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Noga utvalda kampanjerbjudanden

Milwaukee Packout

Milwaukee revolutionerar verktygstransport, organisation och
förvaring för branschen med det nya förvaringssystemet Packout!

395 KR
ex moms

SORTIMENTBOX 500 X 380
X 120 MM

239 KR
ex moms

Art.nr. 31523962
Förvaringslåda med
inredning av avtagbara och
monterbara fack som kan
användas till de vanligaste
tillbehören på arbetsplatsen
Skruv o plugg ingår ej

SORTIMENTBOX 250 X 380 
X 65 MM
Art.nr. 32634750
Förvaringslåda med inredning
av avtagbara och monterbara
fack som kan användas till de
vanligaste tillbehören på arbetsplatsen. Skruv o plugg ingår ej

795 KR
ex moms

2 495 KR

VERKTYGSVÄSKA
31 FACK

ex moms

Art.nr. 31523996

VERKTYGSVAGN 3
DELAR
Art.nr.
31524150
Denna verktygsvagn är en del av
PACKOUTTM förvar
ingssystem.). Säljs
som ett kitt i 3 delar.

Öppen verktygsväska med stöttålig
gjuten bas och metallskelett.

495 KR
ex moms

FÖRVARINGSBACK
450X390X250
Art.nr. 33718750
Verktygsback med stor lagringskapacitet för alla slags verktyg. Kan
staplas både vertikalt och horisontellt. Andra Milwaukee Packout-produkter kan staplas ovanpå backen.
Max belastning 22 kg.

Samtliga priser är exkl. moms och gäller t.o.m. 2 april 2021. Med reservation för eventuell slutförsäljning och tryckfel.

NYHET!

THINK
BIG!
Vi är delägare i BIG-gruppen, Nordens ledande
fristående bygg- och industrikedja med många
yrkesbutiker i Sverige och Norge. Vi kombinerar det
fristående företagens styrkor med gemensamma
stordriftsfördelar. Det gör att vi kan erbjuda dig både
bra priser och gedigen fackexpertis tillsammans med
stora regionala lager. Det du behöver helt enkelt.

ARBETSHANDSKE NÖTNARV 1282N
Arbetshandske av nötspalt med ovansida av bomull och kantband i jersey.
Överensstämmer med CE kategori 2. EN 420.
EN 388:2016-3244X. Storlek: 8-11

45 KR

Kontakta oss eller besök big-gruppen.com
för mer information.

VINTERHANDSKE 2324NI-NI
Varmfodrad vinterhandske tillverkad av polyester - dubbeldoppad i nitril
- nitrilskum och med foder av borstad akryl. Överensstämmer med
CE kategori 2, EN 388:2016-4242X, EN 511-x4x. EN 420. Storlek: 8-11

49 KR
2

MONTAGEHANDSKE 9125 MICROTHAN

SKÄRSKYDDSHANDSKE 8807 INFINITY

Slitstarkt premiummaterial av PU med ett mönster som ger dig extra bra
grepp. Förstärkningar på de rätta ställena och dubbla sömmar för extra
slitstyrka. En riktigt bra handske för dig som uppskattar kvalité och design.
Överensstämmer med CE kategori 2, EN 388:2016 2131X,
EN 420:2003+A1:2009. Storlek: 7-13

Skärskyddshandske i CRF Technology, glasﬁbertråd, nylon, spandex.
Handﬂata i Nitrilfoam/vattenbaserad PU. Skummad greppyta.
Tål kontaktvärme upp till 100°C. Anatomiskt utformad, för monteringsarbeten.
Skärskyddsnivå D. Överensstämmer med CE kategori 2, EN 388:2016
4X43D, EN 407:2004 X1XXXX, EN 420:2003+A1:2009. Storlek: 5-11

119 KR

75 KR

MÖSSA

MÖSSA FINSTICKAD

Material: 95% bomull, 5% elastan. Foder av 100% polyesterﬂeece.
One size.
Art nr 2811-2217

Material: 100% akryl.
One Size.
Art nr 3184-7312

59 KR

49 KR

Alla priser är exkl. moms. Priserna gäller t.o.m. 2021-04-02, eller så långt lagret räcker. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.
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Extra prisvärt

1295 KR

1195 KR
SKYDDSSKO VIPER ROLLER+ 52125 S3 ESD
Lågsko med tåskydd av komposit och spiktrampskydd av komposittextil. Snabbsnörning
genom Boa-låsningssystem. Ovanmaterial av vattenavstötande mikroﬁber som andas.
Luftiga 3D-dry-foder som förbättrar andningsegenskaperna ytterligare.
Slitstark tvålagerssula med ﬂexibla skåror som gör skon böjlig.
FlexStep-sula med utmärkt stötdämpning. EN ISO 20345: S3 SRC. Storlek: 35-47

SKYDDSSKO 9965 EXALTER S3 ESD
En vattenavvisande skyddssko med strumpliknande konstruktion vilket gör den mjukare och
enklare att ta på och av. Yttersulan i nitrilgummi
från Vibram® ger ett oslagbart grepp på underlaget för att kunna stå stadigt oavsett aktivitet.
Aluminiumtåhätta och spiktrampskydd i PTC.
Utrustad med BOA®Fit System. Storlek: 34-47

1195 KR

SKYDDSSKO PENTAGON S3 ESD
Skyddssko med BOA och dämpning i Rebound, ett material
med bättre dämpningsförmåga och längre livslängd. Ovandel i
HyperTex Pentagon som är ett material med extrem hållbarhet
och prestanda. Monitors SS 2.0 innersula i Polyurethan med
ESD funktion och extrem komfort. Komposit tåhätta och
mjukt spiktramp. EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD.
Storlek: 36-47

SKYDDSKÄNGA 9985
EXALTER S3 ESD
En S3 vattenavvisande skyddskänga med vriststöd för ökat
skydd mot stötar. Den slitstarka yttersulan i nitrilgummi från
Vibram® ger ett oslagbart grepp på underlaget
under
för att kunna
stå stadigt oavsett aktivitet. Kängan har en bekväm och
ergonomisk konstruktion som gör den extra skön
på foten. Aluminiumtåhätta och spik
spiktrampskydd i
PTC. Utrustad med BOA® Fit System
Syst
som sitter på
utsidan av kängan för att göra kängan
kä
smidigare.
Storlek: 34-47

1295 KR

NYHET!
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SKYDDSSKO MIG S3 ESD

SKYDDSKÄNGA HIKER S3

Skyddssko i sportutförande med passform och komfort som en sådan.
BOA:s snörsystem och ovandel tillverkad i slitstarkt Ribstop material med
TPU på sidorna. Monitors nya SIGMA sula är en yttersula i gummi med
bra grepp på de ﬂesta underlag. Tåhätta i aluminium, mjukt spiktramp och
mellansula i dämpande EVA. EN ISO 20345:2011 S3, ESD, SRC, HRO.
Storlek: 36-47

Metallfri skyddskänga i hiker-modell. Tåhätta av carbon-light-polykarbonatmaterial (200 J enligt DIN 12568). Tillverkad av nubuckläder med mycket
god motståndskraft mot vatten och oljor. Mellansula med metallfritt spiktrampskydd tillverkat av Q-ﬂex material, motstånd upp till 1100 Newton.
Olje- och halkbeständig yttersula tillverkad av PU. Med löstagbar innerstrumpa
för bästa komfort samt en stängd plös som förhindrar att damm eller vätska
tar sig in i kängan. Utrustad med Hydratec - vattentätt membran. S3, SRC.
Storlek: 36-47.

995 KR

695
5 KR

NYHET!

