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CR.T4XL:
• 1 deksel: 
 - Uitgerust met een paneel met borgsysteem voor (plet-)hamers.
 -  Met PK-perforatie voor het ophangen van ander gereedschap 

(haken niet inbegrepen)
 - 2 gasveren voor meer gebruikscomfort.
•  2 inklapbare zijplaten die toegang geven tot een grote ruimte voor de zwaarste 

gereedschappen (tassen, spatels). De platen en ruimte zijn voorzien van een 
antislipbekleding.

•  3 laden (2 x 60 mm + 1 x 130 mm) compatibel met het modulesysteem en  
1 lade (hoogte 270 mm) voor het opbergen van omvangrijk en pneumatisch 
gereedschap.

CARROSSERIE SET IN FOAM MODULES: 
· MODM.SRLXLPB:
• 440.JP12A: Set van 12 ringsteeksleutels 440 van 7 tot 24 mm
• RL.NANO1: doppenset 1/4
• 83SH.JP9A: set van 9 lange inbussleutels met kogelkop van 1,5 tot 10 mm
• SL.161: stofdichte ratel 1/2’’
• 18 doppen 6-kant 1/2: SH.8 - SH.32
• S.210 - S.215: 2 verlengstukken 1/2 
• S.240A: cardangewricht 1/2
• S.120A: schuifhandgreep 1/2
• 3 steekringratelsleutels: 467B.8 - 10 - 13

· MODM.A8XLPB:
• ANX275.J5: 5 lange Torx schroevendraaiers
• AN3x75 - AN3,5x100 - AN4x100 - AN5,5x125: 4 sleufschroevendraaiers
• AWH6,5x150 - AWH8x175: 2 sleufschroevendraaiers met moer
• ANP1x100 - ANP2x125: 2 PH schroevendraaiers
• CR.D1: tang voor demontage van clips
• CR.D10: trekker voor ruitenwisserarmen

• CHRONO.8M3A: gereedschapswagen 8 laden - rood
• MOD.55-1: module met 7 verdiepte ringsleutels van 6 tot 19 mm
• MOD.440-1XL: module met 17 ringsteeksleutels met OGV®-profiel
• MOD.A1: module 8 schroevendraaiers
• MOD.ANXR: module 7 schroevendraaiers Resistorx®

• MOD.CPE: module 3 monteurstangen
• MOD.MI7: module slaggereedschap 205
• MOD.PR11: module waterpomp - en griptang
• MOD.R161-26: module met stofdichte ratel, 6-kant doppen 1/4”,  

accessoires, inbussleutels en schroefbits
• MOD.S161-36: module met stofdichte ratel, 6-kant doppen 1/2” 

en accessoires (+ PL.S384)
• PL.655: 3 x blokkeergoot

· MODM.MICPEXLPB:
• 181A.25CPE: waterpomptang
• 185.20CPE: tang met halfronde bekken
• 192.16CPE: zijkniptang
• 501A: griptang
• 200H.32: bankhamer Hickory 32 mm
• 208A.32CBA: kunststof hamer 32 mm
• 263.20: koudbeitel
• 256.6: precisie centerpunt 6 mm
• 248.4 - 5 - 6 mm: 3 lange doorslagen
• 259: extra platte beitel
• 980C: allessnijder – schuine bekken

· CARROSSERIE GEREEDSCHAPSSET:
• 850.S350: gefreesde standaardvijl
• 851C: houder voor gefreesde vijlen
• 860H.28: hamer met ronde kop 28 mm
• 861D.30: postiljonhamer
• 862D.60: platte plethamer
• 867D: plethamer voor ophalen
• 870B: amerikaanse tas
• 871B.45: dunnen gebogen tas
• 874A: vingertas
• 875.3: lange rechte lepel
• 906A: lange bolvormige tas
• CR.D5: set van 5 bekledingsvorken
• CR.SB-J2: set van 2 zelfverstellende schuurblokken

