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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 07. november til og med den 23. december 2022 eller så længe lager haves. 

1.599,-

SKARP PRIS

4.999,-

INTRO PRIS

BRUSHLESS SLAGBORE-/SKRUEMASKINE
M18 CBLPD-422C. Kompakt 18V brushless slagbore-/skruemaskine fra 
Milwaukee på kun 165 mm. 60 Nm i moment - mest kraft i forhold til vægt. 
Inkl. 1 stk 4Ah og 1 stk 2Ah batteri, samt 1 stk multilader og transportkuffert. 
(5466029)

KLAMMEPISTOL TIL HEGN
M18 FFUS-0C. 18V fuel klammepistol til 
hegn. Kræver ingen gaspatroner og ren-
gøring. Kan affyrer op til 600 hæfte-
klammer på et 3Ah batteri. Ready-to-Fire 
teknologi eliminerer ventetid mellem hver 
affyring. Batteri og lader sælges separat. 
(5466014)

SLAGNØGLE MED INDV. SEKSKANT
M18 ONEFHIWH716-0X. 18V fuel 7/16” hex 
slagnøgle med One-Key. Med et maksimalt 

drejningsmoment på op til 1017 Nm giver denne 
batteridrevne slagskruenøgle dig mere kraft til 
nemt at fuldføre dine opgaver. Batteri og lader 

sælges separat. (54658435)

NYHED 2.799,-

INTRO PRIS NYHED

Bruger
Skrivemaskine
TILBUDSAVIS ERHVERV



2 KAMAS APS 

Vi ønsker dig en fantastisk 

HÅNDVÆRKER-JUL
Forkæl dig selv, dine kollegaer eller venner med de 

eneste RIGTIGE julekalendere til en rigtig håndværker!
...og så er de 100% kalorie-fri!

                         

WERA JULEKALENDER 
Wera kaloriefrie julekalender med 24 dele. Som en yderligere specialitet 
har alt værktøj i denne kalenderudgave et farvemæssigt afstemt juleoutfit,
og de er dermed noget særligt og enestående. 

Mangler I stadig noget? Forhåbentlig! Selvfølgelig gemmer der sig også denne 
gang et eksemplar af vores oplukker med samlerstatus bag en af lågerne. (509511)

MILWAUKEE 2022 ADVENTSKALENDER (5095128)

Kalenderen består af et stykke værktøj til hver søndag i advent - og så en 
særlig bonusgave til juleaften. Kalenderen indeholder blandt andet et 

special-edition produkt, som endnu ikke er kommet til Europa og således 
kun kan købes i USA. Kalenderen indeholder også et skrabelod, hvor 

du kan vinde fede præmier. Milwaukee udlover præmier for samlet 
250.000 kr. på skrabeloddet, så der er spænding helt til juleaften. 

ÅRETS JULEGAVE IDÉ FRA WERA
VDE UDSKIFTNINGSKLINGESÆT 
Til el-anvendelser og ikke kun i juletiden! VDE-testet udskiftningsklingesæt med et 
Kraftform håndgreb til ergonomisk arbejde uden vabler samt 3 klinger i 154 mm 
længde til at sætte i grebet. Klingerne med lige kærv har en særlige lille diameter, således 
at dybereliggende skrue- og fjederelementer kan nås. En perfekt gave. (521433)

399,-

149,-

299,-

2022 MODEL

NU KUN

NU KUN

INTRO TILBUD

MILWAUKEE 2021
ADVENTSKALENDER
Køb sidste års model til
en skarp pris. (5095124)

199,-2021 MODEL
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Vi ønsker dig en fantastisk 

HÅNDVÆRKER-JUL
Forkæl dig selv, dine kollegaer eller venner med de 

eneste RIGTIGE julekalendere til en rigtig håndværker!
...og så er de 100% kalorie-fri!

                         

399,-

SIKKERHEDSSKO (6043543)
Str. 40-46. ActivePRO™ skoenen fra Grisport er et godt valg, hvis 
du søger en let og fleksibel sko i et smart design. Overdelen er i 
åndbart GriAir microfiber materiale, og med det bløde sømværn 
og aluminium tåhætten, er overflødige kilo sparet væk. Den 
lyse PU ydersål giver et skridhæmmende greb på underlaget 
og minimerer afsmitning og afsætning af synlige mærker. 
Tåforstækningen er ideel til dig der også har knæliggende 
arbejde. 

SIKKERHEDSTØVLET (602960)
Str. 40-46. Grisports 70649 er en let, vandtæt og fleksibel sikkerhedsstøvle. 
Overdelen er af microfiber med vandtæt Gore-Tex membran, som sikre dig mod 
våde fødder. Det smarte Boa lukkesystem, sikrer at skoen sidder tæt til foden. 
Den slidstærke Cross-safety ydersål minimere afsmitning og sætning af synlige 
mærker. Et fornuftigt, valg hvis du søger en støvle der kan modstå det danske 
efterårsvejr og milde vinter. 

SIKKERHEDSSKO (604651)
Str. 40-47. Med ER80 modellen fra Vismo, får du en let og slidstærk sikker-
hedssko. Den har en slidstærk og skridhæmmende gummi ydersål og NRG55 
mellemsål, som giver optimal stødabsorbering. Overdelen er lavet i 4 lags nylon, 
som gør den slidstærk og åndbar. Den ekstra forstærkning i hælen, giver stabili-
tet og støtte og slidnæsen er lavet i TPU, der gør skoen perfekt til knæliggende 
arbejde. 

555,-
NU KUN

899,-
NU KUN

549,-
NU KUN

N
YHEDER FRA BLÅKLÄDER

PÅ DEN VEJLEDENDE UDSALGSPRISSPAR 35% KIG FORBI, PRØV SKOENE OG FÅ DIN PRIS
INTRO TILBUD

SIKKERHEDSSKO CRADLE (605008)
Str. 40-47. En fleksibel sikkerhedssko med overdel i tekstil og Freelock 
lukning, der gør det let at få skoene af og på. Tåværn er lavet af komposit 
og forstærket med KPU, sømværn er lavet af tekstil og ydersål i gummi. 
Indersålen, der er anatomisk designet for den bedste komfort, er lavet af et 
blødt PU-materiale og har en tekstiloverdel med god fugtabsorbering. Bedst 
egnet til arbejde med service, lager, logistik og industri. 