DOFTPÅSAR
SMELLWELL ASSORTED
Doftpåsar för fräschare arbetsskor och arbetsutrustning. Absorberar fukt, motverkar odör och
lämnar en långvarig
g
g fräsch doft.
SmellWell Active
Art nr 2834-0073

49 KR

STRUMPA EL491 10-PACK

ALLROUNDSULA EL201

En strumpa med hög slitstyrka i sulan tillverkad
i halvfrotté. Med slätstickad ovansida och ribbstickat skaft för bästa passform och smidighet. Lämplig att använda både som inne- och
utestrumpa. Med långt skaft. Material: 80%
bomull, 18% polyamid, 2% lycra.
Storlek: 37-39, 40-42, 43-45, 46-48.

Allroundsula med stöd och avlastning för häl
och mellanfot. Iläggssula som ger ett skönt stöd
för hålfoten samt stötdämpning för undersidan
av foten.
Storlek: 36/37, 38/39, 40/41, 42/43, 44/45,
46/47.

195 KR

149 KR

NYHET!

FÖR FRÄSCHARE
ARBETSSKOR!
SmellWell Active XL
Art nr 3412-9684

75 KR

Alla priser är exkl. moms. Priserna gäller t.o.m. 2021-04-02, eller så långt lagret räcker. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.
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SKALJACKA
VARSEL KLASS 3 1283
Vind- och vattenavvisande skaljacka med
tejpade sömmar. Bröstﬁckor med kardborrelås.
Framﬁckor med blixtlås. Reglerbar i ärm och
nederkant. Avryckbar huva med dragsko.
Meshfoder. Material: 100% polyester.
Vikt: 200 g/m². Överensstämmer med EN 343
och EN 20471, klass 3. Färg: Orange/Svart,
Gul/svart, Gul/marinblå. Stl: XS-4XL.

459 KR

ÖKAD
SYNBARHET
I MÖRKER!

HANTVERKSBYXA
STRETCH 2566 STP
SOFTSHELLJACKA
MED HUVA 7461 BON
Funktionell softshell-jacka i vindtätt och vattenavvisande i lätt stretchmaterial med andasfunktion. Bekväm passform som ger stor rörelsefrihet.
Dolda dragkedjor och detaljer som ger ökad
synbarhet i mörker. Perfekt att använda under
större delen av året. Färg: Svart.
Storlek XS-3XL.

Avancerade hantverkarbyxor helt i 4-vägs stretch
för optimal rörelsefrihet. Arbetsbyxa av slitstarka
stretchmaterial med extra bekväm stretch i midjan
och många funktioner. Knäﬁckor i Cordura stretch.
Maskintvätt 60°. Färg: Svart.
Storlek C44-C66, C146-C156, D84-D120.

1495 KR

695 KR
SKALJACKA GORE-TEX 4864 GXP
Vatten- och vindtät skaljacka i smidigt GORE-TEX-material
med extremt hög andasfunktion. En lätt och mjuk funktionsjacka med reﬂexdetaljer. Alla sömmar är tejpade. Maskintvätt
60°. Maximal användning: vår, höst, vinter- och regnplagg
i ett. EPTFE-membran. Lätt vikt. Vatten- och vindtät med
andasfunktion.Fickor med dragkedja. Godkänd enligt EN
343 klass 4/4. Färg: Svart/Varsel Gul. Stl XS- 3XL.

1895 KR
6

HANTVERKSBYXA STRETCH
VARSEL KLASS 2 2240
Hantverksbyxa med stor rörlighet tack vare
stretch i grenkil och sidpaneler vid knäskyddsﬁckor. Tillverkad i twill vilket gör byxan smidig
och hållbar. Paneler i stretch Cordura®.
Snedställd benﬁcka med funktionella fack.
Mesh i knävecken för ventilation.
Förstärkt benslut bak
i polyamid som inte
absorberar fukt.
Dragsko i benslutet.
Varselklass 2 & 1.
Färg: Gul/svart,
orange/svart.
Godkänd enligt EN
ISO 20471 klass 2
i storlekar C46-C62,
C146-C156,
D92-D124,
EN ISO 20471 klass 1
i storlekar C44,
D84-D88.

695 KR

HANTVERKSBYXA
STRETCH VARSEL KLASS 1
ALNA 2.0 77422

HANTVERKSBYXA
STRETCH VARSEL KLASS 2
ALNA 2.0 77423

• 2-vägs stretchmaterial
• EN ISO 20471 Klass 1
• Dubbelbottnade Cordura® hängﬁckor
• Förböjda knan för ökad rörlighet
• Möjlighet att förlänga byxben med 5 cm
Material: 83% Polyester, 14% Bomull,
3% Elastan - 320 g/m².
Förstärkning: 100% Cordura®-material220 g/m². Färg: 269 Orange, 369 Gul.
Storlek: C44-C64, D88-D116.

• 2-vägs stretchmaterial
• EN ISO 20471 Klass 2
• Dubbelbottnade Cordura® hängﬁckor
• Förböjda knän för ökad rörlighet
• Möjlighet att förlänga byxben med 5 cm
Material: 83% Polyester, 14% Bomull,
3% Elastan - 320 g/m².
Förstärkning: 100% Cordura® material220 g/m². Färg: 269 Orange, 369 Gul.
Storlek: C44-C64, D88-D116.

659 KR

695 KR

SKALJACKA VARSEL
KLASS 3 ALNA 2.0 71195
• EN ISO 20471 Klass 3.
• Helly Tech® - Vattentät
• Avtagbar huva.
• Justerbara muddar.
Material: 100% Polyester - 215 g/m².
Kontrast-material: 100% Polyamid - 235 g/m².
Foder: 100% Polyamid Färg: 269 Orange,
369 Gul. Storlek: XS-4XL.

1195
5 KR

SKYDDSSKO CHELSEA
EVO BOA W – 78235
Tåhätta och spiktrampskydd i komposit.
• BOA®-Fit system
• Helly Tech® - vattentät
Mellansula: EVA. Innersula: Ortholite med fukttransport.
Yttersula: Nitrilgummi. Färg: 930 Svart/Grå.
48.
Storlek: 36 -48.

1095
95 KR

SKYDDSKÄNGA
CHELSEA EVO
BOA MID – 78269
Tåhätta och spiktrampskydd i komposit.
• BOA®-Fit system
• Helly Tech® - vattentät
Mellansula: EVA.
VA.
Innersula: Ortholite
tholite med fukttransport.
Yttersula: Nitrilgummi.
rilgummi.
Färg: 930 Svart/Grå.
art/Grå. Storlek: 36-48.

1195 KR

Alla priser är exkl. moms. Priserna gäller t.o.m. 2021-04-02, eller så långt lagret räcker. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.
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595 KR
Hjälmkåpa
Art nr 2997-2445

HJÄSSBYGEL ELLER HJÄLMKÅPA RADIO WORKTUNES PRO
RO
Inbyggd FM-radio. Flera smarta funktioner med stora fördelar. Inbyggd antenn så att du slipper slå i den
och fastna när det är trångt. Dual Shell Design möjliggör att elekroniken kan placeras på utsidan
n av kåpan
och skyddas därmed från svett och fukt. Frekvensannonsering där en röst i kåpan berättar frekvensen för
dig varje gång du hittar en station. Överenstämmer med EN 352-1:2002.
Hjälmkåpan är godkänd tillsammans med 3M’s hjälmar.

