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Nieuw bij Maes Vakhandel?
Vraag je account aan via onze website en geniet van
deze voordelen:

n

Toegang tot het volledige assortiment

n

Efficiënt bestellen met actuele product- en bestelinformatie

n

Helder overzicht over bestellingen, offertes en facturen

n

Tijdwinst boeken met je eigen voorkeurslijsten en -filters

VA K H A N D E L

WE MAKEN JE HET GRAAG MAKKELIJK

Nieuwe webshop voor
bouwprofessionals
Als ondernemer is je tijd kostbaar. Bij de nieuwe webshop van Maes
Vakhandel raadpleeg je online de actuele voorraad en hebt toegang tot
je persoonlijke prijzen.

Dé partner voor
industrie en bouw

Meteen het juiste product vinden
in de webshop?

Gebruiksgemak
voorop

Hoe werkt het?

Ruim 200.000
producten

STAP 1

Surf met je smartphone naar www.maes-vakhandel.be

STAP 2

Tik bovenaan in de zoekbalk op dit icoon

STAP 3

Scan de barcode

STAP 4

Bestel meteen het juiste product

Online bestellen was nog nooit zo simpel.
Probeer het zelf!

NIEUWE
WEBSHOP

Ontdek hem hier
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Werkbroeken

Werkbroeken

Werkbroek met 4-weg stretch X1900
Artikelnummer: 199816449900C46
n
n
n
n

n

n
n

Bekijken

Veelzijdige en comfortabele werkbroek, extreem zacht en flexibel
met toelopende, voorgevormde pijpen.
Deze broek is ontworpen om veeleisende taken aan te kunnen
zonder afbreuk te doen aan comfort en pasvorm.
Het materiaal is een soepel 4-weg stretchmateriaal dat zowel sterk
als rekbaar is in alle richtingen.
De broek heeft geavanceerde details en praktische zakken met
CORDURA®-versteviging, een beenzak met een rits en plooi,
duimstokzak, voorzakken met functionele gereedschaphouders
zoals een hamerlus, achterzakken met klep.
De kniebeschermerszakken zijn versterkt met CORDURA®-stretchstof aan de buiten- én binnenkant voor meer bewegingsvrijheid.
Zacht mesh-stretchmateriaal in de knieholte zorgt voor goede
ventilatie.
Broekspijpen zijn extra versterkt voor een efficiënte bescherming
tegen slijtage.

Verschillende
maten
beschikbaar

Werkbroek Denim Stretch X1900
Artikelnummer: 199011418999C44
n
Verschillende
maten
beschikbaar

Jouw bedrijfskleding
op maat laten bedrukken?

n
n
n

Bekijken

Duurzame werkbroek van CORDURA® Denim-stretch met extra stretchmateriaal in het kruis en op de kuiten voor optimale bewegingsvrijheid.
Het model heeft een normale taille en kruis met slim-fit broekspijpen.
Top-loading kniezakken van CORDURA® stretch, geschikt voor maximaal comfort, zelfs bij het knielen.
Ook als damesmodel 7990 leverbaar in kleur marineblauw/zwart.

Goede zichtbaarheid van een merk is belangrijk voor elk bedrijf.
Door jouw personeel te voorzien van uniforme werkkleding met het
logo van je bedrijf erop versterk je jouw merk. Maes zorgt ervoor
dat je mooie, uniforme bedrijfskleding krijgt - zoals jij het wil.

Door de Denim coating raden wij het plaatsen van
transfers op de kwaliteiten 1140, 1141, 1142 en 1147 af.

Meer informatie?
info@maes-nv.be
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Bekijk de voorraad op www.maes-vakhandel.be
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Werkplaatsinrichting

Werkbroeken

Gereedschapskoffer 230-delig
Artikelnummer: 1050NL
Alles wat je nodig hebt in 1 stevige kunststof koffer!
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Zeskant doppen 4 t/m 14 mm
Adapter van 4-kant naar 6-kant
Gewrichtsleutel
Verlengstukken: 50 - 100 mm
45-tands omschakelbare ratel
Handgreep voor steekdoppen
1/4” Bitset 30-delig
1/4” Bit-adapter 25 mm
1/4” Bit universele houder
1/4” Bit universele magnetische houder

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Zeskant doppen 10 t/m 32 mm
Bougiedoppen: 16 en 21 mm
Gewricht sleutel
Verlengstuk 250 mm
De vervanger van de populaire koffer 1050
Adapter van 3/8” naar 1/2”
45-tands omschakelbare ratel
Bit assortiment 27-delig
Ring- steeksleutels : 8 t/m 22 mm
Verstelbare moersleutel 250 mm / 10 inch
Zaagsnede schroevendr. 3,0x75 t/m 6,0x150 mm
Phillips schroevendr. PH1x75 en PH2x100 mm
Pozidriv schroevendr. PZ1 en PZ2
Torx®-schroevendr. T15x75 t/m T30x150 mm
Spanningszoeker 110 - 250 V
Inbus sleutelset 1,5 t/m 10 mm
Combinatie tang 180 mm
Zijsnijtang 160 mm
Punttang 200 mm
Waterpomptang 250 mm
Nijptang 200 mm
Draad isoleer en krimptang 225 mm
Draadsnijder 185 mm
Bankhamer 300 g
Zaagbeugel 300 mm
Afbreekmes 18 mm
met reserve mesjes
Handvijl, vlak 320 mm
6-delige contactvijlset 160 mm
Telescopische magneet 130 tot
640 mm, 1.600 gram draagkracht
Potlood
Ledzaklamp
Waterpas 225 mm
Rolbandmaat 5 m
Schuifmaat 150 mm
RVS schraper 40 mm
Doorslagset, 5 delig
50-delige vlaksteker
kabelschoenset

n
n
n
n
n
n
n
n
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Werkplaatsinrichting

Werkplaatsinrichting

Gevulde gereedschapwagen
285-delig met 7 laden
Bekijken

Gevulde gereedschapwagen
SFS S9 369-delig

Artikelnummer: WGSO728406
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
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totaal 7 laden, waarvan- 5 lage laden, - 2 hoge lade
5 reguliere laden(afm. 575 x 370 x 65 mm)
2 hoge lade(afm. 575 x 370 x 145 mm)
met handgreep aan de zijkant
elektrostatisch gepoedercoat
werkblad met dikke anti-slipmat
greepvergrendeling voorkomt het ongewild openen
van de laden
laden 100% uitschuifbaar
kogelgelagerde laden met intrekautomaat
centrale vergrendeling door middel vanslot aan
voorzijde
slot inclusief 2 klapsleutels
met spuitbushouder
4 wielen Ø 125 mm voorzien van massief rubber,
waarvan 2 zwenkwielen met rol en draaiblokkering
nettogewicht 67 kg
totale draagkracht 400 kg
draagkracht per lade 40 kg
afmeting in mm: l 690 x h 1020 x b 460
leverbaar in zwart RAL 9004

Artikelnummer: WGSO736931
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

285delig!

