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Alle priser er ekskl. moms, afgift og levering. Forbehold for tryk- og billedfejl, moms-, afgifts-, prisstigninger samt udsolgte varer. 
Tilbuddene er gældende fra 03. januar til og med den 17. februar 2023 eller så længe lager haves. 

BOREHAMMER   
KOMPAKT, KULFRI BOREHAMMER 
TIL BORING MED ELLER UDEN 
SLAGFUNKTION 

DHR171T. Let og kompakt bore-
hammer til SDS-Plus-bor med 
anti-vibrationshåndtag. Egnet til 
boring med eller uden slagfunktion. Omdrejninger kan reguleres 
mellem 0 og 680min-1. Slagkraft 1,2J og max. borediameter i 
beton 17 mm. Slagstop for boring i træ og metal. Max. slagantal:  
0 - 4800 min-¹. 0 - 680 omdr./min. Inkl. 1 stk 5Ah batteri. (5402621)

BAJONETSAV   
DJR188T. Kompakt, kulfri bajonetsav 
med kort ramme til skæring af metal 
og nedrivningsarbejde uden gnister. 
Slaglængde 20 mm og slagantal kan 
justeres kontinuerligt mellem 0 og 2.800 
min-1. Hurtig fastgørelse af klinge - uden brug af 
værktøj. Trygt og sikkert greb. Max. skærekapacitet: 
130 mm (stålrør) og 255 mm (træ). Inkl. 1 stk 5Ah 
batteri. (5402612)

1.299,-
NU

KUN

1.299,-
NU

KUN
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3-LAGS ARBEJDSJAKKE 
FlexiWork vindtæt quiltet jakke 3-lag. 
Vindtæt og vandafvisende arbejdsjakke 
med quiltet isolering på områder, hvor 
der kan være brug for ekstra varme. 

Designet til arbejde under kolde 
og blæsende forhold og transport 

til og fra arbejdsplads. (607211)

ALLROUNDWORK 
VINTERSKJORTE 
Slidstærk skjorte med pile-
for og isolerede ærmer, 
der er designet til 
almindeligt byggearbejde. 
Slidstærkt bomulds- 
og nylonmateriale. Tryk-
knapper for let lukning.  
Kan anvendes både som 
skjorte og jakke. (6055373)

ALLROUNDWORK OVERALLS  
Alsidige overalls med forbøjede ben og 

4-vejs stretchpaneler, der giver bevægelsesfrihed og 
arbejdskomfort hele dagen. Blødt bomulds- og polyester-

stof. Elastisk ribstof i siderne og 4-vejs stretch bagpå, som 
giver optimal pasform og komfort. KneeGuard system med
 forstærkninger i Cordura stretch. 

Brystlomme med lynlås og flere 
rum og lårlomme med holder 

til ID-kort. (6052663)

HÆTTETRØJE MED KORTE ÆRMER 
Løstsiddende hættetrøje med korte ærmer, som kan bruges alene eller over  
en langærmet T-shirt, hvilket giver ekstra varme og et afslappet look til hverdag. 
Bomulds- og polyesterblanding. Reflekstryk på brystet. Lynlåse i siderne, som 
giver en løsere pasform og let adgang til værktøj. Vælg mellem Sort og Lys 
Gråmaleret. (6051980)

RADIOHØREVÆRN TIL HJELMMONTERING 
Hellberg 2C Synergy Secure radiohøreværn til hjelmmontering. Høreværnet er 

med bluetooth, FM/AM radio og giver mulighed for at du kan tilslutte høreværnet 
til din mobiltelefon. Mikrofonarm med støjdæmpning, der fjerner baggrundsstøj

Ørekopper med retningsbestemt hørelse, så du kan høre advarselssignaler 
og tale mm uden at fjerne høreværnet Genopladelige batterier med op til 

62 timers brugstid medfølger. Kan monteres på hjelme af langt de fleste 
kendte mærker (hjelme sælges separat). (6002402)

RADIOHØREVÆRN 
Hellberg 2H Synergy Multi-point høreværn med bøjle. Høreværnet er 
med bluetooth, FM/AM radio og giver mulighed for, at du kan tilslutte 

høreværnet til to forskellige bluetooth-enheder - f.eks. både din arbejds-
telefon og privattelefon. Høreværnet har mikrofon med støjdæmpning, der 

fjerner baggrundsstøj, hvilket gør det perfekt til arbejdspladsen og sikrer, 
at du altid går klart og tydeligt igennem hos modtageren uanset 

baggrundsstøj. (6002401)

