
THINK 
BIG!
Vi är delägare i BIG-gruppen, Nordens ledande 

fristående bygg- och industri kedja med många 

yrkesbutiker i Sverige och Norge. Vi kombinerar det 

fristående företagens styrkor med gemensamma 

stordriftsfördelar. Det gör att vi kan erbjuda dig både 

bra priser och gedigen fackexpertis tillsammans med 

stora regionala lager. Det du behöver helt enkelt. 

Kontakta oss eller besök big-gruppen.com 
för mer information.
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SKYDDSKÄNGA 9985 EXALTER BOA S3 ESD
En vattenavvisande skyddskänga, S3, med vriststöd för ökat skydd mot stötar. 
Den slitstarka yttersulan i nitrilgummi från Vibram® ger ett oslagbart grepp på 
underlaget för att kunna stå stadigt oavsett aktivitet. Kängan har en bekväm 
och ergonomisk konstruktion som gör den extra skön på foten. 
Aluminiumtåhätta och spiktrampskydd i PTC. Utrustad med BOA® Fit System 
som sitter på utsidan av kängan för att göra kängan smidigare. 
Antistatiska egenskaper. ESD-godkänd enligt IEC 61340-5-1.
EN ISO 20345:2011, S3 SRC HRO
Storlek: 34-47.

1295 KR

SKYDDSSKO 9965 EXALTER BOA S3 ESD
Vattenavvisande skyddssko, S3, med strumpliknande konstruktion vilket 
gör den mjukare och enklare att ta på och av. Yttersulan i nitrilgummi från 
Vibram® ger ett oslagbart grepp på underlaget för att kunna stå stadigt 
oavsett aktivitet. Aluminiumtåhätta och spiktrampskydd i PTC. 
Utrustad med BOA® Fit System på sidan för ökad flexibilitet. Antistatiska 
egenskaper. ESD-godkänd enligt 
IEC 61340-5-1. 
EN ISO 20345:2011, 
S3 SRC HRO
Storlek: 34-47.

1259 KR
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SKYDDSSKO PENTAGON BOA S3 ESD
Lätt skyddssko med tåhätta i komposit och med mjukt spiktrampskydd. 
Ovandel i HyperTex Pentagon som är ett material med god hållbarhet och 
prestanda. Innersula i polyurethan med dubbla stötdämpningszoner och hål-
fotsstöd. Yttersula i gummi. Mellansula med god dämpningsförmåga, stabilitet 
och lång livslängd. Halksäker slitsula i gummi. Boa snörsystem. Bred läst. 
Lämplig för industri-, transport-, lager- och byggarbete.
ESD-godkänd enligt IEC 61340-5-1.
EN ISO 20345:2011, S3 SRC.
Storlek: 36-48.

1229 KR

SKYDDSSKO DRAGON BOA S1P ESD
Sportig skyddssko tillverkad med insprutningsteknik. Tåhätta i komposit 
och mjukt spiktrampskydd i APT. Ovandel tillverkad i slitstark MoKnit-textil. 
Yttersula i 2 densitets polyurethan. Mellansulan har en mjukhet på 50 Shore 
A och ger tillsammans med Monitors SS 2.0 innersula en hög dämpning. 
BOA snörningsmekanism. Normal läst. ESD-godkänd enligt 
IEC 61340-5-1. EN ISO 20345:2011, S1P SRC.
Storlek: 35-47.

859 KR

SKYDDSSKO AIR R3 ROLLER 52375 BOA S3 ESD
Luftigt och vattenavvisande på samma gång. Med spiktrampskydd av stål och 
tåskydd av aluminium. BOA snörningsmekanism. Ovanmaterial i mikrofiber 
som är lättvättat och snabbtorkande. 3D-dry foder absorberar och transpor-
terar bort fukt. Yttersula i PU som ger bra grepp, är flexibel och ger bra stöt-
dämpning. Stötupptagning i klacken. Antistatiska egenskaper. ESD-godkänd 
enligt IEC 61340-5-1. EN ISO 20345:2011, S3 SRC
Storlek: 35-48.

SKYDDSSKO AIR R4 ROLLER 52385 
BOA S1P ESD
Skyddssko med sulkonstruktionen SieviAir, som avlägsnar 
den fukt som uppstår genom luftkanaler i sidorna av sulans 
botten. Med spiktrampskydd av stål och tåhätta i aluminium. 
Ovandel i mikrofiber och PU-läder. 3D-dry foder som 
absorberar och transporterar bort fukt. 
FlexEnergy i klacken ger maximal stötdämpning. 
Antistatiska egenskaper. 
ESD-godkänd enligt IEC 61340-5-1. EN 
ISO 20345:2011, S1P SRC.
Storlek: 35-48.

1559 KR

Extra prisvärt

1495 KR



444444

MONTAGEHANDSKE NITRIL 8801R INFINITY
TEGERA® Infinity™ 8801R är en pålitlig handske som lämpar sig för de flesta 
arbetssituationer som kräver fingertoppskänsla i både torra och fuktiga mil-
jöer. Den skummade greppytan ger ett mycket bra grepp. Med suverän, tight 
passform och all komfort man kan 
förvänta sig av en Infinity-handske.
Överensstämmer med CE kategori 2, 
EN 388:2016 4121X, 
EN 407:2004, 
X1XXXX, 
EN 420:2003+ 
A1:2009.
Storlek: 5-11.

22 KR

MONTAGEHANDSKE 
AMARA 5547AM
Montagehandske av slitstark amara (syntetiskt 
läder) och ovandel av polyester. Med förstärkt 
pekfinger och elastiskt band runt handleden för 
bättre passform. Handsken är ofodrad. Mjuk och 
smidig, passar för monteringsarbeten, lagerarbe-
ten, olika typer av installationsarbeten och 
finmonteringsarbeten. Överensstämmer med 
CE kategori 2, EN 388:2016-2131X.
Storlek: 7-11.

21 KR

MONTAGEHANDSKE NITRIL 
5316NI MED NOPPOR
Montagehandske med noppor. Handske 
tillverkad av nylon, doppad i nitril med 
nitrilnoppor. Användarvänlig handske som 
passar inom de flesta områden. Med för-
stärkt tumme och noppor i handflatan för bra 
grepp. Liner av nylon/spandex. Doppning av 
skummad slim nitril. Överensstämmer med 
CE kategori 2. EN ISO 21420:2020. EN 
388:2016-4121X. Oeko-tex.
Storlek: 7-11.

JACKA 1201 PRACTICAL SOFTSHELL
Vattenavvisande jacka i lättviktssoftshell. Bröstficka med 
ID-kortsfack, rymliga framfickor med blixtlås. Innerfickor. 
Tumgrepp i ärmsluten, reglerbar med dragsko i nederkant 
och YKK frontblixtlås. Material: 96% polyester, 4% elastan. 
Vikt: 280 g/m². Färg: Svart, blå, mörkgrå, brun, orange, 
royalblå, grön och röd. Storlek: XS-4XL.

295 KR

SKÄRSKYDDSHANDSKE 8805R INFINITY
Den extra tunna 18gg linern i kombination med doppningstekniken Infinity™ 
resulterar i en extra mjuk och följsam handske. De supertunna, skärbeständiga 
fibrerna ger också extra slitstyrka och hållbarhet. Perfekt för 
tillverkning och montering eller för krävande miljöer där det kan 
förekomma vassa kanter. En extra fördel är att 
handsken kan användas med 
pekskärm. Greppyta av en 
följsam och slitstark nitrildoppning. 
Premiumkvalité när man vill skydda 
sina händer på bästa sätt. 
Överensstämmer med 
CE kategori 2, 
EN 388:2016 4X41B, 
EN 407:2004 X1XXXX,  
EN 420:2003 + 
A1:2009.
Storlek: 6-11.

59 KR
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VARSELJACKA 
STRETCH 4517 SSL, KLASS 1
Mjuk varseljacka i ett slitstarkt 4-vägs stretch-
material med andasfunktion. Smidig arbetsjacka 
med stretchreflexer för extra rörelsefrihet. Elastisk 
bandkantning i ärmslut och nederkant. Förlängd 
rygg. Material: 100% polyester. Vikt: 250 g/m².
Storlek: Varselgul/marinblå XS-4XL. 
Varselgul/svart och varselorange/marinblå 
XS-3XL.