SIKKERHEDSSKO GECKO (6050101)
Str. 40-47. En sikkerhedssko i høj kvalitet med en meget stærk overdel 
i tekstil med reflekterende tråde og KPU-forstærkede tå- og hælpartier. 
Freelock lukningen gør det let at få skoene af og på. Ydersålen er lavet af 
nitrilgummi for den bedste holdbarhed og sømværnet i tekstil opfylder også 
de strenge krav til EN 22568-4 med 3 mm søm. Tåværn er lavet af kompo-
sit. Indersålen, der er anatomisk designet for den bedste komfort, er lavet af 
et blødt PU-materiale og har en overdel i tekstil med god åndbarhed. Bedst 
egnet til udendørs arbejde inden for bygge og anlæg, transport, vedligehold, 
reparation og service. 

SIKKERHEDSSTØVLET ELITE (6050094)
Str. 40-47. En slidstærk sikkerhedsstøvlet med en membran, 
der holder dine fødder tørre i våde miljøer. Denne støvlet er 
lavet af kernelæder i høj kvalitet for den bedste komfort. 
Med et blødt sømværn af tekstil, tåværn af 
aluminium og TPU-forstærket tå- og 
hælpartier, er skoen lavet til hårde 
miljøer. Indersålen er lavet af et 
anatomisk blødt PU-materiale, der 
har god fugtabsorbering og anti-lugt 
evne. PU-membranen holder dine
fødder tørre hele dagen, og Freelock 
lukningen gør det let at få støvlerne 
af og på. Bedst egnet til udendørs 
arbejde indenfor bygge og anlæg, 
transport, vedligeholdelse, 
reparation og service. 

(6050087) SIKKERHEDSSKO ELITE
Str. 40-47. En slidstærk sikkerhedssko med en membran, 
der holder dine fødder tørre i våde miljøer. Denne sko er 

lavet af kernelæder i høj kvalitet for den bedste 
komfort. Med et blødt sømværn af tekstil, 

tåværn af aluminium og TPU-forstærket 
tå- og hælpartier, er skoen lavet til 

hårde miljøer. Skoens indersål er 
lavet af et anatomisk blødt 
PU-materiale, der har god 

fugtabsorbering og anti-lugt 
evne. PU-membranen holder 
dig tør hele dagen, og Free-

lock lukningen gør det let at få 
skoene af og på. Velegnet til 

arbejde indenfor bygge og anlæg, transport,
vedligeholdelse, reparation og service. 
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449,-
SÆTPRIS

649,-
NU KUN

249,-
FRIT VALG

349,-
FRIT VALG

HÆTTETRØJE
Str. S-XXL. Robust og enkel hættetrøje med 
stor kængurulomme til at varme hænderne i. 
God plads til firmaprofilering. Børstet inderside 
for større komfort. Forstærkede ribkanter. 
Forstærkede albuer for større holdbarhed. 
Vælg mellem Sort, Navy og Grå. (6075109)

INDERLAGSSÆT
AllroundWork sæt med trøje og 
lange underbukser 
Str. M-XXL. Varmt og funktionelt inderlagssæt 
designet til udendørs arbejde på kolde vinter-
dage. Strikket 2-lagsstof. Frotté indvendigt. 
Flatlocksømme. Manchetter i 1 x 1 rib. 
(6048901)

VINTERHANDSKE
Str. 9-11. Ninja Ice HPT. 
Handske af tynd foret 
nylonstrik med ribkrave og 
vandafvisende, ru HPT- 
belægning i håndflade og 
på det halve af overhånden. 
Handsken forbliver fleksibel 
ved temperaturer ned til  
-50° C. (602645)

HYGIENISKSÆT
Hygienisksæt fra Otto Schachner med den driftssikre 
MP2000 dispenser samt 2 pakker håndrens á 1,4 L 
og 2 pakker cremesæbe á 1,4 L. Med denne løsning 
har du både håndrens og sæbe i én dispenserløsning. 
(333360 + 602213 + 602215)

VINTERHANDSKE
Str. 9-11. Blue vinterhandske 
af polyester med akryl-for med 
ribkrave og latex mikro-foam 
i håndfladen og på det halve 
af overhånden. Velegnet til 
entreprenørarbejde, industri, 
lagerarbejde og byggeri. 
(602261)

VINTERHANDSKE
Str. 9-11. 1st Dry Com-
fort. Handsken har vandtæt 
membran og kan bruges ved 
arbejde i kolde og fugtige 
omgivelser. Kan anvendes 
ved arbejde i kolde og fugtige 
omgivelser. (6026531)

• Ru overflade
• Termofor
• 3/4 dyppet
• Sort med sort belægning
• HPT belægning med unikt  

greb om våde emner
• Produceret iht. OEKO- 

Tex Standard 100
• Kategori II

• Basismateriale polyester
• Sømløs handske med ribkrave
• Latex-foambelægning
• Mikro foam overflade
• Akryl-for
• 3/4 dyppet
• Blå strik med sort belægning
• Kategori II

• Hi-viz stof mellem fingrene  
og på tommel og refleks  
piping på overhånden

• Håndflade: Polyuretan (PU)
• Overhånd: Polyester/spandex
• Krave: Velcrolukning
• Helforet med fleece
• Vandtæt
• Kategori I

FLEECEJAKKE
AllroundWork fleecejakke med lang lynlås
Str. M-XXL. Alsidig fleecejakke til hverdagsbrug, 
der er velegnet til de fleste typer byggearbejde. 

