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Schwabe Kabelhaspel Neopreen H07RN-F 3x2,5 WD IP44 25m
- Kabeltype: Neopreen 3 x 2,5mm2
- Kabellengte: 25m
- Aantal contactdozen: 3
- Maximale belasting opgerold: 230V/16A, 1000W
- Maximale belasting afgerold: 230V/16A, 3500W
- Beveiliging: VDE – Thermoschakelaar
- Getest volgens EN 61242, DIN VDE 0620-1, DIN VDE 0282-4
- Beschermingsklasse:: IP 44
Artikelnummer. 003-K2Y25N2TF

Schwabe Kabelhaspel Neopreen H07RN-F 3x2,5 WD IP44 40m
- Kabeltype: Neopreen 3 x 2,5mm2
- Kabellengte: 40m
- Aantal contactdozen: 3
- Maximale belasting opgerold: 230V/16A, 1000W
- Maximale belasting afgerold: 230V/16A, 3500W
- Beveiliging: VDE – Thermoschakelaar
- Getest volgens EN 61242, DIN VDE 0620-1, DIN VDE 0282-4
- Beschermingsklasse:: IP 44
Artikelnummer. 003-K2Y40N2TF
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DeWALT DCD791NT of P2 Accuboor Koolborstelloos 18 Volt

- Accu 2x 5.0 Ah 18v
- Accucapaciteit 5.0 Ah
- Zeer compacte schroef-/boormachine van DeWALT
- Metalen snelspankop 13mm.
- Vijftien standen voor aanhaalmoment, max 70Nm
- Stevige handgreep afgewerkt met rubber.
- Wordt geleverd in T-Stak koffer
- 3 jaar fabrieksgarantie na aanmelding
003-DCD791P2 = incl. 2 accu’s en een lader
003-DCD791NT = alleen de naakte body

DCD791P2

Artikelnr.

DCD791NT
Artikelnr. 003-DCK2080P2T-QW

DeWALT DCK2080P2T-QW Combiset
DeWALT DCK2077P2T-QW Combiset

DeWALT Combiset 18v
- DCD796 Accuboor
- DCG405 Haakse slijper
- 2x 5.0 Ah accu´s + lader
- 3 jaar fabrieksgarantie na aanmelding

DeWALT Combiset 18v
- DCD791 Accuboor
- DCF894 Slagmoersleutel
- 2 x accu 5.0Ah + lader
- 3 jaar fabrieksgarantie na aanmelding

Artikelnr. 003-DCK2080P2T-QW

Artikelnr. 003-DCK2077P2T-QW
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DeWALT DWS774SET XPS Telescopische afkort- en verstekzaag 1400 Watt 216 mm +
DE7033 Onderstel
- Opgenomen vermogen 1400 Watt
- Zaagbladsnelheid 4500 tpm
- Diameter zaagblad 216 mm
- Asgat zaagblad 30 mm
- Afschuincapaciteit 48 °
- 3 jaar fabrieksgarantie na aanmelding

Artikelnr. 003-DWS774SET-QS









DeWALT DCD790M2 Accuboor Koolborstelloos 18 Volt
- Accu 2x 4.0 Ah 18v
- Accucapaciteit 4.0 Ah
- Zeer compacte schroef-/boormachine van DeWALT
- Metalen snelspankop 13mm.
- Vijftien standen voor aanhaalmoment, max 60Nm
- Stevige handgreep afgewerkt met rubber.
- Wordt geleverd in T-Stak koffer
- 3 jaar fabrieksgarantie na aanmelding
Artikelnr. 003-DCD790M2-QW
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FLEX 125mm 1010 Watt Haakse slijper
- Constant toerental 11000/ min
- Opgenomen vermogen: 1010 Watt
- Kabellengte: 4 meter
- Gewicht: 1.9 kg
- 2 jaar fabrieksgarantie
Artikelnr. 150-FLEX1001

€69,-

MATADOR Kruiwagen
Inhoud: 80L
Nederlands fabricaat
Artikelnr. 003-M110L4

Polet Bats Drents 000/35 Zwart Incl. Steel









Ruimen van zand en puin en voor grondwerken
Voor openwerpen en nivelleren van beton, ruimen van puin etc
Aangeslepen snede
Afmetingen blad: 21x25,5cm
Afwerking blad: zwart gelakt
Met 2 voetjes
Artikelnr. 128-111116V
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Klingspor doorslijpschijf
- Vrij van ijzer, chloor en zwavel
- Korte doorslijptijden
- Geringe thermische belasting
- Geschikt voor staal en RVS
- OSA Kenmerk, Europese fabricage
Artikelnr. 011-202401

