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Luna Express: Ett genomtänkt urval av 

VERKTYG och  
FÖRNÖDENHETER 
för dig som jobbar inom  
industri, lantbruk  
och entreprenad.



Hittar du inte produkten du letar efter här så har vi  
50.000 produkter på lunakatalogen.se

Kommer du ihåg telefonkatalogen? 
Ungefär så tjock och tung skulle 
Luna Express vara om vi ville få 
plats med allt. Låt oss alla vara 
tacksamma över att slippa detta. 
Det du håller i din hand är i stället 
en mer tidsenlig och behändig 
katalog. 

I Luna Express presenterar vi ett 
urval av allt vi har att erbjuda. 
Självklart kan du djupdyka 
i hela sortimentet ändå, på 
lunakatalogen.se – där hittar du 
både allt du söker och var du kan 
hämta ut det.
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INNEHÅLL

Hitta din närmaste 

återförsäljare genom att 

skanna in QR-koden eller gå in 

på lunakatalogen.se där du, 

utöver en sammanställning av 

alla återförsäljare, även har 

tillgång till hela Luna Groups 

samlade sortiment.

Samtliga priser är exklusive moms och gäller så långt  
lagret räcker, dock längst t.o.m. 2021-09-30.

Priserna är vägledande, lokala variationer kan  
förekomma. Vi reserverar oss för eventuella  
tryckfel och priskorrigeringar.

LUNA SVERIGE AB
0322-60 60 00 

info@lunagroup.se 

www.lunakatalogen.se
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BLÅS RENT DUST CLEANER
CRC. För användning på elektromekaniska enheter, elektriska 
aggregat, elektroniska komponenter, kretskort, myntmekanis-
mer och precisionsinstrument. Ren, torr och oljig. CRC Dust 
Cleaner har inga ozonnedbrytande ingredienser.

• 500 ml

LÄCKAGESÖKARE LOW TEMP
CRC. Läckagesökare som klarar temperaturer på minus 20°C. Tydligt skum 
som håller sig stabilt under en längre tid. Kan användas på de flesta typer av 
gas, förutom syre. Det unika ventilsystemet möjliggör användning upp och ner. 
Färgar inte. Ej korrosiv. Säker på plast, stål, koppar, aluminium och de flesta 
kopplingslegeringar.

• 500 ml

LASTSPÄNNARE KROK 250 KG PP, 500 KG PP 
Grunda. För enkel surrning för yrkesmässigt bruk t.ex. takräcken, släpkärror, pick 
up-bilar. Blått 25 mm polyesterband, längd 5000 mm. Tillverkad enligt EN 12195-2 
och tredjepartstestade.

LASTSPÄNNARE KROK 1000 KG PP
Grunda. För surrning av last på släpkärror, mindre lastbilar, invändigt i skåpbilar 
och containers. Orange 35 mm polyesterband med insydda ränder för tontal. 
Tillverkad enligt EN 12195-2 och tredjepartstestade.

• Surrningskapacitet 2000 kg 
• Lastsäkringskapacitet 1000 kg
• Längd 6 m

SPÄNNBAND KLAFFLÅS 1000 MM PP, 2000 MM PP
Grunda. Med kraftigt klafflås för snabb och enkel fastsurrning av mindre gods 
på takräck, pallar etc. Tillverkat av 25 mm polyesterband.

• Surrningskapacitet 500 kg              
• Lastsäkringskapacitet 250 kg

BLÅS RENT DUST TURBO
CRC. Dust Free 360 TURBO är en torr inertgas som inte lämnar några rester 
och har en extra stark effekt vid avlägsnandet av hård smuts på alla sorters 
ytor. Brandsäker för säker användning och inverterbar. Kan användas  
i livsmedelsförädlingsanläggningar.

• 250 ml

Art. nr. 283610103

Rek. pris 119 kr

Art. nr. 283620102

Rek. pris 139 kr

Art. nr. 600100051 600100077

Surrningskapacitet 500 kg 1000 kg

Lastsäkringskapacite 250 kg 500 kg

Rek. pris 37 kr 39 kr

Art. nr. 600100010 600100028

Längd 1000 mm 2000 mm

Rek. pris 19 kr 19 kr

Art. nr. 283600104

Rek. pris 348 kr

Art. nr. 600100093

Rek. pris 64 kr

NYHETER
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BITSSATS IMPACT TJ1430 29 DELAR 
Teng Tools. Sats innehållande Impact bitshållare med magnet, 
Impact bitshållare med snabbchuck och 27 st 30 mm Impact bits. 
Alla bits med 1/4”-sexkantsfäste. Speciellt 
anpassade för slående skruvdragare. Passar 
i lådinsats TTTJ04 som i sin tur passar i Teng 
Tools verktygslådor och montörvagnar.

• Vikt 0,24 kg
• 1/4 tum anslutning
• Bältesclip

BITSSATS IMPACT TJ1412 12 DELAR   
Teng Tools. Sats innehållande Impact bitshållare med magnet och 11 st 
30 mm Impact bits. Alla bits med 1/4”-sexkantsfäste. Speciellt anpassade 
för slående skruvdragare. Verktygen ligger i EVA-skum i tre olikfärgade 
lager. Passar i lådinsats TTTJ04 som i sin tur passar i Teng Tools  
verktygslådor och montörvagnar.

• Vikt 0,14 kg
• 1/4 tum anslutning
• Bältesclip

BITSSATS IMPACT TJ1413 12 DELAR 
Teng Tools. Sats innehållande Impact bitshållare med magnet och 11 st 
30 mm Impact bits. Alla bits med 1/4”-sexkantsfäste. Speciellt anpassade 
för slående skruvdragare. Verktygen ligger i EVA-skum i tre olikfärgade 
lager. Passar i lådinsats TTTJ04 som i sin tur passar i Teng Tools verktygs-
lådor och montörvagnar.

• 12 delar
• 1/4 tum anslutning
• Vikt 0,14 kg
• Bältesclip

BITSSATS IMPACT TJ1414 12 DELAR 
Teng Tools. Sats innehållande Impact bitshållare med magnet och 11 st 30 mm 
Impact bits för TX-spår. Alla bits med 1/4”-sexkantsfäste. Speciellt anpassade för 
slående skruvdragare. Verktygen ligger i EVA-skum i tre olikfärgade lager. Passar i 
lådinsats TTTJ04 som i sin tur passar i Teng Tools verktygs- 
lådor och montörvagnar.

• 12 delar
• Vikt 0,14 kg
• Bältesclip
• 1/4 tum anslutning

BORRSATS 3KS 9001
Gühring. Borrsats typ 9000. HSCO spetsvinkel 135°. Med 
4-fasettspets och urspetsning från ø1,0, vilket ger noggrann 
centrering, reducering av axialkraften, bättre håltolerans och 
en snabbare borrning. Trekantsskaft från ø4,0 vilket ger ett 
optimalt fäste i hand- och pelarborrmaskiner och gör att 
borret inte kan snurra. Standardborr för borrning i stål, 
rostfritt, gjutjärn och aluminium. Borrdjup upp till 5 gånger 
diametern.

• Intervall 0.5 mm

FÄRG SVART MATT RAL9005
CRC. Akrylfärgssystem av hög kvalitet som skyddar ytan 
samtidigt som den ger en intensiv färg som håller länge. Tack 
vare sin unika kombination av flexibilitet och hårdhet är Acrylic 
paint mycket motståndskraftig mot yttre påverkan, vilket gör den 
till en utmärkt skyddsfärg för en mängd olika hårda ytor inom 
industrin. Den kan användas på metall, målningsbar hårdplast, 
trä, betong, papper, glas, kartong, keramik m.m. För användning 
både inomhus och utomhus.

• Svart
• 400 ml

FÄRG VIT BLANK RAL9010
CRC. Akrylfärgssystem av hög kvalitet som skyddar ytan 
samtidigt som den ger en intensiv färg som håller länge. Tack 
vare sin unika kombination av flexibilitet och hårdhet är Acrylic 
paint mycket motståndskraftig mot yttre påverkan, vilket gör 
den till en utmärkt skyddsfärg för en mängd olika hårda ytor 
inom industrin. Den kan användas på metall, målningsbar 
hårdplast, trä, betong, papper, glas, kartong, keramik m.m. För 
användning både inomhus och utomhus.

• Vit
• 400 ml

MODDLARE TRÄSKAFT 15, 25, 35 OCH 50 MM 
Ferax. Svart naturborst och träskaft. Lämplig för oljebaserade färger, lack,  
fernissa och träolja. Även limning, infettning och avfettning. 

Art. nr. 282790104

Rek. pris 329 kr

Art. nr. 282800101

Rek. pris  179 kr

Art. nr. 282820109

Rek. pris 179 kr

Art. nr. 291260107 291260206

Antal delar 19 st 25 st

Borrdiameter 1.0–10.0 mm 1.0–13.0 mm

Rek. pris 895 kr 1 995 kr

Art. nr. 280930207

Rek. pris 99 kr

Art. nr. 282810100

Rek. pris 179 kr

Art. nr. 280931601

Rek. pris 99 kr

Art. nr. 474158706 474158714 474158722 474158730

Bredd 15 mm 25 mm 35 mm 50 mm

Rek. pris 3,50 kr 3,50 kr 5,50 kr 6 kr

NYHETER
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SKRUVMEJSELSATS 1000V 10 DELAR
Teng Tools. Sats om 10 delar som innehåller 8 skruvmejselklingor och 2 handtag 
i olika storlekar. Producerade och testade enligt standard IEC 60900. För arbete 
under spänning upp till 1000 volt (av speciellt utbildad personal). Lådan passar i 
Teng Tools verktygslådor och montörvagnar.

• 10 delar
• Vikt 0,5 kg

VERKTYGSSATS EVA 174 DELAR   
Teng Tools. Verktygssats om 174 delar, som är fördelade i Teng Tools förvarings-
system, utfräst i tre olikfärgade lager av skum-
plast. Levereras i verktygsvagn TCW707EV.

• 174 delar

BITS & HYLSSATS 48 DELAR
Teng Tools. Sats om 48 delar bestående av steglöst spärrhandtag, förlängare 75 
mm, 10 st 1/4” hylsor, 9 st 89 mm långa bits och 27 st 25 mm långa bits. Passar  
i Teng Tools verktygslådor och montörvagnar.

• 48 delar
• Vikt 0,8 kg

MOMENTSKRUVMEJSELSATS 38 DELAR 
Teng Tools. Sats innehållande en momentskruvmejsel 1-5 Nm med snabbchuck, 
1/4-1/4” adapter samt 36 olika bits. Lådan passar i Teng Tools verktygslådor och 
montörvagnar.

• 6% onoggrannhet
• Vikt 0,65 kg
• 38 delar

HYLSNYCKELSATS 1/4 15 DELAR  
Teng Tools. Sats om 15 delar innehållande 7 st 1/4” sexkantshylsor, förlängare  
50 mm, bitshylsa 1/4’’, 5 st 25 mm bits samt ett minispärrhandtag med 72 tänder. 
Passar i lådinsats TTTJ04 som i sin tur passar i 
Teng Tools verktygslådor och montörvagnar.

• Vikt 0,33 kg
• 1/4 tum anslutning
• Bältesclip

HYLSNYCKELSATS 1/4 19 DELAR  
Teng Tools. Hyls- och bitssats innehållande 6 st sexkantshylsor, magnetisk bits-
hållare 50 mm, bitsspärrnyckel, sexkantadapter 1/4”–1/4”, samt 10 bits. Passar i 
lådinsats TTTJ04 som i sin tur passar i Teng Tools verktygslådor och montörvagnar.

• Vikt 0,28 kg
• 1/4 tum anslutning
• Bältesclip

SKRUVHÅLLARSATS 1/4 5 DELAR
Teng Tools. Skruvhållarsats Impact om 5 delar. Skruvhållarna är 65 mm långa 
med magnet. Passar i lådinsats TTTJ04 som i sin tur passar i Teng Tools verktygs-
lådor och montörvagnar. Impact skruvhållare är 
anpassade för slående skruvdragare.

• Vikt 0,24 kg
• Bältesclip
• 1/4 tum anslutning

BITSSATS 29 DELAR TJ1429
Teng Tools. Bitssats om 29 delar. Innehållande magnetisk bitshållare 50 mm, 
sexkantsadaptor 1/4” x 1/4”, smidd bitsspärrnyckel och de 26 vanligaste bitsen. 
Alla bits med 1/4” sexkantsfäste. Passar i lådinsats TTTJ04 som i sin tur passar i 
Teng Tools verktygslådor och montörvagnar. 

• Vikt 0,26 kg
• Bältesclip
• 1/4 tum anslutning

Art. nr. 282670108

Rek. pris 329 kr

Art. nr. 282590108

Rek. pris 9 450 kr

Art. nr. 282640101

Rek. pris 789 kr

Art. nr. 282730100

Rek. pris 359 kr

Art. nr. 282740109

Rek. pris 349 kr

Art. nr. 282780105

Rek. pris 339 kr

Art. nr. 282610104

Rek. pris 495 kr

Art. nr. 282760107

Rek. pris 265 kr

NYHETER



7

HÄNGLÅS ROSTFRITT 30      
STRUKTUR. Hänglås med mässingshus och cylinder i mässing. Dubbelreglad bygel 
i rostfritt stål (304). Användningsområde: Båtar, förråd, bodar, verktygslådor m.m.

LÅSKÄTTING KLASS 3 2,5M 
STRUKTUR. Låskätting i härdat stål. Textilklädd med nylonstrumpa för enkel 
hantering samt skydd mot repor. Användningsområde: Båten, motorcykeln, skoter, 
4-hjuling m.m. Godkänd i säkerhetsklass 3.

NYCKELSKÅP ST1  
STRUKTUR. Praktisk nyckelförvaring med kombinationlås och väderskyddande 
lucka. Användningsområde: Förvaring av nycklar i de fall flera behöver tillgång till 
nycklar, tex bommar m.m. För montering på vägg.

BANDSLIPMASKIN RRG-3612
Red Rooster. För slipning eller avgradning i smala och trånga utrymmen. Utmärkt 
för nästan alla material så som stål, aluminium, plast och trä. Levereras med en 
12 mm samt en 6 mm sliparm. Lätt att byta slipbanden. Har ljuddämpning av 
returluften.

HÄNGLÅS KLASS 4
STRUKTUR. Låshus och bygel i härdat stål godkänd i säkerhetsklass 4. 
Användningsområde: Båten, motorcykeln, skotern, 4-hjulingen m.m.

VATTENPASS CLP
Luna. Vridstyv aluminiumprofil 24x50mm med planfräst undersida för maximal 
planhet. Stor cylindrisk libell med förstorande effekt för exakt och lättläst avläs-
ning i alla vinklar. Dubbla graderingsstreck för enkel avläsning på 2% fall. 
Libellradie 200mm ger en känslighet på 10mm/m. Stötupptagande ändskydd med 
friktionspunkter, då passet hålls plant mot vägg. Infrästa magneter i undersidan 
för vidhäftning på stålkonstruktioner. Genomgående hål för verktygssäkring.

HÄNGLÅS KLASS 3
STRUKTUR. Låshus och bygel i härdat stål godkänd i säkerhetsklass 3. 
Användningsområde: Båten, motorcykeln, skotern, 4-hjulingen m.m.

Art. nr. 400410619

Rek. pris 690 kr

Art. nr. 274921501

Rek. pris 5 950 kr

Art. nr. 400410494

Rek. pris 129 kr

Art. nr. 400410627

Rek. pris 149 kr

Art. nr. 400410593

Rek. pris 745 kr

Art. nr. 400410569

Rek. pris 645 kr

Art. nr. 280510108 280510207

Längd 400 mm 600 mm

Rek. pris 395 kr 479 kr

NYHETER
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RYGGSPRUTA RPD 15PB1
Birchmeier. Pumpen kan fällas in. Slangutlopp i arbetsriktningen. Klickbälte. 
Integrerade bärgrepp. Kan användas av både höger- och vänsterhänta. Allt i 
pumphandtaget. Droppfri kolvpump. Integrerad tryckkammare. Slangutlopp. 
Hållare för sprutrör. Externt monterad pump. Tankutlopp via sugsystem. 
Justerbart munstycke. Kopplingar av hög kvalitet. Stort påfyllningslock med 
integrerat filter.

POLYGRIPTÅNG COBRA XS 8700100 
Knipex. Snabbinställning. Kraftigt utförande i kromvanadinstål. Räfflade alligator-
käftar med rörgrepp. Självlåsande. Försedd med klämskydd. Plastklädda skänklar. 
Delad glidled. 

BATTERIDRIVEN RYGGSPRUTA REC 15PC1
Birchmeier. Tryckstyrd batteridriven ryggspruta med CAS-batterisystem. 
Valbara batteripaket (upp till 8 Ah). Prestanda (batteripaket Li-Power 18 V/4.0 
Ah) 0.5–6 bar 0.2–1.4 l/min. Konstant spraybild. Reglerbar droppstorlek. 
Slangutlopp i arbetsriktningen. Klickbälte. Integrerade bärgrepp. Snabbfäste för 
batteripaket. Elektronisk reglering. Intelligent tryckreglering. Steglöst drifttryck: 
0.5–6 bar. Elektroniskt skydd för pump och batteripaket. Kompatibel med över 
140 produkter från olika tillverkare.

RÖRAVSKÄRARE TUBIX
Knipex. Kapar koppar, mässing eller rostfritt stål snabbt och enkelt med 
enhandsgrepp. Snabb justering: för på, klipp – färdigt. Snabb inställning av olika 
rördimensioner med enhandsgrepp. Bekvämt: enkel kapning tack vare nållager i 
kaphjul och styrrullar. Kapar rör Ø 6–35 mm (1/4”–1 3/8”) med väggtjocklek upp 
till 2 mm. Kaphjul tillverkat av kullagerstål. Praktiskt snabbväxelsystem för kaphjul, 
med reservhjul förvarat under matningsvals. Med precisionsslipat gradningsverktyg 
som är lätt att ta bort. Lätt och 
tåligt metallhölje av magnesium.

FETTSPRUTA BATTERIDRIVEN 20V
Pressol. Batteridriven (20 V) med uppladdningsbara högeffektsbatterier 
(2000 mAh). För fettpatron (400 g) eller fett i lösvikt. Laddningstid:  
ca. 1 timme. Fettmängd: cirka 150 g/min. Batteritid: ca. 25 fettpatroner 
(400 g) (utan mottryck), 7 fettpatroner (400 g) (vid 
mottryck cirka 100 bar). Levereras i bärväska med 
högtrycksslang, inklusive knäckskyddsfjäder, 
precisionsmunstycke, batteriladdare och 2 batterier. 
I väskan finns plats för 1 extra fettpatron.

•  Integrerad display med fettflödesmätare, 
batteriladdningsindikator och indikering av 
mängd utpumpat fett (L-H)

•  Displayen blinkar rött vid eventuellt mottryck 
eller hög energiförbrukning.

•  Larm vid fettläckage – fettvolymmätaren förblir 
oförändrad.

AVISOLERINGSTÅNG PRECISTRIP 16
Knipex. Utmärkt för avisolering av allt från mycket fina trådar till tjocka kablar 
med enkel- och flertrådiga ledare. Enkel, exakt avisolering av fina trådar och 
solida runda kablar med stor kapacitet (från 0.08 till 16 mm²) med endast 
en tång. Bra grepp och exakt kapning med parabolformat avisoleringsblad. 
Möjligt att göra exakt inställning av bladet för anpassning till specialmaterial. 
Bladkassetten är lätt att byta ut.

Art. nr. 292310109 

Rek. pris 845 kr

Art. nr. 272320102

Rek. pris 3 995 kr

Art. nr. 262130305

Rek. pris 2 995 kr

Art. nr. 292300100

Rek. pris 575 kr

Art. nr. 13360003

Rek. pris 239 kr

Art. nr. 290022102

Rek. pris 9 900 kr

NYHETER
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VINKELMÄTARE DIGITAL AFA 
Limit. Digital vinkelmätare med LCD-display för snabb avläsning och linjal i en 
enhet. Låsfunktion i valfri vinkel och hållbar skala av rostfritt stål.

TEJP BYGG MÖNSTRAD 50 MM X 33 M GUL 
Grunda. För maskering och skydd både inom- och utomhus av trösklar och 
karmar. UV-resistent.

MASKERINGSTEJP
Grunda. Lämplig för allmänna ändamål inomhus såsom maskering, fixering och 
förslutning. Tejpen skall appliceras i rumstemperatur.

• Temperaturbeständighet max 60 °C
• 50 M

TEJP EL IEC 19 MM/20 M SVART   
Grunda. Mycket smidig och töjbar eltejp för isolering av elkablar, färgmärkning 
och maskering. Flamsäker och UV-resistent. Fungerar även som benskyddstejp. 
Uppfyller ROHS och BS EN 60454-3-1/Type 2.

• Bredd 19 mm 
• Temperaturbeständighet min - 5 °C
• Temperaturbeständighet max 70 °C

ALLHINK SVART
Kraftig allhink av svart återanvänd plast och 
med metallgrep. Måttgraderad.

MINIMOPPGARN GÄNGAT OBLEKT  
Kron. Minimoppgarn, oblekt bomull. Med gänga.

MIKROMETER SET 0–100 MM  
Limit. Bygelmikrometer med smidd bygel och mattförkromad skala. Härdad 
spindel 6.5 mm med finläppade mätytor av hårdmetall. Friktionshylsa och 
låsvred. Tillverkad enligt DIN 863.

MIKROMETER DIGITAL 0-25MM IP65
Limit. Digital mikrometer av smidd bygel och IP65 klass för snabba avläsning 
av mätresultat. Damm och vattentät. Härdad spindel med finläppade mätytor 
av hårdmetall. LCD skärm med 7,5mm siffror. Knappar för på/avstäning och 
olika funktioner. Friktinshylsa och låsvred. Tillverkad enligt DIN 863. Batteri 
typ SR44, ingår.

Art. nr. 409560000 409560059

Volym 12 L 20 L

Rek. pris 29 kr 48 kr

Art. nr. 334101375 334101383

Vikt 175 g 220 g

Rek. pris 27 kr 29 kr

Art. nr. 272510108

Rek. pris 495 kr

Art. nr. 500050406

Rek. pris 39 kr

Art. nr. 500050083

Rek. pris 12 kr

Art. nr. 272370503

Rek. pris 1 695 kr

Art. nr. 272450107

Rek. pris 1 595 kr

Art. nr. 500050174 500050182

Bredd 19 mm 25 mm

Rek. pris 9 kr 19 kr

NYHETER
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DIGITAL SKJUTMÅTT DN150  
Limit. Digital skjutmått med stor LCD skärm med 13 mm stora siffror 
för snabb avläsning av mätresultat. Kan mäta både innerdiameter, 
ytterdiameter, djup och höjd samt ritsfunktion. Skala i rostfritt stål. Avläsning 
i mm eller tum, svarshastighet 3,0 m/sekund, automatisk avstängning. 
Absolutmätning och nollinställning i alla positioner. Tillverkad enligt DIN 
862. Batterityp CR2032 ingår. 

VINKELMÄTARE DIGITAL AFB
Limit. Robust digital vinkelmätare som mäter vinklar upp till 225 grader 
och räknar fram olika vinklar så som kompletterande vinkel, mittenvinkel 
och gersågsvinklar. LCD med 12,7 mm stora siffror som går att rotera i 180 
grader. Displayen är automatiskt ställd i absolutvärde men kan nollställas i 
alla positioner. Holdknapp för frysning av mätvärdet. Armen är låsbar i olika 
positioner med låsvred. Automatisk uträkning av kompletterande vinkel och 
mitten vinkel. Batterityp LR03 x 2 ingår.

 ■  Unik digital och roterbar display

 ■  För både vänster- och  högerhänta

 ■  Finns i 150, 200 och 300 mm

Precision 
made easy

DIGITALT SKJUTMÅTT, CDM FLEX
 ■  Gör det lätt att mäta i trånga  utrymmen 
som ovanifrån, underifrån och från 
 höger eller vänster

 ■  Absolut-system

Art. nr. 280470105 280470204 280470303

Längd 150 mm 200 mm 300 mm

Rek. pris 895 kr 1 095 kr 1 595 kr

Art. nr. 272500109

Rek. pris 1 795 kr

NYHETER
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KABELVINDA 3V H07RN-F3G2, 5 25 M
Grunda. Proffskabelvinda med dubbelstativ i lackerat stål och trumma i slagtå-
lig polykarbonat. Patenterad kabelstyrning för enklare upprullning. Ergonomiskt 
bärhandtag. Självstängande lock, justerbar broms och termosäkring. Lämplig för 
värmefläktar, högtryckstvättar, svetsar m.m. Godkänd för utomhusbruk.

• Belastning upprullad max 1380 W
• Belastning utrullad max  3500 W

VÄRMEFLÄKT BYGG 230 V 3,3 KW
Grunda. Värmefläkt för uppvärmning av lokaler. Termostat 
med 3 effektlägen. Bärhandtag. Anslutningssladd av gummi.

• Kapslingsklass IP24
• Spänning 230 V
• Djup 440 mm
• Bredd 300 mm
• Höjd 300 mm

MULTILADDARE TITAN 60
Schumacher. TITAN+ är en serie av kompletta och  
professionella multifunktionsladdare med starthjälp. 
Lämpliga för laddning och start av alla 12 V och 24 V  
batterier i fordon, t.ex. bilar, båtar, lastbilar, bussar, 
entreprenadfordon och truckar. Effekt 1–6 kW.  
Spänning 230 V.

BATTERILADDARE SPI1224 12/24 V 
Schumacher. Helautomatisk batteriladdare/underhållare för 12 V och 24 V 
batterier. Utvecklad för att klara av de flesta typer av batterier (AGM, Gel, Kalcium, 
Start/Stopp). Utrustade med skyddsfunktioner 
för polvändning, gnistbildning och överhettning 
samt automatisk avstängning. Omgivningstem-
peratur -20 till +50°C.

• Spänning 220–240 AC
• Nätanslutningskabel 2 m
• Kapslingsklass IP20
• Vikt 1,75 kg
• Laddström 15A

VÄRMEFLÄKT BYGG 5 KW
Grunda. Kraftfull värmefläkt för uppvärmning av lokaler. 
Termostat med 3 effektlägen, justerbar hastighet på fläkten. 
Kopplas till 400 V/3-fas.

• Kapslingsklass IP24
• Spänning 400 V
• Djup 496 mm
• Bredd 368 mm
• Höjd 312 mm

Art. nr. 204493001

Rek. pris 1 195 kr

Art. nr. 024800179

Rek. pris 595 kr

Art. nr. 024800187

Rek. pris 895 kr

Art. nr. 264760802

Rek. pris 1 295 kr

Art. nr. 283780203

Rek. pris 5 600 kr

SÄSONG
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LEDSTRÅLKASTARE 30 W
LED-strålkastare för byggplatser, industrigårdar m m. Lampan är avsedd för fast 
installation. Ej utbytbar ljuskälla. Ljuskällans livslängd ca 30 000 timmar.

• Ljusflöde 2400 lm
• Effekt 30 W
• Spänning 230 V
• Kapslingsklass IP54

LEDSLINGA SUNLIT 10 M
Mareld. Listen har 180 små ledlampor per meter. Framförallt avsedd för att 
märka ut trappor, hisschakt samt allmänbelysning på byggarbetsplatser. På en 
elkabel kan upp till 60 m ledlist seriekopplas. Elkabeln köps separat. För att 
undvika överhettning ska slingan rullas ut i sin fulla längd.

• Kapslingsklass IP54 
• 10 m ger 7400 lumen
• 20 m ger 13500 lumen 
• Levereras på rulle

LEDSTRÅLKASTARE MED SENSOR 30 W
LED-strålkastare med rörelsevakt. Brinntiden kan justeras från 10 sek  
upp till max 6 min. Vinkel 120 grader. Lampan är avsedd för fast installation.  
Ej utbytbar ljus-källa. Ljuskällans livslängd ca 30 000 timmar.

• Ljusflöde 2400 lm
• Effekt 30 W
• Spänning 230 V
• Kapslingsklass IP44

PRESENNING TRANSPARENT 180 G
Grunda. Extra kraftig armerad presenning för extra långvarigt skydd 
utomhus. Tål extrema väderförhållanden, vattentät och mögelbeständig, 
är även syra-, alkali- och saltresistent. Öljetter var 100:e cm och insydda 
kantrep för extra stabilitet. Måtten som 
anges är klippta mått.

PRESENNING GRÖN 120 G
Grunda. Stark och lätt för medellångt skydd utomhus, går även att använda 
inomhus. Vattentät, mögelbeständig och även syra-, alkali- och 
saltresistent.

Art. nr. 417701182 417701190 417701208

Mått 3,6X5,4 m 5,4X7,2 m 6X10 m

Rek. pris 168 kr 372 kr 499 kr

Art. nr. 158424028

Rek. pris 329 kr

Art. nr. 158424044

Rek. pris 199 kr

Art. nr. 690010012

Rek. pris 895 kr

Art. nr. 417701299 417701307 417701315

Mått 4X6 m 4X8 m 6X10 m 

Rek. pris 339 kr 449 kr 745 kr

SÄSONG
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PANNLAMPA HALO 1200 RE  
Mareld. En mycket stark pannlampa som ger ett fantastiskt ljus och är försedd 
med zoomfunktion för bästa fokus. Uppladdningsbar, men det är också möjligt 
att driva pannlampan med 4 AA-batterier (ingår ej) medan ordinarie batteri 
laddas. Vattentät.

• Ljusflöde 1200 lm
• Laddtid 3 h
• Ljuskällans livslängd 30 000 h
• Arbetstemperatur -10 till +40 °C
• Räckvidd 200 m

BLÅSLAMPA 228101 HANDYJET  
Sievert. Universell blåslampa med många användningsområden. Lämplig 
för lödning, färgborttagning, lossa bultar, tända grillen och andra värmeapp-
likationer. Utrustad med inbyggt förvärmningsrör vilket gör att Handyjet kan 
användas i alla positioner utan att uppflamning sker. Fast brännare.

• Effekt 1.8 kW
• Storlek (utan gasbehållare) 110x210x55
• Gasförbrukning 140 g/h
• Brännarens diameter 20 mm
• Vikt (exkl. behållare) 230 g

GAS ENGÅNG POWERGAS EU 175 G 
Sievert. Engångs gasolbehållare med självstängande utloppsventil.

