Win €

Bezoek onze stand in hal 12
4 t/m 8 februari 2019

10.000,-

gereedschap!

Vul uw gegevens in op de actiekaart,
lever deze in op de Probin stand en
maak kans op deze mooie prijs.

Rapidaptorbithouder

Bitset Tool-Check Plus
De kleinste gereedschapskist die je
maar kunt voorstellen. Complete
set met ratel, 7 doppen en 28
sterke torsiebits.
647.122.1438
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647 122 1438
BITSET 39 DELIG
TOOL CHECK PLUS

Bithandhouder

69,95
Robuuste bitratel
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47,50

Kofferactie High Tack
óf All-in-one seal

Robuuste kunststofkoffer afgevuld met 12 kokers
Zwaluw High Tack óf All-In-One Seal. Nu onze
High Tack; een professionele constructie- en
montagelijm én de All-In-One Seal; de echte
alleskunner altijd bij de hand!
871.576.2173/1548

OP = OP

Artikelnummer Type
871.576.2173
12x High Tack in koffer
871.576.1548

Nu

€ 47,50
12x All-in-one seal in koffer € 49,00

Aanbiedingen geldig t/m 9 maart 2019. Prijzen excl. BTW
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Schroevendraaierset

Velen misbruiken een schroevendraaier als breekbeitel, koevoet etc. Wera
heeft daar wat op gevonden... een allround schroevendraaier waar u gerust
met een hamer op kunt slaan. Extra sterk door lange kling tot in het handvat.
Bestaat uit 4 sleufschroevendraaiers en 2 stuks prozidrive.
647.124.5129
VAN 61,52
Extra sterk door
lange kling tot
in het handvat.

29,00

51,83

29,00
VAN

12-delig

88,79

45,00
VAN

Schroevendraaierset VDE

16-delige set VDE-wisselklingen met gereduceerde
klingdiameter. Elk 154 mm lang om diepliggende schroeven te kunnen bereiken, geleverd in robuust riemetui.
647.124.1461

Bitset diamond check

Voorzien van speciale
BDC diamantcoating
voor perfecte grip.

Heeft 11 stuks Bitorsion bits met een lange levensduur.
Incl. de bekende Rapidaptor houder met snelwisselfunctie.
647.122.1483

Spanningstester 247
Doppen van
5,5 - 13 mm

Kraftform Kompakt W1

Klauw voor
schroeven

Complete set in een fraai etui.
Geleverd met o.a. een VDE handgreep en 12 VDE
wisselklingen, een Joker dubbele steeksleutel
met vasthoudfunctie én een Zyklop speed ¼”
ratel met toebehoren. Verder met 8 doppen,
een universele bithouder, 7 bits van 25 mm,
een schroefklauw en spanningszoeker.
647.122.0126

35-delig
Zéér compleet
VAN

188,43

99,

00

2

Ratel Zyklop 1/4”

VDE-handvat

12 smalle
VDE klingen

1 Joker steeksleutel 10x13

Aanbiedingen geldig t/m 9 maart 2019

De beste die
we kennen!

Handige bladspanner.

Softgrip voor goede houvast.

Metaalzaagbeugel 325

Ergonomisch ontworpen metaal
zaagbeugel met sterk aluminium
frame voor hoge bladspanning. Heeft
een prettige softgrip en een speciaal
blad-spanmechanisme voor een snelle
verwisseling van het zaagblad. Het
blad is verticaal of onder 55° in te
spannen voor afvlakken.
540.149.0032

48,36

35,00
VAN

Incl. beroemde
Sandflex zaagblad

Prettig ergonomisch handvat.

Bladspanning bij te stellen.
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Heel veel waar
voor je geld
Doppenset S240

24-delig, met 18 stuks 1/2” 6-kant doppen,
10-32 mm, veel verlengstukken, greep en ratel.
540.122.0124
149,80

69,00

92
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99,
VAN

270,31

00

Bekijk hier
de volledige
inhoud!

Doppenset S910

Complete 92 stuks doppenset met 12 stuks zeskant
doppen ¼”, 10 stuks lange doppen ¼”, 13 zeskant
doppen ½”, verlengstukken, bits, bougiedop, ratels,
cardanstukken ½”en ¼”, bithouders, ratels, enz...
Gewoon te veel om op te noemen.
540.122.0189

Bestel direct en snel via onze webshop
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Kom kennismaken met Promat op de BouwBeurs

Promat, beproefde kwaliteit voor professionals

Het merk PROMAT biedt met haar omvangrijke assortiment alle producten die nodig
zijn voor ambachtelijke beroepen en de industrie. PROMAT is het exclusieve merk
van geselecteerde speciaalzaken. Ontdek het hele assortiment in onze showroom óf
op onze Probin stand op de BouwBeurs in Utrecht.

4

Volg ons op

Handzaagset HBX + HBS

Prachtige set met 2 zagen in mooie beschermtas. De zwarte HBX zaag heeft zaagtanden met een 3-fase snede
voor perfecte snedes. Heeft 1 mm dik zaagblad met speciale wax-coating. Incl. ergonomische 3-componenten
handgreep. Óók de HBS zaag heeft een glasvezelversterkte handgreep en een smalle zaagpunt voor
zagen op moeilijke plekken én wanneer er vanuit het midden van een plaat moet worden gezaagd.
305.140.0002

Handige
draagtas.