SKYDDSHJÄLM KASK
Hjälm utformad särskilt för professionella arbeten
och vid räddning. Idealisk för trädklättring, skog,
takarbete, sågverk, loggning, bygg-, räddningsklättring och annan liknande verksamhet.
Enkel knäppning möjliggör snabbmontering och
öppning av låsmekanism. Enkel justering med ratt
på baksidan av hjälmen. Överensstämmer med
EN 397 CE Cat 2. Tillbehör att köpa till:
Visir V2 Plus klart, art nr 3380-6332

495 KR

Hjässbygel
Art nr 2997-2437

LÄSSKYDDSGLASÖGON
SECUREFIT 400
Skyddsglasögon med styrka för läsglasögon i
nedre delen på linsen. Självjusterande som ger en
säker och bekväm passform. Mjuk justerbar näsbrygga. Polykarbonatglas som absorberar 99,9 %
UVA och UVB strålning. Dubbelt formsprutade
och mjuka skalmar för ökad komfort över öronen.
Överensstämmer med SS-EN 166:2001.
Klar +1,5
Art nr 3197-8448

Klar +2,5
Art nr 3197-8463

Klar +2,0
Art nr 3197-8455

Vit
Art nr
2686-6699
Blå
Art nr 2686-6764

Röd
Art nr 2686-6723

Grön
Art nr 2686-6731

Fritt val
Gul
Art nr 2686-6707
8

Orange
Art nr 2686-6715

Svart
Art nr 2686-6889

Ljusblå
Art nr 2686-6756

99 KR

/st

Extra prisvärt

395 KR
LARGE

CEDERROTH FIRST
AID KIT LARGE
Välutrustat Första Hjälpen-kit i
tjockt och slitstarkt material som
skyddar innehållet mot damm
och fukt. Greppvänligt handtag.
Transparenta plastﬁckor ger
överskådligt innehåll. Plats för
eget tillval.
Art nr 2961-6992

CEDERROTH
FIRST AID KIT X-LARGE
Robust och tåligt Första Hjälpen-kit i hårdplast
med plåsterautomat på utsidan. Väskan skyddar
mot stötar, damm och fukt. Tydlig översikt med
bl.a. handskar, sax och andningsmask i locket.
Röda reﬁllappar signalerar när det är dags att
fylla på. Signalfärger i grönt och gult gör
väskan synlig på långt håll.
Art nr 2961-7008

1095 KR

X-LARGE

CEDERROTH
FIRST AID KIT MEDIUM

KNÄSKYDD RX
KNEE SLEEVE 5 MM 1053

Första Hjälpen-väska konstruerad i ett slitstarkt
gummiliknande material med matt yta för att hålla
damm, fukt och smuts utanför. Utrustningen hålls
hygieniskt ren och är alltid redo att användas.
Produkterna är packade i transparenta plastﬁckor
för tydlig översikt. Plats för eget tillval.
Art nr 2961-6984

Knäskydd med unik anatomisk utformning. Passar
utmärkt för träning och aktiviteter med hög rörlighet där extra stabilitet behövs till ditt knä. Formen
gör det möjligt att röra knät fritt på ett säkert sätt.
Kombinerar stabilisering, kompression och värme
för att öka din prestation och minska skaderisken.
Passar både vänster och höger knä. Förebygger
och rehabiliterar: Löparknä, överbelastning och
slitageskador, knäskador,
äskador,
ukÖveransträngd mjukvävnad. Klarar 40°C
°C
maskintvätt. Material:
rial:
%
5 mm skum av 70%
ene.
SBR, 30% Neoprene.
Överdrag av 100%
%
Polyamid.
Storlek: XS-2XL

249 KR
MEDIUM

179 KR

Alla priser är exkl. moms. Priserna gäller t.o.m. 2021-04-02, eller så långt lagret räcker. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.
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3595 KR
KOMBIPAKET GSR/GDX 18 V
Bosch kombikit bestående av skruvdragare och
kombidragare, 2 st 18 volt 5,0 Ah, snabbladdare
GAL 18V-40 packade i en praktisk förvaringsväska. Maskiner i ergonomisk design och
kombidragare med 2 i 1 bitshållare, både ¼ tum
bitsfäste och ½ tum sexkantsfäste.
VID KÖP AV
Art nr 3410-7953

KOMBIPAKET GSR/GDX 18 V
INGÅR ETT VERKTYGSSET

KAP- OCH GERINGSSÅG
GCM 18 V-216 UTAN BATTERI
Kraftfull batteri kap- och geringssåg levererar sladdlös ﬂexibiliet
med en effekt som är jämförbar med den hos kabeldrivna verktyg.
Med 18 V BITURBO Brushless motor och drivs med bara ett kraftfullt
ProCORE 18V-batteri. Klingdiameter på 216 mm och ett sågdjup på
70 mm. Har en kapkapacitet på 45 x 270 mm vid 45° kapning.
Art nr 3295-5817

LADDARE- OCH BATTERIPAKET
2X18 V 4,0 AH LI-ION
Bosch ProCORE 18 volts batteripaket med 2 st 4,0 Ah batterier samt batteriladdare GAL 18V-40. Ny cellteknik med optimerad storlek och vikt. Laddning av
ett ProCORE 18 V 4,0 AH batteri från 0 till 80 % tar endast 48 minuter.
Art nr 3268-8004

1795
95 KR

4395 KR
VINKELSLIP GWS 18 V-15 SC UTAN BATTERI
Kompakt och kraftfull 125 mm vinkelslip 18 V Li-Ion med borstlös BITURBOmotor som levererar sladdlös effekt jämförbar med en 1500 W vinkelslip med
kabel. Variabel hastighet. Levereras med Bluetooth Connectivity-modul för
anslutning till mobil enhet för verktygsfeedback, inställningar och serviceinformation. Standardutrustning: Fästﬂäns, snabblåsmutter, sprängskydd,
stödhandtag, Bluetooth
Connectivity-modul och
förvaringsväska LBOXX.
Levereras utan batteri
och laddare.
Art nr 3412-9718

3195 KR
10

Extra prisvärt

BORRSKRUVDRAGARE
M12 FDD-402X 12 V
Kompakt M12 FUEL 2-växlad borrskruvdragare med kolborstfri motor.
Endast 168 mm lång.
Max. vridmoment 44 Nm.
Elektronisk växellåda med
16 moment. 13 mm metallchuck.
Obelastat varvtal 0-450/0-1700
varv/min. Batteriindikator och
LED ljus. Vikt med batteri 1,5 kg.
Levereras med 2 x 4,0 Ah
REDLITHIUM™ batterier, 80 min.
laddare och HD Box.
Art nr 3152-4606

1995 KR

2895 KR
BORRSKRUVDRAGARE
M18 FDD2-502X 18 V
M18 FUEL borr-/skruvdragare med
kolbortsfri motor. 135 Nm. 175 mm lång.
Elektronisk koppling med 14 momentinställningar. Obelastad hastighet
0-550/0-2000 varv/min. Vikt inkl. batteri
2,2 kg. Levereras med 2 x 5,0 Ah batterier,
59 min snabbladdare och
HD Box.
Art nr 3187-6931

POWERPACK M18 FPP5K-502B 18 V
STICKSÅG
M18 FBJS-0X 18 V

CIRKELSÅG
M18 CCS55-0X 18V

M18 FUEL sticksåg med kolborstfri
motor. FIXTEC bladfäste för snabba
och enkla bladbyten. Femstegs
pendelverk. Dubbelsidig strömbrytare. Sex hastighetsinställningar
med automatiskt styrt startläge.
Dammblås. Integrerad LED-lampa.
Vikt med batteri 2,9 kg. Levereras i
HD Box utan batterier och laddare.
Art nr 3246-5221

M18 FUEL cirkelsåg med kolborstfri motor. Digitalt överbelastningsskydd för både verktyget
och batteriet. Max. kapdjup
90˚/45˚: 55/41 mm, 50° geringg
0
skapacitet. Obel. varvtal 0-5000
varv/min. Batteriindikator.
Vikt inkl. batteri 3,2 kg.
Levereras med 165 mm klinga,
re.
HD Box, utan batteri och laddare.
Art nr 3067-9047

2295 KR

Innehållande:
M18 CBLDD – kompakt kolborstfri borrskruvdragare.
M18 CBLID – kompakt kolborstfri slagskruvdragare.
M18 CCS55 – FUEL cirkelsåg.
M18 FBJS – FUEL sticksåg.
M18 BMT – multiverktyg.
M12-18 FC – snabbladdare.
Levereras med 2 x 5,0Ah REDLITHIUM-ION™-batterier, 59 min. laddare och väska.
Art nr 3262-0478

6995 KR

a
vä!