Bekijk de voorraad op www.maes-vakhandel.be

n
n
n
n
n
n
n
n
n

Bekijken

totaal 8 laden, waarvan- 7 lage laden, - 1 hoge lade
7 reguliere laden(afm. 575 x 370 x 65 mm)
1 hoge lade(afm. 575 x 370 x 145 mm)
met handgreep aan de zijkant
torsiestijf door profielen in de vier hoeken
met kunststof hoekbescherming
zijwanden geperforeerd met sleutelgatprofiel voor
het ophangen van diverse toebehoren
elektrostatisch gepoedercoat
roestvrijstalen werkblad
beveiligd tegen omvallen, er kan maximaal maar 1
lade tegelijk open
laden 100% uitschuifbaar
kogelgelagerde laden met intrekautomaat
centrale vergrendeling door middel vanslot aan
voorzijde
slot inclusief 2 klapsleutels
met spuitbushouder
met papierrolhouder
4 wielen Ø 125 mm voorzien van massief rubber,
waarvan 2 zwenkwielen met rol en draaiblokkering
nettogewicht 84 kg
totale draagkracht 400 kg
draagkracht per lade 40 kg
afmeting in mm: l 855 x h 1035 x b 510
leverbaar in grijs RAL 7011

365delig!
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Chemie

Categorie
Chemie

Remmenreiniger

Bekijken

Artikelnummer: MV000563

Dreumex Classic

Bekijken

Artikelnummer: DZRO600

Remmenreiniger met hoog
oplossend vermogen.
Remmenreiniger laat geen
residu achter, is niet geleidend
en niet corrosief. MoTip
Remmenreiniger heeft een
krachtig, gericht spuitbeeld.

Deze handreinigingsgel is
ideaal voor de middelzware
industrie. Dreumex Classic
is speciaal ontwikkelt om
vervuilingen zoals olie, vet,
smeer en bitumen van de huid
te verwijderen.

Hydraulische olie mineraal

Bekijken

Artikelnummer: SZ02215

Houtlijm 40 P

Perlus H 32 is een zeer hoogwaardige Multigrade ‘Extreme Pressure’ Hydraulische
Olie, gebaseerd op speciaal geselecteerde solvent-geraffineerde basisoliën. Perlus
H 32 is uitstekend geschikt voor alle zwaarbelaste hydraulische systemen van
grondverzetmachines en van vaste installaties, die onder hoge drukken en een groot
temperatuurbereik moeten werken.

Bekijken

Artikelnummer: SO100058
Watervaste PU Houtlijm PRO 40P is een ééncomponente, gebruiksklare, ongevulde
polyurethaanlijm met verhoogde watervastheid.
Watervastheid: D4

Absorptiekorrels

Bekijken

Artikelnummer: SZ15001

Fix All

Bekijken

Artikelnummer: SOFIXALLTURBOW
Supersnelle elastische
verlijmingskit met zeer
snelle eindsterkteopbouw
op basis van SMX® Polymer
technologie. Voor alle snelle
verlijmingen op alle materialen.
Handvast na 20 minuten. Ook
op vochtige, niet poreuze
ondergronden.

Thinner

Bekijken

Artikelnummer: SZCELTHIN1

Antivries

Bekijken

Artikelnummer: SZ04301

Floor Grit (Granules) wordt
gefabriceerd uit speciale
fossiele grondstoffen die
gevormd zijn door bijvoorbeeld
algen en schelpdieren.
Door middel van calcineren,
ontstaan uit deze grondstoffen
bijzondere, poreuze, stuifarme
korrels met een zeer groot
absorptievermogen.

Antifreeze is gedurende het
gehele jaar te gebruiken in
koelsystemen van benzine- en
dieselmotoren. Deze antivries
dient voor het gebruik nog
verdund te worden met
gedemineraliseerd water in de
aanbevolen verhouding.

Een kant-en-klaar product en
zodoende direct toepasbaar.
Geschikt als verdunningsmiddel voor celluloselakken en
voor het reinigen van kwasten
en verfspuiten.

Terpentine

Bekijken

Artikelnummer: SZWHITESP1
Een kant-en-klaar product en zodoende direct toepasbaar als verdunningsmiddel voor
synthetische lakken en olieverven. Tevens geschikt voor het reinigen van kwasten en
verfrollen of het verwijderen van verfvlekken op linoleum en parket. Niet geschikt als
verdunningsmiddel voor latexverf en acrylverf.
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Chemie

Bevestigingsmaterialen

Bekijken
Bekijken

PVC elektrische isolatietape

RAL industrial lak
Artikelnummer: MV07020

Artikelnummer: 53988-00001-00

Sneldrogende lak met zeer hoge dek- en vulkracht voor
professioneel gebruik. Voor het behandelen van behandelde en
onbehandelde ondergronden van hout, metaal, aluminium, glas,
steen en diverse soorten kunststof. De lak heeft een duurzame
kleur en duurzame glans, is krasvast en stootvast en heeft een
goede corrosiewering. MoTip RAL Industrial Lak is bestand tegen
weersinvloeden en is UV-bestendig en lichtecht.

De elektrische isolatietape tesaflex 53988 is een betrouwbare hulp
voor elektriciens en andere vakmensen. Kenmerkend zijn de relatief
dikke drager, de hoge flexibiliteit en de sterke kleefkracht (zelfs bij lage
temperaturen).

Bekijken

Bepleisteringstape PVC
Artikelnummer: 60399-00001-01
tesa® 60399 is een speciaal samengestelde geplastificeerde PVC-tape
met een geringe afwikkelkracht en grote kleefkracht bij lage temperaturen
met een vlakke folie. Met zijn zachte gemodificeerde en dikke rubber
kleefcoating is tesa® 60399 geschikt voor de meeste ruwe oppervlakken.

Bekijken

Multispray
Artikelnummer: WD4031037
WD-40 Multi-Use Product beschermt metaal tegen roest en corrosie, penetreert
vastzittende onderdelen, verdringt vocht en smeert bijna alles. Het verwijdert zelfs vet,
vuil en nog veel meer van de meeste oppervlakken.

De tape is bestand tegen vocht, zwakke alkalische oplossingen, zuren en
veel andere chemicaliën.

Bekijken

Bekijken

Handreiniger pasteus
Artikelnummer: DZEXPERT

Pantsertape

Deze oplosmiddelvrije handreinigingspasta van Dreumex is speciaal gemaakt voor vuile
handen in de middelzware tot zware industrie. De pasta is ontwikkelt om vervuiling
zoals smeermiddelen, diesel, remvloeistof, cement en roest te verwijderen.

Artikelnummer: MVCS5050W

Vrachtwagenreiniger

n Zeer sterke universele hoogwaardige pantsertape met hoge kleefkracht
n Geschikt voor de bevestiging en reparatie van leidingen, buizen, tuinslangen, etc.
n Met de hand afscheurbaar
n Waterproof en weerbestendig

Bekijken

Artikelnummer: DZTC5
Dreumex Truck Cleaner is speciaal ontwikkeld voor het borstelloos reinigen van vrachtwagens. Het is een sterk reinigingsmiddel dat het verkeersvuil van vrachtwagens, aanhangers, opleggers en bestelwagens losweekt en verwijdert. Het product is voorzien
van corrosiewerende bestanddelen.

Bekijken

PVC verpakkingstape
Artikelnummer: 04124-00342-00

Bekijken

Black Gasket Maker
Artikelnummer: WY57680
Wynn’s Black Gasket Maker is een flexibel waterdicht vulen hechtmiddel, dat bestand
is tegen hoge temperaturen. Het is een product op basis van polysiloxaan in een
drukpatroon om snel en eenvoudig dichtingen en pakkingen te maken.

