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Op zoek naar innovatie? 

De Pull up brengt een enorm  
rendement. Als u twijfelt volg dan 
eerst een training waar u leert wat 
lijmtechniek u kan brengen. 

Meer info: 

Scan de QR code 

marcelm
Stempel
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Flash mini trektoren 2,5 ton pneumatisch

Artikelnummer:

SP 90STR00010

Merk : Spanesi
Trekkracht : 2,5 Ton
Vloerverankering : pneumatische 
Werkdruk : 4 bar
Hoogte : 1300 mm
Afmeting voet : 480 x 600 mm
Gewicht : 27 kg

Voor Smart repair is de Flash trektoren perfect! Eenvoudig te
verankeren op iedere vlakke vloer. Via de luchtnippel bovenop
de trektoren wordt onder de voetplaat vacuum gecreeerd. U
zult verbaasd zijn hoe goed de toren verankerd is. Er kan met
2,5 ton getrokken worden. 

Technische gegevens:

Pull Up lijmsysteem Slim in koffer

Artikelnummer:

SP 90PULUP170

Merk : Spanesi
Uitvoering : Slim set
Levering : 48 delige set lijmpads

: Lijmpistool met 15mm lijmstaven
: verbindingsset M6-M8
: verbindingsset M10-M12
: Opbergkoffer

Pull Up Slim zeer krachtig en compleet lijmsysteem voor een
hele aantrekkelijke prijs. Lijmpads met stalen kern in 6 vormen
en 4 verschillende maten. Ideaal in combinatie met Flash
trektoren, brengt een ongelofelijk rendement.

Technische gegevens:

O

Artikelnummer:

MW 34135

Octopuller lijmset in koffer

Technische gegevens:
Merk : MWM
Levering : lijmpistool 

: diverse lijmpads 
: Octopuller 
: aluminium hamer 

Compleet lijmset om kleine 
deukjes onzichtbaar te repareren. 
Levering inclusief handzame 
octopuller, aluminium hamer en 
lijmpstool.

L

Artikelnummer:

MW 34140-set

Lijm remover voor lijmpads + spuitfles

Technische gegevens:
Merk : MWM
Levering : navulflacon 500ml

: spuitfles navulbaar

Met deze remover worden
gelijmde pads snel losgemaakt.
Spuit een beetje vloeistof rond de
verlijmde pad. Met een schraper
wordt de lijmpad verwijderd. Met
de spuitfles kan de vloeistof
gedoseerd aangebracht worden.

M

Artikelnummer:

MW 31350

Multipads lijmset compleet in koffer

Technische gegevens:
Merk : MWM
Levering : lijmpistool

: 5 soorten multipads
: lijm oplosspray 
: schraper
: lijmstaven
: opbergkoffer

Deze set is een aanvulling op een
uitdeukstation. Er kan veel kracht
op de pads uitgeoefend worden.

H

Artikelnummer:

GY 057326

Handpuller met drie haken voor lijmpads

Technische gegevens:
Merk : GYS 
Uitvoering : staal, verzinkt 
Toepassing : handpuller voor

  uitdeuken met
  multipads lijmpads

Handpuller met 3 haken om met
behulp van opgelijmde multipads
uit te kunnen deuken. 

€ 329,-
actieprijs:

€ 399,-
actieprijs:

€ 24,95
actieprijs:

€ 89,-
actieprijs:

 
€ 995,-

actieprijs

€ 2.195,-

Combideal:

Flash + Pull Up Slim

€ 2.995,-

 Combideal:

 Flash + Pull Up

 €  2.995,-

actieprijs
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Spotter PRO 400 met onderstel+ massaklem

Artikelnummer:

GY 052185-set

Merk : GYS
Type : GYS Proliner Pro 400
Elec spec : 400 V 50 Hz 16 A
Max vermogen : 3900 A
Afmeting wagen : 850x760x1110 mm
Gewicht : 66 kg

Aantrekkelijk geprijsde spotterset met krachtige automatisch 
werkende 380 volt spotter met twee spotterpistolen. Levering 
met verrijdbaar onderstel en massamagneetklem. 

Dit set is ook op 220V leverbaar de prijs is gelijk. 
GYSpot Pro 230 artikel nummer: GY 052178-set.

Technische gegevens:

GYS Dentstation PRO 400

Artikelnummer:

GY 036437

Merk : GYS
Type : Dentstation Pro 400
Elec spec : 400 V 50 Hz 16 A
Max vermogen : 3800 A
Afmeting wagen : 1020x570x1800 mm
Gewicht : 112 kg

Zeer compleet uitdeukstation inclusief krachtige 380 volt spotter
om zowel automatisch als handmatig te spotten. Alle denkbare
hulpstukken worden meegeleverd, onmisbaar in ieder modern
schadeherstelbedrijf. Een absolute rendementsbrenger.
Deze nieuwe set heeft een praktische en mooi vormgegeven
trolley met veel opbergmogelijkheden.

