering
• voor gebruik met slagmoersleutels

39,90 *

€

7
-dlg.

VOOR 95% VAN ALLE VOERTUIGEN

SUPEREENVOUDIG, 

SUPERVEILIG,  

SUPERCOMFORTABEL

AUTOMOTIVE SPECIAAL GEREEDSCHAP

*Alle prijzen zijn excl. Btw.

01.10.2018 - 31.03.2019



1007 mm

Ø 20 mm Ø 24 mm

18 mm21 mm

Ø 27 mmØ 22 mm

Ø 30 mmmax. 125 mm
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150.9555
VERSNELLINGSBAKOLIE-AFTAPSYSTEEMSET
• zeer geschikt voor het zonder resten aftappen van automatische  

versnellingsbakken
• bij een reguliere olieverversing blijft maximaal 2,6 liter olie achter in de 

versnellingsbak
• met drukreduceer en afsluiter
• inclusief 3 versnellingsbakspecifieke adapters
• eenvoudige bediening en grote tijdsbesparing

199,90 *

€

5
-dlg.

150.9425
SPECIAAL SCHOKDEMPER- 
FIXEERGEREEDSCHAP VOOR 
VOLVO
• voor reparatiewerkzaamheden aan 

veerpoten (schokdempers, veerpootlagers, 
schroefveren, enz.)

• voor het veilig tegenhouden van de schok-
demper en gelijktijdig losdraaien van de 
bevestigingsmoer op de zuigerstang

• voor het exact met het voorgeschreven aan-
haalmoment aantrekken van schokdempers

49,90 *

€

2
-dlg.

150.9705
PERSBOUTSET VOOR CARDANAS 
VOOR VAG
• voor het vakkundig lostrekken van  

homokinetische koppelingen van  
aandrijfassen

• ideaal bij het vervangen van rubber  
manchetten of de koppeling

• met aandrijfzeskant 19 mm
• robuuste uitvoering
• gemakkelijk in het gebruik

29,90 *

€

2
-dlg.

700.2375
WIELVLUCHTINSTELSLEUTEL
• ideaal voor het afstellen van de wielvlucht 

van de vooras
• geschikt voor de moeilijk bereikbare 

schroefverbinding
• eenman bediening
• zonder dit gereedschap is het vakkundig 

en exact afstellen van de wielvlucht bijna 
onmogelijk

• Buitentwaalfkantaandrijving 21 mm
 
Toepassing:  Mercedes  Sprinter,  
Volkswagen Crafter

27,90 *

€

 
-dlg.

700.2385
WIELVLUCHTINSTELSLEUTEL 
VOOR VAG
• ideaal voor het afstellen van de wielvlucht 

van de achteras
• geschikt voor de moeilijk bereikbare stelbout
• eenman bediening
• zonder dit gereedschap is het vakkundig 

en exact afstellen van de wielvlucht bijna 
onmogelijk

• Buitentwaalfkantaandrijving 18 mm

24,90 *

€

 
-dlg.

160.0095
SET UNIVERSELE MOTOR-STEUNTRAVERSEN
• zeer flexibel te gebruiken door verschuifbare en flexibel gelagerde constructie
• makkelijk in gebruik en snelle montage
• haken draaibaar in lengterichting te verschuiven
• steunplaat in hoogte verstelbaar met anti-sliplaag
 
 Toepassing: Vervangen van distributieriemen, koppelingen, enz.

399,90 *

€

4
-dlg.

450.0970
UNIVERSELE UITDRUKSET VOOR KOGELGEWRICHTEN MET 
VERWISSELBARE VORKEN
• met verwisselbare vorken Ø 20 / 22 / 24 / 27 / 30 mm
• voor het uitdrukken van de kogeltap bij het uitbouwen van kogelgewrichten
• snel verwisselen van de afzonderlijke drukvorken door veerpalsysteem
• maximale uitdrukhoogte: 125,0 mm

279,90 *

€

7
-dlg.

