TEKNIK & VÆRKTØJSAVISEN
Gældende til d. 31 Januar 2023
Priserne er ekskl. moms

Genopladelig 1000 lumen
IP65 L-Twist lygte og med
UV lys
Tre lysstyrker – 100-500-1000 lumen,
og 395nm UV lys.
• Li-ion batteri (2600 mAh)
• Længde 160mm X max dia. 28mm
• USB C ladekabel medfølger
• Magnet i bunden

445,49NB75

298,49HL400PF

395,49NWL81

Genopladelig 400 lumen IP65
pandelampe med Sensor og
fokus.
Variabel lysstyrke 40-400 lumen
Kip 0-60° for at lyse nedad
USB C ladekabel medfølger
Li-Po batteri (1400 mAh)
Inkl. HSS M2
kerneborsæt
14-22 mm

Tre lysstyrker – 80-500-1000 lumen.
• Li-ion batteri (2600 mAh)
• Længde 121mm X max dia. 28mm
• USB C ladekabel medfølger
• Magnet i bunden

MAGNETBOREMASKINE
COMMANDO 35
Maskinen har en kraftig 1050W motor som er i stand til
boring op til 35 mm i diameter og 50 mm dybde.
Udstyret med termisk overbelastningsbeskyttelse. Det
er en perfekt maskine til boring on-site og på
værkstedet.
• Magnetstr.: 160x80 mm
• Omdr./min: 850
• Vandring: 105 mm
• Motor: 1050W
• Opspænding: W19(3/4)
• Magnetkraft: 8000N • Spiralbor maks.: 13 mm
• Længde: 245 mm
• Spænding: 230V
• Højde: 435 mm
• Bredde: 155 mm
• Vægt: 12 kg.

Specifikationer:

2995,70RB C35

Der tages forbehold for trykfejl.

•
•
•
•

Genopladelig 1000 lumen IP67 mini
arbejdslygte med top- og sidelys 250 lm.

Eclipse brækjern 380 mm

Eclipse multifunktions brækjern 250 mm

med brede og tynde/skarpe ender.
45 mm brede og tynde arbejdsspidser
beregnet til smalle mellemrum, og med
integreret sømudtrækker. Varmebehandlet
højkvalitets stål, Fremstillet af et enkelt
stykke smedet stål med en sektionsprofil,
der er stærkere end traditionelle brækjern.

Kloen har et fladt slagstykke til at slå på med en
hammer, eller til at bruge som hammer. Den brede
flade (50 mm) modsat kloen reducerer materielle
skader ved brug på lister, fodlister og trimning.
Varmebehandlet højkvalitets stål lavet i et enkelt
stykke.

125,-

871EMFBWC10

69,871EFUB15

Eclipse koben i sæt
350-600-900 mm
Eclipse multifunktions brækjern 240 mm
Kloen har et fladt slagstykke til at slå på med en hammer,
eller til at bruge som hammer. Har sømudtrækker i begge
ender. Varmebehandlet højkvalitets stål lavet i et enkelt
stykke.

99,-

871EMFB10

Eclipse koben er lavet af
varmebehandlet, solidt
smedet stål for maksimal
styrke.
Så længe lager haves

295,871RIPPA3PS

Eclipse T-profiltvinger
Stål T-profiltvinger tilbyder maksimal træk- og flydespænding og
modstår vridning under højt spændetryk og kan opnå en
gennemsnitlig spændkraft på op til 1000 Kg. Twin start, rullet trapezgevind påfører tryk hurtigt og jævnt på emnet. De borede fødder i det
faste hoved gør det muligt at montere tvingen på et arbejdsbord.
Modstykket er sikret med en solid stålstift, der passerer gennem et af
placeringshullerne langs stålstangen. Perfekt til store emner der skal
bearbejdes eller svejses.

871ETBR48

Skinnelængde
1370 mm

871ETBR54

1525 mm

1370 mm

1000 kg.