ELKABEL MED PLUG IN 1,5 M
Mareld. Elkabel med plug-in 1,5 m. Kapslingsklass IP54.

BLÅSLAMPA POWERJET EU MED GAS 
Sievert. Powerjet 2535 är den senaste blåslampan med handtag i dubbelspru-
tad komposit för högsta comfort och användarvänlighet. Levereras komplett 
med Ultragas 2205, handtag och cyklonbrännare 8706. 

• Inbyggd automatisk tändning
•  Låsningsknapp för arbete under längre intervaller, eller när man vill ha båda 

händerna fria
• Med bajonettfattning för snabbt byte mellan olika brännare
• Kan användas med propan-/butanblandning, ultragas, ultramapp eller mappgas

Art. nr. 690000948

Rek. pris 1 150 kr Art. nr. 220320105

Rek. pris 319 kr

Art. nr. 24560252

Rek. pris 59 kr

Art. nr. 690003751

Rek. pris 169 kr

Art. nr. 199720228

Rek. pris 899 kr

SÄSONG
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AXIALBORSTE 115 MM M14 0,35 VST
Osborn. Virad seghärdad ståltråd. För krävande rengöringsarbeten och 
ytbearbetningar. Används vid gradning, uppruggning, skalning, svetsfogar på 
såväl fasta som portabla maskiner. Borstarna har en hög avverkningsgrad med 
god driftsekonomi. 

• Diameter 115 mm
• Hög periferihastighet och lång livslängd
• Lämpliga för bearbetning av både stål och betong

AXIALBORSTE 41814–40 MM
Osborn. Slipnylonborst. Ett flexibelt material med inbundna slipkorn av kiselkar-
bid. Borstarna har en likformig slipverkan och är speciellt lämpliga för gradning, 
uppruggning, mattering och finslipning av rostfritt material och aluminium. Lång 
livslängd vid optimal användning. Kan användas för 
såväl torr- som våtbearbetning. 

• Diameter 40 mm

CIRKULÄRBORSTE 50 MM OCH 76 MM NYLON K120
Osborn. Slipnylonborst - SICANYL. Ett flexibelt material av nylonborst med 
inbundna slipkorn av kiselkarbid. Borstarna har en likformig slipverkan, då 
ständigt nytt slipmaterial friläggs genom förslitning av nylonfibern. Borstarna är 
speciellt lämpliga för gradning, uppruggning, 
mattering och finslipning av rostfritt material 
och aluminium. Lång livslängd vid optimal 
användning. Kan användas för såväl torr- som 
våtbearbetning.

HANDSTÅLBORSTE ERGO 3-R MÄSSING  
Osborn. Ergonomiskt utformad handstålborste med greppvänligt handtag täckt av 
gummi för säkert grepp för att ge skydd för fingrarna. Av 0.20 mm svagt krusad 
mässingstråd.

HANDSTÅLBORSTE ERGO 3-R STÅL 
Osborn. Ergonomiskt utformad handstålborste med greppvänligt handtag 
täckt av gummi för säkert grepp och utformat för att ge skydd för fingrarna.  
Av 0.33 mm oljehärdad ståltråd.

STEGBORR 4-30 MM, 14 STEG
Luna. Två-skäriga stegborr i snabbstål för håltagning i plåt, plast och  
laminat. Lämnar gradfria snitt utan deformation. Korsspets för enkel centrering 
av ingångshål, kräver ingen förborrning. Max plåttjocklek 5 mm. För direkt 
infästning i elektriska eller sladdlösa handborrmaskiner, skruvdragare,  
eller i vanlig borrchuck.

• Diameter: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 mm
• Fästets diameter 10 mm
• Cylindriskt fäste

STEGBORR KONISKT SATS MCS1 
G&J Hall. Sats om tre stegborrar av HSS samt en 
tub borrpasta. För upptagning av hål i plåt, plast, 
laminat etc.

• 2-skäriga 
• Intervall 1,0 mm
• Storlekar 4–12, 10–20, 20–30 mm

BORRSATS 234/9651 1,0–10,0, 1,0–13,0 
Gühring. 9651 HSS. TiN-belagd skärdel för ökad livslängd 
och skärhastighet. Urspetsning för perfekt centrering.
 
• Diameter 1,0–10,0 mm
• Diameter 1,0–13,0 mm
• Intervall 0,5 mm

Art. nr. 40475204

Rek. pris 149 kr

Art. nr. 02885200

Rek. pris 79 kr

Art. nr. 02565208

Rek. pris 49 kr

Art. nr. 270820202

Rek. pris 379 kr

Art. nr. 39440102

Rek. pris 135 kr

Art. nr. 35401009

Rek. pris 995 kr

Art. nr. 39455001 39455100

Diameter 50 mm 76 mm

Rek. pris 139 kr 149 kr

Art. nr. 139120100 139120209

Antal delar: 19 st 25 st

Rek. pris 395 kr 795 kr

FÖRBRUKNINGSARTIKLAR I VERKSTAD
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BORRSATS HSS-G 170 DEL 1–10 MM 
GSR. Spiralborr HSS Slipade. 135 graders 
spetsvinkel med en korsspets. Detta ger en 
kraftigare skäregg och en bättre centrering. 
Mått enligt DIN 338.

• 170 st borr 
• Diameter 1,0–10,0 mm 
• Intervall 0,5 mm 
• För bearbetning av stål, stålgjutgods  
 (legerat och olegerat) gjutjärn,   
 aducergods och segjärn

GÄNGSATS M3-M12 MED BORRAR    
Luna. Sats med gängverktyg av HSS. Varje gängdimension innehåller två tappar 
(nr 2 och nr 3) och ett gängsnitt (ytterdiameter enligt DIN 223) samt fem gäng-
kloppor, två svängjärn och sju spiralborrar.

• Gängbeteckning M 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12
• Borrdiameter 2.5, 3.3, 4.2, 5.0, 6.8, 8.5, 10.5 mm

FÖRSÄNKARE HSS SATS 6,3–20,5  
Set med 6 st standardförsänkare i HSS lämpliga för gradning och försänkning  
i de flesta material. Mått enligt DIN335. 

• Försänkningsvinkel 90 grader 
• Diameter 6,3 – 8,3 – 10,4 – 12,4 – 16,5 – 20,5 mm

TAPPFÖRSÄNKARE SATS M3–M10
Med fast styrtapp. HSS. Sats innehållande sex tappförsänkare.

• 6 delar
• Innehåll för skruv MC6S M3 M4 M5 
M6 M8 M10

GÄNGSATS M3-M12 RAK NR 2 & BORR 
Luna. Gängtappssats innehållande HSS/ISO 529 gängtappar eller gängtappar 
+ spiralborrar för allmän gängning. Raka spår. Nr 2 för genomgående hål.

•  Borrdiameter 2.5, 3.3, 4.2, 5.0, 6.8, 
8.5, 10.2 mm

• Innehåll M 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12

GÄNGSATS M3-M16    
Gängverktyg. Satsen innehåller runda gängsnitt med passande gängkloppor 
0556, gängtappar med passande svängjärn 0526 och verktygshållare 0521. 

• C/S Kromstål
•  Gängstorlekar 

M3,4,5,6,8,10,12,16

Art. nr. 277560405

Rek. pris 2 950 kr

Art. nr. 16341208

Rek. pris 995 kr

Art. nr. 00223008

Rek. pris 1 495 kr

Art. nr. 64563000

Rek. pris 1 195 kr

Art. nr. 12200200

Rek. pris 3 990 kr

Art. nr. 107440307

Rek. pris 499 kr

FÖRBRUKNINGSARTIKLAR I VERKSTAD
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TORKPAPPER BASIC XL BRUN   
Katrin. Industritorkpapper för enklare torkning av olja och fett. 
1000 m/rulle.

RENGÖRING WIPES IND (100 ST) 
CRC. Wipes Professional är universalrengörings-
dukar som klarar av att avlägsna olja, fett, bläck och 
lim. Dukarna är impregnerade med ett effektivt 
rengöringsmedel som är snällt mot ytorna men tufft 
mot smutsen. Ytorna blir rena och torra på samma 
gång, utan användning av vatten.

GRADVERKTYG MULTIBURR RG1000 
Noga. Multiverktyg. Detta praktiska verktyg består av 4 olika 
gradknivar som kan användas till en mängd olika arbeten.  
Ingående verktyg: kniv HSS för stål, aluminium och 
plast, skavstål HSS, kniv HSS för mässing och 
gjutjärn, försänkare HSS 1–10.4 mm.

•  För bearbetning av stål, aluminium 
och plast

GRADVERKTYG BURR 3 NG1003
Noga. Med utbytbara stora snabbstålsknivar för olika  
gradningar och typer av material. 

• Med knivar S10, S20 och S35

GRADVERKTYG RAPID BURR RB1000 
Noga. Med utbytbar, svängbar kniv, (S10/E100), monterad i ett aluminium-
handtag. Kniven anpassar sig automatiskt efter arbetsstyckets form. För rör, 
kanter, hål m.m. Även övriga stora knivar passar.

SOPSÄCK STANDARD TRANSPARENT 125 L   
Sopsäckar av hög kvalitet. Speciellt anpassade för avfallsbehov inom 
industrin, byggbranschen och parkförvaltning men fungerar även bra för 
villaägarens behov. Tillverkade av 100% återvunnen plast som gör säckarna 
till ett bra miljöval.

• För lättare avfallshantering som sopor och deponi

SOPSÄCK STARK TRANSPARENT 160 L OCH 240 L
Sopsäckar av hög kvalitet. Speciellt anpassade för avfallsbehov inom 
industrin, byggbranschen och parkförvaltning men fungerar även bra 
för villaägarens behov. Tillverkade av 100% återvunnen plast som gör 
säckarna till ett bra miljöval. 

•  För tyngre avfallshan-
tering till exempel träd-
gårdsavfall samt hårda 
och kantiga föremål

MÄRKPENNA VISOR
Pica. För permanent märkning av i stort sett alla ytor, oberoende av om ytan 
är torr/våt, blank/sträv, dammig/oljig, mörk/ljus. Praktiskt kork som underlättar 
enhandsanvändning. Ett stift räcker länge. Möjligt att byta ut stiftet.

Art. nr. 386751150

Rek. pris 249 kr

Art. nr. 158700104

Rek. pris 179 kr

Art. nr. 65980104

Rek. pris  119 kr

Art. nr. 241610104

Rek. pris 495 kr

Art. nr. 42540104

Rek. pris 89 kr

Art. nr. 597521632

Rek. pris 24 kr

Art. nr. 597521673 597521657  

Volym 160 L 240 L

Rek. pris 39 kr 49 kr

Art. nr. 293470100 293470209 293470308 293470407

Färg Röd Blå Gul Vit

Rek. pris 69 kr 69 kr 69 kr 69 kr

FÖRBRUKNINGSARTIKLAR I VERKSTAD
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EKONOMIRULLE, SMÄRGELDUK 
Norton. Smärgelduk Norton R222. Slipkorn av 
aluminiumoxid för handslipning av järn, stål och 
andra metaller.

• Längd 25 m 
• Bredd 38 mm

HÅRDMETALLFIL SATS BSP-C5  
Procut. Dubbeltandning Power Cut (tandning 5).  
Med kraftigare tandning för bättre avverkning och  
ökad produktivitet. Ger längre livslängd och  
minskad spånbildning.

• Tandning 5 
• Skaftdiameter 6 mm 
• Huvudlängd 25,4 mm 
• Diameter huvud 12,5 mm
• 5 filar

HÅRDMETALLFIL SATS NR 2    
Procut. Tandning 6 = Medelgrov dubbeltandning (X-cut). För de flesta material. 

• Skaftdiameter 6 mm 
• 8 filar 
• Levereras i plastetui

TIGERSÅGSBLAD HM MET150X25X1.75 MM OCH  
225X25X1.75 MM
Luna. Tigersågblad med hårdmetalltänder för lång livslängd, lämpad för 
demoleringsjobb. 
 
• För bearbetning av gjutjärn, konstruktionsstål, rostfrittstål och stållegeringar
• Typ av fäste F 
• TPI 8

KAPSKIVA 125X1,0X22 MM  
Luna. Kapskiva för kapning av järn, stål och rostfritt. Kapskivorna är s.k. 
järnfria, d.v.s har mycket lågt innehåll av järn, klor och svavel.

• Max varvtal 12300 r/min

KAPSKIVA X-TREME 
Norton. X-Treme Life Inox. Kapskiva med extremt  
lång livslängd i kombination med hög kaphastighet. 

• Diameter 125 mm  
• För bearbetning av järn, stål och rostfritt

KAPSKIVA QUANT3 
Norton. Kapskivan har en extraordinär prestanda 
tack vare kapskivans komfort, livslängd och hastig-
het. Skarpt keramiskt slipmedel ger 
kapskivan dess unika karaktär. 

• Diameter 125 mm 
• För bearbetning av stål och rostfritt

KOMBI-GÄNGTAPP SATS 1/4 M3-M10
Kombi-gängtappar borrar, gängar och gradar hål i en arbetsoperation. Med 
1/4”-sexkantsskaft. HSS. Med korsspets.

• Gängsystem M-Grov 
• Innehåller M3, 4, 5, 6, 8, 10
• 6 delar

Art. nr. 26320101

Rek. pris 1 950 kr

Art. nr. 201180304

Rek. pris 15 kr

Art. nr. 152580601

Rek. pris 1 490 kr

Art. nr. 32071003 32071508 32071607

Kornstorlek 80 240 320

Rek. pris 285 kr  285 kr 285 kr

Art. nr. 264440207 264440306

Bladlängd: 150 mm 225 mm

Rek. pris 119 kr 239 kr

Art. nr. 104790407 104790506  

Tjocklek 1,0 mm 1,6 mm

Rek. pris 19 kr 19 kr

Art. nr. 273610089 273610204

Tjocklek 1,0 mm 1,6 mm

Rek. pris 29 kr 34 kr

Art. nr. 104170709

Rek. pris 796 kr

FÖRBRUKNINGSARTIKLAR I VERKSTAD
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LAMELLRONDELL EASY 125X22 P40 OCH P60
Norton. Easytrim är uppbyggd av en kraftig 
bomullsduk belagd med Norzon-slipmedel. Den 
är även försedd med nedslitningsbar semikonvex 
stödplatta, vilket ger operatören möjlighet att an-
vända rondellen tills den är helt slut. Easytrim är 
avsedd för bearbetning av järn, stål och rostfritt 
och är särskilt lämpad för t.ex. kantbrytning och 
rundning.

• Välj mellan kornstorlek 40 och 60

LAMELLRONDELL X-TREME HD
Norton. Lamellrondell X-treme HD. Uppbyggd av 
en mycket kraftig polyesterduk belagd med den 
senaste generationen Norzon-slipmedel. De extra 
långa slipdukslamellerna ger väsentligt längre 
livslängd.

• Diameter 125 mm 
• Håldiameter 22,23 mm 
• För bearbetning av järn, stål och rostfritt
• Välj mellan kornstorlek 40 och 60

NAVRONDELL 125X7 QUANTUM3
Norton. Quantum 3. Den senaste generationen högeffektiva tunna navrondel-
ler optimerade för komfortabel och snabb slipning med keramiska slipkorn. 
Lägre vibrationer, snabbare slipning, längre livslängd. Idealisk för batteridrivna 
vinkelslipar i.o.m lägre vikt.

• Diameter 125 mm
• Tjocklek 7 mm
• För bearbetning av järn, stål, rostfritt

NAVRONDELL 125X4X22 OCTO K36 
Norton. Semiflexibel navrondell för grov- och finslipning av järn, stål och 
rostfritt. Ger finare yta än konventionella navrondeller med mindre bränning 
och högre avverkning samt lägre ljudnivå. Slipar 
lättare än navrondeller, men aggressivare än 
lamellrondeller.

• Arbetsvinkel 15 grader
• Max. periferihastighet 80 m/s
• Kornstorlek 36

NAVRONDELL 125X4,2 QUANTUM3 
Norton. Quantum 3. Den senaste generationen högeffektiva tunna navrondeller 
optimerade för komfortabel och snabb slipning med 
keramiska slipkorn. Lägre vibrationer, snabbare 
slipning, längre livslängd. Idealisk för batteridrivna 
vinkelslipar i.o.m lägre vikt.

• Diameter 125 mm
• Tjocklek 4,2 mm
• För bearbetning av järn, stål och rostfritt

RONDELL 125 BLAZE RAPID STRIP 
Norton. Bear-Tex. Blaze Rapid Strip. Unik produkt med kraftig 
beläggning av SG-Blaze slipkorn. För all slags 
grovrengöring, oxidborttagning, preparation 
före svetsning etc. på järn, stål och 
rostfritt m.m. 

• Diameter 125 mm 
• Håldiameter 22,23 mm 
• Extra grov 
• Rak form

RONDELL BLAZE EPOXY 150X13X8 MM
Norton. Bear-Tex. Blaze Rapid Strip med ingjuten 
Ø6 axel. Lägre vikt, bättre balans. Unik produkt med 
kraftig beläggning av SG-Blaze slipkorn. För all slags 
grovrengöring, oxidborttagning, 
preparation före svetsning etc. 

• Diameter 150 mm 
• Spindeldiameter 8 mm 
• Extra grov 
• För bearbetning av järn, stål och rostfritt

BATTERI INDUSTRI LR03/4003 1,5 V
Varta. Alkaliskt batteri för strömkrävande produkter med 
konstant strömuttag. Innehåller inget kvicksilver eller kadmium. 

• Kapacitet 1200 mAh
• Svanen-miljömärkt
• Batterityp AAA

Art. nr. 244310207

Rek. pris 69 kr

Art. nr. 117270306

Rek. pris 24 kr

Art. nr. 181540204

Rek. pris 149 kr

Art. nr. 264870205

Rek. pris 49 kr

Art. nr. 280940107 280940206  

Kornstorlek P40 P60

Rek. pris 39 kr 39 kr

Art. nr. 267620102 267620201

Kornstorlek 40 60

Rek. pris 39 kr 39 kr

Art. nr. 190190207

Rek. pris 229 kr

Art. nr. 644701609

Rek. pris 7 kr

FÖRBRUKNINGSARTIKLAR I VERKSTAD
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BATTERI INDUSTRIAL E 6LR61 9 V 
Varta. Storpack. Innehåller inget kvicksilver eller kadmium. 
Lämpliga för professionella storförbrukare av batterier inom 
industrin.
 
• Kapacitet 550 mAh
• Svanen-miljömärkt 
• Batterityp E

BATTERI INDUSTRI LR06 1,5 V 10-PACK
Varta. Storpack. Innehåller inget kvicksilver eller kadmium. 
Lämpliga för professionella storförbrukare av batterier inom 
industrin.  

• Levereras i ask om 10 st
• Kapacitet 7800 mAh
• Svanen-miljömärkt
• Batterityp AA

BATTERI INDUSTRI LR14/4014 1,5 V
Varta. Storpack. Innehåller inget kvicksilver eller kadmium. 
Lämpliga för professionella storförbrukare av batterier inom 
industrin.

• Kapacitet 7 800 mAh
• Svanen-miljömärkt 
• Batterityp C

BATTERI INDUSTRIAL D LR20 1,5 V
Varta. Storpack. Innehåller inget kvicksilver eller kadmium. 
Lämpliga för professionella storförbrukare av batterier inom 
industrin. 

• Kapacitet 16 500 mAh
• Svanen-miljömärkt 
• Batterityp D

Art. nr. 644701682

Rek. pris 19 kr

Art. nr. 644701534

Rek. pris  49 kr

Art. nr. 644701666

Rek. pris 18 kr

Art. nr. 644701641

Rek. pris 14 kr

FÖRBRUKNINGSARTIKLAR I VERKSTAD
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UNIVERSALKNIV LUK-90   
Luna. Universalkniv, lätt klassisk modell. Hus av aluminiumlegering med gummi-
detaljer för komfortabel användning.

• Hål för verktygssäkring 
• Spår för kapning av snöre 
• Proffsblad SK2H 
• Bladmagasin

BRYTBLAD 9 MM SK2H 10ST, 18 MM SK2H 10 ST 
OCH 25 MM SK2H 10 ST
Luna. Knivblad till brytbladsknivar. Kolstål med legeringsämnen för att 
uppnå den absolut bästa skärpan och livslängden.

• HRC 64 
• Proffsblad SK2H

SLIDKNIV ROBUST    
Mora. Slidkniv med extra tjockt blad i kolstål och extra slagtåligt skaft.

• Totallängd 206 mm 
• Bladlängd 91 mm 
• Bladtjocklek 3,2 mm 
• Skaftmaterial av plast

SLIDKNIV PRO S    
Mora. Slidkniv med blad av rostfritt stål som tål hög belastning.

• Totallängd 206 mm 
• Bladlängd 91 mm 
• Bladtjocklek 2 mm 
• Skaftmaterial av plast

KNIVBLAD 61 MM RAK SK2H 10 ST 
Luna. Knivblad till universalknivar. Kolstål med legeringsämnen för att 
uppnå den absolut bästa skärpan och livslängd.

• HRC 64 
• Proffsblad SK2H

BRYTBLADSKNIV ZINK 9 MM OCH 18 MM  
Luna. Brytbladskniv. En mycket robust kniv med mjuka ergonomiska gummi-
detaljer. Dubbel bladfunktion. 

• Hål för verktygssäkring 
• Kraftigt hus av zink 
• Proffsblad SK2H

UNIVERSALKNIV LUK-20FS  
Luna. Universalkniv, kraftig säkerhetsmodell.

• Hål för verktygssäkring 
• Manuell samt fjäderbelastat bladutstick 
• Kraftigt hus av zink 
• Proffsblad SK2H 
• Bladmagasin

SERVICE/ELKNIV RF  
Mora. Speciell funktion för kabelskalning m.m. Ett integrerat ergonomiskt finger- 
skydd på bladet, dubbelgjutet gummigrepp och rostfritt blad. Trygg hantering. 
Förebygger arbetsskador. Slida av slagtålig plast med enkel fastsättning och  
avtagning från såväl bälte som knapp.

Art. nr. 270940109

Rek. pris 169 kr

Art. nr. 271050205 271050304

Bladbredd 9 mm 18 mm

Rek. pris 129 kr 189 kr

Art. nr. 271020109

Rek. pris 148 kr

Art. nr. 273200105 273200204 273200303

Bladbredd 9 mm 18 mm 25 mm

Bladlängd 80 mm 100 mm 125 mm

Rek. pris 56 kr 78 kr 129 kr

Art. nr. 230850109

Rek. pris 79 kr

Art. nr. 230800104

Rek. pris 65 kr

Art. nr. 272780107

Rek. pris 78 kr

Art. nr. 230670101

Rek. pris 89 kr

FÖRBRUKNINGSARTIKLAR I VERKSTAD
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SLIDKNIV BASIC 511
Mora. Blad av högkvalitativt kolstål som är enkelt att återskärpa. Kolstål kan 
påverkas av fukt och korrosiva miljöer, ta därför till vana att torka av kniven och 
olja gärna in bladet efter användning.

MÄTBAND LPL PUSH LOCK 
Luna. Mätband av hög kvalitet med bromsknapp ”Push-lock”. Kapslat 
hus i slagtålig och köldbeständig ABS-plast. 

• Hål för verktygssäkring 
• Toleransklass 1

MÄTBAND LAL AUTO LOCK
Luna. Mätband av hög kvalitet med ”Auto-lock”. 
Kapslat hus i slagtålig och köldbeständig
ABS-plast. Med magnetisk ändhake. 

• Hål för verktygssäkring 
• Toleransklass 1

MÄTBAND LPL PUSH LOCK 5 M
Luna. Mätband av hög kvalitet med bromsknapp  
”Push-lock”. Kapslat hus i slagtålig och 
köldbeständig ABS-plast. Magnetisk
ändhake.

• Hål för verktygssäkring 
• Toleransklass 1

MÄTBAND LSS ROSTFRI 5 M  
Luna. Mätband med rostfritt band (ej syrafast) 
och komponenter för extra motståndskraft i 
korrosiva miljöer. 

• Hål för verktygssäkring 
• Toleransklass 1

MÄTBAND LGO GLASFIBER ÖPPEN 30 M 
Luna. Mätband av glasfiber med öppet hus i slagtålig 
och köldbeständig ABS-plast. Infällbar vev med 
växel 3:1 för snabb återgång. Ändhake med både 
ring och hake. Toleransklass II.

• Hål för verktygssäkring 

MÄTBAND LAL AUTO LOCK
Luna. Mätband av hög kvalitet med ”Auto-lock”. 
Kapslat hus i slagtålig och köldbeständig 
ABS-plast. 

• Hål för verktygssäkring 
• Toleransklass 1

MÄTBAND LS STÅL 15 M      
Luna. Mätband av stål med kapslat hus i slagtålig och köldbeständig ABS-
plast. Infällbar vev med växel 3:1 för snabb återgång. Ändhake med både ring 
och hake. Toleransklass II. 

• Hål för verktygssäkring 

Art. nr. 230760100

Rek. pris 33 kr

Art. nr. 270730104 270730203 270730401

Längd 3 m 5 m 8 m

Rek. pris 179 kr 219 kr 349 kr

Art. nr. 270740103 270740202 270740400

Längd 3 m  5 m 8 m

Rek. pris 195 kr 249 kr 379 kr

Art. nr. 270740301 270740509

Längd 5 m 8 m

Rek. pris 265 kr 389 kr

Art. nr. 270750102

Rek. pris 289 kr

Art. nr. 270790108

Rek. pris 349 kr

Art. nr. 270760101

Rek. pris 249 kr

Art. nr. 270730302

Rek. pris 239 kr

FÖRBRUKNINGSARTIKLAR I VERKSTAD



Art. nr. 286930102 (∅160), 286930201 (∅216), 286930300 (∅254)

 FÖR EXTREM PRECISION

 ■  Utmärkta vinkelräta snitt 
även i hårda träslag

 ■  Luna Tools Silent-teknik för mindre 
 vibrationer och tystare gång

 ■  Tänder i hårdmetall för lång livslängd

När du behöver mycket fi na snitt i hårda träslag, 
med minimal urfl isning  – välj PRIME sågklinga 
med tänder i hårdmetall och extra vass slipning.
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KRAFTAVBITARE 71 22 200 T   
Knipex. Kraftavbitare med utväxling. Induktionshärdade centrumskär. Klipper 
bl.a. pianotråd, bultar, nitar och kopparkabel. Klippkraften motsvarar mer 
än 20 gånger den använda handkraften. Med vinklat huvud 20° för god 
åtkomlighet.

• Inbyggd fästögla för infästning av fallsäkringslina 
• Integrerad låsanordning
• Tvåkomponentshandtag

SIDAVBITARE 70 05 160 T     
Knipex. Serie Comfort Line. Kraftig modell med enkel led. Breda ergonomiska 
handtag av tvåkomponentsmaterial. 

• Inbyggd fästögla för infästning av fallsäkringslina

POLYGRIPTÅNG 87 02 250 T   
Knipex. Serie Comfort Line, typ Cobra. Tång med snabbinställning. Kraftigt 
utförande i kromvanadinstål. Räfflade alligatorkäftar med patenterat rörgrepp. 
När tången klämts fast runt ett föremål, låser den fast sig. Försedda med 
klämskydd. Breda ergonomiska handtag av tvåkomponentsmaterial.

• Inbyggd fästögla för infästning av fallsäkringslina
• Självlåsande

POLYGRIPTÅNG 88 02 250 T
Knipex. Serie Comfort Line, typ Alligator. Kraftigt utförande av kromvana-
dinstål. Räfflade alligatorkäftar med patenterat rörgrepp. När tången klämts 
fast runt ett föremål, låser den fast sig. Försedd med säkerhetsklack. Breda 
ergonomiska handtag av tvåkomponentsmaterial. Delad glidled. Polerad.

• Inbyggd fästögla för infästning av fallsäkringslina
• Självlåsande

PENHAMMARE LWH
Luna. Penhammare med smitt huvud, runt slipat slag samt svärställd lång pen. 
Skaft av hickory med hål för verktygssäkring.

KULHAMMARE LBP
Luna. Kulhammare med smitt huvud, runt slipat slag samt rund finslipad kula. 
Skaft av hickory med hål för verktygssäkring.

VERKSTADSHAMMARE LMHH 800 G  
Luna. Verkstadshammare. Smidd svartlackerad med fyrkantigt planslipat slag. 
Tvärställd härdad pen. 

• Skaft av miljöklassad hickory
• Skaftskydd av gummi
• Hål för verktygssäkring

U-RINGNYCKEL ANTIGLID
Teng Tools. U-ringnycklar av kromvanadinstål med samma dimension i båda än-
dar. Försänkt tolvkantigt ringhuvud som är bockat i 15 grader. Den öppna änden 
är försedd med hip-grip samt ett spår med antiglidfunktion. Skaftet är avsmalnan-
de i ändarna för att ge bättre komfort. Hål i skaftet för verktygssäkring.

Art. nr. 248730103

Rek. pris 529 kr

Art. nr. 248710105

Rek. pris 329 kr

Art. nr. 272660507

Rek. pris 179 kr
Art. nr. 248780207

Rek. pris 369 kr

Art. nr. 248790107

Rek. pris 309 kr

Art. nr. 271220204 271220303

Gram 225 g 285 g

Rek. pris 189 kr 197 kr

Art. nr. 271210205 271210304

Gram 340 g 454 g

Rek. pris 219 kr 239 kr

Art. nr. 238170302 238170609 238170807 238170906

Nyckelvidd 10 mm 13 mm 15 mm 16 mm

Rek. pris 64 kr 78 kr 89 kr 99 kr

Art. nr. 238171003 238171102 238171201

Nyckelvidd 17 mm 18 mm 19 mm

Rek. pris 105 kr  112 kr 119 kr

SÄKERHET
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STROPP ÖGLA KARBINHAKE 1,8 M   
Luna. Bandstropp med ögla och låsbar karbinhake i aluminium. Används till fast 
installation. Last, max 12 kg.

VERKTYGSRULLE MED STOPP 1,25 M 
Luna. Verktygsrulle med vajer av syrafast stål och svivel i ändan för infästning 
(125 cm).

VERKTYGSBÄLTE MED 5D-FÄSTE  
Luna. Verktygsbälten med D-fäste för säkring av verktyg. Bältena är tillverkade 
av 100% polyester och har metallspänne med snabblåsning. Tillverkade och 
provade enligt EN 358, CE-märkta.