2295 KR

Alla priser är exkl. moms. Priserna gäller t.o.m. 2021-04-02, eller så långt lagret räcker.. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.
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KAP- OCH
O
GERINGSSÅG DWS727
GERING

6795 KR

Kompakt och
oc lätt design gör denna kap- och
geringssåg enkel att transportera mellan jobben.
Snabb och e
enkel justering av sågvinklar
möjliggör all
alla vinklar mellan 0° - 50° vänster
och 0° - 60° höger. Det dubbla justerbara
anslaget ge
ger maximalt stöd vid alla materialstorlekar och
oc geringskombinationer.
Utrustad med
me XPS såglinjesystem, för
noggrann sågning.
så
AirLock-kompatibel
och kan anv
användas med dammsugare
för en renare och säkrare arbetsmijö.
Effekt: 1675 W.
Standardu
Standardutrustning:
Sågklinga 250 mm,
klingnyc och materialklämma.
klingnyckel
Art nr 3372-3529

SÅGBORD DE7023

KORSLASER DCE089D1G GRÖN 12 V

Passar alla DEWALT kap- och geringssågar, även en del andra fabrikat.
1,7 m, utdraget till 3,9 m.
Standardutrustning: 2 st uppläggningsstöd/längdstopp.
Art nr 1617-1431

Självnivellerande krysslinjelaser med grön laserstråle. Drivs av 12 V Li-Ion
batteri. 3 st 360° självnivellerande linjer. Projicerar starkt ljus i korsande
horisontella och vertikala linjer. Helpulsfunktion kan användas med
detektor. Detektorn bibehåller full ljusstyrka för stor synlighet.
Flertal blinkande sekvenser i manuellt läge. Med stativgänga 1/4”.
Fle
Standardutrustning: 1 st 2,0 Ah Li-Ion batteri, laddare och förvaringsväska.
Sta
Art nr 2877-3190
Ar

1595 KR

4995 KR
4

12
2

MUL
MULTIMASTER
AMM 500 PLUS TOP 18 V
Kraftf sladdlös multimaskin för snabb avverkning (vid
Kraftfull
inredningsarbeten och renovering) med över 30 tillbehör
inredn
– för aatt såga i trä och metall, slipning, kakelurskärning
mera. Standardutrustning: 2 st 3,0 Ah Li-Ion batterier,
med m
snabbladdare ALG 80, E-Cut Long-Life-sågblad (10
snabb
mm), 2 st E-Cut Long-Life-sågblad (35 mm), 2 st E-Cut
Long-Life-sågblad (65 mm), E-Cut Carbide Pro sågblad
Lon
((32 mm), segmentsågklinga hårdmetall (Ø 75 mm),
hårdmetallrasp (80 mm), fast spackel, antistatiskt
utsug, slipplatta hålad (80 mm), vardera 5 slippapper hålade (K 60, 80, 120, 180), och förvaringsväska.
papp
Artt nr 3405-5657
A

3795 KR
MULTIMASTER MM 500 PLUS TOP
P
Kraftfull multimaskin för snabb avverkning (vid inredningsarbeten
ningsarbeten och
renovering) med över 30 tillbehör för att såga i trä och
h metall,
slipning, kakelurskärning med mera.
Standardutrustning: E-Cut Long-Life-sågblad
(10 mm), 2 st E-Cut Long-Life-sågblad (35 mm),
2 st E-Cut Long-Life-sågblad (65 mm), ECut
Carbide Pro sågblad (32 mm), hårdmetall segmentsågklinga (Ø 75 mm), hårdmetallrasp (80 mm),
fast spackel, antistatiskt utsug, slipplatta hålad (80 mm),
m),
vardera 5 slippapper hålade (K 60, 80, 120, 180) och förvaringsväska.
Art nr 3405-5699

2995
5 KR

SPIKPISTOLPAKET FINISH
PRO18 MG LOW NOISE DYCKERT
SENCO Starter kit med Low Noise kompressor
AC4504, FinishPro18MG 1,2 mm dyckertpistol,
5 m PU-slang, Multipack 1,2 mm dyckert och skyddsglasögon ser till att du har allt du behöver när du
ska starta ett projekt.
Art nr 3412-9692

2695 KR

Alla priser är exkl. moms. Priserna gäller t.o.m. 2021-04-02, eller så långt lagret räcker. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.
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PROFESSIONAL WORKFORCE

PROFESSIONAL WORKFORCE

BITSSATS BT 1/4” BT31

BITSSATS 1/4” BT32

Bitssats med 1/4” bitsfäste.
Innehåller 31 delar, 30 bits och 1 st bitshållare. Material i bits S2.
Art nr 1603-1726

Bitssats i 32 delar.
Färgkodade bits med 1/4” fäste,
25 mm långa. Bitshållare med
magnet och snabbchuck.
Art nr 3152-8037

99 KR

179 KR
31

32

delar

delar

Kompelett sortiment
för dig som
PROFESSIONAL WORKFORCE

VINKELBITSCHUCK 1/4” BT225
Vinkelbitschuck med 1/4” sexkant snabbchucksfäste.
Roterbar 360°. Handtaget är ﬁxerbart i 0°, 45° och 90°.
Levereras med 1 st PH2 bits. Med plats för
ytterligare 2 bits inuti handtaget.
Max vridmoment 57 Nm. för 1/4” bits.
Max 2000 varv/min.
Höjd: 63 mm.
Art nr 2710-2920

349 KR

Extra lång bitshållare

Längd 300 mm
Art nr 3201-6446

119 KR

Längd 550 mm
Art nr 2043-5863

145 KR

Flexibel/böjlig

PROFESSIONAL WORKFORCE
PROFES

VINKELBITSCHUCK
1/4” BT227-300

BITSHÅLLARE 1/4”
BT216-280/450 TELESKOP

Flexibel/böjlig vinkelbitschuck med 1/4” sexkant
snabbchucksfäste i 90° vinkel, snabbchuck.
Roterbar med 360° med böjbart skaft.
För 1/4” bits. Max vridmoment: 9 Nm. 305 mm.
Art nr 2913-2016

Bitshållare för 1/4” sexkantsbits, med snabbchuck.
Med 1/4” sexkant snabbchucksfäste. Justerbar
längd i fyra olika lägen 280-450 mm (teleskop).
Art nr 2867-6161

339 KR
14

PROFESSIONAL WORKFORCE

259 KR

PROFESSIONAL WORKFORCE

Extra prisvärt

BITSSATS 1/4” BT53 53-DELAR
Bitssats med 1/4” bitsfäste. Innehåller 53 delar
i plastlåda. Innehåll: 1 st 1/4” bitshållare med
snabbchuck, 30 st färgade bits 25 mm (spår, PZ,
PH, insex, Torx), samt 22 st långa bits 75 mm med
1/4” snabbchucksfäste (spår, PZ, PH, insex
och Torx). Material i bits: S2.
Art nr 3280-7828

489 KR
53

delar

behöver bits
PROFESSIONAL WORKFORCE

BITSSATS 1/4” BT91
Bitssats komplett för servicetekniker, fastighetsskötare m m. 91 delar. Innehåller bitsmejsel, korta bits
25 mm och långa bits 75 mm. Material i bits: S2.
Art nr 2983-8604

PROFESSIONAL WORKFORCE

BITSHÅLLARE 1/4”
BT213

PROFESSIONAL WORKFORCE

BITSSATS 1/4” BT70 PRO
Bitssats i 70 delar. Bits med 1/4” fäste, 25 mm långa.
Bitshållare 60 mm med magnet och snabbchuck
samt bitshållare/förlängare. 100 mm.
Art nr 3152-8045

339 KR

495 KR

Extra lång bitshållare för 1/4” sexkantsbits, med kraftig magnet som
håller skruven på plats. För trånga
och svåra ställen där det inte går
att komma åt med konventionella
bitshållare, med 1/4” sexkant
snabbchucksfäste.