778,-

871ETBR66

1830 mm

1680 mm

1000 kg.

795,-

871ESC48

1370 mm

1220 mm

500 kg.

425,-

Varenr.
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Spændvidde

Spændkraft

DKK stk.

1220 mm

1000 kg.

698,-

Eclipse wiresaks 8" (200mm)

Eclipse kabelsaks 24"
(600mm)

Vinklede og hærdede kæber med skridsikre gummihåndtag.
Anbefalet kapacitet:

Ideel til at klippe 16 mm diameter
stålwire og op til 21 mm armeret
kabel.
Letvægts rørformede håndtag går
ikke på kompromis med styrke og
holdbarhed og reducerer
brugertræthed under længere
tids brug.
Gummihåndtag reducerer
risikoen for at glide.

Fervi magnetiske bakker
til skruestik

- Blød stålwire: 6,5 mm
- Stålwire med høj trækstyrke (180 kg/mm2): 5,0 mm
- Blød ståltråd (34 kg/mm2): 5,0 mm
- Kobber/aluminiumsstang: 5,0 mm
- Stålstang (66kg/mm2): 4,0mm
- Fjedertråd (hærdet og tempereret (180 kg/mm2): 2,5 mm
- Elektrisk kabel (ikke armeret): 6,5 mm

695,871ECC16

Med kraftige magneter

195,871EWC8

Aluminiumsbakker
Med V-spor
Varenr.

Længde

DKK par

51AB100

100 mm

99,-

51AB125

125 mm

116,-

51AB150

150 mm

130,-

Fervi sæt med 125
mm magnetiske
aluminiumsbakker
Med V-spor, prismespor,
fiber og gummibelægning.

348,51APFG125

Aluminiumsbakker
Med prismespor
Varenr.

Længde

DKK par

51PB100

100 mm

99,-

51PB125

125 mm

116,-

51PB150

150 mm

130,-

1395,871EMPV-5

Aluminiumsbakker
Med fiberbelægning
Varenr.

Længde

DKK par

51FB100

100 mm

99,-

51FB125

125 mm

116,-

51FB150

150 mm

130,-

•
•
•
•

Kæbebredde: 125 mm
Kæbedybde: 67 mm
Åbning:
125 mm
Egenvægt:
15 kg.

Eclipse multifunktion skruestik 5" - 125 mm
med ambolt og rørkæber
Aluminiumsbakker
Med gummibelægning
Varenr.

Længde

DKK par

51GB100

100 mm

99,-

51GB125

125 mm

116,-

51GB150

150 mm

130,-

5-tommer-multifunktionsskruestik af høj kvalitet, der kan opnå en
spændestyrke på op til 3500 kg. som supplement til de eksisterende Eclipse
skruestikke. Ideel til arbejde med træ og metal, hvor belastningen er høj.
Kroppen af præcisionsstøbt jern og kæberne af hærdet stål giver en
fremragende stødabsorberende egenskab og maksimal styrke og holdbarhed.
Både hele skruestikken og kæberne kan rotere 360 grader uafhængigt af
hinanden.
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Eclipse quick
spændetvinge
HEAVY DUTY
Letvægts aluminiumskrop og
kulstofstålstang er stærke og holdbare
og kan opnå en klemkraft på op til 300
kg. Quick release-indsatsudløseren gør
det muligt hurtigt at placere og udløse
klemmen.
Ergonomisk designet blødt pistolgreb
er behageligt at bruge.
Nemt trykknapsystem tillader et
hurtigt skifte fra en klemme til en
spreder.

871EOHBC6-HD

Klemme
kapacitet
150 mm/ 6”

Minimum
spredekapacitet
168 mm

Maksimum
spredekapacitet
355 mm

871EOHBC12-HD

300 mm / 12”

168 mm

507 mm

348,-

871EOHBC18-HD

450 mm / 18”

168 mm

660 mm

389,-

871EOHBC24-HD

600 mm / 24”

168 mm

813 mm

395,-

871EOHBC36-HD

900 mm / 36”

168 mm

1117 mm

458,-

Varenr.