VÆRKTØJSOPBEVARING PÅ HJUL  
Stanley Modular værktøjsopbevaring på hjul er en 3-i-1 transportabel 
løsning, som på få sekunder kan opdeles i 3 separate værktøjskasser. 
Indeholder en stor og dyb kasse for sikker og praktisk opbevaring og 
transport af elværktøj, en mellemstor værktøjskasse med aftagelig 
værktøjsbakke til opbevaring af håndværktøj og en standard værktøjs-
kasse til smådele og tilbehør. Synligt auto-lock låsesystem til sammen-
kobling og frakobling af værktøjskasser giver mulighed for nem og 
hurtig adgang af hver værtøjskasse med en hånd. Kraftige 7-tommer 
hjul giver nem mobilitet selv på ujævn overflade. Teleskophåndtag i 

35 mm giver høj manøvredygtighed, som kan foldes ned til 
transport i bil eller varevogn. Kapacitet: 80 liter. Bærekapacitet: 
45Kg. (507489)

1.399,-
NYHED 599,-

NYHED

MED TRYK PÅ RYGGEN

459,-
NYHED

599,-
NYHED

699,-
SÆTPRIS

1.799,-
NU KUN1.699,-

NU KUN



3DIN LOKALE VÆRKTØJSBUTIK I HOBRO

GIPSPLADESKRUEMASKINE
Festool DWC 18-2500 Basic. Specialiseret til gipsarbejde: Den korte konstruk-
tion og det afbalancerede tyngdepunkt giver en optimal vægtfordeling – også ved 
arbejde over hovedet. Magasinforsatsen til båndskruer gør den til det oplagte valg 
til hurtig og præcis skruning med én hånd – med nøjagtig dybde og enormt takttal. 
Med den innovative start/stop-funktion arbejder den kulfrie EC-TEC-motor kun, 
når der er brug for det, hvilket giver op til 40 % større skruekapacitet pr. batterilad-
ning. Omdrejningstal i tomgang: 0 - 2.500 min-¹ Batteri og lader sælges separat. 
(5460104)

2.100,-
SÆT
PRIS

BORDSAV    
CS 70 EB. 2200W bordsav fra Festool med 70 mm skæredybde. Festool bordsav 
der kan sørge for præcis og hurtig afkortning indtil 320 mm bredde. Bordsaven er 
med Multi-Material-Control, der automatisk tilpasser omdrejningstal og overvåger 
temperaturen for at undgå overbelastning. MMC elektronik. Hurtigbremse. Kompa-
tibel med Festool Cleantec støvsugersystem. Overfladebeskytter der sikrer flossefri 
savning i begge sider. 2000-4200 omdr./min. Geringsnit : 0-45°. Inkl. 225 mm 
savklinge, 3x overfladebeskytter, vinkelanslag, udsugningssæt, fremføringsstok og  
6 mm unbraconøgle. (545989)

Kamas - Maskinservice
- Vi er eksperter i 

svejsere og kølere!

Reparation og salg af:
- Værktøjsmaskiner
- Værkstedsinventar
- Aircondition
- Ilt, gas og forbrugsvarer

KUN 1 STK

KUN 1 STK

10.500,-
SKARP

PRIS
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EXCENTERSLIBER LXT
KRAFTFULD EXCENTERSLIBER MED EFFEKTIV STØVUDSUGNING

DBO180T. Kompakt akku excentersliber med 3 hastighedsindstil-
linger. Diameter på slibeskive 125 mm. Støvudsugning gennem 
pudsesålen. Gummibelagt greb. Svingninger: 7000 - 11000 min-¹. 
Svingkreds: Ø2,8 mm. Inkl. 1 stk 5Ah batteri. Lader sælges separat. 
(540274)

BORE-/SKRUEMASKINE LXT
KOMPAKT OG KULFRI BORE-/ SKRUEMASKINE 
TIL MINDRE SKRUE- OG BOREOPGAVER

DDF487A. Kompakt og kulfri 2 gears bore-/ skruemaskine til min-
dre skrue- og boreopgaver. Maksimalt moment 40/23Nm. Den lave 
vægt og kompakte form gør maskinen til et ideelt valg til lange ar-
bejdssessioner. Indbygget LED-lampe. Omdr. 0 - 500 / 1700 min-¹
Inkl. 1 stk 2Ah batteri. Sælges uden lader. (5402648)