70

delar

91

delar

Alla priser är exkl. moms. Priserna gäller t.o.m. 2021-04-02, eller så långt lagret räcker. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.
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BRÄCKJÄRN STÅL 109
Bräckjärn tillverkat av härdat höglegerat borstål.
Breda slipade anläggningsytor och tunna ändar
gör det lätt att komma åt och minskar risken
för märken.

109/28”, längd 710 mm
Art nr 1119-6466
109/25”, längd 625 mm
Art nr 1119-6441

529 KR

439 KR
VATTENPASS ALUMINIUM HV
Stark greppvänlig aluminiumproﬁl som mäter 51,5x25,3 mm och väger 630 g/m.
Okrossbara blocklibeller med mycket hög genomskinlighet och hållbarhet.
Våglibell med +30% förstoringsglas och självlysande reﬂektor.
Stötupptagande ändskydd och temperatursäkra
libellinfästningar.

HV 60, längd 600 mm
Art nr 1721-4925

269 KR

HV 120, längd 1200 mm
Art nr 1711-9447

429 KR

TÅNGSATS ERGO 4-DELAR
Sats med 4 st ergonomiska tänger. Innehåller: 1 st polygrip, 1 st sidavbitare,
1 st kombinationstång, 1 st spetstång.
Art nr 1052-0641

695 KR
HANDSÅG 2600XT SUPERIOR MEDIUM
Kap- och klyvsåg med medium XT-tandning. Tandspetshärdad, ska inte ﬁlas.
Speciell ytbehandling, vilken minskar friktionen och motverkar rostangrepp.
För sågning i medelgrova material. Skruvat tvåkomponents
vinkelhandtag med 45° och 90° vinklar.
Art nr 1053-6852

169 KR

16

Extra prisvärt

TORPEDVATTENPASS
FATMAX XTREME

1395 KR

Magnetiskt vattenpass i formgjuten
aluminium. 3 libeller (vinklar, lodrätt
och vågrätt) med förstorad libell i
mitten för större tydlighet.
Kilformat metallspår för
användning på rör. Dubbla vinklar.
Libell kan vridas 180 grader.
Tolerans: +- 0,5 mm/m. 250 mm.
Art nr 2285-2750

189 KR
VERKTYGSLÅDA
PÅ HJUL 1-95-622
WORKSHOP
Verktygsvagn i metall och plast.
Avtagbar verktygslåda med löstagbart
tråg. Förvaringslåda i metall med extra
stor volym för förvaring av bärbara
verktyg. Stora rostfria metallspännen
med hänglåsögla. Extra kraftiga
7-tumshjul.
Art nr 2427-0233

VERKTYGSSATS I 8 DELAR

VERKYGSLÅDA JUMBO 1-92-911 19”

6 st precisionsskruvmejslar, 1 st sidavbitare med avfasat och urfräst huvud
och 1 st spetstång med långt huvud. Levereras i mjuk förvaringsväska.
Innehåll:
1 st spårmejsel 700, 1,5 x 50 mm
1 st spårmejsel 700, 2,0 x 50 mm
1 st spårmejsel 700, 2,5 x 50 mm
1 st spårmejsel 700, 3,0 x 50 mm
1 st Phillipsmejsel 701, PH0 x 50 mm
1 st Phillipsmejsel
el 701, PH1 x 75 mm
ompact 3330R
1 st sidavbitare Compact
1 st spetstång Compact
ompact 3840
Art nr 3417-0274
4

Verktygslåda med handtag i bi-material för ökad komfort och bättre grepp.
Fack för bits, snabb och enkel åtkomst utan att öppna lådan. Möjlighet att
stänga med lås för ökad säkerhet. Löstagbart sortimentsfack på locket,
perfekt för skruvar, bultar och små tillbehör.
Art nr 1835-0157
0157

219 KRR

659 KR

Alla priser är exkl. moms. Priserna gäller t.o.m. 2021-04-02, eller så långt lagret räcker. Vi reserver ar oss för eventuella tryckfel.
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STOLPVATTENPASS 340
Stolpvattenpass med 3 st libeller, 2 horisontella och 1 st vertikal. Utrustat med 4 st
starka magneter och justerbar elastisk rem för enkel och snabb montering.
Hopvikbart. Klicklås i steg om 15°.
Art nr 1671-4313

95 KR

VATTENPASS
ALUMINIUM 995 VULCAN
Vattenpass av aluminium, med tre fasta
stötsäkra libeller av akryl, två vertikala
med Plumb Site-Dual View-libell och en
förstorad horisontell libell för en tydligare
bubbla. Förstärkt proﬁl för att upprätthålla
exaktheten under tuffa arbetsförhållanden. Två ﬁnslipade ytor med V-spår för
avvägning av rör. Ändskydd av gummi.
Ergonomiskt handtag för bekvämt grepp.
Tolerans: < 0,5 mm/m.
Vattenpass 995-41P-40 cm
Art nr 2992-8991

275 KR
Vattenpass 995-41P-60 cm
Art nr 2992-9007

345 KR
Vattenpass 995-41P-120 cm
Art nr 2992-9015

495 KR
VATTENPASS ALUMINIUM 779

GIPSVINKEL 317

Vattenpass i aluminiumproﬁl, pulverlackerad. Planslipad anliggningsyta.
Två libeller och ändskydd. Tolerans: ± 0,5 mm/m.
Längd 200 mm.
Art nr 3398-5748

Fällbar gipsvinkel som går att justera i önskad vinkel.
Anodiserad aluminium. Ändskydd i ABS och kraftig låsskruv.
Tydlig skala i cm/tum. Noggrannhet: ± 3 mm/1200 mm, ± 0,15°/1200 mm.

89 KR

NYHET!

NYHET!
Gipsvinkel 317-90 cm
Art nr 3410-5437

TORPEDVATTENPASS PLAST 227
Torpedvattenpass av ABS-plast med ändskydd av gummi.
Vattenpasset har tre stycken lättlästa libeller. Magnetisk V-skenaa
för rör. Ändskydd av gummi. Noggrannhet: ± 1,75 mm/m
ontellt/vertikalt). Längd 230 mm.
(horisontellt/vertikalt).
Art nr 2111-5001

290 KR

69
9 KR
Gipsvinkel 317-120 cm
Art nr 2715-3857

390 KR
18

KAPSÅG DS-3500
GOLVSÅG VZ-500 500 MM
Bensindriven golvsåg med 500 mm diamantkapklinga. Idealisk för arbeten
i betong och asfalt. Klarar sågdjup ner till 180 mm. Justerbart handtag.
dtag.
Med avtagbar 20 liters vattentank. Utrustad med cyklonluftﬁlter,
speciellt framtagen för torrkapning. Med indikator för
skärdjup. Med GX390 Honda bensinmotor.
Art nr 3403-4462

Kapsåg för Ø 350 mm sågblad. För kapning i betong, mursten/asfalt.
Utrustad med starkt klingskydd av magnesium för lägre vikt. LED-indikator
som anger när maskinen är överbelastad. Med integrerad vattenförsörjning.
PRCD-brytare. Levereras utan diamantkapklinga.
Dammskyddskåpa kan köpas till som tillbehör.
Art nr 3295-5841

7900 KR

28900 KR

NYHET!