Incl. zaagbladbeschermer.

35,

00

305 HULTAFORS
HANDZAAG HBX

Draagbare gereedschapsbak
mét inhoud
Een échte beursactie! In deze handige gereedschapsbak zitten maar liefst 2800 universeel
schroeven (type 4x40 TX VZ). Daarnaast
ontvangt u een gratis t-shirt en een zakje
Dynaplus schroeven om te proberen!
299.188.7298

erseel
Incl. 2800 univ
schroeven!

45,00

Koevoet instelbaar 209SB

Vervaardigd uit hoogwaardig staal met ergonomische
rubber beklede handgreep. De klauw is instelbaar in negen
verschillende posities. Breed contact met de grondoppervlakken en dunne uiteinden verminderen het risico op
beschadiging. Geoptimaliseerd voor het uittrekken van
nagels. Het gebogen gedeelte aan de beitel maakt ruimte
voor de hand en minimaliseert het risico op verwonding.
305.116.1803
Dunne uiteinde vermindert
schaderisico

Prettige rubberen greep

75,
VAN

101,50

00

In 9 stappen instelbaar

305 116 1803
INSTELBARE
KOEVOET

Uitsluitend A-merken
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Zelfklevend Acryl EPDM Pandser

PANDSER® EPDM ZK-A is een uit 2 delen opgebouwde EPDM strook. Aan de basis van dit hoogwaardige
product staat de PANDSER® EPDM 0,5 mm strook.
Deze is voorzien van een hoogwaardig zelfklevende
acryl tape. De tape is speciaal voor PANDSER® ontworpen en biedt naast directe hoge kleefkracht
ook UV stabiliteit.
136.984.2408/10-11
Toepassing binnen
PANDSER® EPDM ZK-A is ideaal toepasbaar als
waterkering rondom (stel) kozijnen. Door de hoge
elasticiteit en goede water- en winddichting is EPDM
ZK-A ook op zeer diverse plaatsen toe te passen als
luchtdichte tape. Denk hier aan kozijn binnenspouw
aansluitingen.

65,

P/ROL VANAF

89,60

00

Artikelnummer Lengte Breedte
136.984.2408
20 m
200 mm

Nu
€ 65,00

136.984.2410

20 m

300 mm

€ 138,43

€ 95,00

136.984.2411

20 m

400 mm

€ 184,58

€ 125,00

Voordelen
• Hoge aanvangshechting (direct vast)
• Blijvende elasticiteit
• Snel en eenvoudig te verwerken
• Lange levensduur

Rol 20 m

Normaal
€ 92,29

• Ongevoelig voor veroudering
• Bestand tegen hoge temperaturen
• UV en ozon stabiel

Zelfklevend Butyl EPDM Pandser
PANDSER® EPDM zelfklevend butyl is een zelfklevende EPDM (rubber) strook met een dikte van totaal
1,3 mm. Het materiaal bestaat uit een hoogwaardig
EPDM, waar aan de onderzijde een zelfklevende
butyl laag is aangebracht, welke is voorzien van een
beschermfolie. De strook heeft een lengte van
20 meter per rol. Standaard leverbaar in de volgende
breedtes: 200, 400 en 600 mm.
136.984.2422

Toepassing buiten
Zeer geschikt voor het waterdicht maken van houten
gootafvoeren zijn zelfklevende stroken de ideale oplossing. PANDSER® EPDM stroken zijn tevens uitermate
geschikt als platdakbedekking. De beste toepassing
is als waterkering en winddichting in gevel- of wandconstructie. Kan worden gebruikt in zowel renovatie
als nieuwbouw. Vraag naar uw projectmatige afname
mogelijkheden.
P/ROL VAN

261,21

170,

00
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m
Rol 20 m x 400 m

Alle prijzen zijn excl. BTW
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Boorschroefmachine BS 18 LT BL
Quick body (METALOC)

Compacte constructie voor universele en veeleisende
werkzaamheden. Met Quick wissel boorhouder-bithouder.
Brushlessmotor toepgepast voor snel werken en maximale
efficiëntie bij boren en schroeven. Inclusief geïntegreerd
werklicht. Met praktische riemhaak en bithouder naar
keuze. Zeer hoog vermogen en veilig laden door de
Ultra-M-Technologie.

+
Basisset LiHD 4.0 + 5.5 Ah
(METALOC)

Bestaat uit één accu ME1840 18V 4,0Ah, plus
accu ME1855 18V 5,5Ah. Inclusief oplader ASC
30-36 en Metaloc-koffer. Geschikt voor de
starter die snel aan de slag wil gaan.
409.230.3195
SETPRIJS: VAN

599,00

399,00
Bij aankoop van een set BS 18 LT BL Quick met 1x5,5A LIHD en
1x 4,0A LIHD € 200 korting en GRATIS een W 18 LTX 125 Quick!
Haakse slijper W 18 LTX body (METALOC)

Slanke constructie voor moeiteloos werken in nauwe ruimtes of boven het
hoofd. Beschikt over gereedschapsloze schijfwissel en overbelastingsbeveiliging tegen oververhitting van de motor. Inclusief beschermkap, steunflens,
snelspanmoer, extra handgreep, stofbeschermingsfilter en Metaloc-koffer.
Werkt optimaal op 5.5Ah accu!