RYSTEPUDSER
STØJSVAG OG ERGONOMISK RYSTEPUDSER  
MED HASTIGHEDSREGULERING 

BO3711. Støjsvag, vibrationsdæmpet rystepudser til 
flere slags slibearbejder. Kompakt design og gummi-
belagt håndtag for nem håndtering. Værktøjet er 
forsynet med en effektiv 190W-motor og slibepapir i 
størrelse 92x228 mm. Variabel hastighed fra: 4.000-
11.000 min-1. (5402722)

499,-

1.199,-

SKARP PRIS

SKARP PRIS

1.299,-

SKARP PRIS

999,-

SKARP PRIS

BORE-/ MEJSELHAMMER LXT
PROFESSIONEL KULFRI BORE-/ MEJSELHAMMER 
MED TRE INDSTILLINGER OG MULIGHED FOR  
MONTERING AF UDSUGNINGSKASSETTE 

DHR182Z. Effektiv bore-/ mejselhammer med  
anti-vibrationshåndtag, til SDS-Plus-bor. Egnet til 
boring med eller uden slagfunktion samt til mejs-
ling. Omdrejninger 0-1350 min-1. Slagkraft 1,7 J og 
max. borediameter i beton 18 mm. Max. slagantal
0 - 5000 min-¹. Max. borediameter: 13 mm (stål), 
18 mm (beton) og 24 mm (træ). Batteri og lader 
sælges separat. (5402611)

Bemærk: inkl. 1 stk batteri

Bemærk: inkl. 1 stk batteri
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2 STK BORE-/SKRUEMASKINE + 2 STK 5AH BATTERIER
KRAFTFULD OG KULFRI BORE- OG SKRUEMASKINE TIL KRÆVENDE OPGAVER

DDF484Z og DDF484RT3J. Kompakt og kulfri 2 gears bore- og skruemaskine til 
krævende skrue- og boreopgaver. Maksimalt moment 54/30Nm. Alsidigt værk-
tøj til montører, bygningshåndværkere og vedligeholdelsespersonale. Indbygget 
LED-lampe. 0 - 500 / 2000 min-¹ omdr./min. Max. borediameter: 13 mm (stål) og  
38 mm (træ). Inkl. 2 stk 5Ah batterier og 1 stk lader. (5402669 + 5402672)

STIKSAV INKL. 100 STK STIKSAVKLINGER
KULFRI STIKSAV MED KLINGESKIFT UDEN BRUG AF VÆRKTØJ

DJV181Z. Kulfri stiksav med 3 pendulindstillinger og klingeskift uden brug 
af værktøj. Elektronisk tænd sluk knap på begge sider af maskinen. Med 
firkantet hoppestang, som sikrer lige og præcise snit. Justerbar hastighed 
mellem 800 og 3.500 min-1. Slaglængde 26 mm. Skærekapacitet i træ 
135 mm og i stål 10 mm. Inkl. 1 pakke af 100 stk Beslaco stiksavklinger 
T144D. Batteri og lader sælges separat. (5402641 + 9004403)

2.499,-

1.599,-

1.499,-

DOBBELT OP
SÆTPRIS

SÆTPRIS

SAMLET
PRIS

SLAGSKRUETRÆKKER (5402682)

FRIT VALG MELLEM SLAGTOPPE ELLER SLAGBITSSÆT
KOMPAKT OG KULFRI SLAGSKRUETRÆKKER  
TIL HURTIGT SKRUEARBEJDE
DTD153. Kompakt og let, kulfri slagskruetrækker 
med sekskantet, 1/4” værktøjsopsætning. Lille 
og let værktøj, der er nemt at betjene, men 
samtidig med højeste tilspændingsmoment på 
170Nm, egnet til hurtig arbejdshastighed. 
Praktisk LED-lampe for bedre arbejdsbelysning. 
Inkl. 1 stk 5Ah batteri. Lader sælges separat. 