Technische gegevens:

U

Artikelnummer:

GY 051225

Uitdeukset voor uitbreiding spotter

Technische gegevens:
Merk : GYS 
Uitvoering : staal 
Gewicht : slaghamer 2,5 kg 
Lengte : slaghamer 500 mm 

De set bestaat uit:
- Accessoiredoos met lasogen,
trekplaatjes, wave lasdraden,
laselectrodes, pen om uit te
deuken en koolstaaf
- Slaghamer en klauwhaak.

G

Artikelnummer:

GY 064706

Gebogen trekpen 280mm lang

Technische gegevens:
Merk : GYS
Uitvoering : speciaal staal,

  verzinkt
Levering : per stuk
Lengte : 280 mm

Gebogen pen, speciaal staal, zeer 
vormvast. Door de ronding ideaal 
om aan bv. een schermrand te 
kunnen trekken in combinatie met 
trekogen of wave lasdraad.

A

Artikelnummer:

GY 050037

Accessoiredoos middel "staal" v spotter

Leveringsomvang:
GYS accesoires doos met:
⦁ wave lasdraad (25x)
⦁ trekogen recht (50x)
⦁ pen voor trekogen
⦁ electrode wave lasdraden
⦁ electrode voor trekplaatjes
⦁ kunststof opbergbox

Mooie uitbreiding om dorpels uit te 
deuken.

A

Artikelnummer:

GY 054028-set

Adapter met 5 electrode voor slaghamer

Technische gegevens:
Merk : GYS
Uitvoering : staal
Levering : GY 054028

: GY 050839 (5 stuks)

Adapter voor GYS slaghamer. In
de adapter komen de electrodes
GY 050839 om met een puntige
electrode uit te deuken i.p.v. met
een driehoekplaatje. Aantrekkelijke
setprijs.

€ 169,-
actieprijs:

€ 19,-
actieprijs:

€ 49,-
actieprijs:

€ 55,-
actieprijs:

actieprijs set

€ 1.249,-
actieprijs

€ 3.995,-
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Gyspot Arcpull 200 aluminium spotter

Artikelnummer:

GY 057470-set

Type : GySpot Arcpull 200
Netspanning : 230 volt 16A
Max vermogen : 200A
Gewicht : 9 kg
Afmeting : 480x227x360 mm

Innovatieve spotter voor het aluminium uitdeuken, ook van
zwaardere krassen en deuken. Uniek laspistool met uiterst
precieze lineaire motor met digitale besturing. De
gasbescherming voorkomt vervuiling, trekogen kunnen direct
naast elkaar geplaatst worden. Massapunten zijn onafhankelijk
van elkaar instelbaar. Bediening kan in de synergie of de expert
modus. Levering als set met trolley en reduceerventiel.

Technische gegevens:

Uitdeukset aluminium v. Focwa erkenning

Artikelnummer:

SAM 001

Levering : uitgebreide aluminium uitdeukset
  in luxe afsluitbare koffer

Deze set voldoet aan de eis die de Focwa stelt om een "erkend
aluminium schadeherstelbedrijf" te worden. Alle benodigde
gereedschappen treft u in deze uitgebreide set aan. De set
wordt geleverd in een robuuste afsluitbare koffer. In combinatie
met de GYS "Aluspot" voldoet u aan de basis eisen voor het
herstellen van aluminium. 
Belangrijk is dat het uitdeukgereedschap voor aluminium niet in
contact komt met staal. De set bevat een uitstekende kwaliteit
gereedschappen en een branderset.

Technische gegevens:

V

Artikelnummer:

GY 042841

Veiligheidssbril IR-5 klasse

Technische gegevens:
Merk : GYS
Breedte : 136,5 mm
Kleur : zwart
Gewicht : 42 gram
Beschermklasse : 1

Veiligheidsbril met anti kras 
glasbehandeling. Veiligheidsklasse 
1, voorkomt oogirritatie bij licht 
laswerk met b.v. een aluminium 
spotter.

D

Artikelnummer:

GY 052994

Digitale infrarood temperatuur meter

Technische gegevens:
Merk : GYS
Levering : Per stuk
Bereik ℃ ℃: 50  tot 380
Afwijking ℃: 1,5
Meettijd : 500 ms
Afmeting : 175x100x50mm
Gewicht : 188 gram

Digitale temperatuur meter,
digitaal display, groot meetbereik,
zeer nauwkeurig.

A

Artikelnummer:

GY 065161

Arcpuller Premium pullhulpstuk

Technische gegevens:
Merk : GYS
Levering : set

Deze Premium puller wordt
geleverd met 2 hulpstukken en is
speciaal ontwikkeld om in
combinatie met aluminium
trekogen uit te deuken. De voeten
blijven in iedere gewenste stand
staan.

P

Artikelnummer:

SIE 253511-set

PowerJet Ultra gasbrander met patroon

Technische gegevens:
Merk : Sievert 
Type : powerjet 2535
Werkdruk : 1 bar 
Levering : brander met

  electronische
  ontsteking

Ideaal voor solderen, vertinnen,
warm stoken of uitdeuken van
aluminium. Aantrekkelijk geprijsd,
levering met gasfles.

