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Tajima selvklæbende stålbånd 
• Mat skala

• Godkendt efter EC2

101001  Tajima 1 m Pit measure 13 mm

101002  Tajima 2 m Pit measure 13 mm

101003  Tajima 3 m Pit measure 16 mm H/V | Går fra højre mod venstre

101005  Tajima 5 m Pit measure 13 mm

Tajima Top Conve båndmål
• Med tromlebremse som automatisk holder båndet efter udtræk

• Hus i slagfast ABS plast, brun og beige model

• 13 mm hvid bånd

• Godkendt efter JIS1

101020  Tajima  2,0 m Top Conve

101035  Tajima  3,5 m Top Conve

101055  Tajima  5,5 m Top Conve

101051  Tajima  5,0 m Top Conve

Tajima Self Lock
• Kraftig målebånd, som kan trækkes 150% længere ud end               

standard.

• Aflæsning på begge sider af målebåndet.

• Automatisk lås | selvlåsende når båndet trækkes ud.

• Kraftig låsefunktion, forhindrer båndet i at blive trukket                        

længere ud end ønsket.

• Med bælte clips.

• Godkendt efter EC2

101060  Tajima Self Lock | 3 m – 16 mm båndbredde

101062  Tajima Self Lock | 3 m – 19 mm båndbredde

Tajima G-Lock båndmål
• Det kompakte hus er udført i slagfast ABS plast

• Monteret med bælteclips og strop

• Huset er betrukket med gummi, som sikrer et                               

fremragende greb og virker stødabsorberende

• Gult bånd med lås

• Godkendt efter EC2

101083  Tajima 3 m G-Lock - 16 mm 

101085  Tajima 5 m G-Lock  - 19 mm 

101086  Tajima 5 m G-Lock - 25 mm 

101087  Tajima 7 m G-Lock - 25 mm 

101089  Tajima 10 m G-Lock - 25 mm 
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101092    Tajima 5 m G-Lock 25 mm m/magnet
• Det kompakte hus er udført i slagfast ABS plast

• Monteret med bælteclips og strop 

• Huset er betrukket med gummi, som sikrer et                              

fremragende greb og virker stødabsorberende

• Med kraftige magneter på hagekrogen

• 25 mm gult bånd med lås

• Godkendt efter EC2

Tajima Hi Lock kl. 1
• Tajima Hi Lock kl 1 båndmål 

• Det kompakte hus er udført i RØD slagfast              

ABS plast, med bælteclips

101096  Tajima 3 m kl. 1 Hi Lock – 16 mm båndbredde

101097  Tajima 5 m kl. 1 Hi Lock – 25 mm båndbredde 

101122    Tajima 10 m Hi Lock
• 22 mm båndbredde

• Kompakt hus udført i slagfast ABS plast, rød og hvid

• Med bælteclips og strop

• Godkendt efter JIS1

101125    Tajima 3 m In Lock m/topaflæsning
• Tajima In-Lock 3,0 meter

• Med topaflæsning

• Aflæsningsglas med forstørrelse

• 13 mm båndbredde

• Til både indvendig og alm. Opmåling

• Med bælteclips

• Godkendt efter EC2

101126    Tajima 1 m Petit nøglering
• Tajima 1,0 meter båndmål

• 6 mm båndbredde

• Huset måler kun 35 x 35 mm

• Monteret i nøglering
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Tajima Hi-Lock
• Det kompakte hus er udført i slagfast ABS plast, monteret med 

bælteclips og strop

• Gult bånd, matteret for at minimere lysreflekser, og med lås

• Godkendt efter EC2

101216  Tajima   3 m Hi Lock 16 mm gul kapsel

101219  Tajima   5 m Hi Lock 19 mm gul kapsel

101225  Tajima   5 m Hi Lock 25 mm gul kapsel

101227  Tajima   7 m Hi Lock 25 mm gul kapsel

101229  Tajima 10 m Hi Lock 25 mm gul kapsel

Assist Båndmål
• Båndmål med "stop” og bælteclips

• Kabinet udført i ABS plast

• Godkendt efter EC2

101830  Assist   2 m båndmål – båndbredde 13 mm

101840  Assist   3 m båndmål – båndbredde 16 mm

101841  Assist   5 m båndmål – båndbredde 19 mm

101842  Assist   5 m båndmål – båndbredde 25 mm

101843  Assist   8 m båndmål – båndbredde 25 mm

101844  Assist 10 m båndmål – båndbredde 25 mm

Assist Båndmål med magnet
• Båndmål med "stop” og bælteclips

• Kabinet udført i ABS plast

• Med kraftige magneter på hagekrogen

• Godkendt efter EC2

101850  Assist   3 m båndmål – båndbredde 16 mm

101851  Assist   5 m båndmål – båndbredde 25 mm

101852  Assist   8 m båndmål – båndbredde 25 mm

101853  Assist 10 m båndmål – båndbredde 25 mm

Assist Båndmål Self Lock
• Båndmål med bælteclips

• Automatisk lås når båndet trækkes ud

• Kabinet udført i ABS plast

• Godkendt efter EC2

101820    Assist   3 m båndmål – båndbredde 16 mm

101821    Assist   5 m båndmål – båndbredde 19 mm

101822    Assist   8 m båndmål – båndbredde 25 mm
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Båndmål Self Lock
• Båndmål med bælteclips

• Automatisk lås når båndet                                                                                                

trækkes ud

• Kabinet udført i ABS plast

• Godkendt efter MID1 = EC1 - klasse 1

101826    Assist 5 m båndmål – båndbredde 25 mm

101827    Assist 8 m båndmål – båndbredde 25 mm

Tajima Pocket båndmål
• I cirkelrund kapsel som er meget kompakt med sammenklappelig 

greb for hurtig oprulning

• Monteret med strop

• 10 mm båndbredde

• Godkendt efter JIS1

101310  Tajima 10 m Pocket fig. 1 

101320  Tajima 20 m Pocket fig. 1        Nulpunkt  200 mm inde på båndet

101330  Tajima 30 m Pocket fig. 1 

101410  Tajima 10 m Pocket fig. 2 

101420  Tajima 20 m Pocket fig. 2        Nulpunkt ved ringens yderkant

101430  Tajima 30 m Pocket fig. 2

101510  Tajima 10 m Pocket fig. 4

101520  Tajima 20 m Pocket fig. 4 Nulpunkt ved hagekrogens yderkant

101530  Tajima 30 m Pocket fig. 4 

Tajima Eng. Ten Stålbåndmål
• Tajima Engineer Ten stålbåndmål med 13 mm båndbredde

• Monteret på krydsramme i slagfast ABS plast

• Sammenklappelig greb til oprulning

• Hvid bånd med millimeter inddelt skala

• Tåler 50N træk uden deformering

• Godkendt efter JIS1

101540  Tajima   30 m Eng. Ten fig. 2

101550  Tajima   50 m Eng. Ten fig. 2       Nulpunkt ved ringens yderkant

101575  Tajima   30 m Eng. Ten fig. 4

101580  Tajima   50 m Eng. Ten fig. 4       Nulpunkt ved hagekrogens  yderkant
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Tajima Eng. Super Stålbåndmål
• Nylonbelagt stålbåndmål med 10 mm båndbredde

• Rustresident modstår både vand og kemikalier

• Monteret på krydsramme i slagfast ABS plast

• Sammenklappelig greb til oprulning

• Gul bånd med millimeter inddelt skala

• Med nulpunkt i ringens yderkant 

• Tåler 50N træk uden deformering

• Godkendt efter JIS1

101590  Tajima 30 m Eng. Super fig. 2       Nulpunkt ved ringens yderkant

101595  Tajima 50 m Eng. Super fig. 2

Assist båndmål på gaffel
• Slagfast ABS plast

• Hurtig udveksling

• 13 mm båndbredde

• EC 2 klassifikation

101856  Assist Båndmål på gaffel | 30 m

101857  Assist Båndmål på gaffel | 50 m

101858    Assist 100 m glasfiberbåndmål på gaffel
• Slagfast ABS plast

• Hurtig udveksling

• 13 mm båndbredde

• EC 3 klassifikation
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Tajima Symron S Glasfiber Båndmål
• Glasfiber båndmål med beskyttende PVC-belægning i lukket 

spolekassette

• 13 mm båndbredde

• Med nulpunkt i ringens yderkant (fig. 2)

• Godkendt efter EC3

101610  Tajima 10 m Symron S fig. 2

101620  Tajima 20 m Symron S fig. 2

101630  Tajima 30 m Symron S fig. 2

Tajima Symron S Glasfiber Båndmål
• Glasfiber båndmål med beskyttende PVC-belægning i semi lukket 

spolekassette

• Med mm og ft.

• 13 mm båndbredde

• Med nulpunkt i ringens yderkant (fig. 2)

• Godkendt efter EC3

101680  Tajima 30 m Symron L fig. 2 | mm/inch.

101690  Tajima 50 m Symron L fig. 2 | mm/inch.

Tajima Secure-Rite Bæltevedhæng
• Praktisk sikring af mindre håndværktøjer, nøgler m.m.

• Maks. kapacitet 1 kg

101863  Tajima Secure-Rite, lille, m/1 holder

101864  Tajima Secure-Rite, stor, m/2 holdere  
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Tajima stållineal
• Stållineal udført i matforcromet rustfrit stål med adskillige 

konverterings tabeller på bagsiden samt mål for gevindbor mm.

• Godkendt efter JIS1

121800  Tajima   150x15 mm Stållineal

121810  Tajima   300x25 mm Stållineal

121820  Tajima   600x30 mm Stållineal

121830  Tajima 1000x35 mm Stållineal

121840  Tajima 1500x40 mm Stållineal

121850  Tajima 2000x40 mm Stållineal

121854    Adga Trætommestok | 2 m
• 10 led | mm

• Leddene låser i 90 grader

• Gennemgående nitter og hærdede stålfjedre i leddene samt kraftige 

stave giver en fremragende slidstyrke

• Stokken er glat over leddene, så det er muligt at strege af efter 

tommestokken

• Gradmåler i det yderste led i begge ender

121855    Buchs, glasfibertommestok | 2 m
• 10 led | mm

• Skiftemål

• Låser i 90 grader vinkel

• Gennemgående nitter og hærdede stålfjedre

• Glat over leddene, så man kan strege efter den

• Kraftige stave og fremragende slidstyrke, modstandsdygtig overfor 

vand

• Velegnet til murerarbejde

121856     Buchs, glasfibertommestok | 2 m
• 10 led | mm

• Låser i 90 grader vinkel

• Gennemgående nitter og hærdede stålfjedre

• Glat over leddene, så man kan strege efter den

• Kraftige stave og fremragende slidstyrke, modstandsdygtig overfor 

vand

• Velegnet til murerarbejde.
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121859    Buchs, glasfibertommestok sort/rød | 2 m
• 10 led

• Låser i 90 grader vinkel.

• Med gennemgående nitter og hærdede stålfjedre/rustfri

• Glat over leddene, så man kan strege efter den

• Minimum fald ved udslået tommestok

• Kraftige stave og fremragende slidstyrke, modstandsdygtig overfor 

vand

• Velegnet til murerarbejde

121860    Tajima Slant 100 gradmåler
• Kan anvendes både til bestemmelse af en eksisterende vinkel, 

såvel som konstruktioner, hvor der ønskes opnåelse af en            

bestemt hældning

• Der kan arbejdes med grader eller relativ hældning

• Omregningstabeller findes på bagsiden

121862    Tajima Slant 200 gradmåler m/magnet
• Kan anvendes både til bestemmelse af en eksisterende vinkel 

såvel som konstruktioner, hvor der ønskes opnåelse af en    

bestemt hældning

• Der kan arbejdes med grader eller relativ hældning

• Omregningstabeller findes på bagsiden

• Med magneter samt aluminiums ramme
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Tajima og Defi Blæk, Kridt og Lodsnore

Blyanter

Tuscher og Industrimarker

Lyra Dybhulspenne og div. marker 

Gruppe 25

Gruppe 24

Gruppe 22

Gruppe 21

Lyra Oliekridt, Markeringsspray og Fixolid
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Lyra Markeringsblyant rød/blå
• Velegnet til vådt og tørt træ – metal – sten og beton – kunststof

• Længde 175 mm – Ø 10 mm 

202002  Lyra markeringsblyant rød/blå - 12 stk. pakning

202003  Lyra markeringsblyant rød/blå - display m/100 stk.

202004    Lyra plast tømrerblyant (330 ECO) | RØD
• Bøjelig plast blyant | 2H stift - hård+

• Velegnet til træ

• Længde 24 cm

202005    Lyra tømrerblyant (333) | BLÅ
• Proff. Kvalitet | HB stift/Medium

• Nem at spidse uden brud af stift

• Velegnet til træ

• Længde 24 cm

Lyra tømrerblyant (333 HB) 
• Proff. Kvalitet | 2H stift/Medium

• Nem at spidse uden brud af stift

• Velegnet til træ

• Længde 24 cm

202007  Lyra Rød tømrerblyant (333) 10 stk. pakning

202008  Lyra Rød tømrerblyant (333) i løs vægt

202009    Lyra gasbetonblyant (331)
• Velegnet til sten og ru overflader

• Nem at spidse uden brud af stift. (10H)

• Proff. Kvalitet

Lyra værkstedsblyant, spidset

• Spidset blyant

• Farve: Natur

202010 Lyra værkstedsblyant (H) spidset

202011 Lyra værkstedsblyant (2H) spidset

202012 Lyra værkstedsblyant (HB) Spidset
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202013    Lyra plastblyant til glatte flader
• Velegnet til fliser, keramik og plastic

202014    Lyra universalblyant
• Trekantet blyant

• Velegnet til blanke overflader som: glas, keramik, fliser

• Nem at fjerne 

202015    Lyra spidser til tømrerblyant
• Blyantspidser til markerings- og farveblyanter

• Kan spidse alle runde, ovale og trekantede blyanter,                   

samt oliekridt

• Diam: 10-17 mm

Lyra universalblyant 2940
• Til alle overflader

• Nem at fjerne

202016    Lyra universalblyant (2940) - HVID

202017    Lyra universalblyant (2940) - SORT

202018    Lyra universalblyant (2940) - RØD

202019    Lyra universalblyant (2940) - BLÅ

202020    Lyra universalblyant (2940) - GRØN  

202021    Lyra universalblyant (2940) - GUL 

Lyra universalblyant permanent
• Til alle overflader

• Svær at fjerne

202022    Lyra universalblyant, permanent – SORT

202023    Lyra universalblyant, permanent – RØD

202024    Lyra universalblyant, permanent – BLÅ

202025    Lyra universalblyant, permanent – GRØN

202026    Lyra universalblyant, permanent – GUL
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212230    Schneider Highlighter Job
• Schneider highlighter markeringstusch | GUL

• 212240    Schneider Stiftblyant
• Stiftblyant 556

• 0,5 mm stifter

212241    Schneider Refill Stiftblyant
• Refill sæt m. 12 stk.

• 0,5 mm bly til stiftblyant 2240

212244    Schneider Viskelæder
• Actual Viskelæder

• 2 stk. pak 

• 62x22x11 mm
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Lyra Speedmarker (4030) 4-12 mm 
• Vandfast Lyra tusch

• Velegnet til glatte og porøse overflader

• Hurtigtørrende blæk

• Svær at fjerne

• Xylen- og Toluolfri

212067    Lyra Speedmarker (4030) 4-12 mm - RØD

212068    Lyra Speedmarker (4030) 4-12 mm - BLÅ

212069    Lyra Speedmarker (4030) 4-12 mm - SORT

Lyra Speedmarker (4010) 2-6 mm 
• Vandfast Lyra Tusch

• Velegnet til glatte og porøse overflader

• Hurtigtørrende blæk

• Svær at fjerne

• Xylen- og Toluolfri

212070    Lyra Speedmarker (4010) 2-6 mm - RØD 

212071    Lyra Speedmarker (4010) 2-6 mm - BLÅ 

212072    Lyra Speedmarker (4010) 2-6 mm - GRØN 

212073    Lyra Speedmarker (4010) 2-6 mm – SORT

Lyra Speedmarker (4020) 1-4 mm 
• Vandfast Lyra Tusch

• Velegnet til glatte og porøse overflader

• Hurtigtørrende blæk

• Svær at fjerne

• Xylen- og Toluolfri

212074    Lyra Speedmarker (4020) 1-4 mm - RØD 

212075    Lyra Speedmarker (4020) 1-4 mm - BLÅ 

212076    Lyra Speedmarker (4020) 1-4 mm - GRØN 

212077    Lyra Speedmarker (4020) 1-4 mm - SORT 

212078    Lyra Speedmarker (4020) 1-4 mm - Sampak | SB kort

(2 x sort, 1 x rød)

Lyra Tratto Marker (F) | 0,7 mm
• Kan skrive på alle overflader, jern, metal, træ, gips og ledninger

• 8 stk./pk.

212095    Lyra Tratto Marker (F) 0,7 mm - BLÅ

212096    Lyra Tratto Marker (F) 0,7 mm - GRØN

212097    Lyra Tratto Marker (F) 0,7 mm - RØD

212098    Lyra Tratto Marker (F) 0,7 mm - SORT
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Lyra Tratto Marker (M) | 1,0 mm
• Kan skrive på alle overflader, jern, metal, træ, gips og ledninger

• 8 stk./pk.