Klingspor Lamellenschijf voor RVS & Staal
- Agressieve schuurprestatie bij hoog slijpcomfort
- Universeel gebruik voor veeleisende toepassingen op staal en RVS
- Beste afnamevermogen bij gebruik op krachtige haakse slijpers
- Diameter 125mm
- Korrel 40
- OSA kenmerk, Europese fabricage

Van €3,69/st voor:
20 stuks €2,25/st
50 stuks €1,95/st

Artikelnr. 011-322772
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Klingspor schuurlinnen
Schuurlinnen verkrijgbaar in korrels:
40 t/m 400
Toepassing: RVS / Roestvast staal, Staal, Non-ferro
metalen, Hout, Kunststof
Alle korrels zelfde prijs
Artikelnr. Voorbeeld P120: 017-218099

Klingspor Schuurlinnen

Bij 5 rollen schuurlinnen
GRATIS Roll-Box dispencer
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Werklamp/ Achteruitrijlamp

SIEVERT POWERCASE ULTRA (POWERJET EU + ULTRAGAS)

- Vermogen: 27 watt
- Lumen: 2450
- Lichtbeeld: Flood breedstraler (60graden)
- Voltage: 10-30v multi-voltage
- Verbruik: 12v-2.25amp/ 24v-1.2amp
- Type LED: Epistar
- Lichtkleur: 6000-6500K
- Aantal LEDS: 9x 3 watt high power leds
- Lens: PMMA
- Behuizing: Aluminium
- Levensduur: 30.000 uur
- Waterbestendig: IP67

- Automatische piëzo ontsteking
- Beveiliging tegen het terugslaan van de vlam
- Groot gamma onderling verwisselbare branders

Artikelnr 062-SQ2760









- 1 Koffer voor Powerjet - 253511
- Cycloonbrander - 870601
- 1 Stabilisatievoetstuk
- 1 Ultra gaspatroon - 220583
- Ruimte voor een extra gascilinder
Artikelnr. 002-253505

Van €14,-/st nu
10 stuks €12,50/st
25 stuks €9,95/st
















OPUS LED Werklamp
- Lichtopbrengst: 3800 Lumen
- Uitstralingshoek: 180
- Lichtkleur: 4000K
- Vermogen: 30W
- Voltage: 220-240V AC
- Afmeting: 423x215x139 mm
- Gewicht: 2.5Kg
- Slagvastheid: IK 8
- Beschermingsklasse: IP54
- Duitse kwaliteit
Artikelnr. 150-WL90/2700
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Rust-Oleum® Primer
Lak Primer combicolor HARDHAT
- Overschilderbaar binnen 1 uur of na 48 uur
- Lood- en chromaatvrij
- Grijs voor lichtgekleurde deklagen
- Rood voor donkere deklagen

Afname: 6 bussen van de zelfde kleur

€15,95 per stuk

Rust-Oleum® Sprayholder
Bij afname van 12 spuitbussen RUSTOLEUM :

GRATIS Sprayholder
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USAG 910 EL1 1” SLAGMOERSLEUTEL
Omkeerbaar model met dubbele hamer
Drie standen voor vast- en losdraaien
Max. koppel: 4068 Nm
720 slagen per minuut
Artikelnr. 001-09100022

BOSMA lamp 24v 5W HD BA15S
Artikelnr. 025-R13821HDLL

€49,3500S3A Werkschoenen
BOSMA lamp 24v 21W HD BA15S

- Beschermingsklasse S3
- Stof: waterdichte microvezel en mesh
- Zool van polyethyleen en oliebestendig rubber
Composiet neus, weerstand 200 joule

Artikelnr. 025-R13498HDLL

Artikelnr. 001-3500010..
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Foam inlay op maat