De aftagelige plastsko forbliver
fastgjort til klemmen, hvilket giver en
jævn fordeling af klemkraften over
arbejdsemnet, hvilket beskytter det
mod mærkningsskader.

DKK stk.
295,-

Eclipse svejsetang
Med bevægelige tryksko.
Længde 275 mm.
Spændvidde 80 mm.

Fervi plastsaks
0-42 mm

128,-

Til plastrør og
slanger. Med
skraldefunktion.

871E11SP

288,510297

688,840000

Optisk kørnersæt
Leveres med grundholder og 2 stk.
optikglas samt 2 kørnere 60° og 120°.
Mærk op efter en prik eller et kryds.
Når punktet for opmærkningen er fundet,
tages optikglasset ud og kørneren
indsættes i stedet.
Sættet leveres i en kraftig plastæske.
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79,49CK1
6,5 – 19 mm

99,49CK2
6,5 – 27 mm

Centerkørner
Ideel til on-site brug og
på værkstedet. Placer
det fjederbelastede
koniske stykke over
hullet og tryk ned.
Kørneren er hermed
centreret i hullet og er
klar til brug i emnet /
skabelonen.

TCT hulsave med hårdmetaltænder
Inkl. holder og forbor med 25mm skæredybde.
Giver et meget rent snit uden grater.
Velegnet til stål-rustfrit stål-aluminium-messing-kobber-kunststoffer.
Varenr.

Diameter mm

DKK stk.

70RHS - Diameter

16-30

295,-

70RHS - Diameter

31-35

298,-

70RHS - Diameter

36-40

352,-

70RHS - Diameter

41-45

358,-

70RHS - Diameter

46-50

395,-

70RHS - Diameter

51-55

419,-

70RHS - Diameter

56-60

477,-

70RHS - Diameter

61-65

520,-

70RHS - Diameter

66-70

606,-

70RHS - Diameter

71-75

657,-

70RHS - Diameter

76-84

699,-

70RHS - Diameter

85-93

769,-

70RHS - Diameter

94-99

810,-

70RHS - Diameter

100

897,-

Leveres fra Ø 16-100
med 1mm spring

Maksimum skæredybde:
Håndboremaskine: 15 mm
Søjleboremaskine: 25 mm

HAJ CUT maskintappe i sæt
Slebne HSS maskintappe DIN371/376.
Leveres i en kraftig ABS stødsikker plastæske med
visning af størrelser.
Æsker med HSS-G forbor indeholder følgende str.:
Ø 2,5-3,3-4,2-5,0-6,8-8,5-10,2 mm

Varenr.
49MTS7

Område

Inkl. forbor

DKK sæt.

Spånbrydertappe

3-12 mm

Nej

336,-

Spiraltappe

3-12 mm

Nej

368,-

49MTS14

Spånbrydertappe

3-12 mm

Ja

399,-

49STS14

Spiraltappe

3-12 mm

Ja

428,-

49STS7

Fervi borsæt 6-10 mm
med 1/10 spring
Slebne DIN338 HSS bor med
splitpoint og TiN belægning.
135° spidsvinkel og type N
spiral. Til bearbejdning af: Stål
200-700 N/mm²,
varmebehandlet stål <950
N/mm², rustfrit stål
(Austenitic).

Type

1295,49IRS1238

HAJ CUT indstillelige rivaler i
sæt 12 – 38,75 mm.
Leveres i en trækasse med 11 stk.

598,51P010/41

Så længe lager haves
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KVALITETSPRODUKTER FRA
PHC – KLEVER OG SLICE

PHC foldbar blå sikkerheds
lommekniv

Det er med sikkerhed!