212099    Lyra Tratto Marker (M) 1,0 mm - RØD

212100    Lyra Tratto Marker (M) 1,0 mm - SORT

212101    Lyra Tratto Marker (M) 1,0 mm - BLÅ

Lyra Industri Marker (4040) 3 mm
• Med hurtigttørrende maling

• Omrystning ved indvendig kugle

• Velegnet til glatte og porøse overflader

• Svær at fjerne

• Xylen- og Toluolfri

• Leveres foliebelagt

212089    Lyra Industri Marker – GRØN

212090    Lyra Industri Marker - SORT

212091    Lyra Industri Marker - RØD

212092    Lyra Industri Marker - HVID

212093    Lyra Industri Marker – GUL | DOT godkendt

212094    Lyra Industri Marker – BLÅ

Schneider Paint Marker (270) 1-3 mm
• Miljøcertificeret vandfast decopen

• Lakerer på næsten alle overflader, (metal, glas, keramik, plastik, 

gummi, læder, papir, karton, m.m.)

• Høj kvalitet, lugt- og alkoholfri - uden xylol/tuluol

• Resistent overfor udtørring, lys, ætsning og varme

• Ventil system

• Udskiftelig top

212200    Schneider Paint Marker (270) - SORT 

212201    Schneider Paint Marker (270) - RØD

212202    Schneider Paint Marker (270) - BLÅ 

212203    Schneider Paint Marker (270) - GRØN 

212204    Schneider Paint Marker (270) - GUL

212205    Schneider Paint Marker (270) - HVID 
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Schneider Paint Marker (271) 1-2 mm
• Miljøcertificeret vandfast decopen

• Lakerer på næsten alle overflader, (metal, glas, keramik, plastik, 

gummi, læder, papir, karton, m.m.)

• Høj kvalitet, lugt- og alkoholfri - uden xylol/tuluol

• Resistent overfor udtørring, lys, ætsning og varme

• Ventil system

• Udskiftelig top

212212    Schneider Paint Marker (271) - SORT

212213    Schneider Paint Marker (271) - RØD

212214    Schneider Paint Marker (271) - BLÅ

212215    Schneider Paint Marker (271) - GRØN

212216    Schneider Paint Marker (271) - GUL

216617    Schneider Paint Marker (271) - HVID
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Lyra Grout fuge Marker 2-4 mm
• En tus til beskidte fuger i køkken, bad, bruser etc.

• Permanent vandbaseret maling, som kan få enhver fuge til at se ny 

ud

• Hurtig tørrende, vand og smudsafvisende

• Svag lugt

• 2-4 mm bred spids

222260    Lyra Grout fuge Marker - HVID

222261    Lyra Grout fuge Marker – GRÅ

222265   Lyra Oil Marker | Transparent

• Lyra Oil Marker

• En allround pen til håndværker, hjem, have, biler, jagt etc.

• Til svært tilgængelige steder, præcis dosering muligt med          

blød spids

• Kan opløse rustne skruer fjerne vedvarende etiketter,          

limrester, harpiks og kan også give en beskyttelse mod kortslutning 

i   elektrisk udstyr

• Silikonefri olie nærer, renser og smører

Lyra Ink dybhulspen 
• Velegnet til utilgængelige steder

• Forlænget pennespids i rustfri stål

• Permanent, vandfast

222145    Lyra Ink dybhulspen - SORT    

222146    Lyra Ink dybhulspen - RØD

222147    Lyra Ink dybhulspen - BLÅ

222150    Lyra Dry dybhulspen
• Lyra dybhulspen med grafitstift

• Kan skrive på fugtige og støvede overflader

• Stiften kan også fås i rød og gul, og er derfor velegnet til at skrive 

på f.eks. sorte flader

• Muligt at opmærke i meget dybe huller (op til 10 mm), da stiften kan 

trækkes ud

• Indbygget blyantspidser i hætten

222155    Lyra Dry Profi Dybhulspen
• Tryk fremføring

• Blyantspidser i holder
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222156   Lyra Dry Profi LED dybhulspen
• Tryk fremføring

• Blyantspidser i holder

• LED lys oplyser det område der ønskes markeret

Lyra Dry refill til Lyra Dry dybhulspen
• Passer til alle Lyra dybhulspenne

• Fås i forskellige farver, så det kan ses, uanset overfladens farve

222152    Lyra Dry dybhuls refil 12xgrafit

222153    Lyra Dry dybhuls Basic refil mix: 6xgrafit - 3xgul - 3xrød

222157    Lyra Dry dybhuls refil 12xrød

222158    Lyra Dry dybhuls refil 12xgul

222159    Lyra Dry dybhuls permanent refil mix: 4xhvid -

4xgrøn - 4xblå

222254    Lyra Dry Profi Display
• Indeholder 20 dybhulspenne 8xgrafit og 4xbasic refilstifter          

(rød, gul, grafit)

222255    Lyra Dry  dybhuls Display
• Indeholder: 20 stk. dybhulspen (222150) m./grafit stift                     

5 x Refilsæt Grafit (222152)

5 x Refilsæt grafit, rød og gul (222153) 

222256    Lyra Mix Dry  dybhuls Display
• Indeholder: 10 stk. DRY grafitpen (222150)

7 stk. Sort (222145)

3 stk. Rød (222146)

5 x Refilsæt Grafit (222152)

5 x Refilsæt Mix Grafit, gul og rød (222153)
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Lyra oliekridt 798 m/papir
• Voksbaseret

• Velegnet til metal, fliser, sten, varm asfalt og beton

• Med papir, holder fingrene rene

• Meget brudresistent | proff. Kvalitet

242027    Lyra oliekridt m/papir - RØD

242028    Lyra oliekridt m/papir - GUL

242029    Lyra oliekridt m/papir - SORT

242037    Lyra oliekridt m/papir – HVID

Lyra oliekridt 797 m/papir
• Oliebaseret

• Meget velegnet til såvel tør som våd træ

• Meget høj pigmentering, særlig på ru overflader

• Med papir, holder fingrene rene

• Meget brudresistent | proff. kvalitet

• Mål: 12 x 120 mm

242041    Lyra oliekridt  m/papir - BLÅ

242042    Lyra oliekridt  m/papir - RØD

242043    Lyra oliekridt  m/papir - GUL

242044    Lyra oliekridt  m/papir - HVID

242045 Lyra oliekridt  m/papir – SORT

242046    Lyra oliekridt, i blisterpakke | 3 farver | gul, rød, blå

242047 Lyra Clover/fedtsten (12x5x125mm)
• Lyra fedtstens kridt

• Velegnet til svejsning

• Varmebestandig op til 2.000 grader C

242076    Lyra holder til fedtsten inkl. Kridt
• Metal holder

Lyra tavlekridt 
• Rund, til forskellige opgaver

• 100 stk. boks

242048    Lyra tavlekridt - RØD

242049    Lyra tavlekridt - GUL
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242050   Lyra tavlekridt firkantet – HVID
• Kvadratisk

• Til forskellige opgaver

• 12 stk. pakning

Lyra oliekridt (4920) 
• Voksbaseret

• Velegnet til glatte overflader – specielt til glas  

• Proff. kvalitet

• Nem at fjerne

242051    Lyra oliekridt - RØD

242052    Lyra oliekridt - GUL

242053    Lyra oliekridt – HVID

Lyra oliekridt luminizenskridt

• Specielt velegnet til opmærkning på træ og metal

• Også til optiske læseinstrumenter, installeret i afkortersave m.m.

• Ekstremt højt indhold af fluorescerende pigment sikrer optimal 

opmærkning på næsten alle materialer

• 12 stk./pk.

242058    Lyra oliekridt luminizenskridt - ORANGE  

242059    Lyra oliekridt luminizenskridt – GUL

Lyra oliekridt - specielt til dæk mv.
• Giver kraftig markering på såvel våd som tør dæk

• Velegnet til alle overflader, også oliefedtede samt rustent metal

• Svær at fjerne

• Med papir, holder fingrene rene

• Meget brudresistent

• 12 stk./pk.

• Længde 90 mm

242061    Lyra oliekridt (4940) Ø   9,5 mm - GUL

242062    Lyra oliekridt (4940) Ø   9,5 mm - HVID

242063    Lyra oliekridt (4950) Ø 15,0 mm - GUL
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Lyra Kridtholder
• Holder til oliekridt

• Ottekantet holder

• Gribekløer og trykknap i metal

• Rør i slagfast ABS plast

242073    Lyra Kridtholder Ø      8,5 mm

242074    Lyra Kridtholder Ø 9,5-10 mm

242075    Lyra Kridtholder Ø  11-12 mm

Lyra markeringsspray | Proff. 
• Til næsten alle overflader

• Fremragende til alle afmærkningsopgaver, også skovbrug

• Stor uigennemsigtighed og modstandsdygtig

• Hurtigttørrende

• Dåsen kan bruges op 100 %

• TÛV certificeret / Xylen- og toluolfri.

• Indeholder 500 ml

242112    Lyra markeringsspray - HVID

242113    Lyra markeringsspray - GUL 

242114    Lyra markeringsspray - RØD 

242115    Lyra markeringsspray - BLÅ

242116    Lyra markeringsspray - GRØN 

242117    Lyra markeringsspray - SORT 

242118    Lyra markeringsspray - ORANGE 

242119    Lyra markeringsspray - NEON GUL 

242120    Lyra markeringsspray - NEON PINK

242109    Lyra spray-dyse til markerings-spray

242110    Lyra håndholder til markeringsspray
• Med spray-dyse

242111    Lyra vogn til markeringsspray
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Lyra Fixolid
• Velegnet til markering på de fleste overflader, også olierede og 

metalrustne

• Vandfast markering

• Læsbar på overflader op til 1000 grader C

• Metaltud Ø 3 mm

• Indeholder 50 ml

242125    Lyra Fixolid - GUL

242126    Lyra Fixolid - RØD

242127    Lyra Fixolid - BLÅ

242128    Lyra Fixolid - HVID

242129    Lyra Fixolid - SORT

242130    Lyra Fixolid - GRØN

242131    Lyra Fixolid - ORANGE
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251881    Tajima Blæksnor Ink Rite Line | 20 m
• Tajima 20 meter blæksnor til opmærkning

• Giver en tydelig og ensartet markering, der ikke kan skrabes eller 

skylles af

• Velegnet til stregmarkering på glatte overflader, hvor kridt ikke 

hænger ved!

• Incl. 100 ml. rød blæk

Tajima blæk

• Refill blæk 180 ml. til Tajima blæksnor

• Fås i sort, rød eller hvid

251882 - Tajima blæk SORT

251883 - Tajima blæk RØD

251884 - Tajima blæk HVID

251885    Tajima Kridtsnor m/hurtig udveksling
• Tajima kridtsnor Chalk-Rite Gear Drive

• 30 m kridtsnor i slagfast ABS plast hus

• Unik udformning - ligger godt i hånden

• Solid, 5 gear drev giver en 3 gange hurtigere oprulning

251886    Tajima Kridtsnor m/hurtig udveksling
• Tajima kridtsnor Chalk-Rite Jam Free

• 30 m kridtsnor med gummibelagt aluminium hus

• Unik udformning - ligger godt i hånden

• Solid, 5 gear drev giver en 3 gange hurtigere oprulning

251892    Dobbelt kridtsnor Defi Duo longo

• Defi 30 meter dobbelt kridtsnor

• Tomands-betjent

• 2 håndtag med påfyldning i begge

• Ekstra kraftig bomuldssnor

• Specielt velegnet til tagdækkere o. lign.

251893    Defi Rapid Line 30 m kridtsnor
• Defi Rapid Line kridtsnor m/hurtig oprul

• 30 meter kridtsnor i kapsel af slagfast ABS plast

• Med udveksling i håndsvinget for 3 gange hurtigere oprulning
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251894    Defi Gunner Line 30 m kridtsnor m/hurtig oprul 

• Defi Gunner-Line 30 m kridtsnor | Grå/Blå

• Med hurtig udveksling, ruller op med 3 x hastighed.

• Udført i slagfast ABS-plast

• Med kraftig bomuldssnor

• Påfyldningshul i siden

• Ved tryk på håndtag kan snoren udrulles, uden håndtaget kører 

med rundt

251902    Defi Cordo Line alu. kridtsnor
• Defi 30 meter kridtsnor i kapsel af aluminium

• Beholder med kridtpulver skrues fast i enden

251901    Løs Bomuld Kridtsnor 
• Defi 30m løs kridtsnor i kapsel af aluminium

• Beholder med kridtpulver skrues fast i enden

Defi kridtpulver 400 g 
• Vejrbestandig, ekstra modstålig overfor regn og vind gør             

den særlig velegnet til udendørs brug

• Indeholder 400 gr.

251895    Defi kridtpulver 400 g - RØD

251896    Defi kridtpulver 400 g - BLÅ

251897    Defi kridtpulver 400 g - GUL

251898    Defi kridtpulver 400 g - HVID

251899    Defi kridtpulver 400 g - SORT

Defi kridtpulver 1 kg 
• Vejrbestandig, ekstra modstålig overfor regn og vind gør den   

særlig velegnet til udendørs brug

• Indeholder 1000 gr.

251903    Defi kridtpulver 1 kg - BLÅ

251904    Defi kridtpulver 1 kg - RØD
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251889    Tajima Lodsnor 300 gr.
• Universel lodline til centrering

• Automatisk oprul, kassette og hurtig                               

stabiliserende lod på 300 gram

251890 - Tajima lodsnor 400 g m/soft grip og magnet
• Universel lodline til centrering

• Automatisk oprul, kassette og hurtig stabiliserende lod på 400 gram

• Med behagelig softgrip
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Gruppe 32

Træksave og Blade

Vaterpas

Spartler, Skraber og Sakse
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Tajima skraber 
• Tajima skraber m/klinge i 1,8 mm rustfrit stål

• Gennemgående klinge og slagprop i rustfrit stål

• Tokomponent greb

• Særdeles velegnet både som spartel, glaslistespartel og skraber

303001    Tajima skraber oval 25 mm

303002    Tajima skraber oval 50 mm

303003    Tajima skraber oval 75 mm

303007    Tajima skraber rørside & tap 75 mm
• Tajima skraber m/klinge i 1,8 mm rustfrit stål

• Gennemgående klinge og slagprop i rustfrit stål

• Klingen har rørside, som muliggør spartel eller skrabe opgaver bag 

et rør eller anden forhindring

• Desuden tap med skarpsleben ryg for opgaver på svært 

tilgængelige steder

• Æggen er 75 mm

• Tokomponent greb

• Særdeles velegnet både som spartel, glaslistespartel og skraber

Footprint Skraber | Fleksibel
• Maskinslebet og poleret så den er skarp i kanten

• Anvendes til fjernelse af tapet og maling

• Træskaftet: Hårdttræ

303016    Footprint Skraber   38 mm

303017    Footprint Skraber   25 mm

303018    Footprint Skraber   50 mm

303019    Footprint Skraber   75 mm

303021    Footprint Skraber 100 mm

Footprint Spartel
• Velegnet til at fylde kit i vinduesrammer, huller, revner etc. | Ideelt 

værktøj til glarmestre

• Maskinslebet og poleret så den er skarp i kanten

• Træskaftet: Hårdttræ

• Klinge: Hærdet stål

303030    Footprint Spartel 25 mm

303031    Footprint Spartel 38 mm

303032    Footprint Spartel 50 mm

303030    Footprint Spartel 75 mm
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303036    Footprint Kittekniv m/træskaft
• Velegnet til at fylde kit i vinduesrammer, huller, revner etc. | Idel 

værktøj til glarmestre

• Træskaftet: Hårdttræ

• Klingen: Hærdet stål

Tajima Tapetskraber LSL m/18 mm eller 25 mm blade
• Tapetskraber med skaft

• Slagfast, gennemgående håndtag med softgrip

• Incl. 3 ekstra blade

303012    Tajima LSL 300 skraber m/18 mm blad

303013    Tajima LSL 600 skraber m/18 mm blad

303014    Tajima Scrape-Rite 1200 mm m/25 mm blad

303015    Tajima Skruer til skraber pose á 2 stk.

Tajima Premium Tapetskraber
• Skrabehovedet er vinklet 20 gr.