- Voor elk model kast of werkbank
- Verkrijgbaar in verschillende kleuren
- Tot 120mm dik
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Bardahl Industrial Lithium Grease 2/3 400G
- Het smeervermogen is uitzonderlijk, de krachtige smeerfilm
smeert zelfs boven het droppoint van het vet.
- Corrosie-effect op koper is vrijwel nihil en meestal te wijten
aan verontreinigingen.
- Vriespunt is zeer laag (ongeveer -20°C.).
- Weerstand aan water is zeer goed.
Artikelnummer. 031-74004

€5.99
,Bardahl Special Purpose No Melt Grease 2
- Een industrievet voor gebruik daar waar de eigenschappen
van een hoog smeltpunt nodig zijn.
- Het typerende temperatuurbereik tussen 0°F (-18°C) en 400°F
(204°C).
- Dit industrie vet is ongevoelig voor alle soorten
temperatuurveranderingen, hecht zich aan metalen en is
waterbestendig.
Artikelnummer. 031-74204

€9.99
,-

Bardahl Premium Complex Grease EP-2
- Dit is een van de nieuwe ontwikkelingen in het
smeertoepassingsgebied van de diverse soorten lagers. Vooral de
steeds kleinere toleranties, langere smeerperiodes en zwaardere
belastingen hebben de vraag naar complexvetten versneld.
- Bardahl Premium Complex Grease EP-2 is geschikt voor het
smeren van zwaar belaste kogel- en rollagers in machines die
onder zware omstandigheden hun werk moeten verrichten
- Bardahl Premium Complex vet is geschikt voor gebruik in trucks,
trailers, weg- en waterbouw machines.
Artikelnummer. 031-74904

€9.99
,-
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Absorbtiekorrels Euro Multi Sorb
De absorbtiekorrels Euro Multi Sorb zijn zachte, ongecalcineerde, grove
korrels met een hele snelle absorbtie. De korrels zijn eenmalig, zowel
binnen als buiten te gebruiken in omgevingen waar oliën, vetten,
smeermiddelen, lichte chemicaliën of andere vloeistoffen gelekt hebben.
Deze absorbtiekorrel is bij alle calamiteiten geschikt. De inhoud van één
zak heeft een absorbtiecapaciteit van ca. 30 liter.







- Snelle absorptie
- Brandwerend
- antislip
- Zak á 20kg
- 55 zakken per pallet

€8,95,-


Artikelnummer. 003-3.602

ROTEC Borenset HSS-Co

ROTEC Borenset HSS-G

- 1 /tm 13
- Kernversterkt
- Geslepen
- Cobalt gelegeerd
- Duitse kwaliteit

- 1 t/m 13
- HSS-G spiraalboor
- Geslepen
- Duitse kwaliteit
Artikelnr. 150-25HSSG113

Artikelnr. 150-25HSSCO113
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ZETEK KB14O
- Oplaadbare ledlamp
- 2 functies: SDM LED en SPOT LED
- LED: 8x SDM LED + 1 spot LED
- Stralingshoek: 90 Graden
- Geïntegreerde uittrekbare haak
- Knikbaar
- 2 magneten

€39,-

Artikelnr. 131-KB140

ZETEK KB120








- Zeer dunne oplaadbare inspectielamp
- Met magneet
- 140 lux in standaard mode
- Met boost functie voor extra licht
- Geleverd met 230 en 12 V lader.
- Branduur: 3.5 tot 5 uur.
- Oplaadtijd: 3.5 uur
Artikelnr. 131-KB120

ZETEK KB220

€49,-

€29,-

- Past in uw broekzak
- Met haak en magneet
- 2 opladers
- 450lux
Artikelnr. 131-KB220

USAG Oplaadbare LED Zaklamp
- Dubbele functie: inspectielamp of zaklamp
- Bestand tegen water en stof
- IP54
- Ophangclip
- Laadstatus controle leds op de behuizing (rood: opladen, groen:
opladen voltooid)
- Geleverd met muurlader met USB uitgang
Artikelnummer. 001-08890018

€40,-
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€19,95
€19,95
USAG 664 B/S7 Assortiment magnetische schroefbitten
- Compacte kunststof doos
- Basis met gevormd schuim
- Directe aansluiting
- 6-kant opening met magneet
Whole Trading Holland Megapro schroevendraaier

Artikelnr. 001-U06640015







- 14 in 1 schroevendraaier met bits in handvat
- Amerikaans product
- 8 Bits Phillips, Square, TORX, Flat, ¼ HEX Shaft
Artikelnr. 139-141AUTO

€749,Burd S.R.L. Olie opvangbak

- Luchtbediende olie zuig-afvoer 115 liter

HAMACH werkplaatskruk
- Universeel stoeltje met gasveer.
- In hoogte verstelbaar en eenvoudige montage.
- Zeer mobiel door 5 x 3” zwenkwielen
Artikelnr. 003-000528P

€69,-

Artikelnummer. 141-0B26265
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USAG Startbooster 12V, De beste startbooster op de markt !