12
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Premium
tape

tesa® 4124, ideaal voor het verpakken en sluiten van middelzware tot
zware dozen. Het afrollen van de tape gebeurt zowel geluidsarm als
soepel. Het is zowel geschikt voor toepassing met een handafroller als
met een automatische sluitmachine. tesa® 4124 bestaat uit een PVCdrager en een kleefmassa van natuurrubber, wat het een hoge treksterkte,
weerstand en duurzaamheid geeft.
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Verlichting

Verlichting

Bekijken

Werflamp

Bekijken

Artikelnummer: PPLM203

Bouwlamp

Kabelhaspel 25M
Artikelnummer: 52006

n Draagbaar
n Met warmte-isolerende handgreep

Artikelnummer: 55.107.102
LED bouwlamp voorzien van een SMD LED 100W, zwarte aluminium behuizing met
glas, 5 meter kabel.

Kabel komt nooit achter de spoel
terecht. Voorzien van thermische
beveiliging en 4 spatwaterdichte
kinderveilige stopcontacten.
Verkrijgbaar in randaarde of met
penaarde voor onder andere de
Belgische markt.

LED LAMP 200W IP65 20000 LM met 5M snoer
Artikelnummer: 54848
LED lamp met aluminium zwarte behuizing met perfecte warmte afvoer, geschikt voor
wandmontage boven 2,5 meter. Beschermingsgraad IP65, voorzien van 5 meter snoer.

Werflamp

Bekijken

Artikelnummer: PPLM32245

Bouwlamp 100 WATT - 10000 Lumen
Artikelnummer: 55725
De Ivana stootvaste led bouwlamp is de ultieme werflamp. Het veranderen van
de lichtkleur van een warme naar een koele kleur is een must, hierdoor kunnen de
verschillende belichtingskleuren worden gesimuleerd om eventuele plaaster- of
lakfouten op te lossen. Hij combineert robuustheid, kracht en veelzijdigheid wat hem
noodzakelijk maakt. Wordt geleverd inclusief snoer.

Mobiele bouwlamp met verstelbare steun
High quality SMD LED
100 LED
Met kabeloprolsysteem
2 modussen
ON/OFF SWITCH

Bekijken

Werflamp
Artikelnummer: PPLM 34750
n High quality SMD LED
n Met kabeloprolsysteem

Bekijken

Werflamp

Driepootstatief

Artikelnummer: PPLM 25108

Artikelnummer: VM70015

n
n

PL-108 werflamp
incl. 3x PL-lampen 36 W

LED bouwlamp 45W met 2 stopcontacten

Bekijken

Driepootstatief van verzinkt staal voor
verlichtingsarmaturen, voorzien van ronde voetplaten met
gat voor fixatie en met inwendige draad M10 voor het
bevestigen van zwenkwielen. Inclusief bevestigsmateriaal,
M8 bouten en moeren.

Artikelnummer: 55065
Zeer compacte lamp met kabel oprolsysteem en soft-grip handvat voor binnen en
buiten gebruik (IP54) en monteerbaar op statief. Voorzien van 2 stopcontacten aan de
achterkant en 5 meter snoer. 2 anti-slip rubbers voor-en achteraan zorgen ervoor dat
de lamp steeds stabiel staat. Geschikt voor wandmontage boven 2,5 meter hoogte.
Lichtopbrengst 3.800 Lumen.

14

Bekijk de voorraad op www.maes-vakhandel.be

15

Handgereedschappen

Handgereedschappen

Bekijken

Stiftsleutelset-extra lang met kogelkop
10-dlg.
Artikelnummer: WGSO601008
n
n
n
n
n
n

met kogelkop aan lange zijde
extra lange uitvoering
matglans verchroomd
in stabiele kunststof klaphouder
volledig gehard
speciaalstaal

Pistool voor kokers

Bekijken

Artikelnummer: SO106617
Zwaar metalen skeletpistool voor kokers
n kwalitatieve kitpistolen
n druk wegnemen = stoppen met uitlopen
n ruim assortiment

Platte borstel

Bekijken

Artikelnummer: PPBFS3060
Platte verfborstel
n Zwart varkenshaar
n kunststof steel
n Nikkelring

Binnenzeskant: 1.27mm, 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm,
4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm

Artikelnummer: TO250550
n
n
n
n
n

Verfrol

Rode 2K behuizing met grijze softgrip bekleding, onbreekbaar
Stalen meetband, geel gelakt
Anti-Reflect® coating voorkomt hinderlijke weerspiegeling
Doorlopende cm/mm maatverdeling in zwart, dm in rood
EEG nauwkeurigheidsklasse II

Artikelnummer: PPBR39311
Wolvelours

Bekijken

Kracht-zijsnijtang

n

Voor zeer hoge en duurzame belasting
Grote snijcapaciteit bij geringe krachtinspanning door optimale afstemming van
snijhoek en overbrengingsverhouding
Precisie snijkanten extra inductief gehard (hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC)
voor alle draadsoorten, ook pianodraad.

Metserskoord

Bekijken

Artikelnummer: PPBR80501

Nylon
Fluo geel

Plastiek verfbak + verfrol
Met verfrol Molto gelakt 110 mm

Bekijken

Precision Mask Outdoor

Bekijken

Artikelnummer: 04440-00000-00

Artikelnummer: WGSO41510
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Verfbak plat, polypro

Verfrol met verfbak

Ringsteeksleutel
n
n
n
n
n

Artikelnummer: PPBR42010

Bekijken

Artikelnummer: PPCR131150
n
n

Bekijken

Verfbak

Artikelnummer: 74 02 180
n
n

Bekijken

Bekijken

Rolbandmaat

FlankTraction-profiel ( 12-kant )
uitvoering volgens DIN 3113 form A / ISO 3318 / ISO 7738
bekhoek steek15° gebogen
ringzijde 15° geknikt
dunne ergonomische vormgeving

Bekijk de voorraad op www.maes-vakhandel.be

De maskeringstape tesa® 4440 bestaat uit een uiterst scheurvaste, dunne speciale
washi-drager en is uitermate geschikt voor veeleisende toepassingen buitenshuis.
Dankzij de uitstekende combinatie van een waterproof basismateriaal van topkwaliteit
met een uv-bestendige kleefstof kan het product tot 26 weken lang buiten worden
gebruikt.

Logistiek

Logistiek

Bekijken

Bekijken

Hercules trapladder enkel Blue
Artikelnummer: DSLET8B

Kruiwagen
Artikelnummer: KWKX11LLOPA
Gelaste kruiwagen van VABOR. Een ware krachtpatser voor alle klussen in
de bouw. Geschikt voor de zwaarste bouwmaterialen, stenen, tegels etc.

Gepoedercoate blauwe enkele trapladder van topkwaliteit voor
professioneel gebruik:
n Extra brede treden, 10 cm breed, voor een stevig en veilig stavlak.
n Gefelste trede-stijlverbinding voor nog meer duurzaamheid en veiligheid.
n Dubbelwandige treden voor extra sterkte en stabiliteit.
n Poedercoating om vuile handen en corrosie van aluminium te
voorkomen.

Bekijken

Bekijken

Atlas ladder Blue
Steekwagen

Artikelnummer: DSLG212B

Artikelnummer: KWS300

Geanodiseerde ladder van topkwaliteit voor professioneel gebruik:
n Poedercoating voorkomt vuile handen en corrosie van het aluminium.
n Unieke, geïntegreerde spreidstandbeveiliging. Geen hinderlijke spreidstandbanden.
n Brede stavlak en anti-slipprofiel.
n Robuuste laddervoeten.
n Handige gevelrollen.
n Stevige opsteekhaken met opsteekbeveiliging.