Bestel direct en snel via onze webshop
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Accu decoupeerzaag 18V Body DJV182ZJ
Efficiënt werken in hout, metaal, kunststof en rubber dankzij variabele toerenregeling (draaiknop). Precies zaag resultaat door unieke
vierkante zaagas waardoor de zaag niet draait. Uitgerust met een
energiezuinige koolborstelloze motor. Verbeterde stofafzuiging
direct aansluitbaar op een stofzuiger.
Let op: zonder accu’s en lader.
428.230.3382

205,

00

GRATIS accu aan te vragen op www.makita.nl
De actie geldt tot 31 maart voor alle aankopen van complete en basic accu
modellen uit de LXT 18V serie!

e
accu!
Met GRATIS 3

OP = OP

Combiset Makita DLX3090TX1

Set bestaande uit een 18V boor-/schroefmachine,
slagschroevendraaier, lamp met roteer- en vouwbare
kop (DML801), 3x 18V 5,0Ah accu’s en een snellader.
Dit alles geleverd in zeer robuuste koffertas.
428.230.2254

den combinatie
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voor iedere pro

SETPRIJS VAN

509,00

475,00

Accu-combihamer
DHR242RTJV

Indrukwekkende 18V combihamer met verhoogde
productiviteit door efficiënte koolborstelloze motor.
Combineert boren en stof afzuigen in één. Heeft
slagkracht van 2,0 Joule en is tevens beschermd tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading
van de accu. Door de bijzonder compacte vorm
en gering gewicht van 3,3 kg is deze bijzonder
praktisch toepasbaar in plafond, vloer als muur.
Kan in beton gaten maken tot wel 24 mm.
Geleverd incl. 2x 5.0 Ah accu, snellader,
Mbox en stofafzuiging!
Boren én stofn!
428.230.2458
en in éé

489,00

8

afzuig

Joule
Slagenergie 2,0

Volg ons op

Accu MultiTalent AFMT12QSL

SETPRIJS:

259,00

Deze 12 volt MultiTalent met StarlockPlus gereedschapshouder en snel wissel systeem QuickIN
maakt u in uw werkzaamheden bijzonder wendbaar.
Geleverd met krachtige 12 Volt 2,5Ah accu en
snellader in systainer.
601.235.3024

+
Nu met GRATIS body schroefmachine (ABSU12C) t.w.v. € 84,00
Accu Multimaster AFMM 18QSL

De krachtige 18 volt Li-Ion 2,5Ah accu’s zorgen voor vrijheid en gemak.
O.a. het Fein anti-vibratiesysteem zorgt tot wel 70% minder trillingen.
Metalen drijfwerk voor hoge belastbaarheid en maximale levensduur.
3 jaar Fein Plus garantie. Geleverd in systeemkoffer,
incl. 2 accu’s en snellader.
601.235.3046

18 Volt

SETPRIJS:

399,

00

+

Incl. Multischroefmachine body ASCM18QSW met boorhouder!

Bij aanschaf van iedere
machine body + accu startset
ontvangt u een 3e accu GRATIS*

*M.u.v. bovenstaande acties

Uitsluitend A-merken
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64,95

55,00
VAN

Haakse slijper L810

Met extra stofbescherming van motor en
aandrijving. Extreem licht en handig. Slank en
ergonomisch ontwerp. 125 mm schijf en
800 watt met asvergrendeling.
265.235.0020

Incl. koffer
Boorhamer CHE 2-28 SDS-plus

Compacte 800 watt boor-en beitelhamer. Voorzien van
boordiepteaanslag en draaistop om te beitelen. Boren
met of zonder hamerfunctie. Max. boorbereik tot 26 mm.
Met geef-gas-schakelaar en vast zet functie. Ideaal
geschikt voor boren/beitelen. Geleverd in
VAN 169,00
transportkoffer.
265.230.0566

155,00

Breekhamer DH 5 SDS-max

Handige en compacte 1050 watt beitelhamer. Met zijhandgreep, die radiaal en axiaal
zwenkbaar is en vibratie-arme handgreep. Ideaal
geschikt voor middelzware breekwerkzaamheden
in beton en metselwerk. Geleverd in koffer.
265.230.0505

Muurslijper MS1706 FR set

Sterke 1400 Watt muurfrees met een zaagdiepte tot 35 mm en
een groefbreedte tot 30 mm. FR-elektronica voor zachte aanloop,
overbelastingsbeveiliging en temperatuurcontrole. Zowel een schuivende als
trekkende snede tot bijna in de hoek mogelijk. Stofafzuiging gegarandeerd
door gesloten beschermkap. Voor snedes in muurwerk, kalksteen, beton en
gasbeton. Geleverd incl. 2 extra diamantjet zaagbladen, zijhandgreep,
klikspanmoer en meer toebehoren
in robuuste transportkoffer.
265.235.1817

VAN

VAN

459,00

409,00

watt
Vermogen 1400
te 35 mm
Max. zaagdiep
dte 30 mm
Max. groefbree

675,00

609,00*
10

1050 watt

* Geleverd met totaal 4 zaagbladen!