€ 29,-
actieprijs:

€ 38,-
actieprijs:

€ 285,-
actieprijs:

€ 99,-
actieprijs:

actieprijs  set

€ 2.995,-
actieprijs

€ 799,-
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GYSdust ATEX II  aluminium stofzuiger

Artikelnummer:

GY 071353

Merk : GYS
Werking : Perslucht
Lucht verbruik : 340 l/min
Geluids : 70 dB
Opvang : Stofzak 7 kg
Levering : Massaklem

: 5 mtr afzuigslang

High performance stofzuiger op perslucht conform ATEX II
richtlijnen. Handzaam, grote wielen gemakkelijke verrrijdbaar,
krachtig, laag luchtverbruik, levering inclusief 5 mtr afzuigslang
en massaklem. Werkt in combinatie met iedere schuurmachine.
Moderne aantrekkelijke vormgeving.

Technische gegevens:

GYS Dentstation Premium staal, aluminium

Artikelnummer:

GY 065352

Merk : GYS
Type : Dentstation Premium Expert
Elec spec : 230V en 400 V 50 Hz 16 A
Max vermogen : 4500 A staal 200A aluminium
Afmeting wagen : 1020x570x1800 mm
Gewicht : 130,5 kg

Sneller uitdeuken met dit nieuwe Dentstation Premium.
Krachtige expert spotter (GY 058859) voor staal en Arcpull
spotter (GY 057470) voor aluminium. 
Lichtgewicht aluminium hulpstukken zeer innovatief met
draaibare voeten, armen schuifbaar en snelwisselbaar. Snelspan
systeem op traverse, met 1 handbeweging in te stellen. 

Technische gegevens:

4

Artikelnummer:

GY 051195

4-delig set kunststof uitdeukgereedschap

Technische gegevens:
Merk : GYS
Uitvoering : kunststof

4-delige kunststof uitdeukset, van
speciaal kunststof, is ideaal om
plaatwerkdelen uit te deuken.

A

Artikelnummer:

ST 0215

Aluminium hamerset met wisselbare kop

Technische gegevens:
Merk : Stanzani
Levering : uitdeukset in koffer
Materiaal : kunststof aluminium

De aluminium hamer heeft een
wisselbare kop waardoor de
verschillende vormen op de hamer
geschroefd kunnen worden.
Inclusief kunststof hulpstuk en een
leren uitdeuktas gevuld met
loodkorrels. 

P

Artikelnummer:

GY 069664

Plaatwerk Fixeringspennen Ø 2.4 bruin

Technische gegevens:
Merk : GYS
Maat : bruin
Levering : set van 10 stuks
Maat : 2,4 mm

Plaatwerkfixeerpennen 2,4 mm
ideaal om plaatwerkdelen te
fixeren.

P

Artikelnummer:

GY 069688

Plaatwerk Fixeringspennen Ø 4.8 groen

Technische gegevens:
Merk : GYS
Maat : groen
Levering : set van 10 stuks
Maat : 4,8 mm

Plaatwerkfixeerpennen 4,8 mm
ideaal om plaatwerkdelen te
fixeren.

€ 29,-
actieprijs:

€ 235,-
actieprijs:

€ 110,-
actieprijs:

€ 39,-
actieprijs:

actieprijs

€ 995,-
actieprijs

€ 8.795,-
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GYSPress Rivet werkstation Push Pull 10T

Artikelnummer:

GY 063860

Merk : GYS
Type : GYSpress werkstation
Aandrijving : pneumatisch
Duur cyclus : 4 seconde
Aandrukkracht : 10 ton
Afmeting : 740x1160z500 mm
Gewicht : 54 kg

Dit nieuwe GYSPress werkstation voldoet aan alle homologatie
eisen. De Push en Pull tang van 10 ton is luchthydraulisch,
onderhoudsvrij en super gebruiksvriendelijk. De GYSPress wordt
software matig bediend en alle gegevens worden opgeslagen,
daardoor is een perfecte verbinding gegarandeerd.

Technische gegevens:

GYSPress blindklink hulpstuk 4,0-7,8 mm

Artikelnummer:

GY 064867

Merk : GYS
Capaciteit : 50Kn
Geschikt voor : popnagels 4,0 - 9,8 mm

: blindklinkmoeren M5 - M14
: Bouten M5-M8
: 4,7 kg

Aandrukkracht : instelbaar via centrale schroef

Met dit blindklinkhulpstuk voor de GYSPress, kunnen hele grote
maten popnagels, blindklinkmoeren en bouten bevestigd
worden. Samen met de GYSPRess 10 ton wordt gewerkt met
een kracht van 50kN. De kracht is instelbaar. Er zijn diverse
hulpstukken leverbaar voor een optimale bereikbaarheid.

Technische gegevens:

actieprijs

€ 6.495,-
actieprijs

€ 1.695,-

  

 
Werkstation

Combideal

 
+ hulpstuk

€ 7.950,-

• Schaarlift, elektro hydraulisch, 1460 mm hefhoogte, 3200 kg 
hefvermogen;

• 4 dorpelklemmen,  opspanhulpstukken en oprijplaten;
• Trektoren 10 ton, voetpomp met afstandsbediening, 

trekketting en trekhaak. 