DIAMANTKAPKLINGA
BETONG CRBM

DIAMANTKAPKLINGA
ASFALT CAM

DIAMANTKAPKLINGA
BETONG CSC XL

Högpresterande diamantkapklinga för sten
och betong. Lasersvetsad med låg ljudnivå. För
kapning med vinkelslipar och motorkapmaskiner.
Med Diatex.
För: våt- och torrkapning
Kvalitet: Master
Ø 500 x 25,40
Art nr 3403-3126

Lasersvetsad diamantkapklinga för kapning med
golvsåg och motorkapmaskin. För kapning av
tegel och asfalt. Låg ljudnivå. Diatex.
För: Våt- och torrkapning.
Kvalitet: Master
Ø 500 x 25,40
Art nr 3392-0661

Lasersvetsad diamantkapklinga speciellt
framtagen för kapning i armerad betong.
Snabbskärande turbosegment. För kapning
tillsammans med el- och motorkapmaskin.
För: Våt- och torrkapning
Kvalitet: Classic
Ø 350 x 25,40/20,00
Art nr 3403-3233

3495
495 KR

4495 KR

Alla priser är exkl. moms. Priserna gäller t.o.m. 2021-04-02, eller så långt lagret räcker. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.
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LAMELLRONDELL PFC Z SG
POWER STEELOX VINKLAD

KAPSKIVA EHT SG STEELOX TYP 41

Lamellrondell av hög kvalitet för vinkelslipar. Aggressiv avverkning
och lång livslängd. För slipning av stål och rostfritt stål.
Slipmedel: Zirkokorund Z. Typ 27A: Vinklad
Kornstorlek: 40 och 60 korn
r: 125
Diameter:

Kapskiva i prestanda-utförande för stål och rostfritt stål. För kapning av plåt,
proﬁler och homogent material. För kall kapning med hög avverkningsförmåga
och bra livslängd. Fri från järn-, klor- och svavelhaltiga tillsatsmaterial.
Slipmedel: Aluminiumoxid A.
Typ 41: Rak.
Diameter: 125

Lamellrondell vinklad, 40 korn
Art nr 1434-7223

Lamellronell vinklad, 60 korn
Art nr 1434-7256

Kapskiva 125x1,6x22,23
Art nr 1434-4113

Kapskiva 125x1,0x22,23
Art nr 1434-4105

29 KR

29 KR

14 KR

14 KR

LAMELLRONDELL PFC 125 Z 40/60
Z-BOX STEEL+INOX VINKLAD
Lamellrondell för aggressiv slipning av stål och rostfritt stål.
Hög avverkning och bra livslängd för universell bearbetning.
För ytslipning och bearbetning av svetsfogar. Slipmedel: Zirkonkorund Z.
Typ 27A: Vinklad
Kornstorlek: 40 och 60.

SKRUVUTDRAGARSATS MODELL 10
Högkvalitativt utdragarset. Setet innehåller 20 precisionsverktyg – en
vardera av utdragarmodell 1 till 5 (6, 8, 9,5, 11 & 13 mm) inklusive
vridmuttrar, borrmodell 1 till 5 samt centreringshylsor. Formanpassat
plastetui för praktisk förvaring.
Art nr 1055-9680

1195 KR

20

Lamellrondell vinklad, 40 korn
Art nr 3266-8519

Lamellronell vinklad, 60 korn
Art nr 3266-8527

15 KR

15 KR

Utökat och närmare samarbete med Abus
Vi stärker oss på marknaden genom ett närmare samarbete med ABUS som har hög
kompetens inom områden som Säkerhet Hemma, Mobil Säkerhet och Fastighetsskydd.
De är specialiserade bl.a. inom mekanisk säkring, hänglås, beslag, larmanläggningar, videoövervakning, fönster- och dörrlås, låssystem, containersäkerhet, tillträdeskontroll och egendomssäkerhet
och industrisäkerhet. All utveckling och produktion sker i Abus egen regi i Tyskland och i Asien.
Abus är marknadsledande inom ﬂera av produktområdena de producerar och de har stor fokus
på innovationer och produktutveckling. Som kund till oss får du nu tillgång till ett mycket brett och
komplett sortiment bestående av innovativa säkerhetslösningar av hög kvalitet.
Kontakta oss för mer information om hur Abus produkter kan öka säkerheten för ditt företag.

HÄNGLÅS ABUS 37/55 GRANIT ™ KLASS 3
För maximalt skydd! ABUS-Plus skivcylinder ger ett förstärkt skydd mot
manipulation. För låsning av t.ex. container, portar, grindar, mc m.m.
Produceras i originalfabrik och ingår i produktserien GRANIT ™ som är
tillverkad i härdat specialstål och är anpassad för att säkra stora
värden/föremål med stränga säkerhetskrav.
Levereras med 2 st nycklar, varav en med LED-belysning.
Bygeldiameter 11 mm och invändig bygelhöjd 26,5 mm.
Art nr 1066-8044

475 KR

SKRUVSTYCKE
PEDDINGHAUS MATADOR 120
Det klassiska bänkskruvstycket av smidestål, vilket är 3 gånger starkare
än gjutjärn. Räfﬂade käftar om 120 mm med hållare undertill
för snabbfästning av tillbehör såsom plast- och rörkäftar mm.
Art nr 1065-9472

1595 KR

HÄNGLÅS ABUS 70IB TRAILER SET
3-pack i lika låsning – rostfria hänglås med plasthölje för skydd mot smuts,
fukt och repor. För låsning av t.ex. grindar, dragkrok, släpvagn, dörrar,
portar, skåp, verktygslådor, källarfönster, förråd, bod mm.
Tillverkat av massiv mässing med precisionsstiftcylinder och
dubbel bygellåsning som ger bra skydd mot dyrkning.
Levereras med 4 st nycklar med lika låsning.
2 st lås med bygeldiameter 8 mm och invändig bygelhöjd 63 mm.
1 st lås med bygeldiameter 9 mm och invändig bygelhöjd 80 mm.
Art nr 3406-5151

395 KR

Alla priser är exkl. moms. Priserna gäller t.o.m. 2021-04-02, eller så långt lagret räcker. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.
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Sammanfogning av små och stora ytor
Spraylim är enkla att använda, med ett ﬁngertryck kan man sammanfoga en mängd olika material som metall, högtryckslaminat (HPL),
plast, isoleringsmaterial, skum, tyg, trä och MDF. 3M:s spraylimmer för professionellt bruk ﬁnns i ﬂera varianter och är anpassade för
olika applikationer. De är framtagna för en snabb, enkel och effektiv montering. Sörj för god ventilation och läs säkerhetsdatabladet för
produkten innan användning.
Fördelen med Spraylimmer: Sammanfogningsstyrka med ett ﬁngertryck • Låg risk för genomblödning • Mjuk, fogen gröper inte
ut materialet • Snabbt hugg med initial sammanfogningsstyrka • Olika val av spraymönster • Snabb torktid

22

SPRAYLIM 80
GUMMI OCH VINYL

SPRAYLIM
74 SKUMPLAST

Lämpar sig för limning av de
ﬂesta typer av gummi såväl
som vinyl och läder.
Fäster mot de ﬂesta
laminat- och trämaterial.
Den goda mjukmedelsbeständigheten och
förmågan att ge starka
värmebeständiga fogar
på de ﬂesta substrat
gör Spray 80 perfekt
för många krävande fogar.
OBS!
Endast för industriell/
yrkesmässig användning.
Art nr 1842-7807

Specialutformat spraylim för skummaterial och textil. Har en snabb och
aggressiv vidhäftning för snabb
montering med sammanfogningar som ska tåla höga belastningar. Öppentid på mellan
15 sekunder och 30 minuter. Ger professionell
industristyrka för krävande
tillämpningar.
Kan fästa skum och tyg
till en stor mängd material,
inklusive papper, kartong,
plast, metall, trä etc.
Art nr 1842-7831