De S-300 is een stalen steekwagen die door de grote hoogte geschikt
voor het vervoer van meerdere kratten of kisten. Voorzien van
veiligheidshandvatten en verkrijgbaar met diverse soorten wielen,
waaronder STARCO anti-lekwielen; PAK-vrij en REACH-gecertificeerd.

Bekijken

Bekijken

Driedelige ladder zonder stabilisatiebalk
Meubelrolplateau

Artikelnummer: ASCPL310

Artikelnummer: FT2352

De ASC Premium Ladder heeft kwaliteit en lichtgewicht perfect
gecombineerd. Deze ladder is voorzien van een hoogwaardige coating en
heeft daardoor een zeer mooie en degelijke uitstraling.
De ladders voldoen uiteraard aan alle gestelde Nederlandse en Europese
eisen. De ASC Premium Ladder is te gebruiken in de A-stand t/m 12 treeds
(vrijstaand) en als opsteekladder.

n Met laadvlak van beuken multiplex, bekleed met antislip rubber
n 4 zwenkwielen van polyamide 100 x 30 mm
n Verpakkingseenheid = 2 stuks

Bekijken

Greeproller

Kamersteiger 75 - 1ph

Artikelnummer: FT1161

Artikelnummer: 40004900

Greeproller van gelaste stalen buis, gepoedercoat blauw RAL 5007, Met
platform van hout, liggend in frame, toplaag beukendecor
Greep aanschroefbaar, 2 zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf
met kogellager, zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3
(veiligheidsnorm voor platformwagens)
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Bekijken

Bekijk de voorraad op www.maes-vakhandel.be

n
n
n
n

1x Vouwunit D75-6
1x platform met luik 190 - hout
4x kamersteigerwiel 150mm
5x borgclip
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Machines

Machines

Haakse slijpmachines set

Bekijken

Artikelnummer: HTG23SW2PACK

Heteluchtpistool

Bekijken

Artikelnummer: DG0610827

2 haakse slijpmachines in 1 set.
Model G13SR4 (125 mm, 730
W) en model G23SW2 (230
mm, 2.200 W). Standaard met
universeel diamantzaagblad
Standaard toebehoren:
2 zijhandgrepen, 2
diamantzaagbladen (125 en 230
mm), 2 sleutel

Elektronisch geregeld
heteluchtpistool HL 1920 E. Een
veelzijdig gereedschap voor het
verwijderen en lassen van folie,
lassen van kunststof, krimpen
van kabels, vervormen,
solderen, drogen, ontdooien,
verwijderen van verf en nog
veel meer.

Artikelnummer: MDXL61

Bekijken

Europower super-geluidsgedempte inverter stroomaggregaten met luchtgekoelde
benzinemotor, 50Hz, 4-takt

Bekijken

Bekijken

Generator 3kVA - 230v

Artikelnummer: HTC9U3WBZ

Artikelnummer: EBEP3300

krachtige motor
compact en licht in gewicht
blaasconstructie voor schone zaagweg
aluminium beschermkap
aluminium zool

Inverter Technologie,
microprocessor gestuurde
lasapparaat met digitaal
display. Multifunctioneel,
zal werken op een 16A-230V
voeding, zelfs voor intensief
gebruik.

Bekijken

Artikelnummer: EBEU22I

Cirkelzaagmachine

Artikelnummer: GY031210

Infrarood diesel heater

Generator 3kVA - 230v

hoogste aandraaimoment in zijn klasse
elektrische ‘Quick-Stop’ rem
22 standen instelbaar
snelspanboorhouder (13mm) met vergrendeling
led verlichting

Bekijken

Grote luchtvolumestroom
Mogelijkheid voor het aansluiten van een bijkomende thermostaat
Twee dieselfilters: dieseltankfilter en aanzuigfilter
Motor bestand tegen hoge temperaturen
Elektronisch controlelampje van de vlam met fotocelbeveiliging

Bekijken

Artikelnummer: HTDS18DJLWKPZ

Lasinverter MMA

n
n
n
n
n

Topkwaliteit heater met een hoge efficiëntie, gemakkelijk in gebruik en een zeer laag
energieverbruik.
De betrouwbare XL 61 kan verder makkelijk worden vervoert en verhit ruimtes in een
snel tempo.

Accu boor-schroefmachine in HSCD

n
n
n
n
n

Bekijken

Artikelnummer: MDB150CED

Expertklasse

n
n
n
n
n

Directe diesel heater

Europower standaard, EN1 en EN2 stroomaggregaten met Honda luchtgekoelde benzinemotor, 3000tpm, 50Hz, 4-takt

Vloerventilator

Bekijken

Artikelnummer: MDDFA40
Retro vloerventilator van
Bestron. In solide chromen
uitvoering. Uitgerust met een
hoogwaardig kopergewikkelde
motor, dus robuust en stabiel.

Diamantboormachine

Bekijken

Artikelnummer: SUAMB2211STAR
Één koffer met 5 diamantboren BRILLIANT.
Één koffer met een handboormachine: 2200W - 3 versnellingen - max. 161mm in
beton 202mm in zachte gesteente - geïntegreerde waterspoelkop en aansluiting naar
stofzuiger - standaard aansluiting 1/2”G en 5/4”UNC - Controtec® - slipkoppeling PRCD schakelaar.

Bouwdroger

Bekijken

Artikelnummer: RKDF800
Het “werkpaard” uit het Dryfast bouwdroger programma en de succesvolle opvolger
van de oude DF600H / FD60(AX). Bij veel verhuurbedrijven in Europa is de DF800F de
nieuwe standaard voor professionele bouwdroging. Door continue verbeteringen en
vooruitgang in de techniek, heeft de vernieuwde DF800F, 25% meer capaciteit dan de
oude FD60(AX) / DF600H.
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DeWALT

DeWALT

Haakse slijpmachine

Bekijken

Artikelnummer: DWE4357-QS
n
n
n
n

Beschermkap
Anti-vibratie zijhandgreep
Binnen- en buitenflens
Spansleutel

Vlakschuurmachine

Bekijken

Artikelnummer: DCW200NT-XJ
n
n
n
n
n

Bekijken

230 W.
Onbelast toerental 14.000 tpm.
Schuurformaat 140x107 mm.
Klittenband hechting en klemsysteem.
Stofzak met geïntegreerde stofafzuigadapter.

Reciprozaag

Bekijken

Artikelnummer: DCS389NT-XJ
n
n

18v xr slagmoersleutel in tstak koffer
Artikelnummer: DCF894NT-XJ
n
n
n
n
n
n
n

n

18V Li-ion.
Onbelast toerentaal 0--900/2.000tpm.
Slagen p/min 0-3.100.
1/2” vierkant aansluiting.
Max. koppel 447Nm.
Koolborstelloze motor.
Inclusief TSTAK koffer.

Onderstel

Bekijken

Artikelnummer: DE7033-XJ
n
n
n
n

Bekijken

Uitmuntende flexibiliteit voor gebruik met afkort- en verstekzagen.
Geschikt voor alle afkort- en verstekzagen.
Lichtgewicht aluminium constructie voor gemakkelijk transport naar en op de
werkplek (slechts 14 kg).
De materiaaldrager van 1,1 meter is verlengbaar tot 2,5 meter voor het verwerken
van lange werkstukken.