• Multifunctionele oprijrichtbank en hefbrug;
• Snel opspannen in de dorpelklemmen, perfecte hefbrug;
• Trektoren heeft overal dezelfde trekkracht, is draaibaar en rond- 

        om trekken.
• Slechts 35mm hoge oprijplaten, 

Multibench oprijbank(hefvermogen 3.200 kg)

Levering inclusief:

Multibench

Spanesi Multibench de laagste oprijbank in de markt!

actieprijs

€ 19.495,-  

Artikelnummer:

SP Multibench-pack 3

marcelm
Stempel

marcelm
Stempel
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GYSPOT Inverter PTI G met electrode set Combideal!

B

Artikelnummer:

GY 050853

Beschermhoes GYS puntlassen / inductie

Technische gegevens:
Merk : GYS
Levering : per stuk in doos
Materiaal : zware kwaliteit doek

  voorzien van een 
  brandwerende laag

Met deze beschermhoes is uw
puntlasapparaat beschermt tegen
stof, beschadigingen, vuil en las-
of slijpspetters.

G

Artikelnummer:

GY 050440

Geleidingspasta puntlassen tube 100 gr

Technische gegevens:
Merk : GYS
Levering : tube 100 gram

Om inbranding op electrodes te
voorkomen is het belangrijk om
deze geleidingspasta te gebruiken.
Toepassen op alle
puntlaselectrodes en spotters.

M

Artikelnummer:

ST 0133

Morsetto haakse trekklem met trekoog

Technische gegevens:
Merk : Stanzani 
Materiaal : gesmeed staal,

  poedergecoat 
Capaciteit : 6 ton 
Gewicht : 3,0 kg 
Breedte : 100 mm 

Morsetto met haakse beugel 100
mm met trekring.

M

Artikelnummer:

MO 11 20 93 00 01

Monaldi speermaat telescopisch

Technische gegevens:
Merk : Monaldi 
Uitvoering : aluminium 
Lengte : min 1050 mm 

: max 2995 mm 
Gewicht : 1,6 kg 

Telescopische speermaat met
nauwkeurige aflezing op het
display. De speermaat is voorzien
van een derde meetpen. 

€ 99,-
actieprijs:

€ 25,-
actieprijs:

€ 189,-
actieprijs:

€ 298,-
actieprijs:

€ 199,-
actieprijs:

Artikelnummer:

GY 024878-set

actieprijs  set

€ 12.995,-

Inclusief:

marcelm
Stempel
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Lasapparaat CO2 T3 GYS set met lasdraad

Artikelnummer:

GY 032958-set

Merk : GYS
Proces : Mig solderen, Mig/Mag lassen
Netspanning : 400 V 50-60 Hz 3 ph
Lasstroombereik : 15-205 A
Schakeling : synergie geregeld
Te lassen materiaal : staal/RVS/aluminium
Te lassen materiaaldikte: staal 0,6-4 mm
Lasbaar draad : staal 0,6-1,2 mm
Afmeting : 600x900x900 mm
Gewicht : 72 kg

T3 met 3 lastoortsen. Levering met 3 rollen lasdraad en 2
reduceerventielen.

Technische gegevens:

GYS Promig 400-4S lasapparaat staal set

Artikelnummer:

GY 035928-set

Merk : GYS
Proces : Mig solderen, Mig/Mag lassen
Netspanning : 400 V 50-60 Hz 3 ph
Lasstroombereik : 40-350 A
Schakeling : synergetisch
Te lassen materiaal : staal/RVS/aluminium
Te lassen materiaaldikte: staal 1 - 12 mm
Lasbaar draad : staal 1,0-1,2 mm
Afmeting : 490x890x880 mm
Gewicht : 108 kg

ProMig 400 voor het zware werk, Synergie fuctie, draadsnelheid
hoeft niet ingesteld, microprocessor gestuurd. 

Technische gegevens:

F

Artikelnummer:

GY 053939

Flow meter voor juiste gas afstelling

Technische gegevens:
Merk : GYS
Schaal : 0 t/m 25 l/min

Stevige flowmeter met drijver,
waarmee de gastoevoer aan het
einde van de lastoorts gemeten
kan worden en om eventuele
lekken snel op te sporen.
Gasinstelling is 10x draaddiameter.
Dus 0,8mm lasdraad is 8 l/min.

O

Artikelnummer:

GY 041332

Originele Fix tang voor Mig/Mag

Technische gegevens:
Merk : GYS

Fix tang met 4 functies in een! 
⦁ Knippen van lasdraad.
⦁ Verwijderen van lasspetters

uit het gasmondstuk.
⦁ Losdraaien van een stroomtip
⦁ Afnemen van een

gasmondstuk

R

Artikelnummer:

Gy 041226

Reserve delen voor MB 15 laspistool

Technische gegevens:
Merk : GYS
Toepassing : MB15 lastoorts

Handige opbergbox met:
⦁ 5x veer
⦁ 5x stroomtip 0,6 mm
⦁ 5x stroomtip 0,8 mm
⦁ 5x stroomtip 0,8 mm alu
⦁ 3x tiphouder
⦁ 3x gasmondstuk

R

Artikelnummer:

GY 041233

Reserve delen voor MB 25 laspistool

Technische gegevens:
Merk : GYS
Toepassing : MB25 lastoorts

Opbergbox met:
⦁ 5x veer
⦁ 5x stroomtip 0,8 mm
⦁ 5x stroomtip 1,0 mm
⦁ 5x stroomtip 1,0 mm alu
⦁ 3x tiphouder
⦁ 3x gasmondstuk

€ 45,-
actieprijs:

€ 29,-
actieprijs:

€ 49,-
actieprijs:

€ 38,-
actieprijs:

actieprijs  set

€ 3.195,-
actieprijs  set

€ 3.250,-
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Autopulse 220-M3 met 3 lastoortsen set

Artikelnummer:

GY 036703-set

Merk : GYS 
Proces : Pulslassen aluminium, hardsolderen

  en staal
Netspanning : 220 V 50-60 Hz 1 ph
Lasstroombereik : 15-220 A
Schakeling : Easy modus kleurenscherm
Lasbaar draad : staal 0,6-1,2 mm
Afmeting : 900x630x900 mm
Gewicht : 69 kg

Digitale autopuls lasapparaat, easymodus, 3 lastoortsen,
kleurenscherm, unieke lasprestaties, eenvoudige bediening.
Pulse, dubbel pulse en pulse in pulse modus.

Technische gegevens:

GYS TIG lasset op trolley 220 AC/DC set

Artikelnummer:

GY 028388-set

Merk : GYS
Type : TIG 220 AC/DC
Netspanning : 220V 16A
Lasstrombereik : 5-205A
Beeldscherm : 5,7 TFT beeldscherm
Afmeting : 250x520x400mm
Gewicht : 20kg

Professioneel AC/DC Tig lasapparaat 220 AC/DC set levering
inclusief verrijdbare trolley, SR 26 lastoorts en massakabel. Top
kwaliteit, eenvoudige bediening. Geschikt voor staal, RVS,
aluminium. Diverse puls modus vereenvoudigt het lassen en
zorgt voor nauwkeurig inbranding van het materiaal. 

Technische gegevens:

G

Artikelnummer:

GY 068681

GYS lashelm panorma True color

Technische gegevens:
Merk : GYS
Type : Apollo
Schakeltijd : 0,08 ms
Instelbaar : van 5 - 13
Werking : 5A - 400A
Gewicht : 580 gram

True color lashelm. Groot vizier
met 4 sensoren, zijvlakken
waardoor er 180 graden zicht is.

L

Artikelnummer:

GY 045323

Lashandschoen PRO tig extra

Technische gegevens:
Merk : GYS
Materiaal : Lamsleer
Kleur : Grijs

Tig lashandschoenen, heel soepel 
met kap van hoog resistent 
runderleer, geeft uitstekende 
bescherming. Aangenaaide duim, 
versteviging tussen de vingers, 
perfecte ergonomie.

G

Artikelnummer:

GY 037229

GYS lashelm Alien True Color XXL

Technische gegevens:
Merk : GYS
Type : True Color XXL
Schakeltijd : 0,00015 s
Instelbaar : van 5 - 13
Werking : 5A - 400A
Gewicht : 560 gram

Dankzij True Color techniek alles
in kleur te zien. Groot scherm 4
sensoren, gevoeligheid instelbaar.

G

Artikelnummer:

GY 047846

GYS True Color lashelm met verse lucht

Technische gegevens:
Merk : GYS
Levering : Lashelm True Color

  Ademhalings-
  beschermingsysteem
  Litium accu en filter

Classificatie : TH2PRSL

True Color lashelm met masker
voor verslucht toevoer. Perfecte
bescherming voor luchtwegen en
gelaat.

€ 160,-
actieprijs:

€ 115,-
actieprijs:

€ 759,-
actieprijs:

€ 16,95
actieprijs:

actieprijs  set

€ 5.895,-
actieprijs  set

€ 3.699,-
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Smartmaster lasdampafzuiger arm 3 mtr

Artikelnummer:

KE 64330

Merk : Kemper
Lengte arm : 3 meter
Capaciteit : 1500 Pa
Vermogen : 1,1 KW
Elec spec : 230V 50Hz
Geluidsniveau : 70 db(A)
Reinigingsgraad : >99%
Filter : glasvezel
Afmeting : 705x665x900 mm
Lasrook classificatie : W3

Robuuste krachtige lasdampafzuiger geschikt voor staal, chroom
en nikkel. Zeer scherpe prijs!

Technische gegevens:

GYSDuction Inductie heater met trolley

Artikelnummer:

GY 048775

Merk : GYS
Type : GYSDuction 
Elec spec : 230V 16A
Max vermogen : 2400 kW
Afmeting : 215x355x270 mm
Gewicht : 7,2 kg
Levering : GYSDuction met een trolley en 4

  hulpstukken voor verwijderen van kit,
  ramen, sierstrips, plakletters en
  bouten los maken. 
  Inclusief set wiggen.

Ideaal is de automodus met temperatuurregeling.