629 KR

HANTVERKARBYXA 
2164 STRETCH
Smidig hantverksbyxa med paneler i form av 
grenkil i stretch-Cordura® och knäskyddsfickor 
med sidpaneler i stretch-Cordura®. Förböjda knän 
i slitstark FA™ med två höjdnivåer för knäskydden. 
Mesh i knävecken för ventilation. 
Rymliga hölsterfickor med förstärkt insida. 
Hammarhank. Tumstocksficka med knivhållare. 
Snedställd benficka med 
funktionella fack. 
Förstärkt benslut med 
dragsko. 
Material: 60% bomull, 
40% polyester. 
Vikt: 280 g/m².
Färg: Svart/svart, 
marinblå/svart, 
mörkgrå/svart.
Storlek: C44-C62, 
C146-C156, D84-124.

695 KR

KR

HANTVERKARBYXA VARSEL 
STRETCH 2608 FASG KLASS 1
Hantverkarbyxa i FAS®-bomull med partier i 
4-vägsstretch i grenen och på lårens insida. 
Slitstark byxa med Cordura-förstärkningar på 
fickor och knäfickor. Bekväm passform med extra 
stretch i midjan genom breda ribbstickade partier.
Material: 100% FAS-bomull. Fluorescerande 
material i smuts-, olje- och vattenavvisande 80% 
polyester, 20% bomull. Stretchmaterial 91% nylon, 
9% elastan. Vikt: 375 g/m², stretchmaterial 
250 g/m². Färg: Gul/marinblå, gul/svart. 
Storlek: C44-C66, C146-C156, D84-D120.

895 KR

SKALJACKA 
GORE-TEX 4864 GXP
Vatten- och vindtät skaljacka i smidigt 
GORE-TEX-material med extremt hög andas-
funktion. En lätt och mjuk funktionsjacka med 
reflexdetaljer. Alla sömmar är tejpade. Maskintvätt 
60°. Stort användningsområde, vår-, höst-, vinter- 
och regnplagg i ett. ePTFEmembran. Fickor med 
dragkedja. Vattenpelare 28 000 mm.
Material: 100% polyester, 
2-lagers Gore-Tex-laminat, 
taftfoder 100% polyester. 
Vikt: Yttertyg 151 g/m², 
foder 67 g/m².
Färg: Svart/gul.
Storlek: XS- 3XL.

1895 KR
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SKYDDSSKO 78241 
MAGNI LOW BOA S3 ESD
Skyddssko för hantverkaren med en 
fantastisk komfort och dämpning. 
Modellen har spiktrampskydd och tåhätta. 
Står emot väta genom ett Helly Tech membran. 
Boa Fit System ger smidig åtkomst. 
EN ISO 20345:2011, S3 SRC.
Storlek: 36-48.

1239 KR

HUVJACKA 79197 
CHELSEA EVOLUTION
Mjuk hoodtröja med hel dragkedja 
samt två framfickor. 
Material: 80% bomull, 20% polyester. 
Vikt: 320 g/m². 
Färg: Gråmelerad, svart.
Storlek: S-4XL.

495 KR

edja
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1239 KR

HANTVERKARBYXA 
KENSINGTON 77570
Smidig hantverksbyxa i fyrvägsstretch 
med avsmalnande byxben. Plats för 
knäskydd och möjlighet att zippa av 
hängfickor. Material: Fyrvägsstretch 94% 
polyamid, 6% elastan. Vikt: 244 g/m². 
Stretch-Cordura 97% polyamid, 
3% elastan. Vikt: 307 g/m². Färg: Svart.
Storlek: C44-C64, D88-D116.

1149 KR

SKALJACKA KENSINGTON 71080
Stilren skaljacka som står emot vind och väta. 
Avtagbar huva med reflexdetaljer på utvalda ställen.
Material: 100% polyester. Vikt: 215 g/m². 
Färg: Svart, Marinblå.

1149 KR
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HUVUDSTÄLLNING- VISIR (SIKTSKIVA)
Uppfällbar, utbytbar, kantförstärkt skärm. Huvudställning med brett 
ställbart resårbandställ. Överenstämmer med EN 166, klass 2F.
Siktskiva beställes separat.

Extra prisvärt

95 KR

HÖRSEL-/HJÄLMKÅPA VERISHIELD VS110/VS110H
Passiv hjälmkåpa/hörselskåpa som är anpassad för miljöer där låg dämpning 
krävs. Utformad för att ge optimal komfort under långa användningsperioder. 
Bekväm passform för många olika huvudstorlekar. 
Bred kåpöppning, perfekt för personer med större öron eller som bär 
hörapparater. Memory foam öronkuddar, unikt skum som anpassar 
sig efter huvudformen, minskar trycket på huvudet och ökar komforten. 
Lätt vadderat huvudband. Oljebeständig kåpyta som tål oljiga, 
tunga arbetsmiljöer och regelbunden rengöring.
ABS-formgjuten med invändig ljudskärmsdesign för lättare vikt. 
Luftflödesreglering för optimal dämpning över alla frekvenser.
Dämpningsvärde SNR 27.

Hjässbygel Verishield 

VS110

Art nr 3280-8206

Hjälmfäste Verishield 

VS110H

Art nr 3280-8214

FALLSKYDDSPAKET DURAFLEX H-DESIGN TAK
Innehåll: Sele i H-Design, 2-punktsele med axelband i stretchmaterialet 
Duraflex för ökad komfort och rörelsefrihet. D-ring på rygg och bandöglor på 
bröstet. Justerbart bröstband med snabbspänne, fallindikatorer på rygg-
plattan. RG 300 rep med glidlås 20 m, Edge-testad (skarpkantstestad och 
godkänd), förankringssling 0,8 m och förvaringspåse Miller (grön). 
Godkänd för 140 kg. Standard: EN 361, EN 353-2:2002.
Glöm ej årlig besiktning. Ta kontakt med ditt BIG-företag.

Art nr 3400-0414

2195 KR

Huvudställning CB14 med huvudband.

Art nr 1005-7867

75 KR

Visir Clearways CB14/CB20.

Art nr 1398-7771

65 KR

Hjäs

Art 

7



88

Hjässbygel PELTOR WS6 ALERT XPI APP

Art nr 3280-8040

3295 KR

Hjälmfäste PELTOR WS6 ALERT XPI APP

Art nr 3280-8057

3295 KR

HJÄLMFÄSTE ELLER HJÄSSBYGEL 
BLUETOOTH WS6 ALERT XPI APP
Utrustad med bullerreducerad mikrofon, Bluetooth MultiPoint-teknik, 
FM-radio och medhörning. Bluetooth MultiPoint för att kunna ansluta en 
eller två enheter. Hög bullerdämpning. Batteritid på upp till 78 timmar. 
Kompatibel med applikationen 3M Connected Equipment App, 
som laddas ner till telefonen från App Store eller Google Play. 
Levereras med extra rosa kåpskal, extra hygiensats, mikrofonskyddstejp 
och 2 st 1,5 V AA-batterier. Överensstämmer med EN 352-1:2002, 
EN 352-3:2002, EN 352-4:2001/A1:2005, EN 352-6:2002, 
EN 352-8:2008.

När världen är 
välvd och inte platt

3M™ Speedglas™ Svetshjälm G5-02 är utrustad med världens 
första välvda automatiskt nedbländande svetsglas.
Med en av de senaste innovationerna från 3M™ Speedglas™

– Curved Glass-tekniken. Svetsglaset följer huvudets rundning 
och är mer i linje med ditt perifera synfält. 
Tänk efter: 
Ju bredare ett platt svetsglas är, desto bredare måste hjälmen 
vara. Den senaste lösningen är välvt glas för att möjliggöra 
en hjälm med smalare profil.

Fyra sensorer 
för svetsbåge

Ljus
täthetsgrad

2,5

Extra prisvärt

1195 KR

SVETSHJÄLM 100V
Automatiskt nedbländande svetsvisir med fem täthetsgrader i det 
mörka läget (DIN 8-12) och tre känslighetslägen för att säkerställa pålitlig 
detektering av ljusbågen. Svetsglaset drivs av 2 st batterier CR2032. 
Lämplig för MIG-/MAG-svetsning. Siktyta 44x93 mm. Överensstämmer med EN 379.