Fremstillet af 100% genbrugspolyesterfibre.
Brystlomme med lynlås og varmeforseglede 

refleksbånd nedenunder. Lommer i siden med 
skjult lynlås. To lommeposer indvendigt. Tommel-

fingergreb ved ærmeenderne. Flatlocksømme.  
Vælg mellem: Sort og Khaki Grøn. (6055366)

ALLROUND JAKKE 
AllroundWork jakke med pile på inderside

Str. M-XXL. Varm og alsidig pile jakke, der kan 
bruges både som jakke eller mellemlag i for-

bindelse med de fleste former for byggearbejde. 
Lamineret stof med varm, isolerende pile ind-
vendigt. Reflekser ved ærmer og hals. 2-vejs 
Vislon lynlås med lynlåspuller i gummi foran i 

midten. Lynlåspullers i gummi giver et godt 
greb. Elastisk og justerbar snøre i den 

nederste kant. (605556)

29,-
PR PAR V/12

63,-
PR PAR V/6

34,-
PR PAR V/6

399,-
SÆTPRIS

Vejl. udsalgspris for 
dette sæt kr. 889,-
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STREGLASER 
Leica Lino L6Rs 3×360° Rød Streglaser i taske 
Tynde, knivskarpe og tydelige laser linjer sikre høj 
synlighed. 1 horisontal og 2 vertikale laser linjer med 
justerbar styrke. Justeringsskrue gør det meget let at 
indstille de lodrette linjer til de ønskede positioner. 
Alkaline batterier AA 3 x 1,5 V. Rækkevidde: 25m 
(Ø50)  Med lasermodtager (ekstra tilbehør) 70 m 
(Ø140). Nøjagtighed: ± 0,2 mm/m. IP54 – tåler 
støv og vandsprøjt. Leveres i Kanvas taske. (624995)

18 MM KNIV
Ny Premium 18 mm kniv med sortcoated blad og autolås. 
Kniv med tæppehage. 25 kg tryk. (5001681)

SMIGVINKEL 
SMV 20. Smigvinkel med klinge i rustfrit stål og anslag 
i aluminium med fræsede anlægsflader til kopiering og 
overførsel af vinkler til arbejdsemne. Skrue til låsning af 
klingen er placeret i enden af anslaget for bedre hånd-
tering. (500767)

BEVÆGELIG HAMMERHOLDER 
Hammerholder med ”snap-in”-funktion  
i suveræn kvalitet er fremstillet af kraftigt  
ruskind og har en nittet ”snap-in” lukning,  
der er designet til hurtigt og sikkert at opbeva-
re hammeren, så den hænger lodret. Kraftigt 
læder. Passer til bælter med en bredde på  
op til 70 mm. (5074982) 

KRIDTSNOR 
Kridtsnor med 30 m snor, metalhåndtag og 
hurtig gearfunktion 3:1. Huset er fremstillet i 
ABS plast med stor åbning til påfyldning og 
hætte med bajonet fatning. Rummer 100 g 
kridt. Snor i flettet bomuld/polyester med høj 
absorberingsevne der giver betydeligt flere 
afmærkninger. (503108) 

FLUORESCERENDE 
KRIDTPULVER 
En stærk lysende linje, som er hårdfør 
overfor regn og blæst. Indeholder meget 
farvepigment, hvilket giver tydelige og 
holdbare linjer. Vælg imellem: 
(503112)   Ultrablåt 400gr  / Nu kun 59,-
(503113)   Neongrønt 200gr / Nu kun 89,-

JUSTERBART KOBEN 
Koben fremstillet i kvalitetsstål med ergonomisk gummi-
beklædt håndtag. Leddelt kløft justerbar i ni forskellige 
positioner. Brede anlægsflader og tynde ender gør det 
lettere at komme til og mindsker risikoen for at efterlade 
mærker. Optimeret kløft til sømudtrækning. (500947)

25 MM KNIV
Tajima LC 650 Kniv. Kniv med softgrip og skruelås.  
Passer med 25 mm knivblade. (500189)

25 MM KNIVBLADE 
Tajima LCB 65 klinger. Blade med 8 segmenter. 20 stk. i 
plast-boks. Kvalitet SK2. (500185)

149,-
NU KUN

159,-
NU KUN

59,-
NU KUN

399,-
NU KUN

59,-
PRIS FRA

99,-
20 STK

59,-
PR STK

69,-
PR STK 1.999,-

NU KUN
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SELVINDSTILLELIG CRIMPETANG TIL KABELTYLLER
MED SIDEINDFØRING
Crimpetang fra Knipex med mindre grebvidde og bedre ergono-
mi. Selvindstillende tilpasning til den ønskede kabeltyllestørrelse. 
Vedblivende høj crimpkvalitet pga. tvangsspærre (kan låses op). 
Crimptrykket er præcist indstillet (kalibreret) fra fabrikkens side. 
Kraftforstærkning pga. knæstang for arbejde uden anstrengelse. Høj 
betjeningskomfort pga. handy form og lav vægt. Firkant-presning, 
også til kabeltyller op til 16 mm². Firkant-presning for optimale 
kontaktflader i klemtilslutningen. Særligt passende til alle Twin-le-
derhylstre op til 2 x 4 mm² eller 2 x AWG 12. (502023)

EL-INSTALLATIONSSÆT
Dette Knipex sæt har alt, hvad elektrikeren skal bruge til så godt 
som alle typer arbejde. VDE-godkendt op til 1.000 volt. Sættet 
består af 1 stk. skævbider - præcisions-skær til blød og hård tråd. 1 
stk. el-installationstang - 6 funktioner i én tang; til at gribe fladt og 
rundt materiale, til bøjning, afgratning, til at skære kabler, afisolere 
og crimpe kabeltyller og til sidst 1 stk. ergostrip til hurtig og præcis 
afisolering af kapper og ledere i alle gængse rund- og vådrumskab-
ler, datakabler og koaksialkabler. (502020)

TANGSÆT
Tangsæt fra Knipex med 3 vigtige redskaber. Sættet består af: 1 stk. 
kraft-skævbider med høj skæreydelse ved lavt kraftforbrug. 1 stk. 
fladrundtang med skær med elastiske spidser som er formstabil 
også ved snoning. 1 stk. Alligator vandpumpetang med god adgang 
til arbejdsmnet pga. særdeles slank form i hoved- og ledområdet. 
(501938)

599,-

SÆTPRIS

429,-

SÆTPRIS

799,-

NU KUN

RINGSKRALDE-/GAFFELNØGLESÆT
Kvalitets ringskralde-gaffelnøgle-sæt fra Wera: 

Alt, hvad en nøgle skal kunne og mere til. 
Hurtigere, bedre, kønnere - en rigtig Joker. 