GEREEDSCHAPSWAGEN VOOR PLAATWERK 
MET FOAM MODULE SET VOOR 3 LADEN

GEREEDSCHAPSWAGEN 8 LADEN CHRONO+ 
MET 3 GEVULDE LADEN

BESCHIKBAAR 
VANAF 15 OKTOBER

SPOTLIGHT 2018

JET.CAR2PB SPOTLIGHT20182074,00€ 999,00€
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GEREEDSCHAPSWAGEN 
CHRONO.M3A 6 LADEN
• 4 laden hoogte 60 mm = 12 modules
• 1 lade hoogte 130 mm = 3 modules
• 1 lade hoogte 270 mm
•  Wordt geleverd met 6 tussenschotten  

voor laden van 60 mm en  
2 tussenschotten voor de laden  
van 130 mm

•  De lade van 270 mm kan eveneens 
modules opbergen

• Gewicht: 67,50 kg

GEREEDSCHAPSWAGEN 
CHRONO.M3A 7 LADEN
• 5 laden hoogte 60 mm = 15 modules
• 1 lade hoogte 130 mm = 3 modules
• 1 lade hoogte 200 mm
•  Wordt geleverd met 6 tussenschotten  

voor laden van 60 mm en  
2 tussenschotten voor de laden  
van 130 mm

•  De lade van 200 mm kan eveneens 
modules opbergen

• Gewicht: 69,50 kg

JET.8M3 MET FOAM MODULES SET  
VOOR 3 LADEN EN TOUGHSYSTEM 
ACCESSOIRES
• JET.8M3: gereedschapswagen 8 laden - 3 modules breed
• MODM.RJSPB: module ratels en doppen 1/4” - 3/8” - 1/2”
• MODM.A456PB: maxi module schroevendraaiers
• MODM.467BJ12: module 12 anti-slip steekringratelsleutels
• MODM.CPE1: module 4 monteurstangen
• MODM.MI7: module slaggereedschap 205C
• BSYS.BPMUSICPB: ToughSystem Radio
• JET.A18: ToughSystem support (inclusief 2 sets BSYS.CKP)
• BSYS.BPTO280: ToughSystem open gereedschapsbak 
• BSYS.CKP: 1 set ophangbeugels (extra geleverd)
• CL3.BA1820: Accu 18V, 2Ah

MODULE POWERTOOLS
• CL3.CH18SP2: slagmoersleutel 18V + accu + lader
• CL3.P18SD: Boormachine 18V + accu
•  Korte slagdoppen 1/2 NS.8 - 10 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 24  

27 - 30 - 32A
• NS.215A: verlengstuk
• 222A.TJ19: set geslepen boren
• Inbusbits NSHM.5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14
• E.120PB: set van 28 bits 

‘Extra stevig’ breed werkblad (560 x 540 mm)
·  Polypropyleen dat bestand is tegen schokken en  

bepaalde vloeistoffen
· Het plaatsen van een houten bovenblad is mogelijk
·  2 ‘soft-cover’ geïntegreerde handvaten: 

* 1 om de wagen voort te duwen 
* 1 om de wagen op te heffen om obstakels te vermijden

· Uitsparingen voor 3 schroevendraaiers

Laden
·  Uitgerust met zelfsluitende  

ladegeleiders
·  Metalen alulook handgrepen; 

eenvoudig te reiningen
·  3 manieren om de laden 

te openen
Accessoires
·  Standaard uitgeleverd met een papierrolhouder 

en flaconhouder ( niet gemonteerd geleverd )
·  Compatibel met de JET+ accessoires  

( met uitz van de bankschroefhouder )

NIEUWE CHRONO
BESCHIKBAAR 
VANAF 15 OKTOBER

BESCHIKBAAR 
VANAF 15 OKTOBER

1. 2. 3.

GEREEDSCHAPSWAGEN 
CHRONO.M3A 8 LADEN
• 6 laden hoogte 60 mm = 18 modules
• 2 laden hoogte 130 mm = 6 modules
•  Wordt geleverd met 6 tussenschotten voor laden  

van 60 mm en 2 tussenschotten voor de laden  
van 130 mm

• Gewicht: 71,00 kg

TOP CASE CHRONO.M3A 4 LADEN,  
3 MODULES PER LADE
•   3 laden hoogte van 60 mm = 9 modules
•  1 lade hoogte van 130 mm = 3 modules 
• Verdeelde toelaatbare belasting per lade
- lade van 60 mm: 20 kg
- lade van 130 mm: 25 kg

BOVENBLAD:
·  Groot werkblad van vezelversterkt polypropyleen  
(bestand tegen een statische belasting van 700 kg)

·  Ingebouwde randen om te voorkomen dat gereedschap  
van de wagen af valt wanneer ermee wordt gereden.