Vælg mellem:
Cobit slagbitsæt med 33 dele. (5214439)

Cobit slagbitsæt toppe med 7 stk. (5214448)
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1.099,-
NU KUN

1.199,-
SÆTPRIS

STIKSAV  
DCS335N-XJ. 18V XR stiksav, den opgraderede stiksav med kulløs 
motor, perfekt til underhåndsavning og har et meget lavt vibrations-
tal. Det forbedrede værktøjsfri klingefæste, holder klingen bedre 
fast for den ultimative præcision. Saven har indbygget støvblæser. 
Slag, ubel.: 0-3200 slag/min. Maks. skæredybde: 135 mm (træ), 
10 mm (metal) og 25 mm (aluminium). Batteri og lader sælges 
separat. (542489)

VINKELSLIBER INKL. SKÆRESKIVER 
DCG405N-XJ. Den 18v kulfrie motor til forbedret ydelse til krævende opgaver. Skiven 
stopper hurtigt, når kontakten for den elektroniske bremse anvendes. Er du ude for at 
skriven kører fast, har den en elektronisk kobling, der reducere kick-back. For at undgå 
støv i motoren har den en netdækken der forhindre det. Gummibelægningen giver dig 
et godt greb, og det toposition sidehåndtag for bedre kontrol. Omdr.: 9000/min Batteri 
og lader sælges separat. Inkl. 25 stk skæreskiver leveret i dåse, 125 x 1,0 mm as 60 
evolution. (542474 + 521683)

 HUSK BATTERIER

489,-

BATTERI XR 5AH  
Her får du DeWALTs nye XR 5Ah Li-Ion batteri, 
der giver 66% længere køretid end et standard 
3,0 Ah batteri. Det passer til alle DeWALTs 18V 
XR Li-Ion værktøj. (542493)

KAPSAV INKL. 3 STK RUNDSAVKLINGER   
DWS773. Dewalt geringssav med ny 1300W motor 

der sikrer kraftfuld savning i alle materialer. 
Forbedret støvudsugning. Integrerede positive 

geringsstop i 15°, 22,5°, 30°´og 45°; hurtig-
udløser op til 50°. Designet til savning i 

træ og må ikke anvendes i nogen former 
for metal. Klinge diameter: 216 mm. 

Inkl. 1 stk 3-pak Consturction klinger 
216 x 30 mm, 2 stk med 

24T og 1 stk med 40T. 
(560025 + 522095)

1.699,-
SÆT
PRIS

KUN 3 SÆT

2.999,-

NU KUN

1.199,-

NU KUN

BEGRÆNSET ANTAL
BEGRÆNSET ANTAL

BORDSAV  
DWE 7485-QS. Kompakt bordsav med klinge diameter på 210 mm og en 
kraftfuld 1850W motor til høj ydelse ved alle opgaver. Anslagssystem giver 
622mm kløvekapacitet i et transportabelt design til savning i store plader. 
Ingen indlæsningshastighed: 5800 omdr./min. Maksimal dybdeskarphed: 
45 mm (ved 45º) og 65 mm (ved 90º). (542494)

BOREHAMMER     
DCH172N. Kompakt 18V XR SDS Plus borehammer med slagkraft på 1,4J 
og et ubelastet omdrejningstal på 0-4980 omdrejninger. Ingen indlæs-
ningshastighed: 1060 omdr./min. Kulløs motor giver øget køretid og 
reduceret vedligeholdelse. Klassens laveste vibrationsniveau, 8,8m/s², 
reducerer brugertrætheden. Batteri og lader sælges separat. (542505)
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JUMBO
VÆRKTØJSVOGN

MED 610 DELE  
Jumbo Værktøjsvogn fra Force 

med 610 stk værktøj i skumindlæg 
fordelt i 8 skuffer (se indholdet 

nedenfor). Mål: 95 x 50 x 103 cm. 
(501893)

HUSK! Slagtoppe
Slagtoppe til alufælge

(5465799)

199,-

VÆRKTØJSVOGN KOMBOKIT  
Køb vores 6 skuffede Force værktøjsvogn 
uden værktøj inkl. 1 stk 18V slagnøgle 1/2” 
(BIW), 1 stk 18V slagboremaskine (CBLPD) 
med 1 stk 4Ah batteri og 1 stk 2Ah batteri 
samt lader og til sidste 1 stk Force 
toppesæt til værktøjsvogn med 88 
dele i skumindlæg. (5021705,
5466029, 5465797 + 5011270)