AUTOMOTIVE SPECIAAL GEREEDSCHAP
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01.10.2018 - 31.03.2019
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TECHNISCHE GEGEVENS:

Werkdruk: max. 8 bar

min. slangdiameter: 3/8” - 10 mm

max. diameter (geopend): 25 - 115 mm

515.3100
PNEUMATISCHE-ASMANCHETTENSPREIDER
• passend voor alle universele en originele asmanchetten
• ook geschikt voor vierwielaangedreven auto’s en lichte bestelwagens
• met 8 extreem stevige spreidarmen  
• perslucht door drukknop goed te doseren
• geen extra smeermiddelen nodig

99,90 *

€

 

700.1495
UNIVERSELE ASHEFBOOM MET KETTING
• speciale hefboom voor het vakkundig en zonder beschadigen demonteren en 

monteren van asdelen
• door de flexibele ketting kunnen wieldraagarmen van verschillende constructies 

zonder grote krachtsinspanning veilig naar beneden worden gedrukt
• veilig en zonder beschadigen in- en uitbouwen
• geen tweede persoon nodig
• hoge krachts- en tijdsbesparing, ook bij extreem vastzitten

149,90 *

€

 

150.9780
GEREEDSCHAPSET VOOR SILENT 
BLOCS VOOR MERCEDES
• voor montage en demontage van silent blocs 

in in- en uitgebouwde toestand
• voor het vervangen van de silent blocs van 

de langs- en dwarsdraagarmen bij voor- en 
achteras

• voor gebruik in combinatie met een mecha-
nische spindel

• grote tijdsbesparing

399,90 *

€

14
-dlg.

150.9855
GEREEDSCHAPSETS VOOR SILENT 
BLOCS BMW-ACHTERAS
• voor het monteren en demonteren van de 

voorste silent blocs bij de achterasarm
• voor het monteren in ingebouwde toestand
• voor in- en uitbouwen zonder beschadi-

gingen
• grote tijdsbesparing

Toepassingsgebieden:  BMW F01, F02, F04, 
F06, F07, F10, F13, F18 silentlagers bij de 
achteras

119,90 *

€

8
-dlg.

150.9865
GEREEDSCHAPSETS VOOR SILENT 
BLOCS BMW-ACHTERAS
• voor het monteren en demonteren van de 

voorste silent blocs bij de achterasarm
• voor het monteren in ingebouwde toestand
• voor in- en uitbouwen zonder beschadi-

gingen
• grote tijdsbesparing

Toepassingsgebieden:  BMW F01, F02, F04, 
F06, F07, F10, F13, F18 silentlagers bij de 
achteras

149,90 *

€

7
-dlg.

 
• voor montage en demontage van silentlagers, fuseepennen, triangelbussen, wiellagers, enz.
• incl. hydraulische pomp en manometer
• zowel voor pers- als trekwerkzaamheden geschikt
• met magnetische centreeradapter
• met slaglichaam om in te schroeven

15
-dlg.

999,90 *

€ 1099,90 *

€440.0575 440.0580

HYDRAULISCHE EENHEID, MET HYDRAULISCHE POMP EN MANOMETER

AUTOMOTIVE SPECIAAL GEREEDSCHAP
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M10x1,5
M12x2,0
M14x2,0
M16x2,5

Ø1: 34 - 80 mm 
Ø2: 44 - 90 mm 

22 x

4 x

1 x 1 x
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440.0700
PERSBEUGELHOUDER MET 
SCHARNIER
• zeer geschikt als handhouder of met een versnellingsbakkrik 

voor de C-beugel 
• eenvoudig in gebruik en snelle montage maakt afstellen en 

fixeren direct aan voertuig mogelijk
• geschikt voor versnellingsbakkrik met steundiameter 25, 30 

en 42 mm
• zeer geschikt voor persbeugel 440.0190

199,90 *

€

 
-dlg.

440.0190
PERSBEUGEL
• gesmede drukbeugel voor het verwisselen  

van fuseekogels en stabilisatorstang-kogelgewrichten
• Belastbaarheid max. 16 t
• zeer geschikt voor gebruik met hydraulische cilinder
• eenvoudig en veilig in gebruik

Aanbevolen hydraulische cilinders:  
8,5 t (440.0020), 14 t (440.0015),  
16 t (440.0005), 22 t (440.0010)

149,90 *

€

 
-dlg.

