
 *Actieprijzen geldig zolang de voorraad strekt

MAANDAANBIEDINGEN*

Artikelnr. 516146
Prijs in euro excl. BTW

34° stripnagelapparaat
50 - 90 mm

Deze D-kop stripnagelmachine heeft een compact ontwerp, is makke-
lijk te bedienen en ontziet uw arm. Het 34° korte, recht-in-lijn magazijn 
geeft excellente beweegruimte, balance en zicht op het werk. 
Krachtige machine die nagels verwerkt in 2 diameters (2,9 & 3,1 mm).

FramePro 601 34°

DS5550 - 18V

De DuraSpin DS5550-18V op bat-
terij is een autonoom bandschroe-
fapparaat met genoeg kracht om 
schroeven van van 25mm tot 55 
mm in de moeilijkste werkop-
pervlakken te schroeven. 

Bandschroefapparaat
25 - 55 mm
op batterij - 5000 RPM
  

DS5550 - 18V
Bandschroefapparaat

25 - 55 mm
op elektriciteit- 5000 RPM

  

De elektrische DuraSpin DS5550 
AC (5000 rpm) verwerkt schroeven 
van 25 tot 55 mm. Dit bands-
chroefapparaat is ideaal voor de 
verwerking van gips op hout of 
gips op metalstud, vloeren, etc.

STERK

VEELZIJDIG &

GEEN KABEL

Actieprijs € 599 excl. btw

Artnr. DS5550-18V : 712165

Actieprijs € 299 excl. btw

Artnr. DS5550-AC : 712168

ROBUUST & KRACHTIG EN ZEER GELIEFD
DURASPIN BANDSCHROEFMACHINES                          vanaf  € 299,-

SNEL,
EXACT &

230V

Actieprijs € 419 excl. btw

Artnr. FramePro 601 : 516146



 *Actieprijzen geldig zolang de voorraad strekt

  

De SLS20XP is een ultralicht, gebruiksvriendelijk nietapparaat voor mid-
delzware L (rug 6,35 mm) of M (rug 9,53 mm) nieten al naar gelang 
het type SLS18Mg dat u kiest.  Het ”never Lube®” ontwerp zorgt er-
voor dat er tijdens het werk geen olie op uw houten werkstuk lekt.

middelzwaar nietapparaat  
M 12 - 38 mm

SLS20XP M SHS50XP N
zwaar nietapparaat  

 25 - 50 mm

De SHS50XP is de ideale nietmachine voor de bouwindustrie. De combinatie 
van de meeste krachtige te zijn in zijn klasse met duurzaamheid, ergonomie 
en competitieve prijs zorgt voor een ongeëvenaarde professionele machine. 
Het verwerkt N-nieten met een rugbreedte van 10,6 mm.

  99,-

Soepele en flexibele PVC persluchtslang voor gebruik 
op de bouw- of werkplaats als standalone of gemon-
teerd op de AC12810 compressor. De slang blijft ook 
bij lage temperaturen (-25°C) flexibel, dus ontstaan er 
geen lussen, waarover u kan struikelen. 

AA2008R
20 meter

 flexibele PVC  slang
incl. koppeling & nippel

monteerbaar op 
AC12810

compressor

NIEUW!

Artikelnr. 62202060
Prijs in euro excl. BTW

12,5 x 8 mmØ 

  119,-

Deze soepele en flexibele PVC AERFAST persluchtslang 
is 30 meter lang en kan gebruikt worden als standalone 
of gemonteerd worden op de AC24016 compressor. 
De slang is gemonteerd op een 360° rond- draaiende 
haspel met greep om de slang gemakkelijk en snel 
op- en af te rollen. 

AA3008R
30 meter

 flexibele PVC  slang
incl. koppeling & nippel

monteerbaar op 
AC24016

compressor

Artikelnr. 62202050
Prijs in euro excl. BTW

12 x 8 mmØ 

  147,-

De MA06180 compressor is klein, licht, stabiel en 
gemakkelijk hanteerbaar. Het gestel van de 6 liter 
tank zorgt voor een optimale bescherming van de 
pomp en de drukunit. De compressor is uitgerust 
met een comfortabele handgreep.

MA6180
olievrije 

draagbare 
compressor

97 dB

Artikelnr. 611007
Prijs in euro excl. BTW

Volume: 6 l

Werkdruk: 8 bar

Gewicht: 10 kg

  369,-

AC12810
olievrije  verrijdbare

 geluidsarme 65 dB
compressor

NIEUW!

Artikelnr. 611055
Prijs in euro excl. BTW   309,-

Volautomatische werking, drukschakelaar, veilig-
heidsventiel, drukregelaar voor gecontroleerde 
werkdruk, thermische overbelastingsbeveiliging, 
luchtuitlaat met snelkoppeling, onderstel met twee 
zuignapvoeten & twee kunststofwielen voor optima-
le stabiliteit, CE-conform.

AC09210
olijvrije  

verrijdbare
 compressor

78 dB

Artikelnr. 611051
Prijs in euro excl. BTW

Omdat de compressor een 3 HP motor heeft en bij 
een maximale werkdruk van 10,5 bar werkt, is deze 
de ideale partner voor jobs waar zeer veel perslucht 
voor nodig is!  Uniek aan deze compressor is de 
vultijd: in slechts 50 seconden is de tank gevuld 
vanaf het nulpunt!

AC33024
olievrije 

verrijdbare
compressor

80 dB

Artikelnr. 612018
Prijs in euro excl. BTW  

Artikelnr. 513124
Prijs in euro excl. BTW  599,-Artikelnr. 512089

Prijs in euro excl. BTW  549,-

Krachtig, geluidsarm met 
handige handgreep en twee 
kunststofwielen voor makke-
lijk transport. Monteerplaat 
met opstaande rand voor 
slanghaspel AA2008R.

Volume: 10 l

Werkdruk: 7-9 bar

Gewicht: 25,8 kg

Volume: 10 l

Werkdruk: 7-8 bar

Gewicht: 21,8 kg

Volume: 24 l

Werkdruk: 10 bar

Gewicht: 36 kg

  669,-