Tacker

Detector

Bekijken

Artikelnummer: DCN692P2-QW

Artikelnummer: DE0892G-XJ
n Eenvoudig in gebruik
n Compatibel met groene DEWALT kruislijnlasers: DCE088D1G-QW,
DCE089D1G-QW
n Bereik tot 50 meter
n Instelbare gevoeligheidsinstelling
n Stevige klem om de ontvanger op een baak te plaatsen
n Verlicht LCD display
n Magneten maken plaatsing op metalen profielen mogelijk
n Automatische uitschakeling als deze 5 minuten niet wordt gebruikt
n Frequentie 510 - 530nm
n Stof- en waterdicht: IP54

n
n
n
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18V XR Accuconstructietacker met 5,0 Ah XR accu’s en met Brushless motor
Twee snelheden zodat de optimale slagkracht voor het type nagel kan worden
gekozen
Het voordeel van een langere werktijd is dat de tacker sneller klaar is om te schieten, er minder terugslag is en het de levensduur van de machine verlengt bij het
schieten van kleine nagels

Kruislijnlaser

Bekijken

Artikelnummer: DW088CG-XJ
n
n
n

22

54v XR FLEXVOLT, Power of the Cord
Motor met hoog koppel voor duurzaamheid en kracht bij zaagwerk op de
bouwplek of in de werkplaats
Variabel toerental, veiligheidsschakelaar en een elektronische motorrem voor
snelle en gecontroleerde zaagsneden en meer veiligheid

Zelfnivelleringsbereik van +/- 4° met automatische afwijkingsaanduiding. Vindt de
waterpaslijn in enkele seconden.
Zelfnivellerende kruislijnlaser met een nauwkeurigheid van +/- 0,3 mm per meter.
Full time pulse modus voor gebruik met detector (DE0982G), geeft een bereik tot
50 meter.
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DeWALT

DeWALT

18v xr tool connect bouwlamp

Bekijken

Artikelnummer: DCL074-XJ
n 360 ° - Precisie lens met 150 groeven voor een uniforme en verlichte
lichtstraal door het hele werkgebied
n 5000 lumens lichtopbrengst met 3 standen
n Voorzien van draadaansluiting om op statief te bevestigen alsook een
ophanghaak
n Connecteer vanop afstand met de bouwlamp met de ToolConnect app

54v xr flexvolt accu starterspakket
met 2x 9,0ah accu’s en snellader

Bekijken

Artikelnummer: DCB118X2-QW
n Te gebruiken voor met 18V XR en XR FLEXVOLT Li-Ion schuifaccu’s van
DEWALT.
n Slimme laadtechnologie beschermt de accu’s door de laadstroom aan
te passen aan de accucapaciteit
n Laadt een accu van 6,0 Ah op in 60 minuten
n Diagnosesysteem met LED indicator geeft de laadstatus aan: geladen,
laden aan de gang, stroomaanvoerprobleem en accu te warm of te
koud.
n Voorzien van mogelijkheid tot muurbevestiging
n Compacte afmetingen, dus neemt weinig ruimte in

Acculader incl accu

Bekijken

Artikelnummer: DCB115P2-QW
n 18V XR 2x 5.0Ah accu + lader DCB115 starterspakket
n Te gebruiken voor 10,8 V, 14,4 V en 18 V XR Li-Ion schuifaccu’s van
DEWALT.
n Laadt een accu van 2,0 Ah in 30 minuten, 4,0 Ah in 60 minuten
n Diagnosesysteem met LED indicator geeft de laadstatus aan: geladen,
laden aan de gang, stroomaanvoerprobleem en accu te warm of te
koud.
n Voorzien van mogelijkheid tot muurbevestiging
n Compacte afmetingen, dus neemt weinig ruimte in

Boorschroefmachine

Bekijken

Artikelnummer: DCD791P2-QW
n 18V XR Brushless Li-Ion schroef/boormachine met 5.0 Ah XR accu’s
n Dankzij de Brushless motor technologie nu met een uitzonderlijke
efficiëntie
n Zeer compact en lichtgewicht ontwerp laat toe om in kleine plaatsen
te werken
n Volledig metalen transmissie met 2 snelheden voor een langere levensduur van de machine
n Instelbaar koppelmechanisme met 15 standen voor uniforme resultaten
en optimale precisie bij het schroeven
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Machines

PBM

Bekijken

Bekijken

18 V Decoupeerzaag D-model

Sonora 1 gehoorkap met hoofdband

Artikelnummer: DJV182RTJ

Artikelnummer: MJ37810000

n 5,0 Ah accu (2 st), snellader, in Mbox
n Precies zaagresultaat door unieke vierkante zaagas waardoor
de zaag niet draait.
n Makkelijke gereedschapsloze zaagwissel: middels kliksysteem
is een (heet) zaagblad met één vingerbeweging te verwisselen.
n Uitgerust met een energiezuinige koolborstelloze motor.
n Verbeterde, duurzame stofafzuiging direct aansluitbaar op alle
Makita stofzuigers.
n Optimaal zicht en schone zaaglijn door koelluchtkanalen die
zaagsel wegblazen.

n Gehoorkap met hoofdband
n Geschikt voor licht industriële omgevingen
n Comfortabele met schuim gevulde oorkussens, die makkelijk
zijn te vervangen
n Voorzien van brede hoofdband met zachte comfortabele kussentjes
n Door afstelmogelijkheden van de hoofdband passend op alle
hoofdafmetingen
n Kleur: geel
n Gemiddelde dempingswaarde: SNR 28 dB(A)

Cirkelzaag 235mm 2000W

Bekijken

Artikelnummer: 5903RKX1

Combopack 18V

Bekijken

Artikelnummer: DLX2174TJ1
n Combopack van twee krachtige werktuigen en drie 18V Li-ion batterijen en
batterijlader.
n DHP481: extreem krachtige klopboor- en schroefmachine met twee snelheden voor
de zwaarste boor- en schroeftoepassingen.
n DTD153: uiterst compacte en krachtige slagschroevendraaier voor uiteenlopend
schroef- en montagewerk.

230 V Radiaal afkortzaag 260 mm

Bekijken

Artikelnummer: LS1018LN

PU Dynaflex handschoen

Bekijken

Artikelnummer: MJ11408210
n
n
n
n

PU-coating op een snijbestendige HPPE rondgebreide drager
Hoge snijweerstand en langdurig slijtvast
Extra lang manchet zorgt voor maximale bescherming van de hand en pols
Uitstekende pasvorm

Nitri-Tech Foam handschoen

Bekijken

n Met nitril noppen voor nog betere grip
n Super lichte nitril foam coating biedt een hoge mate van beweeglijkheid en flexibiliteit en verhoogt de productiviteit van de gebruiker
n De drager van de handschoen bestaat uit 92% nylon en 8% lycra

Bekijken

Artikelnummer: 0050201299

Veiligheidslaars Montana S3

Bekijken

Artikelnummer: SEMONTANA44WOL

Rode kunststof behuizing met ingebouwde werkstukverlichting en koperen soldeerstift
( 7135 ), rol soldeertin, snijstift (6110) en afvlakstift (6120) en soldeerhulp. Soldeerpistool
om te solderen, snijden, lassen en brandschilderen door middel van verwisselbare
stiften. Het soldeerpistool wordt met een hand bediend en is in 7 seconden
gebruiksklaar. Geleverd in vensterdoos met toebehoren.
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n Kwaliteit: polypropyleen
n Deze disposable circa 50 grams overall beschermt u uitsluitend tegen reinigings,
verf en spuitwerkzaamheden van niet schadelijke aard
n Deze overall kan alleen worden ingezet als beschermingsmiddel voor de onderliggende kleding

Artikelnummer: MJ1469510

In doos
Standaard uitgerust met materiaalklem en tafelverbreders.
Voorzien van laserlijn.
Zeer aantrekkelijk geprijsde afkortzaag.
Geschikt voor onderstel 194043-3 (optionele accessoire).