Art nr 2127-1853

em täthetsgrader i det
ägen för att säkerställa pålitlig

SVETSHJÄLM G5-02
3M™ Speedglas™ Svetshjälm G5-02 är världens 
första välvda automatiskt nedbländande svetsglas 
(ADF). Få bredare synfält i en smalare hjälm. 
G5-02 är särskilt framtagen för TIG-svetsning 
och sätter ny världsstandard för ADF-skärpa. 
Passar även för MMA-, MIG/MAG-svetsning och 
plasmaskärning. Svetsglaset är utrustat med 
Bluetooth-funktion, med appen finns det tillgång till 
ytterligare smarta funktioner. Siktyta 150x76 mm. 
Ljus läge 2,5, täthetsgrad 8-12. Natural Colour-teknik. 
Överensstämmer med EN 379:2003+AI:2009, 
EN 166:F, EN 175:F, TIG+ standard 
enligt ISO 16321.

Art nr 3412-6813

7595 KR

LJUS

2,5
TÄTHETSGRAD
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Extra prisvärt

2495 KR

BORRSKRUVDRAGARE 
GSR 12 V-35 FC FLEXICLICK
Kompakt, kraftfull borrskruvdragare 12 V Li-Ion med kolborstlös 
motor och FlexiClick tillbehörssystem.
Levereras med FlexiClick-tillsatser:
GFA 12-B - Borrchucksadapter 10 mm.
GFA 12-X - Bitsadapter med låsbar bitschuck.
GFA 12-W - Vinkeladapter.
GFA 12-E - Bitschuck för kantnära skruvning.
Standardutrustning: 2 st 3,0 Ah Li-Ion batterier, snabbladdare, 
4 st FlexiClick-tillsatser och staplingsbar förvaringsväska L-BOXX.

Art nr 3268-7782

VINKELSLIP GWS 13-125 CIE
Effektiv vinkelslip med stark motor på 1300 W. Lång livslängd tack 
vare direkt motorkylning, överbelastningsskydd och kolborst med 
lång hållbarhet. Kick-back-stop, omstartsskydd. 
Standardutrustning: Fästfläns, sprängskydd, spännmutter, 
spännyckel och stödhandtag.

Art nr 2834-2707

1595 KR

LADDARE- OCH BATTERIPAKET 
2X18 V 4,0 AH LI-ION
Laddare- och batteripaket med 2 st 18 V ProCore 
4,0 Ah Li-Ion batterier och snabbladdare GAL 
18 V-40 (14,4-18 V). Kompakt och lätt batteri 
med hög prestanda.

Art nr 3268-8004

1795 KR

BORRSKRUVDRAGARE 
GSR 18 V-150 C UTAN BATTERI
Perfekt för extremt effektivt arbete. Electronic Angle Detection säkerställer  
att långa skruvar vinklas korrekt, och Kickback Control för hålsåg ger bättre 
kontroll. Tillförlitlig och 
robust överallt med chuck 
och växellåda av metall.  
Finns även med slag. 
Levereras i L-BOXX utan 
batteri och laddare.

SKRUVDRAGARE MED 150NM
•  Extrem kontroll med KickBack Control 

och HMI-skärm
• Ljusindikator av inställd vinkel
• Full kontroll vid arbete med hålsåg
• Exceptionellt robust och driftsäker

Standardutrustning: 
Stödhandtag och staplingsbar 
förvaringsväska L-BOXX. 
Levereras utan batteri 
och laddare.

Art nr 3469-9520

2695 KR

LASERAVSTÅNDSMÄTARE 
GLM 50-27 CG
Grön laserteknik säkerställer mycket god synlighet för 
mätningar över stora avstånd och med stark inom-
husbelysning. Tål fall på 1,5 meter, har IP65-skydd 
och stötdämpande hölje, och är därmed perfekt för 
krävande förhållanden på byggarbets-platser. 
Snabb dokumentation och dataöverföring med 
Bluetooth®-anslutning och appen Bosch MeasureOn.
Standardutrustning: 2 st 1,5 V AA-batterier, bärrem 
och mjuk förvaringsväska.

Art nr 3439-2811

1795 KR

 och stödhandtag.

4-2707

5 KR

1795 KR
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2995 KR

KOMBIPAKET 
M18 CBLPP2B-502C 18 V
Innehåll: M18 CBLDD Borrskruvdragare. 
M18 CBLID Slagskruvdragare.
2 st 5,0 Ah batterier, laddare och förvaringsväska.

Art nr 3187-5180

KOMBIPAKET M18 
FPP2A2-502X 18 V
Innehåll:
M18 FPD2 Slagborrskruvdragare.
M18 FID2 Slagskruvdragare.
2 st 5,0 Ah batterier, laddare och 
staplingsbar HD box.

Art nr 3187-4886

3995 KR

BLINDNITPISTOL 
M12 BPRT-201X 12 V
Kompakt och effektiv blindnitpistol 12 V Li-Ion. 
Klarar upp till 325 st 4,8 mm nitar av rostfritt stål 
på en laddning (2,0 Ah batteri). Klarar aluminium-, 
stål-, rostfria stål- och kopparnitar från 2,4-4,8 mm. 
Munstycke som håller fast niten innan montering. 
Inbyggd förvaring för reservmunstycken. 
Batteriindikator. LED-belysning. Bälteshållare. 
Integrerad splintuppsamlare.

Standardutrustning: 1 st 2,0 Ah 
batteri, laddare, 4 st munstyck-
en (2,4, 3,2, 4,0 och 4,8 mm) 
och staplingsbar HD-box.

Art nr 3184-5977

2595 KR

-502C 18 V
Borrskruvdragare.
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Batteriindikato
Integrerad spl

STICKSÅG M18 FBJS-0X 
18 V UTAN BATTERI
M18 FUEL sticksåg med kolborstfri motor. FIX-
TEC bladfäste för snabba och enkla bladbyten. 
Femstegs pendelverk. Dubbelsidig strömbrytare. 
Sex hastighetsinställningar med automatiskt styrt 
startläge. Dammblås. Integrerad LED-lampa. 
Vikt med batteri 2,9 kg.
Levereras i HD Box utan batterier och laddare.

Art nr 3246-5221

2495 KR
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KOMBIPAKET 
DCK268P2T 18 V
Kombipaket 18 V Li-Ion med XR-batteriteknik.
Innehåll: DCD791 Borrskruvdragare.
DCF887 Slagskruvdragare.
2 st 5,0 Ah Li-Ion batterier, 
laddare och förvarings- 
väska TSTAK II.

Art nr 2949-1016

3295 KR

KORSLASER DW088CG
Självnivellerande korslaser med grön laser. Horisontella och vertikala 
laserlinjer med utmärkt synlighet. Räckvidd på upp till 20 m utan mottagare. 
Konstant pulserande läge för användning tillsammans med mottagare på 
distans upp till 50 m. Touch Pad-kontroll och 2-knappsfunktion 
samt indikator för låg batterinivå för enkel användning. 
IP54-klassat hölje med skyddande kåpa och tjockt 
glas som skyddar lasern och hjälper till att 
bibehålla kalibreringen vid användning. 
Stativkoppling 1/4”.
Standardutrustning: 3 st 1,5 V 
AA-batterier, väggfäste och 
förvaringsväska.

Art nr 3102-4672

1995 KR

SÅGBORD DE7023
Passar alla DEWALT kap- och geringssågar, 
även en del andra fabrikat. Längd 1,7 m, 
utdragbar till max 3,9 m.
Standardutrustning: 
2 st uppläggningsstöd/längdstopp.

Art nr 1617-1431

1595 KR

Li-Ion batterier,
förvarings-
K II.

-1016

5 KR

enkel användning.
kåpa och tjockt
till att
ng.