·  Bestand tegen schokken en koolwaterstoffen.
· 2 ingebouwde handgrepen

VEILIGHEID:
·  Slot aan de zijkant 
·  Centrale vergrendeling door middel van een slot met 
sleutel, inclusief 2 sleutels waarvan 1 scharnierend

·  Geleverd met een verbindingsset voor  
een snelle en veilige montage op de CHRONO.M3A

850kg Statische 
belasting

CHRONO.6M3A

CHRONO.C4M3A

CHRONO.7M3A

JET.8M3CMMTS17

MODM.CL3CH18SP2CHRONO.8M3A

539,00€

659,00€ 370,00€

599,00€

1895,00€

799,00€
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BANKSCHROEF STEUN
•  De houder kan rechtstreeks op het werkblad  

met de buizen bevestigd worden.  
Hierdoor hebt u geen schade aan uw werkblad

•  Robuust houten werkblad 40 mm dikte  
waarop de bankschroef gemonteerd kan worden  
(niet meegeleverd)

•  Te gebruiken met de gereedschapswagens JET+

INKLAPBAAR 
WERKBLAD VOOR 
GEREEDSCHAPSWAGENS
•  Robuust inklapbaar werkblad voor het vergroten van 

de werkruimte indien gewenst, of gewoon als steun
•  Laadvermogen: 20 kg
•  ABS materiaal voor extra duurzaamheid en  

makkelijk reinigen
•  Eenvoudig te monteren op de  

gereedschapswagen, aan beide kanten
•  Veiligheid gegarandeerd
•  Te gebruiken met de gereedschapswagens  

JET+, CHRONO+

BSYS.BP150: BP150 KOFFER SMALL
•  2 uitneembare organisers in het deksel
•  2 handvaten om de koffer in verschillende posities gemakkelijk te kunnen oppakken
•  Afmetingen: L 55.4 x B 33.5 x H 15.8 cm

BSYS.BPTO280: OPEN GEREEDSCHAPSBAK
• Grote stevige metalen handvat voor comfortabel transport
• Grote opening voor gemakkelijke toegang tot uw materiaal
• Afmetingen: L 55.4 x B 33.5 x H 27.5 cm

BSYS.BPT450: GEREEDSCHAPSWAGEN  
MET UITNEEMBARE ORGANISER
• Brede bi-materiaal telescopische handgreep geeft extra comfort tijdens het duwen of trekken
• High quality wielen (diam 18 cm) voor optimale mobiliteit
• Vergrendelingssysteem voor extra veiligheid
• Koffer met een maximale belasting tot 40 kg; telescopische handgreep tot 70 kg
• Afmetingen: L 59.7 x B 48 x H 99 cm

BSYS.BPMUSICPB: DAB+ RADIO MET LAADFUNCTIE
• Premium geluidskwaliteit door 4 tweeters en 2 subwoofers en DAB+ radio-ontvanger
• Geïntegreerde lader ( 12V tot 20V ) zodat uw radio steeds klaar voor gebruik is
• Bluetooth® technologie, 3,5 mm AUX ingang en USB laadpoort voor extra vrijheid
• Bedieningspaneel met achtergrondverlichting en knoppen met rubberen bescherming
• Beschermde opbergvakken voor de accu, lader en overige elektronische apparaten
• Geleverd zonder accu (CL3.BA1820)
• Afmetingen: L 55 x B 33.5 x H 15.5 cm

BSYS.TR: TROLLEY
• In de hoogte verstelbare beugels, geschikt voor ladingen tot 60 kg per paar
• Breed stevig bekleed handvat voor een betere grip
• Stevige rubberen wielen (diam 22 cm) voor extra wendbaarheid
• De draagplaat en de beugels kunnen worden dichtgeklapt zodat de trolley minder plaats inneemt
•  Centraal vergrendelingsmechanisme om de units aan het frame vast te maken. 