Soldeerpistool

Bekijken

Artikelnummer: MJ26612205

n Een echte klassieker onder de cirkelzagen, die reeds gedurende meer dan tien jaar
een ijzersterke reputatie geniet bij dakwerkers en bekisters.
n Robuuste machine met een laag gewicht door het gebruik van magnesium
spuitgietwerk voor tandwielhuis en pendelkap.
n Krachtige en hittebestendige motor met aanloopstroombegrenzer voor een
verhoogd gebruikscomfort.

n
n
n
n
n

Overall
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Deze werklaarzen hebben een veiligheidsneus van composiet en een gevet nubuck
lederen upper. Deze upper is van opgeruwd leder dat zacht aanvoelt, sterk, ademend
en waterafstotend is. Verder beschikken de werklaarzen over een voering van genuine
wol – Dual Micro. Deze echte wol voering is warm, ademend, hygiënisch en slijtvast.
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PBM

Werkkledij

Bekijken
Bekijken

X-Frost handschoen
Artikelnummer: MJ518609

Schoen Anatomic Bau 500 S3

n De X-Frost is met zijn naadloos gebreide voering van acryl
uitermate geschikt voor werkzaamheden in koude omgevingen
(tot -30° C)
n De ¾ HPT (Hydropellent Technology) coating biedt naast
knokkelbescherming een uitstekende flexibiliteit en zachtheid
enzorgt ervoor dat de handschoen een uitstekende grip heeft in
zowel droge als vochtige omstandigheden
n Zowel de drager als de coating zijn waterafstotend
n De geruwde voering is zacht en comfortabel en houdt uw
handen warm
n Gebreid polsmanchet zorgt voorgoede pasvorm

Artikelnummer: SEATLAS40
Veiligheidsschoen Anatomic Bau 500 zwart, nerfleder, stalen zool,
overneus, hoog S3, Atlas

Bekijken

Laars acifort heavy duty full safety s5
Artikelnummer: SEA44203142
Bekijken

Veiligheidshelm
Artikelnummer: MJ67805200

n Het binnenwerk is voorzien van een draaiknopinstelling, daardoor zeer eenvoudig
in te stellen
n De helmschaal is gemaakt van UV-bestendig High Density polyethyleen en daardoor comfortabel om te dragen
n De helm is voorzien van een 6-punts nylon binnenwerk

Disposable latex handschoen

Veiligheidsschoen veter hoog Illinois S3
Artikelnummer: SEILLINOIS43

Licht gepoederde latex handschoen
Goede pasvorm
Beschermt de te behandelen onderdelen tegen vingerafdrukken en vuil/stof
Geschikt voor de rechter en linkerhand

Stofmasker FFP2 NR D met uitademventiel

Bekijken

Bekijken

Artikelnummer: MJ14416007
n
n
n
n

Maten:
39-49/50

Zwarte veiligheidslaars uit Acifort (Acide+comfort), PVC/Nitril,
voorzienvan een stalen 200J neus en stalen antiperforatiezool.
Zool uit PVC/nitril met een speciaal vuillossend profiel.
Slijtvast en confortabel dankzij de goede grip van de laars.
Geschikt voor: constructie, petrochemie, chemie, overheidsdiensten.
Conform: EN 20345 S5 SRA

Bekijken

Artikelnummer: M38822
n Cupvormig model
n Met 3M Cool Flow ventiel, vermindert hitte en vochtopbouw voor een comfortabelere bescherming, zelfs in warme en vochtige omstandigheden
n Traditionele bolle vorm, met neusklem en dubbele banden

De Sixton Peak Illinois werkschoenen uit de Horizon-lijn hebben
een S3 SRC veiligheidsnormering. Deze werkschoenen hebben een
veiligheidsneus van Staal en een volnerf lederen upper. Deze upper heeft
een natuurlijke look en is daarnaast sterk, soepel, ademend, vuil- en
waterafstotend. Verder beschikken de werkschoenen over een Airplus 3D
voering. Deze voering is ademend, lichtgewicht en slijtvast.

Bekijken

PU stretch 2-delig regenpak
Artikelnummer: MJ24510005

Bekijken

Amigo lasbril
Artikelnummer: DG341311010
n
n
n
n
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Opklapbare lasruimzichtbril voor onder andere autogeen lassen
Zacht, vinyl montuur
50 mm Xanthos DIN-5 groen lasglas
Makkelijk vervangbaren lenzen
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n
n
n
n
n
n

Kwaliteit: 100% PU Stretch coating, 170 gr/m²
Het regenpak is wasbaar tot 40°C
Verpakt per set, retailverpakking met handig ophanghaakje
Dubbele sluiting met rits en flap met drukknopen
Verdekte capuchon in de kraag
Twee verstevigde voorzakken met klep
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Werkkledij

Verspanende gereedschappen

High Vis Winterjas

Bekijken
Bekijken

Artikelnummer: 478019773396L
n Een lichte en flexibele winterjas met goede eigenschappen voor
koudere weersomstandigheden.
n De jas is wind- en waterdicht met getapete naden en heeft een lichtere
meshvoering die de flexibiliteit verhoogt en je warm houdt.
n Reflecterende details op de schouders zorgen voor een goede zichtbaarheid, zelfs van bovenaf.
n Kan ook gedragen worden met capuchon van High vis-stof en drukknopen (model 2165 met lichtgewicht voering of 2166 met meshvoering).
n Gecertificeerd volgens EN 343 Klasse 3.

Diamantzaag voor universeel gebruik
Artikelnummer: SUCEE2303000
n Diamantzaag voor universeel gebruik zonder waterkoeling.
n Nieuw ontwikkelde V-Turbo segmenten om op elk moment snel
te kunnen zagen.

Bekijken

RETRO Veiligheidsschoen
Artikelnummer: 24330000990044
n Een veiligheidsschoen met klassieke look uit de RETRO-collectie van
Blåkläder.
n Een allround schoen voor buitengebruik met een hoge duurzaamheid
en comfort.
n De binnenzool is gemaakt van anatomisch zacht PU-leer met een goede
vochtopname en geurwerende eigenschappen.
n De neus is gemaakt van aluminium en de penetratiebestendige tussenzool is gemaakt van staal, allemaal om de veiligheid te garanderen.

Bekijken

Veiligheidsschoen veter laag Auckland S3
Artikelnummer: SEAUCKLAND41
De Sixton Peak Auckland werkschoenen uit de Skipper-lijn hebben
een S3 SRC veiligheidsnormering. Deze werkschoenen hebben een
veiligheidsneus van ALU-SXT Aluminium en een upper gemaakt van
microfiber suède. Deze upper heeft een waterafstotende coating en is
ademend, soepel, lichtgewicht, duurzaam en onderhoudsvrij. Verder
beschikken de werkschoenen over een Airplus 3D - Dual Micro voering.
Deze voering is ademend, lichtgewicht en slijtvast.