• Vikt 0,75 kg

BRÄCKJÄRN 625P OCH 710P
Luna. Bräckjärn av höglegerat 8-kantigt CRV-stål. Slipade tunna ytor i både klys 
och mejselända för att underlätta inslagning, spikurdrag och minska brytmärken 
på underlaget. Levereras med infästningskomponent som är lätt att montera och 
demontera vid behov.

HANDLEDSBAND MED KARBINHAKE 
Luna. Handledsband med kardborre. Med karbinhake.

Art. nr. 264680307

Rek. pris 239 kr

Art. nr. 264750100

Rek. pris 419 kr

Art. nr. 264900200

Rek. pris 295 kr

Art. nr. 270870306 270870405  

Längd 625 mm 710 mm

Rek. pris 549 kr 689 kr

Art. nr. 264900705

Rek. pris 129 kr

SÄKERHET
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SPIRALWIRE PLASTAD 1,5 KG
Luna. Spiralwire av rostfritt syrafast stål med plastskydd. Karbinhake av rostfritt 
syrafast stål med svirvel i båda ändar. Fjäderlåsning. Last max 1,5 kg.

RINGSPÄRRNYCKELSATS 3 DELAR
Teng Tools. Ringspärrnyckelsats innehållande tre nycklar med fyra storlekar 
i varje nyckel. Dragriktningen är omställbar med spak. 72 tänder innebär en 
omtagsvinkel på endast 5 grader. Levereras i praktisk textilhållare som kan 
fästas i bälte.

• 8 – 19 mm

STROPP ELASTISK, SNARA 1,4 M 
Luna. Stropp med energidämpande funktion. Låsbar karbinkrok av 
aluminium i ena ändan samt repsnara i andra ändan.

STROPP KARBINHAKAR 1,4 M  
Luna. Stropp med energidämpande funktion. Låsbar karbinhake av 
aluminium i båda ändar.

STROPP ELASTISK ÖGLA KARBINHAKE
Luna. Tillverkad av polyester. Elastisk energidämpande funktion. Snara i 
ena änden och låsbar karbinhake av rostfritt syrafast stål. 
Kroköppning 10 mm.

STROPP ELASTISK 3 KARBINHAKAR 
Luna. Dubbel stropp av polyester med elastisk 
energidämpande funktion. Låsbara svivlande 
karbinhakar av aluminium i alla ändar.

• Kroköppning 12 mm

Art. nr. 264901018

Rek. pris 125 kr

Art. nr. 231411000

Rek. pris 599 kr

Art. nr. 264900903

Rek. pris 129 kr

Art. nr. 264900804

Rek. pris 129 kr

Art. nr. 276870102

Rek. pris 129 kr

Art. nr. 276850104

Rek. pris 379 kr

SÄKERHET



26

WIRE ÖGLA 1,0 MM, 1,25 MM    
Luna. Wireögla av rostfritt syrafast stål med tunt plast skydd. 
Mässingsplomb diameter 8 mm och L = 6 mm.

U-FÄSTE WIRE S, M, L, XL
Luna. För säkring av verktyg med hål i såsom hammare, momentnyck-
lar, skruvtvingar m.m. Den flexibla wiren passar verktyg med varierande 
dimensioner. U-fäste med wire är i rostfritt 316 och infästningsögla i 
zinklegering. Bult/mutter i syrafast A4-kvalitet. Levereras med två bultar 
för ökad flexibilitet, och 
specialmutter med en 
kemisk friktionslåsning.

BÄLTESHÄLLA 50 MED D-RING
Luna. Bälteshälla för verktygssäkring. Kraftigt polyesterband anpassat till 
att fästas i bälte eller andra selar, 50 mm öppning. Rostfri D-ring AISI 316. 
Maxlast 4kg.

U-FÄSTE TILL VERKTYGSSÄKRING 
Luna. U-fäste för verktygssäkring. Levereras  
med bult och specialmutter.

INFÄSTNINGSRING DI 25 MM/2 MM, 21 MM/1,5 MM  
OCH 34 MM/2 MM 
Luna. Infästningsring för verktygssäkring av  
rostfrtt syrafast fjäderstål.

INFÄSTNINGSLINA MED D-RING
Luna. Universellt fäste som kan snaras till ett verktyg. 
Polyesterlina 4 mm med rostfri syrafast D-ring.

Art. nr. 276830106 276830205

Diameter 1,0 mm 1,25 mm

Rek. pris 31 kr 31 kr

Art. nr. 264901208

Rek. pris 79 kr

Art. nr. 264421801 264422007 264422205

Dimension 22x50 mm 24x50 mm 26x50 mm

Rek. pris 174 kr 174 kr 174 kr

Art. nr. 264421504 264422700 264422403 264422601

Dimension 20x30 mm 34x60 mm 28x50 mm 30x50 mm

Rek. pris 174 kr 199 kr 174 kr 174 kr

Art. nr. 248870701 248870206 248870404

Dimension 21x1,5 mm 25x2 mm 34x2 mm

Rek. pris 19 kr 22 kr 24 kr

Art. nr. 276840105

Rek. pris 59 kr

Art. nr. 288060106 288060205 288060304 288060403

Spännvidd 0-11 mm 12-19 mm 20-29 mm 30-39 mm

Rek. pris 69 kr 69 kr 69 kr 69 kr

SÄKERHET

DBF_248870701
DBF_248870206
DBF_248870404
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PASSDELSNYCKEL FÖR BOTTENKONTAKT
Grunda. För byte av bottenkontakt/passdel.

SKRUVUTDRAGARE 10 35585  
Ridgid. Skruvutdragarsats i plastetui.

• 15 delar 
• Skruvutdragare 1, 2, 3, 4 och 5 
• 10 st centreringshylsor  
• För skruv 1/4 – 1/2 tum

NYCKEL FÖR MÄTARSKÅP TREKANT
Grunda. Nyckel för mätarskåp. 9 mm.

VERKTYG LETTI
Grunda. Inslagsdon för enstifts lettiklammer.  

VERKTYG FÖR APK-KLAMMER 
Grunda. Verktyg för APK-klammer.

VERKTYG/DON FÖR APK-KLAMMER   
Cable Clamp. Justerbar kabelklämma med många olika användningsområden. 
Den passar till alla typer av kablar, slangar, rep m.m. Tillverkad i UV-beständig 
polykarbonat/ABS-plast.

• Djup 13 mm
• Bredd 80 mm
• Höjd 82 mm

TESTINSTRUMENT
Phasen. Spänningsprovare 1-polig. Indikerar utan metallisk kontakt för 230 
V AC. Lokalisera avbrott i kablar utanpå isoleringen och felaktiga lampor 
i serieanslutningar. Kontrollerar säkringar i elcentraler och proppskåp, 
inkopplade strömbrytare och om spänning finns i vägguttag. Identifierar 
spänningsförande ledningar i kopplingsboxar. Skiljer på fas och nolla i både 
en- och trefasanläggningar.

Art. nr. 204427314 204427322

Bredd 8 mm 10 mm

Rek. pris 545 kr 545 kr

Art. nr. 204416457

Rek. pris 75 kr

Art. nr. 05070107  

Rek. pris 1 495 kr

Art. nr. 080993314

Rek. pris 89 kr

Art. nr. 204414452

Rek. pris 14 kr

Art. nr. 183560101

Rek. pris 229 kr

Art. nr. 204414460

Rek. pris 295 kr

SERVICE
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SKRUVMEJSELSATS 160I/7    
Wera. Sats om sex skruvmejslar och en spänningsprovare. Isolering enligt IEC 
60900 för arbete under spänning upp till 1000 volt. Lasertip – laserskurna 
spår i mejselspetsarna för bättre grepp. Skaft av typ Kraftform av två olika 
material – hårdare plast med gummiinlägg för bästa handgrepp.

SPÄNNINGSPROVARE 112  
Limit. Spänningsprovare och kontinuitetstestare med summer. Kan också 
skilja fas från nolla i enfassystem. Fasföljdstest för att kontrollera rotationsrikt-
ning på 3-fasmotorer. Funktionskontroll av jordfelsbrytare. Enhandsfattning vid 
kontroll i vägguttag. 

• Levereras med spetsskydd och batterier
• Kapslingsklass IP65
• Inbyggd ficklampa

KABELSAX 95 11 165 A SB    
Knipex. Kabelsax för koppar- och aluminiumkablar med klämskydd. Klipper 
utan att deformera kabeln. Ej för ståltråd. Vändbara skänklar. Kan användas för 
avisolering av kabeln. Två klipplägen. För 15 mm kabeldiameter.

ELINSTALLATIONSTÅNG 1396 200 T
Knipex. Tång med isolering enligt IEC 60900 för arbete under spänning upp 
till 1000 volt. Flerfunktionstång för att gripa flat- och rundmaterial, för att 
böja, avgrada, skära kablar, avisolera och krimpa ändhylsor. Tången har släta 
gripytor i spetsen, profilerade gripytor och rörgrepp för gripning av flat- och 
rundmaterial. 

• Specialverktygsstål med skruvad led och flerkomponentshandtag
• Klipper 15 mm kopparkabel
• Sex funktioner i en tång

BUNTBANDSPISTOL 2,2-4,8 MM   
Teng Tools. Monteringsverktyg för buntband med inställbart åtdragningsmoment. 
Klipper av bandet efter åtdragningen. För bandbredd 2,2–4,8 mm.

SPÄNNINGSDETEKTOR 100  
Limit. Spänningsdetektor för kontroll av spänning i kablar och vägguttag 
eller lokalisering av kabelbrott. Skiljer fas från nolla. Ingen direktkontakt 
med strömförande ytor. Ljus- och ljudsignal indikerar förekomst av spänning. 
Instrumentet kontrollerar kontinuerligt funktion och batteri och visar det med 
en regelbunden ljusblinkning. Levereras med batteri.

• 2 batterier ingår
• Batteristorlek AAA

MULTIMETER DIGITAL 115
Fluke. Digital multimeter som optimerats för elektriska 
och elektroniska tester för såväl service på fältet som 
inom industrin.

• Sann RMS 
• Kompakt design 
• Stora lättavlästa siffror med bakgrundsbelyst display
• Förberedd för temperaturmätning 
• 3 års garanti

Art. nr. 01630102

Rek. pris 339 kr

Art. nr. 144890209

Rek. pris 695 kr

Art. nr. 149251001

Rek. pris 275 kr

Art. nr. 276710100

Rek. pris 595 kr

Art. nr. 237880109

Rek. pris 295 kr

Art. nr. 143560209

Rek. pris 1 999 kr

Art. nr. 145010104

Rek. pris 159 kr

SERVICE
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BITSHYLSSATS CHF1 ZYKLOP    
Wera. Bitshylssats insex med hållarfunktion för bekväm skruvning och minimerad 
risk att tappa skruven då den är närmast arbetsstycket.

• 9 delar 

BITSSATS 22 DELAR THBS22
Teng Tools. Bitssats med magnetisk bitshållare 50 mm, 
sexkantadaptor och de 20 vanligaste bitsen. 

• 22 delar  
• Levereras i plastbitsmatta med karbinhake

BITSSATS IMPACT 27 DELAR TBBSI27 
Teng Tools. Bitssats Impact om 27 delar. Innehållande magnetisk bitshållare 
50 mm, sexkantsadaptor 1/4” × 1/4”, 21 bits samt 4 skruvhållare. Alla bits 
med 1/4” sexkantsfäste. Levereras i plastetui med 
snap-lås och gångjärn med metallsprint. 

• Impactbitsen är anpassade för slående  
 skruvdragare

BITSSATS TOOL CHECK AUTO 1
Wera. Spärrskaft, bits och hylsor i minimalt utrymme. Med praktiskt clip 
för t.ex. bältet. Inklusive bitsspärrskaft. Sänksmitt helstålsutförande. Enkel 
vänster-/högeromkoppling. För 1/4” bits- och hylsfäste. Med Wera Adapter 
870/1 går det även att använda 
1/4”-hylsor. Med verktygsväljare ”Take 
it easy” med färgkodning enligt storlek. 
Med kulspärrspår. För sexkantsskruvar 
och -muttrar. Av mattförkromat krom-
vanadin-stål.

• 38 delar

VINKELBORRTILLSATS FLEXIBEL   
Luna. Vinkelborrtillsats med böjlig axel. För skruv och borrarbeten på svåråt-
komliga ställen. Utrustad med stödhandtag som kan monteras på höger eller 
vänster sida. Med 1/4”-fäste och har en vinkelväxel som klarar upp till 20 Nm.

BITS TX PRIME 29 MM
Luna. Prime. Torsion bits för TX-spår med specialbehandlat huvud med dubbla 
ytbeläggningar, vilket gör huvudet extra slitstarkt.

• Ytbeläggning dubbel ZrN
• 2 st bits per förpackning
• Fäste 1/4 tum
• Bits prime 29 mm

BITS PH2 PRIME 29 MM
Luna. Prime. Torsion bits för Philip-spår med specialbehandlat huvud med 
dubbla ytbeläggningar, vilket gör huvudet extra slitstarkt.

• Spårstorlek TX15 
• Ytbeläggning dubbel ZrN 
• 2 st bits per förpackning 
• Fäste 1/4 tum

VINKELBORRTILLSATS 1/4 TUM  
Luna. Vinkelborrtillsats med stödhandtag. För skruv och borrarbeten på 
svåråtkomliga ställen.

• Fäste 1/4 tum 
• Max vridmoment 57 Nm

Art. nr. 273010108

Rek. pris 129 kr

Art. nr. 273040105

Rek. pris 329 kr

Art. nr. 281720102

Rek. pris 848 kr

Art. nr. 244040200

Rek. pris 379 kr

Art. nr. 278890108

Rek. pris 895 kr

Art. nr. 244040101

Rek. pris 379 kr

Art. nr. 274910207 274910306 274910405 274910603

Spårstorlek TX15 TX20 TX25 TX30

Rek. pris 59 kr 59 kr 59 kr 59 kr

Art. nr. 274910900

Rek. pris 59 kr

SERVICE
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SKRUVMEJSELSATS MICRO BIG PACK  
Wera. Skruvmejselsats för finmekaniska förskruvningar. Blixtsnabb att skruva 
med, inget behov av tidsödande 
omtag. Levereras i praktiskt rulletui 
för förvaring och transport. Med 
färgkodning för profil och instansad 
storlek hittar du snabbt och enkelt 
rätt verktyg.

VERKTYGSSATS 1000V 18 DELAR 
Teng Tools. Innehåller 13 skruvmejslar och 5 tänger tillverkade enligt IEC 
60900 för arbete under spänning upp till 
1000 volt. Levereras i röd plastlåda med 
säkerhetslås av metall, infällbart handtag 
och gångjärn med metallsprint. Undersida 
försedd med gummifötter.

FOTVINKEL 45° 875/2
Limit. Fotvinkel av stål i 45°. Precisionsutförande med alla sidor slipade. 
Tillverkade enligt tolerans DIN 875/2.

SKRUVMEJSELSATS 1000V EVA 9DEL
Teng Tools. Spänningsprovare samt åtta isolerade skruvmejslar 
tillverkade enligt standard IEC 60900 för arbete under spänning upp 
till 1000 volt. Två lager med olikfärgad isolering på klingorna för att 
enkelt kunna se om isoleringen är skadad.

Levereras i inbyggnadslåda av plast med avtagbart lock. 
Skruvmejslarna ligger i EVA-skum i tre olikfärgade lager. Passar i Teng 
Tools verktygslådor och vagnar.

SKJUTMÅTT ANALOGT CVU
Limit. Mekaniskt skjutmått i premiumkvalitet. Mjuk och jämn skän-
kelrörelse. Rostfria, härdade och precisionsslipade mätskänklar, samt 
mattförkromad skala. Skänkeltjocklek 3,5 till 4 mm som ger hög stabili-
tet. Graderad i mm och eng. tum. Nonieskala 1/50 mm (0,02 mm) och 
1/128 tum (0,0078”) med 48 mm skallängd. 4-funktion. Försett med 
rektangulär djupmåttsticka och spetsar för invändig mätning. Tillverkad 
enligt DIN 862. Levereras i etui med kontrollintyg.

Art. nr. 279840102 279840201 279840300 279840409

Mått 100X70 mm 150X100 mm 200X130 mm 300X200 mm

Rek. pris 219 kr 269 kr 379 kr 795 kr

Art. nr. 178700100

Rek. pris 1995 kr

Art. nr. 238400105

Rek. pris 495 kr

Art. nr. 281710202

Rek. pris 995 kr

Art. nr. 264010109 264010208 264010307

Mätlängd 150 mm 200 mm 300 mm

Rek. pris 295 kr 548 kr 1275 kr

SERVICE
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DEMONTERINGSVERKTYGSSET 4 DELAR
Teng Tools. Krokverktygssats i fyra delar. Tre olika krokverktyg samt syl. Levereras 
i plastlåda och passar i Teng Tools lådsystem.

BRYTSPAKSSATS 3 DELAR        
Teng Tools. Sats om tre brytspakar. Försedda med genomgående klinga och slag-
kappa samt ergonomiskt utformat plasthandtag. Passar i Teng Tools verktygslådor 
och montörvagnar.

POLYGRIPTÅNG 8701 180      
Knipex. Typ Cobra. Tång med snabbinställning. Kraftigt utförande i krom-
vanadinstål. Räfflade alligatorkäftar med patenterat rörgrepp. Självlåsande 
- när tången klämts fast runt ett föremål, låser den fast sig. Försedda med 
klämskydd. 

• Plastklädda skänklar
• Delad glidled
• Utan returfjäder

SKJUTMÅTT DIGITALT CDL
Limit. Digitalt skjutmått med elektronikenhet i metall. IP67-klassning vilket 
innebär damm- och vattentätt för bästa motståndskraft mot vatten, oljor 
och skärvätskor. Rostfria, härdade och precisionsslipade mätskänklar. 
LCD-display med 9 mm höga och tydliga siffror. Processor med snabb 
uppdateringhastighet (3 m/sek.) Försett med rektangulär djupmåttsticka och 
spetsar för invändig mätning. 

• Batterityp CR2016 ingår
• Omställbar mellan mm och  
 eng. tum

RÖRTÅNG 1142-1.1/2 18391   
Ridgid. Rörtång av standardmodell.

• För rördiameter upp till 1,5 tum
• Svartoxiderad med rödlackerat handtag
• Räfflade, härdade käftar 
• 375 mm 

POLYGRIPTÅNG 8701 250     
Knipex. Kraftigt utförande med snabbinställning.

• Kromvanadinstål 
• Räfflade alligatorkäftar 
• Självlåsande 
• Klämskydd  
• 250 mm

SKJUTMÅTT
Limit. Annalogt skjutmått av härdat rostfritt stål. 150 eller 200 mm. Nonie-
skala för 1/128” och 1/20 mm av 39 mm längd. Försett med djupmått och 
spetsar för invändig mätning. 
 
• 4-funktion 
• DIN 862
• Mattförkromat skala 
• Knapplås
•  Graderad i mm och 

engelsk tum 

Art. nr. 277990107

Rek. pris 229 kr

Art. nr. 117860106

Rek. pris 475 kr

Art. nr. 13360052

Rek. pris 249 kr

Art. nr. 26700302 26700351

Mätlängd 150 mm 200 mm

Rek. pris 275 kr 395 kr

Art. nr. 263970105 263970204

Mätlängd 150 mm 200 mm

Rek. pris 995 kr 1 295 kr

Art. nr. 65560401    

Rek. pris 579 kr

Art. nr. 13360102

Rek. pris 264 kr

SERVICE
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SPÅRRINGSTÅNGSATS 00 19 57    
Knipex. Sats om fyra raka spårringstänger för in- och utvändiga spårringar. Tänger 
av kromvanadinstål. Spetsar av fjäderstål - säkert monterade på tången. Greppsäk-
ra, halkfria handtag. Levereras i vinda.

SLAGSKRUVMEJSEL 1/4 MED BITS   
Teng Tools. Slagskruvmejselset om sju delar. Praktisk problemlösare beståen-
de av torsionsbits och skruvurdragare 50 mm och 1/4”-anslutning.

SPÅRRINGSTÄNGER SATS 4 DELAR
Teng Tools. Sats bestående av fyra spårringstänger (två raka och två böjda  
tänger för in- och utvändiga spårningar). Försedda med returfjäder. Levereras  
i inbyggnadslåda av plast med löstagbart lock. Passar i Teng Tools verktygslådor 
och montörvagnar. För spårringar 19–60 mm.

UNIVERSALTÅNG SPETSIG KLÄMFRI 
Teng Tools. Extra tunna käftar med rörgrepp samt avbitare. Självlåsande med 
klämfri, en-hands utlösningsarm och låsmutter på justeringsknoppen. Förnicklad.

VERKTYGSSATS 127 DELAR       
Teng Tools. Sats om 127 delar innehållande 1/4”, 3/8” och 1/2” 
hylsverktyg som fiberförstärkt spärrskaft, hylsor, förlängare, universalknutar, 
tändstiftshylsor och adaptrar. Dessutom ingår 
u-ringnycklar, skiftnyckel, bitsskruvmejsel och 
bits m.m. Levereras i plastlåda med säkerhetslås 
av metall, infällbart handtag och gångjärn  
med metallsprint.

VERKTYGSSATS 79 DELAR TM079   
Teng Tools. Verktygssats med flera olika sorters verktyg med stort  
användningsområde. 
 
• 3/8 tum
• 79 delar 
• Levereras i röd plastlåda med säkerhetslås  
 av metall
• Infällbart handtag och gångjärn med  
 metallsprint 
• Lådans undersida försedd med gummi- 
 fötter för att den ej skall glida

VERKTYGSSATS 95 DELAR         
Teng Tools. En sats som innehåller 1/4” och 1/2” hylsverktyg som fiberför-
stärkta spärrhandtag, bitshylsor, universalknutar, reduceringstappar och hylsor. 
Dessutom ingår U-ringnycklar, sexkantnyckelsats, skruvmejslar samt bits. 

• 1/4 & 1/2 tum
• 95 delar 
• Levereras i röd plastlåda med 
 säkerhetslås av metall 
• Infällbart handtag och gångjärn 
 med metallsprint 
• Lådans undersida försedd med gummi- 
 fötter för att den ej skall glida

VARMLUFTSPISTOL R2200-E      
Rapid. Kraftfull varmluftspistol med hög prestanda och de senaste innovativa 
funktionerna och kort uppvärmningstid.

• Effekt 2200 W 
• Luftflöde 250–500 l/min 
• Maxtemperatur 630 °C 
• Spänning VAC 220–240V / 50Hz 
• Keramisk värrmeelement

Art. nr. 121020101

Rek. pris 719 kr

Art. nr. 277840104

Rek. pris 245 kr

Art. nr. 276470101

Rek. pris 744 kr

Art. nr. 186640306

Rek. pris 99 kr

Art. nr. 238470108

Rek. pris 1 795 kr

Art. nr. 231330101

Rek. pris 1 495 kr

Art. nr. 245650106

Rek. pris 699 kr

Art. nr. 173360108

Rek. pris 2 195 kr

SERVICE
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HANDLAMPA ILLUMINE 700 RE     
Mareld. Uppladdningsbar, smidig lampa perfekt för användning i trånga utrymmen.  
Två olika ljuskällor som ger ett starkt ljus i förhållande till sin storlek. Vridbar 180 
grader med hjälp av en ledad magnetfot. För att anpassa ljus efter yttre förutsätt-
ningar är handlampan dimbar. Perfekt för elektriker, rörmokare samt autosidan.

• Ljusflöde 700 lm
• Effekt 8 W
• Spänning 5 V
• Laddtid 4 h

HYLSNYCKELSATS 1/2 TUM T1244  
Teng Tools. Hylsnyckelsats 44 delar. En blandad sats i mm och tum.  
12-kantshylsor med 1/2” fäste, 10–32 mm samt 3/8”-1”, långa hylsor 10, 13, 
17, 19 mm samt tändstiftshylsor. Spärrhand-
tag och flera olika tillbehör. Skruvmejslar med 
spår och PZ. Allt samlat i en kraftig väska med 
metallås och ett bekvämt bärhandtag.

HANDLAMPA ILLUMINE 1000 RE    
Mareld. Uppladdningsbar handlampa med hög lumenoutput. Kan laddas 
trådlöst vid behov. Försedd med magnet i botten samt är vikbar för extra 
flexibilitet. Har krok som möjliggör upphängning i t.ex. kabel. 

• Ljusflöde 1000 lm
• Effekt 10 W
• Spänning 5 V
• Laddtid 5 h

HANDLAMPA GIGA 200 RE         
Mareld. Uppladdningsbar handlampa med LED-teknik SMD som  
ger energieffektivt och bra ljus. Försedd med magnet i botten som 
kan justeras i 90 grader, svängbar krok samt USB-port för t.ex. 
laddning av mobil. Li-ion batteri för lång livslängd, klarar dubbelt 
så många laddningar. Laddare för 230 V samt 12 V (för bilen) 
ingår. Stöttålighet IK08. 

• 200 lumen 
• Kapslingsklass IP54

IR-TERMOMETER LIMIT 95
Limit. Beröringsfri infraröd termometer. Mäter yttertemperaturen upp till 
550°C med hög noggrannhet och snabb avläsning. Tillförlitligt mätvärde 
tack vare de två laserpunkterna som markerar ytterkanterna på mätområdets 
diameter. D:S faktor 12:1. Omställbar emissionsfaktor. Registrerar maxtem-
peratur. Larmfunktion mot förinställt värde. Funktion för kontinuerlig mätning 
utan att trycka på avtryckare. LCD display med 10 mm stora huvudsiffror 
samt bakgrundsbelysning. Omställbar mellan °C och °F. 

•  Lämplig för livsmedelsindustri, fast-
ighets-, säkerhets- och brandinspek-
tioner, plastgjutning, asfaltering, 
underhåll inom industri mm.  

• Batterityp 9V ingår.

OLJEMÅTT MED LOCK, FLEXPIP
Pressol. Oljemått med lock samt böjlig pip. Transparent. Av polyetylen. 
Godkänd för livsmedel. Olje-, syra- och bränslebeständig. Okrossbar. 
Användbar i temperaturer från -10° till +110°C.

PANNLAMPA GLEAM 145 RE     
Mareld. En stöttålig pannlampa med flera ljuslägen som enkelt kan  
anpassas efter ditt behov. Uppladdningsbart batteri och LED-indikator  
för att se batterinivå. Gummibeklädd på insidan för ett bra fäste på  
huvudet/hjälmen. 

• 145 lumen 
• Kapslingsklass IP64

Art. nr. 690005020

Rek. pris 559 kr

Art. nr. 277830105

Rek. pris 1 895 kr

Art. nr. 690000542

Rek. pris 379 kr

Art. nr. 690005038

Rek. pris 899 kr

Art. nr. 272840208

Rek. pris 790 kr

Art. nr. 690001078

Rek. pris 295 kr

Art. nr. 59980706 59980904

Storlek 1 L 3 L

Rek. pris 129 kr 159 kr

SERVICE
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TRAKTORTRATT 02370 
Pressol. Traktortratt med rektangulär form i polyetylen. Kemikalie-, olje-, syra- 
och bränslebeständig. Med sil och överloppsrand. Kraftig pipöppning för stort 
vätskeflöde.       

OLJEMÅTT BÖJLIG PIP 1 L  
Pressol. Oljemått av bleckplåt med flexibel metallpip. För olja, diesel, 
rostskyddsmedel etc.

TRATT BÖJLIG 02344 & 02640     
Pressol. Tratt av polyetylen med flexibel metallpip (löstagbar och utbytbar). 
Överloppsrand och handtag. Kemikalie-, olje-, syra- och bränsle-
beständiga. Med sil. Bleckplåt.

BLÅS RENT DUST FREE FPS 250 ML 
CRC. Dust Free högtrycksrengörare för att avlägsna damm. Effektiv högtrycks-
spray med flytande gas. Avlägsnar damm och rengör med en kraftfull stråle 
av torr inert gas. Sprayen förhindrar fel, driftstopp och skador orsakade av 
mikroskopiska dammpartiklar. Speciellt framtagen för användning 
på elektrisk eller elektronisk utrustning inom livsmedelstillverkning.

FLÄNSTÄTNING SILIKON 5926BL TB100 ML
Loctite. Elastisk universaltätning i silikon som härdar vid kontakt med fukt 
i omgivande luft så att en hållfast gummipackning bildas. Beständig mot 
åldrande, vibrationer, väderpåverkan och temperaturväxlingar. Kan användas 
på metall, plast och lackade delar. Vanliga arbeten omfattar ventilkåpor, 
kamkedjekåpor, transmissionskåpor, oljetråg på motorer och växellådor, 
vattenpumpar och termostathus. 

• Bra oljebeständighet 
• Arbetstemperaturområde: -55°C till +200 °C

AVFETTNING SNABB SPRAY 500 ML     
CRC. Ett mycket snabbtorkande avfettningsmedel för kraftiga föroreningar på 
mekaniska delar. Kan användas på de flesta plaster t.ex. cellplast, ABS-plast 
(testa på en mindre provyta först). Låg flampunkt. Löser upp fett, 
olja, smörjmedel och avlägsnar smutsen från ytan. 

AVSTÅNDSMÄTARE DISTO X3
Leica. Robust avståndsmätare i kapslingsklass IP 65 som kan beräkna yta 
och volym. Valbar mätning från framkant eller bakkant. Addition/subtraktion. 
Automatisk avstängning. Avståndsmätning upp till 150 m. Med tillbehör Leica 
DST 360 (9677-2017, ingår ej) är det möjligt att utföra punkt till punkt-
mätning(P2P).  Kontinuerlig mätning. Min-/Maxtracking. Lutningssensor.  
Måttkedjeutsättnings-funktion. Vridbar display som roterar som instrumentet 
riktas för enklare avläsning. Minne från senaste 20 mätningarna. 

Avståndsmätning mellan punkter på distans, genom förprogrammerad 
geometrisk beräkning (Pythagoras sats). Bluetooth® Smart för att sända 
över mätvärden till foton och skisser i appar. Inbyggd rumskalkylering, utför 
tre mätningar så erhålls rummets volym, omkrets, väggarea och golvyta. 
Automatisk displaybelysning. Multifunktionellt bakstycke för mätningar i 
hörn eller ställas på golv. Noggrannhet ± 1,0 mm. Uppfyller kraven enligt 
ISO-Norm 16331-1. Garantitiden är 2 år 
eller 3 år vid registrering av produkten på 
Leicas hemsida. Levereras med batterier, 
handlovsrem och hölster.