• Øger effektiviteten når tapet o. lign. skal fjernes

• Begge sider af tapetskraberen kan benyttes

• Ergonomisk håndtag med softgrip - ligger godt i hånden

• Bladene udskiftes let ved at løsne fingerskruen

• Fjerderbelastet klingeholder sikrer mod skader ved udskiftning af 

blade

• Incl. 3 stk. ekstra 18 mm blade 

303040    Tajima Tapetskraber | 330 mm

303042    Tajima Tapetskraber | 520 mm

303011    Tajima skruesæt til skraber - 303040,303042 og 

303044

303044    Tajima Premium Tapetskraber 305 mm
• Skrabehovedet er vinkelret på håndtaget 

• Ergonomisk håndtag med soft grip - ligger godt i hånden

• Til 18 mm standard knivblade

• Bladene udskiftes let ved at løsne fingerskruen

• Fjerderbelastet klingeholder sikrer mod skader ved udskiftning af 

blade

• Inkl. 3 ekstra 18 mm blade
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Tajima Premium Skraber | Hård
• Kraftig klinge til fjernelse af hårde materialer

• Bred slagknop i enden af håndtaget

• Soft greb giver en god komfort – også ved længere tids brug

• Håndtag og skrabe hoved er forskudt i forhold til hinanden

• Hænderne bliver ikke ramt af det afskrabet materiale

• Udskiftelig klinge (Tajima vare nr. 303054)

303046    Tajima Spartel – 285 mm

303048    Tajima Spartel – 565 mm

303050    Tajima Premium Skraber m/fleksibel klinge 

• Ergonomisk håndtag med softgrip - ligger godt i hånden

• Justerbar blad som indstiller fleksibiliteten

• Afrundede hjørner, så overfladen ikke beskadiges

• Håndtag og skrabehoved er forskudt i forhold til hinanden

• Udskiftelig klinge (Tajima varenr. 303052

• Længde: 280 mm

• Klingebredde: 80 mm

303052   Tajima blad t/skraber | Hårdt blad
• Passer til Tajima Premium spartel varenr. 303046, 303048 og 

303050

• Hård klinge med 20 graders hældning

• Bladbredde: 80 mm

• Bladtykkelse: 1,2 mm

303054    Tajima blad t/skraber | Fleksibelt blad

• Passer til Tajima Premium spartel varenr. 303046, 303048 og 

303050

• Fleksibel klinge

• Afrundede hjørner, så overfladen ikke beskadiges

• Bladbredde: 80 mm

• Bladtykkelse: 0,5 mm
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306922    Jewel Scraper

• Jewel, Scraper til maling, tape og klistermærker

• Skraper incl. 5 blade

306923    Jewel Blade til Scraper
• Blade til Jewel Scraper

• Passer til Jewel Scraper varenr. 306922

• 10 stk./pk

• Dimension:60,0 x 19,0 x 0,22 mm

303009    Tajima saks
• Universalsaks-teflon coated
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321866    Tajima CNV-Just fugepistol

• Tajima fugepistol med dobbelt fjederfremføring

• Trykstop når aftrækkeren slippes

• Med drejeligt chassis og åben ramme, der gør det muligt at skifte 

patron uden at afmontere studsen

• Greb i slagfast ABS plast, som er behageligt at arbejde med - selv i 

frostvejr

• 1 kg tryk i håndtag giver 7 kilo stempeltryk

• Til 310 patroner

321867    Tajima CNV-RS fugepistol blå
• Professionel fugepistol med ekstra høj udveksling

• Den ekstra høje udveksling giver en let og behagelig arbejdsgang 

når den bruges til seje og hårde fugemasser

• Henholdsvis 8 og 16 kilo stempeltryk

• Drejeligt chassis og åben ramme, der gør det muligt at skifte patron 

uden at afmontere studsen

• Til 310 ml patroner

321868    Tajima Professionel fugepistol - CNV100SP26
• Professionel fugepistol med ekstra høj udveksling

Den ekstra høje udveksling giver en let og behagelig arbejdsgang 

når den bruges til seje og hårde fugemasser

• Drejeligt chassis og åben ramme, der gør det muligt at skifte patron 

uden at afmontere studsen

• 1 kg tryk i håndtag giver 26 kilo stempeltryk

• Til 310 ml. patroner

321869    Tajima Convoy-Super fugepistol
• Tajima fugepistol med ekstra kraftig konstruktion

• Med bøsning og greb udført i metal

• Med dobbelt fjederfremføring og trykstop når aftrækkeren slippes

• Med drejeligt chassis og åben ramme, der gør det muligt at skifte 

patron uden at afmontere studsen

• 1 kg tryk i håndtag giver 12 kilo stempeltryk

• Udført i rødmetal farve

• Til 310 ml patroner
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321870    Tajima Bitholder m/kardanled

Kom til de steder du normalt ikke kan nå!

• Bitholder 1/4" x 90 mm

• Kan bruges som kardanled eller normal bitholder

• Fås i bord display m/25 stk.

321874    Tajima Gipsplade høvl 45 grader
• Tajima Gipsplade høvl 45 grader

• Kan lave faskant på gipsplade i 1, 1½, 2 eller 3 mm bredde i 45 

grader

• Giver ensartet resultat og hurtig spartling hver gang

• Bruger både trapezblade samt 18 mm knivblade (sidste segment 

fra kniven kan genbruges) - Sparer tid, Maksimal sikkerhed

• Passer i lommen

321876    Tajima Gipsplade rasp
• Kan raspe en gipsplade kant med både grov og fin rasp

• Specielt udformede tænder - rasper begge veje og holder 

skarpheden længe

• Maksimal sikkerhed

• Ensartet resultat hver gang
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343050    Tajima Rapid Pull 265

• Træksav med japaner fortanding

• Saver 3 gange hurtigere end alm. sav og bevarer skarpheden 3 

gange længere.

• Specielt egnet til finere save- og snedkeropgaver

• Specialhærdet udskifteligt blad, 265 mm

• Fin snit 16 tænder pr. tomme

• Tandafstand: 1,75 mm

• Klingetykkelse: 0,6 mm

• Snitbredde: 0,9 mm

343051    Tajima Rapid Pull 250
• Træksav med japaner fortanding

• Saver 3 gange hurtigere end alm. sav og bevarer skarpheden 3 

gange længere.

• Specielt egnet til finere save- og snedkeropgaver

• Specialhærdet udskifteligt blad, 250 mm

• Ekstra fin snit 19 tænder pr. tomme

• Tandafstand: 1,4 mm

• Klingetykkelse: 0,5 mm

• Snitbredde: 0,7 mm

343052    Tajima Rapid Pull 230
• Træksav med japaner fortanding

• Saver 3 gange hurtigere end alm. sav og bevarer skarpheden 3 

gange længere.

• Specielt egnet til finere save- og snedkeropgaver

• Specialhærdet udskifteligt blad, 230 mm

• Micro fin snit 21 tænder pr. tomme

• Tandafstand: 1,2 mm

• Klingetykkelse: 0,4 mm

• Snitbredde: 0,55 mm

343055    Tajima Rapid Pull 300

• Træksav med japaner fortanding

• Saver 3 gange hurtigere end alm. sav og bevarer skarpheden 3 

gange længere.

• Specielt egnet til finere save- og snedkeropgaver

• Specialhærdet udskifteligt blad, 300 mm

• Standard snit 13 tænder pr. tomme

• Tandafstand: 2,15 mm

• Klingetykkelse: 0,7 mm

• Snitbredde: 1,15 mm
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343056    Tajima Refill blades GNB 300
• Savklinge til Rapid Pull 300

• Saver 3 gange hurtigere end alm. sav og bevarer skarpheden 3 

gange længere.

• Specielt egnet til finere save- og snedkeropgaver

• Specialhærdet udskifteligt blad, 300 mm

• Standard snit 13 tænder pr. tomme

• Tandafstand: 2,15 mm

• Klingetykkelse: 0,7 mm

• Snitbredde: 1,15 mm

343057    Tajima Refill blades GNB 265
• Savklinge til Rapid Pull 265

• Saver 3 gange hurtigere end alm. sav og bevarer skarpheden 3 

gange længere.

• Specielt egnet til finere save- og snedkeropgaver

• Specialhærdet udskifteligt blad, 265 mm

• Fin snit 16 tænder pr. tomme

• Tandafstand: 1,75 mm

• Klingetykkelse: 0,6 mm

• Snitbredde: 0,9 mm

343058    Tajima Refill blades GNB 250
• Savklinge til Rapid Pull 250

• Saver 3 gange hurtigere end alm. sav og bevarer skarpheden 3 

gange længere.

• Specielt egnet til finere save- og snedkeropgaver

• Specialhærdet udskifteligt blad, 250 mm

• Ekstra fin snit 19 tænder pr. tomme

• Tandafstand: 1,4 mm

• Klingetykkelse: 0,5 mm

• Snitbredde: 0,7 mm

343059    Tajima Refill blades GNB 230
• Savklinge til Rapid Pull 230

• Saver 3 gange hurtigere end alm. sav og bevarer skarpheden 3 

gange længere.

• Specielt egnet til finere save- og snedkeropgaver

• Specialhærdet udskifteligt blad, 230 mm

• Micro fin snit 21 tænder pr. tomme

• Tandafstand: 1,2 mm

• Klingetykkelse: 0,4 mm

• Snitbredde: 0,55 mm
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343049    Tajima Pistolgreb til træksav
• Løs håndtag pistolgreb til træksav
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Kovine Alu Vaterpas m/magnet
• Aluminium vaterpas med 2 magneter

• Monteret med tre libeller i forstærket libellehus

• Vater libelle i midten, og to lodrette 90° i begge ender

• Nøjagtighed +/-0,5 mm/m

363130    Kovine Alu Vaterpas 400 mm m/magnet

363131    Kovine Alu Vaterpas 600 mm m/magnet

Kovine Alu Vaterpas 
• Aluminium vaterpas med stødabsorberende endestop

• Monteret med tre libeller i forstærket libellehus

• Vater libelle i midten og to lodrette 90° i begge ender

• Nøjagtighed +/- 0,5 mm/m

363140    Kovine Alu Vaterpas   400 mm

363141    Kovine Alu Vaterpas   600 mm

363142    Kovine Alu Vaterpas   800 mm

363143    Kovine Alu Vaterpas 1000 mm

363144    Kovine Alu Vaterpas 1200 mm

363145    Kovine Alu Vaterpas 1500 mm

363146    Kovine Alu Vaterpas 1800 mm

363147    Kovine Alu Vaterpas 2000 mm

363150    Kovine Alu Vaterpas | Sæt 600/1200/2000 mm
• Aluminium vaterpas med stødabsorberende endestop

• Monteret med tre libeller i forstærket libellehus

• Vater libelle i midten og to lodrette 90° i begge ender

• Nøjagtighed +/- 0,5 mm/m
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Martor knivblade til sikkerhedsknive 

Gruppe 46                               

Gruppe 43

Gruppe 42

Jewel og Lindblom knive

Tajima, Lutz og Assist knivblade

Tajima & Assist knive

Gruppe 41Martor Sikkerhedsknive
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404000    Tajima LC 301 kniv

• Slank letvægtskniv af rustfrit stål

• Kniv med clips til 9 mm blade

• Kliklås

• Magasin med 2 ekstra blade

404010    Tajima LC 302 kniv
• Slank letvægtskniv af rustfrit stål

• Kniv med clips til 9 mm blade

• Skruelås

• Magasin med 2 ekstra blade

Tajima LC 303Y Kniv
• Tajima LC-303 kniv med automatlås

• Kniv til 9 mm blade

• Med gul plastgreb og clips

• Magasin med 2 ekstra blade

404030    LC 303Y kniv SB Kort

405000    LC 303 kniv, 60 stk. box

405010   Tajima LC 305 kniv, 60 stk. box
• Tajima LC-305 kniv med automatlås

• Kniv til 9 mm blade

• Kniv med plastgreb uden metalskinne

• Leveres i 60 stk. displayboks i assorterede farver

404033    Tajima, 2 i 1 Sikkerhedskniv
• 9 mm hobbykniv | 2 i 1

• Sikkerhedskniv m/ autolås

• Klingen går selv tilbage når skyderen slippes

• Endebeskyttelse med slids til afbrækning af segmenter

• Automatlåsen modstår 25 kg. Tryk

404300    Premium 9 mm kniv
• Tajima PREMIUM DC390

• 9 mm kniv m/sortcoated blad

• 30° knivblads hældning

• Kliklås, indbygget finne og slids til at afbrække knivblade
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408027    Assist 9 mm kniv 
• Discount model

• Med kliklås

408026    Assist 9 mm kniv med ergogreb
• Med kliklås

• 2 ekstra blade i magasin

• SK4

408032    Assist 9 mm kniv rustfri

• Med kliklås
• SK4
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Tajima LC 500 Kniv | 18 mm

• Tajima LC-500 kniv

• Til 18 mm blade

• Automatlåsen modstår 8 kg tryk, før bladet kører ind

• Magasin med 2 ekstra blade

404040    Tajima LC 500Y, SB kort

405020    Tajima LC 500 kniv, 40 stk. box

Tajima LC 501Y Kniv | 18 mm
• Tajima LC-501 kniv

• 18 mm blade

• Skruelås for maksimal sikkerhed

• Magasin med 2 ekstra blade

404050    Tajima LC 501Y, SB kort

405030    Tajima LC 501 kniv, 40 stk. box

405040    Tajima LC 520 kniv, | 18 mm - 40 stk. box
• Tajima LC-520 kniv

• 18 mm blade

• Ergogreb og automatlås som modstår 25 kg tryk

• Magasin med 2 ekstra blade

• Leveres i 40 stk. displayboks i assorterede farver

Tajima LC 521 Kniv | 18 mm
• Tajima LC-521 kniv

• 18 mm blade

• Ergogreb og skruelås for maksimal sikkerhed

• Magasin med 2 ekstra blade

404070    Tajima LC 521Y, SB kort

405050    Tajima LC 521 kniv, 40 stk. box
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404043    Tajima, 2 i 1 Sikkerhedskniv, 18 mm m/autolås
• 18 mm hobbykniv | 2 i 1

Sikkerhedssystem og autolås

• Slank design lavet af Zink legering med blødt håndtag, som 

medfører komfortabel håndtering

• Venstre knap = Sikkerhedskniv - klingen går selv tilbage, når 

skyderen slippes

• Højre knap = Fast autolås med 25 kg´s tryklås

• Endebeskyttelse i kniven er forsynet med slids til afbrækning af 

klingesegmenter

404047    Tajima 18 mm 2 i 1 kniv m/finne/hage
• Tajima 18 mm kniv, 2 i 1 m. finne/hage

• Sort coated blad

• Gummigreb som sikrer en komfortabel håndtering

• Metalskinne forstærket i enden og kan bruges som        

skruetrækker   og åbning af metalbøtter samt finne/tæppehage.

• Autolås og sikkerhedssystem. Klingen går selv tilbage, når 

skyderen slippes, Klingen låses på den røde knap

• Modstår 25 kg tryk

404048    Tajima 18 mm 2 i 1 kniv m/finne/hage
• Tajima 18 mm kniv, 2 i 1 m. finne/hage

• Sort coated blad

• Gummigreb som sikrer en komfortabel håndtering

• Metalskinne forstærket i enden og kan bruges som           

skruetrækker   og åbning af metalbøtter samt finne/tæppehage.

• Autolås og sikkerhedssystem. Klingen går selv tilbage, når 

skyderen slippes, Klingen låses på den røde knap

• Modstår 25 kg tryk

404049    Tajima LC959 Sikkerhedskniv, 18 mm
• Tajima LC959 Sikkerhedskniv m/ skydelås

• Sikkerheds design m/ automatisk tilbagetrækning af bladet, når 

kniven forlader materialet

• Skydelås forhindrer bladet i at skyde ud uventet

• Til både højre- og venstrehåndede

• Tilhørende knivblad Tajima CB93 klinger | varenr. 466090
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404060    Tajima LC 520R Kniv

• Tajima LC-520 kniv

• Ergogreb

• 18 mm blade

• Automatlåsen modstår 25 kg tryk, før bladet kører ind

• Magasin med 2 ekstra blade

• Leveres 40 stk. displayboks i assorterede farver

404065    Tajima LC 560 Kniv. Non Slip Grip
• Tajima LC-560 kniv

• 18 mm blade

• Gummigreb der øger sikkerheden

• Automatlåsen modstår 25 kg tryk, før bladet kører ind

404066    Tajima Driver Cutter 560 | 18 mm
• Tajima Driver Cutter DS560

• Smudsafvisende og rustresistent 18 mm. sorte blade

• Magasin med 2 ekstra blade

• 2-komponent greb og autolås som modstår 25 kg tryk

• Metalskinne forstærket i enden - kan bruges som skruetrækker og 

til åbning af metalbøtter

• 3 gange længere skæretid og længere holdbarhed

404067    Tajima Driver Cutter
• Tajima Driver Cutter DS561

• Smudsafvisende og rustresistent 18 mm. sorte blade

• 2-komponent greb og skruelås for maksimal sikkerhed

• Magasin med 2 ekstra blade

• Metalskinne forstærket i enden, kan bruges som skruetrækker og til 

åbning af metalbøtter

• 3 x længere skæretid og længere holdbarhed

404075    Tajima LC 561 Kniv. Non Slip Grip
• Tajima LC-561 kniv

• 18 mm blade

• Gummigreb der øger sikkerheden og komforten

• Skruelås for maksimal sikkerhed



Gruppe 40

404077    Tajima LC-ML500 Reloader  18 mm kniv
• Tajima LC-ML500 reloader kniv

• 18 mm kniv

• Magasin med 6 blade

• Låsen føres helt frem, bladet tages ud, og et nyt blad kommer 

automatisk op fra magasinet

• Udførsel i aluminium betrukket med gummi gør den særdeles       

let og giver et fremragende greb

404082    Tajima AC500SB Aluminst kniv
• Tajima AC-500 kniv

• 18 mm blade

• Autolåsen modstår 25 kg tryk

• Leveres med to blade i magasin

• Sølvlakeret aluminium for maksimal holdbarhed og komfort

404085    Tajima AC501SB Aluminst kniv
• Tajima AC-501 kniv

• 18 mm blade

• Skruelås for maksimal sikkerhed

• Leveres med to blade i magasin

• Sølvlakeret aluminium for maksimal holdbarhed og komfort

404305    Premium 18 mm kniv m/autolås
• Tajima PREMIUM DFC560

• 18 mm kniv

• Sortcoated blad og autolås

• Tæppehage

404306    Premium 18 mm kniv m/skruelås
• Tajima PREMIUM DFC561

• 18 mm kniv

• Sortcoated blad

• Tæppehage og skruelås
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408024    Assist 18 mm kniv m/finne 
• 50% skarpere blad

