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 Prijs in euro excl.BTW & taksen 619,-

Prijs in euro excl.BTW & taksen 479,-

 Prijs in euro excl.BTW & taksen 639,-Artikelnr. 514145

Artikelnr. 51414530

Artikelnr. 515145

Artikelnr. 514545  Prijs in euro excl.BTW & taksen 699,-
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Fusion F18/1 AX

Fusion F18/0 ENKEL APPARAAT Fusion F16S

Ideaal voor de afwerking van sierlijsten & glaslatten met afwerkingsnagels (Ø 1,2 
mm) van 15 tot 55 mm lang. Geleverd met batterij, lader & kunststofkoffer.

Ideaal voor de afwerking van sierlijsten en glaslatten met AX afwerkingsnagels 
(Ø 1,2 mm) van 15 tot 55 mm lang. Geleverd in kartonnen doos zonder toebehoren.

Wilt u een autonoom nagelapparaat, dat wel de kracht 
heeft van een pneumatisch apparaat? De Senco nagel-
apparaten met Fusion technologie zijn dan de ideale 
oplossing voor u.  Ze hebben de kracht en functionaliteit 
van een pneumatisch apparaat, gecombineerd met het 
gemak van een snoerloos, autonoom werkend nagelap-
paraat! Alle apparaten binnen deze productlijn zijn snel, 
krachtig, licht, duurzaam en vragen weinig onderhoud.
Als bijkomend voordeel, in vergelijking met gas 
aangedreven apparatuur, is er de kostenbespa-
ring door het feit dat er geen gasbusjes nodig zijn. 
Hoe werkt het Fusion concept?  Inwendig kan je de 
Senco Fusion vergelijken met een kleine compres-
sor. In ruststand wordt de zuiger, tegen de druk van de 
samengeperste stikstof in, mechanisch vastgehouden.

Bij activering van de trigger wordt de mechanische rem 
vrijgegeven en kan de stikstof op de zuiger losgelaten wor-
den. Vanaf hier spreken we over de arbeidscyclus, die zeer 
sterk vergelijkbaar is met die van persluchtapparatuur.
De betrouwbare Fusion 18V Lithium-ion batterijen (1,5 Ah.) 
zijn reeds na 15 minuten voor 80% opgeladen en hebben een 
duidelijke laadindicator. Ze hebben als grootste voordeel dat 
ze een maximale energie leveren tot op het moment dat ze 
effectief herladen moeten worden.
Enkele sterke eigenschappen van de Fusion apparaten; Led-
verlichting, welke de zichtbaarheid op het nagelpunt sterk 
vergroot, contactveiligheid met rubberen bescherming, ma-
nueel regelbare inslagdiepte, ergonomische handgreep, riem-
haak voor zowel rechts- als linkshandigen, schot per schot of 
activatie via de veiligheid, makkelijk te openen magazijn, etc.

ZONDER BATTERIJ
ZONDER LADER
ZONDER KOFFER

SENCO FUSION 

Ideaal voor de verwerking van lijsten, kozijnen, glaslatten, etc. met brads met een 
lengte van 32 tot 64 mm lang. Geleverd met batterij, lader & kunststofkoffer.

Fusion F15 DA

Ideaal voor de afwerking van sierlijsten en glaslatten met minibrads (Ø 1,6 
mm) van 32 tot 65 mm lang. Geleverd met batterij, lader & kunststofkoffer.

100% BATTERIJ 



 Prijs in euro excl.BTW & taksen 599,-Artikelnr. 712165  Prijs in euro excl.BTW & taksen 299,-Artikelnr. 712168

Deze elektrische DuraSpin DS5550-AC (5000 rpm) verwerkt schroeven van 
25 tot 55 mm. Dit bandschroefapparaat is ideaal voor de verwerking van gips 
op hout of gips op metalstud, (onder)vloeren, cementgebonden panelen, etc.  
U kan ook kiezen voor een elektrische versie met een  rotatiesnelheid van 2500 
rpm, nl. de DuraSpin DS5525-AC (#712167) aan dezelfde prijs: € 299! 