FRITT VAL

129KR

/st

SPRAYLIM
90 STARKLIM

SPRAYLIM 77
ALLROUND

3M™ High-Strength 90 är ett snabbtorkande, transparent spraylim som
passar perfekt för limning av betong,
trä, MDF, laminat och plast, inklusive
polyeten och polypropen. Limmet är lätt
att applicera och har hög beständighet
mot fukt och värme (upp till 71°C).
Sprayburken är underhållsfri och
bekväm att använda. Limmet hugger
snabbt men ger tillräcklig öppentid
för att du ska kunna positionera
materialet ordentligt.
Art nr 1842-7823

Mångsidigt och snabbtorkande spraylim
som kan sammanfoga en mängd olika
lättviktsmaterial. Snabb, aggressiv vidhäftning och låg uppsugning. Öppentid
på mellan 15 sekunder och 30 minuter.
Ger starka fogar på papper, kartong,
textil, kuddstoppning, plast,
metall, trä och mycket mer.
Art nr 3288-3498

KONSTRUKTIONSLIM
T-REX MONTAGE
OMEDELBART HUGG
Universalt ﬁberförstärkt vattenbaserat
sättlim med hög initial styrka,
”Kloka miljöval”.
Art nr 3404-2960

UNIVERSALOLJA 5-56 500 ML
Universalspray som smörjer, rengör, löser upp och
skyddar mot rost, tränger undan fukt och mycket
mer. En snabb och värdefull hjälp i vardagen.
Art nr 3149-5914

95 KR

29 KR

TVÅKOMPONENTS SNABBLIM
3090 SPALTFYLLNAD
Starkt och snabbhärdande lim med utmärkta
vidhäftningsegenskaper som gör att det passar
för många olika substrat, bland annat plast, gummi
och metall. Ger en spaltfyllnad på upptill 5 mm.
Limmet härdar snabbt och gelkonsistensen gör
att det inte rinner. Innovativ
nnovativ spruta möjliggör exakt
icering.
och tillförlitlig applicering.
Art nr 2426-3014

159 KR

KONSTRUKTIONSLIM
FIX ALL HIGH TACK

AVFETTNING
BRAKLEEN PRO 500 ML

FLÄNSTÄTNING
5980 QUICK GASKET

Konstruktionslim med högt initialt hugg
(320 kg/m²). Härdar snabbt och bygger även upp
slutstyrkan snabbt. Mycket lättapplicerad. Håller
sig elastisk efter härdning. Övermålningsbar med
de ﬂesta förekommande vattenspädbara färger.
God kulörstabilitet. God väderbeständighet samt
gott UV-motstånd. Produkten limmar även mot
fuktiga ytor. För limning av paneler, proﬁler och
andra vanligt förekommande
byggmaterial som trä, MDF
samt spånskivor. Godkänd
för spegel-limning. Innehåller
inga isocyanater, halogener,
silikoner eller lösningsmedel.

Kraftfullt och snabbtorkande rengöringsmedel för
bromsdelar. Tar effektivt bort bromsvätska, fett
och olja. Minskar gnissel från skivbromsar. Säker
på alla metallytor, lämnar inga ﬂäckar. Snabb
avdunstning och hög rengöringseffekt för att
minimera driftstopp. Behaglig citrusdoft.
Art nr 3197-3811

Högelastisk svart silikontätning som ger utmärkt
vidhäftningshållfasthet på alla slags underlag,
inklusive metaller, plaster och kombinationer av
dessa. Kan användas för samtliga reparationsoch underhållsarbeten i verksamheten. Fungerar
som ersättning för färdigstansade packningar i
papper och kork. Har god glykolbeständighet och
utmärkt oljebeständighet.
ghet.
Produkten har ledande
de
arbetsmiljö- och säkerhetserhetsegenskaper.
Art nr 3187-8705

65 KR

149 KR

Svart
Art nr 3102-1728

39 KR
Grå
Art nr 3102-1918

39 KR
Vit
Art nr 3102-1702

39 KR
Alla priser är exkl. moms. Priserna gäller t.o.m. 2021-04-02, eller så långt lagret räcker. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.
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TORR- OCH VÅTDAMMSUGARE
VÅTDA
AERO 21-01 PC
Aero 21-01 är kompakt och e
enkel att använda – det
perfekta valet till mindre rengöringsuppgifter
rengö
på
verkstäder eller ute hos kund
kund. En lättviktsmaskin till
medarbetare inom industrin, bilbranschen samt i
bygg- och anläggningssektorn.
anläggningssekt
Semiautomatiskt
ﬁlterrengöringssystem, ergonomisk
er
design
och enkel förvaring av til
tillbehör.
Standardutrustning: 1,8 m sugslang Ø 32 mm,
aluminium, möbelmunstycke,
2 st sugrör av aluminiu
golvmunstycke, fogmunstycke,
fogm
tvättbart
PET-ﬂeece ﬁlterelement
ﬁlterele
och
ﬂeece-ﬁlterpåse.
Art nr 3157-3140

1195 KKR

TORR- OCH VÅTDAMMSUGARE
ATTIX 33-2M IC
ATTIX 33-2M IC är en säkerhetsklassad dammsugare vilken uppfyller säkerhetsklass M. Denna är konstruerad och designad med
fackfolk i åtanke. En robust och enkel dammsugare att hantera –
även vid transport från plats till plats.
Automatiskt ﬁlterrengöringssystem med en
30-liters behållare med länkhjul fram.
Standardutrustning: Sugslang antistatisk (Ø32, 4 m), 2 st sugrör, rörböj
i stål, golvmunstycke, fogmunstycke, antistatisk verktygsadapter, huvudﬁlter PTFE och
1 st ﬂeeceﬁlterpåse.
Art nr 3157-5541

6595 KR

STOFTAVSKILJARE S 13
S 13 är en tystgående singel-fas HEPA
EPA
dammuppsamlare. Denna professionella
nella
msugare
stoftavskiljare är en mångsidig dammsugare
som hanterar många olika byggmaterial.
erial.
Utrustad med ett testat och certiﬁerat
rat
HEPA H13 ﬁlter. Två varningslampor
or indikerar om ﬁltren är igensatta eller läcker.
cker.
Tillbehör för att addera Longopac®påsar ﬁnns tillgängligt som alternativ.
iv.
Standardutrustning: 4 m sugslang
38 mm, handrör, golvmunstycke,
multiadapter Ø 38-25 mm, förﬁlter,
Hepa-ﬁlter och Longopacpåse
22 m.
Art nr 3367-8525

11995 KR
Påsar longopack,
80 påsar
Art nr 3367-8525
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Extra prisvärt

4195 KR
HÖGTRYCKSTVÄTT
KALLVATTEN HD 5/15 CX
Kraftfull kallvattentvätt i kompaktklassen.
För snabb och grundlig rengöring. EASY!Force
spolhandtag med EASY!Lock snabblås.
Start-/stoppautomatik. Temperatur på
inloppsvatten upp till 60°C. Separat förvaringsplats för spolhandtaget. Praktisk förvaring av
trefunktionsmunstycket. Utrustad med extra
bärhandtag för enkel lastning och transport.
Standardutrustning: Spolhandtag EASY!Force, spolrör 840 mm, 15 m
högtrycksslang på vinda och trefunktionsmunstycke (0°/25°/40°).
Art nr 3247-1609