440.0650
UNIVERSEEL GEREEDSCHAP VOOR DEMONTEREN EN MONTEREN GESCHROEFDE EN COMPACTE WIELLAGERS
• voor het demonteren en monteren van met 3 en 4 bouten aan de voor- of achteras bevestigde compacte wiellagers
• max. belasting 22 t
• aan beide zijden gebruik van de drukvoeten garandeert het eenvoudig en snel afstellen op de astap
• de verstelbaarheid garandeert de bruikbaarheid van alle op het moment geschroefde compacte wiellagers 
 
 Aanbevolen hydraulische cilinders: 16 t (440.0005) en 22 t (440.0010)

999,90 *

€

33
-dlg.

440.9997
SET UNIVERSEEL PERSGEREEDSCHAP VOOR ASDELEN
• voor montage en demontage van lagers, bussen en fuseekogels
• Adapter en adapterring maken gebruik met universeel persstatief mogelijk
• 22 drukhulzen met binnen- en buitendiameters tussen 34,0 mm en 90,0 mm
• uitstekend te gebruiken in combinatie met werkplaatspers of hydraulische cilinder 

749,90 *

€

38
-dlg.

VOOR ALLE GESCHROEFDE EN COMPACTE 
WIELLAGEREENHEDEN

KAN PERFECT OMGAAN 

MET DRUK

440.0230
FUSEEKOGEL-SET, MERCEDES
• ideaal voor montage en demontage van  

fuseekogels samen met persbeugel 
440.0190

• eenvoudig en veilig in gebruik
• robuuste uitvoering
• speciaal-gereedschapstaal

Toepassing: Mercedes E-klasse type 211 / 
219, S-klasse type 220, SL-klasse type 230

69,90 *

€

4
-dlg.

AUTOMOTIVE SPECIAAL GEREEDSCHAP
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140.2530
STEENSLAGREPARATIESET
• zeer geschikt voor reparatie van steenslag in de voorruit
• minimaliseert het ontstaan van scheuren
• er is geen UV-lamp nodig
• geschikt voor meerdere reparaties
• inclusief kunsthars en uithardstroken

19,90 *

€

15
-dlg.

500.8100
UNIVERSELE TELESCOOPWAGEN
• zeer geschikt voor autoruiten of carrosserie-delen, in autoschadebedrijven
• multifunctioneel toepasbaar, in hoogte en breedte verstelbaar
• na gebruik ruimtebesparend dicht te vouwen  
• Dwarsliggers met stroeve rubber bekleding voor het voorkomen van krassen
• belastbaar tot 100 kg

149,90 *

€

 

150.2235
UNIVERSELE HAAKSET, STAR
• universeel toepasbaar
• starre vorm, hierdoor zeer vormvast
• deze haken verhinderen dat het gewicht van de remklauw de remslangen 

beschadigt
• de felle signaalkleur valt visueel direct op en verkomt het vergeten bij het 

voertuig
• dompelgeïsoleerd oppervlak

9,90 *

€

2
-dlg.

150.2295
REMZUIGERADAPTERSET
• met unieke, verstelbare 2- en 3-pens universele remzuiger-adapters en 3/8“ 

adapter met magneet
• ideaal voor het zonder beschadigingen terugstellen remzuigers
• geen beschadigen van manchetten, zuigers en cilinder in de remklauw
• is bij onderhoudswerkzaamheden en bij het vervangen van remblokken nodig, 

om de remzuigers in de remklauw terug te drukken
• combineerbaar met gangbare remzuigerterugstellers

39,90 *

€

3
-dlg.

122.1215
FLAREFIXeco 4,75 MM UNIVERSEEL REMLEIDING- 
FELSAPPARAATSET
• licht en handelbaar
• gebruik direct aan de wagen mogelijk
• geen beschadigingen aan de beschermlaag van de leiding
• voor universeel gebruik in garages
• voor dunwandig stalen, aluminium en koperen leidingen

49,90 *

€

4
-dlg.