6.999,-
SÆT
PRIS

KUN 5 SÆT

EN STÆRK KOMBINATION

VÆRKTØJSVOGN INKL. SLAGBOREMASKINE

OG SLAGNØGLE SAMT 1 FORCE TOPPESÆT

16.999,-

SÆT
PRIS

NYHED: VÆRKTØJSVOGN MED HELE 610 STK VÆRKTØJ
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SKARP
PRIS

199,-

NU KUN

999,-

NU KUN

649,-

NU KUN

549,-

NU KUN

1.599,-

NU KUN

MULTI-SKÆREVÆRKTØJ 
M12 FCOT-0. 12V Fuel multiskæreværktøj i kompakt design. 
Hurtige og præcise snit med op til 20.000 omdr./min. En 
rigtig problemløser af et værktøj der bl.a. skærer i stål, 
rustfrit stål, gips, fibercement, plastik og keramik. 78 mm 
klinge giver op til 16.3 mm skæredybde. Inkl. 1 stk Diamant 
fliseklinge, 1 stk karbidklinge og 1 stk metalskæreklinge. 
Batteri og lader sælges separat. (5466682)

BOR-/BITSSÆT 
Milwaukee bor-/bitssæt med 39 dele. I sættet finder du: 
bits i PH, PZ og Torx, bitholder, universalbor 2-6 mm og 
metalbor HSS-TiN 4-10 mm. Leveret i solid plast etui. 
Shockwave impact duty. 1/4” universalbor. 1/4” Red Hex 
metalbor HSS-TIN. Leveret i solid plast etui. (522373)

BORE-/SKRUEMASKINE  
M12 FDDXKIT-202X. En smart 12V bore-/skruemaskine 
fra Milwaukee med aftagelig borepatron og 4 forskellige 
hoveder. Sættet indeholder 10 mm selvspændende bore-
patron, 1/4” HEX borepatron, vinkelborebatron og en offset 
borepatron, hvilket gør maskinen velegnet til en lang række
forskellige opgaver. Leveres med 2 stk 2Ah batterier, lader 
og kuffert. (5466652)

LUFTPUMPE 
M12 BI-0. 12V luftpumpe 
med højeffektiv motor 
og pumpe. Letvægts design for hurtig og let pump-
ning af dæk på biler, mindre varevogne og 
lignende. Opbevaring til mundstykke og 
slange - opbevar 66mm slange og tilbehør, 
med Schrader-ventil i messing. Leveres med boldpumpe-nål, 
alm. mundstykke, Prestaventil & Schrader-ventil. Batteri og 
lader sælges separat. (546668)

LODDEKOLBE 
M12 SI-0. 12V loddekolbe med 3 låsbare hovedpositioner 
ved - 0°, 45° og 90° Hurtigt klar, værktøjet er klar til brug 
på 20-30 sekunder. Med mulighed for at skifte spids uden 
brug af værktøj. LED-infolys: blinkende grønt lys når værk-
tøjet varmer op, solid grøn når værktøj er klar og solid rødt 
når værktøjet er slukket men spidsen stadig er varm. 
Batteri og lader sælges separat. (5466681)

BORE-/SKRUEMASKINE 
M12 FDD-402. Milwaukee 
12V fuel bore-/skruemaskine 
2-gears og kulfri Powerstate motor 
i kompakt størrelse. Maks. drejnings-
moment: 44Nm. 13 mm selvpændende
borepatron i metal. Inkl. 2 stk 4Ah 
batteri, lader og HD box. (5466650)

1.299,-

NU KUN
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Mangler du opbevaring til dine mange Milwaukee batterier?
Vi har løsningen til dig!

BATTERI HOLDERE TIL MILWAUKEE
Vi har fået fat i nogle fine batteri holdere 
der passer til Milwaukees M18 batterier.
Holderen har plads til 4 batterier i alt og 
kan monteres på væggen.
(52000)

NU KUN 159,-

3.599,-
SKARP

PRIS

3-PLANSLASER  
M123PL-0C. M12™ grøn 360° 3-planslaser giver en alt-i-en 

løsning med én horizontal linje og to vertikale linjer for let og 
hurtig justering, markering af vater, ret vinkel og overførsel 
med ét værktøj. Designet med grøn højintensitets-laser der 

giver op til 4x bedre synlighed end røde lasere. Arbejds-
afstand på 38 m og op til 100 m med en lasermålplade