Art. nr. 126430107

Rek. pris 279 kr

Art. nr. 03351004

Rek. pris 169 kr

Art. nr. 179010301

Rek. pris 349 kr

Art. nr. 247330103

Rek. pris 129 kr

Art. nr. 33360405

Rek. pris 259 kr

Art. nr. 180560120

Rek. pris 95 kr

Art. nr. 96770318

Rek. pris 3190 kr

SERVICE
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GÄNGSÄKRING NORM OLJA 243
Loctite. Gänglåsning med medelhög styrka. Används för fixering och 
tätning av skruvar, muttrar och pinnskruvar så att de inte lossnar på grund 
av vibrationer. Möjliggör demontering med handverktyg vid service. 
Produkten fungerar på alla metaller, inklusive passiva material (t.ex. 
rostfritt stål, aluminium och pläterade ytor). Testad motståndskraft 
mot mindre föroreningar av industrioljor, t.ex. maskinoljor, 
korrosionsskyddsoljor och skärvätskor. 

• Livsmedelsgodkänd
• Max. gängstorlek upp till M36
• Arbetstemperaturområde -55°C till +180 °C

LÄCKSÖKARE SPRAY 500 ML    
CRC. ECO Leak finder lokaliserar snabbt och säkert minsta otäthet på alla 
typer av gas- och tryckluftsutrustningar. För alla typer av gaser: naturgas, 
propan, butan, acetylen, gasol, kvävgas, koldioxid, oxygen, kom-
primerad luft, köldmedel etc. Missfärgar ej, ofarlig på plast, stål, 
aluminium, koppar m.m. Ej korrosiv, ej giftig, brinner inte. 

GÄNGLÅSNING STARK 2701, 50 ML   
Loctite. Gänglåsning med hög styrka för förkromade ytor. Upp till gängstorlek 
M20. 

• Arbetstemperaturintervall: -55°C till +150°C
• Lossbrytningsmoment 38 Nm

GÄNGSÄKRING STARK 270, 50 ML
Loctite. Gänglåsning med hög styrka. Framtagen för maximal effektivitet vid 
fixering och tätning av skruvar, muttrar och pinnskruvar. Produkten används för 
permanentlåsning av monteringar där inget får lossna. Den fungerar på alla metaller, 
inklusive passiva material (t.ex. rostfritt stål, aluminium och pläterade ytor).  
Tester visar att den är motståndskraftig mot mindre föroreningar av 
industrioljor, t.ex. maskinoljor, korrosionsskyddsoljor och skärvätskor. 

• Livsmedelsgodkänd
• Max. gängstorlek upp till M20
• Arbetstemperaturintervall -55°C till +180°C

GÄNGTÄTNING 577 ACC 50 ML SFDN 
Loctite. Gängtätning anaerob, utformad för fixering och tätning av metallrör 
och rörkopplingar samt andra cylindriska metallmonteringar. Endast lämplig 
för metallgängor. Produkten ger en omedelbar lågtryckstätning för rör och 
rörkopplingar. Varken kryper, krymper eller orsakar igensättning av system 
genom sönderfall. Produkten har utmärkt termisk och kemisk motståndskraft 
och ger lägre grad av utflytning efter applicering på delen. 

• Beständig mot bränsle, olja, kylmedel och hydraulvätskor
• Arbetstemperaturintervall: -55°C till +180°C
• Livsmedelsgodkänd 

GÄNGTÄTNING M12 542, 50 ML    
Loctite. Gängtätning utformad för fixering och tätning av metallrör och 
rörkopplingar samt andra cylindriska metallmonteringar. Idealisk för fina 
gängor i hydraulik- och tryckluftssystem och kopplingar i allmänhet. Medelhög 
demonteringsstyrka. Endast lämplig för metallgängor. Omedelbar lågtryckstät-
ning. Beständig mot bränsle, olja, kylmedel och hydraulvätskor.

• Max. gängstorlek M26/R3/4
• Arbetstemperaturintervall -55°C till +150°C. 

LIM CYLINDRISK 638, 50 ML       
Loctite. Cylindrisk fastsättning. Utformad för limning av cylindriska monte-
ringsdetaljer. Den fungerar både på aktiva metaller och passiva ytor (t.ex. rost-
fritt stål), och den har mycket goda härdningsegenskaper. Produkten har goda 
högtemperaturegenskaper och god oljebeständighet samt är motståndskraftig 
mot mindre ytföroreningar, inklusive industrioljor. Idealisk för axlar, kuggväxlar, 
remskivor och liknande cylindriska delar. 

• Livsmedelsgodkänd
• Arbetstemperaturintervall -55°C till +180°C

Art. nr. 080520901

Rek. pris 89 kr

Art. nr. 350182028

Rek. pris 375 kr

Art. nr. 213200041

Rek. pris 199 kr

Art. nr. 350154258

Rek. pris 295 kr

Art. nr. 232110106

Rek. pris 369 kr

Art. nr. 168720209

Rek. pris 379 kr

Art. nr. 168710101 168710200

Storlek 10 ml 50 ml

Rek. pris 109 kr 379 kr

SERVICE
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OLJA POWERLUBE PRO SPRAY 500 ML
CRC. Ett klart färglöst penetrerande smörjmedel med teflontillsatser som 
ger ett långvarigt skydd mot friktion och slitage. Avvisar smuts, damm, sand 
och andra nötande partiklar. Bildar en beständig skyddsfilm, vilket ger ökad 
livslängd och minskade driftskostnader. Används på vajrar, kedjor, skär- och 
slipverktyg, glidytor, kugghjul och växlar, drivkedjor, kedjehjul, lås, precisions-
verktyg etc.

OLJA UNIVERSAL PTFE 5-56 250 ML
CRC. Mångsidigt smörjmedel för fackmässig användning inom mekaniskt 
underhåll. Fungerar mycket bra där frekventa starter, stopp eller skiftande rörelser 
förekommer. Tränger undan fukt och förebygger elfel. Ger gott skydd 
mot korrosion. Tränger snabbt in och lossar gängade delar som 
kärvar eller metallytor som sitter fast.

RENGÖRING CITRUS 5 L
CRC. Kraftigt rengöringsmedel baserat på naturliga apelsinterpener för säker 
rengöring av maskiner och utrustning under underhållsarbeten. Ett idealiskt 
alternativ till traditionella lösningsmedel och högalkaliska 
rengöringsmedel. Säker på alla metallytor och på de flesta 
gummin, plaster och beläggningar. Tar snabbt bort ett 
stort antal olika typer av smuts och föroreningar. Lämplig 
för användning på en bred variation av hårda ytor inom 
industrin.       

DESINFEKTIONSMEDEL ANTIBAKTERIELL 500 ML  
CRC. Spray med hög verkningsgrad och extremt hög alkoholhalt, för rengöring 
och desinfektion av vanligt förekommande ytor. Denna produkt har är särskilt 
avsedd för användning på ytor som berörs frekvent samt för allmän 
rengöring av arbetsplats. Den har citrusdoft och avlägsnar smuts, 
oljor, virus och bakterier från många olika ytor.

RENGÖRING SF 7063 AE 400 ML     
Loctite. Super Clean lösningsmedelsbaserad rengöring. Universal, för 
alla typer av delar. Lämnar inga rester. Idealisk för rengöring före 
limning och tätning. Avlägsnar de flesta fetter, oljor, smörjvätskor, 
metallspån och damm från alla ytor.

ROSTLÖSARE RUSTOFF SPRAY 250 ML
CRC. Penetrerande olja som snabbt frigör och smörjer kärvande mekanismer. 
Tränger snabbt igenom korrosion och jord. Frigör kärvande och rostiga bultar, 
muttrar och andra metallkomponenter. Lämnar en smörjande 
MoS2-film.

SKÄRVÄTSKA SPRAY 250 ML    
CRC. Lättflytande skärvätska för normal metallbearbetning. Icke-klorerad, 
högeffektiv skärvätska. Reducerar värme som skapas av friktion, kyler genom 
att leda bort värmen från skärverktyget och avlägsnar spån från 
bearbetningsområdet.

Art. nr. 247690100

Rek. pris 149 kr

Art. nr. 261550206

Rek. pris 1 490 kr

Art. nr. 289190100

Rek. pris 95 kr

Art. nr. 267540300

Rek. pris 199 kr

Art. nr. 271920191

Rek. pris 155 kr

Art. nr. 180580094

Rek. pris 59 kr

Art. nr. 161540125   

Rek. pris 95 kr

SERVICE
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SVETSSPRAY 31913 500 ML     
CRC. Vattenbaserad svetsspray. Helt fri från lösningsmedel. Skyddar mot 
korrosion. Förhindrar vidhäftning. Skyddar svetsmunstycken. Förhindrar 
tilltäppning. Missfärgar inte.   

SNABBLIM PLAST 3090 10 G     
Loctite. Spaltfyllande snabblim. Tvåkomponentslim som kombinerar det 
bästa av två världar: det är snabbare än epoxylim och har bättre spaltfyllnad 
än vanligt snabblim. Spaltfyllnad upp till 5 mm. Snabbhärdande 90–150 
sekunder. Lämpligt för gummi och porösa och/eller sura ytor. Även för 
plaster, metaller och polyolefiner i kombination med Primer LOCTITE 770 
eller LOCTITE 7239. 

ZINK KALLGALV INDUSTRI 500 ML  
CRC. För förbättring av galvaniserat järn och stål. Ger en elektrokemisk 
bindning med metallbasen. Idealisk till förbättring och reparation av svetsade 
och galvaniserade ytor. Aktivt skydd mot rost och rostangrepp. 
97% ren zink. Skydd mot saltvattenkorrosion på båtar. Installatio-
ner i kustområden. Korrosionsskydd för maskiner, utrustningar, 
anläggningar och dyl.

MAGNETLYFTARE ULTRALIFT LM0250   
Eclipse. Ultralift LM är en smidig, säker och kostnadseffektiv lyftmagnet som 
genom manuell styrning ger snabb och effektiv lyftning och transport av både 
platta och runda stålmaterial. Kan användas var som helst – koppla den bara 
till din travers eller kran. Utrustad med det högintensiva magnetmaterialet 
Neodymium för högsta möjliga effektförhållande. Med säkerhetsknapp som 
låser handtaget på plats och förhindrar oavsiktlig frigöring av last.

• Ingen ström krävs
• Säkerhetsfaktor 3:1
• Max lyftkraft för platta/runda material = 250/100kg

TEJP VÄV 50 MM X 50 M SILVER   
Grunda. Extra stark, vattentät, lätt att riva och fäster på de flesta ytor. Lämplig 
inom bygg och industri såsom lagning, buntning, fixering och tätning. Fungerar 
både inom och utomhus.

• Temperaturbeständighet: -35°C till +80°C

TEJP VÄV 50 MM X 50 M SILVER     
Grunda. Extra stark, vattentät, och fäster på de flesta ytor. Lämplig inom bygg 
och industri såsom lagning, buntning, fixering och tätning.

• Temperaturbeständighet: -15°C till +50°C

UNIVERSALOLJA 5-56 250 ML
CRC. 5-56 Universalservicespray. Lösgör rostiga delar och underlättar 
start av motorer med fukt i tändsystemet. Fungerar även som smörjmedel, 
korrosionsskydd samt driver ut fukt.

• Förlängningsrör för precisionsapplicering

Art. nr. 214760100

Rek. pris 99 kr

Art. nr. 176320109

Rek. pris 198 kr

Art. nr. 247580103

Rek. pris 129 kr

Art. nr. 264930207

Rek. pris 72 kr

Art. nr. 500050380

Rek. pris 59 kr

Art. nr. 265440206

Rek. pris 5 690 kr

Art. nr. 500050398

Rek. pris 89 kr

SERVICE
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TÄCKFOLIE IZI MÅLARFOLIE
Täckfolie av återvunnen polyeten. Producerad med EuCertPlast-certifierad 
råvara och är därmed Blue Angel-godkänd.

• Bredd 1,5 m
• Längd 27 m
• 40 m²

SMÖRJSPRUTA 500 CM³
Teng Tools. Högtrycksspruta för 400 gr fettpatron eller fett i lös vikt. 
Frammatning av fett sker genom öppning av hävstången. 
 Anslutningsgänga G (R) 1/8”.

•  Levereras med rör och hydraulisk koppling

HANDSPRUTA 0,5 L
CRC. Handspruta i plast av mycket hög kvalitet. Tål de flesta kemikalier – ej CRC 
rengöringsmedel.

SLANGUPPRULLARE OLJA 801283  
Nederman. För golv-, tak- eller väggmontage. Kraftigt dimensionerad för hård 
drift.

• Automatisk återgångsfjädring 
• Slangen kan spärras i alla lägen
• 20 meter slang

OLJEKANNA 0,25 L 06 865    
Pressol. Kanna av elastisk, transparent polyetylen. Obrytbara och 
syrafasta. Med mässingspip som är inskjutbar i behållaren, olje- och 
bensinbeständigt tätad. Ej för thinner.

TRATTSATS 02360         
Pressol. Trattsats om fyra trattar i polyetylen. Kemikalie-, olje-,  
syra- och bränslebeständiga.

OLJEKANNA FLEX RÖD 350 ML   
Pressol. Standardversion. Tryckpump av polyetylen. Med behållare av 
helpressad plåt och utbytbara pipar.

Art. nr. 128350105

Rek. pris 279 kr

Art. nr. 080521180

Rek. pris 99 kr

Art. nr. 33190208

Rek. pris 49 kr

Art. nr. 33351008

Rek. pris 39 kr

Art. nr. 58190208

Rek. pris 99 kr

Art. nr. 93160109

Rek. pris 3 990 kr

Art. nr. 410460901

Rek. pris 139 kr

UNDERHÅLL
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ROLLERSET BASIC 180 MM 
ANZA. Komplett set med tråg, bygel och enklare roller. Lämplig för  
interiörmålning på medelfina underlag. Passar till Anza förlägningsskaft.

PENSELSET GO INOMHUS 700127   
ANZA. Penselset med syntetborst. Lackpenslar 25, 35, 50 mm och rörsticka.

MICROMOPPSET 130X440 MM  
KRON. Moppset med fuktmopp, ställbart skaft och kardborrfäste. För 
bekväm och effektiv golvrengöring. Efterlämnar minimalt med fukt och 
utmärkt för känsliga golv. 

• Kommer in under de flesta möbler
• Rengör med enbart vatten

MINISVABBHINK MED PRESS
Nordex. Minisvabbhink med urvridare. Grepe av plast och tömningspip. 
Minisvabbpress. 12 liter.

SÄCKHÅLLARE 125 L PLASTLOCK VIT
För industrier, livsmedelslokaler, kontor m m. Förkromad. Lock av vit plast. 
Övervikningsring: plattjärn 25x3 mm. Överfallsring: plattjärn 15x3 mm. 
Stativ och bottenram av stålrör 19 mm. Bottenrundjärn 7 mm. Säckhållaren 
är omonterad. Hjuldiameter: 2 st 100 mm och 2 st 50 mm.

•  Höjd 1060 mm
•  Bredd 460 mm
•  Längd 555 mm
•  Volym 125 liter

SPRAYFÄRG MATTSVART 2178   
RUST-OLEUM. Snabbtorkande sprayfärg för användning på underlag som 
metall, trä, betong och puts. Använd endast på noggrant förbehandlade ytor. 

• Bly- och kromatfri

Art. nr. 026870709

Rek. pris 59 kr

Art. nr. 026873109

Rek. pris 39 kr

Art. nr. 412115651

Rek. pris 68 kr

Art. nr. 241004001

Rek. pris 990 kr

Art. nr. 334121795

Rek. pris 169 kr

Art. nr. 511511107

Rek. pris 129 kr

UNDERHÅLL
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PAPPER/PLASTSÄCK 125 L     
Svenco. Tillverkade av våtstarkt papper, som gör att de är lika starka som 
tvåbladiga sopsäckar. Invändig säck av plast. Används där 
man hanterar ”flytande” eller mycket blött avfall.

SOPSÄCK EXTRA STARK 125 L BLÅ 
Sopsäckar av hög kvalitet som är lätta att fylla och speciellt anpassade för 
avfallsbehov inom industrin, byggbranschen och parkförvaltningen men även 
fungerar bra för villaägarens behov. 

•  För tungt avfall, t ex till byggav-
fall, klinkers och när det kan 
förekomma vassa föremål

SOPSÄCK EXTRA STARK TRANSPARENT 125 L  
Sopsäckar av hög kvalitet, som är lätta att fylla och speciellt anpassade för av-
fallsbehov inom industrin, byggbranschen och parkförvaltningen men fungerar 
även bra för villaägarens behov. Tillverkade av 100% återvunnen plast som gör 
säckarna till ett bra miljöval. 

•  För tunga avfall, t ex byggavfall, klinkers och när det kan förekomma vassa 
föremål

SÄCKSTÄLL STÅL VIT 125 L    
RUDI är en svensktillverkad säckvagn gjord för de flesta miljöer. Vagnen har fyra 
gummihjul och kan förses med lock.

• Höjd 910 mm
• Bredd 370 mm
• Längd 440 mm

PAPPERSSOPSÄCK 1 BLAD 125 L 
Svenco. Våtstarkt kraftpapper som är miljövänligt och komposterbart. 
Vattenlösligt stärkelsebaserat lim och vattenlöslig grön 
flexofärg.  

SOPSET PLÅT HALVLÅNGT  
Ferax. För borttagning av småskräp i tuff miljö. Aluminiumskaft, 
metallskyffel med gummikant.

Art. nr. 063790109

Rek. pris 19 kr

Art. nr. 410460604

Rek. pris 39 kr

Art. nr. 063790000

Rek. pris 8 kr

Art. nr. 410460547

Rek. pris 49 kr

Art. nr. 241010339

Rek. pris 495 kr

Art. nr. 212150122

Rek. pris 122 kr

UNDERHÅLL
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MASKINDISKMEDEL ORIGINAL YES 
YES. Diskmaskinskapslar som har flytande diskmedel och pulver i en enda 
kraftfull tablett. Den upplösbara tabletten upplöses mycket snabbare än hårda, 
kompakta tabletter och börjar arbeta direkt för fantastisk allt-i-ett-rengöring, 
även i korta program.

• 94 kapslar/påse

BRYGGKAFFE GEVALIA MELLANROST 0,45 KG 
Gevalia. Brygg Mellanrost är ett välbalanserat  
kaffe med härlig arom och lätt syrlig eftersmak.

KAFFE ZOEGAS HAZIENDA 0,45 KG 
Zoegas. Ett mörkrostat kaffe med bönor från certifierade 
plantager i Östafrika, Central- och Sydamerika. Kaffet är 
friskt med en välbalanserad fyllighet, med toner av blå 
plommon och nötter.

KAFFEFILTER MELITTA 1X4    
Melitta. Melitta originalfilter. Vita, blekta utan klor.

BÄGARE PAPPER HOT CUP 25 CL
Kraftig bägare för varma drycker. ”Coffee to go”  
– för folk på språng.

• 80 st/förpackning

KAFFESKED VIT PLAST
Vita plastskedar i mindre storlek.

• 100 st/förpackning

STÅLTERMOSKANNA OKROSSBAR 1,3 L
Rostfri okrossbar ståltermoskanna i klassisk design. Greppvänlig och lätt att 
hälla ur med sin autokork. Storlek: H 230 mm x Ø 135 mm.

BRYGGARE LOOK SELECTION SVART 
Melitta. Nya Melitta® LOOK® Selection ger en utmärkt 
kaffesmak. Brygger 10-15 koppar och har automatisk 
avstängning. Smart avkalkningsfunktion och justering 
efter vattenhårdhet samt avkalkningsprogram och 
-display. Programmerbar varmhållningsplatta och 
droppstopp. Panel i rostfritt stål på filterlocket samt 
belyst på- och avknapp. Effekt: 1000 W.

DISKMEDEL YES ORIGINAL 1,05 L 
YES. Yes ger dig diskkraften du alltid kan lita på. Dess kon-
centrerade formula löser omedelbart upp fett och ger dig en 
glänsande ren disk. Grönt och milt.  

Art. nr. 643860109

Rek. pris 168 kr

Art. nr. 329205371

Rek. pris 64 kr

Art. nr. 402380208

Rek. pris 89 kr

Art. nr. 241170299

Rek. pris 69 kr

Art. nr. 005300256

Rek. pris 14 kr

Art. nr. 489831255

Rek. pris 199 kr

Art. nr. 261600175

Rek. pris 69 kr

Art. nr. 375101003

Rek. pris 24 kr

Art. nr. 375164351

Rek. pris 545 kr

TRIVSEL
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TOALETTRENGÖRING 750 ML
Domesto. Rengör, bleker och desinficerar samt ger ett 
långvarigt skydd. Avlägsnar effektivt bakterier och ger 
ett långvarigt skydd. Används till rengöring av toalett och 
avlopp men även större ytor så som golv. Långvarig effekt 
och extra glans.

ALLRENGÖRING BADRUM   
Ajax. Enkel att använda – spraya på och torka av. Avlägsnar enkelt alla 
kalkbeläggningar, tvålrester, fetthinnor och avlägsnar även dålig lukt i badrummet. 
Produkten har EU Ecolabel, det gemensamma europeiska miljömärket.

TVÅL PALMOLIVE NOURISHING MILK
Palmolive. Handtvålen med pump har en tvålfri formula berikad med 100% na-
turliga extrakt av mandel och aloe vera. Innehåller en unik kombination av milda, 
rengörande och fuktighetsgivande ingredienser. Dermatologiskt testad.

RENGÖRING HAND SUPER 150 G
CRC. Super hand cleaner är ett vattenfritt handrengöringsmedel för smutsiga 
händer. Synnerligen effektivt mot fett, sot och annan nedsmutsning. Perfekta 
snabbrengöringen för händerna när du arbetar utan tillgång till 
vatten, inom- eller utomhus. Antiseptisk sammansättning med 
lanolin gör produkten skonsam och mild mot huden. 

BARBORD      
Teng Tools. Svart Teng Tools-profilerat barbord.

BARSTOL     
Teng Tools. Teng Tools-profilerad barstol.     

RENGÖRING DUK MULTI  
CRC. Wipes Multipurpose, torkdukar för 
rentorkning utan vatten. Torkdukarna är 
impregnerade med en effektiv rengörings- och 
rekonditioneringslösning, som är kraftfull mot 
föroreningar men samtidigt skonsam mot både 
den rengjorda ytan och mot huden. Det bästa 
sättet att avlägsna olja, fett, bläck och limrester när 
du är ute på vägarna.

•  50 dukar/förpackning

ALLRENGÖRING ORIGINAL 1,5 L    
Ajax. Miljövänlig och effektiv rengöring av hemmets alla 
ytor. Rengör på djupet och gör alla ytor skinande rena.

Art. nr. 203801139

Rek. pris 49 kr

Art. nr. 643860323

Rek. pris 28 kr

Art. nr. 080524960

Rek. pris 44 kr

Art. nr. 186510201

Rek. pris 895 kr

Art. nr. 186510102

Rek. pris 495 kr

Art. nr. 083700088

Rek. pris 34 kr

Art. nr. 294890108

Rek. pris 59 kr

Art. nr. 265170100  

Rek. pris 99 kr

TRIVSEL



43

VÄRMEKAMERA FLIR C2    
Flir. Världens första fullutrustade värmekamera i fickstorlek konstruerad 
för experter och entreprenörer inom byggbranschen. Kollar snabbt upp 
energislöseri, el- och rörledningsproblem etc. 

INSPEKTIONSKAMERA INSPELNINGSBAR
Limit. Inspelningsbar inspektionskamera med 3,5” färgmonitor. Lämplig för 
inspektion och lokalisering av problem i t.ex. hålrum i väggar och murar, avlopp, 
elskåp, motorer etc. Integrerad LED-belysning i kamerahuvudet med justerbar 
ljusstyrka. Kameran och den böjbara armen är självbärande och vattentät IP67.

• Upplösning display 640×680 pixlar 
• Vy-vinkel 50°
• Batteristorlek AA

MONITOR CS6 & KAMERA RM200 47163
Ridgid. Kamerasystem med inspelningsbar monitor CS6 och självnivellerande 
kameravinda rM200. Spela in digital film eller stillbild, som kan spelas 
upp i din dator via ett USB-minne. Vattentät tangentpanel för styrning och 
övervakning av monitorns funktioner. Levereras med ett 18 V batteri, laddare 
och 8 GB USB-minne.

IR-KAMERA TG 165     
Flir. TG 165 kombinerar en spotmeters smidighet, 
en värmekameras intelligens och tydligheten hos en 
digitalkamera. En prisvärd problemsökningskamera 
med infraröd värmebild så att temperaturavvikelser 
och problem kan identifieras mycket snabbare än 
med en vanlig IR-termometer. Lämplig för inspektion 
och felsökningsarbeten inom bygg och fastighet, el-, 
industri- och autosidan m.m. Levereras med 8GB 
Micro-SD-minneskort, batteri, AC-adapter/laddare, 
USB-kabel, handledsrem och manual.

FUKTMÄTARE MC-380XCA, OFÖRSTÖRANDE
Exotek Instruments. Behändiga och tillförlitliga instrument för oförstörande 
kontroll av fuktkvot i och under material. Förprogrammerade med 
materialinställning för totalt 16 respektive 69 olika grupper av 
träslag och byggmaterial och hela 230 träslag klassificerade. 

• Levereras komplett med fodral och batteri 9 V

INSPEKTIONSKAMERA 2,4
Limit. Portabel inspektionskamera med 2,4” färg monitor. Lämplig för 
inspektion och lokalisering av problem i t.ex. hålrum i väggar och murar, 
avlopp, elskåp, motorer etc. Även på mörka och svårtillgängliga ställen. 
Passar 5,8 mm kamerahuvud. Levereras i robust plastlåda med spegel, krok 
och magnet, samt svensk bruksanvisning. Batterityp AA, ingår ej.

• Kapslingsklass IP67 
• Integrerad LED-belysning
•  Vridbar monitorn och 

böjbararm
•  Passar 5,8 mm 

kamerahuvud

Art. nr. 263600108

Rek. pris 5 295 kr

Art. nr. 190110106

Rek. pris 2 295 kr

Art. nr. 190120105

Rek. pris 995 kr

Art. nr. 232030106

Rek. pris 86 090 kr

Art. nr. 263610107

Rek. pris 3 375 kr

Art. nr. 155890403

Rek. pris 3 995 kr

INSPEKTION
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TEMP-/FUKTMÄTARE 605I  
Testo. Trådlös fukt- och temperaturgivare för mätning av 
luftfuktighet och temperatur. Kostnadsfri Bluetooth-app. Läs 
av mätvärden i telefonen/läsplattan. Automatisk beräkning av 
daggpunkt och våttemperatur. Användaren kan bekvämt läsa 
av sina mätvärden i appen som laddas ned till en smartp-
hone eller surfplatta. Mätresultaten kan skickas direkt som 
PDF- eller Excel-filer.

• Levereras med batterier och kalibreringsprotokoll

MOMENTTESTARE 500 NM      
Teng Tools. Digitalt mätinstrument anpassat för kontroll av klickmomentnycklar. 
Robust och enkel. Onoggrannheten är ±1% på uppmätt värde. Fyra olika storlekar. 
Levereras med kalibreringscertifikat för högergång. 25–500 Nm.

SKJUTMÅTT DIGITALT CDH 150 MM    
Limit. Digitalt skjutmått tillverkat av härdat rostfritt stål enligt standard DIN 
862. Skjutmåttet mäter både innediameter, ytterdiameter, höjd och djup och 
har ritsfunktion. Lätt att läsa av skjutmåttet, i både mm och eng. tum. Relativ 
mätning, automatisk start och avstängning. Batterityp CR2032 ingår.

INDIKATORKLOCKA 10/0,01 
Limit. Indikatorklocka med vridbar skala och två ställbara 
toleransmärken. Extra visare som anger hela millimeter. 

• Stomme av aluminium
• Utbytbar mätspets
• Utan fästöra

VIBRATIONSMÄTARE 4800  
Limit. Vibrationsmätare för kontroll av maskiner, elektriska och 
pneumatiska handverktyg etc. Att mäta vibrationer är ett viktigt sätt att 
förhindra ergonomiska skador på människor samt att förebygga kommande 
underhåll på maskiner. Levereras med sensor (diameter 25 mm) med 
magnetisk fot och bruksanvisning.

DECIBELMÄTARE 7000   
Limit. Digital ljudnivåmätare. Två olika filterkurvor samt Snabb eller Långsam 
ljudupptagning. A-filtret motsvarar det mänskliga örats frekvenskänslighet och 
är lämpligt vid miljömässiga ljudmätningar. C-filtret är 
linjärt och lämpar sig för kontroll av maskiner. Snabb 
(fast) ljudupptagning används då man vill se hastiga 
ljudtoppar. Det långsamma läget (slow) ger ett stabilt 
mätresultat på ljud som varierar eller pulserar. Inställbar 
automatisk eller manuell avstängning.

HÅRDHETSMÄTARE 4300
Limit. Portabel hårdhetsmätare för de vanligaste metallerna som stål, rostfritt 
stål, gjutjärn, aluminium, mässing, brons och koppar.

• Inställbart för mätning i Rockwell B och C, Vickers och Brinell
• Separat mätprobe för mätningar på stora föremål och svåråtkomliga ytor

Art. nr. 247090103

Rek. pris 399 kr

Art. nr. 190140400

Rek. pris 445 kr

Art. nr. 119110104

Rek. pris 375 kr

Art. nr. 190370106

Rek. pris 3 990 kr

Art. nr. 186540407

Rek. pris 7 990 kr

Art. nr. 151520103

Rek. pris 1 495 kr

Art. nr. 230450108

Rek. pris 6 950 kr

INSPEKTION



Art. nr. 690000815

Arbets belysning 
med bra ljusspridning 
och lång drifttid

 ■  Uppladdningsbar med extra starka batterier
 ■  Extra lång drifttid – upp till 10 timmar
 ■  Appstyrd lampa som gör 

att man kan styra på/av,  
dimmer och timer

 ■ Extremt stöttålig
 ■ 4500 lumen
 ■ IP 65

SHINE 4500 RE APP

45

PAKETVÅG DIGITAL LEM 7-10   
Limit. Elektroniska bordsvågar med digital visning i kompaktutförande.