3500A !!
Kan gebruikt worden als nood starter, acculader of als extra voedingsbron
voor voertuigen (geheugen opslag) en voor elektrische apparaten 12V
- Massieve klemmen
- Overspanningsbeveiliging
- ABS schokbestendige behuizing
- Ook geschikt voor gesloten accu's
- Geleverd met oplaadkabel voor 220V en voor de sigarettenaansteker
- Analoge voltmeter
- Levenslange vervangingsgarantie

Artikelnummer. 001-16130009

USAG 920 AN1 Excentrische schuurmachine
- Schuuruitslag 5mm
- Regelbare draaisnelheid en vermogen
- Nauwkeurig en glad afwerken
- Geleverd met schuurzool 920 AH1
Artikelnr. 001-09200011

Hydraulische tafel 500kg
- Afmeting: 855x550mm
- Maximale hoogte: 900mm
- Maximaal gewicht: 500kg
Artikelnummer: 010-HT500
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USAG 664 S25 Assortiment lange bits voor slagmoersleutels(25-delig)







- Kunststof doos
- Bit maten en vorm gemarkeerd op de bodem
- Inclusief magnetische bithouder
Inhoud:
- 4 bits voor gleufschroeven 3-4-5-6 mm
- 5 bits voor PHILLIPS® schroeven PH 1-2(x2)-3(x2)
- 5 bits voor POZIDRIV® schroeven PZ 1-2(x2)-3(x2)
- 5 bits voor 6-kant schroeven 2-3-4-5-5,5 mm
- 5 bits voor TORX® schroeven T15-T20-T25-T30-T40
- 1 magnetische bithouder
Artikelnr. 001-U06640111

Van €65,50
nu €32,50

Gereedschapskoffer 001 MV en PV
- Twee uitneembare panelen met vakken voor gereedschap
- Onderste compartiment kunststof bak losse verdelers
- Documentenvak
- Handgreep van ABS en dubbel slot
- Schaal van polypropyleen met frame van aluminium

Artikelnr. 001-00010001/001-00010002

€190,-
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€22,50

USAG 211 B Multifunctionele schaar met schuine messen
- Mes met micro anti-slip vertanding
- Keuzehendel aan te passen aan kleine en grote handen
- Veiligheid hendel om de messen blokkeren
- Ergonomische antislip bimateriaal handgrepen

USAG 601 ¼ & ½ JTX16 Assortiment TORX doppen in box (16-delig)
- Compacte kunststof doos
- Metalen sluiting
Inhoud:
- 4 TORX® doppen 1/4" E6-E7-E8-E10
- 4 TORX® doppen 1/2" E12-E14-E16-E18
- 4 TORX® schroefbits 1/4" T10-T15-T20-T25
- 4 TORX® schroefbits 1/2" T30-T40-T45-T50



- Levenslangevervangingsgarantie
Artikelnr. 001-02110002

€14.95

Artikelnr. 001-06010009

USAG 498 B Bankschroef 125mm
- Geheel gesmeed stalen model met kaken en huis uit één stuk staal
- Vaste kaak met aambeeld
- Geslepen prismatische geleiding met schroef voor het regelen van
de afstelling van de kaken en het wegnemen van speling
- Geleverd met pijpklemkaken
Artikelnr. 001-04980013

Van €393,-

nu €199,17

ZECA 4315 Kabelveerhaspel













- Kabelveerhaspel met slagvast kunststof huis
- Dubbele geleiderollen voor de kabel,
- Automatische blokkeerinrichting voor iedere 50cm uitschakelbaar.
- Zwenkbaar in wandbeugel gemonteerd.
- Voltage: 230 V
- Maximale toegelaten vermogen opgerold 1200W
- Maximale toegelaten vermogen uitgerold 1800W
- Lengte: 14 meter
- Beveiligingstype: IP42
- Geleverd zonder stekkers