6X
95,-

KLEVER
sikkerhedsskærer
blå
Med udskifteligt
knivhoved. Indlejret klinge
reducerer snitskader og
beskadiget gods. Skærer
kasser, tape, plastbånd og
tusindvis flere
applikationer. Ergonomisk
‘Soft Touch’ håndtag
reducerer håndtræthed og
stres. Innovativ-metal
tapesplitter i enden.

58PSC2BLUE
6 stk. pris

Sikkerheds-lommekniven har en
selvtilbagetrækkende klinge, holdbar
tapesplitter og kompakt design. Det er den
perfekte størrelse til små skæreopgaver, mens
du er på farten. Skær nemt tapen igennem
med tapesplitteren uden blad for at forlænge
levetiden af klingen og øge sikkerheden.

78,58S5R

58,PHC 3-i-en sikkerhedskniv

58KCJXC30B

stålskærm, tapesplitter, folie/båndskærer. Har en integreret filmskærer til
sikker skæring af krympefolie, plastikstropper, sejlgarn og mere. Denne
innovative kniv reducerer dyre knivskader og gør kasseskæring sikkert, nemt
og behageligt.

Slice® industri knivsaks
med softgrip-håndtag
Med udskifteligt keramisk
sikkerhedsblad.

PHC 3-i-en sikkerhedskniv med metalkappe

369,-

tapesplitter, folie/båndskærer, 3 klingedybder. S7sikkerhedskniven kombinerer nytten af en industrikniv med
sikkerhedsfordelene ved et selvtilbagetrækkende knivblad. For
at maksimere produktiviteten inkorporerer dette 3-i-1 værktøj
en folie/plastbåndskærer, der nemt kan frigøres. Kraftig
tapesplitter og alsidig sikkerheds-kniv.

5810479

Skærer lige igennem plastik, PVC,
vinyl, gummislanger og meget
mere, hvilket gør den til en
uundværlig tilføjelse til ethvert
værktøjssæt. Har et robust
stålhåndtag med gennemtænkte
detaljer, såsom opbevaring af
knivblade i håndtaget og en
låsemekanisme til sikker
opbevaring af værktøjet.

Se video

118,58S7

PHC elastisk
sikkerhedsline
med karabinhage.
kan strækkes op
til 1220 mm

99,QBD

58CL36
6 stk. pris

Uden
monterings
beslag

Med
monterings
beslag

79,-

89,-

58BB0205

58BH00205

6X

158,-

168,-

58QBD324
Standardblade

58QBD379
sikkerhedsblade

PHC hurtigskift knivbladsdispenser med 75 stk. knivblade.

6

Se video

Type QBD Bladdispenser dispenserer sikkert et
knivblad ad gangen fra en holdbar plastikkasse
ved nemt at trække i den gule fremføringsknap.
Fungerer også som dispenser for de brugte
blade, med bladindføring øverst i dispenseren.

Se video
Se video med
knivbladsdispenser og
bladcontainere

PHC BB/BH bladcontainer med plads til 750 stk.
brugte blade.
kan nemt monteres på vægge, stolper, pallereoler og meget mere.
Plus, ved at parre en af PHC's klingedispensere type QBD til forsiden
af BB/BH bladcontainere, skaber du en praktisk klingeskiftestation,
der øger sikkerheden og effektiviteten. Ved at bruge begge dele
sammen, vil man blive tilskyndet til korrekt at bortskaffe løse knive og
nemt få adgang til nye udskiftningsknive i nærheden af brugsstedet,
hvilket i sidste ende øger den samlede produktivitet.

Borepatron 1-13 mm
Inkl. Weldon19 (3/4)
adapter.

HSS minikernebor i sæt
8-20mm med 8mm skæredybde
Sættet indeholder:
8-10-12-14-16-18-20 mm
1 stk. holder med
12,7 mm skaft
2 stk. udstødere

995,-

Borepatron til
kerneboremaskine, kan
monteres som et
almindeligt kernebor.