Technische gegevens:

L

Artikelnummer:

GY 060500-set

Lasdeken carbon + set van 2 magneten

Technische gegevens:
Afmeting : 2000 x 1800 mm
Materiaal : Carbon vilt
Gewicht : 427 gram
Kleur : zwart
Bescherming: 1300 graden

Deze hoogwaardige ultralichte
lasdeken beschermt tegen las- en
slijpspetters en geeft een
gegarandeerde bescherming.
Inclusief set magneten.

K

Artikelnummer:

HB 40000

Kunststof lasset v. bumpers en interieur

Technische gegevens:
Merk : HBC
Type : 40000
Levering : set in koffer
Toepassing : Lassen ook PUR
Afmeting : 410x240x220 mm
Gewicht : 3,5 kg

Complete kunststof lasset. Ook 
voor het repareren van PUR 
bumpers. Levering met slijper en 
toebehoren.

W

Artikelnummer:

AI 164.327

Weldy HG 530-A föhn met toebehoren

Technische gegevens:
Merk : Weldy
Type : Weldy HG 530A
Vermogen : 2300W
Temperatuur: 80 - 650°C
Capaciteit : 200/550l/min
Gewicht : 750 gram

Zwitsers topproduct! Digitaal
display, met 5 instelbare
programma's. In doos met 4
mondstukken en roller.

S

Artikelnummer:

HB 816

Structuur reparatie en mallenmaker B2

Technische gegevens:
Merk : HBC
Type : 816 B2
Levering : Set in koffer
Afmeting : 560x140x440mm
Gewicht : 5,4 kg
Reparatie : Herstellen structuur

  van leer, vinyl en
  kunststof.

Er zitten 5 verschillende types
structuur in het set.

€ 149,-
actieprijs:

€ 198,-
actieprijs:

€ 595,-
actieprijs:

€ 295,-
actieprijs:

actieprijs

€ 1.695,-
actieprijs

€ 1.985,-
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Silver X-2503 RV schaarhefbrug 3000 kg

Artikelnummer:

SI 1601202B

Merk : Silver 
Aandrijving : electrohydraulisch  
Elec spec : 230/400 V 50 Hz 3 ph
Motorvermogen : 1,8 kW  
Oliedruk : 280 Bar  
Hefvermogen : 3000 kg 
Heftijd : 24 sec 
Opnamehoogte : 110 mm
Hefhoogte      : 98,5 mm (slag cilinder)
Gewicht : 600 kg 
Afmetingen : 3400x1900 mm 

Ideale hefbrug voor de voorbewerking of plaatwerkerij.

Technische gegevens:

Schaarbrug mobiel dorpelopname 3000 kg

Artikelnummer:

AT 680008

Merk : ATH
Type : Flex 30
Elec spec : 220 V 50 Hz 
Motorvermogen : 1,5 Kw
Hefvermogen : 3000 kg
Hef/daaltijd : 21 / 21 sec
Hefhoogte : 960 mm
Opbouwhoogte : 100 mm
Breedte rijbaan : 530 mm
Lengte rijbaan : 1450 / 2030 mm
Gewicht : 590 kg

Verrijdbare schaarbrug met automatische ontgrendeling.

Technische gegevens:

Verrijdbare hydraulische schaarlift 3ton

Artikelnummer:

CM BSR

Merk : CMO
Type : Spider Rolling Lift
Aandrijving : electrohydraulisch
Cilinder : dubbelwerkend
Hefvermogen : 3000 kg
Minimum hoogte : 100 mm
Hefhoogte : 922 mm
Levering : inclusief set wielen

Deze lift is uniek omdat de lift verplaatst kan worden met de
auto erop! De lift is voorzien van een dubbelwerkende cilinder
en wordt geleverd inclusief set wielen.

Technische gegevens:

EasyLift 3000 verrijdbare hefkolom

Artikelnummer:

CM BSELO

Merk : CMO
Aandrijving : pneumatisch
Vermogen : max 3000 kg
Hefhoogte : max 995 mm
Afmeting : 1330x660x1010
Beveiliging : mechanische stop
Werkdruk : 350 bar
Gewicht : 85 kg

Snel en gemakkelijk overal op comfortabele hoogte werken. 

Technische gegevens:

actieprijs

€ 5.995,-
actieprijs

€ 3.995,-

actieprijs

€ 3.895,-
actieprijs

€ 1.425,-
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Vanaf 6 december

beschikbaar voor 

demo bij MSH!!

marcelm
Stempel
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Straalkast voor velgen met afzuigcycloon

Artikelnummer:

HB WM700

Merk : HBC
Type : WM 700
Elec spec : 400V 16A 0,75 HP
Lucht verbruik : 780 ltr bij 6 bar
Afmeting straalkast : 1800x1150x1300 mm
Draaiplateau : 700 mm
Afmeting filterkast : 1890x620x640 mm
Gewicht : 450 kg

Professionele straalkast om stofvrij velgen te stralen. Met
draaiplateau waardoor de velg op alle plekken goed bereikbaar
is. Bediening via een voetpedaal. Grit is snel te wisselen. Een
velg is in 2 minuten gematteerd.