€149,-

Artikelnr. 130-4315

ZECA 7325 Kabelveerhaspel









- Kabelveerhaspel met slagvast kunststof huis,
- Dubbele geleiderollen voor de kabel,
- Automatische blokkeerinrichting voor iedere 50cm uitschakelbaar.
- Zwenkbaar in wandbeugel gemonteerd.
- Wordt geleverd met uitgeschakelde blokkeerinrichting.
- Voltage: 230 V
- Maximale toegelaten vermogen opgerold 2000W
- Maximale toegelaten vermogen uitgerold 3000W
- Lengte: 20 meter
- Beveiligingstype: IP42
- Geleverd zonder stekkers
Artikelnr. 130-7325

€279,-

ZECA 805/10 of 805/8 luchthaspel
- Slangdiameter: 10 mm of 8 mm (3/8") inwendig.
- Temperatuurbereik: -5°C t/m 40°C.
- Max. werkdruk: 15 bar (1,5 Mpa).
- Aansluiting: 3/8" buitendraad.
- Slanglengte: 15 mtr + 1 mtr.
Artikelnr. 130-805/10
Artikelnr. 130-805/8

€189,-
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Moldex stofmasker Classic FFP2 NR D zonder ventiel
- Masker FFP2 zonder uitblaasventiel, uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding
- Getest en gecertificeerd volgens EN 149:2001+A1:2009
- Zonder ventiel
- Verpakt per 20 stuks
- Europese productie
Artikelnr. 073-240015

Moldex stofmasker Classic FFP2 NR D met Ventex Klima-ventiel
- Masker FFP2 met uitblaasventiel, uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding
- Getest en gecertificeerd volgens EN 149:2001+A1:2009
- Met ventiel
- Verpakt per 20 stuks
- Europese productie
Artikelnr. 073-240515

Moldex stofmasker Smart FFP2 NR D met Ventex Klima-ventiel
- Masker FFP2 met uitblaasventiel, groot draagcomfort
- Getest en gecertificeerd volgens EN 149:2001+A1:2009

- Met ventiel
- Verpakt per 20 stuks
- Europese productie
Artikelnr. 073-248501
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Moldex stofmasker Classic FFP3 NR D met Ventex Klima-ventiel
- Masker FFP3 met uitblaasventiel, uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding
- Getest en gecertificeerd volgens EN 149:2001+A1:2009
- Met ventiel
- Verpakt per 20 stuks
- Europese productie
Artikelnr. 073-255501

Moldex stofmasker Air FFP3 NR D met Ventex Klima-ventiel
- Masker FFP3 met uitblaasventiel, groot draagcomfort
- Getest en gecertificeerd volgens EN 149:2001+A1:2009
- Met ventiel
- Verpakt per 20 stuks
- Europese productie
Artikelnr. 073-320501

Beschermingsniveau (NL):
FFP1: 4 x Maximale Aanvaarde Concentratie
FFP2: 12 x Maximale Aanvaarde Concentratie
FFP3: 50 x Maximale Aanvaarde Concentratie

NR [non reusable]:
Wegwerpmasker FFP. Comfortabel en duurzaam
gedurende de hele shift.
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D:
Deze maskers hebben de Dolomiet Stoftest
doorstaan. Minder ademhalingsweerstand voor
een langere tijd

JSP Veiligheidsbril Stealth ™ Coverlite ™ K geclassificeerd Overbril - helder
- Aan beide zijden gecoat met de PremierShield ™ K-geclassificeerde antikras.
- Robuuste, lage basis, minimale curve, optische Klasse 1 lens met optimaal zicht
voor de drager.
- Frame, flexibel en veerkrachtig, passend op elke hoofdomtrek, goede pasvorm
- Gewicht: 34 g. Dit verbetert het draagcomfort en voorkomt onnodige
vermoeidheid.
Artikelnummer. 071-ASA940-061

€5,95 per stuk
Doos van 10 stuks
€4,95 per stuk
JSP Veiligheidsbril Stealth 16g
- 's Werelds lichtste veiligheidsbril.
- Kras vast
- Beslaat niet
- In transparant of geel
- Ultradun en ultrasterk.
- Voldoet aan EN166 EN170 2-1.2 1FT K.