595 KR

KAP- OCH GERINGSSÅG DWS777
Maskin med kompakt design och interna glidstänger för stor sågkapacitet. 
En kraftfull 1800 W motor ger effektiv sågning i alla material. XPS såglinje-
system säkerställer snabb och noggrann sågning. Fasta geringslägen vid 
15°, 22,5°, 30°, 45° och snabbkoppling upp till 50°. Standardutrustning: 
216 mm TCT sågklinga, materialklämma och klingnyckel.

Art nr 2949-2162

2895 KR
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SLADDLÖS MULTIMASKIN MULTIMASTER 
AMM 500 PLUS SELECT UTAN BATTERI
Kraftfull sladdlös multimaskin för snabb avverkning vid bl a inrednings- 
arbeten och renovering, med bimetallsågblad för trä, metall och plast. 
DC-motor, effektiv och vridmomentstark motorteknik för nästan identisk 
prestanda som utförandet med sladd. Antivibrationssystem ger konstant 
säkert och behagligt arbete genom låga vibrationer och utmärkt ljuddämpning. 
QuickIN-fäste, verktygsbyte på under 3 sekunder genom patenterat 
verktygslöst FEIN snabbspännsystem. 
Standardutrustning: E-Cut Universal-sågblad (44 mm) och förvaringsväska. 
Levereras utan batteri och laddare.

Art nr 3405-5665

1695 KR

MULTIMASKIN MULTIMASTER 
MM 500 PLUS TOP
Multimaskin med 350 W överlastsäker kraftfull motor. QuickIN 
snabbspännsystem för verktygslösa byten. StarlockPlus verktygsfäste. 
Standardutrustning: E-Cut Long-Life-sågblad (10 mm), 2 st E-Cut Long-Life- 
sågblad (35 mm), 2 st E-Cut Long-Life-sågblad (65 mm), ECut Carbide Pro 
sågblad (32 mm), segmentsågklinga hårdmetall (Ø 75 mm), hårdmetall- 
rasp (80 mm), fast spackel, antistatiskt utsug, slipplatta hålad (80 mm), 
vardera 5 slippapper hålade (K 60, 80, 120, 180) och förvaringsväska.

Art nr 3405-5699

2895 KR

LADDARE- OCH BATTERIPAKET 
2X18 V 3,0 AH LI-ION BLUETOOTH
Laddare- och batteripaket med 2 st 18 V 3,0 Ah Li-Ion batterier och snabbladdare ALG 
80 BC. Med Bluetooth-anslutning för uppkoppling mot mobil enhet och nyttjande av 
my.FEIN-appen. Indikering på mobiltelefon eller surfplatta av aktuell laddningsstatus, 
antalet hittillsvarande laddningscykler och meddelande vid fulladdat batteri.

Art nr 3464-8857

1395 KR

TOALETTPAPPER
38 m dubbelt ofärgat toalettpapper. Returfiber. 
Varje förpackning består av 8 st 8-pack. 130 g/rulle.

Art nr 1005-5853

189 KR

TORKPAPPER BASIC BRUN W1
Avtorkningspapper Basic 1-lag passar 
perfekt för enklare avtorkningsuppgifter. 
Stor rulle med hög kapacitet som varar 
längre och minskar påfyllningstiden. 
1000 meter på en rulle.
Lämplig hållare: Golv- och väggställ W1.

Art nr 1048-8922

179 KR

695 KR

895
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ROTERANDE FILAR 
I SATS HM 1406 HM
Sats med roterande hårdmetallfilar i 3 delar. 
Diameter 6 mm, skaft 6 mm och tandning Allround 
(krysstandad). Hög avverkning i gjutjärn, stål, rost-
fritt stål, nickelbas- och titanlegeringar. Levereras 
i skyddande plastlåda.
Innehåll:
ZYAS 0616/6 (cylindrisk form med ändskär).
WRC 0616/6 (cylindrisk form med rundad topp).
RBF 0618/6 (spetsform med rundad topp).

Art nr 3469-9553

399 KR

GROVRENGÖRARE 
Scotch-Brite™ Grovrengörare XT Pro är tillverkade med kiselkarbid som 
har integrerats i en öppen nylonväv. Tar effektivt bort rost, färg, glödskal, 
ytbeläggningar och häftämnen från ytor utan att påverka grundmaterialet. 

GROVRENGÖRARE
Scotch-Brite™ Grovrengörare XT Pro Extra Cut och XC-ZS PRO ExtraCut.  
Aluminiumoxiden och vävkonstruktionen ger en hållbar rondell. Speciellt bra 
för svetsrengöring då den är extra flexibel och följsam. Används även för att 
ta bort omfattande beläggningar som rost, tjock färg och korrosion, samtidigt 
som de finslipar och jämnar ut den rena underliggande metallen. 

ROTERANDE FILAR 
I SATS HM 1414 HM
Sats med roterande hårdmetallfilar i 3 delar. 
Diameter 12 mm, skaft 6 mm och tandning 
Allround (krysstandad). Hög avverkning i gjutjärn, 
stål, rostfritt stål, nickelbas- och titanlegeringar. 
Levereras i skyddande plastlåda.
Innehåll:
ZYAS 1225/6 (cylindrisk form med ändskär).
WRC 1225/6 (cylindrisk form med rundad topp).
RBF 1225/6 (spetsform med rundad topp).

Art nr 3469-9561

799 KR

SLIPRONDELL CC-GRIND 
SOLID SGP-STEEL 125X22,23
Effektiv sliprondell för tuff slipning av stål. 
För ytslipning, bearbetning av svetsfogar, fasning, 
gradning och kantbearbetning. Används endast 
för planslipning, ej för periferislipning. 
Används tillsammans med speciell spännfläns 
som monteras på vinkelslipen. 
Spännflänsset SFS beställs separat.
Typ 29: Skålad form.

Art nr 3238-1592

49 KR

Grovrengörare XT Pro.
Används tillsammans med vinkelslip.

Slipmedel: Kiselkarbid.

Art nr 3272-1102

115 KR

Grovrengörare XT Pro Extra Cut
Används tillsammans med vinkelslip.

Slipmedel: Aluminiumoxid.

Art nr 3272-1169

125 KR

Grovrengörare XT Pro.
Med integrerad spindel.
Slipmedel: Kiselkarbid.

Art nr 3272-1144

119 KR

Grovrengörare XT Pro Extra Cut
Med integrerad spindel.

Slipmedel: Aluminiumoxid.

Art nr 3272-1201

139 KR
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DIAMANTKAPKLINGA 
KAKEL CDB RACER
Snabbskärande diamantkapklinga för
torrkapning med vinkelslip i kakel- och 
klinkerplattor samt natursten. Hål: 22, 23 mm.

Diamantkapklinga 125x22, 23 vit

Art nr 2962-6942

295 KR

Diamantkapklinga 230x22, 23 vit

Art nr 2962-6959

640 KR

CARAT
Diamantverktyg

Erbjuder ett stort utbud av högkvalitativa
diamantverktyg inom kapklingor, slipskålar,
borrar/hålsågar och maskiner med tillbehör
för både vått och torrt arbete.

KAKELSKÄRARE EXCELLENT
Robust kakelskärare med idealisk arbetshöjd. Hopfällbar för smidig 
transport. Brett skärbord med extra sidostöd.
Max skärlängd (rakt/diagonalt): 600/400 mm.
Max skärtjocklek: 12 mm.
Mått (LxBxH): 800x690x980 mm.
Vikt: 18 kg

Art nr 3263-5252

1895 KR

2

R

KAKEL- OCH KLINKERSÅG 
CARACOUP 265
Professionell våtskärande kakel- 
och klinkersåg för precisions- 
sågning. Max skärlängd 650 mm. 
Inbyggd pump för återanvändning 
av vatten. Justerbar motor/skär- 
huvud på glidskena. 
Vinklingsbar 45° för snedskärning. 
Hopfällbar ställning.
Levereras med Ø 200 mm 
diamantklinga.
Upptagen effekt: 1000 W
Spänning: 230 V
Max diagonal skärning: 
420x420 mm
Max sågdjup: 40 mm
Mått (HxBxL): 
500x570x960 mm
Vikt: 34 kg

Art nr 2962-6686

9995 KR
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OMRÖRARE BUI 1600 W
Kraftfull handmixer 1600 W. 
Tvåväxlad med långsam start 
och med steglös hastighets- 
kontroll. Dubbla ergonomiska 
handtag. Blandar gips, 
betong, cement, 
spackel, epoxy, 
kakel och klinker- 
massa.
Standardutrustning: 
Blandarstång Ø 140 mm 
och förvaringsväska.