449,70RBA13

Granlund holder
W19 3/4 - 19,05 mm

Holder til
kerneboremaskine. Til
montering af Granlund
tapbor og forsænkere.

70RK603

Skærer rene, gratfri huller på få sekunder
· Den professionelle løsning til skæring
i tyndplade, rør og plastik.
· Over 3 gange hurtigere end standard
spiralbor
· Meget lavt energiforbrug

Varenr.

System

DKK

740MD

0

995,-

741MD

1

995,-

742MD

2

995,-

Kernebor i sæt 14-22 mm – HSS M2

PRYOR
KOMBINATIONSSÆT MED
100 TYPER INKL. HOLDER.
PRYOR standard karakterer
med skarpe prægetegn til at
give mærkning af høj kvalitet i
de fleste metaller og
plasttyper, op til 38 Rockwell C.

25mm skæredybde - 14-16-18-20-22 mm

389,70RAPK2000

7511000015

Karakter
størrelse
1,5 mm

Plads til antal typer
i holder
12 stk.

751100003

3,0 mm

9 stk.

1995,-

751100005

5,0 mm

8 stk.

2395,-

Varenr.

DKK sæt.
1995,-

Ergonomisk
sikkerhedsgreb til
holderen er tilkøb

Eclipse Mangetisk opfanger,
990 mm m/ teleskopskaft
Holdekraft 4 kg. – Stort Ø88 mm magnetisk
opsamlerhoved. Ideel til værksted og industri.

Magnetisk opsamlingsværktøj med håndtag.
Hurtig og nem opsamling af jernholdige
emner, plader og skiver. Nem fastgørelse til
/ frigørelse fra jernholdige overflader. Har et
behageligt skridsikkert gummigreb.
Str.: 130x28x85 mm
Trækkraft 45 kg.
Se video

195,-

219,87MPT1100

Eclipse magnetisk Håndopsamler

87MHL

Se video
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Rotabroach metal-afkorter
Element 14 – 355 mm klingediameter

Se video

3495,70RB E14

• Klingediameter Ø 355mm
• Rotabroach's Element 14
afkortersav letter arbejdet,
hvis man skal skære i
stålplade, rør, firkantrør og
vinkeljern.
• Hurtigere, mere nøjagtig og
sikrere end traditionelle
afkortersave.
• Stort set gnistfrit snit uden
grater.
• Drejelig skruestik muliggør
45° skæring.
• Klingesortiment til skæring i
stål, aluminium og andre
jernholdige og ikkejernholdige metaller.

Specifikationer:

• Omdr./min: 1300
• Motor: 230V 2200W
• Skæretykkelse firkant:
120 x 120 mm
• Skæretykkelse
rektangulær:
95 x 185 mm
• Skæretykkelse rør:
130 mm
• Dimensioner:
565 x 285 x 405 mm
• Vægt: 24 kg.
• Sikkerhedsfunktioner:
Overbelastningskontakt /
tilbagetrækning af
knivbeskyttelse / hurtig
frigørelse/
opsamlingsbakke til
metalsplinter

Rotabroach Raptor blade
Raptor klinger giver et rent, snit med minimal vibration.
TCT-skærene giver et praktisk gnistfrit og gratfrit snit.
Fås til aluminium og stål samt en kombi-klinge til
aluminium, stål og træ.

Diameter
mm

Tænder

Boring
mm

Farvekode

Materiale

DKK

70RAPB230AL

230

80

25,4

Grøn

Aluminium

349,-

Så længe lager haves

70RAPB230FS

230

48

25,4

Blå

Stål

340,-

Så længe lager haves

70RAPB230MP

230

26

25,4

Sort

Aluminium, Stål, Træ

449,-

Så længe lager haves

70RAPB355AL

355

80

25,4

Grøn

Aluminium

795,-

70RAPB355FS

355

66

25,4

Blå

Stål

895,-

70RAPB355MP

355

36

25,4

Sort

Aluminium, Stål, Træ

595,-

Varenr.