Kan worden vergrendeld met een hangslot (niet meegeleverd)
• Afmetingen: L68.5 x B 51.4 x H 111.3 cm

BSYS.BP300: BP300 KOFFER MEDIUM
•  Uitneembare organiser binnenin om kleine materialen te ordenen; groot opbergvolume
• 2 handvaten om de koffer in verschillende posities gemakkelijk te kunnen oppakken
• Afmetingen: L 55.4 x B 33.5 x H 31 cm

TOUGH BOX SUPPORT
•  Systeem om max 4 Tough system koffers of een 

radio te monteren
•   Eenvoudig te monteren aan de zijkant van een JET+
•  Standaard geleverd met 2 sets ophangbeugels 

(BSYS.CKP)

GEBRUIK  

JE BANKSCHROEF,  

ZONDER TEVEEL 

PLAATS TE VERLIEZEN 

OP JE  

WERKBLAD

Gemakkelijk te monteren  
en te demonteren

HEAVY DUTY CHRONO.M3 
ZWART
•  Groot houten bovenblad (760 x 540 mm), 

30 mm dik, met afgeronde hoeken
• Metalen handgreep
• Verdeelde toelaatbare belasting per lade: 50 kg
• Robuuste wielen voor extra manouvreerbaarheid
• Uitgerust met papierrolhouder en 2 flacon houders
• Afmetingen (997 x 848 x 540 mm)

2 IN 1:  

STEVIG EN  

VEILIG

-  Geïntegreerd safety lock systeem  
(slechts 1 lade gelijktijdig te openen)

-   Zelfsluitende ladegeleiders

PRAKTISCH
•  Zijdelingse clips om de radio  

aan een andere TOUGHSYSTEM 
koffer te koppelen

•  2 zijdelingse handgrepen om  
de koffer aan de trolley te 
koppelen en voor een betere grip

•  Ontluchtingsventiel 
(niet bij BSYS.BPT450)

RESISTENT
•  Bescherming tegen water en stof, met 

afdichting onder het deksel
• Verstevigde metalen scharnieren

UNIEKE OPBERGOPLOSSINGEN, ROBUUST EN MODULAIR, AANPASBAAR AAN UW BEHOEFTEN

20 kg

20 kg

30 kg

CHRONO.6GM3HD (6 laden)

CHRONO.8GM3HD (8 laden)

1000kg statische 
belading

JET.A17 JET.A16 JET.A18

BSYS.BP150

BSYS.BP300

BSYS.BPT0280

BSYS.BPT450

BSYS.BPMUSICPB

BSYS.TR

84,90€ 79,00€ 119,00€

779,00€

59,00€

69,00€

49,00€

119,00€

249,00€

189,00€819,00€
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SET SCHARNIERENDE ANTI SLIP  
STEEKRINGRATELSLEUTELS,  
METRISCHE MATEN IN HOUDER
•  Set van 10 anti slip scharnierende steekringratelsleutels:  

467BF.8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
•  Scharnierende ringkop 180°. Sleutel 15° gebogen
•  Bestand tegen chemische producten en schokken
•  Gewicht: 1,45 kg

11 DELIGE DOPPENSET 6-KANT  
VAST-/ LOSSCHROEVEN 1/4” 
MET DOORSTEEKRATEL R.180HX
•  De koffer bevat:
•  1 doorsteekratel met flexibele kop 1/4’ R.180HX
•  10 doorsteekdoppen 6-kant: R.HX 5,5 tot 14 mm

NIEUWE RATEL R.180HX
•  Doorsteekratelkop
•  180° flexibele kop met vergrendeling
•  Ultra compact
•  Ideaal voor het vast-en losdraaien  

van moeren op een lange doorgestoken  
schroefdraad

SET KORTE ANTI SLIP  
STEEKRINGRATELSLEUTELS,  
METRISCHE MATEN IN HOUDER
•  Set van 6 anti slip scharnierende steekringratelsleutels:  

467BF.8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
•  Bestand tegen chemische producten en schokken
•  Gewicht: 0,420 kg

Ideaal voor het vast-en 
losdraaien van moeren op 

een lange doorgestoken 
schroefdraad

DUURZAAM: 
20% langere levensduur  

(30.000 cycli)
PERFORMANTIE: 

nieuw design van de snijvlakken zorgt voor 
20% meer efficiëntie
TERUGSTELVEER: 

vereenvoudigde grippositie en 
verminderde spanning bij intensief gebruik

ERGONOMIE: 
het bredere handvat bi-materiaal, brengt 

25% extra comfort en grip
KRACHT MAXIMALISATIE: 

grotere hefboomarm door de positie van 
de scharnier-as

TETHER-KLAAR: 
voorzien van oog voor veilig werken op 

hoogte

DUURZAAM: 
20% langere levensduur  
(30.000 cycli)
PERFORMANTIE: 
nieuw design van de snijvlakken zorgt voor 
20% meer efficiëntie
TERUGSTELVEER: 
vereenvoudigde grippositie en 
verminderde spanning bij intensief gebruik
ERGONOMIE: 
het bredere handvat bi-materiaal, brengt 
25% extra comfort en grip
KRACHT MAXIMALISATIE: 
grotere hefboomarm door de positie van 
de scharnier-as
TETHER-KLAAR: 
voorzien van oog voor  
veilig werken op hoogte