Aanbiedingen geldig t/m 9 maart 2019

Met deze bouwradio kunt u zowel via FM als DAB+ zuivere
radio ontvangen. Ook wanneer u via uw smartphone
muziek wilt luisteren kan dit via de aux-ingang. Deze
bouwradio is bestand tegen regen, vuil en stof en werkt op
batterijen of netstroom. Met slagvaste behuizing van ABS
kunststof. Geleverd excl. batterijen.
886.731.4361

. n
ax e
M lum
00
35

Radio DAB+pro

Bouwlamp Galaxy E-Pro

Oplaadbare Li-Ion bouwlamp. Robuust en geeft een lichtopbrengst van maar liefst 3500 lumen! Het bereik van de
lichtbundel is 30 meter. De lamp is dimbaar tot 1750 lumen.
Hierdoor is de brandduur dan ook 2x zo lang (4 uur). Beschermingsgraad IP54, veiligheidsklasse III. Laadtijd 6 uur. Met ingebouwde
7,4V accu en laadadapter.
865.782.1070

Traploos
dimbaar

85,

00

54

Teamplayer

Regen-, vuil- en stofbestendige werkradio met beschermkooi en voorzien
van DAB+ radioontvangst. Met ABS slagvaste behuizing, een 6,5 inch
(7 watt) speaker, gescheiden toonregeling en 6 equalizer-instellingen.
Met verlicht LCD display en verlichte toetsen, 2-wekkerfunctie, 5 voorkeuzezenders en aux-ingang voor het aansluiten van een MP3-speler.
Incl. 2,2 m stroomkabel. Gewicht 4,4 kg.
886.731.4337

189,

00

n
Regen-, vuil- ee
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stofbeste
radio

Magnetische voetjes optioneel.
865.782.1071
Per 3 stuks € 15,00
VAN

171,90

109,00

Reflectoren.

Met zwenkbare kop.

Bestel direct en snel via onze webshop
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Handtacker R34

Deze krachtige stalen handtacker is geschikt voor
professioneel gebruik. Ideaal voor het bevestigen van isolatiemateriaal, kunststof folie, tapijt, enz. Geeft bij gebruik geen terugslag en 40% minder kracht
nodig. Met 3-staps slagkracht regeling voor hardere houtsoorten of langere
nieten. Geleverd in koffer.
326.117.0091

57,

00

te
Meest verkoch w
u
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Incl. 2.000 140/8ten
2.000 140/10 nie

Bouwdroger LO70

Professionele bouwdroger c.q. ontvochtiger met een ontvochtigingscapaciteit van 70 liter per 24 uur. Uitgevoerd met een
condens opvoerpomp. Geschikt voor kleine tot middelgrote
ruimtes. Na gebruik eenvoudig op te bergen door slank ontwerp.
Luchtverplaatsting 850 m3/u, 1360 watt, 230V. Eenvoudig traploos regelbaar.
715.700.3261

VAN

825,62

785,00

ur
70 liter per 24 u

n
.
cl te
In nie
0
.00
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Hamertacker R311

Innovatieve hamertacker in Tanos systainer met holster en 50.000 nieten.
De hamertacker voor de echte professional. Snel en gemakkelijk laden via
de onderkant. Comfortabele handgreep en perfecte balans. Geschikt voor
toepassingen op: bitumineuze dakbedekking, vochtschermen, plasticfolie,
isolatiemateriaal etc.
326.117.0090
• Voor vlakdraadnieten 6-12 mm
• Geheel stalen contructie

129,00

12

Volg ons op

Afdekvlies White Light Premium

Beschermt de ondergrond tegen bevuiling en beschadiging. Het
afdekvlies is absorberend, vloeistofdicht en zeer licht. Het flexibele
lichtgewicht is een goed alternatief voor de traditionele stucloper.
Geschikt voor élke klus binnenhuis.
368.984.5012/14-15

Lichtgewicht

Artikelnummer Afmeting Nu
368.984.5012
20 m2
€ 15,00
368.984.5014
40 m2
€ 25,00
368.984.5015

50 m2

€ 30,00

15,

Makkelijk verwerkbaar

VANAF

00

Absorberend en vloeistofdicht

Anti-slip

Hét alternatief voor de traditionele stucloper!

FM310 Purschuim

Één component purschuim, geschikt voor afdichten,
isoleren en vullen van aansluitingen, voegen, naden
en kieren van o.a. scheidingswanden met plafonds.
Máár ook voor scheidingswanden onderling,
aansluitnaden van nokken, kepers, dakkapellen
en doorvoeringen van leidingen. Inhoud 750 ml.
610.576.1623
610.180.3603

12 bussen
+ pistool
12 BUSSEN + PISTOOL:

59,00
AA232
Schuimpistoolhandvat
met een stevig

Uitsluitend A-merken 13

Laserset JR

Ideaal instappakket voor hoveniers en
stratenmakers. Professionele compacte
bouwlaserset voorzien van o.a. automatisch
nivelleersysteem, TILT- en VWS functie.
801.191.1092

Incl. statief

SETPRIJS: VAN

749,00

649,00

Laserbaak TN20K
Stevig aluminium meetlat met
240 cm lengte. Goed afleesbaar,
onderste deel is in hoogte
verstelbaar.