DS5550-AC   

DS7525-18V

 Prijs in euro excl.BTW & taksen 649,-Artikelnr. 712166

De DuraSpin DS7525-18V op batterij is een autonoom bandschroefapparaat met 
voldoende kracht om schroeven met een lengte van 25 tot en met 75 mm in de 
moeilijkste werkoppervlakken te schroeven. 

DS7525-AC

 Prijs in euro excl.BTW & taksen 349,-Artikelnr. 712169 

De DuraSpin DS5550-18V (5000 rpm) op batterij is een autonoom band-
schroefapparaat met voldoende kracht om schroeven met een lengte van 
25 mm tot en met 55 mm in de moeilijkste werkoppervlakken te schroeven. 
U kan ook kiezen voor de versie op batterij met een rotatiesnelheid van 2500 rpm, 
nl. de DuraSpin DS5525-18V(#712164) aan dezelfde prijs: € 599!    

DS5550-18V   

Deze elektrische DS7525-AC verwerkt schroeven op band met een lengte van 
25 tot en met 75 mm en is ideaal voor het schroeven van gips op hout of gips 
op metalstud, (onder)vloeren, cementgebonden panelen, tussenvloeren, etc.
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SENCO DuraSpin bandschroefapparaten zijn zeer ge-
schikt voor werkzaamheden waarbij bandschroeven 
moeiteloos in gipsplaten, houtplaten en stalen frames 
bevestigd dienen te worden. De DuraSpin bandschroefap-
paraten kunnen ook voor kleine of lichte werkzaamheden in-
gezet worden en zullen uw productiviteit aanzienlijk verhogen. 
Ze hebben voldoende kracht om schroeven in de moeilijk-
ste werkoppervlakken te schroeven en bestaan in zowel een 
autonome uitvoering op batterij als in een elektrische uitvoering. 
Bijzondere eigenschappen van het DuraSpin bandschroefap-

DURASPIN SCHROEFAPPARATEN
paraat zijn de hoge werksnelheid, het ’Cornerfit’ systeem dat 
zorgt voor een uitstekend zicht op het werkoppervlak en dat 
precies schroeven in een hoek mogelijk maakt, de directe 
schroeflengte-instelling, de exacte diepte-instelling met ver-
grendeling, de supersnelle bitwissel, de variabele schroef-
snelheid, de riemhaak voor zowel links- als rechtshandigen, etc. 
Aarzel niet, koop een DuraSpin schroefapparaat en ontdek 
zelf de voordelen van deze superhandige werktool!



De GT40FS van Senco is een autonoom gasapparaat dat zware papier-
gebonden nieten verwerkt met een lengte van 25 tot 40 mm. Dit appa-
raat werd speciaal ontworpen om het plaatsen van uw draadhekwerk te 
versnellen en te vergemakkelijken. Geen compressor of slang meer nodig!

GT40FS

Prijs in euro excl.BTW & taksen 679Artikelnr. 513400

Renovatiewerken? Nieuwe lijsten plaatsen? Panelen ver-
nieuwen? Hekwerk bouwen? Wist je dat je dit allemaal kon 
kan doen zonder een compressor te gebruiken? 
Met onze apparaten op gas kunt u de meeste toepassingen 
voor bouwen en renoveren aan. Voor alle werken waarvoor 

GASAANGEDREVEN NIET- & NAGELPISTOLEN
Krachtig, Duurzaam en bovenal Mobiel

VOOR PROFESSIONALS VAN PROFESSIONALS
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 8,-Artikelnr. 53060190
Prijs in euro excl. BTW & Taksen

Hogedrukgaspatroon met prestatie- 
verhogend en milieuvriendelijk gas.
-15°C t/m +50°C