ZIJKNIPTANG
•  Kniptangen ontworpen om nauwkeurig alle soorten 

draad door te knippen: pianodraad, zachte 
draad, moderne materialen (max. 200 kg/mm²)

• Zijkniptang:160 mm - 180 mm - 200 mm

ZIJKNIPTANG - ELEKTRICIENSMODEL
•  Zijkniptang - elektriciensmodel 140 mm / 160 mm
•  Smalle kop voor moeilijk toegankelijke en krappe plekken  

(elektriciteitskasten, bekabelingswerk).
•  Bijna vlakke kniptangen ontworpen om nauwkeurig door  

alle soorten draad te knippen: harde draden (max. 160 kg/m²),  
fijne koperdraad, moderne materialen 

TANGENSET
•  192A.16CPE: zijkniptang 160 mm  

+ 181A.25CPE: waterpomptang met doorgestoken scharnier

192A.16CPE

192A.18CPE

192A.20CPE

192A.16CPE

181A.25CPE

- 20,1 mm 

DE VORK 

SLIPT 

NIET DOOR  

OP DE BOUT
DE VORK 

SLIPT 

NIET DOOR  

OP DE BOUT

467BF.JP10 467BS.JP6

RXPICO

192A.20CPE 

192A.18CPE

192A.16CPE

391A.16CPE (160 mm) CPE.A0

391A.14CPE (140 mm)

160,60€ 72,30€

69,00€

28,90€

22,50€

20,00€

27,50€ 41,90€

26,25€
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DE MOBIELE OPLOSSING 
• Makkelijk in gebruik 
• Ergonomisch 
• Licht in gewicht 
• Neemt weinig plaats in 
• Geen matrijzen nodig: tijdswinst

HOOFDLAMP 
MET BEWEGINGSSENSOR
• 2 Helderheidsstanden:
 - 50 lumen mode NORMAAL 
 - 200 lumen mode BOOST 
• Dichtheid: IP 54
•  Autonomie: tot 16u bij NORMALE modus en tot 4u bij BOOST modus
•  Bewegingssensor: de lamp wordt geactiveerd door beweging  

van de hand voor de sensor
• Comfortabele pasvorm door de verstelbare hoofdband
• Werkt met 3 AAA batterijen (batterijen inbegrepen)

AMPERE TANG 5 MA - 30A 
• Voor het meten van stroom zonder contact
• Meting van AC / DC: 5 mA – 30A
• Meting van lage wisselstroom AC en continuestroom DC
• Diameter van de bekken: 19 mm
• Max. toegestane kabeldiameter: 19 mm
• Meetcategorie: IV - 600 Volt
• Te gebruiken met de meeste multimeters
• Manuele instelling van het nulpunt
• Uitstekend geschikt voor de multimeters van FACOM 711, 711A, 714 en 714A

OPVOUWBARE MOTORKAPLAMP-  
WERKLAMP OP ACCU
• Lichtopbrengst: 600 tot 1200 Lumen
• IPX5 spatwaterdicht
• Opvouwbaar voor een eenvoudige stockage
• Instelbaar op 0°, 90° en 180°
•  Draaibare, beklede aluminium haken voor een goede grip op elke motorkap of 

op het dak van een auto
• Uitstekende autonomie: tot 6uren gebruik met een 18V - 2Ah accu
• Passieve infraroodsensor
• Afmetingen: 130 - 182 cm
•  Verwijderbare magnetische lamp 80 Lumen. Deze lamp is oplaadbaar via de 

hoofdunit in 3,5 uren. 7u Autonomie
• Geleverd met een 2 Ah Li-Ion accu en lader
• compatibel met de 18V accu van Facom/Dewalt

SERKAN 360° KABELSCHOENTANG 
Zelfinstellende aanpassing aan de gewenste grootte van de kabeluiteinden:  
geen krimpfout door gebruik van de verkeerde matrijs en geen onnodig  
aankopen van diverse matrijzen:
•  Vierkant-persen
•  Zeskant-persen voor kleinere contactvlakken
•  Doorsnede: 0,14 - 10 mm²
•  Geschikt voor alle geïsoleerde en niet-geïsoleerde kabeluiteinden
•  Zijdelingse invoering van de kabeluiteinden in het gereedschap.  