• Skruelås

• SK4

408025    Assist 18 mm kniv m/finne 
• 50% skarpere blad

• Autolås

• SK4

404307    Premium 18 mm kniv m/lang skaft

• Tajima PREMIUM DC540

• 18 mm kniv

• Sortcoated blad

• Metalskinne forlænget i toppen

408029    Assist 18 mm kniv – Discount model
• 18 mm kniv i plast

408030    Assist 18 mm kniv m/autolås
• Assist 18 mm kniv

• Autolås og gummigreb

• Magasin med 2 ekstra blade

408031    Assist 18 mm kniv m/skruelås
• Assist 18 mm kniv

• Skruelås og gummigreb

• Magasin med 2 ekstra blade

408040    Assist 18 mm kniv | m/autolås
• Ergogreb, gummigreb og autolås 

• m/ sorte blade

• Magasin med 2 ekstra blade

• SK2
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408042    Assist 18 mm kniv | m/skruelås
• Ergogreb, gummigreb og skruelås

• m/ sorte blade

• Magasin med 2 ekstra blade

• SK2

408028    Assist 18 mm kniv | m/autolås
• Metalskinne

• 2 ekstra blade i magasin

• SK4

• 404088    Tajima  Aluminst kniv | 25 mm 
• Tajima AC-700 kniv

• Sølvlakeret aluminium for maksimal holdbarhed

• Autolåsen modstår 25 kg

• 25 mm blade | leveres med to blade i magasin

404089    Tajima AC701SB Aluminst kniv
• Tajima AC-701 kniv

• Sølvlakeret aluminium for maksimal holdbarhed

• Med skruelås for maksimal sikkerhed

• 25 mm blade | leveres med to blade i magasin

404090    Tajima LC 650 Kniv

• Tajima LC-650 kniv

• Kniv med softgrip og skruelås

• 25 mm blade
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404095    Tajima LC 660 kniv | Non Slip Grip

• Tajima LC-660 kniv

• Kniv med gummigreb

• Automatlåsen modstår 25 kg

• 25 mm blade

404096    Tajima LC 661 kniv | Non Slip Grip
• Tajima LC-561

• Kniv med gummigreb og skruelås

• 25 mm blade

404308    Premium 25 mm kniv | sortcoated blade
• Tajima PREMIUM DC660

• 25 mm kniv

• Sortcoated blade

• Autolås

404309    Premium 25 mm kniv | sortcoated blade

• Tajima PREMIUM DC661

• 25 mm kniv

• Sortcoated blade

• Skruelås

408033     Assist 25 mm kniv m/skruelås
• Assist 25 mm kniv

• Skruelås

• Gummigreb
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404041    Tajima VR102D Alu. kniv
• Kniv udført i blå sprøjtelakeret aluminium

• Ved at dreje håndskruen åbnes grebet, som indeholder 3 

trapezblade

• Klingen skydes frem ved top-betjent knap

• Leveres på SB-ophæng

• Passer til alle trapez- og krogblade

404042    Tajima VR103D sikkerhedskniv
• Tajima VR103D Sikkerhedskniv

• Håndtag udført i sølvfarvet, sprøjtelakeret aluminium

• Magnetisk knivblad-holder samt reserveblad-clip

• Bladet fremføres vha. den topmonterede skydeknap                      

og returnerer, når denne slippes

• Kniven åbnes med den sidemonterede glidelås
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Martor Knivskede
• Fremstillet i holdbar Nylon – vaskbar ved 40 gr.

• Knivskede med ekstra rum med plads til knivblad, saks og lign.

• Fås i 3 forskellige størrelser

416942    Martor knivskede 222 x 53 x 25 mm - Martor art. 9920.08

416943    Martor knivskede 222 x 60 x 30 mm - Martor art. 9921.08

416944    Martor knivskede 222 x 70 x 40 mm - Martor art. 9922.08

416947    Martor Sikkerhedssaks | Secumax
• Allround Sikkerhedssaks 

• Anvendelig til at klippe i wire & kabel

• Type Secumax 565

• Martor art. 565001.00

416948    Martor Sikkerhedskniv, Lewis | Secupro
• Med sikkerhedskappe som falder ned foran bladet

• 2 skære dybder

• M/trapezblad (No.41)

• Martor art. 710000.02

416950    Martor Sikkerhedskniv, Martego | Secupro
• Martor Sikkerhedskniv, Martego

• System til automatisk tilbagetrækning af blad

• Det fjeder-belastede blad trækker sig automatisk tilbage - selvom 

brugeren samtidig klemmer om håndtaget

• Anvendes af både højre- og venstrehåndede

• Nem bladskift, uden brug af værktøj

• Med bladlås | GS testet for sikkerhed

• Velegnet til skæring i pap og andre emballagematerialer

• Martor art. 46144.02

• Tilhørende knivblad nr. 426982, Martor knivblad nr. 92.66
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416951    Martor Sikkerhedskniv | Secupro
• Martor Sikkerhedskniv med automatisk returfunktion for knivblad 

• Egnet til alle skæreopgaver

• Det ergonomiske alu-håndtag med den bløde plastdel, giver          

et godt non-slip greb

• For både højre- og venstrehåndede

• Bladskift uden brug af værktøj

• En højprofessionel kniv

• GS testet for sikkerhed

• Tilhørende knivblad nr. 426992 Martor, Trapezblad no 60099

• Martor art. 625001.02

416952    Martor Sikkerhedskniv, Megasafe | Secupro
• MARTOR SAFETY teknologi gør, at det fjederpåvirkede blad 

returnerer øjeblikkeligt, så snart bladet mister kontakten med 

materialet, selv om brugeren holder bladet uden med         

sideknappen

• Med 0,63 mm blade

• Egnede til skæring i næsten alle materialer

• Kraftig og ergonomisk aluminiums kniv, god kontrol i alle 

skæreopgaver

• Kan bruges af både højre- og venstrehåndede selv med 

arbejdshandsker

• Tilhørende knivblad nr. 426992, Martor Trapezblad 60099

• Martor art. 116001.02

416954    Martor Sikkerhedskniv, Maxisafe | Secupro
• Sikkerhedskniv med 3-sidet skydeknap

• Med automatisk returfunktion for knivblad

• Ergonomisk plasthåndtag med metalbeskyttelse, hvor bladet 

kommer ud

• Anvendes af både højre- og venstrehåndede

• Nem bladskift, uden brug af værktøj

• GS testet for sikkerhed

• Velegnet til skæring i pap og andre emballagematerialer.

• Tilhørende knivblad nr. 426980, Martor trapezblad 99.70                

eller nr. 426992 Martor Trapezblad 60099

• Martor art. 101806.02

416956    Martor Sikkerhedskniv, Multiset | Secunorm
• Anvendes af både højre-og venstrehåndede

• Låseskruen tillader dig at indstille blad til den ønskede længde      

op til max. 24 mm

• Kniven er lavet af aluminium

• Det fjederbelastet blad trækker sig tilbage med det samme når 

bladet ikke er i forreste position

• Nemt klingeskift, ingen ekstra nødvendige redskaber

• GS-testet for sikkerhed

• Martor art. 118001.02
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416958    Martor Sikkerhedskniv Profi Light | Secunorm
• En alsidig og universel sikkerhedskniv, med funktionelt design

• Egnet til alle almindelige skæreopgaver

• Blad returfunktion: Brugeren fjerner fingeren fra 

fremføringsknappen under skæring, straks skæringen er 

udført, returnerer bladet ind i håndtaget

• Slidstærk plastic sikrer stabilitet og lang levetid

• Vægt kun 44 gram

• Bladet skiftes ved et tryk i bunden.

• Tilhørende knivblad nr. 426981, Martor trapezblad 5232

• GS-testet for sikkerhed

• Martor art. 123001

416966    Martor Sikkerhedskniv Mobilex | Secumax
• Multi sikkerhedskniv til brug i papir, pap og plast

• Klippehøjde indstillelig 1-10 mm

• Lavet af høj kvalitetsplastik.

• Både til højre- og venstrehåndede

• Tilhørende blad nr. 426986 Martor Barberblad

• Martor art. 45137

416967    Martor Sikkerhedskniv, Mizar | Secunorm
• Sikkerhedskniv, med automatisk tilbagetrækning af klinge

• Fremragende til at skære i mange forskellige emballage-

materialer, især pap og folie

• Lavet af en høj plast kvalitet og i et handy ergonomisk design

• Med sin "3 i 1" skyder, er den nem at håndtere og forsvarligt        

låst ved transport når nødvendigt, samt let at udskifte klinge

• Kan bruges af både venstre- og højrehåndede brugere

• Klingen skiftes uden brug af værktøj, enkelt, hurtigt og sikkert

• GS testet for sikkerhed

• Tilhørende blad nr. 426981, Martor Trapezblad 5232

• Martor art. 125001
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416968    Martor Sikkerhedskniv Polycut | Secumax
• Sikkerhedskniv til brug i papir, pap og plastik

• Fast blad

• Martor art. 85000

416969    Martor Engangskniv, 150 | Secumax
• Med maksimal sikkerhed, det skjulte blad sikre at du ikke            

kan komme til skade

• Maksimal brug til at skære, skrabe og ridse

• Ergonomisk formet og meget let (23g)

• En engangskniv alt-i-et værktøj i enhver henseende

• Martor art. 150001.12

416999    Martor Secumax 320
• Sikkerhedskniv til sikker og ubesværet skæring af      

sikkerhedsseler, bælter, tøj, læder etc.

• Lavet af glasfiberforstærket polyamid

• GS Godkendt

• Tilhørende blad 427014

• Martor art. 32000110.02

416971    Martor Combi | Secumax
• "Combi" er en udvikling af Ruck-Zuck sikkerheds kniv,                     

til sikker og ubesværet skæring af autoseler, bælter, tøj,           

læder etc.

• Med speciel skrue til udskiftning af knivblad sikkert og nemt,         

så både bruger og gods er sikret uden at blive beskadiget

• Tilhørende knivblad 426986 Martor Industriklinge 37040

• Martor art. 109137.02

416972    Martor Sikkerhedskniv Profi | Secunorm
• En alsidig og universel sikkerheds-kniv

• Specielt egnet til lange skæreopgaver da den er født med et          

71 mm lang knivblad og en skærelængde på 40 mm

• Funktionelt og prisvindende design

• Blad returfunktion: Brugeren fjerner fingeren fra fremførings 

knappen under skæring, straks skæringen er 

udført, returnerer bladet ind i håndtaget

• Aluminiums kniv sikrer stabilitet og lang levetid

• Kan bruges til venstrehåndede, hvis bladene vendes 180°

• Tilhørende blad nr. 426990, Martor Styroporklinge nr. 7940

• Martor art. 119001.02
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416973    Martor Sikkerhedskniv, 175 | Secunorm
• Lille handy og populær hobbykniv

• Den er meget let, med ergonomisk håndtag, dobbeltsidet        

skyder   og har et nem klingeskift system

• En alsidig sikkerhedskniv

• Tilhørende blad nr. 426987, Martor industriklinge nr. 45

• Martor art. 175001.02

416974    Martor 350 | Secumax
• Sikkerhedskniv med et behageligt greb, og en kombination            

af alsidighed komfort og sikkerhed

• Kniven kan anvendes til skæring i alle standardmaterialer,            

fra film til plast-bånd fra papir til 2-lags pap, samt opdele tape

• Nemt at udskifte klingen

• Tilhørende knivblad 426988 Martor Secumax klinge 3550

• Martor art. 350001.02

416975    Martor Sikkerhedskniv 380 | Secunorm
• Den første langbladet sikkerhedskniv på verdensplan, med en 

skærelængde på næsten 8 cm

• Bladet er uden segmenter

• Låsesystem som sikre at bladet ikke unødigt aktiveres

• Tilhørende knivblad varenr. 426989, Martor Styroporklinge 79

• Martor art. 380001.02

416976    Martor Sikkerhedskniv Profi 25 | Secunorm
• Denne kniv i Profi serien med trapezblad m/spids knivspids

• Skærer let gennem næsten alle materialer

• Kraftig og ergonomisk aluminiums kniv, god kontrol i alle          

skære opgaver

• Kan bruges af højre- og venstrehåndede hvis bladet vendes 180°

• Tilhørende blad nr. 426980, Martor Trapezblad nr. 99

• Martor art. 120001.02

416977    Martor Easysafe | Secumax
• "Easysafe" er en udvikling af Combi sikkerheds kniv,                     

til sikker og ubesværet skæring af autoseler, bælter, tøj,           

læder etc.

• Easysafe har en fremtrædende og spids næse som let kan 

anvendes til at gennemborer plast sække og folie-indpakkede   

paller

• Klingen er skjult og skærer let i sække og folie

• Let udskiftning af knivblad

• Tilhørende blad nr. 426987 Martor Industriklinge 45

• Martor art. 121001.02
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416978    Martor CLIP 63000 | Secunorm

• Martor Sikkerhedskniv Clip 63000

• Velegnet til lagerbrug uden at skære dybt i eksempelvis     

papkassen

• Martor art. 63000.08

416979    Martor Sikkerhedskniv, Profi | Secunorm
• Sikkerhedskniv lavet af aluminium som giver en perfekt  

kontrolleret opskæring

• Anvendes af både venstre- og højrehåndede

• Max skæredybde 8,8 mm

• Med trapezblad nr. 5232/ 426981

• Vægt: 82.5 g

• Martor art. 07110.02

416981    Martor Grafix 502 skalpelkniv
• Det penformede afrundede håndtag muliggør meget præcis 

skæring. 

• GRAFIX 502 er lavet af aluminium for at give en lang levetid

• Tilhørende knivblade CONVEX BLADE NR. 623
• Martor art. Grafix 502

416983    Martor Sikkerhedskniv Filius | Argentax
• Sikkerhedskniv i plast

• Vægt 24,5 gram

• Tilhørende trapezblad 5232/426981

• Martor art. 19152.02

Martor Sikkerhedskniv | Secunorm 500 
• Knivbladet kan udskydes til henholdsvis 5, 9 og 17 mm                 

og er derfor velegnet til at skære i papkasser hvor man vil          

sikre sig at knivbladet ikke rammer indholdet i kassen

• Automatisk tilbagetrækning af knivbladet

• Ergonomisk greb så kniven ligger komfortabelt i hånden

• Knivbladet skiftes uden brug af værktøj, enkelt, hurtigt                   

og sikkert

• Både højre- og venstrehåndet

• Tilhørende knivblade 426996 og 426981

416993    Martor Secunorm 500 | Blad kan udskydes max 17 mm

Martor art. 50000110.02

416994    Martor Secunorm 500 | Blad kan udskydes max   9 mm

Martor art. 50000210.02

416995    Martor Secunorm 500 | Blad kan udskydes max   5 mm

Martor art. 50000310.02
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416945    Martor, Container til brugte blade

• Med slids i låg til indføring af knivblade

• Når containeren er fyldt, drejes låget over til rød knap

• Containeren er nu låst | Bladene er sikkert bortskaffet!

• Monteres på væg, rør, borde vha. 6946

• Dimension 100x100x210 mm

416946    Martor, Beslag til container
• Martor, Beslag til container

• Beregnet til montering af 6945 Martor Container på rør, borde, 

vægge og lignende
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426980    Martor Trapezblad nr. 99.70
• Til Martor Maxisafe kniv

• Dimension: 60 x 19 x 0,63 mm

• 10 stk./pk.

426981    Martor Trapezblad nr. 5232
• Til Martor Profi/Mizar kniv

• Dimension: 53 x 19 x 0,63 mm

• 10 stk./pk.

426982    Martor blad nr. 92
• Til Martor Martego sikkerhedskniv

• Dimension: 26 x 18,5 x 0,4 mm

• 10 stk./pk.

426983    Martor Triangelblad nr. 760
• Knivblad model 760

• Dimension 17,1 x 19 x 0,5 mm

• 10 stk./pk.

426984    Martor Barberblad nr. 37020
• Til Martor Mobilex Sikkerhedskniv

• Dimension: 43 x 22 x 0,2 mm

• 10 stk./pk.

426986    Martor Barberblad 37040
• Til Martor Secumax Combi Sikkerhedskniv

• Dimension: 43 x 22,2 x 0,4 mm

• 10 stk./pk.

426987    Martor Barberblad nr. 45
• Martor Industriklinge

• Til Secumax Easysafe Sikkerhedskniv

• Dimension: 39 x 18,4 x 0,3 mm

• 10 stk./pk
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426988    Martor Secumax blad nr. 3550
• Til Secumax 350 Sikkerhedskniv

• Dimension: 38,9 x 25,8 x 0,3 mm

• 10 stk./pk.

426989    Martor Styropor blad nr. 79
• Blad til Secunorm 380

• Uden segmenter

• Dimension: 109,5 x 17,9 x 0,5 mm

• 10 stk./pk.