 6.50,-

GASCARTOUCHE 40g GASCARTOUCHE 18g

Artikelnr. 530603
Prijs in euro excl. BTW & Taksen

Hogedrukgaspatroon met prestatie-
verhogend en milieuvriendelijk gas. 
-15°C t/m +50°C

De GT65 gastacker verwerkt DA nagels in blanke, galva of inox uitvoering met een 
pootlengte van 32 tot en met 65 mm. Dankzij de gaspatronen is het een uiterst 
makkelijk te hanteren apparaat om eenvoudig en autonoom te werken op locatie.
Uitgerust met het SENCO gepatenteerde Easy Clear systeem!

GT65 DA

 Prijs in euro excl.BTW & taksen 499,-Artikelnr. 515130

De GT65RHS afwerkspijkermachine combineert kracht en vele toepassingen in een 
goed gebalanceerde machine. Het verwerkt G16 brads van 32 tot 64 mm, per-
fect voor afwerkklussen, waar de vrijheid van een autonome machine gewenst is. 

 Prijs in euro excl.BTW & taksen 499,-Artikelnr. 514147

De GT50 AX is een bradnagelapparaat op gas dat 18 gauge AX nagels met een 
pootlengte van 15 tot 50 mm verwerkt en optimale, consistente prestaties levert in 
temperaturen tussen de -7°C tot 49°C! Geniet van de vrijheid van een autonoom 
werkend apparaat!

GT50 AX

Prijs in euro excl.BTW & taksen 499,-Artikelnr. 514146

GASAANGEDREVEN NIET- & NAGELPISTOLEN
Krachtig, Duurzaam en bovenal Mobiel

u brads, nagels of nieten gebruikt, binnen- of buitenshuis, 
onze gasapparaten werken in alle weersomstandigheden!  Je 
verliest geen kracht en de apparaten zijn uiterst wendbaar 
omdat je geen slang of compressor gebruikt. Het enige dat je 
nodig hebt is een opgeladen batterij en een gaspatroon. 

Met een gewicht van 2,1 kg werk je gemakkelijk en soepel. 
Of je het apparaat nu gebruikt voor je hele bouwproject, of 
enkel voor de afwerking ervan, gebruik onze brads, nagels of 
nieten en u bent verzekerd van een professioneel resultaat! 

GT65RHS

VOOR PROFESSIONALS VAN PROFESSIONALS
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Een pneumatisch SENCO-nagelapparaat maakt jouw 
bouwproject veel eenvoudiger, degelijker en sneller afgewerkt. 
Het belangrijkste voordeel van de SENCO-persluchtapparaten 
is hun gebruiksgemak en de eenvoud waarmee ze zich laten 
hanteren. Andere geweldige kenmerken van deze appara-
ten zijn hun kracht en snelheid, waardoor je in korte tijd veel 
meer nagels kan schieten dan bij gebruik van een handmati-
ge tool. SENCO is een van ’s werelds meest bekende merken 

op de markt van de pneumatische bevestigingssystemen en 
is gekend door de hoge kwaliteit en betrouwbaarheid van hun 
apparaten. Deze zijn altijd uitgerust met een ergonomisch 
handvat om de gebruiker te ontlasten, een makkelijk en vei-
lige afstelbare luchtuitlaat en een regelbare diepte-instelling. 
Ze zijn onderverdeeld in verschillende series: XtremePro en 
Pro. De extreem goede kwaliteit van de XtremePro apparaten 
maakt hen uiterst geschikt voor industriële toepassingen: het 

FinishPro 18Mg

Prijs in euro excl.BTW & taksen 209,-Artikelnr. 514110

De FinishPro18Mg met zijn magnesium behuizing is een lichte en krachtige pneu-
matische pinner, het ideale gereedschap voor de moeilijkste klussen met een 
professioneel resultaat! Deze pinner verwerkt AX brads van 15 t/m 50 mm.