Den nye generation af gaffel-ringskralde-
nøgler kommer i sæt af 4 nøgler i en 

robust taske. Til sekskant-skrue-
hoveder hhv. -møtrikker. Praktisk 

holdefunktion via metalbplade i 
gaflen. Dobbelt sekskantgeometri 

nedsætter faren for at rutsje væk ved 
slutanslag. Returvinkel på kun 30°. Med 

værktøjsfinderen ”Take It Easy” der er 
favemærket efter størrelse. (5022223)499,-

SÆTPRIS

JOKER SELVJUSTERENDE GAFFELNØGLESÆT
Joker 6004 selvjusterende Wera gaffelnøgle-sæt i 
en kompakt foldetaske med 4 indstillelige Joker 
6004 gaffelnøgler, som dækker alle metriske 
og tommemål fra 7 til 19 mm hhv. 1/4” 
til 3/4”. Automatisk og trinløs griben 
fat om sekskants-skruer og -møtrikker. 
Vægtstangsmekanisme forhindrer skader 
og rutsjen af, når der gribes fat. Via dens 
mekaniske skraldefunkion får man en hurtig og 
gennemgående skruning uden at forlade emnet 
med nøglen. Returvinkel på blot 30° via ansats i 
hjørneprismerne i gaflen. (5022218) 799,-

SÆTPRIS

SLAGSKRUETRÆKKERSÆT
Wera slagskruetrækker 921 kombinerer fordelene ved 

manuelle slagsskruetrækkere, kompaktværktøj og 
skruetrækkere med gennemgående klinge. 

Slagskrue-funktionen har et løsningsmoment 
på op til 25 Nm. Den robuste bitholder mulig-

gør optag af forskellige special-bits til forskellige 
skrueprofiler. Den gennemgående klinge sørger for 

tabsfri kraftoverførsel. Slagskruefunktion og skruedreje-
funktion kan omskiftes alt efter behov. Sæt med med 18 stk 

70 mm slagbits. (501129)499,-

NYHED

MOMENTNØGLESÆT MED GLIDEMEKANIK
1/4” Wera momentnøglesæt i 10 dele i robust 
tekstilboks; momentnøgler med gennemglide-
mekanik. Efter at den indstillede momentværdi 
nås, kan værktøjet ikke overspændes, således 
at det er udelukket at påføre et for stort moment. 
Indstillingsområde fra 2 til 12 Nm til kontrolleret 
højre- og venstre spænding. Med Torque Lock 
funktion til brug som standardskralde uden 
moment-funktion. Maks. brudmoment for ¼” firkant 
ifølge DIN 3122. Returvinklen andrager kun 5°, så 
skralden også kan benyttes i trange arbejdssituationer. 
Indeholdt er: Momentnøgle Safe-Torque A 1, 1/4” 
firkant, 2-12 Nm, 8 toppe med 1/4” tilslutning og 1 kort 
forlængerled (75 mm). (5214379)

1.399,-
NYHED

 ZYKLOP LOMMESÆT
Kompakt Wera Zyklop skralde med bit-magasin til bukse-

lommen. Magnetisk direkteoptag til 1/4” bits og 3/8” toppe. 
Meget hurtig værktøjsskift takket være ikke-låsende optag. Hovedet 

der kan låses ved 0°, 15° og 90° gør det muligt at bruge værktøjet 
som skralde-skruetrækker. Finfortandingen med 72 tænder giver 

mulighed for en lille returvinkel på kun 5°. Stort anvendelses-
spektrum takket være 12 i grebet integrerede bits. Perfekt 

kombination af en Zyklop skralde med et skruetrækkersæt i 
12 dele. Den 75 mm lange universalholder til 1/4”-bits kan 

benyttes som forlængelse. Inklusiv toppe i de mest 
gængse mål. (5214384)

599,-
NYHED

ADAPTERSÆT 
Robust tekstilsele (Belt) med 5 forbindelsesdele fra Wera: 
781 A: 1/4”-indvendig firkant-tilslutning, til 3/8”- og 1/2”-
firkant-topnøgleindsatser med kuglelås; 781 B: 3/8”-indvendig 
firkant-tilslutning, til 1/4”- og 1/2”-firkant-topnøgleindsatser med 
kuglelås; 781 C: 1/2”-indvendig firkant-tilslutning, til 3/8”-
firkant-topnøgleindsatser med kuglelås. (5214381)

299,-

SÆTPRIS
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2 produkter
for 1 skarp pris

+

+

+

2.999,-
SAMLET PRIS

2.499,-
SAMLET PRIS

2.599,-
SAMLET PRIS

795
PRIS PR STK

SPEEDMARKERSÆT INKL. MILWAUKEE HUE
Køb en pakke af 36 stk. Milwaukee Speedmarkers i 
sort og få en special edition Milwaukee Hue med i købet. 
Milwaukees Inkzall permanente markere har akrylspids 
som forbliver spids og skubbes ikke tilbage under press. 
Akrykspidsen er ideel til rug overflader såsom OSB-plader 
beton, træ ,metal og plast. Kan bruges på overflader der 
er våde, fedtede, støvede, rustne eller snavsede. 
(5467044 + 31)

VINKLET HÅNDVÆRKERSAKS INKL. MILWAUKEE HUE
Milwaukee vinklet håndværkersaks inkl. en special edition 
Milwaukee Hue. Skærekant med microkarbid metalaf-
lejringer for maksimal holdbarhed og længere levetid 
sammenlignet med rustfrit stål. Saksen er kontrueret i 
metal og forkromede og har rustbehandlede skær for 
maksimal holdbarhed. 60° vinklet håndtag. (500718 + 31)

SLAGBORE-/SKRUEMASKINE + MULTICUTTER
18V slagbore-/skruemaskine (M18 FPD2-501X) + 
18V multicutter (M18 BMT-0) + 1stk 5Ah batteri.