150.2237
PNEUMATISCHE SPINDEL VOOR REMZUIGER-ADAPTERS
• zeer geschikt voor kleine ruimten door geoptimaliseerde contraplaat
• ideaal voor het zonder beschadigingen terugstellen remzuigers
• de gebruiker bepaalt de draairichting met het elleboogstuk aan het uiteinde van 

de spindel
• werkt makkelijk en snel door pneumatische spindel
• is bij onderhoudswerkzaamheden en bij het vervangen van remblokken nodig, 

om de remzuigers in de remklauw terug te drukken

69,90 *

€

 

GESCHIKT VOOR VRIJWEL 
ALLE VOERTUIGEN 

ZORGT VOOR 

INZICHT
HOOGTE- EN BREEDTE 
VERSTELBAAR

ONMISBAAR BIJ REMSER-
VICE

SUPERFLEXIBEL DANKZIJ UNIVERSELE 
2-PINS EN 3-PINS ADAPTERS

AANHAKEN!

GEBRUIK DIRECT 
BIJ HET VOERTUIG

AUTOMOTIVE SPECIAAL GEREEDSCHAP

*Alle prijzen zijn excl. Btw.

01.10.2018 - 31.03.2019



Ford 1/8“ - 27 NPT
Universal
VAG
VAG + Porsche
VAG, BMW + Mini M10 x 1,0
Mercedes 722.9, M12 x 1,5
VAG DSG M24 x 1,5
VAG CVT M22 x 1,5
Škoda M18 x 1,5
VAG + Škoda M30 x 1,5
Universal, 300 mm
Volvo 5/16“ - 24 UNF
Toyota + Lexus M18 x 1,5
Nissan + Infinity M8 x 1,0
ATF-VW Passat + Tiguan

FORD 1/8“ - 27 NPT
UNIVERSAL
VAG
VAG + PORSCHE
VAG, BMW + MINI M10 X 1,0
MERCEDES 722.9, M12 X 1,5
VAG DSG M24 X 1,5
VAG CVT M22 X 1,5
ŠKODA M18 X 1,5
VAG + ŠKODA M30 X 1,5
UNIVERSAL, 300 MM
VOLVO 5/16“ - 24 UNF
TOYOTA + LEXUS M18 X 1,5
NISSAN + INFINITY M8 X 1,0
ATF-VW PASSAT + TIGUAN

Nissan Juke M12 x 1,25
Mini Cooper M14 x 1,5
Nissan M10 x 1,5
GM M12 x 1,75
Mercedes 725-9G

7,5 L

1/2“

1/2“

6 L

3,0-16,0 mm

3,0-40,0 mm

3,0-6,0 mm

M12x1,25

4,75 mm, 3/16“ 5,0 mm 6,0 mm

4,75-5,0 mm, OP1, SAE

6,0 mm, OP1, SAE

4,75-5,0-6,0 mm, OP2

4,75-5,0 mm

6,0 mm

TOOLS

KS TOOLS
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122.1290
FLAREFIX 1 UNIVERSELE FELSSET VOOR REMLEIDINGEN MET HYDRAULISCHE SPINDEL
• licht en handelbaar
• gebruik direct aan de wagen mogelijk
• geen beschadigingen aan de beschermlaag van de leiding
• voor dunwandig stalen, aluminium en koperen leidingen
• snel en nauwkeurig eindresultaat door rechtlijnige persbeweging

149,90 *

€

16
-dlg.

150.9675
UNIVERSEEL VULSYSTEEM VOOR VERSNELLINGSBAKOLIE, INCL. 15 DELIGE ADAPTERSET
• ideaal voor het vullen met olie van versnellingsbakken, verdeelbakken en differentieels  

van diverse automobielfabrikanten
• veel versnellingsbakken zijn zonder dit gereedschap niet te vullen
• optimaal voor krappe ruimtes of moeilijk bereikbare plaatsen
• voor moeilijk bereikbare plaatsen

129,90 *

€

16
-dlg.