Art nr 2983-8588

1695 KR

DIAMANTBORRSATS 
ETDCSET010 
KAKEL, NATURSTEN
Diamantborrsats i 4-delar med borr för torr- 
borrning i kakel och natursten. Sexkantsfäste för 
optimalt grepp med borrchuck. Försedda med vax 
för god smörjning. För sladdlösa borrmaskiner. 
Diameter: 6, 8, 10, 12 mm.

Art nr 3098-7168

770 KR70 KR

DIAMANTBORRSATS 
EHSCSET010 
KAKEL, NATURSTEN
Diamantborrsats i 4 delar med borrar för 
torrborrning i kakel och natursten. Försedda 
med vax för god smörjning. Används
tillsammans med vinkelslip. M14 borrfäste. 
Diameter: 6, 8, 10, 12 mm.

Art nr 3098-7176

970 KR

PRESENNING HÖRNFÖRSTÄRKT
Extra stark presenning med hörnförstärkning 
och UV-skydd. Tillverkad av tvåsidig 
laminerad polyeten. Vikt: 180 g/m².

3x5 meter

Art nr 1777-6501

109 KR

4x6 meter

Art nr 1777-6519

169 KR

6x10 meter

Art nr 1777-6535

419 KR

5x8 meter

Art nr 1777-6527

279 KR

U 600
600 W.
am start
ighets-
nomiska
s,

mm

695 KR



16

Sparklistpaket

Art nr 3469-9546

1650 KR

Stödbenspaket

Art nr 3345-9793

1290 KR
Ställningsstege mellan

Art nr 2986-3933

1996 KR

Ställningsstege bas

Art nr 2986-3925

2590 KR

Påbyggnadspaket 2m

Art nr 3469-9538

10990 KR

SPANNSTÄLLNING MULTITOWER S-PLUS 2T
Spannställning för säkert och ergonomiskt arbete på höjd. Enkel och snabb 
montering tack vare färre delar eftersom diagonalstagen är integrerade i S-PLUS 
skyddsräcket. Bygg upp ställningen med +2m påbyggnadspaket för att nå lämplig 
arbetshöjd. Ställningsstege ska användas mellan alla plan, till första plan enligt 
krav i ställningsföreskrifterna AFS 2013:4 från och med 2,5 m plattformshöjd. 
För att slippa barlasterna rekommenderas fyra stödben från och med 3,35 m 
plattformshöjd.
OBS! Skyddsräcket S-PLUS monteras innan man kommer upp till nästa plattform, 
vilket uppfyller kraven i förstahandsvalet av fallskydd enligt AFS 2013:4.

Påbyggnadspake

Art nr 3469-95

10990

Hantverkarställning Multitower S-Plus 2T
Art nr 3001-7453

17490 KR

A
SS

A

Plattformshöjd 2,5 m
3469-9538

4 x 3345-9793
1 x 2986-3933

Plattformshöjd 4,5 m
3469-9538

4 x 3345-9793
1 x 4291411

1 x 3001-7453

Plattformshöjd 6,5 m
3469-9538

4 x 3345-9793
1 x 3469-9546
2 x 3001-7453

Plattformshöjd 8,5 m
3469-9538

4 x 3345-9793
1 x 3469-9546
3 x 3001-7453

Plattformshöjd 10,5 m
Art nr 4369-9538

4 x 3345-9793
1 x 3469-9546
4 x 3001-7453

Exempellösningar:

19 1 R
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55AB - 2+2 steg

Art nr 1820-0261

995 KR

LPR-D5 - 9+9 steg

Art nr 3438-3885

2299 KR

55AB - 4+4 steg

Art nr 1820-0287

1459 KR

55AB - 3+3 steg

Art nr 1820-0279

1199 KR

LPR-D6 - 11+11 steg

Art nr 3438-3893

2695 KR

UTSKJUTSSTEGE LPR 2-DELAD
Extra bred 2-delad anliggande utskjutsstege som ger användaren bättre 
räckvidd och gott om plats för att klättra bekvämt och säkert. För daglig 
användning då det ställs höga krav på hållbarhet, slitstyrka och säkerhet. 
Tillverkad av stark BOX-profil i aluminium med kraftiga infästningar som gör 
stegen stabil och hållbar. Stegpinnar med dubbelriktat halkskydd.
Levereras med stegfot som stabiliserar stegen och förhindrar den från att 
välta i sidled. Typkontrollerad enligt Arbetsmiljöverkets krav AFS 2004:3. 
Godkänd enligt svensk standard SS 2091. Uppfyller Europeiska
standarden för stegar enligt EN 131.

ARBETSBOCK 55AB
En stabil och säker arbetsbock som klarar höga påfrestningar och daglig 
användning. Utrustad med djupa, bekväma steg och en väl tilltagen 
plattform med rejält halkskydd. Den lägsta bocken (0,5 m) är märkt 
”Bra arbetsmiljöval”.

LPR-D6 - 11+11 steg

Art nr 3438-3893

2695 KR

EN 131.

KABELVINDA 4-VÄGS 230 V FAST CENTRUM
Kabelvinda med 4 st 230 V uttag. Fast centrum som förhindrar att isatta 
anslutningskablar snurras när man rullar ut eller in kabeln på
vindan. Rörstativ och trumma i slagtålig polyamid. Självstängande lock. 
Med monterad gummikabel. Överhettningsskydd. 16 A/230 V.
Max belastning (in-/utrullad): 1100 W/3000 W.
Godkänd för utomhusbruk. IP44.

Art nr 2949-8920

399 KR

NYHET!NYHET!

55AB - 2+2 steg

LPR-D5 - 9+9 steg LPR-D7 - 13+13 steg

LPR-D7 - 13+13 steg

Art nr 3438-3901

2995 KR

LPR-D8 - 15+15 steg

Art nr 3438-3919

3895 KR
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STRÅLKASTARE LED SITE LIGHT 30 OCH 60
Kompakt och kraftfull Heavy Duty LED-strålkastare som har en bred strålvinkel på 120°, vilket garanterar ett 
riktigt bra arbetsljus över ett stort arbetsområde. Utrustad med Bluetooth-ljusstyrning. Anslut strålkastaren 
till mobil enhet via appen Scangrip Light Control, funktionerna kan då enkelt styras på distans. 
Godkänd för utomhusbruk. IP65. 

Strålkastare Led Site Light 30

Art nr 3398-9294

3695 KR

Strålkastare Led Site Light 60

Art nr 3398-9302

6295 KR

Ljusflöde: 30000 lumen. Mått (BxHxD): 
241x278x160 mm. IK08-godkänd. Inbyggd 
dimmerfunktion i fyra steg, 30000 lm, 20000 lm, 
10000 lm och 5000 lm.

ARBETSBELYSNING 
NOVA 3K C+R LED
Uppladdningsbar LED arbetsbelysning. Välj mellan 
batteridrift eller nätanslutning 220 V. Extra starkt, 
vitt behagligt ljus både inne och ute. Dimmbar i 
fem olika steg. IP67-klassad, vilket gör den helt 
damm- och vattentät. Som tillbehör finns juster-
bart stativ 1,35-3 m och adapter för 12 V laddning 
i bilen. Lystid med batteridrift är 1-14 timmar be-
roende på vilket läge lampan är inställd i. Inbyggt 
11,1 V Li-Ion batteri. Laddningstid ca 2 timmar.
Godkänd för utomhusbruk. IP67.
Ljusflöde: 300-3000 lumen.
Mått (BxHxD): 235x233x83 mm.

Art nr 2997-2015

995 KR9

NYHET!NYHET!