426990     Martor Styropor blad nr. 7940
• Blad til Secunorm Profi 40 Sikkerhedskniv

• Uden segmenter

• Dimension: 71,2 x 17,7 x 0,5

• 10 stk./pk.

426991    Martor Barberblad 37030
• Blad til Secumax knive

• Dimension: 43 x 22 x 0,3 mm

• 10 stk./pk.

426992    Martor Trapezblad nr. 60099
• Til Secupro 625 Sikkerhedskniv

• Med studs spids og stump knivspids

• Dimension: 55,5 x 19 x 0,63 mm

• 10 stk./pk.

426993    Martor Skalpelblad nr. 11.50
• Til Trimmex og Grafix knive

• Dimension: 41,5 x 5,9 x 0,4 mm

• 10 stk./pk.

426994    Martor Skalpelblad nr. 606
• Til Trimmex knive

• Dimension: 31,1 x 5,7 x 0,5 mm

• 10 stk./pk.
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426995    Martor Krogblad nr. 98 
• Til Secupro 625

• Dimension: 54 x 19 x 0,63 mm

• 10 stk./pk.

426996    Martor blad m/stump spids nr. 65232
• Til Secunorm knive

• Dimension: 55,5 x 19 x 0,63 mm

• 10 stk./pk.

426997    Martor Scalpelblad nr. 34
• Tin-coated

• Dimension: 57 x 18,8 x 0,4 mm

• 10 stk./pk.
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446900    Jewel, Delfinkniv, ergo, blå

• Jewel delfinkniv til trapezblad

• Udført i blå sprøjtelakeret aluminium

• Indvendig magasin med reserveblade

• Med udskydelig blad

446905    Jewel, Delfinkniv ergo, standard

• Jewel delfinkniv til trapezblad

• Udført i aluminium

• Indvendig magasin med reserveblade

• Med udskydelig blad

446915    Jewel, sikkerhedskniv, ergo
• Sikkerhedskniv til trapezblad

• Bladet springer automatisk ind, når knappen slippes

• Med gummibelægning for fast og sikkert greb

446916    Jewel, Sikkerhedskniv
• Kombinerer særdeles høj sikkerhed med evnen til at skære 

plaststropper, kabelbindere, plastfolie, papir, bølgepap mm.

• Krogbladet er velegnet til at bryde tape på papkasser og fx snor og 

tynde ledninger

• Begge blade kan udskiftes

446822    Jewel krogblad til sikkerhedskniv F200
• Jewel krogblad

• Til Jewel Sikkerhedskniv F200 | varenr. 446916

• 10 stk. klar dispenser

446823    Jewel ligeblad til sikkerhedskniv F200
• Jewel ligeblad

• Til Jewel Sikkerhedskniv F200 | varenr. 446916

• 10 stk. klar dispenser
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446840    Lindblom Isoleringskniv

• Lindblom, Type 7001 Isoleringskniv

• Håndværkermodel - rustfri, træskaft

• Dobbelt slebet

• Total længde: 420 mm

• Blad længde: 280 mm

• Blad bredde: 25 mm

446842    Lindblom Isoleringskniv
• Lindbloms, Type 7000 Isoleringskniv

• Håndværkermodel - rustfri, plastskaft

• Total længde: 480 mm

• Blad længde: 340 mm

• Blad bredde: 50 mm

446844    Lindbloms Isover isoleringskniv
• Velegnet til ISOVER isoleringsmateriale

• Total længde: 422 mm

• Blad længde: 278 mm

• Blad bredde: 30 mm

446846    Lindbloms Håndværkerkniv
• Lindbloms, Type 5000

• Håndværkerkniv, rustfri

• Med knivskede & ergogreb

• Dobbelt hærdet blad HRC58-60

• Længde m/skede 230 mm

• Klingelængde 100 mm

446848    Lindbloms Montørkniv
• Lindbloms, Type 3001-2

• Montørkniv rustfri

• Med knivskede & ergogreb

446850    Lindbloms El kniv
• Lindbloms,Type 3001-3

• El kniv, rustfri

• Med knivskede & ergogreb
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446852    Lindbloms Stemmejern

• Lindbloms Type 5001-2

• Stemmejern m/knivskede og ergogreb

446930    Durham, HT14 kniv
• Durham Duplex kniv model HT14

• Kniv udført i aluminium til trapezblad

• Med udskydeligt blad
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Tajima Trapezblade sort coated blade
• Tajima VRB10B Trapezblade

• Bladene er sortcoated med teflonbelægning

• Giver længere skarphed og rustresistens

• Smudsafvisende

• 10 stk. sikkerhedsdispenser

• Leveres på SB-kort

466002    Tajima VRB10B Trapezblade sortcoated 10 stk./disp.  

466003    Tajima VRB100B Trapezblade sortcoated 100 stk./pk.

466005    Tajima Krogblade
• Tajima HKB-10B Krogblade

• 10 stk. sikkerhedsdispenser

• Fineste stålkvalitet SK2

• Leveres på SB-kort

• Dimension: 70 x 26 x 18 mm

Tajima LCB30N
• Tajima 9 mm blade

• Blade med 8 segmenter | 80x9x0,38 mm

• 10 stk. i sikkerhedsdispenser 

• Kvalitet SK2

466010    Tajima LCB 30 Knivblade 10 stk./pk. – SB ophæng

466020    Tajima LCB 30 N Knivblade 10 stk./pk.

464350   Premium 9 mm sortcoated knivblad
• Tajima PREMIUM 9 mm

• Sort coated knivblad med 30° vinkel

• 10 stk. dispenser

• Kvalitet SK2

Tajima 18 mm knivblade LCB 50
• Tajima 18 mm blade

• Blade med 8 segmenter | 100x18x0,5 mm

• 10 stk. i sikkerhedsdispenser

• SB ophæng

• Kvalitet SK2

466030    Tajima LCB 50N, 10 stk./pk

466050    Tajima LCB 50N, Dispenser 10 stk./pk.

466060    Tajima LCB 50XL, klinger 50 stk./pk 
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466051    Tajima 18 mm knivblade uden segmenter
• Tajima 18 mm blade

• Blade u/segmenter | 100x18x0,5 mm

• 10 stk. i plastboks

• Kvalitet SK2

466040    Tajima 18 mm LCB 50D knivblade
• Tajima 18 mm blade

• Blade med 14 segmenter | 100x18x0,5 mm

• 10 stk. i sikkerhedsdispenser

• Kvalitet SK2

Tajima 18 mm sortcoated knivblade 
• Tajima LCB 50 Racer Black Blade 

• Tajima Black 18 mm blade

• Teflonbelagt blad |100x18x0,5 mm

• Smuds-/rustafvisende overflade

• Skarpere blad med 22° hældning

• 10 stk. sikkerhedsdispenser

466052    Tajima LCB 50RBC | Dispenser 10 stk./pk.

466062    Tajima LCB 50RBC | Dispenser 50 stk./pk.

464356    Tajima CB 50RB | Dispenser 10 stk./pk.

Tajima 25 mm LCB 65 klinger
• Tajima 25 mm blade

• Blade med 8 segmenter | 126x25x0,7mm

• Plast-boks på SB-ophæng

• Kvalitet SK2

466080    Tajima LCB 65 klinger 10 stk./pk.

466085    Tajima LCB 65 klinger 20 stk./pk.

464358    Premium 25 mm sortcoated knivblad
• Tajima PREMIUM 25 mm CB65RB

• Teflonbelagt og rustafvisende blad 

• 10 stk./pk.

466081    Tajima 25 mm knivblade uden segmenter
• Tajima 25 mm blade

• Blade u/segmenter | 126x25x0,7 mm

• 10 stk. i plastboks

• Kvalitet SK2
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466090    Tajima CB93 klinger 18 mm

• Tajima 18 mm blade

• Knivblad | 56x18 mm

• 10 stk. dispenser

• Passer til LC959 sikkerhedskniv | varenr. 404049

• Kvalitet SK 2

466018    Tajima sikkerhedsbox
• Sikkerhedsboks til brugte knivblade

• Med slids, så man kan brække det brugte segment                  

direkte ned i boksen, uden at røre det

• Passer både til 9, 18 og 25 mm knivblade

• Kan åbnes og tømmes for indhold

• Praktisk størrelse, nem at have i lommen

466017    Tajima knivskede m/lås
• Tajima Knivskede med lås og bælte strop

• Passer til følgende knive:                                                             

varenr. 404065+404075+404047+404066+404067
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467000    Lutz HG 65 Krogblad
• Lutz HG 65 krogblad

• Svarer til Stanley 1995

• Velegnet til linoleum

• 10 stk. plastdispenser med sikker fremføring

• Dimension: 55,0x18,7x0,65 mm

• Kvalitet SK3

467004    Lutz, TL 65 m Trapez blad
• Med centerhul

• 52 mm/centerhus Ø: 7,1 mm

• 10 stk./pk.

467005 Lutz T65 Trapez blad
• 5 stk. dispenser

467009 Lutz TL 65M Special Trapezblad
• Rustfri stål trapezblad 

• Dimension 61x18,7x0,80 mm

• 7,1 mm centerhul

• 100 stk./pk.

• Kvalitet SK3

Lutz H 65 Krogblad m/4 huller 
• Svarer til Stanley 1996N

• Velegnet til tagpap

• Udført i høj kvalitet - SK3

• 10 stk. plastdispenser med sikker fremføring

• Dimension: 48,2x18,7x0,65 mm

467011    Lutz H 65 Krogblad m/4 huller | 10 stk./pk.

467012    Lutz H 65 Krogblad m/4 huller | 100 stk./pk.

Lutz Skalpelblad 7252 (5901)
• Lige universal-knivblad

• Specielt egnet til lettere skæreopgaver som modellering og 

forarbejdning

• Dimension: 59,4x11,10x0,65 mm

467018    Lutz skalpelblad 7252 (5901) | 10 stk./pk.

467019    Lutz skalpelblad 7252 (5901) | 50 stk./pk.
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467020    Lutz H65 Krogblad
• Velegnet til linoleum

• 10 stk. plastdispenser med sikker fremføring.

• Dimension: 50,7x18,7x0,65 mm

• Kvalitet SK3

Lutz TGL50 Trapezblad Rel Stanley 1991
• Udført i høj kvalitet - SK3

• Svarer til Stanley 1991

• Dimension:50,0x18,7x0,4 mm

467024    Lutz TGL50 Trapez blad | 10 stk./pk.

467028 Lutz TGL 50XL Trapez blad |100 stk./pk.

Lutz TGL 65 Trapezblad Rel. Stanley 1992
• Udført i høj kvalitet - SK3

• Svarer til Stanley 1992

• 10 stk./plastdispenser med sikker fremføring

467030    Lutz TGL 65 | 10 stk./pk.

467040    Lutz TGL 65XL100 | 100 stk./pk. 

467032    Lutz 65/61 Rel. Stanley 1992
• Med titanbelægning

• 10 stk./sikkerhedsdispenser

• Dimension: 61,0x18,7x0,65 mm

467042    Lutz TG65-1020-100 Stanley 1992
• Titaniumbelagt

• Trapetz blad m/styrehul

• Dimension: 61,0x18,7x0,65 mm

467050    Lutz AB10 | 9 mm blade
• 9 mm blade med 8 segmenter

• 10 stk./sikkerhedsdispenser

• Dimension: 80,0x9,1x0,4 mm
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467060    Lutz AB2 | 18 mm blade
• Blade med 8 segmenter 

• 10 stk./Sikkerhedsdispenser

• Dimension: 100x17,7x0,5 mm

• Kvalitet SK3

467061    Lutz AB2  Sorte | 18 mm blade
• Ekstra skarpe sortcoated knivblade 

• Blade med 8 segmenter 

• 10 stk./Sikkerhedsdispenser

• Dimension: 100x17,7x0,5 mm

• Kvalitet SK3

Lutz AB2 18 mm blade TIN
• Lutz Titaniumbelagt 18 mm blade

• Bevarer skarpheden 3 gange længere

• 10 stk. pakning

• Dimension: 100x17,7x0,5 mm

• Kvalitet SK3

467062    Lutz AB2 18 mm blade TIN | 10 stk./pk.

467070    Lutz AB2 XL100 18 mm blade TIN | 100 stk./pk.

467071    Lutz 18 mm bølgeblad
• Bølgeblad med segmenter | Velegnet til at skære 

isoleringsmateriale

• 10 stk./pk.

• Dimension: 100x17,7x0,5 mm

467080    Lutz AB8 25 mm blade
• Blade med 8 segmenter  

• Dimension: 126,6x25,0x0,7 mm

• 10 stk. i softpack

• Kvalitet SK3

467083    Lutz AB10, 9 mm rustfri knivblad
• Lutz 9 mm blade

• Rustfri blade med 8 segmenter 

• Dimension: 80,0x9,1x0,40 mm

• 10 stk. dispenser

• Kvalitet SK3
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Lutz AB10 9 mm uden segmenter
• Blade uden segmenter  

• Dimension: 80,0x9,1x0,4 mm

• Kvalitet SK3

467084    Lutz AB10 9 mm uden segmenter | 10 stk./pk.

467085    Lutz AB10 9 mm uden segmenter | 100 stk./pk.

467089    Lutz AB2 18 mm uden segmenter 
Blade uden segmenter | 

• Dimension:100,0x17,7x0,5mm

• 10 stk./sikkerhedsdispenser 

• Kvalitet SK3

467089    Lutz AB2 18 mm uden segmenter | 10 stk./pk.

467090    Lutz AB2 18 mm uden segmenter | 100 stk. pk.

467095    Lutz Krogblad med segmenter
• Lutz krogblad som ”bræk-af blad” med 4 segmenter

• 10 stk./sikkerhedsdispenser

• Dimension: 104,5 x 17,7 x 0,50 mm, 

• Kvalitet SK3

468000    Assist 9 mm knivblad 
• Blade med segmenter 

• Dimension: 80x9x0,33 mm

• 10 stk. plastboks

• Kvalitet SK4

Assist 18 mm knivblad
• Blade med segmenter 

• Dimension: 100,0x18,0x0,53 mm

• 10 stk. pakning

• Kvalitet SK4

468010    Assist 18 mm knivblad |10 stk./pk.

468015    Assist 18 mm knivblad | 50 stk./pk.
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Assist 18 mm klinger | Sortcoated
• 18 mm blade

• m/segmenter

• SK 4

468020    Assist 18 mm sortcoated knivblade | 10 stk./pk.

468025    Assist 18 mm sortcoated knivblade | 50 stk./pk.

468017    Assist 25 mm knivblad 

• Blade med segmenter

• 10 stk./pk.

• Kvalitet SK4
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50136143    Raaco Sortimentsæske Assorter 6-12
• Sortimentsæske med 12 faste rum

• Lukkes ved hjælp af skydelås

• HxBxD: 32x175x143 mm

50136266    Raaco Sortimentsæske Carrylite 55 5x10-0

• Sortimentsæske kan inddeles i mindre rum med                                                                                 

indsatse 55 eller skumindlæg

• Forsynet med 2 skydelåse og håndtag

• Fremstillet af polypropylen (PP) samt stærkt lag                              

af polykarbonat (PC)

• HxBxD: 79x413x330 mm

50136273    Raaco CarryLite 55 Sortimentsæske
• Raaco Sortimentsæske med 25 indsatse

• 25 indsatse:

10 x A9-1

10 x A8-1

5 x A7-1

• Forsynet med 2 skydelåse og håndtag.