PNEUMATISCHE APPARATUUR
VOOR PROFESSIONALS VAN PROFESSIONALSVOOR PROFESSIONALS VAN PROFESSIONALS

SLS 18Mg-M 

Prijs in euro excl.BTW & taksen 269,-Artikelnr. 512105

De SLS18Mg is een licht en gebruiksvriendelijk bevestigingsapparaat dat mid-
delzware M nieten verwerkt met een lengte van 12 mm tot en met 38 mm. Dit 
nietapparaat wordt geleverd in koffer met toebehoren.

SLP20XP

Prijs in euro excl.BTW & taksen 429,-Artikelnr. 514073

De SENCO SLP 20 XP is een licht pneumatisch bradnagelpistool, bijzonder ge-
schikt voor industrieel gebruik en is extra krachtig voor toepassingen in hardhout. 
Deze pinner verwerkt AY & AX nagels met een pootlengte van 12 tot 42 mm.

Dit stripnagelapparaat verwerkt zowel ring als gladde nagels van 2,8 tot 3,3 mm dik, 
met een kopdiameter van 7,2 mm en een lengte van 50 tot en met 90 mm. Het is 
de ideale nagelmachine voor het aanbrengen van dakbeschot en het vervaardigen 
van kozijnen, raamwerk, kisten, kratten en pallets.

FramePro 601 34°

 Prijs in euro excl.BTW & taksen 419,-Artikelnr. 516146
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zijn apparaten met opgewaardeerde onderdelen voor continu 
gebruik in de meest veeleisende industriële omgevingen. Wat 
de tool onderscheidend maakt, is zijn ontwerp en zijn uitvoe-
ring in materialen van de hoogste kwaliteit, die beiden garant 
staan voor een vlekkeloos functioneren gedurende vele jaren.  
De Pro-serie werd ontworpen voor de professionele gebrui-
ker. Deze apparaten worden gekenmerkt door een ontwerp 
zonder compromissen voor dagelijks gebruik. 

De tools zijn perfect gebalanceerd, hebben een excellente 
betrouwbaarheid en vereisen weinig onderhoud. 

FinishPro 35Mg DA

Prijs in euro excl.BTW & taksen 339,-Artikelnr. 515203

De FinishPro 35 Mg XP met zijn magnesium behuizing is een licht, extra krachtig 
en robuust pneumatisch nagelapparaat, het ideale gereedschap voor al uw afwerk-
nageltoepassingen! Deze FinishPro verwerkt DA nagels met een lengte van 32 tot 
en met 63 mm.

Senco 3-in-1 Set

Prijs in euro excl.BTW & taksen 549,-Artikelnr. 510301

3 TOP SENCO APPARATEN IN 1 SYSTAINER: de FinishPro18Mg, de 
FinishPro35Mg & het SLS18Mg-L nietapparaat. Nu hoeft u niet langer 
drie tassen te dragen. Elke tool heeft zijn eigen goed beschermde voor-
gevormde plaats in de systainer. 

PNEUMATISCHE APPARATUUR
VOOR PROFESSIONALS VAN PROFESSIONALSVOOR PROFESSIONALS VAN PROFESSIONALS

SNS41

Prijs in euro excl.BTW & taksen 419,-Artikelnr. 513005

De SNS41 heavywire stapler is een robuust professioneel en krachtig nietapparaat 
voor zware N-nieten met een rugbreedte van 10,6 mm en een pootlengte van 25 
tot en met 50 mm. De SNS41 is uitgerust met het unieke gepatenteerde SENCO 
EZ/clear-systeem om geblokkeerde nieten makkelijk te verwijderen.