VOOR PRIJSBEWUSTEN

ALLES VOOR DE 

REMLEIDING

VOOR PROFESSIONALS, 

MET 20 ADAPTERS

150.9275
UNIVERSEEL VULSYSTEEM VOOR VERSNELLINGSBAKOLIE, INCL. 20 DELIGE ADAPTERSET
• ideaal voor het vullen met olie van versnellingsbakken, verdeelbakken en differentieels van diverse automobielfabrikanten
• veel versnellingsbakken zijn zonder dit gereedschap niet te vullen
• optimaal voor krappe ruimtes of moeilijk bereikbare plaatsen
• voor moeilijk bereikbare plaatsen

199,90 *

€

21
-dlg.

AUTOMOTIVE SPECIAAL GEREEDSCHAP

*Alle prijzen zijn excl. Btw.

01.10.2018 - 31.03.2019



M12 x 1,25 / 
M12 x 1,5

M14 x 1,25 / 
M14 x 1,5

TOOLS

KS TOOLS
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150.3164
BRANDSTOFFILTERSLEUTEL VOOR 
FORD TRANSIT
• zeer geschikt voor het losdraaien en aanhalen van het 

brandstoffilterdeksel
• nodig voor het uit- en inbouwen van het  

brandstoffilterdeksel bij het vervangen van het  
brandstoffilterelement

• maakt inbouwen met correct aanhaalmoment mogelijk
• voorkomt beschadiging van het brandstoffilterhuis en van 

de bevestigingsring

Toepassing: Ford Transit 2,2 L TDCI 

17,90 *

€

 

150.9357
OPVANGBAK 8 LITER
• met drie handgrepen
• veilig en schoon uitgieten door rondomlopende overlooprand en uitgietkraan
• zeer geschikt voor het opvangen van verschillende vloeistoffen
• geschikt voor olie, chemicaliën, benzine, zuren en antivries
• ook geschikt voor het reinigen van onderdelen

24,90 *

€

 

150.2805
WIELMONTAGEHULPMIDDELSET
• voor het eenvoudig en zonder beschadigen 

monteren van de wielen
• universeel toepasbaar door verschillende 

schroefdraadmaten
• met karteling voor een betere grip bij het 

inschroeven
• maakt werk aanzienlijk lichter
• speciaal-gereedschapstaal

14,90 *

€

2
-dlg.

100.5075
WIELNAAFSLIJPSET Ø 150 MM, BINNENØ 90 MM
• voor optimaal reinigen van wielnaven en remschijven
• ideaal voor wielnaven van personenauto’s, bestelwagens en limousines van maximaal Ø 150 mm
• geoptimaliseerd voor de nieuwste wielnaven met vergrote binnendiameter (Ø 90 mm)
• geen vonkontwikkeling
• voorkomt door schone contactvlakken een onjuist aanhaalmoment van de wielbouten

49,90 *

€

2
-dlg.

100.1165
PERSONENAUTO-MONTAGEGEREEDSCHAP VOOR VDO REDI-SENSOREN
• zeer geschikt voor het snel en zonder beschadigingen plaatsen van de VDO REDI-sensoren
• exacte positionering in de rubbercontainer door eenvoudige hantering mogelijk
• voor de 4 actuele VDO REDI-sensoren
• Kunststof 

9,90 *

€

 

AUTOMOTIVE SPECIAAL GEREEDSCHAP

*Alle prijzen zijn excl. Btw.

01.10.2018 - 31.03.2019



40 mm

Ø 90 mm

Ø 100 mm

Ø 100 mm

Ø 90 mm M8

17 mm

19 mm

21 mm

TOOLS

KS TOOLS
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515.0630
SLIMPOWER KRACHTDOPPENSET MET GEÏNTEGREERDE MAGNEET
• bijzonder robuuste uitvoering
• speciaal voor het demonteren en monteren van wielen
• Met geïntegreerde magneet voor het stevig vasthouden van wielbouten en wielmoeren
• met kunststof ommanteld voor het voorkomen van beschadigingen aan lichtmetalen velgen
• met kunststof inzetstuk ter bescherming van de wielmoeren

39,90 *

€

6
-dlg.