• Fremstillet af polypropylen (PP) samt stærkt låg                              

af polykarbonat (PC)

• HxBxD: 57x413x330 mm

50136303    Raaco Sortimentsæske Carrylite 80 5x10-0
• Sortimentsæske kan inddeles i mindre rum med indsatse 80 eller 

skumindlæg

• Forsynet med 2 skydelåse og håndtag

• Fremstillet af polypropylen (PP) samt stærkt lag af                     

polycarbonat (PC) 

• HxBxD: 57x413x330 mm

50136310    Raaco CarryLite 80 Sortimentsæske
• Raaco Sortimentsæske med 15 indsatse

• 15 Indsatse:

10 x BA7-1

5 x BA8-1

5 x A7-1

• Forsynet med 2 skydelåse og håndtag

• Fremstillet af polypropylen (PP) samt stærkt låg af                 

polycarbonat (PC)

• HxBxD: 79x413x330 mm
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50138277    Raaco Boxxser 55 4x4-9
• Sortimentsæske med udtagelig indsatse til smådele

• Kan kombineres med ½ Open Pouch i Tool Taco serien

• HxBxD: 55x241x225 mm

50138307    Raaco Boxxser 55 5x5-13
• Sortimentsæske med 13 udtagelige indsatse til smådele:

5xA9-1

2xA9-2

2xA9-4

4xA8-1

• Med kombineret lukke og låse mekanisme

• HxBxD: 55x298X284 mm

50138338    Raaco Boxxser 55 6x6-12
• Sortimentsæske med 12 udtagelige indsatse til smådele:

4xA9-1

2xA9-2

1xA8-2 

4xA7-1

1xA7-2

• Med kombineret lukke og låse mekanisme

• HxBxD: 55x354x323 mm

50134897    Raaco Boxxser 55 5x10-45

• Sortimentsæske med 45 udtagelige indsatse til smådele:

40xA9-1

5xA8-1 

• Med kombineret lukke og låse mekanisme

• HxBxD: 55x421x361 mm

50134910    Raaco Boxxser 80 5x10-14 

• Sortimentsæske med 14 udtagelige indsatse til smådele:

6xBA8-1

2xBA8-2

1xBA8-3

4xA7-1

1xBA7-2

• Med kombineret lukke og låse mekanisme

• HxBxD: 78x421x361 mm
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50134989    Raaco Boxxser 80 8x8-20

• Sortimentsæske med 20 udtagelige indsatse til smådele:

14xBA8-1

1xBA8-2

2xBA8-3

1xBA7-1

2xBA6-1

• Med kombineret lukke og låse mekanisme

• HxBxD: 78x465x401 mm

50136341    Raaco CarryLite 150-9 Sortimentsæske

• Raaco Sortimentsæske med 8 flytbare skillevægge til  

ruminddeling

• Forsynet med 2 skydelåse og håndtag

• Fremstillet af polypropylen (PP) samt stærkt låg af       

polycarbonat (PC)

• HxBxD: 147x413x330 mm

50136242    Raaco HandyBox 55x4
• Raaco HandyBox 55x4

• Bærbar box med:

2 stk. Assorter 55 4x8-15

2 stk. Assorter 55 4x8-17

• HxBxD: 310x376x265 mm

50137966 Raaco Handy Boxxser 4x5x5
• Raaco HandyBoxxser-system

• Designet til smart opbevaring og transport af Boxxser 

sortimentsæsker

• Leveres inkl.:

4 stk. Boxxser 55 5x5-15

• HxBxD: 342x347x305 mm
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51135207    Raaco, Box 15" 
• Praktisk 15” værktøjskasse i slagfast plast 

• Udtagelig bakke, bærehåndtag og lås

• HxBxD: 210 x 395 x 220 mm

51135221    Raaco, Box 17" 
• Praktisk 17” værktøjskasse i slagfast plast 

• Udtagelig bakke, bærehåndtag og lås

• HxBxD: 229 x 442 x 223 mm

51135238    Raaco, Box 20" 
• Praktisk 20” værktøjskasse i slagfast plast 

• Udtagelig bakke, bærehåndtag og lås

• HxBxD: 260 x 518 x 275 mm

51136570    Raaco Værktøjskasse Compact 20
• Robust Værktøjskasse af polypropylen (PP)

• Værktøjskasse med udtagelig bakke og skuffer                                      

til småting

• Inkl. 6 indsatse til inddeling af bakken

• HxBxD: 190 x 474 x 239 mm

51136617    Raaco Værktøjskasse Compact 50
• Robust Værktøjskasse af polypropylen (PP)

• Værktøjskasse med udtagelig bakke

• Inkl. 10 indsatse til inddeling af bakken samt skillevægge                       

til inddeling af bunden

• Hjul og bærerem kan monteres – ekstra tilbehør

• HxBxD: 260 x 621 x 311 mm

51715010    Raaco T10 Værktøjskasse 12"
• Praktisk lille 12" værktøjskasse i slagfast plast med udtagelig 

bakke

• HxBxD: 170 x 290 x 127 mm
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51715034   Raaco T12 Værktøjskasse 16"

• Praktisk 16" værktøjskasse i slagfast plast

• Opbevaringsrum i låg til småting og en udtagelig bakke

• HxBxD: 217 x 400 x 166 mm

51136587    Raaco Compact 27 Værktøjskasse
• Værktøjskasse med udtagelig bakke og 2 skuffer til småting

• Inkl. 6 indsatser til inddeling af bakken eller skufferne.

• Robust værktøjskasse af polypropylen (PP)

• HxBxD: 248 x 474 x 239 mm

51136594    Raaco Compact 37 Værktøjskasse
• Med udtagelig bakke. Inkl. 7 indsatser til inddeling af bakken     

samt skillevægge til inddeling af bunden

• Robust værktøjskasse af polypropylen (PP)

• Hjul og bærerem kan monteres - ekstra tilbehør

• HxBxD: 230 x 540 x 296 mm

51136600    Raaco Compact 47 Værktøjskasse
• Med udtagelig bakke og 2 skuffer til småting

• Inkl. 7 indsatser til inddeling af bakken eller skufferne samt 

skillevægge til inddeling af bunden

• Robust værktøjskasse af polypropylen (PP)

• Hjul og bærerem kan monteres - ekstra tilbehør

• HxBxD: 292 x 540 x 296 mm

51137195    Raaco Open ToolBox Værktøjskasse
• Åben værktøjskasse med 3 rum til opbevaring af værktøj           

samt skuffe til småt værktøj og tilbehør

• Fremstillet af slagfast polypropylen (PP)

• HxBxD: 230 x 476 x 228 mm
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51139557    Raaco ToolCase Premium XLT – 79
• Værktøjskuffert i Trolleyversion 

• Med 79 elastiske værktøjslommer og en bakke til inddeling

af bunden

• Indeholder:

- 11 værktøjslommer på låget af bunden 

- 5 indsatse i bakken

- Dobbeltsidet værktøjstavle m/28+17 -

- Værktøjslommer

- Enkeltsidet tavle m/23 værktøjslommer

- Dokumentlomme

• HxBxD: 410 x 485 x 250 mm 

51139564    Raaco ToolCase Superior XLT – 23/6F
• Værktøjskuffert i Trolleyversion 

• Med en kombination af elastiske værktøjslommer og              

Raaco Open ToolFix værktøjsholdere samt en bakke til         

inddeling

af bunden

• Indeholder:

- 2 Open ToolFix værktøjsholdere på låget                 

af bakken 

- 5 indsatse i bakken

- Dobbeltsidet værktøjstavle m/4 Open ToolFix 

værktøjsholdere 

- Enkeltsidet tavle m/23 værktøjslommer

- Dokumentlomme

• HxBxD: 410 x 485 x 250 mm 

51139779    Raaco ToolCase Basic L – 48
• Værktøjskuffert med 48 elastiske værktøjslommer                          

og en bakke til inddeling af bunden

• Indeholder:

- 10 værktøjslommer på låget af bakken 

- 3 indsatse i selve bakken

- Dobbelsidet værktøjstavle m/24-14    

værktøjslommer

• HxBxD: 410 x 485 x 250 mm 
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Raaco Toolchest  Værkstedsvogn
• Opbevarings Box til opbevaring og transport af 

store maskiner og værktøj

• Med hjul og ergonomisk håndtag

• Værktøj kan fæstnes i låget

• Indeholder: 2 praktiske værktøjsbakker

51715706    Toolchest   75 Værkstedsvogn | 75 L - 416x675x472 mm

51715720    Toolchest 100 Værkstedsvogn | 100 L - 493x775x472 mm

Raaco FlightCase Vand- og støvtæt kuffert
• Lever op til kravene fra ISO IP67

• Fremstillet af højkvalitets plast (PP) som er resistent over             

for kemikalier og velegnet til brug i de fleste omgivelser

• Luftventilen udligner trykket når kufferten transporteres              

med luftfragt

51738002    FlightCase 3 vand- og støvtæt kuffert | 148x300x336 mm

51738019    FlightCase 4 vand- og støvtæt kuffert | 176x366x464 mm

51738026    FlightCase 5 vand- og støvtæt kuffert | 211x428x555 mm

Raaco ToolBag PRO værktøjstaske 
• Professionel værktøjstaske med hård bund og mange lommer, 

samt stort rum i taskens fulde længde til stort værktøj

• Kraftige gummifødder og stærkt metalhåndtag med gummigreb 

inkl. bærerem med skulderpude

51760331    16" ToolBag PRO værktøjstaske | 264x419x206 mm

51760348    20" ToolBag PRO værktøjstaske | 285x508x233 mm

51760232    Raaco Tool Trolley værktøjstaske
• Trolley med fastmonteret værktøjstaske

• Fremstillet af slidstærkt polyester og indeholder ind- og udvendige 

lommer/værktøjsholdere, samt aftagelig bærerem

• Det store indvendige rum er opdelt ved hjælp af en flytbar 

skillevæg og påsat velcro i siderne til montering af Tool Fix (ekstra 

tilbehør)

• Bæreevne 40 kg.
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54137393    Raaco Skuffereol 1248-01

• Skuffereol med 48 skuffer af typen 150-01

• Skufferne kan inddeles i 16 rum ved hjælp af                    

skillevægge - ekstra tilbehør

• Kabinet fremstillet af lakeret stål og skuffer af polypropylen (PP)

• HxBxD: 552 x 306 x 150 mm

54137478    Raaco Skuffereol 918-02
• Skuffereol med 18 skuffer af typen 150-02

• Skufferne kan inddeles i 3 rum ved hjælp af                     

skillevægge - ekstra tilbehør

• Kabinet fremstillet af lakeret stål og skuffer af polypropylen (PP).

• HxBxD: 417 x 306 x 150 mm
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56118330    Raaco Lagerkasse vægpanel
• Stålpanel til lagerkasser med 48 udstansninger.

• Farve: Galvaniseret

• HxBxD: 440 x 520 x 11 mm

56118347    Raaco Hulplade til væg
• Hulplade til Super Clip.

• Galvaniseret stål

• HxBxD: 440 x 520 x 11 mm

56120982    Raaco Hulvæg SC38 + FIX
• Professionel startsæt til optimal udnyttelse af værkstedet

• Består af:

- 4 galvaniserede hulplader

- 38 assorterede SuperClips 

- 2 Raaco Fix small

- Leveres uden værktøj

• Dimension: 880 x 1040 mm

Raaco Eurobin transparent lagerkasse
• Stabelbar lagerkasse

56130097    EUROBIN 2,   0,8 l - HxBxD:  74 x 103 x 165 mm

56130103    EUROBIN 3,   2,9 l - HxBxD: 127 x 145 x 240 mm

56130110    EUROBIN 4, 10,0 l - HxBxD: 155 x 205 x 333 mm

56130127    EUROBIN 5, 19,8 l - HxBxD: 184 x 312 x 470 mm

Raaco Lagerkasse
• Blå lagerkasse 

• Fremstillet af polypropylen (PP)

56136631    Lagerkasse   2-80 – Dækker over 1x2 udstansninger

HxBxD: 50 x 125 x 133 mm

56136648    Lagerkasse 3-160 – Dækker over 1x3 udstansninger

HxBxD: 75 x 125 x 173 mm

56136655    Lagerkasse 4-280 – Dækker over 1x4 udstansninger

HxBxD: 101 x 125 x 288 mm

56136662    Lagerkasse 5-460 – Dækker over 1x5 udstansninger

HxBxD: 126 x 125 x 300 mm

56136679    Lagerkasse EB13 – Dækker over 2x8 udstansninger

HxBxD: 200 x 256 x 365 mm
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56139182    Raaco Boltreol BWP 32 X 3
• Fleksibel reol med flytbare lagerkasser af typen 3-160 i blå

• Opbygget af modulpaneler, som til enhver tid kan udbygges

• Består af 2 stk. galv. stålplader og 32 blå lagerkasser

• Panel: 440 x 1040 mm

• Kasse: 75 x 125 x 173 mm

Raaco Værkstedsreol
• Værkstedsreol med 5 hylder

• Bæreevne 100 kg. pr. hylde jævnt fordelt

• Stolperne kan deles til halv højde 

• Udført i kraftig galvaniseret stål – samles uden brug af    

krydsbeslag eller hjørnestivere

56144728    Raaco Værkstedsreol - HxBxD: 2000 x 920 x 310 mm

56144735    Raaco Værkstedsreol - HxBxD: 2000 x 920 x 430 mm

Raaco Påbygningssektion
• Påbygningssektion med 5 hylder 

• Bæreevne 100 kg. pr. hylde - jævnt fordelt

• Stolperne kan deles til halv højde 

• Udført i kraftig galvaniseret stål – samles uden brug af  

krydsbeslag eller hjørnestivere

56144742    Raaco Påbygningssektion - HxBxD: 2000 x 920 x 310 mm

56144759    Raaco Påbygningssektion - HxBxD: 2000 x 920 x 430 mm

56126908    Raaco Værkstedsreol
• Værkstedsreol med 4 hylder - dybde 400 mm

• Bæreevne 100 kg. pr. hylde jævnt fordelt

• 8 stolper på hver 850 mm

• Udført i kraftig galvaniseret stål – samles uden brug af    

krydsbeslag eller hjørnestivere

• Dimension HxBxD: 1700 x 920 x 430 mm



Gruppe 58

Raaco Rør holder
• Farve: Sort

58103169    Clip 8 50 mm rørholder – HxBxD: 114x59x77  | 1 stk./pose

58110679    Clip 8 30 mm rørholder – HxBxD:   80x37x57  | 4 stk./pose

58108928    Raaco Boremaskine holder
• 4 stk./pose

• Farve: Sort

58110532    Raaco Clip Mix 53
• Farve: Sort

• 53 assorterede Super Clip. Indeholder: 

10 x 1-30, 2 x 1-60, 1 x 1-90, 1 x 2-30, 1 x 2-60, 

6 x 3-25, 3 x 3-50, 2 x 4-40, 1 x 4-50, 2 x 5-17, 

1 x 5-20, 4 x 6-12, 4 x 6-18, 4 x 6-24, 6 x 8-30, 1 x 8-50, 

2 x 10, 1 x 11 og 1 x 12

Raaco Clip 6 Fjederklemme
• 6 stk./pose

• Farve: Sort

58110631    Clip 6 12 mm Fjerderklemme - HxBxD: 60x27x37 mm

58110648    Clip 6 18 mm Fjerderklemme - HxBxD: 60x27x46 mm

58110655    Clip 6 24 mm Fjerderklemme - HxBxD: 60x33x56 mm

Raaco Clip 1 Enkeltkrog
• 5 stk./pose

• Farve: Sort

58110709    Clip 1 30 mm Enkeltkrog - HxBxD: 60x27x47 mm

58110716    Clip 1 60 mm Enkeltkrog - HxBxD: 60x27x79 mm

58110723    Clip 1 90 mm Enkeltkrog - HxBxD: 60x27x107 mm

Raaco Clip 2 Dobbeltkrog
• 3 stk./pose

• Farve: Sort

58110730    Clip 2 30 mm Dobbeltkrog - HxBxD: 60x27x47 mm

58110747    Clip 2 60 mm Dobbeltkrog - HxBxD: 60x27x79 mm
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Raaco Clip 3 Vinkelkrog
• 5 stk./pose

• Farve: Sort

58110754 Clip 3 25 mm Vinkelkrog - HxBxD: 60x27x47 mm

58110761 Clip 3 50 mm Vinkelkrog - HxBxD: 60x27x71 mm

58110778 Clip 3 75 mm Vinkelkrog - HxBxD: 60x27x96 mm

Raaco Clip 4 Hammerholder
• 3 stk./pose

• Farve: Sort

58110785 Clip 4 40 mm Hammerholder - HxBxD: 61x44x70 mm

58110792 Clip 4 50 mm Hammerholder - HxBxD: 61x50x79 mm

Raaco Clip 5 Tangholder
• 3 stk./pose

• Farve: Sort

58110808    Clip 5 17 mm Tangholder - HxBxD: 60x45x53 mm

58110815    Clip 5 20 mm Tangholder - HxBxD: 60x62x61 mm

58770019 Raaco Clip 14 Vinkelsliberholder
• 1 stk./pose

• Farve: Aluminium

• HxBxD: 15x177x60 mm

Raaco Tool Fix
• Smart holder til sikker opbevaring af værktøj

• Holderens kerne er fremstillet af fleksibelt gummi, der giver 

mulighed for at opbevare forskellige former for værktøj side om 

side.

• Udenpå er holderen forsynet med velcro, så den let monteres

• Værktøj medfølger ikke

• Farve: Grå

58136020    Raaco 1/4 Tool Fix HxBxD:150x118x40 mm

58136037    Raaco 1/2 Tool Fix HxBxD:150x238x40 mm
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Raaco Indsats 55
• Indsats 55 A9-1.