[Geef
een
[Geef
citaat
een
uit
citaat
Artikelnummer. 071-ASA920-161-2
het
uit
docu
het
€3,95
per
stuk
ment
docu
of de 10 stuksment
Doos van
same
of de
€2,95
per
stuk
nvatti
same
ng
nvatti
van
ng
een
van
JSP Veiligheidsbril STEALTH 9000 EN166
inter
een
- Flexibele armen in sportstijl met zacht rubber voor
extra
comfort
essan
inter
- De verstelbare neusbrug biedt goede grip wat glijden voorkomt
t
essan
- Voldoet aan EN166.1.F
punt
t
- KVA/B/C bescherming
op.
punt
- Kras vast
Het
op.
Artikelnummer. 071-ASA77016R1
tekst
Het
vak
€8,95
per stuk tekst
kan
vak
Doosovera
van 10 stuks
kan
l in per stuk overa
€7,95
het
l in
docu
het
ment
docu
21
word
ment
en
word
neerg
en

MIDI Poetspapier
1-laags recycled naturel
300 mtr x 20 cm, 6 rol p/pak
Artikelnr. 112-PM30020/1
Dispenser verkrijgbaar
2-laags cellulose, verlijmd geperforeerd
160 mtr x 20 cm - 6 rol p/pak
Artikelnr. 112-PM16020/2

Bij afname 5 pakken nu 1 pak GRATIS

Industriepapier
1-laags cellulose,
1000 mtr x 24 cm, 2 rol p/pak
Artikelnr. 112-PI100024/1
Dispenser verkrijgbaar
3-laags recycled blauw, verlijmd geperforeerd
400 mtr x 37 cm - 1 rol p/pak
Artikelnr. 112-PI40037/3

Bij afname 5 rollen nu 1 rol GRATIS

Poetslappen
WTRW - witte tricot wit gesneden
doos à 10 kg
Artikelnr. 112-PLWT10
BTRO - bonte tricot lappen origineel
doos à 10 kg
Artikelnr. 112-PLBT10

Bij afname 5 dozen nu 1 doos GRATIS
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Montagehandschoen
TROPIC, schaapsnappa met blauwe interlock rug en een ingezetelastiek in
rugzijde
Beschikbaar in maat: 7 - 8 - 9 - 10 – 11
Artikelnummer. 071-111441

Chauffeurshandschoen
Chauffeurshandschoen palm in rundsnerfleder rug in splitleder, kleur naturel.
Beschikbaar in maat: 8 - 9 - 10 – 11
Artikelnummer. 071-4121L3N

Handschoen Cerva Nitril/ Nylon Bunting Black
Gebreide naadloze nylon handschoenen met dunne PU laag in de handpalm
en op de vingers en elastische manchet.
Beschikbaar in maat: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
Artikelnummer. 071-01080004

Werkhandschoen
Boxleder naturel met palmversterking, gerubberiseerde kap, gevoerd, Akwaliteit
Beschikbaar in maat: 10 - 11
Artikelnummer. 071-41322025R
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Lasdeken THERMO-B 1X1,5M Gezoomd
Thermo B is een glasvezeldoek dat aan beide zijden is voorzien van een
anorganische coating.
• Voor horizontaal/verticaal, las- en slijpwerkzaamheden
• Afmeting: L. 1mx B. 1.5m x D. 0.75mm

Artikelnummer. 002-LD355BL1X1.5

€45,-

Anti Spatter Spray 400ML
Anti-spat van Binzel en Protec. Zonder siliconen en milieuvriendelijk.
PER 12 STUKS
Artikelnummer. 032-ANTISPAT400/10

€49,-

JSP Cobra ™ lasvizier DIN 9-13 met EVOLite®
Extreem comfortabel en past op het breedste bereik van hoofdvormen en –maten
- Automatische las helm
- Lichtgewicht
- Veilig en comfortabel
Artikelnummer. 071-AFY230-000-100

€149,-
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OMCN Assteun 982/A

Assteun die gemakkelijk kan worden verplaatst door de steun op de wielen te kantelen.
- Maximale belasting is 10 ton.
- Laagste hoogte 1300 mm,
- Hoogste hoogte 2050 mm.
Artikelnummer. 133-982/A