515.2001
SPECIALE KRACHTDOP MET  
PORSCHE-PROFIEL VOOR  
ALUMINIUMVELGEN
• speciaal voor wielmontage, resp. montage/

demontage van centrale wielbouten met 
speciaal Porsche-profiel

• lange uitvoering
• gefosfateerd
• Chroom-Molybdeen

89,90 *

€

 

515.1243
CARAMELSCHIJF  
LIJMVERWIJDERAAR
• voor het verwijderen van stickers, lijm- en 

verfresten op gelakte vlakken
• de neutraalkleurige rubber etsschijf voor-

komt besmeuren van het oppervlak
• niet geschikt voor pneumatische staafslijper

6,90 *

€

 

CARAMELSCHIJF LIJMVERWIJDERAAR MET 
LAMELLEN
• voor het verwijderen van stickers, lijm- en 

verfresten op gelakte vlakken
• de neutraalkleurige rubber etsschijf  

voorkomt besmeuren van het oppervlak
• niet geschikt voor pneumatische staafslijper

 

17,90 *

€

12,90 *

€

14,90 *

€

515.1249

515.1248

515.1247

515.1218
ADAPTER VOOR CARAMELSCHIJF
• met M8 binnendraad
• Spandoornschacht Ø 6 mm
• voor bevestiging van folieradeerschijven op 

boormachines

1,90 *

€

 

AUTOMOTIVE SPECIAAL GEREEDSCHAP
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40 m
m

0 - 15 bar

530 mm

TOOLS

KS TOOLS
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515.1905
BANDENSPANNINGSMETER
• voor eenhandbediening
• met rubber ommantelde manometer
• Manometer met bar- en psi-schaalverdeling
• met vulhevel en afblaasknop
• slang met geintegreerde ventiel-snelaansluiting

29,90 *

€

 

913.1485
UITBOORSET VOOR VELGSLOTEN
• voor het snel en probleemloos uitboren en losmaken van velgsloten
• zeer geschikt voor velgsloten met roterende buitenhuls
• verhindert grote schade aan aluminium velgen
• inclusief centreerhulzen, boren en trekkers
• met inslaghulpstuk en trekkerverwijderaar

199,90 *

€

14
-dlg.

911.8135
RUNFLAT BANDENLICHTER EN MONTAGEHEFBOOM
• voor het monteren en demonteren van runflat-banden en banden met lage hiel
• slijtvaste en verwisselbare kunststofbescherming voorkomt krassen en 

wegglijden
• voorkomt beschadigingen aan het karkas
• aangepaste constructie voor veilig en zonder beschadigingen monteren
• extra afgerond hefboomuiteinde voor materiaalsparend gebruik

24,90 *

€

 

OOK VOOR VELGSLOTEN MET 

ROTERENDE BUITENHULS

AUTOMOTIVE SPECIAAL GEREEDSCHAP

*Alle prijzen zijn excl. Btw.

01.10.2018 - 31.03.2019



M 12x1,25M 12x1,5M 14x1,5

Ø 50 mm

Ø 75 mm

Ø 95 mm

Ø 115 mm

Ø 150 mm

250 ml

500 ml

1000 ml

M 12X1,25
M 12X1,5
M 14X1,5

0 - 15 mm

1 L 2 L 3 L 5 L

TOOLS

KS TOOLS

47

150.1335
WIELBOUT-SCHROEFDRAADREPARATIESET
• voor het nasnijden en reinigen van beschadigde buitendraad
• ideaal assortiment voor wielbouten
• voor moeilijk bereikbare plaatsen
• Buitenzeskantaandrijving 24 mm

34,90 *

€

4
-dlg.

150.1355
WIELMOER-SCHROEFDRAADREPARATIESET
• voor het nasnijden en reinigen van beschadigde binnendraad
• ideaal assortiment voor wielmoeren en wielnaafschroefdraad
• voor moeilijk bereikbare plaatsen
• Buitenzeskantaandrijving 12 mm

24,90 *

€

3
-dlg.

100.4060
DIGITALE BANDENSPANNINGS- EN 
PROFIELDIEPTEMETER  
0,35 - 6,80 BAR
• precieze en herhaalbare LCD-meting
• voor dieptemetingen
• voor bandenspanningsmetingen
• meting met akoestisch signaal
• spanningsmeetbereik omschakelbaar tussen 

bar, Kpa en Psi

9,90 *

€

 

150.9205
MEETBEKERSET
• Assortiment praktische meetbekermaten
• breukvast
• olie-, benzine- en zuurbestendig
• met handvat en schenktuit
• PE (polyethyleen)
 
 Schalen: L / ml, Cups, Oz, Quart

7,90 *

€

3
-dlg.