SCN49XP

Prijs in euro excl.BTW & taksen 519,-Artikelnr. 516199

De optimaal gebalanceerde en krachtige SCN49 trommelnagelmachine is een 
multitalent en overal inzetbaar. Deze machine schiet gladde, ring en schroefnagels, 
zowel draad- als kunststofgebonden met een pootlengte van 32 tot en met 65 
mm.
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 3.99,-Artikelnr. 425400
Prijs in euro excl. BTW & Taksen

• Voor schroefapparaten
• Langzame expansie
• Afdichting en isolatie
• Ten zeerste aanbevolen voor het 

plaatsen van deuren en chassis

AERFOAM PU SCHUIM
De 325 MT is een bijzonder ergonomisch 
manueel smeltlijmpistool met een vermogen 
van 600 Watt dat lijmstaven verwerkt met een 
diam. van 18 mm - lengte 300 mm. 

Artikelnr. 417300
Prijs in euro excl. BTW & Taksen

Artikelnr. 417312
Prijs in euro excl. BTW & Taksen 119,-  229,-

GETRA 325 MTGETRA 220 MT
De 220 MT is een bijzonder ergonomisch 
manueel smeltlijmpistool met een vermogen 
van 220 Watt dat lijmstaven verwerkt met een 
diam. van 12 mm - lengte 300 mm. 
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AERFAST slang van 30 meter met een diameter  van Ø 8 x 12 mm op rol, 
te gebruiken bij een werkdruk tussen 10 - 15 bar.  360° roteerbaar sta-
tief. Robuuste slang voor gebruik op de bouwplaats of in de werkplaats. De 
slang blijft flexibel, zelfs bij lage temperaturen (-20 ° C) en vormt geen lussen.

Monteerbaar
op

AC24016
compressor

Prijs in euro excl.BTW & taksen 99,- Prijs in euro excl.BTW & taksen 119,-Artikelnr. 62202060 Artikelnr. 62202050

AERFAST slang van 20 meter op rol te gebruiken bij een werkdruk van 10 
bar. Kan als afzonderlijk product gebruikt worden, maar is ook monteerbaar 
op de geluidsarme AC12810 compressor. Diameter Ø 8 x 12,5 mm, te ge-
bruiken voor temperaturen tussen -20°C en +60°C, van Premium kwaliteit.

SLANGHASPEL 20M

Monteerbaar
op

 AC12810
compressor

AERFAST SLANGHASPEL & PCS1290  SET

SET Prijs in euro excl.BTW & taksen 499,-Artikelnr. 611004PP01

AC33024

 Prijs in euro excl.BTW & taksen 669,-Artikelnr. 612018

De 10 bar Aerfast AC33024 compressor is een professioneel, zeer krachtig 
toestel met een 24 liter tank. De compressor levert 170 liter lucht/min. bij 6 bar. 
Met 1 400 toeren per minuut loopt de motor vrij stil. Omdat de compressor een 
2.3 hk 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! 

Gewicht     36 kg
Werkdruk       10 bar
Tankvolume     24 liter
Liter/min     330 l/min
L/min @6bar  170 l/min
Effect     2.3 hk
Motor     2 cyl 
Spanning        230V
Luchtaansluiting 2 st

GELUIDSARME COMPRESSOREN

SLANGHASPEL 30M

Gewicht     16.5 kg
Werkdruk     8.6 bar
Tankvolume     4 liter
Liter/min     100 l/min
L/min @6bar  46 l/min
Effect     0.72 hk
Motor     1 cyl
Toerental     2850 rpm
Spanning        230V
Luchtaansluiting 1 st

incl. AERFAST 20m slang op haspel 

VOOR PROFESSIONALS VAN PROFESSIONALSVOOR PROFESSIONALS VAN PROFESSIONALS

De SENCO systainer, met volledig geïntegreerde minicompressor, kan veel tijd 
en opslagruimte besparen. Door de integratie van de compressor in een systai-
ner is deze extra beschermd tegen stoten en kan deze bovendien moeiteloos 
met andere systainer-systemen (ook andere merken) gekoppeld worden. Via het 
frontpaneel bedient u de compressor, sluit u de slang aan en leest u de belang-
rijkste waarden uit op de 2 manometers. Gebruiksduur tot 3000 uur (olievrij).
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AC4504