Ideaal voor repetitieve handelingen
•  Uitgerust met een ratelsysteem om een optimaal krimpen te garanderen
•  Constante, hoge krimpkwaliteit met eindvergrendeling
•  Krimpdruk is in de fabriek nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd)
•  Minimale krachtinspanning vereist door de hefboomconstructie
• Ergonomische handvaten: de tang ontglipt u niet tijdens gebruik

DRAADLOZE KLEUR LED 
INSPECTIELAMP
• 2 modi (kleurweergave):
 - 4500 Kelvin voor donkere oppervlakten
 - 6500 Kelvin voor lichte oppervlakten
• Lichtopbrengst: 500 lumen; 3 uren autonomie
• CRI95 LED, voor perfecte kleurechtheid
•  Voorzien van een vervangbare lenscover voor gemakkelijk  

onderhoud en als bescherming tegen stof en verf
• Uitgerust met een magneet en stootrubbers
• Integrale ophanghaak, voor installatie in de werkplaats.
• Laadindicator voor de batterij
• Onmisbaar bij alle spuit-, polijst- en poetswerkzaamheden

AMPERE TANG 20 MA - 1500A
• Voor het meten van stroom zonder contact
• Meting van AC / DC: 20 mA – 400A
• Meting van AC / DC: 400 mA – 1500A -> 2 werkposities
• Meting van wisselstroom AC en continuestroom DC
• Diameter van de bekken: 53 mm
• Max. toegestane kabeldiameter: 52 mm
• Meetcategorie: IV - 600 Volt
• Te gebruiken met de meeste multimeters
• Manuele instelling van het nulpunt
• Uitstekend geschikt voor de multimeters van FACOM 711, 711A, 714 en 714A

Professionele oplaadbare 
motorkaplamp met 

kleminrichting.  
Geen getob met 
verlengkabels!!!

- De LED lamp die een 
exacte kleurmatch 

mogelijk maakt

- Knikbaar

Extra laag meetbereik

Kan gebruikt worden voor 
lekstroom-detectie tijdens 

het auto-onderhoud.

Draaibare kop

bewegingssensor

Breed meetbereik

Voor automotive en 
industrieel gebruik

  19 mm
  53 mm

ON-OFF

Voor donkere 
kleuroppervlakken

4500K

6500K
Voor lichte 
kleuroppervlakken

PRAKTISCH 
KRACHTIG

VERWIJDERBARE 

MAGNETISCHE

LAMP

779.FRT2 779.CML 720.P1500

FCL045D1-QW 985905

720.P3046,40€ 195,00€149,00€ 99,00€

299,00€ 149,99€
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STARTBOOSTER 12 VOLT
• Vermogensschakelaar en alarm tegen omkeren van de polariteit
• Beveiligingszekering 300A
• Nieuwe accu AGM 22 Ah
• Piekstroomsterkte max: 3500A
• Startstroomsterkte max: 1300A
• TCFC: 780A
• Kabels in koper 2 x 1,55 m, dubbele isolatie 25 mm²
• Klemmen 650A
• Laadindicator: analoge voltmeter
• 2V 20A sigarettenaansteker, beveiligd met zekering 16A
• Automatische oplader 2A, druppellader

OBDII MEMORY SAVER 
•  De OBDII Memory Saver is ontwikkeld om het interne geheugen van de auto  

te beschermen, wanneer de accu los wordt gekoppeld.  
(radio, diagnose code, ...)

•  Dit toestel wordt aangesloten via de OBDII poort van de auto op de booster,  
die fungeert als externe accu

•  Voor alle 12 Volt voertuigen
•  16 punt OBD stekker. OBDS / EODS 

STARTBOOSTER 12 - 24 VOLT
• Speciaal voor landbouwwerktuigen, bussen, vrachtwagens, ed.
• Beveiligingszekering 500A en alarm tegen het omkeren van de polariteit
• Spanningsschakelaar 0V - 12V - 24V
• Capaciteit: 2 x 50 Ah
• Piekstroomsterkte max: 7750A
• Startstroomsterkte max: 3200A
• TCFC: 1000A
•  Kabels in koper 2 x 2,10 m,  

dubbele isolatie 70 mm²
• Klemmen in brons 850A
• Laadindicator: digitale voltmeter
• Automatische oplader 12V 7A, druppellader
• Aansluiting voor hulpkabels