• Display med stora lättavlästa siffror
• Funktionstangenter för till/från,   
 nolläge/tara, räknefunktion och   
 olika vägningsenheter
• Nätanslutning 230 V eller batteri- 
 drift. Levereras med nätadapter    
 (batterier ingår ej)

SKJUTMÅTT DIGITALT CDM 150 MM F
Limit. Digitalt skjutmått med en unik, patenterad och flexibel displaylösning. Den 
vikbara displayen har roterbar visning för mätningar både ovan- och underifrån. 
Detta innebär att du kan läsa av måttet i displayen även på de mest trånga ställen, 
som t ex inne i en fleroperationsmaskin eller CNC-svarv. 

• Omställbar mellan mm och eng. tum
• Försett med rektangulär djupmåttssticka och spetsar för invändig mätning
• Levereras i etui med kontrollintyg 
• Batterityp CR2032 ingår

PASSBITAR 47 ST 5272 DIN 861/2 
Limit. Tillverkade av härdat specialstål. 
Slipade och handläppade. Levereras i 
träetui. Lämpliga för kontroll och inställning 
av mätklockor, verkstadsmått och liknande. 
Säljes endast i hela satser.

RÄKNEVÅG DIGITAL LAC-15    
Limit LAC. Elektronisk räknevåg med tre separata digitala displayer och bak-
grundsbelysning för fastställande av antal och vikt. Visar detaljvikt, totalvikt och 
uträknat antal. Automatisk optimeringsfunk-
tion för bästa räknenoggrannhet.

• Valfri avstängning eller kontinuerlig drift
• Nätanslutning 230 V eller batteridrift
• Levereras med nätadapter och upp-        
 laddningsbara batterier

Art. nr. 168900207

Rek. pris 1 095 kr

Art. nr. 263990103

Rek. pris 995 kr

Art. nr. 52720109

Rek. pris 1 850 kr

Art. nr. 233870104

Rek. pris 1 995 kr

INSPEKTION
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ARBETSLAMPA FLASH 1000 RE 
Mareld. En uppladdningsbar, liten och smidig lampa. Försedd med USB-uttag och 
möjlighet att välja på hel- och halvljus. Stöttålighet IK08. Batteri och laddare ingår. 

• 1000 lumen 
• Kapslingsklass IP65
• 3 timmars drifttid  
• Väldigt stötsäker

ARBETSLAMPA BLAZE 2800 
Mareld. En flexibel arbetslampa med COB-led teknik. Försedd med 5 m kabel, 
magnetfäste och ett handtag i bakkant. Laddas med strömkabeln som medföljer 
lampan. Stöttålighet IK08. 

• 2800 lumen 
• Kapslingsklass IP54 
• Kan drivas både med kabel och batteri 
• Väldigt stötsäker  
• Konvex form för att skydda linsen

ARBETSLAMPA BLAZE 12 000 RE APP
Mareld. Uppladdningsbar arbetslampa försedd med ett extremt starkt ljus; 12 000 
lumen. För enklare hantering är lampan försedd med en appfunktion som gör det 
möjligt att styra på/av, dimra, sätta timer med hjälp av telefonen. 

• 12 000 lumen
• Möjlighet till parallellkoppling av upp till 100 enheter
• Lätt att bära med sig och kan med fördel användas både med eller utan stativ
• Uppladdningsbar

MAGNETFÄSTE TILL FLASH
Mareld. Magnetfäste som passar till arbetslampor Flash 
1000 RE och Flash 1800 RE. Enkel att fästa och ta av 
från lampan. Kan även användas som fot till lampan.

ARBETSLAMPA LED 3800 LM  
Smidig arbetslampa med aluminiumstativ.

• Kapslingsklass IP65 
• Effekt 50 W 
• Ljusflöde 3800 LM 
• Ljuskällans livslängd 30 000 h 
• Integrerad LED-ljuskälla

MAGNETFÄSTE TILL BLAZE
Mareld. Magnetfäste som passar till arbetslampa 
Blaze. Enkel att fästa och ta av från lampan. Kan 
även användas som fot till lampan.

Art. nr. 690000054

Rek. pris 459 kr

Art. nr. 690000104

Rek. pris 679 kr

Art. nr. 690000302

Rek. pris 4 995 kr

Art. nr. 025100033

Rek. pris 619 kr

Art. nr. 690002027

Rek. pris 135 kr

Art. nr. 690002001

Rek. pris 95 kr

EL OCH BELYSNING
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ARBETSLAMPA SHINE 4500 RE APP 
Mareld. Uppladdningsbar arbetslampa med klotformad ljuskälla, vilket ger 
extremt god ljusspridning i utrymmet man vill belysa. Arbetslampan är en 
så kallad hybrid, vilket innebär att man kan driva lampan både med det 
uppladdningsbara batteriet samt med en 
medskickad fem meter lång kabel. För 
extra säkerhet är systemet försett med en 
nödljusfunktion som går på när strömmen slås 
av. 

• 4500 lumen
•  Om man önskar kan man parallellkoppla upp 

mot 100 enheter med en app
• Extremt stöttålig

ARBETSLAMPA CANOPUS 3000 RE
Mareld. Uppladdningsbar. Har hög färgåtergivningsgrad (RA95). Färg- 
temperatur kan ställas in steglöst mellan 2700–6500 K och det finns även  
en dimmerfunktion som medger reglering av 
ljusstyrka. Kan också användas med nätanslut-
ning, men kommer då automatiskt lysa på 50% 
effekt. Stöttålighet IK08. 

• 3000 lumen
• Kapslingsklass IP65

ARBETSLAMPA STARBURST 16000 APP 
Mareld. Marelds allra starkaste arbetslampa med belysning från sex olika 
ljuskällor. Ljuskällorna kan vinklas i olika lägen. Du kan ha tre stående och tre 
vinklade för att belysa en vägg samtidigt som du riktar ljuset neråt. Frostat 
glas som gör lampan bländfri. Kan seriekopplas med upp till 100 enheter. 
Stöttålighet IK08. Via den Powerbox som ingår i detta paket finns möjlighet 
att ladda hem en appfunktion. Appen möjliggör att sätta på/stänga av lampan, 
sätta timer eller justera ljusstyrka från telefonen. Mareldsappen finns att ladda 
ned från APPSTORE eller 
från Android. 

•  Appfunktion som gör det möjligt att styra på/av, 
dimmer och timer

• 16000 lumen 
• Kapslingsklass IP65 

STATIV BEAM 2,3 M
Mareld. Robust justerbart stativ med krok för upphängning av kabel.

• Smidig och lätt att montera 
• Levereras med stag
• Teleskopiskt stativ 1,2–2,3 m

STATIV BEAM 4 M
Mareld. Robust justerbart 4 m stativ med stag. 

• Smidig och lätt att montera 
• Levereras med stag 
• Teleskopiskt stativ 1,6–4 m 

ARBETSLAMPA SPARKLE 4000 RE  
Mareld. Uppladdningsbar arbetslampa med två vridbara lampor. Lyssna på 
musik genom en inbyggd bluetooth-funktion. Kvaliteten på ljudet är utöver det 
vanliga och möjlighet finns att parallellkoppla upp till fyra enheter. Systemet 
är en hybrid, vilket innebär att lampan kan användas med eller utan kabel. 
Effekten på högtalarna är 2x20 W och detsamma gäller för ljuskällorna.

• Uppladdningsbar
• Kapslingsklass IP65
• 4000 lumen
• Bluetooth-funktion
• 5 m kabel

Art. nr. 690000484

Rek. pris 1 395 kr

Art. nr. 690000815

Rek. pris 3 295 kr

Art. nr. 690000633

Rek. pris 3 275 kr

Art. nr. 690001607

Rek. pris 729 kr

Art. nr. 690001623

Rek. pris 1 995 kr

Art. nr. 690000831

Rek. pris 3 995 kr

EL OCH BELYSNING
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PANNLAMPA GLEAM 200     
Mareld. Lätt och användarvänlig lampa med bra ljus. Bra storlek och smidig 
att lägga ned i fickan. Räckvidd 85 m och arbetstemperatur mellan -10 till 
+40°C.

• 200 lumen
• Effekt 2 W
• Spänning 1,5 V

HANDLAMPA ILLUMINE 600 RE
Mareld. Uppladdningsbar och extremt stöttålig handlampa. 
Försedd med två magneter; en på baksidan och en i änden 
på lampan. Vridbar nedtill.

• 600 lumen 
• Kapslingsklass IP65

PANNLAMPA HALO 540 RE
Mareld. Stöttålig, uppladdningsbar pannlampa med extra starkt ljus och zoom 
för att justera fokus. Flera ljuslägen som enkelt kan anpassas efter behov, samt 
rött varningsljus. Under tiden ordinarie batteri laddas kan 3 st AAA-batterier 
användas. Gummibeklädd på insidan för ett bra fäste på huvudet. Batteri och 
USB-laddare ingår. 

• 540 lumen 
• Kapslingsklass IP64

PANNLAMPA PIKO 550 RE     
Mareld. Uppladdningsbar LED-pannlampa, men det går också att använda 
vanliga alkaliska batterier under tiden man laddar det medföljande upp-
laddningsbara batteriet. Rörelse-, 
avstånds- och ljussensor (går att 
koppla bort). Lampan har zoom-funk-
tion samt tre olika ljuslägen plus ett 
pulserande. Batterier ingår.

• 550 lumen
• Effekt 6 W
• Arbetstemperatur -10 – +52 °C

HANDLAMPA ILLUMINE 800 RE UV  
Mareld. Uppladdningsbar handlampa med hög färgåtergivningsgrad (RA95) 
samt med möjlighet att reglera kallt och varmt ljus. Lätt, smidig och extremt 
stöttålig. Magnet och upphängningskrok gör att lampan är flexibel att 
använda. Under tiden handlampan står i laddboxen och laddar så finns en 
nödljusfunktion som går på om strömmen skulle gå, ger 100 lumen i ca  
1 timma. Lampan är försedd med ett UV-ljus som är placerad i toppändan  
på produkten. 

• 800 lumen
• UV-ljus i toppen, inkl nödljusfunktion
• Kapslingklass IP65.

STAVLAMPA NIMBUS 450
Mareld. En liten och behändig ficklampa, smidig att hantera och bära med 
sig. Lampan har en jämn och bra ljusbild vilket gör att den passar för de flesta 
situationer. 
 
• 450 lumen 
• Kapslingsklass IP66 
• Drivs av 4 st AAA-batterier

Art. nr. 690001060

Rek. pris 289 kr

Art. nr. 690005004

Rek. pris 590 kr

Art. nr. 690000914

Rek. pris 695 kr

Art. nr. 690000856

Rek. pris 1 195 kr

Art. nr. 690000328

Rek. pris 995 kr

Art. nr. 690001557

Rek. pris 359 kr

EL OCH BELYSNING
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LYSPUCK GLOW SET 8 ST
Mareld. Varningslampor i set om åtta stycken extremt stöttåliga lyspuckar som 
är utmärkta att använda vid märkning av olycksplats eller dylikt. Lamporna har 
sju olika ljuslägen med tre olika färger. Puckarna är försedda med minne som 
gör att man kan ställa in ett ljusläge som sedan gäller för alla puckar. 

• Uppladdningsbar

SKARVSLADD GUMMI 3G1,5 20 M  
Grunda. Gummikabel tillverkad med extra kraftiga uttagsdon som tål slag 
och stötar.

• Kapslingsklass IP44 
• Spänning 230V 
• Kabellängd 20 m 
• Kabeldimension 3G1,5

KABELVINDA MED FAST CENTER 25 M 
Grunda. Kabelvinda för proffsbruk med fast centrum och extra robust stativ 
och trumma i slagtålig plast med trumbroms och självstängande lock.

• Kapslingsklass IP44 
• Spänning 230V 
• Kabellängd 25 m 
• Kabeldimension 3G1,5

SLADDVINDA 3X1,5 17 M EL  
Cejn. Kabelupprullare med kraftigt yttre hölje som skyddar kabeln och 
upprullningsmekanismen. Levereras med en skyddskrets mot termisk 
överbelastning. Quick-Lock-funktion på monteringsfästet. Kan monteras  
i tak eller på vägg och har 
300° svängrörelse.
 
• Kapslingsklass IP44 
• Vikt 7,6 kg
•  Temperaturområde -20°C  

till + 60°C

BATTERI INDUSTRI LR03/4003 1,5 V, 
LR06/4006 1,5 V
Varta. Alkaliskt batteri för strömkrävande produkter med 
konstant strömuttag. Innehåller inget kvicksilver eller kadmium. 

• Hög kapacitet

BATTERI LONGLIFE POWER 
Varta. Alkaliskt batteri för strömkrävande produkter med 
konstant strömuttag. Innehåller inget kvicksilver eller kadmium. 

• Hög kapacitet 

KABELUPPRULLARE C20-12 M   
Nederman. Kabelupprullare C20. För tak- eller väggmontage. Försedd med 
svängbart snabbfäste och justerbart kabelstopp. Kabellängd regleras med 
en in- och urkopplingsbar spärr. Tillverkad i slagtåligt kompositmaterial. 
Säkerhetsspärr för säker service.  

• Enkelt att byta kabel 
• Trumma med dubbla kullager 
• 100% materialåtervinning 
• Kapslingsklass IP44

Art. nr. 690020086

Rek. pris 3 995 kr

Art. nr. 204492003

Rek. pris 539 kr

Art. nr. 151100104

Rek. pris 1 995 kr

Art. nr. 204401053

Rek. pris 279 kr

Art. nr. 266770106

Rek. pris 2 495 kr

Art. nr. 644701609 644701625

Batterityp AAA AA

Antal/förpackning 10 st 4 st

Rek. pris 7 kr 25 kr

Art. nr. 644700700 644700734

Batterityp AAA AA

Antal/förpackning 4 st 4 st

Rek. pris 34 kr 34 kr

EL OCH BELYSNING
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MUTTERDRAGARE 1/2 KOMPOSIT ARWC12 
Teng Tools. Kraftfull slående mutterdragare med Twin Hammer-mekanism. 
Motorhus /handtag tillverkat av kompositmaterial. Extra ljuddämpat luftutblås 
genom handtaget. 360° svirvlande luftintag.

• Åtdragningsmomentet variabelt i tre steg
• Lämplig inom autosektorn och industrin
• Ergonomiskt utformat handtag och knapp  
 för bra ergonomi

SPÄRRHANDTAG TELESKOPISKT 3/4
Teng Tools. Sats innehållande spärrhandtag med 72 tänder och en förläng-
ningsstång 400 mm. Spärrhandtaget är teleskopiskt mellan 545-860mm. 
Vred för omställning mellan höger och vänstergång samt knapp lossning/
skiftning av hylsor. Levereras i lådinsats passande i Teng Tools verktygslådor 
och montörvagnar.

VINKELMUTTERDRAGARE 1/2 ARR12
Teng Tools. Kraftfull segdragande mutterdragare i spärrnyckelmodell. 
Tillverkad av stål med ergonomiskt handtag. Utrustad med 360° ställbar 
utblåsanordning. Inbyggd avtryckare för omfortabelt grepp. Fyrkantsfäste med 
kullåsning av krafthylsorna.

RONDELLKAPMASKIN ARC80 
Teng Tools. Robust rondellkapmaskin med reverserbar rotationsriktning 
vilket är praktiskt för att rikta gnistsprut. Anpassad för såväl höger- som 
vänsterhänta. Ergonomiskt pådrag inbyggt i handtaget, vilket isolerar från kall 
luft och vibrationer. 

•  Försedd med sprängskydd och  
anpassad för kapskiva 80 mm

•  Utvecklad för professionell  
verkstadsanvändning

Art. nr. 245460209

Rek. pris 2 495 kr

Art. nr. 284670106

Rek. pris 1 495 kr

Art. nr. 278020102

Rek. pris 1 795 kr

Art. nr. 245470208

Rek. pris 1 295 kr

BILVERKSTAD
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SLAGSKRUVMEJSELSATS 19 DELAR 
Teng Tools. Slagskruvmejselsats om 19 delar. Praktisk problemlösare med en 
serie torsionsbits 50 mm med 1/4”-fäste. Tre små krafthylsor samt speciella 
skruvurdragare. Krafthandtag med 1/4” fäste. Levereras i låda med formgjuten 
plast. Kan användas separat eller i system av andra satser till TengTools.

SKJUTMÅTT DIGITALT 150 MM
Limit. Digitalt skjutmått 150/200 mm av rosfritt stål. Batteri typ SR44, ingår.

• 4-funktion 
• Automatisk avstägning 
• Avläsning i mm/ tum i decimal / tum i bråktal
• Bredd 700 mm
• Höjd 932 mm
• Djup 450 mm

MEKANIKERSTOL MED HJUL    
Teng Tools. Mekanikerstol med i höjdled justerbar och vridbar sits. Svirvlande 
hjul och förvaring under sitsen.

MONTÖRSVAGN
Teng Tools. Stabil mobil montörvagn med handtag och hjul, två fasta och två 
svirvlande med broms. Försedd med en låsbar kullagrad utdragslåda.

• Vikt 35,2 kg 
• Bredd 700 mm
• Höjd 932 mm
• Djup 450 mm

MOMENTNYCKEL 1/2 210 NM OCH 3/8 110 NM
Teng Tools. Rek. prisvärd momentnyckel med klickfunktion. Momentområde 
19–110 Nm. 3/8”-tapp.

• Vinkelmätare för efterdragning
• Onoggrannhet ±4%
• Momentnyckeln levereras i plastlåda för skydd och förvaring 

MUTTERDRAGARE 1/2 MINI ARWM12M
Teng Tools. Kraftfull och kompakt mutterdragare som passar att jobba med 
i trånga utrymmen. Energieffektiv motor för maximal prestanda och lång livs-
längd. Enkel knapphantering av framåt- och bakåtriktning. 
Luften leds bort via handtaget.

237700406

237700307

MOMENTNYCKEL PLUS 1/2 100 NM OCH 1/2 200 NM
Teng Tools. Momentnyckel med klickfunktion i P-serien. Momentnyckelns 
kompakta design och hylssäkring erbjuder P-serien ett alternativ för använd-
ning inom fordonsindustrin och lättare industri.

•  Spärrmekanism med 72 kuggar, vilket ger dessa momentnycklar  
mycket bra åtkomlighet i trånga utrymmen. 

• Ergonomiskt handtag och bekvämt tvåkomponentsgrepp  
• Lättavläst skala i Nm 
• Onoggrannhet ±4% 
• Momentnyckeln levereras i plastlåda för skydd och förvaring 

Art. nr. 277820106

Rek. pris 595 kr

Art. nr. 238480107

Rek. pris 2 790 kr

Art. nr. 245440102

Rek. pris 1 495 kr

Art. nr. 186250205

Rek. pris 795 kr

Art. nr. 144550100

Rek. pris 690 kr

Art. nr. 73190191 73190076

Momentområde 40–210 Nm 19–110 Nm

Verktygsfäste 1/2”-tapp 3/8”-tapp

Rek. pris 595 kr 595 kr

Art. nr. 237700307 237700406

Momentområde 20–100 Nm 40–200 Nm

Verktygsfäste 1/2”-tapp 1/2”-tapp

Rek. pris 1 495 kr 1 495 kr

BILVERKSTAD
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VERKTYGSSATS 631 DELAR    
Teng Tools. Verktygssats om 631 delar. Extra bred vagn med sju lådor för att rymma en stor mängd verktyg. En perfekt 
mekanikersats för verkstaden inom industri eller auto eller hemma i garaget. Bra arbetsyta för avlastning eller tillfällig 
arbetsbänk. Alla verktyg ligger snyggt packade i en EVA-inredning där du lätt säkerställer att alla verktyg är på sin plats.

INSPEKTIONSKAMERA INSPELNINGSBAR   
Limit. Inspelningsbar inspektionskamera med 3,5” färgmonitor. Avtagbar 
monitor med trådlös anslutning till kamera-enheten upp till 10 m. Lämplig 
för inspektion och lokalisering av problem i t.ex. hålrum i väggar och murar, 
avlopp, elskåp, motorer etc. Integrerad LED-belysning i kamerahuvudet med 
justerbar ljusstyrka. Kameran och den böjbara armen är självbärande och 
vattentätt IP67.

KAMERAHUVUD RÖRLIGT 180°
Limit. Rörligt vinklingsbart kamerahuvud upp till 180°. Passar till 
följande inspektionskameror från Limit: 174270108, 190110106 och 
190120105. Levereras i en svart plastväska.

• Rörligt kamerahuvud upp till 180° 
• Vattentät kamerahuvud och kabel  
• 5,8 mm kamerahuvud

SKRUVMEJSELSATS 5 DELAR TTXMDTN 
Teng Tools. Sats innehållande fem skruvmejslar för raka spår och Phillip-spår. 
Med sexkantsklinga och slagkappa. Tvåkomponentshandtag. Levereras i TTX-låda 
som passar i Teng Tools verktygslådor och verktygsvagn.

SKRUVMEJSELSATS 932/6    
Wera. Sats om sex skruvmejslar med sexkantig klinga som möjliggör 
anbringande av skruvnycklar. Genomgående klinga och slagkappa. 
Handtag av två olika material – hårdare plast 
med gummiinlägg för bästa handgrepp. Med 
skruvmejselställ av hårdplast. 

Art. nr. 277740106

Rek. pris 24 950 kr

Art. nr. 190110106

Rek. pris 2 295 kr

Art. nr. 174271205

Rek. pris 3 995 kr

Art. nr. 174490102

Rek. pris 349 kr

Art. nr. 30110100

Rek. pris 395 kr

BILVERKSTAD
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MULTIMETER 500 AUTO   
Limit. Digital fordonsmultimeter. Lämplig för bil-, båt- och motormekaniker. 
Stor display som även anvisar rätt kabelanslutningskontakt 
och valt mätområde. För mätning av lik-/växelspänning, lik-
ström, resistans, kamvinkel och varvtal. Dessutom diodtest, 
kontinuitetstest med summer, datahold, batterikapacitets-
varning. Levereras komplett med testkablar, batterier samt 
svensk och norsk instruktionsbok. Gummihölje och utfällbart 
bänkstöd.

FICKLAMPA NIMBUS 1000 RE
Mareld. En stark ficklampa i en liten och smidig storlek. Det starka ljuset i 
kombination med en jämn spridning ger en riktig skarp och bred ljusbild. Fokus 
som är mjukt och smidigt att justera. Batteri och laddare ingår. 

• 1000 lumen 
• Kapslingsklass IP66 
• Zoom
• Uppladdningsbar

KABELUPPRULLARE KLAMMOR 30 A  
Zeca. Kabelupprullare för användning med batteriladdare på exempelvis for-
donsverkstäder. Utvecklad för att minimera lös kabel både vid laddning eller  
när laddaren inte används. För en säkrare 
och renare arbetsplats. Kabeln är försedd 
med kraftiga klammor, isolerade till 200 A.

• Levereras med svängbart väggfäste
• Kabellängd 9 + 2 m
• Max ström 30 A
• Max spänning 48 V

KULLEDSAVDRAGARE 16 MM     
Teng Tools. Kulledsavdragare av härdat sänksmitt stål och med bult för hög 
dragkraft. Passar de flesta bilar. Placera avdragaren mellan spindelarmen och 
kulbulten, spänn loss bulten med hjälp av avdragarens bult.

BORR/GÄNGTAPPSET 5696 M3-M12 
Gühring. 5696. Power Tap. Borr- och gäng-
tappssats som fungerar i de flesta material, 
stål (legerat och olegerat) gjutjärn, rostfritt. 
Innehåller Spåndrivandegängtappar 5733 
med tillhörande HSS-E borr.

• Dimensioner på gängtappar 
M3, M4, M5, M6, M8, M10 och M12 

• 14 delar
• För genomgående hål 
• Faslängd 5 gängor

BORR/GÄNGTAPPSET 5698 M3-M12 
Gühring. 5698. Power Tap. Borr- och gäng-
tappssats som fungerar i de flesta material, 
stål (legerat och olegerat)gjutjärn, rostfritt. 
Innehåller Spiralgängtappar 5734 med tillhö-
rande HSS-E borr.

• Dimensioner på gängtappar 
 M3, M4, M5, M6, M8, M10 och M12
• 14 delar 
• För bottenhål 
• Faslängd 2 gängor

MULTILADDARE TITAN 45     
Schumacher. TITAN+ är en serie av kompletta och professionella 
multifunktionsladdare med starthjälp. Lämpliga för laddning och start av alla 
12 V och 24 V batterier i fordon, t.ex. bilar, båtar, lastbilar, bussar, 
entreprenadfordon och truckar.

BATTERILADDARE SPI1224 12/24 V 
Schumacher. Helautomatiska batteriladdare/underhållare för 12 V och 24 
V batterier. Utvecklad för att klara av de flesta typer av batterier (AGM, Gel, 
Kalcium, Start/Stopp). 

Art. nr. 690001573

Rek. pris 695 kr

Art. nr. 245290101

Rek. pris 95 kr

Art. nr. 276950102

Rek. pris 5 990 kr

Art. nr. 241860105

Rek. pris 985 kr

Art. nr. 241860204

Rek. pris 985 kr

Art. nr. 128580107

Rek. pris 595 kr

Art. nr. 264760802

Rek. pris 1 295 kr

Art. nr. 283780104

Rek. pris 4 995 kr

BILVERKSTAD
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U-RINGSPÄRRNYCKELSATS JOKER  
Wera. Högkvalitativ U-ringspärrnyckelsats och 11 delar i robust fodral. För 
sexkantsskruvar och -muttrar. 

BROMSBELÄGGSAVDRAGARE      
Teng Tools. Bromsbeläggsavdragare med stift för placering i skivbromsbelägg. 
Lossas enkelt med hjälp av slag med glidhammaren.

BATTERILADDARE SCI90 6/12 V-90 A 
Schumacher. Multifunktions batteriladdare 6/12 V med 150 A motor startläge, 
val av batterityp och val av laddningshastighet (2-5-20 A).

SLANGUPPRULLARE H30-10 M
Nederman. Slangupprullare för tak- eller väggmontage. Lämplig för luft 
och vatten. Försedd med svängbart snabbfäste och justerbart slangstopp. 
Slanglängder regleras med en in- och urkopplingsbar spärr. Perfekta för 
yrkeskunniga yrkesmän, industriapplikationer och gör-det-själv-verkstäder. 

• Tillverkad i slagtåligt kompositmaterial
• Säkerhetsspärr för säker service
• Enkelt att byta slang vid behov
• Materialåtervinning 100%

ROSTLÖSARE KYLA SPRAY 500 ML   
CRC. Rost Flash (industri). Rostlösare med fryseffekt. Med hjälp av frys-
funktionen lossar den penetrerande oljan fastrostade eller sammanklämda 
anslutningar. Chockfryseffekten (-40°C) spräcker de fastrostade eller 
sammanklämda ytorna och den mycket penetrerande oljan kan lätt 
tränga in i anslutningen. Används för gängade förband, kilaxlar, etc.

RENGÖRING BRAKLEEN PRO 500 ML  
CRC. Ett kraftfullt och snabbtorkande rengöringsmedel för bromsdelar. Flera 
aktiva komponenter, tar effektivt bort bromsvätska, fett och olja, minskar 
gnissel från skivbromsar, säker på alla metallytor, lämnar 
inga fläckar.

OLJA PTFE 5-56 2 SPRAY 500 ML   
CRC. Mångsidigt smörjmedel för fackmässig användning inom mekaniskt 
underhåll. Innehåller PTFE som förbättrar smörjningen. Fungerar mycket bra  
där frekventa starter, stopp eller skiftande rörelser förekommer.  
Ger gott skydd mot korrosion.

RENGÖRING WIPES IND
CRC. Wipes Professional är universalrengöringsdukar som klarar av att avlägsna 
olja, fett, tjära, bitumen, hartser, färg, bläck, lim m.m. Rengöringsdukarna är 
impregnerade med ett effektivt rengöringsmedel som är snällt mot ytorna, repar 
ej, men är tufft mot smutsen. 

• 50 st servetter/förpacknig

Art. nr. 279340103

Rek. pris 2 295 kr

Art. nr. 245310107

Rek. pris 199 kr

Art. nr. 264780107

Rek. pris 1 795 kr

Art. nr. 151090404

Rek. pris 1 795 kr

Art. nr. 180590102

Rek. pris 99 kr

Art. nr. 244920104  

Rek. pris 79 kr

Art. nr. 146720207  

Rek. pris 195 kr

Art. nr. 180600108  

Rek. pris 99 kr

BILVERKSTAD
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SLANGVINDA 8X12 17 M 16 BAR LUFT 
Cejn. Slangupprullare för tryckluft. Högt flöde lågt tryckfall. Långsam 
slanginrullning. Robust konstruktion. Mjuk stoppkula som minimerar 
fallrisk. Kan vridas 180 grader så att operatören kan röra sig fritt, och den 
långsamma slangreturen gör det säkert och enkelt för alla att hantera. 

• Fäste med snabblås för tak- eller väggmontage
• Slang av blå armerad polyuretan. 
• 1,5 meter anslutningsslang ingår
• Temperaturområde -20°C till +60°C
• Svängbar 180°

SKUMSPRUTA FOAM MATIC 1.25 E 1,25 L
Birchmeier. Skumspruta för professionell mobil rengöring  
med skum. Ger ett väldigt torrt och fint skum med god 
vidhäfningsförmåga på alla ytor för lång kontakttid för 
rengöringsmedlet. 

• Kraftfull handpump och ergonomiskt utformat   
 handtag

KONCENTRATSPRUTA PRO 5     
Gloria. Koncentratspruta. 5 liter med behållare  
av plast. Sprutan är utrustad med handpump.  
Leveras med pistolhandtag, 1,3 m slang, bärrem 
samt mässingsmunstycke. Tål de flesta medel, 
men ej klor, svavelsyra eller saltsyra. Innehåller 
Vitonpackningar.

OLJEFILTERTÅNG 53–118 MM   
Teng Tools. Flerfunktionstång med ställbar öppning 53-118 mm. Av kromva-
nadinstål, härdade, sänksmidda käftar samt förnicklad. Självlåsande samt med 
snabbutlösning. 

DUSCHSPRUTA 06267      
Pressol. Industriversion. Av polyetylen (HDPE). Omställbar mängddosering, 
sprayvolym per slag 0,9 ml. För olika typer av 
vätskor såsom oljor, vatten, desinfektionsmedel, 
impregneringsmedel, rostskyddsmedel etc. Ej T-röd.