Bekijken

ELITE Hoge veiligheidsschoen
Artikelnummer: 24520000990043
n Hoge veiligheidsschoen uit de ELITE-collectie van Blåkläder die doet
wat hij belooft.
n Deze enkelhoge schoen van de hoogste klasse garandeert een zeer
hoge duurzaamheid en bovenal de nodige bescherming.
n Het enkelgedeelte van zachte en anatomische padding zorgt voor grote
stabiliteit, terwijl de neus van aluminium, de zachte penetratiebestendige tussenzool en de extra TPU-beschermde teen- en hieldelen de
veiligheid garanderen.
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Tuingereedschappen

Bekijken

Tubtrug
Artikelnummer: PG141317
n
n
n
n
n

Flexibel : 100% polyethyleen
Supersterk : draagvermogen tot 250 kg
Verkrijgbaar in verschillende kleuren en formaten
UV-en vorstbestendig
Toepassing : tuinieren, huishouden, hobby, bouw, landbouw, veeteelt,
manege,…

Bekijken

Snoeizaag
Artikelnummer: EMPP15003
n Zaagblad van hoge kwaliteit, scherpe en exacte snede, vervangbaar
blad
n Zetting en vorm van tanden voorkomt opeenhoping van sappen, onderhoudsvrij
n Comfortabele anti-slip handgreep

Bekijken

Sneeuwschop
Artikelnummer: EM345001
Sneeuwschop met steel
Ruimen van sneeuw

Bekijken

Tuinspade Professional
Artikelnummer: EM106110
Professionele tuinspade met essen steel en een bladdikte van 3mm, ideaal
voor omspitten grond, algemene grondwerken, planten
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Tuingereedschappen

Tuingereedschappen

Zandschop Professional

Bekijken

Artikelnummer: EM110216S

Graanschop

Bekijken

Artikelnummer: EM330100VD

Professionle zandschop met
gewaxte essen steel ideaal
voor ruimen van zand en puin,
aanmaak cement, grondwerken

Heggenschaar

Bekijken

Artikelnummer: EMPP12002

Aluminium graanschop met
essen steel, ideaal voor ruimen
van lichtere materialen en
sneeuw

Artikelnummer: EMFC060303

Artikelnummer: EM0302141

Bijl met glasfiberkernsteel en ergomische grip, ideaal voor hakken van takken en
splijten fijn hout
n Zelfde gebruikscomfort als houten steel
n Tot 5 x sterker dan hout
n Steel rot of krimpt niet
n Voorkomt steelbreuk

Raaksteel

Bekijken

Artikelnummer: EM143630

Grondboor

Bekijken

Grondboor voor het plaatsen van palen in de grond

Bekijken

Artikelnummer: PPMO3270W
Met grote drukbuffer,
transparant
Transparante slang
½“-insteekkoppeling met
waterslot
Trechterafdekking
Geïntegreerd vuilfilter
GS Certificaat

Gras- en heggenschaar 16/20cm
18V

Essen raaksteel
Uit 1ste kwaliteit hout
Rechtdradig
Gladgepolijst

Artikelnummer: EM022210E

n
n
n

Bekijken

Tuinhark

Bekijken

n
n

Essen spadesteel
Uit 1ste kwaliteit hout
Rechtdradig
Gladgepolijst, nadien kleurloos
gevernist

Bijl

Tuinhark met geverniste essen steel, ideaal voor voorbereiding van grond voor het
zaaien, om het zaad in te harken of te bedekken, om afval te verzamelen en bodem te
verluchten

n

Bekijken

Artikelnummer: EM139285

Ultralichte heggenschaar,
ideaal om hagen, heide,
lavendel en struiken te
snoeien zonder grote fysieke
inspanning
Met geïntegreerd
dempsysteem waardoor polsen
niet extra belast worden.

Bekijken

Waterdrukreservoir

Spadesteel

Drukspuit

Bekijken

Artikelnummer:
DUM604RFEX
Krachtige grasschaar op Li-ion
accu, ideaal voor het bijwerken
van grasranden in privé-tuinen
en voor de vormsnoei van
kleine sierstruiken zoals buxus.

Artikelnummer: 8.17.71
Industriële Multi drukspuit.
Optimaal voor gebruik met de
meest agressieve chemicaliën
en vooral zuurbestendig.
FPM dichtingen.
Transparant reservoir, voorzien
van niveau indicatie.
Kleur indentificatie is optioneel.

Bekijken

Combopack tuin 2x18V
Artikelnummer: DLX5057PTJ
Combopack van 5 krachtige 18V accumachines.
Met elektronische overbelastings-, oververhittings- en diepontlaadbeveiliging en zelfreinigende contacten die garant staan voor een optimale stroomoverdracht.
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Verspanende gereedschappen

Verspanende gereedschappen

Schuurlinnen, bruin

Bekijken

Artikelnummer: 4206
Hoogwaardig, universeel inzetbaar schuurlinnen - Optimaal aanpassingsvermogen aan
de contouren van het werkstuk - Zuiver en gemakkelijk afscheuren van de rol

Schuurlinnen

Bekijken

Artikelnummer: 4478
Speciaal type voor draagbare bandslijpers - Voor universeel gebruik op hout, metaal,
verf en lak - Groot aanbod banden voor alle standaardmachines

Schuurlinnen, waterproof

Bekijken

Artikelnummer: 62176
Scheurvaste, krachtige schuurband - Bijzonder hoge agressiviteit en schuurprestatie
door zijn actieve schuurwerkstoffen - Speciaal voor roestvast staal, maar ook voor staal
en metaal in het algemeen

Bekijken

Doorslijpschijven
Artikelnummer: 286456

Fiberschijf

Bekijken

Artikelnummer: 11014
Universeel bruikbaar - Grootste selectie diameters, korrelgroftes en asgatpatronen

Miljoenen keren doeltreffendheid bewezen - Standaardschijf met een
uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding - Universeel bruikbaar in de
metaalbewerking - Snel doorslijpen van vast materiaal

Steunschijf

Bekijken

Artikelnummer: 14835
Middelharde steunschijf maakt een goede aanpassing aan het werkstuk mogelijk - Universeel bruikbaar, speciaal voor vlak- en fijnschuren (vanaf korrel 50 en fijner) - Hoge
temperatuursweerstand

Bekijken

Doorslijpschijven
Artikelnummer: 13738
Geoptimaliseerde combinatie voor de bewerking van staal - Ook bruikbaar
op roestvast staal - Goede snijprestaties

Schuurpapier, met klittenband

Bekijken

Artikelnummer: 2295
Universeel type voor metaal- en houtbewerking - Homogeen schuurbeeld - Beschikbaar
in veel korrelgroottes en afmetingen
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Verspanende
Categorie
gereedschappen

Klingspor

Schuurpapier, met klittenband

Stiftschuurwiel

Artikelnummer: 147166

Artikelnummer: 284734

Hoog
materiaalafnamevermogen Voor diverse toepassingen

Bekijken

Universeel product voor
stalen en roestvast stalen
werkstoffen - Gelijkmatig
materiaalafnamevermogen
- Geschikt voor moeilijk
toegankelijke plaatsen

Bekijken

Bekijken

Lamellenschijf
Artikelnummer: 312561
Hoogwaardige combi-lamellenschijf - Speciaal voor de bewerking van WIG-lasnaden
bij roestvast stalen onderdelen - Gelijkmatige afwerking over de volledige levensduur Materiaalafname en afwerking in één stap