SUB20

Prijs in euro excl.BTW & taksen 169,-

Prijs in euro excl.BTW & taksen 99,-

Artikelnr. 611053

Artikelnr. 633048

Gewicht     11.5 kg
Werkdruk     6-8 bar
Tankvolume     4 liter
Liter/min     45 l/min
L/min @6bar  32 l/min
Effect     0.33 hk
Motor     2 cyl
Toerental     1420 rpm
Spanning        230V
Luchtaansluiting 1 st

Gewicht        8 kg
Werkdruk      10 bar
Tankvolume      20 liter
Luchtinlaat        1 st
Luchtaansluiting  1 st

Gewicht     25.8 kg
Werkdruk     7-9 bar
Tankvolume     10 liter
Liter/min     128 l/min
L/min @6bar  80 l/min
Effect     1 hk
Motor     2 cyl
Toerental     1420 rpm
Spanning        230V
Luchtaansluiting 1 st

AC12810

Prijs in euro excl.BTW & taksen 369,-Artikelnr. 611055

58
dB

65
dB

72
dBAC24016

Prijs in euro excl.BTW & taksen 459,-Artikelnr. 611054

Gewicht     48.5 kg
Werkdruk     7-9 bar
Tankvolume     16 liter
Liter/min     240 l/min
L/min @6bar  170 l/min
Effect     2 hk
Motor     2 cyl
Toerental     1420 rpm
Spanning        230V
Luchtaansluiting 2 st

In ons streven om arbeidsomstandigheden te verbeteren 
voor iedereen op de werkplek presenteren we met trots ons 
AERFAST programma geluidsarme compressoren. 
Met een decibelniveau dat overeenkomt met normale bel-
tonen, is het erg prettig om met een geluidsarme compres-
sor uit ons AERFAST gamma te werken. De compresso-
ren zijn bovendien olievrij, wat betekent dat ze weinig on-
derhoud vergen en dat er geen olielekkage kan optreden.
In ons gamma vindt u een compressor voor allerlei toepas-
singen, van kleine niet- & nagelafwerkingen en dakwerken 
tot industriële nageltoepassingen, u kiest. 

GELUIDSARME COMPRESSOREN
Onze geluidsarme compressoren zijn uiteraard uitgerust met 
een universele persluchtaansluiting. We bieden u ook een uit-
gebreid assortiment aan accessoires voor onze compresso-
ren; bijvoorbeeld de monteerbare slanghaspels (20m & 30m), 
ontworpen om op een compressor te kunnen monteren. Wan-
neer u extra lucht nodig hebt, kan u kiezen voor onze buffer-
tank van 20 l, de SUB20.
Onze geluidsarme AERFAST compressoren worden geken-
merkt door een stijlvol design in witte kleur. Geluidsarme 
compressoren zijn de toekomst en al super populair vandaag!

SUB20 Deze Aerfast 20 liter tank is bruikbaar als losstaande 
buffertank op eender welke persluchtleiding. Bijkomend kan 
dit accessoire vast gemonteerd worden op de AC24016 com-
pressor waardoor u uw persluchtbuffer meteen met 20 liter 
vergroot. 
* verbindingsslang inbegrepen

VOOR PROFESSIONALS VAN PROFESSIONALSVOOR PROFESSIONALS VAN PROFESSIONALS
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GEBRUIKSVRIENDELIJK
Met de MARKSMAN PRO apparaten geleidt u de schroeven in een 45° schuine 
hoek de terrasvlonder in en creëert u automatisch een tussenruimte van 1.6 mm* 
tussen de verschillende planken.

SNEL EN EENVOUDIG
De twee schroefgeleiders op het PRO toestel zorgen ervoor dat u zonder het 
toestel te verplaatsen nauwkeurig en snel kan schroeven.