• Hög kvalité på alla pumpdelarna

LIGGBRÄDA MED HJUL       
Teng Tools. Stabil och bekväm liggbräda med kraftiga hjul och 
urtag för armbågarna.

• Längd 1050 mm
• Bredd 500 mm
• Höjd 155 mm

OLJEFILTERNYCKEL 160 MM    
Teng Tools. Används för montering och demontering av oljefilter. 
Med gummerad rem.

• Längd 230 mm

SLANGSATS 320 RAK 8X12 10 M  
Cejn. Färdigmonterad armerad, oljebeständig rak slang av polyuretan  
med eSafe säkerhetskoppling i 320-serien och nippel med återanvändbara 
Stream-Line anslutningar. Kopplingsbar med Rectus serie 25 och Tema 1600. 
Temperaturområde: -20°C till +60°C.

Art. nr. 266740109

Rek. pris 1 895 kr

Art. nr. 191090109

Rek. pris 690 kr

Art. nr. 152250106

Rek. pris 584 kr

Art. nr. 117780106

Rek. pris 189 kr

Art. nr. 63280101

Rek. pris 128 kr

Art. nr. 231350109

Rek. pris 895 kr

Art. nr. 112310305

Rek. pris 239 kr

Art. nr. 220561708

Rek. pris 595 kr

BILVERKSTAD
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SKYDDSMATTA          
Teng Tools. Skyddsmatta av plast med isydda magnetlister. Används vid 
reparationer som skydd över lackerade ytor på bilen.

• Bredd 1070 mm
• Höjd 400 mm

RIKTHAMMARSATS 5 DELAR    
Teng Tools. Verktygssats om fem delar för karossbearbetning. 
Två uretanklubbor och tre olika rikthammare. Levereras i 
inbyggnadslåda av plast med löstagbart lock. Passar i Teng Tools 
verktygslådor och montörvagnar.

SPILLOLJEUPPSAMLARE 27070
Pressol. Spilloljeuppsamlare med uppsamlingstratt. Behållare av stålplåt 
monterad på platta med två fasta och två svängbara hjul. Uppsamlingstratten 
är höj- och sänkbar. Inställbar höjd 1150–1770 mm. Tömning sker genom 
anslutning av tryckluft, som trycker ut oljan genom avtappningsslangen.

•  Levereras med pneumatisk 
anslutning för tömning

•  Passande snabbkoppling typ 
Rectus S25, Cejn 320

OLJESUG 27622      
Pressol. Oljesug med pneumatisk sugventil. Är avsedd för varm olja ca 70°C, 
0.9 bar. Levereras med Venturi-ventil med överfyllnadsskydd, pneumatisk 
anslutning för tömning, säkerhetsventil, två meter sugslang, två meter avtapp-
ningsslang samt tre sugsonder och fyra sugadaptrar för BMW, Mercedes, VW, 
Audi och Smart.

• Passande snabbkoppling: typ Rectus S 25, Cejn 320

HANDSTÅLBORSTE PLASTSKAFT RF STÅL 3RAD, 4RAD
Osborn. Stålborste med plasthandtag. Borst av vågig rostfritt stål 0,25 mm. 
 
• Handtag i plast
• Bredd 25 mm 

EKONOMIRULLE, SMÄRGELDUK 
Norton. Smärgelduk Norton R222. Slipkorn av aluminiumoxid för 
handslipning av järn, stål och andra metaller.

• Längd 25 m 
• Bredd 38 mm

Art. nr. 109480103

Rek. pris 399 kr

Art. nr. 122440100

Rek. pris 1 495 kr

Art. nr. 28380103

Rek. pris 4 990 kr

Art. nr. 28330108

Rek. pris 5 990 kr

Art. nr. 53555207 53555306

Antal rader 3 4

Längd 280 mm 280 mm

Rek. pris 74 kr 84 kr

Art. nr. 32071201 32071409

Kornstorlek 120 180

Rek. pris 285 kr 285 kr

BILVERKSTAD
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UNIVERSALOLJA 5-56 SPRAY
CRC. 5-56 Universalservicespray. Lösgör rostiga delar och underlättar start av 
motorer med fukt i tändsystemet. Fungerar även som smörjmedel, korrosions-
skydd samt driver ut fukt.

• Förlängningsrör för precisionsapplicering

OLJA PTFE 5-56 2 SPRAY 500 ML     
CRC. Mångsidigt smörjmedel för fackmässig användning inom mekaniskt 
underhåll. Innehåller PTFE som förbättrar smörjningen. Fungerar 
mycket bra där frekventa starter, stopp eller skiftande rörelser 
förekommer. Ger gott skydd mot korrosion.

AVFETTNING SNABB SPRAY 500 ML     
CRC. Ett mycket snabbtorkande avfettningsmedel för kraftiga föroreningar på 
mekaniska delar. Kan användas på de flesta plaster, testa först (t.ex. cellplast, 
ABS-plast). Låg flampunkt. Löser upp fett, olja, smörjmedel och 
avlägsnar smutsen från ytan. 

RENGÖRING WIPES INDUSTRI
CRC. Wipes Professional är universalrengöringsdukar som klarar av att 
avlägsna olja, fett, tjära, bitumen, hartser, färg, bläck, lim 
m.m. Rengöringsdukarna är impregnerade med ett effektivt 
rengöringsmedel som är snällt mot ytorna, repar ej, men är 
tufft mot smutsen. 

• Välj mellan 50 eller 100 servetter/förpackning

RENGÖRING DUK MULTI      
CRC. Torkdukar för rentorkning utan vatten. Torkdukarna är 
impregnerade med en effektiv rengörings- och rekonditionerings-
lösning, som är kraftfull mot föroreningar men samtidigt skonsam 
mot både den rengjorda ytan och mot huden. Det bästa sättet att 
avlägsna olja, fett, bläck och limrester när du är ute på vägarna.

RENGÖRING BRAKLEEN PRO 500 ML   
CRC. Ett kraftfullt och snabbtorkande rengöringsmedel för broms-
delar. Flera aktiva komponenter, tar effektivt bort bromsvätska, fett 
och olja, minskar gnissel från skivbromsar, säker på alla metallytor, 
lämnar inga fläckar.

UNIVERSALOLJA 5-56 CLEVER-STRAW 2SPRAY
CRC. 5-56 Universalservicespray med nytt sprayhuvud med dubbelfunktion och 
fast förlängningsrör. Lösgör rostiga delar och underlättar start av 
motorer med fukt i tändsystemet. Fungerar även som smörjme-
del, korrosionsskydd samt driver ut fukt.

• Förlängningsrör för precisionsapplicering

AVFETTNINGSMEDEL LG 500 ML     
CRC. Snabbtorkande lösningsmedelsbaserat rengöringsmedel, för 
att lösa upp kraftiga föroreningar på platser för livsmedelshantering. 
Löser upp fett, olja, smörjmedel och icke härdat lim. Avfettnings- 
medlet är aggressivt mot vissa plaster och mjukar upp vissa  
målarfärger så testa på ett mindre område först!

• Livsmedelsgodkänt

FETT LIVSMEDEL SPRAY 500 ML    
CRC. Food Grease. Universalmedel för maskiner inom livsmedelsin-
dustrin. NSF H1. Långvarig smörjeffekt. Mycket högt tryck, NLGI 2. 
Skyddar mot korrosion. Framtagen för användning på platser där risk 
för kontakt med livsmedel föreligger.

• Livsmedelsgodkänd

Art. nr. 264310129   264310228

Storlek 250 ml 500 ml

Rek. pris 79 kr 119 kr

Art. nr. 180600108     158700104

Antal servetter/förpackning 50 st 100 st

Rek. pris 99 kr 179 kr

Art. nr. 146720207   

Rek. pris 195 kr

Art. nr. 180560120

Rek. pris 95 kr

Art. nr. 265170100   

Rek. pris 99 kr

Art. nr. 244920104   

Rek. pris 79 kr

Art. nr. 264930207     264930306    

Storlek 250 ml 500 ml

Rek. pris 72 kr 132 kr

Art. nr. 080524218

Rek. pris 139 kr

Art. nr. 158810112

Rek. pris 149 kr

CRC



RENGÖRING OCH DESINFICERING:  
Två viktiga steg för en patogenfri yta

Multi-Surface Citro COVKleen kombinerar de två grundläggande stegen i bara 
ett steg: Kraftfullt rengöringsmedel och desinfektionsmedel, 2 i 1.

• Baktericid enl. EN 1276, fungicid enl. EN 1650, antiviralt 
desinfektionsmedel enl. EN 14476 (omedelbar verkan)

• Alkoholrenhet (IPA)> 99,9% IPA enl. European Pharmacopoeia, ASTM 
D770 och DIN 53245.

• Omedelbart dödande av bakterier, virus och svamp

• Extremt högt alkoholinnehåll: > 80%

• Lätt att använda: spraya & klart

• Lämnar behandlade ytor rena, torra och restfria

• Kompatibelt med de flesta ytor, inklusive metall, sten, textil och de 
flesta plaster

• Förångas snabbt, behöver inte sköljas med vatten eller torkas av med 
trasa

www.crcind.com

CRC Advert Multi-Surface Citro COVKleen_A5Landscape_SV.indd   1CRC Advert Multi-Surface Citro COVKleen_A5Landscape_SV.indd   1 19/02/2021   12:0319/02/2021   12:03
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OLJA UNIVERSAL 5-56 NF 
CRC. Universalservicespray. Lösgör rostiga delar och underlättar 
start av motorer med fukt i tändsystemet. Tränger in snabbt, 
driver ut fukt och förebygger elfel. CRC 5-56 skyddar även  
mot korrosion och har dessutom rengörande egenskaper.  
Ny formulering – en ”icke brandfarlig” version.

FÄRG SVART BLANK 9005 AE 400 ML
CRC. Akrylfärgssystem av hög kvalitet som skyddar ytan samtidigt som den 
ger en intensiv färg som håller länge. Tack vare sin unika kombination av 
flexibilitet och hårdhet är Acrylic paint mycket motståndskraftig mot yttre 
påverkan, vilket gör den till en utmärkt skyddsfärg för en mängd 
olika hårda ytor inom industrin. Den kan användas på metall, mål-
ningsbar hårdplast, trä, betong, papper, glas, kartong, keramik osv.

• Snabbtorkande
• För användning inomhus och utomhus
• Ändringsbar riktning och utmatning tack vare  
 flexibelt munstycke

SPRAYMUNSTYCKEN TILLBEHÖR
CRC. Ett set lösa spraymunstycken, litet avstånd 1–3 cm, medelstort avstånd 
5–10 cm, samt stort avstånd 15–25 cm. Passar Acrylic Paint-sortimentet.

SPRAYPISTOL TILLBEHÖR
CRC. Spraypistol för ett effektivt och smärtfritt jobb.  
Passar Acrylic Paint-sortimentet.

Art. nr. 280930108

Rek. pris 99 kr

Art. nr. 267800100     267800209    

Storlek 100 ml 250 ml

Rek. pris 69 kr 99 kr

Art. nr. 280932302

Rek. pris 98 kr

Art. nr. 280932401

Rek. pris 49 kr

CRC
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SEXKANTSUTDRAGARE SATS 18 DELAR
Teng Tools. Sats om 18 delar för lossning av skadade bulthuvuden och muttrar. 
Innehåller sexkantsutdragare med 3/8”- och 1/2”-fyrkantsfäste samt en 4 mm 
cylindrisk drivdorn. Passar i Teng Tools verktygslådor och montörvagnar.

UTDRAGARSATS 11 DELAR         
Teng Tools. Sats om elva delar innehållande fem skruvutdragare, fyra pinn-
skruvutdragare samt två muttersplittrare. Passar i Teng Tools verktygslådor 
och montörvagnar.

SLAGSKRUVMEJSELSATS 19 DELAR  
Teng Tools. Slagskruvmejselsats om 19 delar. Praktisk problemlösare med en 
serie torsionsbits 50 mm med 1/4”-fäste, tre små krafthylsor samt speciella skru-
vurdragare. Krafthandtag med 1/4”-fäste. Kan användas separat eller i systemet 
av andra satser till TengTools.

HANDPUMP KPL AHP702-SG    
Momento. Hydraulisk handpump med 2-stegsfunktion (snabbgång). Tillverkad 
i aluminium vilket ger en låg vikt och lätthet att bära med sig. Tryckanslutning 
3/8” NPT. Levereras komplett med manometer och hydraulslang (2 m) samt 
koppling för anslutning till cylindrar/verktyg.

• Låg vikt 
• Tryckanslutning 3/8”
• NPT 

SERVICEPLUGG 
Yelloc. Används vid tätningar av slangar och rör för att förhindra att oljor, 
kemikalier eller vätskor rinner ur systemen vid service och reparationer. Tätar 
även systemen mot föroreningar. Tillverkad av silikonfritt gummi som har 
hög motståndskraft mot kemikalier, syror och andra aggressiva vätskor. För 
användning i t.ex. service och underhållsverkstäder, tyngre industri, offshore, 
skogsbruk, bilverkstäder etc. Servicepluggen är återanvändningsbar. Inga 
verktyg behövs för montering eller demontering. Avsedda att användas i ej 
trycksatta system.

Art. nr. 244090502

Rek. pris 5 990 kr

Art. nr. 69340107

Rek. pris 875 kr

Art. nr. 277820106

Rek. pris 595 kr

Art. nr. 177720109

Rek. pris 2 690 kr

Art. nr. 283310100 283310209 283310308     283310407    

Storlek Micro Standard XL Mixbox

Rek. pris 370 kr 370 kr 370 kr 370 kr

PROBLEMLÖSNING
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AVDRAGARE TVÅ/TREARMAD SPA11  
Teng Tools. Kombinationsavdragare med speciellt ok för såväl två- som trearmad 
avdragning.

• Spänndjup 100 mm
• Spännvidd 50–100 mm
• Spindelns nyckelgrepp 17 mm

AVDRAGARE SATS 1,07 K-1-SE   
Gedore. Sats innehållande ett tvåarmat ok (1.06/103), ett trearmat ok 
(1.07/103), tre armar med tunna klor och snabbspännare (armarnas längd 100 
mm). Levereras i plastväska.

U-NYCKEL JOKER 6004 
Wera. Universalskruvningsverktyg med brett användningsområde. Anpassar 
sig automatiskt till de olika skruvstorlekarna. Greppar säkert, skadar inte något 
och tillåter hög arbetshastighet. Steglöst parallellt styrda käftar ersätter flera 
U-nyckeldimensioner. 

MAGNETSTAV FÖR SPÅNOR MW400 
Eclipse. Magnetisk stav som på ett mycket snabbt och enkelt sätt plockar upp 
magnetiska föremål och partiklar. Utmärkt för t.ex. metallspånor och slipdamm 
i maskiner eller andra magnetiska föremål. Magnetkraften slås smidigt på/av 
när centrumpinnen skjuts in/ut. Rostfritt skaft.

• Längd 400 mm
• Uppsamlingskapacitet 6,35 kg
• Vikt 476 g

FÖRSTORINGSTAPPSATS 4 DELAR  
Teng Tools. Sats med adaptrar som hålls fast med magnet – ring och pinne 
behövs inte. Tar liten plats då hylsan är integrerad i tappen. Kan användas 
med momentnyckel och spärrhandtag. Storlekar: 1/4-3/8, 3/8-1/2, 1/2-3/4, 
3/4-1.

MAGNETISK UPPSAMLARE MSW385  
Eclipse. Magnetisk uppsamlare som snabbt och enkelt kan ”städa upp” eller 
finna magnetiska föremål på verkstads- och fabriksgolv, idrottsområden, 
löparbanor, parkeringsplatser och övriga platser där man kan ha tappat 
föremål.

• Lämplig för platser där potentiellt skadlig och farlig metall kan 
finnas, eller skräp såsom spik, stift, klammer och metallfragment

• Justerbart teleskophandtag 
• Magnetkraften slås smidigt av och på 

uppe vid handtaget 
• Vikt 1750 g

Art. nr. 237870100

Rek. pris 339 kr

Art. nr. 117160101

Rek. pris 2 195 kr

Art. nr. 283640100 283640209 283640308

Mått 10–13 mm 16–19 mm 24–32mm

Rek. pris 348 kr 439 kr 559 kr

Art. nr. 265420109

Rek. pris 799 kr

Art. nr. 265410100

Rek. pris 649 kr

Art. nr. 231421009

Rek. pris 577 kr

PROBLEMLÖSNING



61

FLÄNSTÄTNING SI 5980 100 ML    
Loctite. Fänstätning avsedd för packningsapplikationer. Den 
klarar lågtryckstest i ledningen som utförs efter montering 
av flänsarna. Exempel på typiska applikationer är stansade plåt-
kåpor (kamkedjekåpor och oljetråg), där god oljebeständighet 
och förmåga att stå emot hög fogrörelse krävs. Produkten har 
ledande arbetsmiljö- och säkerhetsegenskaper. 

HYBRIDLIM LOCTITE 4070 CR11G  
Loctite. Snabb- och spaltfyllande hybridlim av cyanakrylat-/akryltyp. Ett 2-K 
mjölkaktigt, färglöst till svagt gult, universellt gel hybridlim som ger snabb 
fixering vid rumstemperatur. Lämpar sig för olika substrat, bland annat de 
flesta plaster, gummimaterial och metaller. 

GÄNGLÅSNING 2400 50 ML      
Loctite. Gänglåsning framtagen för fixering och tätning av skruvar, muttrar 
och pinnskruvar så att de inte lossnar på grund av vibrationer. Medger regel-
bunden demontering. Fungerar på alla typer av metaller och passiva material. 
Motståndskraftig mot mindre föroreningar av industrioljor, t.ex. maskinoljor, 
korrosionsskyddsoljor och skärvätskor. 

MONTAGESTÖTTA   
Bessey. Med pumphandtag som kan regleras efter behov och frigöras i 
två eller tre steg. Kan regleras med en hand. Snabbjusteringsknapp för 
snabb in- och utkörning av teleskopstången. Stabil konstruktion för upp 
till max. 200 kg belastning.

AVSTÅNDSMÄTARE DISTO D510     
Leica. Avståndsmätare i kompakt design. Klarar att mäta avstånd upp till 200 
meter med en noggrannhet på +/- 1 mm. Stötsäker och klarar ett fall från två  
meters höjd. Inbyggd rumsberäkning: utför tre mätningar så erhålls rummets 
volym, omkrets, väggarea och golvyta. Smart horisontalmätning. Färgdisplay  
2,4”. Digital målsökare med 1, 2 och 4 ggr zoom. 

• Kapslingsklass IP65

UNIVERSALOLJA 5-56 SPRAY 500 ML
CRC. 5-56 Universalservicespray. Lösgör rostiga delar och underlättar 
start av motorer med fukt i tändsystemet. Fungerar även som smörjmedel, 
korrosionsskydd samt driver ut fukt.

• Förlängningsrör för precisionsapplicering

Art. nr. 261870224

Rek. pris 195 kr

Art. nr. 265600106

Rek. pris 239 kr

Art. nr. 96770375

Rek. pris 3 995 kr

Art. nr. 237270102

Rek. pris 379 kr

Art. nr.   264930306    

Rek. pris 132 kr

Art. nr. 292390101 292390200 292390309

Längd 250 cm 300 cm 370 cm

Rek. pris 495 kr 545 kr 575 kr

PROBLEMLÖSNING
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NAJTÅNG 9901-220 
Knipex. Tång med enkel led för najning och liknande arbeten. Plastklädda 
skänklar.

SIDAVBITARE 7401-140        
Knipex. Kraftig modell med enkel led för både härdad och mjuk tråd. Polerad. 
Med plastklädda skänklar.  

HÅLTÅNG 9070-220              
Knipex. Tång av härdad stålplåt. Revolver med sex olika hålpipor. Med returfjäder 
och låsanordning. 

• För håldiameter 2, 2.5, 3,   
 3.5, 4, 4.5 mm

BULTSAX 71 72 610 
Knipex. Sax med oljehärdade centrumskär. Hög klippkapacitet. Utbytbara 
huvuden, efterjusterbara i 12 positioner. Försedda med utväxling. Pulverlackerade 
rörskänklar med tvåkom-
ponents handtag.

TÅNGNYCKEL 8603-180, 8603-250          
Knipex. Polygrip-/skiftnyckeltång som med fördel används som ersättning för skiftnyckel. 
Parallellt spännande käftar och snabbinställning genom att trycka på inställningsknap-
pen. Släta gripkäftar lämpade för skonsam montering av armaturer med förädlad yta. 
Käftarnas spel gör det möjligt att arbeta med tångnyckeln som en tång utan att ändra 
inställningen. Det smala huvudet ger ett säkert grepp även i trånga utrymmen. 

• Kromvanadinstål 
• Plastklädda skänklar 
• 180 mm 
• Släta gripkäftar

POLYGRIPTÅNG 8701-250     
Knipex. Kraftigt utförande med snabbinställning.

• Kromvanadinstål 
• Räfflade alligatorkäftar 
• Självlåsande 
• Klämskydd  
• 250 mm

SIDAVBITARE FÖR PLAST 7201-160  
Knipex. Plastavbitare med sidoskär. Enkel led. Tunna skär. Med fjäder. Lämplig för 
plast och mjuka material som bly och tenn. Plastklädda skänklar.

FASTIGHETSNYCKEL 001101    
Knipex. Universalnyckel för skåp, avstängningssystem inom el, gas, vatten, 
klimat och ventilation.

• Anpassad för de flesta 
 standarder

KRAFTAVBITARE 7101-200    
Knipex. Kraftfull avbitare med klippkraft motsvarande mer än 20 gånger den 
använda handkraften.

• Med utväxling 
• Induktionshärdade centrumskär 
• 200 mm

Art. nr. 13360102

Rek. pris 264 kr

Art. nr. 92380104

Rek. pris 149 kr

Art. nr. 07910102

Rek. pris 199 kr

Art. nr. 65130106

Rek. pris 229 kr

Art. nr. 166740209

Rek. pris 995 kr

Art. nr. 25570102

Rek. pris 169 kr

Art. nr. 27170059 27170109

Längd 180 mm 250 mm

Gripvidd, steglös 0-35 mm 0-46 mm

Rek. pris 459 kr 499 kr

Art. nr. 55030100

Rek. pris 349 kr

Art. nr. 190390104

Rek. pris 269 kr

KNIPEX



KNIPEX Quality – Made in Germany

KNIPEX Quality – Made in Germany

KNIPEX tänger  
med fallskydd
Vid arbeten på hög höjd finns stora risker.
KNIPEX tänger med fallskydd - behåller dina 
verktyg nära dig.

 16 olika 1000V tänger och 32 tvåkomponenthandtag 
tänger med fallskydd

 Verktygen kan säkras med säkerhetslina,  
adapterslinga och karbin

 Riskfritt arbete: mycket stabil fästögla för fästning  
av säkerhetslinan eller adapterslingan, fästöglan är 
svetsat i handtagets insida

www.lunakatalogen.se/varumarken/knipex 
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WIRESAX MED KRIMPFUNKTION     
Knipex. Sax för medelhård wire men även för kabel och rundstål. Med 
öppningsfjäder och spärrklinka. Extra induktionshärdade skär. Skärgeometri 
som förhindrar uppslitsning av stållinan. Polerat huvud. Plastklädda skänklar.

ÄNDHYLSTÅNG 9753-08-190
Knipex. Hylstång för pressning av ändhylsor. Frontmatad tång som 
åstadkommer en fyrkantig pressning som motsvarar kraven enligt DIN 46228 
del 1 och 4. Omställningsknapp för ändhylsor 0.08-6 eller 10 mm². Med 
automatisk spärranordning som gör att tången ej kan öppnas förrän rätt 
presstryck har uppnåtts.    

AVMANTLINGSTÅNG 1242-195      
Knipex. Självinställande tång för olika tråddiametrar. Genomskär och 
avisolerar samtidigt. Skalar såväl yttre som inre isolering utan omställning. 

• Av glasfiberförstärkt plast
• Längdanslag 3–21 mm

PRESSYSTEMTÅNG 9743-200       
Knipex. Tång för utbytbara pressinsatser. Användbar för i stort sett alla aktuel-
la pressningar. Justerbart presstryck. Vinkelhävstång – användbar med en eller 
två händer. Upplåsbar spärr för presstryck. 

• Plastklädda skänklar
• Levereras utan pressinsatser

Art. nr. 172940108

Rek. pris 449 kr

Art. nr. 134800101

Rek. pris 888 kr

Art. nr. 33050105

Rek. pris 1 495 kr

Art. nr. 98640105

Rek. pris 1 495 kr

KNIPEX
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BITSSATS KK ZYKLOP MINI 2     
Wera. Bitssats om 27 delar. Innehåller 1/4 
bitsspärrhandtag med omställare, 
skruvmejselhandtag, 14 bits, 1/4 
fyrkantshållare, 1/4 spärrhandtag samt 9 
sexkantshylsor. Levereras i en robust och 
praktisk låda av textil.

BITSSATS TOOL-CHECK    
Wera. En smidig bits/hylssats med 38 delar. Innehåller bitsspärrnyckel,  
bitshållare med ringmagnet och snabbväxel-
chuck, fyrkantshållare 1/4” samt 35 bits.       

BITSSATS KRAFTFORM KOMPAKT 70 
Wera. Sats innehållande en bitsskruvmejsel, en bitshållare 
med snabbväxelchuck och magnet samt 30 bits. Levereras i 
plastetui.

SKRUVMEJSELSATS 932/6         
Wera. Sats om sex skruvmejslar med sexkantig klinga som 
möjliggör anbringande av skruvnycklar. Genomgående klinga 
och slagkappa. Handtag av två olika material. Hårdare plast 
med gummiinlägg för bästa handgrepp. Med skruvmejselställ 
av hårdplast.

BITSSKRUVMEJSEL 819/1-6       
Wera. Skruvmejsel med skruvhållare. Klingan är utformad till 1/4”-sexkants-
hylsa med infälld, kraftig magnet som håller såväl bits som skruv. Förnicklad 
sexkantig klinga. Plastskaft av typ Kraftform.

• Komplett med sex mejselbits för raka spår och kryss-spår
• Klingans längd 120 mm, skaftets längd 112 mm

U-RINGNYCKELSATS JOKER 6003 11
Wera. Hittar automatiskt sin ansättningspunkt efter varje varv. Den slanka men 
robusta ringsidan är vinklad 15° mot verktygets längdaxel. Ytbehandling av hög 
kvalitet ger ett effektivt och långvarigt 
korrosionsskydd. Smart öppningsgeo-
metri ger helt nya möjligheter i trånga 
utrymmen.

• 11 st nycklar

BITSSKRUVMEJSEL 826 T
Wera. Skruvmejsel med hög precision som tillåter kraftfull slutåtdragning.  
Turbofunktion genom växel integrerad i skruvmejselns handtag som ökar  
arbetshastigheten avsevärt. Turbo-funktionen kan aktiveras eller avaktiveras  
med en knapptryckning. 

BITSSKRUVMEJSEL KK 20A    
Wera. Med ett enkelt tryck på handtagsändan öppnas mejseln och  
magasinet med 7 bits blir åtkomligt.

• Snabbväxelchuck 
• Innehåller 7 delar 
• Chucken kan fästas i maskindragare 
• Kan fällas ut till fullängdsmejsel

SKRUVMEJSEL KK 60       
Wera. En serie av de vanligaste 
bitsen i smidig väska samt 
skruvmejselhandtag.
 
• Skruvmejselhandtag 
• 17 st 89 mm långa bits
• Bältes- och upphängningsögla
• Vikbar väska som fästes med kardborre

U-NYCKEL JOKER 6004 10–13 MM
Wera. Universalskruvningsverktyg med brett användningsområde. Anpassar 
sig automatiskt till de olika skruvstorlekarna. Greppar säkert, skadar inte något 
och tillåter hög arbetshastighet. Steglöst parallellt styrda käftar ersätter flera 
U-nyckeldimensioner. 

Art. nr. 248340101

Rek. pris 895 kr

Art. nr. 106700107

Rek. pris 675 kr

Art. nr. 30110100

Rek. pris 395 kr

Art. nr. 57400202

Rek. pris 199 kr

Art. nr. 283680106

Rek. pris 675 kr

Art. nr. 190350108

Rek. pris 790 kr

Art. nr. 131570103

Rek. pris 575 kr

Art. nr. 283640100

Rek. pris 348 kr

Art. nr. 283660108

Rek. pris 1 395 kr

Art. nr. 131590101

Rek. pris 445 kr

WERA
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BITSSATS BIT-CHECK30 UNIVE-1  
Wera. Robust Bit-Check om 29 bits på minimalt utrymme. Enkelt att ta ur  
och sätta tillbaka bits. Rapidaptor-hållare garanterar blixtsnabbt bits-byte.  
Med universalbestyckning för alla användningsområden.

FINMEKANIKERMEJSELSATS 2035/6A
Wera. Typ Micro som är en sats bestående av sex mejslar för raka spår 
och Philip kryss-spår. Mejslarna har rund klinga med ”Black-Point”-märkt 
mejselspets. 

• Konkav rolltopp 
•  Sexkantsformad liggyta som gör att mejseln ej rullar  

på arbetsbordet 
• Ergonomiskt utformat handtag med tvåkomponent-zon

MOMENTMEJSELSATS 7440/41      
Wera. Två momentskruvmejslar med variabel momentinställning med hög 
noggrannhet. Enkel inställning av önskat moment utan specialverktyg. God läs-
barhet för skalvärden. Rapidaptor snabbväxlingsteknik för blixtsnabba bitsbyten. 
Obegränsat lossningsmoment för lossning av hårt 
sittande skruvar. Flerkomponents Kraftform-grepp 
med hårda och mjuka greppytor för hög arbets-
hastighet och som skonar handflatorna. 

• Inklusive bits-sortiment
• 26 delar

MOMENTMEJSEL 7442 3,0X6,0 NM  
Wera. Rapidaptor med snabbchuck. Inställbart moment. Användes tillsam-
mans med 1/4” sexkantsbits. Noggrannhet ±6%. Tvåkomponentshandtag typ 
Kraftform. Pistolhandtag.