54

Statief:
• Werkhoogte: 43 tot 186 cm
• Draaibare statiefkop
• Opdraaibare middenzuil

119,
SETPRIJS VAN

139,00

00

Laser FL105 H
Zeer nauwkeurige, nieuwste generatie
rotatielaser. Zelfnivellerend, horizontaal
zichtbare laserstraal, voorzien van tilt-functie,
een vibratie-, wind- en stootfunctie. Incl.
handontvanger FR 45 met klem, accu en
oplader, in koffer.

+
+

54

240 cm

• Laserdiode / Laser klasse 635 nm / 2
• Nauwkeurigheid ± 2 mm / 50 m
• Werkbereik Ø 600 m
• Rotatie snelheid 800 rpm

5 cm
Max. lengte 16
EL 609-SET
(kruislijnlaser + statief)

Ideale set, kruislijnlaser + statief. Eenvoudig, snel
en nauwkeurig waterpas lijnen projecteren voor
een scherpe prijs. Geleverd met: wandbeugel
met magneten en schroefgat, set batterijen én
gewatteerde draagtas voor laser en statief.
801.191.1056
Technische gegevens EL 609:
• Zelfnivelleerbereik ± 3°
• Nauwkeurigheid ± 3 mm / 10 m
• Voeding 3 x 1,5 V AA Alkaline
• Temperatuurbereik -10°C tot +40°C
• Gebruiksduur 40 h
• Laserdiodes 635 nm
• Laserklasse 2

14

STATIEF FS20
Aluminium buitenstatief. Met 5/8” schroefdraad.
Max. lengte 165 cm, ingeschoven 105 cm.
Diameter statiefplaat is 15,8 cm.

Alle prijzen zijn excl. BTW

Multimeter 175 True RMS

Nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en het gebruiksgemak van de Fluke True RMSmultimeters komen tot uiting in deze robuuste digitale handmultimeter. Naast de
standaard en true RMS functies voor het meten van volts, ohms en ampères, kunnen
ook capaciteit en frequentie metingen gemaakt worden. Daarnaast kan u een diodetest
functie gebruiken en is het mogelijk om continuïteit te controleren. De uitklapbare
staander op de achterkant en de grote display zijn absolute voordelen. Werkt op 9V
blokbatterij welke zorgt voor 200 uur gebruiksduur. De Multimeter 175 valt in meetcategorie CAT IV tot 600V en CAT III tot 1000V.
628.125.2530

Beurs actie!
VAN

247,00

179,00

Incl. etui

w
eu
Ni

VAN

699,00

599,00
Geo6X SP Green KIT

De multi-lijnlaser GEO6X-Green is onze nieuwe en innovatieve laser voor de
professionele bouwplaatsen. De 3 x 360° - groene laserlijnen vormen 6 kruizen
met een meer dan uitstekende zichtbaarheid. Geleverd met koffer, magnetische
wandbeugel, magnetisch richtschild, Li-Ion accu set, oplader en houder voor
alkaline batterijen.
801.191.1050
• Nauwkeurigheid ± 2 mm / 10 m
• Zelfnivelleerbereik ± 3 °
• Voeding Li-Ion accupack, alkaline batterijen optioneel
• Werkbereik 80 m* en optioneel 140 m
• Gebruiksduur 14 h ( Li-Ion)
• Laser klasse 2
• Temperatuurbereik -10°C tot + 45°C
• Stof- / waterbescherming IP 54
• 140 x 130 x 80 mm
*Afhankelijk van omgevingslicht

escherRubberen stoeohtbuizing
ming als b

Bestel direct en snel via onze webshop
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Korrel 400

Korrel 200

Handschuurblokken K736
736

Multifunctionele schuurblokken met
verschillende korrelgroftes voor de meest
voorkomende materialen in bouw en
industrie, waaronder (natuur-)steen, hout,
keramiek, glas, beton, metaal, kunststof
en composiet. Verkrijgbaar in korrelgroftes 60, 120, 200 en 400. Garanderen
een lange levensduur.
327.214.2201-04

am
Extreem duurza

P/STUK VANAF

9,50

Glas

Marmer

Porselein

Korrel 60

Korrel 120

Tegelzaagmachine
DU-200 EVO

Met een mobiele zaagkop in te stellen
tot 45° voor verstekzagen. Ideaal voor
renovaties. Ideaal voor het zagen van
keramische tegels en dun en/of zacht
natuursteen. Makkelijk te transporteren,
eenvoudig op te zetten. Met afstelhaak
voor repeterende snedes. Motor met
thermische beveiliging en een versterkt
chassis. Geleverd met CEV-PRO
Ø 200 mm diamantzaagblad.
539.235.0549

295,00
ansporteren
Makkelijk te tr

Stofzuiger ISC L-1625 Premium

Deze 1600 watt stofzuiger is geschikt voor inzet in de
industrie, werkplaats of op de bouw. Voor het afzuigen
direct aan de machine bij boor-, frees-, slijp- of zaagwerk
in beton, gips, steen, cement, hout en lak. U kunt hiermee zowel droog- als natzuigen.
994.750.0025