VI LYSER UPP
PANNLAMPA TACTIKKA 
CORE HYBRID
Kompakt pannlampa med vit eller röd LED för an-
vändning vid mörker. 450 lumen ljusstyrka och en 
bred ljusbild för bekväm belysning. Levereras med 
CORE uppladdningsbart batteri, också kompatibel 
med AAA batterier – Hybrid CONCEPT. 
Hjälmfäste finns att köpa till som tillbehör för 
montering på hjälm. Max ljusflöde: 450 lumen. 
Max brinntid: 130 h. Max räckvidd: 90 m. 
Kapslingsklass: IPX4.
Batterityp: Core uppladdningsbart batteri, 
1250 mAh (ingår).
Vikt inkl batterier: 77 g.

Art nr 3465-5308

495 KR

®

Ljusflöde: 60000 lumen. Mått (BxHxD): 
450x260x180 mm. Inbyggd dimmerfunktion i fyra 
steg, 60000 lm, 40000 lm, 20000 lm och 10000 lm.

STATIV FÖR 
ARBETSBELYSNING 
2,2-4,5 M
Stativ konstruerat för stationär 
och flexibel positionering av 
Scangrip Site Light strålkastare. 
Max belastning: 20 kg.
Vikt: 15 kg.
Max höjd 4,5 m.

Art nr 3444-1410

1395 KR
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Extra prisvärt
10 meter

695 KR
25 meter

1495 KR

KEDJEBELYSNING S-LINE SINGLE-LINE LED
Kedjebelysning i form av ljusslang med LED-dioder monterade på en rad. Slagtåligt utförande. 
 Tål tuff hantering och blöta förhållanden. Lätt och snabb justering av belysningen för att passa alla 
behov. Bredstrålande 120°. Kan användas hängande, lindad runt ställning, uppfäst i tak m m. 
Lämplig för verkstad och byggarbetsplats. Kan sammankopplas med flera enheter, dock max 50 m 
och 450 W. 2-års garanti. Levereras med 1,5 m anslutningskabel (H05RN-F 2G1,5) med stickpropp.
Skyddsklass: IP54. Färgåtergivning: CRI80. Ljusfärg: 6000 K. Energiklass: A++. Livslängd: 50000 h. 
Arbetstemperatur: -25°C - +50°C.

KEDJEBELYSNING 
S-LINE DOUBLE-LINE LED
Kedjebelysning i form av ljusslang med LED-dioder 
monterade i dubbla rader. Slagtåligt utförande. 
Tål tuff hantering och blöta förhållanden. 
Lätt att montera och justera för att passa alla behov. 
Bredstrålande 120°. Kan användas hängande, 
lindad runt ställning, uppfäst i tak m m. 
Lämplig för verkstad och byggarbetsplats. 
Kan sammankopplas med flera enheter, 
dock max 50 m och 450 W. 
Levereras med 5 m anslutningskabel (H07RN-F 
2G1,5) med stickpropp, 5-års garanti.
Skyddsklass: IP54. Färgåtergivning: CRI80. 
Ljusfärg: 6000 K. Energiklass: A++. 
Livslängd: 50000 h. 
Arbetstemperatur: -25°C - +50°C.

FICKLAMPA T2 
Ficklampa med en High End Power LED 
och reflektorlins. Två ljuslägen som 
enkelt styrs från strömbrytaren genom 
knapptryck. Greppvänlig yta som gör 
att den inte glider i handen. 
IPX 4-klassad (stänktålig). 
Längd: 115 mm. Räckvidd: 60/180 m. 
Ljusflöde:
240 lumen. Brinntid: 4-30 timmar. 
Vikt: 98 g. Batterier: 3 st AAA (ingår).

Art nr 2821-4807

279 KR

PANNLAMPA H5R WORK
Kompakt, uppladdningsbar LED-pannlampa 
med naturlig färgåtergivning och neutralt vitt och 
flimmerfritt ljus. Ger ett ljusflöde på upp till 500 
lumen. Tre olika ljuslägen, Power, Low Power och 
Boost. Patenterat Advanced Focus System för 
effektiv fokusering av ljuset. Dimbar. Vinklingsbart 
lamphuvud 160°. Ljusflöde (Boost/Power/Low 
Power): 500 / 300 / 15 lumen. Räckvidd (Boost/
Power/Low Power): 200 / 150 / 30 m.
Brinntid (Power/Low Power): 2 / 45 h.
Kapslingsklass: IP67 ”vattentät 1 meter”.
Batterityp: 3,7 V Li-ion 1800 mAh.
Vikt inkl batteri: 154 g.

Art nr 3469-9512

759 KR

279 KR

DIN TILLVARO

512

S-LINE SINGLE-LINE LED
10 meter

Art nr 3400-0299

S-LINE SINGLE-LINE LED
25 meter

Art nr 3400-0307

Kedjebelysning S-Line Double-Line LED 
10 meter

Art nr 3465-1885

895 KR

Kedjebelysning S-Line Double-Line LED  
25 meter

Art nr 3465-1893

1995 KR
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ARBETSBELYSNING LED 28 W
Rundstrålande arbetsbelysning 220-240 V med 360° bländfri spridning av 
ljuset. 28 W LED ljuskälla. Bygel för upphängning i tak och skruvhål för stativ. 
Kan även ställas på golv. Försedd med 2 st uttag 16 A/230 V för vidare- 
matning eller annan utrustning. 
Passar till stativ LED 3283-2917 och 3401-4837. 
Godkänd för utomhusbruk. IP 54. 
Mått (HxB): 320x200 mm. Effekt: 28 W. 
Ljusflöde: 2800 lumen. 
Livslängd LED: 30 000 h.

Art nr 3382-9060

495 KR

ARBETSBELYSNING NÖD LED 30 W + 6 W
Stryktålig, bländfri och rundstrålande arbetsbelysning 230 V med inbyggd 
nödbelysning och batterifunktion som gör att lampan lyser i nödläge vid 
strömavbrott. Bygel för upphängning i tak samt skruvhål för stativ. Kan även 
ställas på golv. Försedd med 2 st uttag 16 A/230 V för vidarematning eller 
annan utrustning. Passar till stativ LED 3283-2917 och 3401-4837. 
Mått (HxB): 232x205 mm. Effekt: 30 W. Ljusflöde 230 V: 2800 lumen. 
Ljusflöde nödbelysning: 400 lumen. 
Batteritid nödbelysning: 3 h. 
Laddningstid: 6 h. 
Livslängd LED: 30000 h.

Art nr 3283-2891

895 KR

ARBETSBELYSNING LED 30 W
Stryktålig, bländfri och rundstrålande arbetsbelysning 230 V. 
Bygel för upphängning i tak, fäste för stativ. Försedd med 2 st uttag 
16 A/230 V för vidarematning eller annan utrustning. 
Godkänd för utomhusbruk. IP54. Effekt: 30 W. Ljusflöde: 2800 lumen. 
Livslängd LED: 30000 h. Godkänd för utomhusbruk. IP54. 
Mått (HxB): 232x205 mm. Effekt: 30 W. Ljusflöde: 2800 lumen. 
Livslängd LED: 30000 h. 
Passar till stativ LED 3283-2917 
och 3401-4837.

Art nr 3283-2883

650 KR

LED
Belysning

Att välja ljuskälla kan vara svårt. Men att välja
LED-belysning kan vara både mer miljövänligt
och energieffektivt än andra alternativ.

1. Mer miljövänlig
LED-belysning har en längre livslängd och är mer energieffektiva
än andra typer av ljus. De innehåller t.ex. inte kvicksilver som annan 
belysning kan göra.

2. Längre livslängd
En LED-lampa kan lysa mellan 15.000-50.000 timmar. 
Det motsvarar ungefär en tid på 2-10 år.

3. Mer energieffektiv
Jämfört med t.ex. hallogen eller glödlampor förbrukar LED-belysning upp 
till 90% mindre energi.

4. Mer slagtålig
Jämfört med traditonella lampor är LED-belysning mer tålig mot stötar 
och slag.

5. 100% ljusstyrka direkt
LED-belsyning kräver ingen “uppvärmningstid” för att ge 
100% ljusstyrka – de ger 100% ljusstyrka från början.

6. Stort urval bland färg och färgtemperatur.
LED-belysning finns i både varma och kalla vita färger och 
i olika färgtemperaturer.