Bekijken

Lamellenschijf
Artikelnummer: 321512
Universeel product voor rand-en oppervlakte behandeling op staal en rvs - Goed
afnamevermogen op alle vermogensklassen van haakse slijpers - Geen verglazing, ook
niet bij lage druk

Doorslijpschijven

Bekijken

Artikelnummer: 262937

Bekijken

Artikelnummer: 187171
Minimale
braamvorming
Geringe thermische
belasting
Zeer goede prijskwaliteit verhouding
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Doorslijpschijven INOX

Vrij van ijzer, zwavel
en chloor - Universeel
toepasbaar op staal en
RVS (INOX) - Eerste
keus voor
professionele
toepassingen en
snel doorslijpen van
veeleisende materialen
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Bestsellers

Bestsellers

Bekijken

Truck Cleaner 2010 - 25 liter

Bekijken

Artikelnummer: KCTC201025a

Truck Cleaner 2010 + Wax - 25 liter

Truckcleaner 2010 is een nieuw voorwasmiddel met een unieke
samenstelling, zwak alkalisch, sterk geconcentreerd, goed
schuimend en gemakkelijk afspoelbaar. Deze autoshampoo
is speciaal ontwikkeld voor het reinigen van personen- en
vrachtwagens tijdens de zomerperiode wegens zijn goede
verdraagzaamheid op zachte metalen en gevoelige lakken.
Truckcleaner 2010 is eveneens speciaal aanbevolen in voorwas
nevelbogen van carwashinstallaties of als voorwasmiddel met
nevelpistool of hogedrukreiniger. Truckcleaner 2010 heeft weinig
invloed op de waxwerking in carwash. Dit product is eveneens
speciaal geschikt voor het gebruik in selfcarwash. Het verwijderd
gemakkelijk dode insecten op het koetswerk.

Brilliant Polish Finish is een nieuwe droog-, glans- en converseringswax
die zelfs bij hoge doseringen geen film op de voorruit van de wagen
nalaat. Brilliant Polish Finish brengt een oplossing waar andere
droogmiddelen falen. De waterkwaliteit heeft nauwelijks invloed op
het resultaat. Brilliant Polish Finish is super hoog geconcentreerd, dus
zuinig in gebruik. Het geeft een langdurige bescherming en hoogglans
aan het koetswerk. Dit product kan zowel met koud als warm water
gebruikt worden. Het bevat geen minerale oliën en koolwaterstofoplosmiddelen en is daardoor speciaal geschikt voor het gebruik in
waterrecuperatiesystemen. Brilliant Polish Finish bevat hoogwaardige
glansaddictieven die een duurzame glans waarborgen.

Kabelhaspel 40m 3Gx2.5

Artikelnummer: KCJUMBO25

Bekijken

Artikelnummer: PPIE12540
n
n
n
n
n

Kabelbinders 3.6x300mm
zwart

Voorzien van schokdempend uiterst stabiel buisframe.
Luxe uitvoering met kunststof handgreep.
Met 3-voudige spatwaterdichte contactdozen.
Thermische en kinderbeveiliging.
Uniek tweezijdig kabelgeleidingssysteem.

Artikelnummer: NYZW36300

Bekijken

Kabelbinders 4.8x300mm
zwart
Artikelnummer: NYZW48300

Bekijken

Hijsband 2 ton 4m

Kabelbinders 7.6x300mm
zwart

Artikelnummer: HAHB2T4M

Artikelnummer: NYZW76300

Bekijken
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Bekijken

Bekijken

Bekijken

Hijsband 3 ton 5m

Truckmaster 430l 12v hoog

Artikelnummer: HAHB3T5M

Artikelnummer: POTM430/12

Bekijk de voorraad op www.maes-vakhandel.be
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Bestsellers

Bekijken

Bestsellers

Aspen 2-taktolie 5L

Bekijken

Artikelnummer: SZAS2T005

Poetsvodden baal 10 kg

Aspen 2 is een kant en klare tweetakt mengsmering voor kettingzagen,
heggenscharen, bladblazers, brommers en andere tweetaktmotoren.
Aspen 2 verbrandt schoner waardoor de uitlaatgassen van tweetakt
machines minder gevaarlijk voor uw gezondheid zijn. Bovendien blijft
de motor ook schoner, dit zorgt voor betere prestaties en een langere
levensduur van uw machine. Aspen 2 kan jarenlang worden bewaard
zonder dat de kwaliteit vermindert!

Artikelnummer: EM071000010
Voor al uw kluswerkzaamheden in de garage of tijdens uw schilderwerkzaamheden zijn absorberende doeken erg handig. Poetsdoeken,
absorberend, voor opname van vetten, oliën en verf en dergelijke.
Deze gekleurde poetsvodden zijn samengeperst in een compact baaltje.

De voordelen op een rij
n
n
n
n
n

Kant en klare mengsmering voor alle tweetakt machines
Uw machine start altijd
Aspen blijft jarenlang houdbaar
Minder onderhoud & een langere levensduur van uw machine
Uw gezondheid en het milieu worden optimaal beschermd

Bekijken

Poetspapier blauw 24cm
Artikelnummer: PA73600324BL/PP

Aspen 4-taktolie 5L
Artikelnummer: SZAS4T005

Brandblusser 1kg
ABC

Aspen 4 is een alkylaatbenzine voor grasmaaiers, aggregaten, boten en
andere viertaktmotoren. Door de schonere verbranding van Aspen 4
zijn de uitlaatgassen minder gevaarlijk voor uw gezondheid. Bovendien
blijft de motor schoner, wat zorgt voor betere prestaties en een langere
levensduur van uw machine. Aspen 4 kan jarenlang worden bewaard en
behoudt haar kwaliteit!

Artikelnummer: AP001

Brandblusser
6kg ABC
gebouw
Artikelnummer:
AP006GB

Bekijken

De voordelen op een rij:
n
n
n
n
n

Uw machine start altijd
Aspen blijft jarenlang houdbaar
Vrijwel reukloos
Minder onderhoud & een langere levensduur van uw machine
Uw gezondheid en het milieu worden optimaal beschermd

Bekijken

Voor welke machines en voertuigen?
Aspen 4 is te gebruiken in alle viertaktmotoren waarin Euro 95 ongelood
gebruikt wordt. Aspen 4 is geschikt voor grasmaaiers, tuintractoren,
boten, golfwagens, bladblazers, grondfrezen, aggregaten, pompen en
andere viertaktmachines en voertuigen.

Zeca haspel 8mm 15m+1m 15bar
Artikelnummer: 805/8
Bekijken
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VA K H A N D E L

Maes Vakhandel Hoogstraten

Maes Vakhandel Kasterlee

Meerseweg 199a
B-2322 Hoogstraten
+32 (0)3 314 83 33
info@maes-nv.be

Turnhoutsebaan 212
B-2460 Kasterlee
+32 (0)14 85 01 62
info@maes-nv.be

OPENINGSUREN
Maandag tot vrijdag: 08.00u - 17.30u
Zaterdag: 08.00u - 12.00u
Zondag en feestdagen: gesloten

OPENINGSUREN
Maandag tot vrijdag: 08.00u - 17.30u
Zaterdag: 08.00u - 12.00u
Zondag en feestdagen: gesloten