Fuel slagbore-/skruemaskine med et imponerende
moment på hele 135 Nm i kompakt design. (5465824)

Milwaukee akku multicutter med variabel hastighed (12.000-
18.000 omdr./min) og 3/4° svingningsbevægelse højre/venstre 
for hurtig skæring i materialer som f.eks. metal, plast, træ og PVC. 
(5465810)

SLAGBORE-/SKRUEMASKINE 
+ STIKSAV
18V slagbore-/skruemaskine 
(M18 FPD2-501X) + 18V stiksav 
(M18 FBJS-0X) + 1stk 5Ah batteri.

Fuel slagbore-/skruemaskine med et 
imponerende moment på hele 135 Nm i 
kompakt design. (5465824)

M18 FBJS er Milwaukees nyeste stiksavs-
model med 6-trins hastighedskontrol og 
automatisk opjustering til fuld hastighed 
under belastning. Maskinen er inkl. klinge, 
støvsugningsadapter, støvcover, 
beskyttelsesskærm, blød sko og HD Box. 
(5465819)

SLAGBORE-/SKRUEMASKINE + VINKELSLIBER
18V slagbore-/skruemaskine (M18 FPD2-501X) + 18V 
vinkelsliber (M18 CAG125X-0X) + 1stk 5Ah batteri.

Fuel slagbore-/skruemaskine med et imponerende moment  
på hele 135 Nm i kompakt design. (5465824)

125 mm vinkelsliber med kulfri motor og premium gearsystem. 
Maskinen er 100% værktøjsfri. (5465848)

99,-
SAMLET PRIS
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1

NYHED

NYHED

NYHED

NYHED

NYHED

PLADENIPLER 
M12 FNB16-0. 12V Fuel nipler 1,6 mm. 
Den første 12V nipler med maks. skærekapacitet i 
blødt stål: 1,6 mm, i rustfrit stål: 1,2 mm og i alu-
minium: 2,1 mm. Med en vægt på kun 1,6 kg (inkl. 
6,0 Ah batteri) er det den letteste batteridrevne 
nipler på markedet, som samtidig overgår 18V 
maskiner fra konkurrenterne. Maksimal kontrol i alle 
materialer med 5 hastighedsindstillinger, som gør 
den ideel til arbejde med rustfrit stål og aluminium. 
Værktøjsfri ændring af skæreretning på 90°. 
Batteri og lader sælges separat. (5467022)

BÅNDSLIBER 
M18 FBTS75-0. 18V Fuel båndsliber med båndbredde på 75 mm. 
Variabel hastighed med båndhastighed fra 230 til 410 m/s. Standard 
båndstørrelse på 75 x 457 mm. Fanger 90% af støvet enten gennem 
universal-støvporten eller med støvposen med flere lag. Batteri og 
lader sælges separat. (5467002)

LØVBLÆSER 
M18 F2BL-0. 18V Fuel løvblæser med op til 17 m³/min. i luft-
volumen med 233 km/t til at fjerne blade, grus og snavs. Høj 
konstant blæsekraft på 17,7 N. Fuld hastighed på under 1 sekund. 
Udskiftbare mundstykker til optimering af blæsemønsteret. Batteri 
og lader sælges separat. (54658422)

RYSTEPUDSER 
M18 BQSS-0. 18V rystepudser med højtydende 4-polet motor 
leverer 11.000-13.000 omdr./min. for hurtigere fjernelse af materiale. 
Justerbar hastighed med 6 hastighedsindstillinger så du kan vælge 
den rigtige hastighed til det pågældende materiale. Bevægelses-
mønstret sikrer fejlfri finish ved lave vibrationer på kun 5,23 m/s². 
Batteri og lader sælges separat. (5467023)

EXCENTER-/POLERMASKINE 
M18 FROP21-0X. 18V Fuel excenter-/polermaskine der leverer 
samme ydeevne som 230V polermaskiner og klarer tunge polerings-
opgaver. Excentrisk bevægelse på 21 mm giver en hurtig og effektiv 
polering samt et hologram-fri finish. Batteri og lader sælges separat. 
(54658419)

2.939,-
NU KUN

1.249,-
NU KUN

2.539,-
NU KUN

2.939,-
NU KUN

NYHED

LUFTPUMPE 
M18 BI-0. 18V luftpumpe - Kompakt 
letvægtsdesign for hurtig pumpning af bil- og lette lastbildæk. 
Pump op til 30 dæk på et 5,0 batteri. Maks. kapacitet på 10,3 
bar. Leveres med pumpenål til bolde, presta fatning, pumpe-
mundstykke og schrader fatning. 4 trykindstillinger og 3 måle-
enheder. Batteri og lader sælges separat. (5466679)

1.489,-
NU KUN

2.599,-
NU KUN
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Vi er i gaVe humør...

...alle der køber Tjep Pistoler i 

november og december får en gratis 

trykluftsslange & fri service!

KOMPRESSOR INKL. PVC SOFTSLANGE
Støjsvag universalkompressor med god ydelse

Stærk kompressor, med stor 25 liter tank, som 
gør at den er ideel til de mere krævende opgaver 
med større pistoler. På trods af det vejer den kun 

ca. 34 kg! Kompressoren kører med tanktryk i 
intervallet fra 8,0 bar til 10 bar. Inkl. Pvc soft-

slange 3/8” 10 mtr med kobling og nippel. 
(544667 + 540965)

HAVETRIMMER MOTORENHED
TIL MILWAUKEE® HAVEVÆRÆKTØJ
ALSIDIG HAVEMASKINE MED ÉN MOTORENHED OG MANGE MULIGHEDER
M18 FOPH-0. Milwaukee® 18V Fuel motorenhed med kulfri 
motor og med Quik-Lok tilkobling af forsatser til løsning af for-
skellige opgaver. Fuld kraft på under 1 sek. 2 gear med variabel 
hastighed. Justerbart støttegreb og bæresele. Omdr. ubelastet 
i: 1. gear 0-6.860 omdr./min og 2. gear 0-8.680 omdr./min. 
Batteri og lader sælges separat. (5466062)

NYHEDER TIL MILWAUKEE MOTORENHED
1. GUMMIBØRSTE-FORSATS KAN FJERNE SNE
M18 FOPH-RBA. Quik-Lok gummibørste-forsats til motorenhed. 
Børsten fjerner sten, blade, snavs, barkflis og lignende fra græs-
områder og hårde overflader som fortove, stier, indkørsler eller 
terrasser. Kan fjerne stillestående vand eller sne op til en højde på 
7,5 cm. (5466072)

