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Extra lange dubbele flexibele ratels

- S0349
Doordat de sleutels extra lang zijn is het gebruik ideaal op lastig bereikbare
plekken. Toepassingen; waterpomp, transmissie, wielophanging, uitlijnen etc.
• 90 tanden in de ratel voor zowel links- als rechtsom draaiend.
• 180 graden flexibel.
• Voor snelle omschakeling quick-change systeem.
• Speciale geharde koppen.

€

209 75

€

euro

24 95

euro

Slangen Stopper

Past op de volgende maten: 6 punts 12 punts, 50% versleten bout,
spline, female Torx en vierkant. Maten in de 5-delige zet zijn
8x10 mm, 12x14mm, 13x15mm,16x18mm,17x19mm.

- S0449
Voor het tijdelijk afdichten van
vloeistofleidingen. Geschikt voor alle
automotive vloeistoffen. Past op de
gangbare maten. Installatie in een paar
seconde.

Pin Point Led stick
- S0001
Lichtdiode technologie hoge
capaciteit. Maat van de Pin
Point 10mm x 165 mm.
Licht uitgang is 12,000
Milicandelas. Gemaakt van
vliegtuig aluminium kwaliteit
Water afstotend. Gebruikt
AAAA batterijen 3x.

€

112 75

euro

Universeel verstelbare seal montagetool

€

24 95

euro

- S0424
Universeel en makkelijk in gebruik. Bespaar tijd en zoek niet langer naar
de juiste maat. Lichtgewicht materiaal waardoor u geen beschadigingen
krijgt op de seal. Capaciteit van Ø 18mm tot 86mm rond.

Alle in deze folder genoemde prijzen zijn exclusief BTW en exclusief verzendkosten.
Zet- en drukfouten voorbehouden.
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Sleutel connectie set 6-delig

Grip-it

- S0406
Door middel van krachtstaal en een kleine magneet in de
zijkant is dit ideaal om uw sleutels te verlengen zonder deze
te beschadigen.Set kan ook gebruikt worden voor smalle
imbus in kleine ruimtes. Maten in de set zijn 8 t/m 19
mm.Geschikt voor 6 en 12 punts sleutels.

- H09
Stel eenvoudigweg de
drukregelschroef af en de
tang is klaar voor gebruik.
Van het dikke stuk naar
het smalle stuk en weer
naar het dikke stuk: geen
instelling meer nodig.
Lengte 254 mm .

ACTIE
€

22 50

euro

€

Automatische
waterpomptangen set

39 95

euro

- S0406

Instellen niet meer nodig. Ideaal
om veel kracht uit te oefenen.
Een must voor iedere monteur.
Set bestaat uit 3 maten:
175mm,250mm en 300mm.

ACTIE
- S0028

€

€

57 65

16 95

euro

euro

Met UV-licht
en magneet
- S0028 UV

€ 24,95

Automatische Ratel Bahco
- SS200-12-1
Geschikt voor 6/tm 24 mm. Lengte
200mm. Model Ceta. Patent Product.

€

43

95
euro

LED-lamp pocket
- S0028
Super sterke leds. Extreem sterke lichtopbrengst. Ideaal om bijv. onder een
dashboard te kijken. Water dicht.
Lengte 15,5 cm.

Memory Saver
€

- S0038
Vermijdt het verlies van
elektronische gegevens van de
auto (airbag lampje ,radio, alarm,
klok, diverse gegevens,…) na de
vervanging of ontkoppeling van de
accu.
• Directe koppeling aan de
connectiefiche OBD2
• Droge interne batterij 12V 4,5A
• Onderbreker
• LED-verklikker ter indicatie van
de correcte aansluiting van het
apparaat
• Beschermd door een 4A zekering
• Met intelligente 220V of 120V
lader

325 30

euro

Gloeibougie verwijderset M8 en M10
- S41009
Universele set voor M8 en M10 gloeibougies (VW-Audi,
Mercedes, Opel, Peugeot, Renault, enz.) Voor snel en
nauwkeurige ontmanteling van gebroken gloeibougies.
• Torx aansluiting voor elektroden verwijdering
• Geleiders (2 stuks) en 3,5 mm rechte boor
• Speciale boor 9 X 5,5 voor M10 gloeibougies
• Speciale boor 7 X 5,5 voor M8 gloeibougies
• Boor drager
• 1/4” tap voor de trekker spindel
• M8 + M10 tap voor M8/M10 gloeibougies
• Ratel tapkruk
• Trekker spindel (2 stuks)
• Conische verwijderraar met binnendraad

€

99 95

euro

Timingkit (Geschikt voor 2.5TDi 5cyl. VAG motoren)
€

469 28

euro

Wij leveren alle merken distributie timing sets.
Vraag er naar bij uw dealer.