5995 KR
TORR- OCH VÅTDAMMSUGARE
NT 30/1 TACT L-KLASS
Kompakt torr- och våtdammsugare för dammklass L. Med helautomatiskt
ﬁlterrengöringssystem. Eco-ﬁltersystem. Automatisk frånkoppling vid max
fyllnadsnivå. Antistatisk anordning. Kraftig 30 l behållare. Utrustad med
skyddslist och kraftiga länkhjul med broms. Fuktbeständigt planﬁlter (PES)
möjliggör dammfri uppsamling av stora mängder ﬁnt damm under långa arbetspass. Säkerhetsklass II. Standardutrustning: 2,5 m sugslang, 2 x 0,55 m
sugrör i rostfritt stål, ﬁlterpåse av ﬂeece, våt/torr-golvmunstycke 360 mm,
fogmunstycke och planﬁlter PES.
Art nr 3101-7882

HÖGTRYCKSTVÄTT
HETVATTEN HDS 5/15 UX

30/1 Tact Te M avlägsnar på ett säkert och tillförlitligt sätt inandningsbart
damm i dammklass M som ofta uppstår på byggarbetsplatser. Grovdammsugare för vått och torrt med en behållare på 30 liter. Integrerade strömuttag med autostart-funktion och fullständigt antistatiskt system för direkt
uppsugning på elverktyg som ger upphov till damm. Standardutrustning:
4 m sugslang, våt/torr-golvmunstycke 360 mm, fogmunstycke, anslutningsmuff för elverktyg, ﬁlterpåse av ﬂeece och planﬁlter PES.
Art nr 3187-4753

Upprättstående, mobil enfastvätt på 230 V!
En professionell hetvattentvätt, perfekt för de
mindre jobben eller för dig som saknar trefas.
HDS 5/15 UX med 15 meter slang på vinda levererar 450 l/tim och 150 bar. Ergonomiskt utformat
at
handtag och stora hjul för att enkelt kunna förﬂyttas.
tas.
Fästpunkter och handtag för enkel lastning och
låg vikt för platssparande transporter. Maskinen
k.
är utrustad med nya EASY!Force och EASY!Lock.
Standardutrustning: Spolhandtag EASY!Force,
spolrör 840 mm, 15 m högtrycksslang på vinda
och trefunktionsmunstycke (0°/25°/40°).
Art nr 3004-9555

6795 KR

18595 KR

TORR- OCH VÅTDAMMSUGARE
Å
NT 30/1 TACT TE M-KLASS

Alla priser är exkl. moms. Priserna gäller t.o.m. 2021-04-02, eller så långt lagret räcker. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.
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ARBETSPALL VIKINGSTEP

ARBETSPLATTFORM TMR
ARBETSPL

En liten, smart och lättanvänd arbetspall i aluminium.
Säker och bekväm att arbeta på tack vare de djupa,
halksäkra stegytorna (210 mm). Platt som en skiva
i hopfällt läge (35 mm tunn) gör den lätt att bära,
transportera, att arbeta med och förvara.

Mini 2-steg
Art nr 1118-7952

En riktigt stabil oc
och robust arbetsplattform i stål
och aluminium för
fö säkert arbete på höga höjder.
Passar bra för dig som utför montagearbeten,
målar eller arbetar
arbeta på lager. Ytbehandlad för
att inte svärta ner händer och kläder.
Godkänd enli
enligt Arbetsplattformsstandarden
EN 131-7 och ”Bra arbetsmiljöval” upp till
och med nivå 4.
5-steg
Art nr 3009-4767

859 KR

6295 KR
6-steg
Art nr 3009-4775

Midi 2-steg
Art nr 1118-7960

6359 KR

1079 KR

8-steg
Art nr 3009-4783

Maxi 3-steg
Art nr 1118-7978

6995 KR

1295 KR

10-steg
Art nr 3009-4791

8595 KR
12-steg
Art nr 3009-4809

9775 KR

TORKPAPPER BASIC BRUN W1

TOALETTPAPPER

Avtorkningspapper Basic 1-lag passar perfekt för enklare avtorkningsuppgifter.
Stor rulle med hög kapacitet som varar längre och minskar påfyllningstiden.
1000 meter på en rulle. Lämplig hållare: Golv- och väggställ W1.
Art nr 1048-8922

38 m dubbelt ofärgat toalettpapper. Returﬁber.
Varje förpackning består av 8 st 8-pack. 136 g/rulle.
Art nr 1005-5853

179 KR
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189 KR

a
vä!

ARBETSBOCK SEVENTEC BP BRED

TRAPPSTEGE XLSTEP S

En lätt och bekväm arbetsbock för snabb och ﬂexibel användning med
stor arbetsplattform (600x300 mm). Uppstigning med 85 mm djupa steg
och bekväm stegyta från bägge sidor. Integrerad gångjärnsförbindning.
Patenterad 7-punkts förbindelse mellan trappsteg och stegsida.
I enlighet med EN 14183. * = Godkänd enligt ”Bra arbetsmiljöval”.

En lätt trappstege som uppfyller de tuffare kraven i nya SS-EN 131.
Eloxerade stegsidor, 80 mm breda extruderade trappsteg och rymlig
verktygshylla för material och verktyg. Arbetsplattform av extruderade
aluminiumproﬁler (300 × 250mm) och halksäkra glidskydd gör att du
står säkert och bekvämt även vid tidskrävande arbeten. Tredubbel nitad
förbindelse mellan trappsteg och stegsidor. Hög stabilitet tack vare
dubbelsidigt fast stag. * = Godkänd enligt ”Bra arbetsmiljöval”.

2x2-steg*
Art nr 3246-5239

1049 KR
2x3-steg
Art nr 3246-5247

1319 KR
2x4-steg
Art nr 3246-5254

1629 KR

2-steg*
Art nr 3108-4452

8-steg
Art nr 2632-6579

10-steg
Art nr 2632-6587

1379 KR

3209 KR

4199 KR

3-steg*
Art nr 2632-6520

1529
529 KR
4-steg*
Art nr 2632-6538

1759
759 KR
5-steg*
Art nr 2632-6546

1959
959 KR
HANTVERKSSTÄLLNING PAXTOWER 1T
Den nya, robusta och smidiga hantverksställningen med ﬂera fördelar för
alla proffs. Lås eller frigör ställningen med bara ett klick: Enkel hantering
av ställningsramen tack vare smidig enhandslåsning. Plattformstorlek
1,80 m × 0,60 m. I enlighet med EN 1004:2020, ställningsklass 3.
Utrustad med Ø 125 mm länkhjul med låsningsbroms.
Art nr 3410-3614

4990 KR

6-steg
Art nr 2632-6553

2419 KR
7-steg
Art nr 2632-6561

2829
829 KR

Alla priser är exkl. moms. Priserna gäller t.o.m. 2021-04-02, eller så långt lagret räcker. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.
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Returadress:
Gamla Jernboden
Omloppsvägen 13
372 52 Kallinge

MILJÖMÄRKT 3041 0417 Exakta Print AB

Avsändare: BIG-gruppen, Lindhagesgatan 133, 112 51 Stockholm

Bosse Fredriksson
0709-371257
bo.fredriksson@gamlajernboden.se

Gamla Jernboden är en del av BIG-gruppen.
BIG-gruppen består av Sveriges ledande företag inom
bygg- och industriförnödenheter, verktyg och maskiner. Vi kombinerar de lokala företagens närhet och
kunskap med gruppens samlade resurser inom inköp
och logistik. Vår ambition är att erbjuda professionella
användare det rätta urvalet av produkter och tjänster.
På lokal och nationell nivå.

Håkan Holm
0726-445347
hakan.h@gamlajernboden.se

Johan Wik
0706-919762
johan.w@gamlajernboden.se

Gamla Jernboden RONNEBY
Omloppsvägen 13, 372 52 Kallinge
Telefon: 0457 47 29 90
E-post: butiken@gamlajernboden.se
www.gamlajernboden.se

Samtliga priser är exkl. moms och gäller t.o.m. 2 april 2021. Med reservation för eventuell slutförsäljning och tryckfel.