2. BØRSTE-FORSATS
M18 FOPH-BBA. Quik-Lok børste-forsats til motorenhed.  
Børsten fjerner våde blade, snavs, grus, sand og lignende hårde 
overflader som fortove, stier, indkørsler eller terrasser. Rengør ef-
fektivt i revner i fortov. 58 cm bred for øget produktivitet. (5466073)

3. BUSKRYDDER-FORSATS
M18 FOPH-BCA. Quik-Lok buskrydder-forsats til motorenhed. 
Designet til at fjerne højt græs, ukrudt, store buske og planter. 
4-tands klinge med 23 cm diameter til at skære tilgroede om-
råder. Optimeret skærmdesign for bedste fjernelse af materiale. 
(54660724)

NYRENOVERET SØMPISTOL INKL. PVC SOFTSLANGE
TJEP GRF 34/105 den hidtil kraftigste 4” trykluftpistol 
på markedet og skyder op til 98 mm søm helt i – hver 

gang! Den perfekte sømpistol til sømning af spær, taglæg-
ter, forskalling, paneler, udv.beklædning, plader, gulve mv. 

Inkl. Pvc softslange 3/8” 10 mtr med kobling og nippel. 
(570083 + 540965)

999,-

NU KUN

3.699,-

NU KUN

NYHEDNYHED NYHED

1.399,-
MOTORENHED

999,-2.299,-2.299,-
1 2 3
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FriT VaLg  

1.299,-

1.899,-

1.499,- SLAGBOREMASKINE LXT 18V
KRAFTFULD KULFRI MASKINE TIL KRÆVENDE SKRUE- OG BOREOPGAVER
DJR188T. Kraftfuld og kulfri 2 gears slagboremaskine til krævende 
skrue- og boreopgaver med eller uden slagfunktion. Maskinen har 
et højt maksimalt moment på 130/65Nm. Ideelt valg til opgaver, 
der kræver høj kapacitet og moment. Omdrejninger: 0 - 550 / 2100 
min-¹. Leveres med 1 stk 5Ah batteri. Lader sælges separat.
(5402612)

BOREHAMMER LXT 18V
KOMPAKT, KULFRI BOREHAMMER TIL BORING MED ELLER UDEN SLAGFUNKTION
DHR171T. Let og kompakt borehammer 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. Leveres med 1 stk 5Ah batte-
ri. Lader sælges separat. (5402621)

SLAGBOREMASKINE LXT 18V
KRAFTFULD KULFRI MASKINE TIL KRÆVENDE SKRUE- OG BOREOPGAVER
DHP486Z. Den stærke DHP486 henvender sig til håndværkeren der har 
brug for max styrke til krævende opgaver. Maskinen har overbelastnings-
beskyttelse, der skåner både maskine og håndværker. Borepatronen 
Ø13 mm har en maks. borediameter i stål på 13 mm. og du kan bore i 
træ op til 76 mm. Leveres med 1 stk 5Ah batteri. Lader sælges separat. 
(5402681)

FUGEPISTOL LXT 18V
FUGEPISTOL TIL PATRONER OG 600 ML. POSER
DCG180A. Fugepistol til professionelt brug til fugemasse, lime og 
patroner. Drejeskive til indstilling af variabel hastighed for regulering 
af doseringen. Praktisk udløser, der sørger for at tilpasse doseringen, 
afhængigt af anvendelsen. Dette lette og kompakte værktøj er ideelt til 
fugning og limning. Leveres med 1 stk 2Ah batteri. Lader sælges separat. 
(5402632)
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FriT VaLg

1.399,-

1.199,-

899,-STØVSUGER LXT 18V
KOMPAKT STØVSUGER TIL RENGØRING AF KØRETØJ ELLER HJEMMET
DVC750LT. 18V støvsuger med HEPA-filter og kulfri motor til mindre 
rengøringsopgaver af køretøj eller hjemmet. Støvsugeren har to for-
skellige sugestyrker og kan bruges til tør eller våd støvsugning. 7,5 
liters tank, ingen støvpose. Leveres med slange, mundstykke og 
fugemundstykke. Vådsugning kræver tilkøb af vådfilter (Varenr: 191M39-3). 

Leveres med 1 stk 5Ah batteri. Lader sælges separat. (5402670)

SKRUEMASKINE LXT 18V
KULFRI SKRUEMASKINE BEREGNET TIL GIPSSKRUER 
DFS452A. Skruemaskine der er specielt 
beregnet til fiber-/gips arbejde. Dybdestop og 
omdrejninger på 0-4000 min-1 for hurtig og 
præcis montering. Maskinen har trinløs variabel 
hastighed og LED lys. Forsats (199146-8) 
gør maskinen velegnet til skruer på bånd. 
Inkl.1 stk 2Ah batteri. Lader sælges 
separat. (540266)

BORE-/SKRUEMASKINE LXT 18V
KOMPAKT OG KULFRI MASKINE TIL MINDRE SKRUE- OG BOREOPGAVER
DDF487A. Kompakt og kulfri 2 gears bore-/ skruemaskine til mindre 
skrue- og boreopgaver. Maksimalt moment 40/23Nm. Den lave vægt 
og kompakte form gør maskinen til et ideelt valg til lange arbejds-
sessioner. Leveres med 1 stk 2Ah batteri. Lader sælges separat. 
(5402648)

EXCENTERSLIBER LXT 18V
KRAFTFULD EXCENTERSLIBER MED EFFEKTIV STØVUDSUGNING
DBO180T. Kompakt akku excentersliber med 3 hastighedsindstil-
linger. Diameter på slibeskive 125 mm. Støvsugning via slibesålen. 
Gummibelagt greb. Støvudsugning gennem pudsesålen. Batteri-
beskyttelse slår automatisk fra når batteriniveauet er lavt. Sving-
ninger: 7000 - 11000 min-¹. Leveres med 1 stk 5Ah batteri.  
Lader sælges separat. (540274)
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NBS MULTI-RENSER
500ml. Gun & Foam Cleaner er en
multirenser der anvendes til rengøring
af skumpistoler til fjernelse af uhærdet
skum. Passer på alle NBS skumpistoler. 
Indlagt spraydyse. Effektiv fjernelse af 
uhærdet skum. Kan også rense værktøj 
for skum. (333318)