• Kan bl.a. anvendes til Assorter 55, Boxxser 55, CarryLite 55, 

Compact, skuffe 250-3 og bakke i ToolCase

• Fremstillet af polypropylen (PP)

• Farve: Klar

58100274    Indsats 55 A9-1

58103695    Indsats 55 A7-2

58105576    Indsats 55 A6-1 

58105583    Indsats 55 A7-1

58105590    Indsats 55 A8-1 

58114578    Indsats 55 A9-2

58114585    Indsats 55 A9-4

58114592    Indsats 55 A8-2

58114608    Indsats 55 A8-3

58114653    Indsats 55 A9-3 

Raaco Indsats 80
• Indsats 80 BA8-1

• Kan bl.a. anvendes til Assorter 80, Boxxser 80, CarryLite 80 og 

bakke i ToolCase

• Fremstillet af polypropylen (PP)

• Farve: Klar

58119276    Indsats 80 BA8-1

58119283    Indsats 80 BA8-2

58119290    Indsats 80 BA8-3 

58119306    Indsats 80 BA7-1

58119313    Indsats 80 BA7-2

58119320    Indsats 80 BA6-1
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Diamant hulsave til fliser

Gruppe 69                               
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Bajonet- og nedstrygerklinge

Nedstryger, uddriver og vaterpas

Deepcut hulsave til metal/træ
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MPH HM hulsave til træ
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SCS hulsave til tyndplader

SM Carbide hulsave til metal

Starrett holder til hulsave
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Starrett FCH    FastCut hulsave - Bi-metal
• Velegnet til træ, metal, rustfrit stål og plast

• Skæredybde 41 mm - ideel til at skære metal på mere end 3 mm

• Slebne tænder med variabel afstand og positiv hældning, sikrer 

effektiv bortledning af spåner i tykke materialer

• Bi Metal hulsave med 8 % Cobalt øger hårdheden på fortandingen 

og øger standtiden

600014 - Starrett FCH0096 14 mm

600016 - Starrett FCH0058 16 mm

600017 - Starrett FCH1016 17 mm
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Starrett DCH    DeepCut hulsave - Bi-metal
• Velegnet til brug på træ, metal, rustfri stål og plast

• DeepCut Hulsave har en skæredybde 51 mm - ideel til                   

at skære metal i mere end 3 mm tykkelse

• Slebne tænder med variabel afstand og positiv hældning,          

sikrer effektiv bortledning af spåner i tykke materialer

• Bi Metal hulsave med 8 % Cobalt øger hårdheden på     

fortandingen og øger standtiden

• DeepCut hulsave findes i størrelse fra 19 – 210 mm

610019 - Starrett DCH0034 19 mm

610020 - Starrett DCH2532 20 mm

610021 - Starrett DCH1036 21 mm

610022 - Starrett DCH0078 22 mm

610024 - Starrett DCH1056 24 mm

610025 - Starrett DCH0100 25 mm

610027 - Starrett DCH0116 27 mm

610029 - Starrett DCH0118 29 mm

610030 - Starrett DCH0136 30 mm

610032 - Starrett DCH0114 32 mm

610033 - Starrett DCH0156 33 mm

610035 - Starrett DCH0138 35 mm

610037 - Starrett DCH0176 37 mm

610038 - Starrett DCH0112 38 mm

610040 - Starrett DCH0196 40 mm

610041 - Starrett DCH0158 41 mm

610043 - Starrett DCH1116 43 mm

610044 - Starrett DCH0134 44 mm

610046 - Starrett DCH11136 46 mm

610048 - Starrett DCH0178 48 mm

610051 - Starrett DCH0200 51 mm

610052 - Starrett DCH0216 52 mm

610054 - Starrett DCH0218 54 mm

610056 - Starrett DCH056M 56 mm

610057 - Starrett DCH0214 57 mm

610059 - Starrett DCH0256 59 mm

610060 - Starrett DCH0238 60 mm

610064 - Starrett DCH0212 64 mm

610065 - Starrett DCH0296 65 mm

610067 - Starrett DCH0258 67 mm

610068 - Starrett DCH068M 68 mm

610070 - Starrett DCH0234 70 mm

610073 - Starrett DCH0278 73 mm

610076 - Starrett DCH0300 76 mm

610079 - Starrett DCH0318 79 mm

610083 - Starrett DCH0314 83 mm
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610086 - Starrett DCH0338 86 mm

610089 - Starrett DCH0312 89 mm

610092 - Starrett DCH0358 92 mm

610095 - Starrett DCH0334 95 mm

610098 - Starrett DCH0378 98 mm

610102 - Starrett DCH0400 102 mm

610105 - Starrett DCH0418 105 mm

610108 - Starrett DCH0414 108 mm

610111 - Starrett DCH0438 111 mm

610114 - Starrett DCH0412 114 mm

610121 - Starrett DCH0434 121 mm

610127 - Starrett DCH0500 127 mm

610133 - Starrett DCH0514 133 mm

610140 - Starrett DCH0512 140 mm

610152 - Starrett DCH0600 152 mm

610160 - Starrett DCH160M 160 mm

610168 - Starrett DCH168M 168 mm

610177 - Starrett DCH177M 177 mm

610210 - Starrett DCH210M 210 mm

613013    Starrett DC 10021 Hulsavssæt
• HSS Hulsavssæt DeepCut/sæt 12 stk.

• Bi-metal hulsave til skæring i støbejern, stål, rustfrit stål,             

træ, plast m.v.

• Sættet indeholder: 20-22-25-29-35-44-51-64-68-76 mm         

hulsave samt holder A1E og A2E

• Skæredybde 51 mm

613012    Starrett DC 10022 Hulsavssæt

• HSS Hulsavssæt DeepCut/sæt12 stk.

• Bi-metal hulsave til skæring i støbejern, stål, rustfrit stål,             

træ, plast m.v.

• Sættet indeholder: 19-22-29-35-38-44-51-57-65-68 mm        

hulsave samt holder A1E og A2E

• Skæredybde 51 mm
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613015 - Starrett KDC 13021 Hulsavssæt
• HSS Hulsavssæt DeepCut/sæt 15 stk.

• Bi-metal hulsave til skæring i støbejern, stål rustfri stål, træ,       

plast m.v.

• Sættet indeholder: 20, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 57,              

64, 68 og 76 mm hulsave samt holder A1E og A2E
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Starrett  Bi-metal tyndpladebor CSC 
• SmoothCut Hulsave

• Ideel til skæring i rustfri plader op til 3 mm, gipsplader,                 

træ og tyndt plastik. 

• 8 tænder pr. 25 mm/tomme.

• Sikkerhedsstop i bunden af hullet som forhindrer boring                

ud over maksimal skæredybde

• Maksimal skæredybde 13 mm. Anbefalet skæredybde er 2 mm

• CSC hulsave findes i størrelser fra 16 - 51 mm

620016 - Starrett CSC16 - 16 mm

620019 - Starrett CSC19 - 19 mm

620020 - Starrett CSC20 - 20 mm

620022 - Starrett CSC22 - 22 mm

620025 - Starrett CSC25 - 25 mm

620027 - Starrett CSC27 - 27 mm

620029 - Starrett CSC29 - 29 mm

620030 - Starrett CSC30 - 30 mm

620032 - Starrett CSC32 - 32 mm

620035 - Starrett CSC35 - 35 mm

620038 - Starrett CSC38 - 38 mm

620040 - Starrett CSC40 - 40 mm

620060 - Starrett CSC60 - 60 mm

620067 - Starrett CSC67 - 67 mm

660070 - Starrett CSC70 - 70 mm

660076 - Starrett CSC76 - 76 mm

623006    Starrett CS 06001 Hulsavssæt
• HSS hulsavssæt KCS/sæt 6 stk.

• Bi-metal hulsave - Tyndvægget, til skæring i rustfri stål, 

værktøjsstål, støbejern, træ, plast m.m.

• Sættet indeholder: 16,20,22,25,32 og 40 mm hulsave,                  

alle med fastmonteret holder

• Skæredybde 13 mm
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Starrett MPH Hårdmetal Hulsave
• MPH Hårdmetal Hulsave til træ, MDF, gips, gasbeton,           

mursten og bløde keramiske fliser

• Skærer op til 5 gange hurtigere i træ end traditionelle                   

Bi-metal hulsave

• HM platten og den store spånafgang bevirker at boret skærer       

sig fri af materialet og laver skærespåner og dermed reducerer 

støvudviklingen til et minimum. 

• Skæredybde 54 mm 

• Findes i størrelser fra 19 - 159 mm

640019 - Starrett MPH0034 19 mm

640020 - Starrett MPH2532 20 mm

640022 - Starrett MPH0078 22 mm

640025 - Starrett MPH0100 25 mm

640027 - Starrett MPH0116 27 mm

640029 - Starrett MPH0118 29 mm

640030 - Starrett MPH0136 30 mm

640032 - Starrett MPH0114 32 mm

640035 - Starrett MPH0138 35 mm

640038 - Starrett MPH0112 38 mm

640040 - Starrett MPH0196 40 mm

640041 - Starrett MPH0158 41 mm

640044 - Starrett MPH0134 44 mm

640048 - Starrett MPH0178 48 mm

640051 - Starrett MPH0200 51 mm

640054 - Starrett MPH0218 54 mm

640057 - Starrett MPH0214 57 mm

640060 - Starrett MPH0238 60 mm

640064 - Starrett MPH0212 64 mm

640065 - Starrett MPH0296 65 mm

640067 - Starrett MPH0258 67 mm

640068 - Starrett MPH068M  68 mm

640070 - Starrett MPH0234 70 mm

640073 - Starrett MPH0278 73 mm

640076 - Starrett MPH0300 76 mm

640079 - Starrett MPH0318 79 mm

640083 - Starrett MPH0314 83 mm

640086 - Starrett MPH0338 86 mm

640089 - Starrett MPH0312 89 mm

640092 - Starrett MPH0358 92 mm

640095 - Starrett MPH0334 95 mm

640098 - Starrett MPH0378 98 mm

640102 - Starrett MPH0400     102 mm
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640105 - Starrett MPH0418     105 mm

640107 - Starrett MPH0414     107 mm

640109 - Starrett MPH0456     109 mm

640111 - Starrett MPH0438     111 mm

640114 - Starrett MPH0412     114 mm

640118 - Starrett MPH0458     118 mm

640121 - Starrett MPH0434     121 mm

640127 - Starrett MPH0500     127 mm

640140 - Starrett MPH0512     140 mm

640152 - Starrett MPH0600     152 mm

640159 - Starrett MPH0614     159 mm

643011    Starrett MP 11021 Hulsavssæt

• Starrett Hulsavssæt MP /sæt 13 stk.

• Hårdmetal hulsave til skæring i MDF, hårdt træ, træ,                 

plast, gips og gasbeton

• Skærer op til 5 gange hurtigere i disse materialer end                    

Bi-metal hulsave

• Skæredybde 54 mm

• Sættet indeholder: 19,22,29,35,38,44,51,57,64,68                         

og 76 mm hulsave samt holder A1E og A17
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Starrett SM Carbide hårdmetal Hulsave
• Ideel til skæring i rustfri, stål materialer, ikke jernholdig                

letmetaller og glasfiber

• Tænderne er i hårdt carbide hårdmetal med positiv skærevinkel, 

der giver en effektiv fjernelse af spåner

• Hulsaven kan anvendes med et langt højere omdrejnings          

antal end bi-metal hulsave

• Sikkerheds stop i bunden af hullet som forhindrer boring                

ud over maksimal skæredybde

• Maksimal skæredybde 13 mm, anbefalet skæredybde er 3 mm

• Komplet samling - der er ingen krav om at købe en separat         

holder eller bor

650015 - Starrett SM 15 mm

650016 - Starrett SM 16 mm

650017 - Starrett SM 17 mm

650018 - Starrett SM 18 mm

650019 - Starrett SM 19 mm

650020 - Starrett SM 20 mm

650021 - Starrett SM 21 mm

650022 - Starrett SM 22 mm

650023 - Starrett SM 23 mm

650024 - Starrett SM 24 mm

650025 - Starrett SM 25 mm

650026 - Starrett SM 26 mm

650027 - Starrett SM 27 mm

650028 - Starrett SM 28 mm

650029 - Starrett SM 29 mm

650030 - Starrett SM 30 mm

650031 - Starrett SM  31 mm

650032 - Starrett SM 32 mm

650033 - Starrett SM 33 mm

650034 - Starrett SM 34 mm

650035 - Starrett SM 35 mm

650036 - Starrett SM 36 mm

650037 - Starrett SM 37 mm

650038 - Starrett SM 38 mm

650039 - Starrett SM 39 mm

650040 - Starrett SM 40 mm

650045 - Starrett SM 45 mm

650050 - Starrett SM 50 mm

650051 - Starrett SM 51 mm

650055 - Starrett SM 55 mm

650060 - Starrett SM 60 mm

650065 - Starrett SM 65 mm

650070 - Starrett SM 70 mm

650075 - Starrett SM 75 mm

650080 - Starrett SM 80 mm

650085 - Starrett SM 85 mm

650090 - Starrett SM 90 mm

650095 - Starrett SM 95 mm

950100 - Starrett SM                100 mm
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655000    Starrett KCT07001 Hulsavssæt
• Starrett CTD Carbide hårdmetal / sæt 7 stk.

• Ideel til skæring i rustfri, stål materialer, ikke jernholdig              

letmetaller og glasfiber

• Tænderne er i hårdt carbide hårdmetal med positiv                  

skærevinkel, der giver en effektiv fjernelse af spåner. 

• Hulsaven kan anvendes med et langt højere omdrejnings           

antal end bi-metal hulsave

• Sikkerhedsstop i bunden af hullet som forhindrer boring ud          

over maksimal skæredybde

• Maksimal skæredybde 25 mm
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Starrett Diamant Hulsave
• Diamantbelagte tænder, saver i glasfiber, asbest, eternit, 

keramiske fliser, mursten, gasbeton og andre slidende      

materialer

• Ved savning i gasbeton, mursten, fliser og lignende skal         

centerbor være med hårdmetal spids

• Det anbefales, at anvende vand som kølemiddel ved            

skæring hårde og slidende materialer

• Skæredybde 41 mm

• Findes i størrelserne fra 14 – 152 mm

660014 - Diamant hulsav D0096 14 mm

660020 - Diamant hulsav D2532 20 mm

660022 - Diamant hulsav D0078 22 mm

660025 - Diamant hulsav D0100 25 mm

660027 - Diamant hulsav D0116 27 mm

660032 - Diamant hulsav D0114 32 mm

660035 - Diamant hulsav D0138 35 mm

660038 - Diamant hulsav D0112 38 mm

660040 - Diamant hulsav D0196 40 mm

660043 - Diamant hulsav D1116 43 mm

660051 - Diamant hulsav D0200 51 mm

660056 - Diamant hulsav D56MM 56 mm

660057 - Diamant hulsav D0214 57 mm

660060 - Diamant hulsav D0212 60 mm

660065 - Diamant hulsav D0296 65 mm

660067 - Diamant hulsav D0258 67 mm

660068 - Diamant hulsav D68MM 68 mm

660073 - Diamant hulsav D0278 73 mm

660076 - Diamant hulsav D0300 76 mm

660092 - Diamant hulsav D0358 92 mm

660105 - Diamant hulsav D0418                       105 mm

663005    Starrett Diamant Hulsavssæt 
• Diamant hulsavssæt med 6 diamantbor:

5 - 6 - 6,5 - 8 - 10 og 12 mm

• Til skæring i alle slags fliser

• Borene skal afkøles med vand ved skæring

• Anvendes sammen med en Akku-boremaskine
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670199    Starrett Standard holder A1

• Standard holder A1 til hulsave | 14 - 30 mm

• Passer til FCH – Fast Cut og CT - Carbide hulsave

• 41 mm skæredybde

• 8,75 mm Sekskantet skaft

670200    Starrett holder A1E
• Lang holder A1E til hulsave | 14 - 30 mm

• Passer til DCH - Deep Cut og MPH hårdmetal hulsave

• 51 mm skæredybde

• 8,75 mm sekskantet skaft

670201    Starrett Standard holder A2
• Standard holder A2 til hulsave | 32 - 210 mm

• Passer til FCH - Fast Cut og CT - Carbide hulsave

• 41 mm skæredybde

• 11 mm sekskantet skaft

670202    Starrett holder A2E
• Lang holder A2E til hulsave | 32 - 210 mm

• Passer til DCH - Deep Cut og MPH Hårdmetal hulsave

• 51 mm skæredybde

• 11 mm sekskantet skaft

670212    Starrett holder A4
• Starrett Holder A4 | 14-30 mm

• Passer til FCH - Fast Cut og CT - Carbide hulsave

• 6,5 mm - 1/4" skaft passer i bitsholder

• 41 mm skæredybde

670213    Starrett holder A4E
• Starrett lang holder A4E, 14-30 mm

• Passer til DCH - Deep Cut og MPH Hårdmetal hulsave

• 6,5 mm - 1/4" skaft passer i bitsholder

• 51 mm skæredybde
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670214    Starrett holder A10

• Starrett standard holder A10 | 32-152 mm

• Passer til FCH – Fast Cut og CT - Carbide hulsave

• 8,75 mm sekskantet skaft

• 41 mm skæredybde

670215    Starrett holder A10E
• Starrett lang holder A10E | 32-152 mm

• Passer til DCH – Deep Cut og MPH hårdmetal hulsave

• 8,75 mm sekskantet skaft

• 51 mm skæredybde

670219    Starrett SDS holder A2-1E
• Starrett SDS holder A2-1E | 32 - 210 mm

• Passer til DCH – Deep Cut og MPH Hårdmetal hulsave

• 51 mm skæredybde

• SDS + Skaft passer til borehammer

670229    Starrett holder XA17-38 m/skruelås
• Starrett holder XA17-38 m/skruelås t/hulsave | 32 - 210 mm

• Passer til CH – Deep Cut og MPH Hårdmetal hulsave

• 51 mm skæredybde

• 8,75 mm sekskantet skaft

670220    Starrett HSS centerbor A014C
• Løs HSS centerbor A014C til standard holder

• Passer til alle FCH - Fast Cut hulsave

• 41 mm skæredybde

670221    Starrett HSS centerbor A014CE
• Løs HSS centerbor A014CE til lang holder

• Ekstra lang bor passer på alle Starrett holdere

• Passer til DCH – Deep Cut og MPH hårdmetal hulsave

• 51 mm skæredybde
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670203    Starrett Ulti-mate hurtig skift holder A3
• Starrett Ulti-mate hurtig skift holder A3

• Passer til FCH - Fast Cut og CT - Carbide hulsave

• 41 mm skæredybde

• 11 mm sekskantet skaft

670209    Starrett Ulti-mate A3-6
• Starrett Ulti-mate A3-6 hurtig skift holder med 2 adaptor

• Passer til DCH - DeepCut og MPH hårdmetal hulsave

• 51 mm skæredybde

• 11 mm sekskantet skaft

Starrett Ulti-mate A3 adaptor til hulsave

670206    Starrett Ulti-mate A3-3 adaptor 14 - 30 mm

670207    Starrett Ulti-mate A3-4 adaptor 32 - 102 mm

670224    Starrett centerbor A014M
• Løs HHS bor A014M til Ulti-Mate holder

• Passer på Starrett A3 Ulti-Mate hurtig skift holder

Starrett holder XA til diamanthulsave
• Holder med carbide centerbor

• Anvendes til Diamanthulsave

• Skæredybde 41 mm

670264    Holder XA1, 8,75 mm sekskantet skaft   | 14 - 30 mm

670265    Holder XA2, 11 mm sekskantet skaft      | 32 - 210 mm

670267    Holder XA10, 8,75 mm sekskantet skaft | 32 - 210 mm

670271    Starrett HM centerbor XA014C
• Løs HM bor XA014C til stenmaterialer

• Passer til alle Starrett holdere

• Passer til DCH - Deep Cut, MPH hårdmetal og Diamant hulsave

• 51 mm skæredybde



Gruppe 67 

670225    Starrett A5 forlænger
• A5 forlænger til holder A2, A2E og XA2

• Passer til holdere med 11 mm skaft

670226 - Starrett A15 forlænger
• A15 forlænger til holdere A1, A10 og A17

• Passer til DCH - DeepCut og MPH Hårdmetal hulsave                

med 51 mm skæredybde

• Passer til holdere med 8,78 mm skaft

670230    Starrett UPS adapter A19
Gør det muligt at opbore et eksisterende hul. Sæt den størrelse 

hulsav på holderen som hullet skal være.