SKRUVMEJSELSATS KOMPAKT VDE 17
Wera. 14 VDE-växelklingor (154 mm långa) med reducerad klingdiameter. 
Två handtag 817 VDE för Wera VDE växelklingor. Kraftform-handtag för 
ergonomiskt arbete. Robust bältfodral. Testade för säkert arbete vid tillåten 
spänning om 1 000 V. 

Elinstallationstång Knipex VDE 13 96 200. Tång med sex funktioner för 
elinstallation: kapa, skala, gripa, böja, grada och krimpa. Släta gripytor i 
spetsen för gripning av enstaka ledare utan att skada dem. Förkromad för 
bättre rostskydd och med isolerat flerkomponentshandtag.

U-RINGNYCKEL JOKER 6002
Wera. För sexkantskruvar och -muttrar. Med hållar-
funktion i form av en metallplatta som minskar risken 
att du tappar skruvar och muttrar. Det integrerade 
ändanslaget hindrar att skruvskallen glider nedåt. 
Dubbelsexkant-geometrin säkerställer en formlåsande 
anslutning till skruv eller mutter och minskar därigenom 
risken för glidning. Liten returvinkel (30°) medför att du 
inte behöver ta om med nyckeln lika ofta. Tillverkad av 
krommolybdenstål med nickelkrombeläggning för bästa 
korrosionsskydd. Färgkodning för storlek.

Art. nr. 02490100

Rek. pris 249 kr

Art. nr. 282440106

Rek. pris 1 950 kr

Art. nr. 132570300

Rek. pris 995 kr

Art. nr. 279790109

Rek. pris 399 kr

Art. nr. 139370209

Rek. pris 1 195 kr

Art. nr. 283651909 283652006 283652105 283652204

Nyckelvidd 22/24 mm 24/27 mm 27/32 mm 30/32 mm

Rek. pris 469 kr 539 kr 689 kr 699 kr

Art. nr. 283651602 283651701 283651800

Nyckelvidd 10/13 mm 17/19 mm 20/22 mm

Rek. pris 199 kr 289 kr 459 kr

WERA
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TX-NYCKELSATS KULA 1499TX     
Teng Tools. Sats om nio TX-nycklar av krommolybdenstål. Svarta med klotformat 
sexkantshuvud i långa nyckeländan, vilket medger vridning även i 20° lutning. 
Levereras i plasthållare. TX8–TX40.

MONTÖRVAGN 
Teng Tools. Stabil mobil montörvagn med handtag och hjul, två fasta och två 
svirvlande med broms. Försedd med en låsbar kullagrad utdragslåda. 

• Bredd 1339 mm
• Höjd 932 mm
• Djup 450 mm

SEXKANTSNYCKELSATS MM 1479MMA  
Teng Tools. Sats om nio sexkantsnycklar av kromvanadinstål. Med klotformat 
sexkantshuvud i långa nyckeländan, vilket medger vridning även vid 30° lutning. 
Levereras i plasthållare. 1,5–10 mm.

NITPISTOL ARRG80    
Teng Tools. Nitpistol för blindnit 2,4, 3,0, 3,2, 4,0, 4,8, 5,0 mm.  
Anpassad för nitar i aluminium, koppar, stål och rostfritt stål. 
Ergonomiskt handtag samt upphängningsögla på 
ovankant av nitpistol. Automatisk splintsug.          

NITTÅNG MED VRIDBAR NOS    
Teng Tools. För professionell användning inom bygg och industri. Med fyra 
munstycken och plastklädda skänklar.  
 
• För nitdiameter 2,4, 3,2, 4,0, 4,8 mm

BLINDNITTÅNG RP40 MULTI VÄSKA  
Rapid. Blindnittång med multimunstycke som passar flera olika nitstorlekar. 
Kontrollsystem för att kontrollera blindnitens diam.

• För nitdiameter 3,2,4 och 4,8 mm 
• Integrerat skjutmått 
• Käftar i stål 
• Gummerat grepp
• Packad i väska med 150 blindnitar och 3 borr

BLINDNITTÅNG RP40  
Rapid. Blindnittång med multimunstycke som 
passar flera olika nitstorlekar. Kontrollsystem för att 
kontrollera blindnitens diameter.

• För nitdiameter 3,2, 4,0 och 4,8 mm 
• Integrerat skjutmått 
• Käftar i stål 
• Gummerat grepp

Art. nr. 231780107

Rek. pris 249 kr

Art. nr. 238480206

Rek. pris 4 950 kr

Art. nr. 278060108

Rek. pris 1 895 kr

Art. nr. 270800303

Rek. pris 352 kr

Art. nr. 186700100

Rek. pris 470 kr

Art. nr. 117240101

Rek. pris 129 kr

Art. nr. 270800105

Rek. pris 247 kr

MONTAGE



237700208

237700604
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BLINDNITMUTTERTÅNG M3-M6      
Teng Tools. För användning inom bygg och industri. Försedd med dragdornar och 
munstycken för fyra olika blindnitmuttrar. Plastklädda skänklar. 

• För blindnit M3, M4, M5, M6

BLINDNIT TÄT 4X12 MM OCH 3,2X8 MM          
Rapid. Vattentät nit i aluminium, perfekt för fuktiga miljöer.  
Blisterförpackning om 50 st, inklusive borr.

MOMENTNYCKEL PLUS 3/8 100 NM, 3/4 500 NM  
Teng Tools. Momentnyckel med klickfunktion i P-serien. Momentnyckelns kom-
pakta design och hylssäkring erbjuder P-serien ett alternativ för användning 
inom fordonsindustrin och lättare industri.

•  Spärrmekanism med 72 kuggar, vilket ger dessa momentnycklar  
mycket bra åtkomlighet i trånga utrymmen 

• Ergonomiskt handtag och bekvämt tvåkomponentsgrepp  
• Lättavläst skala i Nm 
• Onoggrannhet ±4% 
• Momentnyckeln levereras i plastlåda för skydd och förvaring 

BLINDNITSMUTTER M3, M4, M5, M6  
Rapid. Blindnitsmuttrar är en tillförlitlig lösning där det endast 
finns åtkomst från ena sidan av arbetsstycket. Genom att 
nita fast en mutter ges stora fördelar där sammanfogningen 
sedermera enkelt kan lossas vid behov. Ett borr medföljer i varje 
förpackning/storlek. 

• Antal/förpackning 20 st        

MOMENTNYCKEL DIGITAL 1/2 200 NM, 3/8 100 NM
Teng Tools. Elektronisk momentnyckel för enkel användning. Nio separata 
momentvärdesinställningar med individuella toleranser (%), moment och 
mätstorhet kan användaren ha olika momentkrav förprogrammerade för  
enkel användning. Momentnyckeln varnar med både ljus och ljud när man  
närmar sig sitt moment. Efter dragning indikerar dioderna godkänd dragning  
inom tolerans (grön lampa) och om man drar under eller över toleransspannet  
(orange respektive röd lampa). Till varje momentinställning sparas de senaste  
nio momentvärdena individuellt för senare återkallning. Momentnyckeln  
levereras i plastlåda för säker förvaring.

• Levereras med kalibreringscertifikat
• Tolerans ± 1%

HAMMARE STUDSFRI 35 MM, 55 MM
Teng Tools. Slaghuvudet är fyllt med finfördelade stålpartiklar för att undvika att 
klubban studsar tillbaka vid slaget.

MOMENTMEJSELSATS 7440/41      
Wera. Två momentskruvmejslar med variabel momentinställning med hög nog-
grannhet. Enkel inställning av önskat moment utan specialverktyg. God läsbarhet 
för skalvärden. Rapidaptor snabbväxlingsteknik för blixtsnabba bitsbyten. Obe-
gränsat lossningsmoment för lossning av hårt sittande skruvar. Flerkomponents 
Kraftform-grepp med hårda och mjuka greppytor för hög arbetshastighet och som 
skonar handflatorna. 

• Inklusive bits-sortiment
• 26 delar

Art. nr. 116920109

Rek. pris 895 kr

Art. nr. 232660100 232660209

Längd 8 mm 12 mm

Rek. pris 58 kr 68 kr

Art. nr. 117870105 117870204

Slagdiameter 35 mm 55 mm

Rek. pris 149 kr 249 kr

Art. nr. 276440104 276440203 276440302 276440401

Gänga M3 M4 M5 M6

Rek. pris 79 kr 88 kr 95 kr 99 kr

Art. nr. 237700208 237700604

Momentområde 20-100 Nm 100-500 Nm

Verktygsfäste 3/8”-tapp 3/4”-tapp

Rek. pris 1 395 kr 3 250 kr

Art. nr. 161810056 161810106

Momentområde 10-100 Nm 20-200 Nm

Verktygsfäste 3/8”-tapp 1/2”-tapp

Rek. pris 2 995 kr 3 450 kr

Art. nr. 282440106

Rek. pris 1 950 kr

MONTAGE
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LIMPISTOL BGX7
Rapid. Batteridriven. Utmärkt för pyssel och dekoration samt 
mindre reperationer. 30 minuter användning utan 
uppladdning. Värms upp på bara 20 sekunder. 
Automatisk avstängningsfunktion. Försedd med 
ett mjukt grepp på handtaget och en lång 
gummiförsedd avtryckare. Drivs av ett 3,6 V 
batteri och laddas upp fullt med micro-USB 
på 2,5 timme.

LIMPISTOL EG130
Rapid. Låga temperatur om 130 °C. 
Utmärkt för hemmet, skolan och fri-
tidsverksamheten. Integrerat ställ samt 
nosskydd i silikon.

KRAFTHYLSBITSSATS TX 12 DELAR 
Teng Tools. Sats med 12 st 1/2” krafthylsbits för invändiga TX-spår. Levereras  
i inbyggnadslåda av plast med löstagbart lock som passar i Teng Tools verktygs-
lådor och montörvagnar. TX10–TX70.

KRAFTHYLSBITSSATS SEXKANT 15 DELAR
Teng Tools. Sats med 15 krafthylsbits för invändiga sexkantshål. Levereras  
i inbyggnadslåda av plast med löstagbart lock. Passar i Teng Tools verktygslådor 
och montörvagnar. 1/2: 5–19 mm. 3/8: 4–12 mm.

KRAFTHYLSSATS LÅNGA 1/2 10 DELAR
Teng Tools. Satser med långa krafthylsor med sexkant hylsgrepp. Levereras  
på cliprail. 10–24 mm.

LUFTDRIVEN BORRMASKIN 13 MM ARD13
Teng Tools. Borrmaskin av pistolmodell med reversibel gång. Steglöst pådrag 
och lätt åtkomliga reglage. Luftutsläpp genom handtaget. 

• Ergonomiskt utformat handtag som isolerar mot kyla och vibrationer
• För både höger- och vänsterhänta

MUTTERDRAGARE 1 RAK ARWM11S   
Teng Tools. Kraftfull slående mutterdragare med Twin Hammer-mekanism.  
Motorhus/handtag tillverkat av kompositmaterial.

• Gummerade handtag för bra grepp
• Åtdragningsmomentet variabelt i fyra steg
• Lämplig inom autosektorn och industrin

LIMPISTOL PRO EG320 12MM  
Rapid. Låg vikt för allsidig och mobil använding. Den 
lilla storleken gör pistolen mycket lätthanterlig, även 
för mindre händer. Levereras med två ställ samt 
utbytbart munstycke. Limpistolen genererar 
1000 g per timme och har en konstant 
temperatur motsvarande 195 °C.

Art. nr. 292530102

Rek. pris 390 kr

Art. nr. 128130101

Rek. pris 1 295 kr

Art. nr. 151410107

Rek. pris 1 595 kr

Art. nr. 245450101

Rek. pris 8 900 kr

Art. nr. 245490206

Rek. pris 1 295 kr

Art. nr. 114960206

Rek. pris 675 kr

Art. nr. 232420109

Rek. pris 649 kr

Art. nr. 292540101

Rek. pris 269 kr

MONTAGE
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LIMSTAVAR SANITET VIT 250G 
Rapid. Hög hartshalt vilket ger mycket bra vidhäftning. Utmärkt för keramik, 
kakel, fajans, porslin och andra porösa material. Även för 
tätning, betong och sten.

LIMSTAVAR DEKORATION S/G 125G
Rapid. Avsett för värmekänsliga material vid låg temperatur; polystyren, silke, 
latex, nylon, polyester och blomdekorationer. Utmärkt för konst, hantverk. 
Finns även i färgat glitter.

LIMSTAVAR DEKORATION TRANSPARENT 125G
Rapid. Avsett för värmekänsliga material vid låg temperatur; polystyren, 
silke, latex, nylon, polyester och blomdekorationer. Utmärkt för konst, 
hantverk.

LIMSSTAVAR DEKORATION MIX 125G
Rapid. Avsett för värmekänsliga material vid låg temperatur; polystyren, silke, 
latex, nylon, polyester och blomdekorationer. Utmärkt för konst, hantverk. 
Finns även i färgat glitter.

LIMSTAVAR UNIVERSAL VIT 250G
Rapid. Hög hartshalt vilket ger mycket bra vidhäftning. Lämpligt där vitt/
transparent lim önskas. Utmärkt för att laga och reparera hantverk eller 
installationer. Fria från lösningsmedel, ej irriterande.

LIMSTAVAR TRÄ GUL 250G
Rapid. Hög hartshalt vilket ger mycket bra vidhäftning. Utmärkt för trä, papper, 
kartong och liknande material. Även för kork.

Art. nr. 292430113

Rek. pris 44 kr

Art. nr. 292510112

Rek. pris 39 kr

Art. nr. 292420114

Rek. pris 44 kr

Art. nr. 292510104

Rek. pris 32 kr

Art. nr. 292510120

Rek. pris 39 kr

Art. nr. 292450103

Rek. pris 44 kr

MONTAGE



Effektiv blindnitning

Njut av effektiv och bekymmersfri blindnitning  
med RP40 Multi. 
• Unikt multimunstycke som passar alla  

blindnitar i storleken 3,2-4,8 mm 
• Tar nitar såväl i aluminium som i rostfritt stål 
• Integrerat mätsystem och skjutmått

RP110 är en blindnitmuttertång för  
M3, M4, M5 och M6 blindnitmutter.  

Ger stark muttergänga då det ej finns  
åtkomst från båda sidor.

270800303 Blindnittång RP40 Multi väska 

270800105 Blindnittång RP40 Multi 

276480100 Blindnitmuttertång RP110

2200 w

Multi

1000 g/h

Högpresterande varmluftspistol  
för krävande användare

Välbalanserad professionell  
limpistol

Professionell limpistol med låg vikt för allsidig  
och mobil användning.
• Limflöde: 1000 g/h
• Konstant temperatur: 195 °C
• Uppvärmningstid: 4 min
• Utbytbart munstycke, diameter = Ø 3,0 mm

Rapid erbjuder dessutom ett stort urval av olika  
typer av limstavar för ett optimalt limresultat. 

Kraftfull varmluftspistol på 2200 W. Kombinerar  
hög prestanda med de senaste innovativa  
funktionerna. 
• Temperatur: 60-650 °C 
• Luftflöde: 250-500 l/min
• Keramiskt värmeelement
• Restvärmesindikator
• LED-ljus

27647010 Varmluftspistol R2200-E

232420109 Limpistol Pro E320 12 mm

292420114 Limstavar Universal, Vit 250 g 

292450103 Limstavar Trä, Gul 250 g

292470101 Limstavar PVC, Transp. 880 g        

R2200-E

RP40 MULTI 
/ RP110

EG320
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LIMSTAVAR KERAMIK VIT 880G
Rapid. Hög hartshalt vilket ger mycket bra vidhäftning. 
Utmärkt för keramik, kakel, fajans, porslin och andra 
porösa material. Även bra för tätning, betong och sten.

PLÅTSAX RR-8110
Red Rooster. Idealisk för snabb skärning 
av plåt. Klipper bort en smal remsa utan att 
deformera plåten. Lämplig även för bågfor-
mad plåt, t.ex. tunnväggiga rör (ej korrugerad 
plåt). Huvudet är justerbart 360 grader. 
Steglös hastighetsreglering med ljuddämpat 
utblås av returluften riktat bakåt.

FILMASKIN VINKEL RRG-26115
Red Rooster. Lämplig för avgradning och efterbehandling av t.ex. svetsfogar. 
Axeln kan låsas med en tryckknapp, 
med detta behövs bara ett verktyg för 
att lossa spännmuttern när byte av 
verktyg skall göras. Ergonomiskt 
designat handtag i komposit. Med 
ratten kan operatören ställa in 
verktygets varvtal. Verktyget har 
bakåtriktad justerbar returluft.

NIBBLINGSMASKIN RR-8116
Red Rooster. Idealisk för att klippa cirklar, kurvor och hörn i plåt och 
karosseri. Även för vågigt och runt/konvext metallarbete. Den skurna plåten 
blir inte deformerad. Huvudet kan justeras i fyra steg på nittio grader för att 
passa perfekt på arbetsstycket. Steglös hastighetsreglering med ljuddämpat 
utblås av returluften riktat bakåt.

FILMASKIN RAK RRG-260REL LÅNG
Red Rooster. Lämplig för avgradning och efterbehandling av t.ex. svetsfogar. 
Axeln kan låsas med en tryckknapp, med detta behövs bara ett verktyg för att 
lossa spännmuttern när byte av 
verktyg skall göras. Ergonomiskt 
designat handtag i komposit. 
Med ratten kan operatören ställa 
in verktygets varvtal.
Verktyget har bakåtriktad
 justerbar returluft.

FILMASKIN RAK RRG-541RE
Red Rooster. Lämplig för avgradning och efterbehandling av t.ex. svetsfogar. 
Axeln kan låsas med en tryckknapp, med detta behövs bara ett verktyg för 
att lossa spännmuttern när byte av verktyg skall göras. Ergonomiskt designat 
handtag i komposit. Med ratten kan 
operatören ställa in verktygets varvtal. 
Verktyget har bakåtriktad justerbar 
returluft.

LIMSTAVAR PVC TRANSPARENT 880G
Rapid. Hög hartshalt vilket ger mycket bra vidhäftning. 
Utmärkt för PVC, kablar och många olika plaster. Även för 
gummi, glas och plexiglas.

LIMSTAVAR TRÄ GUL 880G
Rapid. Hög hartshalt vilket ger mycket bra vidhäftning. Utmärkt för trä, 
papper, kartong och liknande material. Även bra för kork.

Art. nr. 292480100

Rek. pris 98 kr

Art. nr. 274920404

Rek. pris 1 905 kr

Art. nr. 274921204

Rek. pris 1 695 kr

Art. nr. 274920701

Rek. pris 1 095 kr

Art. nr. 292470101

Rek. pris 98 kr

Art. nr. 274921303

Rek. pris 1 675 kr

Art. nr. 274920602

Rek. pris 1 195 kr

Art. nr. 292500105

Rek. pris 98 kr

MONTAGE
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FLACKTÅNG 160 MM 461-6T      
Teng Tools. Tång av krommolybdenlegerat stål. 80° skärvinkel. Enkel led. 
Polerat huvud. Långa, raka käftar. Räfflad gripyta. Med ergonomiskt utformade 
tvåkomponentshandtag.

FLACKTÅNG 26 25 200 T
Knipex. Enkel led och långa, böjda käftar 45°. Räfflad gripyta. Med sidavbitare. 
Förkromad. Breda ergonomiska handtag av tvåkomponentsmaterial. Inbyggd 
fästögla för infästning av fallsäkringslina.  

KOMBINATIONSTÅNG 160 MM       
Teng Tools. Kraftkombitänger av krommolybdenlegerat stål. 80° skärvinkel. 
Enkel led. Med rörgrepp och räfflade gripytor. Med ergonomiskt utformade 
tvåkomponentshandtag. DIN 5746. 

SIDAVBITARE 160 MM 442-6T      
Teng Tools. Avbitare i krommolybdenstål. 80° skärvinkel. Enkel led. 
Polerat huvud. Härdade skär för t.ex. pianotråd. Ergonomiskt utformade 
tvåkomponentshandtag.

SIDAVBITARE 7002-140, 7002-160          
Knipex. Kraftig modell med enkel led. Polerad. Breda ergonomiska handtag av 
tvåkomponentsmaterial.

SIDAVBITARE FÖR PLAST 125 MM, 150 MM
Teng Tools. Plastavbitare med sidoskär. Av höglegerat kolstål. Lämplig 
för plast och mjuka metaller som bly och tenn. Polerat huvud. Returfjäder. 
Plastklädda skänklar.

SKRUVSTYCKE 1433F-140 10805   
Peddinghaus. Typ Matador. Sänksmidda av stål. Mätskala och stort städ. Slipad, 
helt inkapslad spindel med dubbel trapetsgänga. Sliden är eftersättbar - gäller ej 
100 mm. Dimensionerna 120–180 mm är försedda med hylsa under käftarna för 
snabb montering av nedanstående fällbara backar.

Art. nr. 109780106

Rek. pris 179 kr

Art. nr. 109770107

Rek. pris 169 kr

Art. nr. 109750109

Rek. pris 195 kr

Art. nr. 14330302

Rek. pris 2 375 kr

Art. nr. 276740107

Rek. pris 359 kr

Art. nr. 91210203 91210302

Längd 140 mm 160 mm

Rek. pris 199 kr 209 kr

Art. nr. 177940103 177940202

Längd 125 mm 150 mm

Rek. pris 189 kr 199 kr

MONTAGE
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SNABBTVING
Teng Tools. Snabbtving som klarar hög belastning samtidigt som spärrarmen  
förhindrar överbelastning och motstår vibrationer. Profilerad, tandad skena.

SVETSTÅNG C-FORMAD 418SP  
Teng Tools. Svetstång med c-formade käftar för profiler etc.  

• Självlåsande med klämfri, en-hands utlösningsarm
• Med ledbara spännplattor
• Gripvidd 0–230 mm

SVETSTÅNG C-FORMAD 406SP      
Teng Tools. Svetstång med c-formade käftar för profiler etc. Självlåsande med 
klämfri, en-hands utlösningsarm och låsmutter på justeringsknoppen. Med 
ledbara spännplattor. Förnicklad. Gripvidd 0–80 mm.

SVETSTÅNG C-FORMAD 406-6SP    
Teng Tools. Svetstång med c-formade käftar för profiler etc. Självlåsande med 
klämfri, en-hands utlösningsarm och låsmutter på justeringsknoppen. Med 
ledbara spännplattor. Förnicklad. Gripvidd 0–50 mm.

U-RINGNYCKELSATS KORT     
Teng Tools. ”Stubby”-modell. Korta nycklar av kromvanadinstål. Samma 
dimension i båda ändar. Det tolvkantiga ringhuvudet är bockat i 15° vinkel. 
Förkromade. Levereras i 
inbyggnadslåda av plast 
med löstagbart lock. Passar i 
Teng Tools verktygslådor och 
verktygsvagnar. 10–19 mm.

U-RINGNYCKELSATS TTXLMP12     
Teng Tools. 12-delarssats med långa u-ringnycklar i kromvanadinstål,  
samma dimension i båda ändar. Det 12-kantiga ringhuvudet är bockat  
i 15° vinkel. Levereras i plastlåda som passar i Teng Tools verktygslådor  
och vagnar. 8–19 mm.

SKRUVTVING GK15, GK30        
Bessey. Flexibel transmissionstving med patenterad mekanism som skiljer 
handtaget från spindeln.

• Gapets djup 60 mm 
• Spännkraft 2000 N

U-RINGNYCKELSATS MM 8512A   
Teng Tools. U-ringnyckelsats i praktisk ihopvikbar plasthållare.

• 12 st nycklar 
• 8–19 mm 
•  Den öppna änden är försedd med hip-grip samt ett spår  

med antiglidfunktion  
• Förberedd för verktygssäkring
• Avsmalnande i ändarna på skaftet för att ge bättre  
 komfort

Art. nr. 186650305

Rek. pris 179 kr

Art. nr. 109470104

Rek. pris 695 kr

Art. nr. 185870102

Rek. pris 990 kr

Art. nr. 275290104

Rek. pris 490 kr

Art. nr. 186650602

Rek. pris 198 kr

Art. nr. 269500104 269500203

Spännvidd 150 mm 300 mm

Rek. pris 259 kr 269 kr

Art. nr. 238180103   

Rek. pris 795 kr

Art. nr. 231450107 231450206 231450305

Gapets djup 100 mm 120 mm 140 mm

Spännvidd 200 mm 250 mm 300 mm

Rek. pris 459 kr 499 kr 599 kr

MONTAGE
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SLIDKNIV BASIC 546     
Mora. Bladet är av noga utvalt rostfritt stål. Rostfritt stål håller skärpan länge. 
Det är det bästa valet vid arbete i utomhusmiljö. 

• Bladtjocklek 2.0 mm  

SLIDKNIV BASIC 511     
Mora. Bladet är av högkvalitativt kolstål som är enkelt att återskärpa.  
Ta till vana att torka av kniven och olja gärna in bladet efter användning.       

FRILUFTSKNIV KANSBOL
Mora. Lätt kniv. Utmärkt i skogen, på vandring, vid jakt eller när du fiskar.  
Bladets egg är profilslipad vilket ger en högre precision. Bladryggen är  
slipad så att den 
kan användas som 
tändstål.

SLIDKNIV FLYTANDE
Mora. Kniv med tunt blad i rostfritt stål och handtag i kork som gör att den 
flyter. Har lågt vikt och knivslidan är lätt att fästa på bälte, ryggsäck eller flytväst. 
Utmärkt vid fiske, kanotpaddling eller arbete nära vatten.

FRILUFTSKNIV GARBERG      
Mora. Kniv i rostfritt stål med 3.2 mm tjockt blad. Egg med skandinavisk  
slipning. Bladryggen är slipad för att kunna användas med tändstål. Knivslida  
i plast med bälteshälla.

Art. nr. 230770109

Rek. pris 39 kr

Art. nr. 230760100

Rek. pris 33 kr

Art. nr. 288110000

Rek. pris 295 kr

Art. nr. 288110109

Rek. pris 199 kr

Art. nr. 288109903

Rek. pris 695 kr

MORA
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SLIDKNIV SAFE PRO   
Mora. Slidkniv Safe PRO som är en robust kniv med rundad säkerhetsspets 
som förhindrar stickskador. Blad av högkvalitativt kolstål. Dessutom har den 
ett optimerat handtag tillverkat i TPE-gummi. På så sätt blir både arbetet och 
hanteringen av kniven säkrare.     

SLIDKNIV PRECISION
Mora. Kniv med kort spetsigt blad, perfekt till precisionsarbete från finsnideri 
till att grada plaströr invändigt. Bladet är av noga utvalt rostfritt stål som håller 
skärpan länge och tål en högre belastning på bladet. Det är det bästa valet vid 
arbete i utomhusmiljö. 

• Bladtjocklek 2.0 mm

SLIDKNIV PRO S        
Mora. Slidkniv med blad av rostfritt stål som tål hög belastning.

• Totallängd 206 mm 
• Bladlängd 91 mm 
• Bladtjocklek 2 mm 
• Skaftmaterial i plast

STÄMKNIV MORAKNIV
Mora. Stämkniv med enkelslipat, robust blad av kolstål med slagtåligt skaft.

• Totallängd 193 mm 
• Bladlängd 75 mm 
• Bladtjocklek 3,1 mm 
• Skaftmaterial i plast

Art. nr. 230780207

Rek. pris 48 kr

Art. nr. 230810103

Rek. pris 84 kr

Art. nr. 230800104

Rek. pris 65 kr

Art. nr. 230830101

Rek. pris 75 kr

MORA
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HYLLSYSTEM 1001 DELAR - XL
Teng Tools. Modulärt hyllsystem med verktyg. Fullt låsbart förvaringsskåp för extra säkerhet. 
Tillverkat i kraftigt stål för hållbarhet och styvhet. Ett omfattande urval av verktyg som levereras  
i Teng Tools verktygsfacksystem. Använd på egen hand eller utöka det ytterligare med hjälp av  
det modulära hyllsystemet från Teng Tools.

Art. nr. 280010307

Rek. pris 59 000 kr

Teng Tools verktygssatser finns i flera olika 

storlekar och i utformningar som passar alla 

dina behov, från 1100 delar till vanliga start-

satser. När du väljer en komplett verktygssats i 

Teng Tools-sortimentet sparar du både tid och 

pengar. Det hade tagit dig mycket längre tid 

att bygga upp din egen verktygssats, verktyg 

för verktyg. I Get Organised-systemet har varje 

verktyg sin specifika plats i verktygssatsen. Vi 

har valt ut verktyg som med råge uppfyller alla 

behov i verkstaden.

Bra att veta. ...

ORDNING OCH REDA
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HYLLSYSTEM EVA 333 DELAR - L   
Teng Tools. Modulärt hyllsystem med verktyg. Fullt låsbart förvaringsskåp för extra 
säkerhet. Tillverkat i kraftigt stål för hållbarhet och styvhet. Ett omfattande urval av 
verktyg som levereras i Teng Tools verktygsfacksystem. Använd på egen hand eller 
utöka det ytterligare med hjälp av det modulära hyllsystemet från Teng Tools.

HYLLSYSTEM EVA 417 DELAR - M   
Teng Tools. Modulärt hyllsystem med verktyg. Fullt låsbart förvaringsskåp för extra 
säkerhet. Tillverkat i kraftigt stål för hållbarhet och styvhet. Ett omfattande urval 
av verktyg som levereras i Teng Tools verktygsfacksystem. En säker lagringslösning 
för verkstaden. Använd på egen hand eller utöka det ytterligare med hjälp av det 
modulära hyllsystemet från Teng Tools.

Art. nr. 279950307

Rek. pris 29 900 kr

Art. nr. 279960207

Rek. pris 34 000 kr

ORDNING OCH REDA
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VERKTYGSSATS 1001 DELAR     
Teng Tools. Verktygssats om 1001 delar. Levereras i verktygslådor TC803N och TC806NF samt 
montörvagn TCW810N. Fästjärn TCF01 för fixering av mellanlådan till verktygsvagnen ingår.  

Art. nr. 122390107

Rek. pris 32 900 kr

ORDNING OCH REDA



79

VERKTYGSSATS MEGA MP 1001 DELAR 
Teng Tools. Verktygssats om 1001 delar. Levereras i svarta verktygslådor TC806NBK och TC803NBK 
samt montörvagn TCW810NBK. Fästjärn TCF01 för fixering av mellanlådan till verktygsvagnen ingår.