HÅNDTAPPESÆT
Thürmer håndtappe og runde bak-
ker i kassette med str. 3, 4, 5, 6, 8, 
10 og 12 mm. lev. med holdeværk-
tøj for tappe og bakker. (630192)

TRAPPEBORSÆT
Thürmer HSS metal trappebor i 
plastkassette. Sættet består af 3 bor i 
størrelserne: 4-12, 4-20 og 4-30. Med 
hals på hhv. 6, 8 og 10 mm. (630686)

HULSAVSÆT
Thürmer hulsavsæt af Bi-metal  
leveret i plastkasse. Sættet består af 
11 hulsave i størrelse: 25, 29, 35, 40,
51, 57, 60, 64, 73, 76 og 79. (5250571)

METALBORSÆT
HSS metalborsæt fra Thürmer i 
kuffert med 170 valsede metal-
bor. Sættet består af valsede bor 
i størrelse 1-10 mm med 0.5 mm 
spring. (520082)

METALBORSÆT
HSS metalborsæt med tornado 
bor til tyndplade m.m. 1-10 x 0,5 
mm spring. Bor med special spids. 
(5200894)

KOMBI BORSÆT
Thürmer kombi borsæt med 33 dele. 
Sættet består af HSS bor: 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 
til metal og træ. 4; 5; 6; 6; 8 mm, til mursten 
og lign. produkter. 3-4-5-6-8 mm, til boring i 
træ, med centerspids og forskær. Bits: T20; 
T25; T30; PZ1; PZ2; PZ3; PH1; PH2 og lige 
kærv 4-6 mm samt toppe i str. 6, 8, 10, 11, 13 
mm. (5200895)

HELÅRS PRÆCISIONSSKUM
750ml. Soudafoam All Season er en præcisions 
helårsskum der kan anvendes til udfyldning, isolering 
og montage. Anvendelig ned til –10 C. Giver ca. 40 
liter færdig skum. Høj varme- og akkustisk isolering. 
Max vandoptagelse 1%. (333303)

3995
PR DS V/12

4995
PR DÅSE

549,-

SÆTPRIS

499,-

SÆTPRIS

299,-

SÆTPRIS
259,-

SÆTPRIS

229,-

SÆTPRIS

399,-

SÆTPRIS
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RUNDSAVKLINGESÆT
CMT HM rundsavklingesæt i sæt
af 3 klinger. 165 mm. 2xTD24, 1xTD36. 
(522075)

SAVKLINGE
CMT savklinge 165x1,7x20 Z56 W til 
skæring i træ, krydsfiner, laminat m.m. 
Til fine, rene og flosfri snit på batteri-
save. (5221223)

HULKEHLFRÆSESÆT
CMT Hulkehlfræsersæt til gulvvarme-
slanger. Sættet indholder 6 ens hulke-
hlfræsere i størrelse 19, passer til de 
mest anvendte gulvvarmeslanger. 
(520545)

NOTFRÆSERSÆT
CMT 8 mm notfræsersæt skaft med 
5 dele i størrelse: 4, 6, 8, 10 og 12 mm. 
(520514)

DIAMANTBORSÆT
Staring diamantborsæt på 6-8-10 mm 
HEX. Til tørskæring i klinker og fliser. 
Med sættet kan du nemt bore i fliser, 
klinker og andre hårdt brændt materi-
aler. (525047)

HM BOR
HM bor der kan anvendes til 
eternit, fibercement og lignende 
produkter. Skaftdiameter på 10 
mm. Vælg mellem: 
(5221023)  7 mm  / Nu kun kr. 149,-
(5221024)  8 mm  / Nu kun kr. 179,-

FIX ALL FLEXI
290ml. Malbar multifuge/klæber til fugning, 
limning og montage på alle overflader (*) 
og materialer. Kan også anvendes som 
sanitetsfuge.

• Fuger og limer, også under vand
• Alle materialer/overflader* (ikke PP, PE, PTFE)
• UV bestandig
• Må anvendes i Svanemærket byggeri
• Velegnet til DGNB byggeri
• Fødevaregodkendt
• EC1 plus certificeret

(3331618) Sort   (3331619) Grå   (333162) Hvid 

FIX ALL HIGH TACK
290ml. Malbar multifuge/montagelim med 
højt begyndende greb til opsætning af 
tunge emner uden understøtning på alle 
overflader(*). 

• Fuger og limer, også under vand
• UV bestandig
• Må anvendes i Svanemærket byggeri
• Alle materialer, alle overflader* (ikke PP,PE,PTFE)
• Fødevaregodkendt
• Ratmærket
• EC1 plus certificeret
• Velegnet til DGNB byggeri

(333159) Hvid   (333160) Sort   (333161) Grå

49,-

PR PT V/12
69,-

PR PT V/12

399,-

SÆTPRIS

199,-

NU KUN

599,-

NU KUN
399,-

NU KUN

149,-

PRIS FRA

149,-

NU KUN
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239,-

RØRSTØTTE

689,-

PRIS FRA

10.599,-
STILLADS

HÅNDVÆRKERSTIGE 
Meget stabil på grund af 
arbejdsplatformens unikke 
samling. Stigetrinene er 80 
mm dybe for bedre ergonomi.RULLESTILLADS

Custers rullestilladser er let at op-
stille og med fleksible løsninger. Lav 
egenvægt. Leveres komplet inklusiv 
store 20 cm justerbare hjul og fodli-
stesæt. Stilladset måler: 130 x 305 
cm. Arbejdshøjde: 5,5 m. (526201)

VAF 300 VENTILATOR INKL. 7,6M SLANGE
VAF-300 ventilator i slagfast plast. VAF-300 har en max 
ydelse på 56m³/min. Sættet består af 1 stk. VAF-300 
samt 1 stk. flexslange Ø300x7,6meter. 230V, luftstrøm 
56m3/min., 15kg. Totalvægt, afgangsstørrelse 305mm. 
Inkl. 7,6 meter slange. (801046)