Technische gegevens:

Electro hydraulisch velg richtapparaat

Artikelnummer:

HB WM300

Merk : HBC Wheelrestore
Type : WM 300
Elec spec : 380V 16A 0,75 HP (hydrauliek)
Aandrijfas : 100PK, 0,75KW
Afmeting : 800x1200x16500 mm 
Gewicht : 325 kg
Max velgdiameter : 10-26"
Max wielbreedte : 12" 
Werkdruk : 0-250 bar (standaard 150 bar)

Vlakke plekken, beschadigingen, stoeprandschade, deuken en
butsen wat een kromme velg tot gevolg heeft, zijn nu
eenvoudig te repareren, levering met hydraulische pers.

Technische gegevens:

Ultrasoon banden wasapparaat RW 301V

Artikelnummer:

TI RW-301V

Merk : Tiresonic
Type : RW-301V + velg reinigingset
Elec spec : 380V 16A
Afmeting : 880x1040x1800mm
Diamter band max : 810mm
Band breedte max : 400mm
Benodigde perslucht : minimaal 8 bar (max 10 bar)
Gewicht : 200 kg

Automatisch Ultrasoon bandenwas aparaat, reinigt 
automatisch banden of velgen in een warm bad. Perfect 
reinigingsresultaat! Er wordt in de levering als extra een set 
meegeleverd om velgen los te kunnen reinigen.

Technische gegevens:

Herstel/lak systeem lichtmetalen velgen

Artikelnummer:

HB 998

Merk : HBC
Type : 998 set; E, E3 HB 532 en HB 551
Levering : Waterbasis kleurlak voor velgen
Afmeting trolley : 550x400x750mm (bxdxh)
Gewicht : 17,5 kg
Reparatie : Spotrepair van velgen

In dit complete set zit alles om een beschadigde rand of kras in
een velg te herstellen. Speciale E3 gel, reparatieplek is na
enkele seconden schuurbaar. Dit is de 4e generatie waterbasis
kleurlak voor velgen ready to use, het meest geavanceerde,
gebruiksvriendelijke wiellaksysteem op de markt!

Technische gegevens:

actieprijs

€ 1.795,-
leasetarief

€ 310,- 60 mnd

leasetarief

€ 290,- 60 mnd
actieprijs

€ 3.795,-
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PDR trolley 30 delige PDR set met lamp

Artikelnummer:

HB 654

Merk : HBC
Type : 654 PDR trolley met 
Levering : 30 delig set met PDR lamp
Afmeting trolley : 1200x800x1320mm (LxBxH)
Gewicht : 127 kg

Topkwaliteit PDR gereedschappen met levenslange garantie. 30
verschillende uitdeukstokken, verschillen in lengte, vorm, hoek
en handgreep. Met o.a. alle basis toebehoren
portierblokkeringshulpstuk, verstelbare motorkapsteun met
touw en ratel, kit mes, bekleding clipverwijderaar en een
kunststof wig en deurraam beschermplaat. 

Technische gegevens:

Ledlamp dimbaar uitdeuken zonder spuiten

Artikelnummer:

MW 31374

Merk : MWM
Materiaal : onderstel verchroomd

: cassette RVS ASI 304
Lamp : LED 2 warm- en 2 koud licht
Voeding : 12V (niet meegeleverd)
Levering : met afstandsbediening 

Professionele LED lamp voor uitdeuken zonder spuiten. Stabiel
verchroomd onderstel met 4 stevige wielen (twee met rem).
Perfect verstelbaar dankzij uitgekiend verstelsysteem, de LED
lampen zijn d.m.v. de afstandsbediening in te schakelen en te
dimmen. Er zijn twee LED strippen met warm licht en twee LED
strippen met koudlicht.

Technische gegevens:

C

Artikelnummer:

HB 17600

CCold Glue lijmset PDR werkzaamheden

Technische gegevens:
Merk : HBC
Levering : 4  lijmpads

  adopters slaghamer
  koude lijm

Materiaal : Alumnium

Koude lijmset voor PDR
werkzaamheden. Oplijmen en
direct trekken. De lijm is
herbruikbaar. Met adopters voor
bijna elke slaghamer.

P

Artikelnummer:

HB 13923

PPDR LED lamp zuignap verstelbare arm

Technische gegevens:
Merk : HBC
Afmeting : 330x180x35mm
Gewicht : 1300 gr
Aansluiting : 12V
Standen : 4

PDR lamp met krachtige zuignap,
licht in gewicht. Via schakelaars
kan er van wit naar geel licht
geschakeld worden in 4 standen.
Fijn en heel rustig licht beeld.

L

Artikelnummer:

HB 493

Luchtkussen met pomp 160x160mm

Technische gegevens:
Merk : HBC
Materiaal : kunststof
Levering : Luchtkussen met 

  pomp
Afmeting : 160x160mm

Luchtkussen, wat gemaakt is van
versterkt en soepel kunststof,
ideaal voor PDR werkzaamheden
om b.v. een ruit van een portier
weg te duwen.

P

Artikelnummer:

HB 13974-1

PDR hamer RVS kop met teflon punt

Technische gegevens:
Merk : HBC
Type : 13974-1 t
Lengte : 36,5 cm
Gewicht : 184 gram

Lichtgewicht houten hamer voor
PDR-werk. RVS kop aan de ene
kant en een nylon punt aan de
andere kant. Basis tool, onmisbaar
bij uitdeuken zonder spuiten.