Driftstid til en hel arbejdsdag med 15+ timers drifts på et 
4 Ah batteri 3-trins pendulsystem: manuelt trin til at låse 

hvilken som helst vinkel, selv-nivellerende trin der indikerer 
ude-af-vater med op 4° afvigelse og pendullås for sikker 

transport. (5028560)

NYHED
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(5074812)  Nr.1  100 x 100 x 60 mm   7,-
(5074813)  Nr.2  175 x 100 x 75 mm 14,-

 
(5074814)  Nr.3  235 x 145 x 125 mm 25,-
(5074815)  Nr.4  350 x 200 x 150 mm 48,-

REOLKASSE
Stabelbar, robust, brudsikker og fleksibel opbevaringskasse. Fremstillet af 100% gen-
anvendeligt polypropylen i industriel-kvalitet, der sikrer høj bære- og belastningsevne. 
Udformet med rækker af forhøjninger i bunden for nemmere opsamling at bl.a. små 
emner. Den praktiske åbning sikrer hurtigt og nemt overblik. Og der er desuden 
mulighed for, at påsætte etiket på den forudstøbte etiketholder. Temperaturbestandig 
+60°C til -10°C. Vælg mellem følgende modeller:

7,-
PRIS FRA

ALLROUND SKRUETRÆKKERSÆT  
Wera Kraftform XXL 2 skruetrækker allround-sæt med 12 dele og holder. De 2 dele består 
af 1x PH, 2x PZ, 3x torx og 2x ligekærv (isoleret og black point) samt 1x enkeltpolet spænd-
ingssøger. (501142)

199,-
TILBUD

99,-
SÆTPRIS

699,-
NU KUN

229,-
NU KUN

149,-
SÆTPRIS

MEJSEL SÆT
Thürmer Tools Mejselsæt med spids-, 
flad- og bredmejsel. SDS Max 400 
mm. (501526) 

FLADBORSÆT
Thürmer Tools fladborsæt med 13 dele. Sættet består af fladbor i 
størrelserne: 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24 og 25 mm. 
(5202500)

BÅNDMÅL   
Robust båndmål med ergonomisk greb, gum-
mibelægning på bremseknap og udsatte dele. 
Slagfast kapsel i ABS plast. Gult, slidstærkt bånd, 
gradering med meget nøjagtig blækstråleteknik. 
Dæmpet båndretur der beskytter endebeslaget 
mod skader. Klasse 1. (5008161)

99,-
FRIT VALG

249,-
TILBUD

BAJONETSAVKLINGER 
6 pk. Heavy Duty Torch bajonetsavklinger 
til metal og nedrivning. Tyk og robust 
klinge (1,06 mm) for præcise snit. 
25 mm klingehøjde for øget stabilitet 
og minimale vibrationer. (522362)

HÅNDVÆRKERSAKS 
Vinklet håndværkersaks der med sin skærekant 
af microkarbid metalaflejringer giver en maksimal 
holdbarhed og længere levetid sammenlignet med 
rustfrit stål. 60° vinklet håndtag – holder hånden 
oven over materialet under klipning. (500718)

HM KLINGESÆT (5223708)
Savklinger til håndholdte rundsave med PTFE-
belægning. 1 x 165x5/8”x24 tand, hurtigskærende 
klinge til træ + 1 x 165x5/8”x40 tand, renskærende 
klinge til træ. Brug med bl.a. træ, krysfiner, MDF. 

SKRUESTIK  
Sænksmedet skruestik med drejefod. 
Kæber: 120 mm. Max åbning: 65 mm. 
(5018951)
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SANDSPARTEL  
10L. Letspartel M 633 er en færdigblandet letspartelmasse 
med lav vægtfylde, god fyldevne og minimalt svind, der 
udmærker sig ved at være let at påføre og slibe. Anvendes 
indendørs i tørre rum til fuldspartling af vægge og lofter af 
puds, beton, letbeton, gipsplader m.m. Velegnet til overmaling 
med dispersions- og alkydmalinger. (330563)

MAT ZINK SPRAY  
Kvalitets Zinkspray (98 % zink) til anvendelse 
ved kold galvanisering. Beskytter uforarbejkdet 
jern og stål imod korrosion. Katode effekt. 
Mat overflade. 98% Zink. Økonomisk i brug.
(5232008)

RUND PENSEL  
Rund pensel, natur børster, 
30 mm. (502714)

SPARTEL  
Spartel lakeret hefte 40 mm.
(502950)