Met GRATIS
toebehorenset
EWSR

Incl. GRATIS
vliesfilterzakken
VAN

599,00

439,00
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Steenknipper AL50KS

Speciaal ontwikkeld voor het knippen van kalkzandsteen. De
grote knipbreedte is ideaal voor verschillende maten kalkzandsteen. Kniphoogte 40-120 mm, knipbreedte 500 mm.
129.176.0046

VAN

466,00

419,

00

Slechts 19 kg
r
Knipt 34% lichte
VAN

560,00

495,

00

Steenknipper AL15

Voorzien van een vast driehoeksmes en draagplaten met gradenplaat.
Door verbeterde technieken knipt de AL15 34% lichter dan alle types
die op de markt zijn. Slechts 19 kg!
129.176.0016

VAN

750,00

649,00
Steenknipper AL43U Easy

De AL43U Easy is de opvolger van de welbekende AL43U. Nieuw is dat deze
steenknipper is uitgevoerd met slechts één spindel, waardoor je tot 20% lichter
knipt dan met zijn voorganger en die van andere vergelijkbare stenenknippers.
129.176.0043

Hydraulische knipper AL43SH14

Deze knipper is uitgerust met flexibel opgestelde hardmetalen (widia)
snijtanden. Uitgevoerd met vijf hydraulische zuigers voor gelijkmatige
drukverdeling over de knipbreedte. Voorzien van onderhoudsvrije accu
en een volautomatische lader die in de behuizing van de machine is
gemonteerd. Met knipdruk van 14 ton.
129.176.0038
VAN 3786,00

3295,00

ACTIE, lever je oude knipper in en ontvang € 100 korting
op een van bovenstaande Almi knippers
Bestel direct en snel via onze webshop
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gte 9,2 m
Max. werkhoo
RS TOWER 42-S Safe-Quick2

Zéér veilige en complete rolsteiger voor de echte professional. Met het
vernieuwde Safe-Quick2 Guardrail worden vóór het betreden van platformen
permanente leuningen geplaatst. Elk platform is te belasten tot 250 kg. Platformhoogte 7,20 mtr,
werkhoogte 9,20 mtr. De steiger wordt o.a. geleverd met 8 opbouwframes, 4 wielstaanders met
wiel, 3 houten platformen mét luik, één zonder luik, 8 stuks Safe-Quick2 Guardrails, 2 horizontaalschoren, 2 stuks driehoekstabilisatoren én een kantplankset.
143.260.1424
Losse steiger € 2.899,00

Meer weten?
Bekijk vóóral
de video

143 SAFE QUICK2
GUARD RAILS

Houten kantplanken

Safe-Quick2 Guard Rails

+

Wiel ø 200 mm

STEIGER + AANHANGER

4.350,00
Steigeraanhanger Deluxe

De meest complete steigeraanhanger die u snel
en veilig naar uw volgende klus brengt. Met de
dubbele borging en het innovatieve borgingsmechanisme is het steigermateriaal gemakkelijk
vast te zetten tot max. 750 kg. Geschikt voor
smalle en brede rolsteigers.
143.274.0021
Losse aanhanger € 1.599,00
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Volg ons op

ig
nd
Ha
Gereedschapslus HA200

Polyamide materiaallus om je machine of
handgereedschap aan te bevestigen, ter
voorkoming van vallen.
• Totale uitgetrokken lengte: 1 mtr.;
• Max. draaggewicht: 4 kg.
314.239.1896

6,00

Veiligheidshelm DIAM5UPBCFL
Witte ABS veiligheidshelm met acht bevestigingspunten. Met verstelbare draaiknop, zweetband en
bevestiging voor gehoorbescherming. Voldoet aan
norm EN 397/50365. Geschikt voor een hoofdomtrek van 53 tot 63 cm.
314.239.0600

Verkrijgbaar inn
diverse kleure

19,95

Valbeveiliging Elara 190

Complete valbeveiliging set bestaande uit
een veiligheidsharnas, vallijn met energieabsorber en grote sluithaak en karabijnhaak
met schroefvergrendeling. Wordt veel
toegepast in de bouw en industrie. Ideaal
als valbeveiliging bij verticale en horizontale verplaatsingen, verplaatsingen langs
een levenslijn en/of verplaatsingen op een
hellend vlak (< 3 m.) Geleverd in handige
opbergtas. Maat: L.
314.239.1862
VAN 72,00

59,00

Valbeveiliging Elara 140 GT

Kant-en-klare valbeschermingskit voor o.a. de bouw. Geschikt voor horizontaal
en verticaal gebruik. De valset beschikt over een automatische lijnspanner
en een energie-absorber van 2,5 meter. Geleverd in opbergtas. Maat: L.
Set bestaande uit:
• Valbeschermingsharnas met 2 bevestigingspunten (rug - borst);
• Comfortregeling via 2 zijdelingse beugels aan het harnas;
• Valbeveiligingssysteem met automatische lijnspanner met energie-absorber;
• Miniblock 2,50 meter;
• Verbindingsstuk AM002;
• 2 gespen.
314.239.1866

VAN

124,00

109,

00

Uitsluitend A-merken 19

Spanband automatisch

Automatisch oprollende spanband die werkt
volgens het autogordelprincipe. Met een
druk op de knop rolt de spanband weer op.
Incl. ratel en haken. Lengte 3 m, bandbreedte
25 mm. Max. werkbelasting 300 daN.
119.180.0665