€ 38,-
actieprijs:

€ 95,-
actieprijs:

€ 349,-
actieprijs:

€ 95,-
actieprijs:

actieprijs

€ 4.395,-
actieprijs

€ 895,-
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Ozon generator voor reiniging interieur

Artikelnummer:

HB 109

Merk : HBC
Type : 109 Ozon UV-C luchtreiniger
Capaciteit : 125m3
Lamp : 1x UV lamp 16W
Levensduur lamp : 8000 uur
Materiaal : RVS behuizing
Afmeting : 430x130x130mm 
Gewicht : 4700 gram
Garantie : 2 jaar op de lamp

Sigarettenrook, hondenlucht of andere onaangename geuren
worden met deze compacte ozonreiniger in korte tijd permanent
verwijderd, mits de bron van de geur weggenomen wordt.  

Technische gegevens:

Ruitreparatieset HBC in opbergkoffer

Artikelnummer:

HB 617G6

Merk : HBC
Type : 617 Pro G6 systeem D
Levering : Ruitreparatieset in koffer
Afmeting : 560x140x440 mm (LxBxH)
Gewicht : 4800 gram
Reparatie : Sterreparaties en barsten

Voorruitreparatiesysteem voor steenslag reparatie. De unieke
reparatiebrug met stelpoten en lijnt zichzelf uit op de voorruit.
Dual X2-hars wordt  in het reparatiegebied geinjecteerd met het
2-in-1 gereedschap. Met de UV lamp is de reparatiehars met 30
seconde uitgehard. Totale reparatietijd is tussen de 8-15
minuten, afhankelijk van de grootte van de reparatie.

Technische gegevens:

Bekledingreparatieset v. stof en velour

Artikelnummer:

HB 307

Merk : HBC
Type : 307 systeem A
Levering : compleet set in kunststof koffer
Gewicht : 4,9 kg
Reparatie : Alle stof en velours bekleding

Reparatieset om stoelbekleding van stof te repareren, velours
herstellen, vloermatten, interieur- en hemelbekleding. Er is een
prima reparatie mee uit te voeren waarbij het eindresultaat
90% wordt. In het set zitten 40 verschillende kleuren vezels die
onderling ook weer gemengd kunnen worden, waarmee de
juiste kleur bereikt wordt.

Technische gegevens:

Kleur mengsysteem leer, kunststof, vinyl

Artikelnummer:

HB 826

Merk : HBC
Type : 826 systeem B3
Levering : Set in koffer
Afmeting : 560x140x440mm
Gewicht : 6,5 kg

In dit set zitten alle basis mengkleuren voor het spuiten van
kunststof, leer en vinyl. Waterbasis, recept via de gratis App.
Unieke eigenschappen en geschikt voor het spuiten van zowel
harde, zachte en flexibele materialen in leer, kunststof, vinyl en
glasvezel. De verwerking is eenvoudig en kan zonder dat
iemand een ervaren autospuiter is toch uitgevoerd worden. Het
is een kleur mengsysteem op waterbasis.

Technische gegevens:

actieprijs

€ 849,-
actieprijs

€ 995,-

actieprijs

€ 685,-
actieprijs

€ 645,-

marcelm
Stempel
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Combi Pro airco Service Station actieset

Artikelnummer:

AC ECK TWIN12

Merk : Ecotechnics
Type : ECK TWIN12
Koelmiddel : R134A + HFO1234yf
Werking : Volautomatisch met kranen
Slang lengte : 3 mtr
Display : 7 Inch; Kleuren scherm
Printer : Inclusief

Volautomatisch combi service station voor R134A en HFO1234yf
koudemiddel, werkt snel en efficiënt. Kwalitatief hoogwaardige
machine. Levering met uitgebreide instructie. 5 jaar garantie in
combinatie met onderhoudscontract. 
Actieset inclusief koudemiddel, universele olie en UV.

Technische gegevens:

GYSFlash 121.12 CNT FV acculader en BSU

Artikelnummer:

GY 026971

Merk : GYS
Type : HF charger en BSU
Elec spec : 220 V 2000 W
Laadvermogen : 5-1500 A (12 V)
Diagnose : Voertuigdiagnose tot 120A
Afmeting : 3100x130x260 mm
Gewicht : 6,5 kg

4 gebruiksmodules:  Laden, 12V loodzuur (o.al Gel, AGM enz) of
Lithium accu 5-1500Ah; Diagnose 120A;  Tester, meet accu
spanning, evalueert startsysteem;  Showroom, geeft accu
stroomcompensatie, optimale laadprocedure. Geavanceerde
functies o.a. auto restart en 12 laadprofielen. 

Technische gegevens:

actieprijs  set

€ 4.999,-
actieprijs

€ 925,-

Heeft u de nieuwste

MSH catalogus al?

Deze is gratis

verkrijgbaar! 

          Bel: 0228-561100  

marcelm
Nieuwe stempel

marcelm
Stempel