€795,-

OMCN Hydraulische krik
- Capaciteit: 2000kg
- Verhoogd: 710 mm
- Hoogte in rust: 95 mm
- Super lage grip punten.
- Ergonomisch handvat.
- Grote bodemplaathouder.
- Rubberen plaat.
- Uitgerust met polyurethaanwielen met dubbele zwenkwielen aan de voorzijde
- Uitgerust met pedaal neerwaartse controle
Artikelnummer. 133-3010

€650,-

OMCN Garagekrik 1120/E
De hydraulische OMCN garagekrik 1120e staat stevig op de grond en tilt auto’s
gemakkelijk naar een hoogte van 81 cm. Deze krik heeft twee voorwielen en vier
achterwielen en is daardoor ook geschikt voor oneffen vloeren. De maximale capaciteit
van deze garagekrik is 2.000 kg


-

Capaciteit: 2.000 kg
Minimale hoogte: 130 mm
Maximale hefhoogte: 810 mm
Lengte chassis: 1.030 mm
Gewicht: 65 kg

Artikelnummer. 133-1120/E
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€550,-

USAG 943 PC1 ½ slagmoersleutel
- 1898 Nm
- Afneembare LED-unit op te laden met USB-kabel
- Omkeerbaar model met dubbel hamermechanisme
- 3 instellingen aanhaalmoment, altijd maximaal vermogen bij
losdraaien
Artikelnr. 001-U09430001

€299,-

USAG 928 AC1 ½ Aluminium Slagmoersleutel
- 1490 Nm
- 7 instellingen aanhaalmoment, in beide richtingen van rotatieOmkeerbaar model met dubbel hamermechanisme
- 3 instellingen aanhaalmoment, altijd maximaal vermogen bij losdraaien
Artikelnr. 001-09280014

€199,-

USAG 236 K 1/2 Kettingsleutel
- Ideaal voor werken in beperkte ruimten
- Maakt bij aanwezigheid van obstakels het gebruik van een handmatige
ratel of een slagsleutel mogelijk met meer werkruimte
- Bij gebruik in combinatie met een handmatige ratel wordt het rendement
met de factor 1,6 vermenigvuldigd
- Bij gebruik in combinatie met een slagsleutel wordt de slagfrequentie per
minuut met 20% verhoogd



- Levenslange vervangingsgarantie
Artikelnr. 001-09280014
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€80,-

USAG 2550 A Hydraulische onderhouderskrik 3T
- 3 Ton
- Veelzijdig en compact voor gebruik in nauwe ruimtes
- Hoge capaciteit voor gebruik met auto´s, SUV´s en bestelbussen
- Dubbel pompsysteem om de auto sneller op te tillen
- Uitgerust met handmatig daalsysteem
- Max. hefhoogte 505mm
Artikelnr. 001-25500001

€235,-

USAG 2550 A Hydraulische onderhouderskrik 2T
- Veelzijdig en compact voor gebruik in nauwe ruimtes
- Dubbel pompsysteem om de auto sneller op te tillen
- Uitgerust met hefpedaal
- Uitgerust met handmatig daalsysteem
- Max. hefhoogte 505mm
Artikelnr. 001-25500002

€334,-

USAG 285 KA/DS14 Steekringratel set 14 delig
- 285 KA 7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24 mm
- Stalen ring geïntegreerd in de 12-kant kop voor betere grip
- Open uiteinde met antislip systeem op het zeskant
- Geïntegreerde schakelaar
- 12-kant ring en bekhoek van 15°
- Werkhoek van 5°
- Levenslangevervangingsgarantie

€169,-

Artikelnr. 001-02856062+
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USAG 002 JMA koffer met assortiment voor onderhoud 181 delig
- Koffer met aluminium frame en metalen versterking
- Dubbele metalen sluiting met slot (inclusief sleutel)
- Handgreep met kunststof bescherming
- Drie panelen met elastische vakken voor het opbergen van gereedschappen



- Levenslangevervangingsgarantie

Artikelnr. 001-U00020001

€395,-

USAG 150 AX/SE3 Assortiment tangen 3-delig
USAG 324 SH8 Schroevendraaierset 8 delig
- Combinatietang 150 AX 180
- Extra lange telefoontang met rechte kaken 133 AX 160
- Zijkniptang 188 AX 160