BRÆK-AF KNIV  
Blå bræk-af kniv 18 mm
med skub op. (5001754)

JAPANSPARTLER PLAST 
Sæt af 4 stk Japanspartler i størrelserne: 
50, 80, 100 og 120 mm. (502948)

JAPANSPARTLER  
Sæt af 4 stk Japanspartler i størrelserne: 
50, 80, 100 og 120 mm. (502947)

MULTICLEANER/GLASRENS  
400ml. Universal rengøringsmiddel der ikke 
drypper. Velegnet til fjernelse af sæberester, 
voks, fedt og andet snavs. Velegnet på glas, 
plast, textiler, køkkener, spejle mv. Drypper ikke. 
Efterlader ingen film. Let at anvende. (5232001)

SOUDAL ISFJERNER   
Hurtigtvirkende isfjerner med frostvækske. Fjerner hurtigt frost fra 
bilruder og låse, plus forhindrer genfrysning. Isfjerner ridser ikke, 
efterlader ingen spor og har en affedtende effekt. Isfjerner skader 
ikke bil lak, krom og gummi. (5232022)

1995
PR DS V/6

99,-
TILBUD

59,-
TILBUD

29,-
TILBUD

MALERULLE  
Malerulle 100 mm, hvid med gul stribe til 
all-round brug. (5027282)

495
PR RL V/10

595
PR STK V/12

995
PR STK V/10

CYKELLAKPENSEL  
(502700)

295
PR STK V/12

2495
PR STK

795
PR SÆT V/10

495
PR SÆT V/10

299,-
NU KUN

FUGEPISTOL  
Fugepistol til poser, 600ml. 
(3332016)



Alle priser er ekskl. moms, afgift og levering. Forbehold for tryk- og billedfejl, moms-, 
afgifts-, prisstigninger samt udsolgte varer. Tilbuddene er gældende fra 02. januar til og 

med den 17. februar 2023 eller så længe lager haves. 
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NOCO BOOST+ GB40 1000A 
Noco Boost+ GB40 fra Noco er et uundværligt stykke 
værktøj i værkstedet. Noco Boost+ er med sin peak amp. 
på 1000A så kraftig, at den kan jumpstarte dieselbiler 
med op til 3 liters motor, og benzinbiler op til 6 liter.  
Den er med patenteret sikkerhedsteknologi som giver 
gnistsikrede forbindelser, som gør den let og sikker at 
bruge. Med den indbyggede USB-forbindelse kan du 
også oplade USB enheder som mobiltelefoner, tablets 
og meget mere. Enheden har en smart lygte, som let 
kan oplyse motorrummet i de tidligere vintermorgener. 
(6404201)

SKARP PRIS  749,-

LYDSVAG KOMPRESSOR  
230V lydsvag og oliefri kompressor (højst 65 dB) 
med 8 liters tank på 1 HK og med 8 bar og 116 psi. 
1400 omdr./min. Luftstrøm: 155 L/min. Dimensioner 
(LxBxH): 47 x 44,5 x 40. CE/GS godkendt. (5446613)

TOMMESTOK  
Adga tommestok af træ på 2 meter. 10 leds 
trommestok. Leddene låser i 90 grader. 
Gennemgående nitter og hærdede stålfjedre. 
(500803)

STIFTNØGLESÆT  
Stiftnøglesæt med kugle fra Force i ekstra lang 
model. Sættet består af 10 nøgler i størrelse: 1.27, 
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 og 10 mm. (502392)

MUKKERT  
1 kg. Peddinghaus/Cados mukkert, standard smedet 
med hærdede og slebne slagfader. Træskaft i aske- 
træ. Hærdet og varmebehandlet kvalitetsstål. Lakeret 
hammerhoved. (500930)

KOBEN SÆT  
Peddinghaus Koben Sæt. Sæt med 3 stk koben i 
ekstra kraftig udførelse med oval form for ekstrem 
brækstyrke. De 3 koben har størrelserne: 14”/350 
mm, 24”/600 mm og 36”/900 mm. (500958)

BÅNDMÅLSSORTIMENT
Magnetisk båndmålssortiment med 6 båndmål i 
forskellige størrelser: 3 x 3 meter, 2 x 5 meter  
og 1 x 7,5 meter. (500822)

999,-
NU KUN

69,-
NU KUN

79,-
NU KUN

129,-
NU KUN

399,-
NU KUN

1995
PR STK V/10