BEHANDELD HOUT
HARDHOUTCEDER
COMPOSIET/ PVC

●
●

●
●

MARKSMAN PRO®-X1 
- voor brede terrasvlonders van 133 tot 146 mm breed
- automatische afstandshouder 1.6mm*
- 2 schroefgeleiders voor snellere installatie

● ● ●

MARKSMAN PRO-NB 
- voor smalle terrasvlonders van 85 tot 127 mm breed
- automatische afstandshouder 1.6mm*
- 2 schroefgeleiders voor snellere installatie

● ● ● ●

CAMO Driver bits zijn specifiek ontworpen om te gebruiken met het CAMO Hidden 
Deck bevestigingssysteem. De ingebouwde schouder bepaalt automatisch de in-
schroefdiepte voor een maximale houdkracht en voorkomt dat de schroef doldraait.

• CAMO 76 mm ‘Grooved Board’ bit voor gegroefde planken:
   met hogere schouder voor diepere penetratie in gegroefde terrasvlonders.

• CAMO 76 mm standaard bit: 
   voor gebruik in massieve ongegroefde terrasvlonders.

BITS

• CAMO voorboor-bit te gebruiken bij het leggen van hardhouten terrasvlonders.

CAMO MARKSMAN®  
TERRASBEVESTIGINGSSYSTEM

HOE WERKT HET? 

* beschikbaar in dikte van 1,6mm, 3,2 mm, 5,0mm

VOOR PROFESSIONALS VAN PROFESSIONALSVOOR PROFESSIONALS VAN PROFESSIONALS
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Lengte: 

48 mm
60 mm

Plankdikte:

19-25 mm
25-38 mm

Schroeftype: 
Beide beschikbaar in 316 roestvrij
staal of ProTech behandeld

CAMO®

 SCHROEFSYSTEEM
VERBORGEN SCHROEVEN
Het plaatsen van verborgen schroefbevestigingen zonder 
versplintering.
 
INSTALLATIEVRIENDELIJK
De hoge kwaliteits T15 torx-bit is super stevig en geschikt voor de 
veeleisende gebruiker. 

SUPERIEUR DRAAIVERMOGEN 
Het lage agressieve draadpatroon van de schroef zorgt voor een 
superieur draagvermogen en de tweede schroefdraad onder 
de kop zorgt voor een optimale aantrekking van de verbinding. 
(bankschroefeffect).

CORROSIEWEERSTAND/ACQ COMPATIBILITEIT
• ProTech gecoat koolstofstaal – 3 beschermlagen, getest met 

1500 uur durende zoutnevel corrosietest overeenkomstig ASTM 
B117, voorkomt corrosie wanneer gebruikt met chemisch 
behandeld hout.

• 316 roestvrij staal – ultieme corrosieweerstand; ideaal voor 
gebruik aan de kust en zwembadranden.

Vlondermateriaal Aangeraden CAMO schoeven

Drukgeimpregneerd hout Roestvrij staal of ProTech behandeld

Composiet of
composietcoating

Roestvrij staal of ProTech behandeld

PVC Roestvrij staal of ProTech behandeld

Cederhout Roestvrij staal

Lariks Roestvrij staal

Hardhout Roestvrij staal
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Schroeven per 350 (11m²) of 700 (22m²) 
verpakt, 2 standaard bits inbegrepen.
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Uw AERFAST partner/uw AERFAST vertegenwoordiger:

INCLUSIEF

• FinishPro18Mg 
• AC4504 compressor
• 5 000 G18 galva brads - lengte 30mm
• 10 meter persluchtslang met persluchtkoppelingen

FINISHPRO 18Mg SET 

329,-
Prijs in euro excl. BTW
Art.nr. 514110PP02

TOP KWALITEIT TEGEN KNALVOORWAARDEN ! 

KAN JE DIT LATEN SCHIETEN ? 