- Verzinkte tip voor hoge weerstand tegen slijtage en corrosie



- Levenslangevervangingsgarantie



- Levenslangevervangingsgarantie

Artikelnr. 001-03240650
Artikelnr. 001-01500201

€29,95,-
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€59,-

USAG START Gereedschapswagen + 263 delig assortiment



- Dubbele handgreep voor betere besturing
- Volledig uittrekbare laden op kogelgelagerde geleiders
- Mogelijkheid om 3 modules te plaatsen in elke lade
- Handgrepen van schokbestendig ABS
- Oliebestendig rubberen matten
- Centrale vergrendeling
- Voor alle handgereedschappen: Levenslangevervangingsgarantie

Artikelnr. 001-U05168206E
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€889,-

Veilig achterlaten van uw
kostbare gereedschap !

Het nieuwe Blackstone anti-diefstal slot van DAKEN is een echte heavyweight champion.
Het stoere design heeft een afschrikeffect op inbrekers. Zodra de deur dichtvalt, vergrendelt het slot automatisch. Zo kan niemand
ongewenst binnendringen. Handig voor wie zijn handen vol heeft bij het in- en uitladen.
Je kunt de de automatische vergrendeling ook uitzetten. Blackstone laat zich gemakkelijk van binnenuit openen, insluiting is hierdoor
onmogelijk. DAKEN zorgt dat zowel berijder als lading veilig zijn!

Dit bestelwagenslot met 2 sleutels is uitermate stevig en maakt het zeer lastig om in te breken in uw bedrijfswagen. Zo
is de kostbare inhoud van uw bestelwagen goed beveiligd en hoeft u deze niet elke avond uit de wagen te halen.
Het slot zet de twee deuren met een mechanisme aan elkaar vast zodat deze niet open te maken zijn zonder sleutel.

Italiaans design en fabricage
30

USAG Racing Gereedschapswagen + 318 delig assortiment
- Mogelijkheid om 3 modules te plaatsen
- Voorzien van olie bestendige rubberen matten
- Centraal veiligheidsslot
- Wielen van oliebestendig rubber
- Max. belasting: 900kg
- Voor alle handgereedschappen: Levenslangevervangingsgarantie

Artikelnr. 001-U05198024
31

€1950
,-

USAG START Extra lang Gereedschapswagen + 318 delig assortiment



- Mogelijkheid om 4 modules te plaatsen
- Voorzien van olie bestendige rubberen matten
- Centraal veiligheidsslot
- Wielen van oliebestendig rubber
- Max. laadcapaciteit: 800kg
- Voor alle handgereedschappen: Levenslangevervangingsgarantie

Artikelnr. 001-U05198024
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€1699,-

USAG Matrix/ MG Magrini
USAG fabriceert en levert bedrijfswageninrichtingen onder de naam USAG Matrix.
USAG Matrix bedrijfswageninrichting kenmerkt zich door de uitstekende kwaliteit en
frisse kleurstelling. Ook als werkplaatsinrichting kan USAG Matrix een regelrechte
aanwinst voor uw bedrijf betekenen!
Tevens importeren wij MG Magrini kasten, gereedschapskasten van uitmuntende
kwaliteit. Wij leveren zowel het losse product aan en bouwen desgewenst in, in
bedrijfswagen of container.
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Whole Trading Holland
keurt uw gereedschap !
Om de veiligheid van u en uw werknemers te waarborgen is het noodzakelijk om uw
gereedschappen en materialen jaarlijks te keuren.
Whole Trading Holland kan deze keuringen voor u op locatie verzorgen. Dit scheelt u tijd,
(reis)kosten en op deze manier grijpt u niet ineens mis op uw materiaal.
Daarnaast kunnen er op afspraak ook keuringen plaatsvinden in de Whole Trading Holland
winkel in Rotterdam Waalhaven !
Wij rekenen geen voorrij kosten voor klanten in de regio Rijnmond !
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Contactgegevens

Whole Trading Holland B.V.
Van Riemsdijkweg 17, 3088 HB Rotterdam (Waalhaven HAVEN 2370)
Telefoon. 0031 261 8800
E-mailadres. verkoop@wholetradingholland.com
Website. www.wholetradingholland.com
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*Acties niet geldig in combinatie met andere acties. Acties geldig zolang de voorraad strekt. Prijswijzigingen voorbehouden*