150.9240
TRECHTERSET
• Assortiment praktische trechtermaten
• breukvast
• olie-, benzine- en zuurbestendig
• Greep voor gemakkelijke hanteerbaarheid
• HDPE (hogedruk-polyethyleen)

9,90 *

€

5
-dlg.

MEETBEKER MET FLEXIBELE SCHENKTUIT
• veelzijdige toepassingsmogelijkheden
• flexibele, trechtervormige schenktuit maakt legen zonder knoeien mogelijk
• geschikt voor olie, chemicaliën, benzine, zuren, antivries en niet-zuurhoudende 

vloeistoffen
• breukvast
• Met schaalindeling

150.9001 150.9002

 

14,90 *

€ 17,90 *

€

MET SCHAALINDELING

ZESKANTAANDRIJVING 
24 MM

ZESKANTAANDRIJVING 
12 MM

DRIE AFMETINGEN, 

ÉÉN PRIJS

GESCHIKT VOOR OLIE, BENZINE, 
CHEMICALIËN, ETC.

MEETBEKER MET FLEXIBELE SCHENKTUIT
• veelzijdige toepassingsmogelijkheden
• flexibele, trechtervormige schenktuit maakt legen zonder knoeien mogelijk
• geschikt voor olie, chemicaliën, benzine, zuren, antivries en niet-zuurhoudende 

vloeistoffen
• breukvast
• Met schaalindeling

150.9234 150.9235

 

9,90 *

€ 12,90 *

€

AUTOMOTIVE SPECIAAL GEREEDSCHAP

*Alle prijzen zijn excl. Btw.

01.10.2018 - 31.03.2019
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Seligenstädter Grund 10 - 12 
D-63150 Heusenstamm

          

Tel.:  +49(0) 61 04 49 74-0
Fax:  +49(0) 61 04 49 74-11
e-mail: kstools@kstools.de
 www.kstools.com

KS Tools Werkzeuge - Maschinen GmbH

Ø 5,5 MM Ø 6,0 MM Ø 3,9 MM

48

ARTIKELNUMMER 550.7510 550.7540 550.7520

Gebruiksduur: ca. 60 min ca. 60 min ca. 60 min

Camera resolutie : 1600 x 1200 (YUV), 1280 x 720 (fotograferen) = 
2,0 megapixel

1600 x 1200 (YUV), 1280 x 720 (fotograferen) = 
2,0 megapixel

1600 x 1200 (YUV), 1280 x 720 (fotograferen) = 
2,0 megapixel

Accu-uitvoering: Lithium-ionen Lithium-ionen Lithium-ionen

Kop-ø: 5,5 mm 6,0 mm 3,9 mm

Camerahoek: 60° 0 + 90° 0°

inclusief haak, magneet en 
spiegel

8
-dlg.

5
-dlg.

8
-dlg.

99,90 *

€ 129,90 *

€ 149,90 *

€550.7510 550.7540 550.7520

6 dimbare  
Mini-LED’S

inclusief haak, 
magneet en spiegel

WATERDICHT

Uw dealer

DUITSLAND

AUTOMOTIVE SPECIAAL GEREEDSCHAP

Alle prijzen zijn excl. Btw. Met het verschijnen van deze folder komen alle voorgaande actieprijzen te vervallen. Verkoop alleen via de vakhandel. 
Druk- en zetfouten, technische veranderingen en vergissingen voorbehouden. Prijzen zijn geldig tot 31.03.2019

**Voor deze aangeboden actieprijs - zolang de voorraad strekt.

MET SOFTWARE 

VOOR PC BEELD WORDT DIRECT  

VERZONDEN EN OPGESLAGEN

Comfortabele  
WiFi-verbinding met 
een smartphone

WiFi-videoscoopset met frontcamera

01.10.2018 - 31.03.2019
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