ENTREPRENØRPUMPESÆT 
STP2-500. Staring STP2-500 fjerner væsker med 
indhold af sand, mudder og slam som det rene vand! 
Pumpehus i støbejern. Sættet består af 1 stk. pumpe, 
15m slange med koblinger, Storz kobling og slagfast 
plastboks. (544674)

AFFUGTER
DY-S70L. Affugter fra Staring med elektronisk 
styring med mulighed for indstilling af start stop. 
Timetæller for påbegynd job. Total timetæller. 
Mulighed for indstilling til kontinuerlig drift. Tåler dog 
ikke at stå i aggressivt miljø så som svinestalde osv. 
Let aftageligt luftfilter. Kabinet i stål. Semi- pneuma-
tiske kørehjul.Håndtag sammenklappelig. Indbygget 
pumpe som løfter vandet 4,5m. 4,5m plastslange 
medfølger. (801049)

LUFTRENSER INKL. FILTER
ST225. Luftrenser med høj ydelse på 22,5m³/min. 
Leveres med forfilter, HEPA13 filter, stik for tilkobling 
af flere sammen, kontakt for regulering af luftstrøm, 
indikator for filter skifte samt overbelastningssikring. 
Alm. VAF-300 slange kan monteres. (801047)

RØRSTØTTE
Blå malet rørstøtte. Højde 1750-
3000 mm. Max vægt: 2.000 kg.
1.050 kg i yderste hul. (526180)

Varenr Beskrivelse Tilbud
526000 2-trins. 40 cm bred 689,-

526002 3-trins. 40 cm bred 849,-

526004 2-trins. 60 cm bred 899,-

526005 3-trins. 60 cm bred 999,-

4.999,-

SKARP PRIS
2.299,-
NU KUN

1.599,-
NU KUN

7.999,-
NU KUN
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www.kamas.dk

Lupinvej 4, port 3
9500 Hobro
Tlf: 98 65 12 57
kamas@kamas.dk

Kamas - Maskinservice
 - Vi er eksperter i

svejsere og kølere!

Reparation 
og salg af:

 Værktøjsmaskiner
 Værkstedsinventar
 Dæk-apparater
 Aircondition
 Ilt, gas og forbrugsvarer

Er svejseren træt
eller køleren svedig? 

Ring til Kamas 
Tlf. 98651257 



NORDJYSK BESLAG & VÆRKTØJ
GUGVEJ 134 • 9210 AALBORG SØ
+45 98 14 68 88
INFO@NORDJYSKBESLAG.DK
NORDJYSKBESLAG.DK

NORDJYSK
BESLAG
& VÆRKTØJ  

Hos Nordjysk Beslag A/S betegner vi os selv som eksperter i levering 
Vi har alle aktuelle varer på lager og vores stærke leverandørforhold sikrer en hurtig ekspedition 
ved bestilte varer. Vi ligger tæt på det nordjyske motorvejsnet med stort butiks- og lagerareal 
samt gode parkeringsforhold. 

  
 Bestiller du inden kl. 09:00 kan vi levere samme dag i Vendsyssel og Himmerland 
 fra mandag til torsdag. 

 Vi levere selvfølgelig også i resten af landet via vores tætte samarbejde med 
 GLS og Danske Fragtmænd. 

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

fra 11. november til og med den 23. december 2022 eller så længe lager haves. 

Alle priser er ekskl. moms, afgift og levering. Forbehold for tryk- og billedfejl,  moms-, afgifts-, prisstigninger samt udsolgte 
varer.  Tilbuddene er gældende fra 07. november til og med den 23. december 2022 eller så længe lager haves. 

1.499,-
SÆTPRIS

349,-
SÆTPRIS

2.799,-
SÆTPRIS

KUN 2 SÆT

1  M A S K I N E
O G  2  S Æ T

3.295,-
FRIT VALG2.495,-

CHOKPRIS
KUN 1 STK

MULTIMASTER INKL. 2 SÆT DYKSAVKLINGER 
Oscillerende værktøj - MM 300 PLUS START. Det effektive multitool til ombygning 
og renovering med basisudstyr til savning i træ, metal, gipsplader og kunststof. 250 W 
FEIN motor: Overlastsikret motor med høj andel af kobber for forøget effekt og effektivt 
arbejde. Inkl. 2 sæt E-Cut dyksavklinger til savearbejde i træ og metal. 
(546345  + 546556)

MULTIMASTER SÆT Multitalent og boreskruemaskine
12 V. 2,5Ah. MultiTalent AFMT 12 QSL med genopladeligt batteri og 
akku. boreskruemaskine ASCM 12 C med firetrinsgear. 2 stk. Li-Ion 
batterier, 1 stk hurtig lader ALG 50 og transportkasse. (546318)

POLERMASKINE WPO 14-25 E
Særdeles kraftig 1200W vinkelpoler til lakeret 
overflader. Ideelt omdrejningsområde med trinløs 
hastighedsregulering til professionel overfladebe-
handling af biler og både.Specielt systemtilbehør 
til effektiv behandling af lak samt til rengøring, 
slibning og polering af overflader på både og 
andre glasfiber overflader. Omkreds: Ø230 mm. 
(546263)

SPORKLIPPER ELLER PLADESAKS FRIT VALG
SPORKLIPPER BSS 1,6 E op til 1,6 mm. Praktiske, 
kurvegående sporklipper til vridningsfrie snit. Antal slag:  
2.100 - 4.500 1/min. (5463106)

PLADESAKS BLS 1.6 E op til 1,6 mm, praktisk og let til 
kurver. Usædvanlig praktisk pga. kompakt og let konstruktion, 
der sikrer optimal bevægelighed for klipperen. 5 meter kabel.
Rustfrit stål op til 1,0 mm. (5463105)

SORTIMENT MARINE PROFESSIONELT SÆT
Tilbehørssæt med 7 dele til anvendelse inden for 
området marine til ombygning, vedligeholdelse og 
reparation af lystbåde. Passende til alle multitools 
med StarlockPlus- og StarlockMax-holder. Som 
sæt med en attraktiv pris i forhold til enkeltkøb. 
(546487)
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