- SS5035
Timingkit bevat alle gereedschap die nodig is voor het
controleren en afstellen van de motor. Incl. nokkenastandwielklem, afsteller en tegenhoud gereedschap. Geleverd in metalen
koffer, compleet met gedetailleerde instructies op CD-rom.
Toepasbaar bij
Modellen:
Transporter (03-09)
Touareg (03-09)

Motoren:
AXD, AXE, BAC, BLJ, BLK, BNZ,
BPC, BPD, BPE
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¼ ratel en bithouder XL

Extra lang aan de ene kant een aansluiting voor
¼ dop, aan de andere kant ¼ aansluiting voor
een bitje. Ratel mechanisme is van krachtstaal 72
tanden 5 graden. Lengte 300 mm.
Zowel links- als rechtsom ratel mechanisme.

€

39 95

euro

Ratel d.m.v. draaien handvat
- S0092 (1/4) en S0090 (3/8)
Ratel door middel van draaien van het
handvat. Kan ook als gewone ratel worden
gebruikt. Zowel links- als rechtsom.
Wordt geleverd in foam doosje.

€

89 95

euro

ACTIE 1/4

42 95

Hoge Krachtsleutel set

euro

- S0238
Standaard Maten in set zijn 10mm, 11mm, 12mm, 13 - 14
mm. Wereldwijd patent product. Gebruik voor remmen en
brandstofleidingen, ABS enz. Ook geschikt voor beschadigde
moeren. Complete set is 4-delig. Zeer sterk.

3/8
€ 48,95
Mini Booster

De smalste en lichtgewicht mini booster ter wereld. Door de sterke
ampëre kan je zowel benzine als diesel t/m 3000CC starten.
Laat de mini booster ongeveer 5 min op de auto accu staan en start
daarna de auto. Door de 2 ledlampjes die aan de bovenkant van de
booster zijn gemaakt heeft u ook zicht in het donker. Bijgeleverd
1x 230V aansluiting en 1x 12V aansluiting voor het opladen.
Afmetingen
Gewicht
Uitgang
Ingang 		
Max ampëre

204mm x 162mm x 145mm.
4,6 kg
12V
AC/DC 220-230V
800A

€

225 00

euro

Power probe 3

De PP3 is de beste circuittester op dit moment.
Geschikt voor diagnose te stellen van 12 tot 24
volt in motorvoertuigen. Na het aansluiten van de
PP3 op de accu van het voertuig, kan de monteur
in 1 oogopslag vaststellen of de spanningen en de
polariteit van een circuit juist is.

Power probe 3

€

159 95

euro

De schakelaar kan een positieve of negatieve stroom
naar de houder sturen voor het activeren en testen
van de functie van elektrische componenten (tot 20
ampére!).
De PP3 is beschermd tegen overbelasting.
Het direct testen van slechte massacontacten
zonder spanningsverlies. Het stelt u in staat om
kortsluitingen snel te ontdekken.
De PP3 kan ook op continu stroom testen met de
hulp van de extra massakabel. Met één druk op de
schakelaar, weet u gelijk of de P3 functioneert.
De PP3 wordt geleverd met een lange kabel zodat u
om het gehele voertuig heen kunt testen. Een tester
die elke garagehouder in zijn werkplaats nodig heeft.
Vraag een demo aan bij uw dealer.

Master kit Power Probe 3 + ECT-2000
•
•
•

Power Probe 3
Uitgebreid accessoirepakket voor Power Probe 3
ECT-2000 kortsluiting en open circuits storingzoeker.

€

379 95

euro

De ECT-2000

De ECT-2000 Smartzender wordt aangesloten op de
accu, en de signaalsonde wordt verbonden met de
schakeling die moet worden getraceerd.
Smart zender genereert een kortgesloten of een
draadbreuk signaal, dat wordt gedetecteerd door de
Smart-ontvanger.
De schakeling kan nu worden gevolgd, zonder dat u
de panelen of bekleding hoeft te verwijderen.
Smart-ontvanger LED’s geven de richting aan van de
kortsluiting, waardoor giswerk wordt uitgesloten.
Detecteert en waarschuwt u meteen of een circuit is
kortgesloten of onderbroken.
U kunt ondertussen aan de bekabeling of stekkers
trekken/bewegen om te kijken of er een verandering
optreedt in het onderbroken of kortgesloten circuit.