WIELHEFFER VOOR VRACHTWAGENS 
EN BUSSEN, LANDBOUW  
EN GRAAFMACHINES
Capaciteit 1,5 T
•  Voor het hanteren van grote wielen met diameter tussen  

1 m en 2,2 m en 80 cm breedte
•  Maximale hefhoogte 686 mm
Vergrendelingsstang
•  Een top-wiel verbindingsstang houdt het wiel veilig in balans
Kogelgelagerde rollers
•  Eenvoudig roteren voor een makkelijke positionering bij de montage
Omkeerhendel aan de voet voor stijgen en dalen
•  Hydraulische handpomp
Gelagerde zwenkwielen met rem
•  Verbeterde mobiliteit dankzij de afneembare hendel

OPVOUWBARE WERKPLAATSKRAAN 500 KG 
Capaciteit 500 kg
•  4 posities van de arm
•  Maximale Hefhoogte: 1365 mm
•  Verchroomde cilinder - anticorrosie
Verstevigd frame:
•  Vierkante voet: ideaal voor het verplaatsen van halve europalletten
•  Manueel bediende hydraulische cilinder met overbelastingsventiel: 

Overdruk wordt op deze manier vermeden tijdens gebruik
Veiligheid:
•  Daalventiel met dodemansknop

WIELHEFFER VOOR BUSSEN  
EN VRACHTWAGENS
Capaciteit 250 kg
•  Voor het hanteren van grote wielen met diameter tussen 600 en 1100 mm
•  Verlengde steunrollen die op 3 verschillende posities kunnen  

gemonteerd worden, afhankelijk van de afmetingen van het wiel
Kogelgelagerde rollers
•  Eenvoudig roteren voor een makkelijke positionering  

bij de montage
Evenwicht
•  Evenwichtige gewichtsverdeling voor rechtopstaande stockage
•  Ergonomische hendel. Door deze hendel is de wielheffer  

makkelijk te bedienen door 1 monteurPRESTATIE 
INTENSIEF GEBRUIK 

VEILIGHEID

INTENSIEF GEBRUIK 
VEILIGHEID

PRAKTISCH 
EN VEILIG

Deze Memory saver 
is uitgerust met 

een instructie-en 
controlefunctie die u 

stap per stap begeleidt 
bij het aansluiten van 

het apparaat en u meldt 
of het apparaat goed 

aangesloten is

Geschikt voor het 
makkelijk en veilig 

(de-)monteren  
en hanteren van grote 
wielen van landbouw-  

en graafmachines.

PRAKTISCH EN VEILIG

WERKSTOEL 
VAN HALVE HOOGTE
•  Ideaal voor werk op halve hoogte  

aan de wielen, remmen of carrosserie
•  Dik pvc kussen
•  Grote stabiliteit op 4 wieltjes  

met een diameter van 75 mm
•  Magnetisch oppervlak om schroeven  

en kleine onderdelen vast te houden

Optionele kabels verkrijgbaar  
in de detailhandel: oa voor MAN,  

CATERPILLAR, OTAN…

Bij het monteren en 
demonteren van zware 

motorblokken, of gewoon 
bij het verplaatsen en tillen 

van andere zware lasten, 
komt een garagekraan 

goed uit
VEILIG EN 

BETROUWBAAR

B12.SECU B124.HD

B12OBD.M

DL.1500 DL.275

DL.500EU DTS.4A

559,00€ 2600,00€

49,90€

999,00€ 159,00€

569,00€ 175,00€
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TRANSMISSIEKRIK VOOR HET OPTILLEN  
VAN ONDERDELEN 1 TON
Capaciteit 1 T
• Versterkte frame met 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem
• Verchroomde cilinder - anticorrossie
Zwenkbare kop met verstelbare steunen
• Het te monteren onderdeel kan op 2 assen rusten 
• Veiligheidsketting voor meer veiligheid en stabiliteit
Hydraulische voetbediening
• Controle van de daalsnelheid
Handgreep
• Helpt bij het verplaatsen van de transmissiekrik eens geladen
• Hoogte: 895 mm tot 1820 mm
• Gewicht: 80 kg