Art. nr. 277750105

Rek. pris 32 490 kr

ORDNING OCH REDA
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VERKTYGSSATS EVA 530 DELAR        
Teng Tools. Komplett verktygssats om 530 delar som är fördelade i Teng Tools förvaringssystem, 
utfräst i tre olikfärgade lager skumplast. Levereras i montörvagn TCW806N1 och verktygslåda 
TC805NFX. Sats 0 är placerad i verktygslådans topputrymme.

VERKTYGSSATS EVA 417 DELAR    
Teng Tools. En komplett verktygssats innehållande 417 delar. Verktygen är fördelade i 
lådor med EVA-skum i tre olikfärgade lager som håller verktygen på plats och gör det lätt 
att se om något saknas. Alla lådor har avtagbart lock. Levereras i verktygsvagn TCW807N 
samt topplåda TC806NF med kullagrade glidskenor.

Art. nr. 166780106

Rek. pris 38 000 kr

Art. nr. 245370101

Rek. pris 20 950 kr

ORDNING OCH REDA
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VERKTYGSSATS 569 DELAR        
Teng Tools. Komplett industriverktygssats om 569 delar. Levereras i verktygsvagn 
TCW809N. Vagnen har nio kullagrade, utdragbara lådor.

VERKTYGSSATS EVA 333 DELAR    
Teng Tools. Verktygssats om 333 delar som är fördelade i Teng Tools förvaringssystem 
utfräst i tre olikfärgade lager av EVA skumplast. Levereras i verktygsvagn TCW807N.

Art. nr. 151330107

Rek. pris 31 500 kr

Art. nr. 173790106

Rek. pris 18 900 kr

ORDNING OCH REDA
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ARBETSBÄNK
Teng Tools. Arbetsbänk med kraftig laminatskiva. Granitmönstrad arbetsyta och 
svart sidokant. Arbetshöjden är justerbar mellan 707 och 927 mm.          

VERKTYGSPLÅT TILL TWB-1500 / TWB-2000
Teng Tools. Lackerade perforerade verktygsplåtar för t ex krokar och väggställ. 
Kompletta med monteringsskenor.

HYLLSEKTION MED LÅDOR 700 MM OCH 1350 MM
Teng Tools. Hyllsystem med lådsektion och tre hyllplan. Höjd 2000 mm.

VERKTYGSSATS 282 DELAR       
Teng Tools. Verktygssats med ett basutbud av verktyg, 282 st, placerade 
i TT-verktygssatser. Fyra utdragslådor är tomma – där kan du fylla på med 
ytterligare TT-satser från Teng Tools sortiment. Stabilt handtag, kraftiga hjul 
och kombinationslås. Vagn TCW807N med sju kullagrade utdragslådor.

Art. nr. 238060107 238060206

Bredd 1500 mm 2000 mm

Rek. pris 2 995 kr 3 990 kr

Art. nr. 238210405 238210504

Bredd 700 mm 1350 mm

Rek. pris 6 900 kr 9 900 kr

Art. nr. 238070106 238070205

Bredd 1500 mm 2000 mm

Rek. pris 1 495 kr 2 950 kr

Art. nr. 237900105

Rek. pris 9 900 kr

ORDNING OCH REDA
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VERKTYGSVAGN 10 LÅDOR SVART 
Teng Tools. Verktygsvagn i 800-serien. Teng Tools klassiska verktygsvagn  
i svart utförande. Vagn med tio lådor. Två 
svirvlande kraftiga 12,5 mm hjul med låsning, 
två fasta. Kullagrade skenor på alla lådor samt 
kombinationslås.  

VERKTYGSVAGN TCW207N 7 LÅDOR  
Teng Tools. Med två fasta hjul och två länk-
hjul med broms. Försedd med sju kullagra-
de, låsbara lådor. Vagnen är 50% bredare 
än standardvagnarna och rymmer då fler 
verktygssatser i varje låda. Kombinationslås 
ingår. Varje låda har skumgummi i botten, 
och endast en låda kan öppnas åt gången. 
Kraftigt handtag för transport av vagnen. 
Levereras utan bänkskiva.

VERKTYGSLÅDA 6 LÅDOR SVART    
Teng Tools. Topplåda i 800-serien i svart utförande. Sex kullagrade lådor, 
kraftiga bärhandtag. Extra liten portabel verktygslåda i plast medföljer och 
kan förvaras under locket som låses med 
kombinationslås.

TOPPLÅDA TC806NF 6 LÅDOR     
Teng Tools. Försedd med sex kullagrade lådor och urtagbar topplåda i plast 
med aluminiumhandtag. Låsbart lock/framsida som täcker lådans topp och 
de utdragbara lådorna. Försedd med kombinationslås. Kraftiga bärhandtag 
på gavlarna.

NITTÅNGSATS 81 DELAR EVA      
Teng Tools. Kraftig blindnittång av gjuten aluminium med smitt stålhandtag. 
Anpassad för nit 2,4, 3,2, 4,0 och 4,8 mm. Levereras med nit och i låda med 
mjukt EVA-material. Kan användas separat eller i systemet av andra satser till 
Teng Tools.

BITSSATS IMPACT 50 DELAR EVA  
Teng Tools. Bitssats torsion om 50 delar. Väl sammansatt bitssortiment av 
30 och 50 mm längd med 1/4”-fäste. Två kraftiga chuckar, en magnetisk 
bitshållare samt en med snabbchuck. Båda anpassade för slående 
maskindragare. Levereras i låda med mjukt EVA-material. Kan användas  
separat eller i systemet av 
andra satser till Teng Tools.

SERVICEVÄSKA MED VERKTYG SC01 
Teng Tools. Verktygssats om 113 delar i serviceväska TC-SC. Komplett med nio 
TT-satser.

SERVICEVÄSKA EVA VERKTYG SCE2 
Teng Tools. Verktygssats om 118 delar i serviceväska TC-SC. Komplett med tre 
EVA-satser.

Art. nr. 277860102

Rek. pris 8 990 kr

Art. nr. 262870108

Rek. pris 7 450 kr

Art. nr. 122160104

Rek. pris 2 490 kr

Art. nr. 277810107

Rek. pris 695 kr

Art. nr. 277780102

Rek. pris 590 kr

Art. nr. 277880100

Rek. pris 2 495 kr

Art. nr. 275240109

Rek. pris 4 995 kr

Art. nr. 144290103

Rek. pris 4 995 kr

ORDNING OCH REDA
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SKRUVMEJSELSATS TX EVA 9 DELAR
Teng Tools. 9-delars skruvmejselsats med TX skruvmejslar. För invändiga 
sextandsspår enligt TX-systemet. Klingor av TT-MV-PLUS stål. Ergonomiska 
tvåkomponentshandtag med upphäng-
ningshål. Levereras i inbyggnadslåda av 
plast med avtagbart lock. Skruvmejslarna 
ligger i EVA-skum i tre olikfärgade lager. 
Lådorna passar i Teng Tools verktygslådor 
och vagnar.

U-RINGNYCKELSATS MM TEX2032   
Teng Tools. Sats om sju U-ringnycklar i millimeterstorlekar. Av kromvanadinstål. 
Samma dimension i båda ändar. Det tolvkantiga ringhuvudet är bockat i 15° 
vinkel. Slipande huvuden. Levereras i inbyggnadslåda av plast. Nycklarna ligger 
i EVA-skum i tre olikfärgade lager. Lådorna passar i Teng Tools verktygslådor och 
vagnar. 20–32 mm.

U-RINGSPÄRRNYCKELSATS MM TED6512RS
Teng Tools. 12-delars nyckelsats i kromvanadiumstål. Kombinerad u-ringnyckel 
och tolvkants-ringspärrnyckel. Samma nyckelvidd i båda ändar. Levereras i inbygg-
nadslåda av plast med avtagbart lock. Nycklarna ligger I EVA-skum i tre olikfärgade 
lager. Lådorna passar i Teng Tools verktygslå- dor 
och vagnar. 8–19 mm.

SKRUVMEJSELSATS EVA 11 DELAR  
Teng Tools. 11-delars skruvmejselsats för såväl raka spår som Phillips- och 
Pozidriv-spår. Med klinga av TT-MV-PLUS-stål. Ergonomiska tvåkomponents-
handtag med upphängningshål. Levereras 
 i inbyggnadslåda av plast med avtagbart 
lock. Skruvmejslarna ligger i EVA-skum  
i tre olikfärgade lager. Lådorna passar  
i Teng Tools verktygslådor och vagnar.

TÅNGSATS EVA 5 DELAR          
Teng Tools. 5-delars sats med tänger av krommolybdenstål med ergonomiskt 
utformade tvåkomponentshandtag. Innehåller en motortång, en kombinationstång, 
en flacktång och två sidavbitare, 125 
och 200 mm. Inbyggnadslåda av plast 
med avtagbart lock. Verktygen ligger i 
EVA-skum i tre olikfärgade lager. Lådorna 
passar i Teng Tools verktygslådor och 
vagnar.

HYLSNYCKELSATS 1/4” EVA TED1489
Teng Tools. 89-delars 1/4”-sats innehållande 11 sexkantshylsor, 10 långa 
hylsor, 17 hylsbits, 43 skruvmejselbits, 72 tänders spärrhandtag med vridplatta 
för omställning mellan vänster- och 
högerdragning, universalknut, förläng-
ningsstänger 50 och 100 mm, 1/4” 
bitshållare, reduceringstapp 3/8”–1/4” 
samt 1/4” skruvmejselhandtag. Levereras 
i inbyggnadslåda av plast med avtagbart 
lock. Verktygen ligger i EVA-skum i tre 
olikfärgade lager. Lådorna passar i Teng 
Tools verktygslådor och vagnar.

BITSSKRUVMEJSEL 78 DELAR EVA  
Teng Tools. Bitsset om 78 delar. Väl sammansatt bitssortiment av 25 mm längd 
med 1/4”-fäste. Vanliga hylsor med 1/4”-fäste i storlek 4–13 mm. Flera olika till-
behör som passar både bits och hylsor. Levereras i låda med mjukt EVA-material. 
Kan användas separat eller i systemet av andra satser till Teng Tools.

HYLSNYCKELSATS 3/8 EVA TED3836
Teng Tools. 36-delars 3/8”-hylsnyckelsats innehållande 13 sexkantshylsor, 72 
tänders spärrhandtag med vridplatta för omställning mellan vänster- och höger-
dragning, universalknut, förlängningsstång 
75 mm, skruvmejselhandtag 250 mm 
långt med 3/8”-fyrkantsfäste i båda ändar, 
reduceringstapp 1/2”–3/8”, samt bitshylsor 
i TX och sexkant. Levereras i inbyggnadslåda 
av plast med avtagbart lock. Verktygen 
ligger i EVA-skum i tre olikfärgade lager. 
Lådorna passar i Teng Tools verktygslådor 
och vagnar.

Art. nr. 238280101

Rek. pris 495 kr

Art. nr. 238420103

Rek. pris 795 kr

Art. nr. 238290100

Rek. pris 495 kr

Art. nr. 238270102

Rek. pris 1 395 kr

Art. nr. 238380109

Rek. pris 895 kr

Art. nr. 238240105

Rek. pris 895 kr

Art. nr. 238250104

Rek. pris 798 kr

Art. nr. 277800108

Rek. pris 545 kr

ORDNING OCH REDA
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TÅNGSATS 4 DELAR TT440     
Teng Tools. Set om fyra tänger – motortång, kombinationstång, sidavbitare 
och flacktång. Tillverkade av kromvanadinstål. Plastklädda skänklar. Levereras i 
inbyggnadslåda av plast med löstagbart lock. Passar i Teng Tools verktygslådor och 
montörvagnar.   

SKRUVMEJSELSATS 1000 V 6 DELAR 
Teng Tools. Sats innehållande sex isolerade skruvmejslar (för raka spår, Phillips- 
och Pozidriv-spår) tillverkade enligt standard IEC 60900 för arbete under spänning 
upp till 1000 volt (av speciellt utbildad personal). Isoleringsskyddet är integrerat 
i klingan så att mejseln får en konisk extra tunn utformning vid mejselspetsen för 
bästa åtkomlighet och funktion. 
Levereras i inbyggnadslåda av plast 
med löstagbart lock. Lådan passar 
i Teng Tools verktygslådor och 
montörvagnar.

U-RINGNYCKELSATS TT8012       
Teng Tools. Sats med tolv U-ringnycklar av kromvanadinstål med samma 
dimension i båda ändar. Försänkt tolvkantigt ringhuvud som är bockat i 15 
grader. Den öppna änden är försedd med hip-grip samt ett spår med antig-
lidfunktion. Skaftet är avsmalnande i ändarna för att ge bättre komfort. Hål i 
skaftet för verktygssäkring. Levereras i inbyggnadslåda av plast med löstagbart 
lock. Lådan passar i Teng Tools 
verktygslådor och montörvag-
nar. 8–19 mm. 

SKRUVMEJSELHANDTAGSSATS FLEX  
Teng Tools. Sats om 41 delar. Består av bitsskruvmejsel för sexkantsbits med 
1/4”-fäste, skruvmejselhandtag med 1/4”-fäste, 27 st 25 mm långa bits samt 
12 st 1/4”-hylsor. Levereras i inbyggnadslåda av plast med löstagbart lock. 
Passar i Teng Tools verktygslådor och montörvagnar.

HYLSNYCKELSATS MIX EVA 76 DELAR 
Teng Tools. 76-delars hylsnyckelsats med 1/4”, 3/8” och 1/2” fyrkantsfäste. 
Levereras i Teng Tools nya förvaringssystem, utfräst i tre olikfärgade lager EVA 
skumplast. Passar i Teng Tools verktygslådor och verktygsvagnar.

HYLSBITSSATS MIX EVA 85 DELAR 
Teng Tools. 85-delars hylsnyckelsats med 1/4”, 3/8” och 1/2” fyrkantsfäste. 
Levereras i Teng Tools nya förvaringssystem utfräst i tre olikfärgade lager EVA 
skumplast. Passar i Teng Tools verktygslådor och verktygsvagnar.

U-RINGNYCKELSATS MM TT1236    
Teng Tools. Sats i kromvanadinstål. Samma dimension i båda ändar. Det tolvkan-
tiga ringhuvudet är bockat i 15° vinkel. Slipade huvuden. Förkromade. Levereras 
i inbyggnadslåda av plast med löstagbart lock. Passar i Teng Tools verktygslådor 
och montörvagnar. 8–19 mm.

FINMEKANIKERSATS 16 DELAR     
Teng Tools. Sats bestående av tolv finmekanikermejslar samt fyra minitänger. 
Levereras i inbyggnadslåda av plast med löstagbart lock. Passar i Teng Tools 
verktygslådor och montörvagnar.

Art. nr. 44280105

Rek. pris 499 kr

Art. nr. 245620109

Rek. pris 349 kr

Art. nr. 263040107

Rek. pris 495 kr

Art. nr. 178840104

Rek. pris 2 795 kr

Art. nr. 178850103

Rek. pris 2 350 kr

Art. nr. 238490106

Rek. pris 595 kr

Art. nr. 104450101

Rek. pris 695 kr

Art. nr. 27560101

Rek. pris 395 kr

ORDNING OCH REDA
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KAMERA COMPACT2 SYSTEM 48118  
Ridgid. Monitor CS6Pak respektive kamerasystem SeeSnake Compact2 med 
monitor CS6Pak. Passar alla SeeSnake kamerasystem. Drivs med batteri eller 
nätspänning. Ett batteri 18 V 4.0 Ah och laddare ingår. Inspelning av film eller 
stillbilder på USB-minne. Anslutning för ledningssändare.

• SeeSnake HQ programvara för PC ingår
• USB-minne 8GB ingår

MOMENTTEST-SET INKL SKRIVARE  
Teng Tools. Momenttest-set för test av momentnycklar. Bestående av bänk 
TORQS01, skrivare TORP01E och momenttestare TORQ99E.  
10–400 Nm.

BOCKAPPARAT HYDRAULISK 36518  
Ridgid. Väl utprovat hydraulsystem som ger exakt bockning. Drivs manuellt 
med pumpspak. Försedd med skydd som förhindrar skador vid överbelastning. 
Levereras komplett med överstycke, 
schabloner och mothållsbackar.

UTSUGNINGSARM ORG 2 M 10230030 
Nederman. Punktutsug Original lämplig för att fånga upp rök och damm 
direkt vid källan. Satsen består av originalarm, fläkt och väggstativ samt 
startskåp och fläktstarter.

• Kan användas för 230V 3-fas om motorn kopplas  
 om samt 230 V startbox anskaffas

SVETSSLANGUPPRULLARE AC/OX 15 M 
Nederman. Svetsslangrulle för tvillingslang. För vägg-, golv- eller takmontage. 
Automatisk återgångsfjädring. Slangen kan spärras i alla lägen. Levereras 
med slang för acetylen/oxygen. Vinklat väggfäste användes för högt placerade 
upprullare för att få slangutloppet riktat nedåt.

FILTER CART ORG 230V EUR 2 M   
Nederman. Mobilt rökutsug. Lämpligt för utsug vid tillfälliga arbetsplatser, 
servicearbeten, underhållsarbeten m.m. Levereras komplett med arm, fläkt 
och filter.

Art. nr. 232520205

Rek. pris 62 395 kr

Art. nr. 231620105

Rek. pris   12 900 kr

Art. nr. 103340105

Rek. pris 10 500 kr

Art. nr. 53770509

Rek. pris 9 990 kr

Art. nr. 126990209

Rek. pris 19 900 kr

Art. nr. 10040202

Rek. pris 12 300 kr

INVESTERING
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BÄNKSLIPMASKIN SLIBETTE 8 N   
KEF. För lättare sliparbeten inom hantverk och industri. Kullagrad spindel. 
Slutna skyddshuvar och fällbara skyddsglas. Motor och övrig elektrisk 
utrustning enligt kapslingsklass IP54. Levereras komplett med slipskivor  
och ställbara slipstöd samt 1,5 m kabel.

BANDSLIPMASKIN MBG75 400-3    
Luna. Kraftig bandslipmaskin för grov- och finslipning i metall. Sluten konstruktion 
kan kompletteras med effektivt utsug. Levereras komplett med 1-hastighetsmo-
tor inkl. broms – kapslingsklass IP 54, separat 
nödstopp, motorskydd med nollspänningsutlös-
ning, vinkelanslag och ögonskydd samt slipband. 
Fläktmotor 1-hastighetsmotor – kapslingsklass 
IP54 finns som extra tillbehör.

PELARBORRMASKIN MD31F 400-3   
Luna. Pelarborrmaskin uppbyggd på en kraftig stålpelare. Borrhuvudet och 
bordsarmen svängbara i 360° samt höj- och sänkbart via kuggstång. Kugg-
hjulsdrift och växellåda med snedskurna kugghjul av stål och fibermaterial ger 
en tystgående maskin med ett minimum av underhåll. Maskinen är utrustad 
med reversering, motorskydd med 
nollspänningsutlösning och nödstopp 
– IP41. Rektangulärt bord med cen-
tertapp, T-spår och bearbetad fot samt 
oljerand. Borrskydd med mikrobrytare. 

PELARBORRMASKIN A3008        
Arboga. Lättmanövrerad pelarborrmaskin. Borrhuvudet och bordarmen 
svängbara i 360°, samt höj- och sänkbart via kuggstång. Kugghjulsdrift och 
växellåda med snedskurna kugghjul av stål och fibermaterial ger det en 
tystgående maskin med ett minimum 
av underhåll. Levereras komplett med 
motorskydd med nollspänningsutlösning 
och nödstopp – IP41, inbyggd kiljagare 
för enkelt verktygsbyte, rektangulärt 
bord med T-spår, oljerand och borrskydd 
med microbrytare. 

SVARV ML 1440          
Luna. En smidig och lättarbetad supportsvarv lämplig för reparations-,  
underhålls- och utbildningsändamål. Levereras komplett med 1-hastighets-
motor med elektrisk broms, chuckskydd med mikrobrytare, arbetsbelysning 
halogen, bakre stänkskydd, chuck, utdragbar 
spånpanna, komplett kylvätskeutrustning, 
3-backschuck Ø 160 mm med 2x3 backar, 
4-backschuck Ø 200 mm, planskiva Ø 300 
mm, insatshylsa, fasta dubbar, snabbväxelfäste 
med sidohållare för in- och utvändig svarvning, 
gängklocka, fast och medlöpande stöddocka, 
växeldrev och verktygssats.

MULTIDETEKTOR HD 900C
Zircon. Detekterar snabbt och enkelt mittpunkt och ytterkanter på träreglar, 
metallreglar och bjälkar genom väggar, tak och golv. Den avancerade displayen 
anger typ av funnen genomförning. Fyraläges 
omkopplare gör det enkelt att byta funktion. En markör, 
en tydlig bakgrundsbelyst display och en tonsignal 
indikerar var objektet finns. Metal Scan-läget lokaliserar 
icke-magnetisk metall som kopparrör på upp till 38 mm 
djup och magnetisk metall som armeringsjärn på upp till 
76 mm djup. Fungerar även på kakel och träskivor men 
beroende på densiteten kan sökdjupet minska.

Drivs med ett 9V batteri (ingår ej).

Art. nr. 270550106

Rek. pris 875 kr

Art. nr. 61730107

Rek. pris 7 620 kr

Art. nr. 205330202

Rek. pris 9 780 kr

Art. nr. 237370200

Rek. pris 24 730 kr

Art. nr. 207580200

Rek. pris 83 140 kr

Art. nr. 08780207

Rek. pris 35 160 kr

INVESTERING
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KOMPRESSOR ZERO 3HK 100L
ABAC. Byggd kring den senaste tekniken inom enstegs-luftkompressorer. 
Tillför inga oljerester i luften. Inget behov av påfyllning av olja eller oljebyte. 
Kompressorn kan därmed användas i miljö där renlighet är ett krav.

• Ren luft – skydda dina verktyg utan att generera oljerester
• Komfort – stort gummibeklätt handtag
• Flexibilitet – universellt luftutlopp
• Föroreningsfri och miljövänlig – inget behov av kondensatbehandling
• Lätt att transportera – utrustad med fyra hjul
• Inga oljebyten – tack vare oljefri pump
•  Kostnadsbesparing – inga underhållskostnader 

för oljesmorda luftkompressorer

KOMPRESSOR B7000 10 HK YD
ABAC. Stationär tvåstegs kolvkompressor med remdriven pump. 
Effektiv kylning och hög verkningsgrad. Kompressorn är utrustat med 
avlastningsventil och motorskydd. Lämplig 
för yrkesmässig/industriell användning till 
exempel på bilverkstäder och underhålls-
verkstäder.

Levereras komplett med elmotor, 
gummisladd, tryckskena, säkerhetsventil, 
manometer för tryckkärl och kulventil.

277679700: Levereras utrustad  
för Y/D-start.

VÅTSLIPMASKIN T-8 ORIGINAL SV
Tormek. Utrustad med SG-250 originalslipsten som har justerbara 
slipegenskaper motsvarande 220 och 1 000 korn och slipar alla slags 
stålkvaliteter, inklusive HSS. Utrustad med smarta detaljer som underlättar 
slipningen, som snabblåsning av stenen, vattenlåda med hiss och avtagbar 
magnetskrapa för effektiv rengöring. Levereras med SE-77 jigg för raka eggar, 
TT-50 svarvverktyg för stenen, SP-650 stenjusterare, WM-200 vinkelmätare, 
PA-70 brynpasta, EM-15 tuschpenna för eggen, HB-10 Tormeks Handbok,  
T8-00 inrede för tillbehör och instruktionsfilmer på DVD. Idealisk för både 
kvalitetsmedvetna hemmafixare och professionella hantverkare.  
Svensktillverkad med 8 års 
garanti (5år samt 3år till vid 
registrering online).

KOMPRESSOR ZERO 3HK 50L
ABAC. Byggd kring den senaste tekniken inom enstegs-luftkompressorer. 
Tillför inga oljerester i luften. Inget behov av påfyllning av olja eller oljebyte. 
Kompressorn kan därmed användas i miljö där renlighet är ett krav.

• Ren luft – skydda dina verktyg utan att generera oljerester
• Komfort – stort gummibeklätt handtag
• Flexibilitet – universellt luftutlopp
• Föroreningsfri och miljövänlig – inget behov av kondensatbehandling
• Lätt att transportera – utrustad med fyra hjul
• Inga oljebyten – tack vare oljefri pump
•  Kostnadsbesparing – inga underhållskostnader 

för oljesmorda luftkompressorer

KOMPRESSOR ZERO 4HK 200L
ABAC. Byggd kring den senaste tekniken inom enstegs-luftkompressorer. 
Tillför inga oljerester i luften. Inget behov av påfyllning av olja eller oljebyte. 
Kompressorn kan därmed användas i miljö där renlighet är ett krav.

• Ren luft – skydda dina verktyg utan att generera oljerester
• Komfort – stort gummibeklätt handtag
• Flexibilitet – universellt luftutlopp
• Föroreningsfri och miljövänlig – inget behov av kondensatbehandling
•  Lätt att transportera – utrustad med fyra 

hjul
• Inga oljebyten – tack vare oljefri pump
•  Kostnadsbesparing – inga underhållskostna-

der för oljesmorda luftkompressorer

VÅTSLIPMASKIN T-8 CUSTOM SV
Tormek. Inkluderar en Tormek T-8 slipmaskin utan slipskiva eller brynskiva. 
Paketet innehåller bara de grundläggande Tormek-tillbehören: HB-10 tormek 
handbok i slipning, WM-200 vinkelmätare för mätning av eggvinkeln, US-105 
universalstöd för jiggarna och Tormeks instruktions-dvd. Svensktillverkad 
med 8 års garanti (5år samt 3år till vid registrering online). 

• Skapa ditt eget slipsystem
• Slipa alla dina eggverktyg
•  Våtslipning utan risk att stålet 

överhettas
•  Exakt repeterbarhet – slipa dina 

verktyg med oslagbar precision
•  Kraftigt zinkstativ och integrerade 

hylsor för precis slipning med full 
kontroll

•  Kraftfull industrimotor (AC) för 
kontinuerlig drift

Art. nr. 277680005

Rek. pris 11 750 kr

Art. nr. 277679700

Rek. pris 19 990 kr

Art. nr. 93840304

Rek. pris 4 495 kr

Art. nr. 277679809

Rek. pris 8 900 kr

Art. nr. 277679908

Rek. pris 12 990 kr

Art. nr. 93840501

Rek. pris 2 995 kr

INVESTERING



ABAC ZERO SERIES
The only one Oil Free Belt-Driven piston compressor on the market.

ABAC ZERO 3Hp 50L
277679809
8 900 kr

ABAC ZERO 3Hp 100L
277680005
11 750 kr

ABAC ZERO 4Hp 200L
277679908
12 990 kr

abacaircompressors.com

ZERO
OIL

ZERO
POLLUTION

ZERO
WORRIES0
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KALLBANDSSÅG ARG 105 MOBIL     
Pilous. Manuell bandsåg med självmatningsutförande. Levereras med längdan-
slag. Sågbygeln kan snabbt inställas för gering som låses mekaniskt. Sågbladet 
styrs upp via hårdmetallplattor och kullager. 
Levereras komplett med motor som har kaps-
lingsklass IP54, bandsågsblad med tandning 
10/14, alternativt konstant 10 eller 14, och 
instruktionsbok.

KALLBANDSSÅG MBH 225           
Luna. Manuell och halvmanuell bandsåg. Levereras med längdanslag. Manuellt 
skruvstycke med snabbinställning. Sågbladet styrs 
upp via hårdmetallplattor och kullager. Levereras 
komplett med motor som har kapslingsklass IP54, 
elektrisk kylvätskepump, bandsågsblad med tand-
ning 6/10 och instruktionsbok.

• Rullbanor finns som tillbehör
• Max. last 1200 kg
•  Inmatningsrullbanorna kan byggas ihop  

till längre  längder

KALLBANDSSÅG ARG 260 PLUS SAF  
Pilous. Bandsåg i halvautomatiskt utförande. En universell och robust bandsåg 
avsedd för kontinuerlig produktion samt för underhållsverkstäder, skolor och 
liknande. Maskinen levereras med motor 
som har kapslingsklass IP54, elektrisk 
kylvätskepump, bandsågsblad och 
instruktionsbok.

KALLBANDSSÅG ARG 260 CF-NC AUTO
Pilous. Bandsåg i helautomatiskt utförande. En universell och robust bandsåg 
avsedd för kontinuerlig produktion samt för underhållsverkstäder, skolor och 
liknande. Automatisk matning av arbetsstycke säkerställer 0,1 mm noggrannhet. 
Repeterbar matning i steg om maximalt 500 
mm vilket ger obegränsad såglängd. Maskinen 
har många tekniska justeringar och förändring-
ar som förbättrat kvaliteten, användarkomfort 
och livslängd. Levereras komplett med motor, 
kapslingsklass IP54, elektrisk kylvätskepump, 
bandsågblad och instruktionsbok.

VERKTYGSSATS 1055 DELAR       
Teng Tools. Verktygssats om 1055 delar, med bland annat den nya 
serien skruvmejslar och de nya tängerna. Levereras i verktygsvagn 
TCW807N, mellanlåda TC803N och topplåda TC806NF. Fästjärn  
TCF01 för fixering av mellanlådan till verktygsvagnen ingår.  
Verktygsplåt TCW-SP01 för montering på sidan ingår.

Art. nr. 208740100

Rek. pris 11 430 kr

Art. nr. 200970309

Rek. pris 24 300 kr

Art. nr. 277720108

Rek. pris 159 500 kr

Art. nr. 174550103

Rek. pris 34 900 kr

Art. nr. 277710109

Rek. pris 74 800 kr

INVESTERING
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VERKTYGSSATS MONSTER 1100 DELAR
Teng Tools. Monster Mega Master verktygssats med 1100 delar. Den ultimata verktygssatsen som 
troligtvis har allt du behöver i din verkstad. 80 olika satser av verktyg som du kan kombinera och 
placera på ett för dig effektivt sätt. Vagnen har extra kraftiga hjul, alla lådor har kullagrade skenor, 
kombinationslås i vagn och topplåda.

Art. nr. 277760104

Rek. pris 59 000 kr

INVESTERING



omslagsbild

Avsändare:
Luna Sverige AB
441 80 ALINGSÅS

Skanna QR-koden 
för att hitta din  

närmaste återförsäljare. 

Eller gå in på 
lunakatalogen.se.

Följ oss på:



LUNA SVERIGE AB
0322-60 60 00 
info@lunagroup.se 
www.lunakatalogen.se