•
•

Voor 12 t/m 24 Volt systemen.
Met geluid en lamp aanduiding.
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Smeernippel reiniger
- S0236
Toepassing: doe in de houder een beetje
vet spray en doe de geleider er terug in
en sla er op met een 350 grams hamer.
Hierdoor wordt de smeernippel geheel
gereinigd.
Inclusief extra flexibel hulpstuk.

€

One touch
magnetische
bithouder

euro

- S0441-1111
Lengte 67mm.
Magnetisch.
Met drukknop.
¼ bit houder
DIN 3126/ISO1173 – C6,3

€

89 95

8 95

euro

Uitschuifbare Led Lamp
- S0032
7 Led’s, 50% meer lichtopbrengst dan de concurentie.
Lichtopbrengst is 65 Lumens (6 LED) en 25 Lumens
boven licht. Beschermde body tegen het vallen.
Ingeschoven 16,5 cm, uitgeschoven 23,5 cm.
Met Magneet in de onderkant verwerkt.
Gebruikt 2x AAA batterijen.

€

24 95

euro

Front Sleutel Protectie

€

143 95

euro

- CCCPPSS113
Bescherm de koplampen,V bumper,L scherm,R
scherm,grill enz. 1 maat past op alles van
MINI t/m Hummer. Uniek,Wielbereikbaarheid.
Heeft lampen test ondergaan en kan de
warmte hebben. Radiateursectie met nylon
zodat de motor gewoon kan draaien. Totaal uit
wasbaar. Wordt geleverd in opbergzak.
Uniek u kunt op aanvraag er een bedrijfslogo
of merk op laten drukken.

Deep Spline Wrench set
- S0415
Zeer speciale korte sleutel set met Deep spline systeem.
Toepassing, in kleine ruimtes 6 verschillende maten bouten
kunnen los en vast gedraait worden. Materiaal; Cr-V Steel mat
chrome afgewerkt. 72 Tanden ratel mechanisme, per tand 4
graden. Links- en rechtsom switch. 180 graden flexibel.
Set is 12-delig Maten 8 t/m 19mm.

€

199 95

euro

0-graden ratel
- S159/FA
Draait zowel links- als rechtsom.
Pakt op elk moment. Aparte omschakeling
mechanisme. ½ aansluiting.
Patent product.

€

€

43 95

euro

79 50

euro

Butterfly Socket 12-delig
- S0237
Deze sleutels maken plekken bereikbaar waar u
met andere sleutels niet bij kunt. Hydraulische
leidingen, brandstofleidingen, sensoren etc.
Sleutels passen op metrisch en SAE maten en zijn
toepasbaar voor gebruik met ratel.
12-delig
10 mm, 11,2mm & 7/16”, 12mm-13mm & 1/2”,
14mm & 9/16”, 16mm & 5/8”, 17mm - 18mm &
11/16”, 19mm - 20mm & 3/4”, 21mm - 22mm &
13/16” - 7/8”, 23mm - 24mm & 15/16”, 27mm &
1-1/6”, 30mm & 1-3/16”, 32mm & 1-1/4”

€

219 95

euro
*Kleinere set of los prijs op aanvraag

Key tag (250 st.)
- S0500
Labelmaat: 35mm x 76mm.
Beschrijfbare (maat: 32mm x
50mm) velden: Merk, Model,
Kleur, Kenteken en Nieuw/
Gebruikt.
Inhoud: 250 labels, 250 ringen en
2 onuitwisbare stiften.
Wordt geleverd in een blanco
witte kartonnen doos.
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Mini lift mobiel

Geen ruimte om nog een vaste brug te plaatsen? Maar is er voor de kleinere klussen
wel een extra brug nodig dan is dit de oplossing.
•
•
•

Verplaatsbare brug voor vele toepassingen.
Brug neemt weinig ruimte in beslag.
Europees patent product.

Hoogte lift 13 cm in gevouwen.
Maximale lift hoogte 155 cm.
Maximale gewicht op de lift 2500KG.
Mini lift eigen gewicht 115 kg.
Fabrieks garantie 3 jaar.
CE keurmerk.
6 bar lucht druk.

€

1990 00

euro

(eigen benodigheid is een compressor)

3 modellen leverbaar en meerdere accessoires.
Vraag naar de opties bij uw dealer.

UW DEALER

Alle in deze folder genoemde prijzen zijn exclusief BTW en exclusief verzendkosten.
Zet- en drukfouten voorbehouden.