ARBETSBELYSNING LED 45 W
Bländfri arbetsbelysning 230 V. 45 W LED-ljuskälla. Med bygel för 
montering på stativ. Kan även ställas på golv. Hölje i slagtålig polykar- 
bonat. Praktiskt bärhandtag. Strömbrytare på/av. Reglerbar ljusstyrka 
50% eller 100%. Oljebeständig gummikabel H07RN-F 3G1,5 mm². 
2 st uttag 230 V på baksidan. Passar till stativ LED 3283-2917. 
Ljuskällan kan ej bytas ut. Godkänd för utomhusbruk. IP54. 
Mått (HxBxD): 315x385x90 mm. Effekt: 45 W. Ljusflöde: 3600 lumen. 
Livslängd LED: 25000 h. Färgtemperatur: 6500 K.

Art nr 3283-2875

695 KR

4837.

KR

a
M
L
B
L
L

A

Stryktålig, bländfri oc
Bygel för upphängnin
16 A/230 V för vidare
Godkänd för utomhus
Livslängd LED: 3000
Mått (HxB): 232x205
Livslängd LED: 3000
Passar till stativ LED 3
och 3401-4837.

Art nr 3283-2883
bygel för

ålig polykar-
bar ljusstyrka 
G1,5 mm².
-2917.
4.
3600 lumen. 

Stativ 72-135 cm

Art nr 3283-2917

245 KR

Stativ 136-200 cm

Art nr 3401-4837

550 KR
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BRANDSLÄCKARE PULVER
6 kg pulversläckare med högsta effektivitetsklass 
inom brandklasser (55A 233B C). 
En pulversläckare släcker bränder 
i organiska material (A), brännbara 
vätskor (B), gas (C) och elektriska 
anläggningar upp till 1000 V. 
Väggfäste ingår. 
Certifiering: SS-EN3, CE, 
Wheelmark. Licensierad av DNV. 
5 års garanti.

Art nr 2379-6592

395 KR

BRANDSLÄCKARKÄRRA 
MED SLÄCKARE
Komplett brandsläckarkärra med 2 st 6 kg 
pulversläckare, brandfilt och grov läderhandske. 
Robust konstruktion med kraftiga hjul. 
Ett mobilt brandskydd för tillfälliga arbets- 
platser. Smidig stolpe med plats för brand- 
filt och säkerhetsskylt som uppfyller 
kraven för DIN 67510-standard.

Art nr 2463-2010

2495 KR

tivitetsklass 

RA

st 6 kg
derhandske. 
ul.

arbets-
brand-
r

KR

Extra prisvärt

2995 KR

HJULBYTARPAKET BH1300/BPC815/BWSS12P3
Innehåll: En 3-tons domkraft. En tryckluftsdriven mutterdragare 1/2” med 
maskinhus i kompositmaterial. En hjulhylssats med hylsor som har plastöverdrag 
både invändigt och utvändigt, i storlekarna 17, 19 och 21 mm. 
Färgkod: Blå 17 mm, gul 19 mm och röd 21 mm.

Art nr 3400-1651
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VERKTYGSVÄSKA 
ELECTRIC BN048
Verktygsväska med stort utrymme och 
många fack med elastiska verktygshållare. 
Lättåtkomlig och öppen utformning. 
Tillverkad i starkt och slittåligt material 
med förstärkta sömmar.

Art nr 2408-1481

220 KR

VERKTYGSVÄSKA PRO BN020
Förstärkt med hårdplast på sidorna och i botten 
för bättre stabilitet. Stort utrymme med många 
fack för verktyg. Fällbart handtag med mjukt grepp.

Art nr 2576-0935

495 KR

VERKTYGSVÄSKA PRO BN022
Verktygsväska i starkt och tåligt material. 
Förstärkt med hårdplast på 
sidorna och i botten. 
På utsidan finns 
verktygshållare samt 
en större ficka. 
Juster- och löstagbar 
axelrem.

Art nr 2408-1473

650 KR

VERKTYGSVÄSKA 
SERVICE BN221
Verktygsväska i starkt och tåligt material. 
Förstärkt på sidorna och i botten för 
bättre stabilitet.

Art nr 2775-0900

395 KR

VERKTYGSRYGGSÄCK 
PRO BN745
Slitstark och robust verktygsryggsäck tillverkad av 
polyester. Justerbara axelremmar och löstagbar 
bärrem. Stort utrymme med många fack för verk-
tyg. Plats för mobiltelefon på vänstra axelremmen. 
Volym 35 liter.

Art.nr 3187-2112

695 KR

e. 

t på

395 KR A

6

BENOX 
Verktygsväskor

Verktygsväskor för yrkesarbetare. 

Ett prisvärt och brett sortiment  av väskor anpassat för 
olika grupper av yrkesarbe-tare. Väskorna är framtagna 
i nära samarbete med användare och tillverkare med fokus 
på funktion och kvalitet.
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PROFESSIONAL WORKFORCE

PROFESSIONAL WORKFORCE PROFESSIONAL WORKFORCE

HYLSNYCKELSATS 
1/4” MM BT1429
Hylsnyckelsats 1/4” mm i 29 delar. 
Tillverkad av kromvanadinstål. 
U-tech finish. Sexkanthylsor med 
Superlock-utförande som ökar 
dragkraften med 15% och minskar 
risken för runddragning. 
Spärrskaft (60-tänder) med 
infälld snabblossningsknapp. 
Levereras i praktisk plastlåda.

Art nr 3009-5053

650 KR

HYLSNYCKELSATS 
1/4” 1/2” MM BTC70
BTC 70 innehåller spärrkombi- 
nycklar, hylsnyckelsats 1/4” och 
1/2” mm i 70 delar. 
Spärrskaft (60-tänder) med infälld 
snabblossningsknapp. 
Sexkanthylsor med Superlock- 
utförande som ökar dragkraften 
med 15% och minskar risken för 
runddragning. Levereras i väska 
av slagtålig hårdplast.

Art nr 3266-9467

2495 KR

HYLSNYCKELSATS 
1/4” 1/2” MM BTC95
Hylsnyckelsats i industrikvalitet av 
kromvanadinstål med hög oljeavvis- 
ande finish. Spärrskaft (60-tänder) 
med infälld snabblossningsknapp. 
Sexkanthylsor med Superlock- 
utförande som ökar dragkraften 
med 15% och minskar risken för 
runddragning. U-tech finish. 
Levereras i väska av slagtålig 
hårdplast.

Art nr 3009-5087

1995 KR
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BONDTOOLS 
Handverktyg

Ett brett sortiment handverktyg utvecklade i nära 
samarbete tillsammans med professionella användare 
och ledande tillverkare. 

Ett prisvärt sortiment av verktyg och satser som 
håller hög industrikvalitet.

29
delar

70
delar

95
delar

PROFESSIONAL WORKFORCE

31
delar

HYLSNYCKELSATS 
1/4” MM BT1431
Bits- och hylsnyckelsats med 31 delar. 
Färgade 1/4” bits och sexkantshylsor 
med SuperLock-utförande som ökar 
dragkraften med 15% och minskar 
risken för runddragning. 
Levereras i praktisk plastlåda.

Art nr 3261-5122

350 KR

23
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RÄTSTEGE MST 180
Kraftigt och känsligt vattenpass. 
Tillverkat av stark aluminiumprofil. 
Okrossbara rörlibeller med mycket 
hög genomskinlighet och hållbarhet. 
Längd: 180 cm.

Art nr 1083-5742

MÄTBAND PR
Stryktåligt mätband med ergonomiskt utformad kapsel tillverkad i ABS-plast. 
Gummidetaljer på bromsknapp och utsatta ytor. Gult stålmätband graderat 
med mycket exakt bläckstråleteknik. Mjuk inrullning av bandet och 
dämpande bandretur som skyddar ändhaken mot skador.

RÖRAVSKÄRARE KOPPAR MÄSSING 150L
Har en konstant längd även i helöppet läge och är således användbar även 
på trånga ställen. Rörfräsen är infällbar. Levereras med en extra skärtrissa, 
förvarad i handtaget. Kapacitet 6-35 mm.