GARAGEKRIK “VEILIGHEID” 2 T
Capaciteit 2 T
• Max. lichthoogte: 500 mm
• Minimale hoogte onder het chassis: 75 mm
• Maximale hoogte van het chassis: 135 mm
• Pedaal om snel te werken
• Dodemansvoorziening
• Regelbare daalsnelheid
•  Extra veiligheidsvoorziening: mechanische blokkering  

op 295 mm (met een 2e pedaal voor deblokkeren)
• Geleverd met een rubber plaatbeschermer                
• Afmetingen (L. x Br.): 705 x 270 mm
• Conform de machinerichtlijn 2006/42/EG - Norm EN1494+A1
• Gewicht: 37,5 kg

GARAGEKRIK
• Robuust huis in staal
• Minimale hefhoogte: 150 mm
• Maximale hefhoogte: 685 mm
• Voetpedaal om snel te stijgen
• Handgreep regelbaar naar 3 posities: 90° , 135° en 180°
• Daalsnelheidscontrole 
• Handstuurwiel
• Nylon wielen zorgen ervoor dat de ondergrond niet beschadigd wordt

Deze transmissiekrik is 
de ideale hulp voor de 

montage en demontage 
van versnellingsbakken, 

assen, en motoren

Nylon wielen - dit 
verhindert schade aan de 

werkvloer

Referentie Maat

VP.SOFTA-S S
VP.SOFTA-M M
VP.SOFTA-L L

VP.SOFTA-XL XL

VP.SOFTA-XXL XXL

Referentie Maat

VP.TSHIRT-S S
VP.TSHIRT-M M
VP.TSHIRT-L L

VP.TSHIRT-XL XL

VP.TSHIRT-XXL XXL

Referentie Maat

VP.POLOBLK-S S
VP.POLOBLK-M M
VP.POLOBLK-L L

VP.POLOBLK-XL XL

VP.POLOBLK-XXL XXL

SOFTSHELL VEST
•  Waterafstotend en ademend tot 8.000 mm en 1.000 mvp.
• Twee lage zakken met ritssluiting
• Aanpasbaar aan de zijkant d.m.v. een elastisch koord
• Aanpasbaar aan de polsen
•  Samenstelling: 94% polyester, 6% nonwoven elastaan  

met microfleece

T-SHIRT DICKIES
• Hoog kwalitatief T-shirt
• Geborduurd logo
• Samenstelling: 100% katoen, 180 gsm

POLO DICKIES
• Klassieke pasvorm
• Halsopening met 3 knopen
• Geborduurd logo
• Samenstelling: 100% katoen, 200 gsm

STEVIG 
EN KRACHTIG

ROBUUST EN 
BETROUWBAAR

5 TON 10 TON

Laadvermogen 5 T 10 T
Lengte 1506 mm 1630 mm

Gewicht 89 Kg 129 Kg

DL.1000 DL.200SECUA

DL.PL5 (5 T)

DL.PL10A (10 T)

VP.SOFTA-...

VP.TSHIRT-...

VP.POLOBLK-...

689,00€ 388,00€

649,00€

899,00€

74,10€

19,70€

31,10€
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SP.JET8M3TB
SP.JET8GM3TB 1799,00€

INRUILACTIE 
€ 200,00 TERUG
IN RUIL VOOR UW OUDE GEREEDSCHAPSWAGEN BIJ AANKOOP 
VAN EEN GEREEDSCHAPSWAGEN JET.8M3 OF JET.8GM3  
MET BOVENSTAANDE MODULESET

Re
f.:
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Adviesprijzen in €, excl. BTW - Geldig vanaf 15/10/2017 - 31/01/2018 en zolang 
de voorraad strekt - Onder voorbehoud van druk- en zetfouten, foto’s zijn niet 
bindend - BEBAT- en Recupelbijdrages zijn verrekend in de prijzen - V.U.:  
Stanley Black & Decker (FACOM), Egide Walschaertsstraat 16, B-2800 Mechelen

Stanley Black&Decker Belgium B.V.B.A. - Divisie FACOM 
Egide Walschaertsstraat  16 • 2800 Mechelen -  België 
Tel .  +32 (0)15 47 39 30 • Email  facom.belgium@sbdinc.com

Stanley Black&Decker Netherlands BV - Facom Netherlands 
Postbus 83 -  6120 AB BORN – NEDERLAND 
Tel.  0800 236 23 62 • Email .  facom.netherlands@sbdinc.com

Join us on  Facombenelux See us on  Facom GroupU
w
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