12,26

7,99
VAN

Rolt zelf
weer op

m
ax. 3

M

Slim!
Zelf samen
te stellen
Smartlok rails
Verkrijgbaar in de lengtes
48,3 / 63,5 / 78,7 en 94 cm.
119.247.3005-08

Smartlok-systeem

Slim bevestigingssysteem voor het vastzetten van lading en gereedschappen. Naar eigen inzicht kan met de rails een vastzet plek
gecreëerd worden. Zowel op de vloer als op wanden te bevestigen
van uw bestelwagen of aanhangwagen. Met bijbehorende fittingen
en spanbanden wordt het volledige programma aangevuld. Stel nu
uw eigen ideale vastzet-systeem voor uw bedrijfswagen samen,
de rail is leverbaar in verschillende lengtes.

Eindkap
119.247.2101

Ontwikkeld voor het Smartlok systeem en ook passend in reguliere
ladingrail. Telescopisch verstelbaar. Voorzien van multi-plus die
past in zowel een ladingrail met 25 mm gaten als een ladingrail
met 20 mm gaten als ook in de staafjes rail.
119.180.0742-43
Artikelnummer Lengte
Normaal Nu
119.180.0742
1160 - 1775 mm € 69,95 € 59,00
119.180.0743
1700 - 2300 mm € 79,95 € 65,00
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Combineer me!t
Smartlokrail

69,95

59,00
VANAF

w
eu
Ni

Ladingsstang

Smartlok fitting
119.247.2104

Alle prijzen zijn excl. BTW

w
eu
Ni

Compact. Mobiel. Doordacht.

Perfect voor onderweg: de nieuwe CTL MINI en MIDI

719.750.0025 CTM MIDI

719.750.0027/26 CTL MINI / MIDI

Ontdek nú alle voordelen van de nieuwe CTL MINI, MIDI en CTM MIDI!
Wanneer je stofvrij werken zegt, zeg je Festool. De nieuwe compacte stofzuigers van Festool zijn de ideale partner voor
onderweg en zitten boordevol handige innovatieve details:
• Touchbediening - Nieuwe en intuïtieve Touch bediening in plaats van
draaiknoppen – ook met handschoenen eenvoudig te bedienen.
• Bluetooth® technologie geïntegreerd - Voor het automatisch inschakelen
van de stofzuiger met de afstandsbediening of de Bluetooth accu.
• Filter verwisselen aan de buitenkant - Snel, gemakkelijk en zonder
gereedschap

• Alles heeft zijn plaats - Door het grote slangdepot aan de binnenkant kan
de nieuwe gladde afzuigslang nog eenvoudiger opgeborgen en veilig en
schoon vervoerd worden. Er steekt niets uit.
• Handmatige reiniging - Door handmatige reiniging van het standaardfilter
en de filterzak kan de afzuigcapaciteit hersteld worden als het filter verstopt of de filterzak vol is. Hierdoor neemt de vullingsgraad aanzienlijk toe.

Bestel direct en snel via onze webshop
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Cijferhangsloten

Discushangslot los 26/70

Compact cijferslot geschikt door dubbele vergrendeling voor het afsluiten van bijvoorbeeld
gereedschapskisten of andere goederen. Code
verstelbaar met 3 of 4 cijfers.
249.325.2158/67
VANAF 20,25

Op het gebied van discussloten zijn de
Abus sloten de beste met een 5-stift
cilinder en zelfs boor- en trekbeveiliging.
Dit model is het meest verkochte type
maar eventueel ook verkrijgbaar in
geheel RVS en andere maten.
249.325.2008

15,

00

25,

P/STUK VAN

00

Artikelnummer Type
Code
Normaal Nu
249.325.2167
158/40C 3-cijferig € 20,25 € 15,00
249.325.2158
158/50C 4-cijferig € 24,70 € 20,00

Extra geharde ketting

Hangslot Granit 37/55b

Extra geharde ketting van 85 of 110 cm lengte, bijvoorbeeld voor het veilig bevestigen van een fiets aan
een object. Beschermd tegen corrosie en met hoes
tegen beschadigingen. Ook geschikt voor motoren of
tuingereedschap. Toe te passen met hangslot.
249.558.0002/04

Extra veilig door slotkast en beugel
van speciaal gehard staal. Voorzien
van Black Granit coating voor een nog
betere corrosiebescherming. Zeer
geschikt voor het beveiligen van grote
waardevolle goederen of objecten
met een zeer hoog diefstalrisico.
249.325.3105

g
85 óf 110 cm lan

10,

VANAF

38,10

17,30

Nieuw

00

93,60

60,00
VAN

Artikelnummer Omschrijving Normaal Nu
249.558.0002
6 mm 6KS/85
€ 17,30 € 10,00
249.558.0004
8 mm 8KS/110 € 37,39 € 20,00

Veiligheidsbeslag met kerntrekbeveiliging
Veiligheidsbeslag voorzien van een verende kerntrekbeveiliging die
verstelbaar is voor profi elcilinders die 12-17 mm uit de deur steken.
Wordt geleverd als een volledige set. Uitgevoerd in aluminium.
Meerdere maatvoeringen verkrijgbaar. Geschikt voor deuren met
een dikte tussen de 35-45 mm.
447.312.3030/31/35/36
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Artikelnummer PC-afstand Type
447.312.3030
55 mm
Voordeurbeslag D7013N
447.312.3031
72 mm