Art nr 1066-6105

395 KR

HANDSÅG HBX
Handsåg med ergonomiskt, höghållfast 3-komponents ABS-handtag. 
Kraftigt bladskydd med snabblås och upphängningshål.
Tandning med 3-fasslipning kombinerar effektiv 
avverkning med raka snitt utan flisning. 
Smal spets underlättar åtkomst i trånga utrymmen 
och vid start mitt i en skiva. 
9 tänder.

169 KR

Mätband Hultafors PR 
3 meter

Art nr 2613-2100

159 KR

Mätband Hultafors PR 
5 meter

Art nr 2613-2134

195 KR

Mätband Hultafors PR

ast. 

mmen

169 KR

Extra prisvärt

1495 KR
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VERKTYGSLÅDA PÅ 
HJUL 1-94-210 FATMAX
En perfekt lösning för transport 
av maskiner och utrustning. 
Öppnas upp i fyra nivåer, med 
en stor låda för utrustning och 
maskiner, en låda indelad i fack 
för smådelar, en mindre låda för 
handverktyg och ett lock för 
placering av verktygstråg med 
innehåll. Slitstarka hjul och 
uppfällbart handtag.

Art nr 2426-9433

1059 KR

REGELSÖKARE S160
Kompakt, centrerad regelsökare med 
mittmarkering för exakt centrering 
av trä- och metallreglar. 
Hittar trä- och metallreglar upp till 
19 mm djup, samt AC-ledningar inom 
en radie av 6-18”/15-45 cm och upp 
till 50 mm djup. Automatisk kalibrering. 
LEDljusindikatorer för visuell väg-
ledning till regeln. Ljudsignal för att 
markera när regeln hittats. 
Drivs med 2 st AAA batterier (ingår).

Art nr 3284-6370

195 KR

HANDSÅG HEAVY-DUTY, 
7 TÄNDER/TUM
Kraftig handsåg med bekvämt softgrip- 
handtag. För snabb och exakt 
sågning. Härdade tänder.

59 KR

BÄNKSKRUVSTYCKE MATADOR 140
Sänksmidd av stål och med stort städ. Slipad, helt inkapslad spindel med 
dubbel trapetsgänga. Sliden är eftersättbar. 
Försedd med hylsa under 
käftarna för snabb 
montering av nedan- 
stående fällbara backar. 
Käftbredd 140 mm.

Art nr 1063-3840

2095 KR

PÅ 
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5 KR
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Extra prisvärt

5995 KR

TORR- OCH VÅTDAMMSUGARE NT 65/2 AP
NT 65/2 är en högpresterande dammsugare för vått och torrt med ApClean- 
system för konstant hög sugeffekt för oavbruten användning. Den har ett kom-
pakt turbinhus med integrerat filterskydd för enkel borttagning av planfiltret. 
Filtret rengörs effektivt med det automatiska ApClean filterrengöringssyste-
met. Detta garanterar konstant hög sugeffekt, oavbruten användning och lång 
livslängd. Standardutrustning: Sugslang 4 m, 2 x 0,5 m metallsugrör, våt-/torr-
golvmunstycke 360 mm, fogmunstycke, oljebeständig tömningsslang, stötlist, 
körhandtag, länkhjul med broms, underhållsfria sugturbiner.

Art nr 2603-2623

HÖGTRYCKSTVÄTT HETVATTEN HDS 7/16 C
Kompakt trefas hetvattentvätt. Eco-efficiency-läge för miljövänlig och  
ekonomisk drift. Användarvänlig med ett vred, integrerade tankar, steglös 
tryck- och flödesreglering. Levererar 700 l/tim och 160 bar. 10 meter slang.
Standardutrustning: Spolhandtag EASY!Force, spolrör 1050 mm, 
10 m högtrycksslang och Powermunstycke.

Art nr 3004-9605

21995 KR

TORR- OCH VÅTDAMMSUGARE 
ATTIX 30-21 PC

Kompakt och ergonomisk torr- och våtdamm- 
sugare med mycket hög sugförmåga. 
Push&Clean semiautomatiskt filterrengörings-
system. Eluttag för elverktyg och automatisk 
start-/stoppfunktion. Sugstyrkereglering. 
Mjukstart. Tvättbart PET fleece 
filterelement. Låg ljudnivå.
Standardutrustning: Sugslang (Ø32 mm, 
2,5 m), 2 st förlängningsrör krom, golv-

munstycke, fogmunstycke, tvättbart 
PET fleece filterelement, fleece 

filterpåse och verktygs- 
adapter.

Art nr 2903-9385

3495 KR

TORR- OCH VÅTDAMMSUGARE AERO 21-01 PC
Liten och kompakt torr- och våtdammsugare med ergonomisk design. 
Semiautomatiskt filterrengöringssystem Push & Clean.
Eluttag för elverktyg med automatisk start-/stoppfunktion. Blåsfunktion. 
Behållare av slagtålig plast. Lyfthandtag på behållaren. Hållare till sugslang. 
Kraftiga snäpplås. Smart klicksystem för snabbt byte av tillbehör. 
Tillbehörs- och kabelhållare. Stabila kör- och länkhjul. 
Låg ljudnivå. Standardutrustning: 1,8 m sugslang Ø 32 mm, 

2 st sugrör av aluminium, möbelmunstycke, golvmunstycke, 
fogmunstycke, tvättbart PET-fleece filterelement och 

fleece-filterpåse.

Art nr 3157-3140

1195 KR

TORR- OCH VÅTDAM
ATTIX 30-21 PC

Kompakt och ergonomisk t
sugare med mycket hög s
Push&Clean semiautoma
system. Eluttag för elver
start-/stoppfunktion. S
Mjukstart. Tvättbart PE
filterelement. Låg ljud
Standardutrustning:
2,5 m), 2 st förlängn

munstycke, fogm
PET fleec

filterpås
adapte

Art nr

st sug ö a a u u , öbe u styc
fogmunstycke, tvättbart PET-fleece fi

fleece-filterpåse.

Art nr 3157-3140

1195 KR

21995 KR
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NYCKELSKÅP 787
Nyckelskåp för väggmontering 
inomhus och på skyddade platser 
utomhus. Förvaring av t ex nycklar 
eller kodkort av plast. 4-siffrig 
individuellt inställbar 
sifferkombination. 
Stabilt hölje av metall.

Art nr 2428-3426

235 KR

SLAM- OCH VÅTSUGARE W 250 P
W 250 P är en liten och kraftfull industriell våtsugare för tuffa jobb. 
Detta uppnås med hjälp av högkvalitativa komponenter i rostfritt stål 
och en kraftfull motor som skyddas av en flottör. 
Rekommenderas för betongborrning, sågning, slipning och slamuppsamling. 
Geniala lösningar gör W 250 P lätt att arbeta med. Utpumpning kan 
ske samtidigt som uppsugning. Hjul som inte lämnar märken, 
inte kan punkteras och låses där fram.
Standardutrustning: Sugslang med ändstycken Ø 38 mm x 3 m, 
komplett med ändstycken, tredelat stålrör, golvmunstycke, 
fogmunstycke och 1 st påse för slamuppsamling.

Art nr 3367-8632

16495 KR

FILTERPÅSE 
FLERSKIKTS VÅTSUG

Art nr 3184-0572

Arbetsskydd 
LOTO ”Lock Out Tag Out”

ABUS har en gedigen produktportfölj för att förhindra 
arbetsplatsolyckor och förbättra underhållsarbeten vid ex. 
avstängningar men även för de företag som önskar struktur 
i arbetsflöden. Abus har hänglås i alla färger och utföran-
den som passar i olika miljöer. Dessutom kan vi producera 
nyckelsystem i olika mängder och grupper med märkning.

bb.
t stål

uppsamling. 
kan

HÄNGLÅS 35/55 PLATINUM KLASS 3
Kraftigt hänglås för låsning av t ex lagerhallar, 
industrianläggningar, verkstäder, containrar och lastbilar. 
Abus-Plus skivcylinder som ger maximal precision 
mot manipulation, extremt högt antal låsningar. 
Kista och bygel av härdat specialstål. 
Dubbel kullåsning. Certifierat av SBSC enligt 
Klass 3. Levereras med 2 st nycklar.

Art nr 3406-5235

295 KR

n
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