Nu

447.312.3035

55 mm

€ 30,00

447.312.3036

72 mm

Achterdeurbeslag D7011N

€ 35,00
€ 35,00
€ 30,00

VANAF

30,00

Aanbiedingen geldig t/m 9 maart 2019

Gereedschapskoffer Classic Cargo

Met uit X-ABS kunststof vervaardigde schaaldelen, die breukbestand zijn. Dankzij het stevige, dubbele aluminium frame tot
40 kg belastbaar! Voorzien van twee gereedschapswanden.
De bodemschaal heeft een hoogte van 8,8 cm, vrij in te delen.
Afmetingen (BxDxH): 47x21x36 cm. Gewicht 6,8 kg.
546.188.0186

VAN

354,08

249,00*
* Excl. gereedschap.

p de stand
Nu bij Probin o

Volledige keuzevrijheid!
Stel zelf je deurbeslag samen

Bestel direct en snel via onze webshop
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probin Aalsmeer
Oosteinderweg 91, 1432 AG Aalsmeer
0297-325 609 / info@probinaalsmeer.nl
probin Amersfoort
Kosmonaut 22, 3824 MK Amersfoort
033-457 07 77 / info@probinamersfoort.nl
probin Borne
Hanzestraat 1, 7622 AX Borne
074-267 03 94 / info@probinborne.nl
probin Delfzijl
Sikkel 25a, 9932 BD Delfzijl
0596-681 385 / info@probindelfzijl.nl
probin Telder Dronten
De Dommel 54, 8253 PL Dronten
0321-383 510 / info@probintelder.nl

Onze Beursprijs:

8,

50

probin Edese IJzerwaren
Lorentzstraat 2c, 6716 AD Ede
0318-619 150 / info@probinede.nl
probin Telder Emmeloord
Ondernemersweg 15-17, 8304 BH Emmeloord
0527-699 677 / info@probintelder.nl
probin Goor
Enterseweg 3, 7471 SB Goor
0547-261 426 / info@probingoor.nl
probin Heemstede
Cruquiusweg 37b, 2102 LS Heemstede
023-528 68 42 / info@probinheemstede.nl
probin Telder Kampen
Carlsonstraat 1, 8263 CA Kampen
038-331 44 30 / info@probintelder.nl
probin Telder Lelystad
Zuiveringweg 15, 8243 PZ Lelystad
0320-269 588 / info@probintelder.nl
probin Tholen
Stevinweg 9, 4691 SM Tholen
0166-602480 / info@probintholen.nl
probin Papendrecht
Ketelweg 24a, 3356 LE Papendrecht
078-644 96 60 / info@probinpapendrecht.nl
probin Roden
Ceintuurbaan Noord 111, 9301 NT Roden
050-501 36 82 / info@probinroden.nl
probin Roelofarendsveen
Veenderveld 114, 2371 TX Roelofarendsveen
071-331 40 29 / info@probinroelofarendsveen.nl

WD-40 flexible spray

op
Nieuw! Ontdeukrs!
de BouwBe

Multifunctionele spray: smerend, vochtigheid verdrijvend, losmakend,
anticorrosie en reinigend. Om nauwkeurig te spuiten op moeilijk bereikbare
plaatsen kunt u nu het ‘flexible’ verlengstuk gebruiken! Makkelijk te buigen
in allerlei vormen.
576.577.1488

Multimaster FMM350QSL Edition

Absoluut een master in zijn diversiteit! Dankzij de vele mogelijkheden en toebehoren is
dit een echte alleskunner. Zo is deze geschikt voor zagen, voegen verwijderen, schrapen,
schaven, schuren, vijlen, snijden, slijpen en polijsten. Dit professionele precisiegereedschap is geschikt voor verbouwings-, renovaties en reparatiewerkzaamheden. Deze
krachtige 350 Watt multitool is tot wel 35% sterker dan zijn voorganger, stiller en is
tot 75% trillingsarmer dan voorheen. Uitgerust met Starlock-gereedschapsopname.
Nu incl. 5 stuks E-Cut Long-Life t.w.v. € 64,50 GRATIS.
601.235.3042

probin Soest
Nijverheidsweg 11, 3762 EP Soest
035-602 69 00 / info@probinsoest.nl

Systainer
601.189.9000

probin Zutphen
De Stoven 16a, 7206 AX Zutphen
0575-575 098 / info@probinzutphen.nl
Uitgave 1905
PROBIN is een marketingformule onder licentie van Transferro B.V.
Deze folder werd met veel zorg samengesteld, maar wijzigingen
in prijs, model en kleur zijn voorbehouden. Aanbiedingen gelden
zolang de voorraad strekt, maar uiterlijk tot: 9 maart 2019.
Vermelde prijzen zijn in euro’s excl. BTW en excl.
eventuele verwijderingsbijdrage.
www.probin.com

5x

+
motor
Krachtige 350W

229,

00
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Kijk voor meer info en actiebrochures op www.probin.com