UPS adapter sættes i holderen i stedet for centerboret.                         

Herefter påmonteres den hulsav der svarer til det hul der skal

opbores

• Starrett A19 UPS adapter

• Til opboring af eksisterende hul

670231    Starrett A7 udskubber fjeder
• Fjederen sættes over centerboret

• Fjederen skubber emnet ud af hulsaven
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Starrett nedstrygerklinge af Bi-metal - Unique Safe Flex
Nedstrygerklinge med hårdt, højt legeret og slidstærkt 

highspeedstål i tænderne og sejt fjederstål i klingens  ryg. 

Forener høj skæreevne og slidstyrke med ekstrem 

fleksibilitet.

• Antal tænder pr. tomme: 24

• Længde: 300 mm

• Bredde × tykkelse: 13x0,65

680017   Starrett klinge 18 tænder pr. tomme KBS 1218 - 2 stk./pk.

680018   Starrett klinge 18 tænder pr. tomme KBS 1218 - 10 stk./pk.

680025   Starrett klinge 24 tænder pr. tomme KBS 1224 - 2 stk./pk.

680031   Starrett klinge 24 tænder pr. tomme KBS 1224 - 10 stk./pk.

680038   Starrett klinge 32 tænder pr. tomme KBS 1232 - 2 stk./pk.

680039   Starrett klinge 32 tænder pr. tomme KBS 1232 - 10 stk./pk.

Aldre Bajonetsavklinge 
• Bi-metal til træ og metal

• 10 tænder pr. tomme

• Leveres i pakke med 200 stk.

680300    Bajonetsavklinge 230 mm

680301    Bajonetsavklinge 300 mm

Aldre Bajonetsavklinge 

• Bi-metal til træ og metal

• 6 tænder pr. tomme

• Leveres i pakke med 200 stk.

680302    Bajonetsavklinge 230 mm

680303    Bajonetsavklinge 300 mm

680304    Aldre Bajonetsavklinge | 230 mm

• Til hurtig skæring i træ

• Leveres i pakke med 200 stk.



Gruppe 68 

Starrett KingCut fleksibel bajonetsavklinge | BR 10/14
En yderst fleksibel 1,3 mm Bi-metalklinge

Den variable tanding med skiftevis 10 og 14 tænder              

pr. tomme skærer sig stor set igennem alt.

Fortandingen er med til at forhindre at klingen ikke           

bliver overophedet og mister skæreevnen.

Klingen er så fleksibel at den kan bøjes i 90°under  

skæringen, så der kan skæres helt plant med et gulv           

eller langs en væg.

681105   Starrett KingCut Bajonetsavklinge | 152 mm BR61014-5

681125   Starrett KingCut Bajonetsavklinge | 203 mm BR81014-5

681126   Starrett KingCut Bajonetsavklinge | 203 mm BR81014-20

681235   Starrett KingCut Bajonetsavklinge | 300 mm BR121014-5

Starrett KingCut Bajonetsavklinger | BTR 10/14 
En kraftig 1,6 mm Bi-metalklinge designet til tungt 

nedbrydningsarbejde.

Den variable tanding med skiftevis 10 og 14 tænder               

pr. tomme skærer sig stor set igennem alt.

Fortandingen er med til at forhindre at klingen ikke            

bliver overophedet og mister skæreevnen.

Klingen er meget stabil og tilspidset i enden så den             

kan skære selv hvor der ikke er meget plads.

681385   Starrett KingCut Bajonetsavklinge | 228 mm BTR91014-5

681386   Starrett KingCut Bajonetsavklinge | 228 mm BTR91014-20

681477   Starrett KingCut Bajonetsavklinge | 300 mm BTR121014-5

Starrett King Cut Bajonetsavklinger | BTR 6/10 
En kraftig 1,6 mm Bi-metalklinge designet til tunge 

nedbrydnings arbejde

Den variable tanding med skiftevis 6 og 10 tænder                

pr. tomme skærer sig stor set igennem alt.

Fortandingen er med til at forhindre at klingen ikke            

bliver overophedet og mister skæreevnen.

Klingen er meget stabil og tilspidset i enden så den              

kan  skære selv hvor der ikke er meget plads.

681315 Starrett King Cut Bajonetsavklinge | 152 mm BTR6610-5

681120 Starrett King Cut Bajonetsavklinge | 203 mm BTR8610-5

681415 Starrett King Cut Bajonetsavklinge | 228 mm BTR9610-5

681416 Starrett King Cut Bajonetsavklinge | 228 mm BTR9610-20

681475 Starrett King Cut Bajonetsavklinge | 300 mm BTR12610-5

681476 Starrett King Cut Bajonetsavklinge | 300 mm BTR12610-20
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681010    Starrett Bajonetsavklinge
En prisbillig bajonetsavklinge på 203 mm til                      

opskæring af paller mm. 

Klingen leveres uden maling og tryk.

• Dimension: 230 x 19 x 0,9 mm

• 250 stk./pk.

681012    Starrett Bajonetsavklinge | Bi-metal
Lige stamblad med 6 tænder pr. tomme, giver en                

stabil og hurtig skæring i gips

• Dimension: 152 x 19 x 0,9 mm

• 2 stk./pk.

681500    Starrett Carbide Bajonetsavklinge 
Stamblad med carbide belægning til keramik,               

glasfiber og PVC

• XR6 Carbide Bajonetsavklinge | 152 mm

• Dimension: 152 x 19 x 0,9 mm

Starrett FastCut Bajonetsavklinge 
• Bi-metal klinger i 0,9 mm med 14 tænder pr. tomme 

• Til metal og jern

• Stabil klinge med 19 mm høj ryg 

681619 Starrett FastCut Bajonetsavklinge 152 mm B618-5

681625 Starrett FastCut Bajonetsavklinge 203 mm B818-5

681627    Starrett FastCut Bajonetsavklinge | BT63-2
Tilspidset klinge i enden så den kan 

skære selvom der ikke er meget plads

• Kraftig 1,3 mm tyk bajonetsavklinge - 152 mm 

• 3 tænder pr tomme til hurtig savning i træ

681630    Starrett FastCut Bajonetsavklinge | BT66-2
Tilspidset klinge i enden så den kan 

skære selvom der ikke er meget plads

• Kraftig 1,3 mm tyk bajonetsavklinge | 152 mm 

• 6 tænder pr tomme til hurtig savning i træ
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Starrett FastCut Bajonetsavklinge 228 mm BT96
• Bajonetsavklinge 228 mm BT96 | Bi-metal

• Kraftig 1,3 mm tyk bajonetsavklinge med 6 tænder                        

pr. tomme til hurtig savning i træ

• Klingen er tilspidset i enden, så den skærer selv om der              

ikke er meget plads

• Dimension: 228 x 19 x 1,3 mm

681636    Starrett BT96 Bajonetsavklinge 2 stk./pk.

681637    Starrett BT96 Bajonetsavklinge 5 stk./pk.

Starrett FastCut Bajonetsavklinge 300 mm BT123
• Bajonetsavklinge 300 mm BT123 | Bi-metal

• Kraftig 1,3 mm tyk bajonetsavklinge med 3 tænder                        

pr. tomme til hurtig savning i træ

• Klingen er tilspidset i enden, så den skærer selv om der                       

ikke er meget plads

• Dimension: 300 x 19 x 1,3 mm

681642    Starrett BT123 Bajonetsavklinge 2 stk./pk.

681643    Starrett BT123 Bajonetsavklinge 5 stk./pk.

681646    Starrett FastCut Bajonetsavklinge BT126-5
Tilspidset klinge i enden så den kan 

skære selvom der ikke er meget plads

• Kraftig 1,3 mm tyk bajonetsavklinge | 300 mm

• 6 tænder pr. tomme til hurtig savning i træ

681649    Starrett FastCut Bajonetsavklinge BT12610-5
Tilspidset klinge i enden så den kan 

skære selvom der ikke er meget plads

Den variabel tanding med skiftevis 6 og 10                        

tænder pr. tomme skærer sig stor set igennem alt.

Fortandingen er med til at forhindre at klingen ikke             

bliver overophedet og mister skæreevnen.

• Kraftig 1, 3 mm bajonetsavklinge | 300 mm 

• 6 og 10 tænder pr. tomme.
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681652    Starrett FastCut Bajonetsavklinge BT121014-5
Tilspidset klinge i enden så den kan 

skære selvom der ikke er meget plads

Den variabel tanding med skiftevis 10 og 14 tænder               

pr. tomme skærer sig stor set igennem alt.

Fortandingen er med til at forhindre at klingen ikke             

bliver overophedet og mister skæreevnen.

• Kraftig 1, 3 mm bajonetsavklinge | 300 mm

• 10 og 14 tænder pr. tomme.
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691001    Starrett 140 Nedstryger
• Let nedstryger med lukke håndtag

• Nedstrygerklingen strammes med fingerskruen foran                    

på rammen

• Passer til alle 300 mm nedstrygerklinger

• Varenr.: 680017, 680018, 680025, 680031, 680038, 680039

691002    Starrett 145 Nedstryger
• Nedstryger 145 med ergonomisk greb

• Hurtig stramning af klinge med greb i håndtaget.

• Klingens vinkel kan indstilles i 90° og 45°, så den kan              

bruges på vanskeligt tilgængelige steder

• Passer til alle 300 mm nedstryger savklinger: 

Varenr.: 680017, 680018, 680025, 680031, 680038, 680039

691006    Starrett  149 Nedstryger
• Let nedstryger med lukke håndtag

• Nedstrygerklingen strammes med fingerskruen foran                    

på rammen

• Passer til alle 300 mm nedstrygerklinger

• Varenr.: 680017, 680018, 680025, 680031, 680038, 680039

691003    Starrett K147 Compass Sav
• Stiksav med Bi-metal blad der skærer i alt træ og metal

• Der kan monteres alm. bajonetsavklinger på håndtaget

• 225 mm savklinge

• Med plastgreb 

Starrett PVC 148 Sav
• Velegnet til skæring i PVC og ABS materialer

• Fås i to blad bredder - 300 mm og 450 mm

691004    Starrett PVC 148-12 m. 300 mm. blad

691005    Starrett PVC 148-18 m. 450 mm blad
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Starrett Splituddriver længde 200 mm
• Ekstra lange splituddriver med en total længde på 200 mm

• Riflet skaft på 115 mm, sikrer et godt og sikkert greb

• Størrelsen er tydeligt markeret i toppen 

• 90 mm dorn længde

691014    Starrett splituddriver 248A 1/8" - 3 mm

691015    Starrett splituddriver 248B 3/16" - 5 mm

691016    Starrett splituddriver 248C 1/4" - 6 mm

691017    Starrett splituddriver 248D 5/16" - 8 mm

691018    Starrett splituddriver 248E 3/8" - 9,5 mm

691020    Starrett splituddriversæt 248PC 
• 5 størrelser 3 - 9,5 mm

• Splituddriversæt i vinyl etui

• Dimensioner: 1/8" + 3/16" + 1/4" + 5/16" + 3/8”

691024    Starrett splituddriversæt SB565Z
• 8 størrelser 1,5 – 8 mm

• Splituddriversæt i  stof etui

• Dimensioner: 1/16" + 3/32" + 1/8" + 5/32" + 3/16” +                    

7/32” + 1/4” + 5/16”

691030    Starrett 18A Automat Kørner
• Automatkørneren er håndbetjent og kræver ingen                  

hammer

• Tryk toppen ned og der laves en kørnerprik i den dybde                      

der er valgt - Slagstyrken justeres ved at dreje den riflede             

del i toppen

• Dimension: Længde 125 mm | Diameter: 14 mm

• Materiale: Stål

691031    Starrett 818 Automat Kørner m/trykudløser
• Automatkørneren er håndbetjent og kræver ingen                  

hammer

• Tryk toppen ned og der laves en kørnerprik i den dybde                      

der er valgt - Slagstyrken justeres ved at dreje den riflede             

del i toppen

• Der kan opnås en kraftigere slageffekt end på 18A

• Dimension: Længde 125 mm | Diameter 16 mm

• Materiale: Aluminium
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691032    Starrett Automat kørner 819
• Centrerer selv så skruerne kommer til at sidde midt i 

undersænkningen

• Automatkørneren er håndbetjent og kræver ingen hammer

• Tryk toppen ned og der laves en kørnerprik i den dybde der er valgt

• Slagstyrken justeres ved at dreje den riflede del i toppen

• Der kan opnås en kraftigere slageffekt end på 18A

• Dimension: Længde 125 mm | Diameter 16 mm

• Materiale: Aluminium

691051    Starrett Torpedovaterpas 225 mm
• Torpedovaterpas med magnet

• 3 libeller

• Dimension: 225 mm 

• Materiale: Aluminium

691054 - Starrett Torpedovaterpas EXACT Plus
• Torpedovaterpas EXACT Plus med magnet

• Dimension: 250 mm

• 3 libeller

Starrett Kombinationsvinkel 
• Kombinationsvinkel fra Starrett

• 45° og 90°Vinkelhoved

• Skala inddelt med 0,5 mm interval

• Udført i slidstærk hærdet stål

692005 Starrett Kombinationsvinkel | 150 mm 

692006 Starrett Kombinationsvinkel | 300 mm
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Tajima Starlock klinge | Træ
• Udlagt fortanding

• Til alle træ-, gipsplade- og plastmaterialer

• Høj skærekvalitet og god skærehastighed

• Krum skæregeometri for optimal neddykning 

• Rene præcise snit særligt på glatte overflader

737300    Tajima Starlock klinge 227 | 35 mm til træ

737305    Tajima Starlock klinge 226 | 50 mm til træ

737310    Tajima Starlock klinge 225 | 65 mm til træ

Tajima Starlock klinge | Træ og søm - LONGLIFE
• Bi-metal med udlagt fortanding

• Til alle træ-, gipsplade- og plastmaterialer

• Ekstrem lang levetid – Long Life

• Fremragende skærekvalitet 

• Uovertruffen arbejdshastighed

• Ekstrem robust

• Tåler søm i træet (op til ca. Ø 4 mm), murværk osv.

737315 Tajima Starlock Bi-metal klinge 160 | 35 mm til træ/søm

737320 Tajima Starlock Bi-metal klinge 228 | 65 mm til træ/søm

Tajima Starlock klinge | Træ
• Dobbelt Japan-fortanding

• Til alle træmaterialer, gipsplader og blød plast

• Imponerende hurtig arbejdshastighed 

• Præcision i særklasse

737325    Tajima Starlock klinge 126 | 35 mm til træ

737330    Tajima Starlock klinge 230 | 65 mm til træ

Tajima Starlock klinge | Metal og træ - Universal
• Bi-metal med bølget universalfortanding

• Bredt anvendelsesspektrum

• Til metalplader på op til 2 mm, alu-profiler, kobberrør, træ, 

gipsplader og plast

737335    Tajima Starlock klinge 222 | 28 mm til metal og træ

737340    Tajima Starlock klinge 223 | 44 mm til metal og træ
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737345    Tajima Starlock klinge 157 | Metal - Fine Cut
• 30 mm Bi-metal klinge med fin fortanding

• Til metalplader på op til 2 mm, alu-profiler, kobberrør,                 

træ, gipsplader og plast

• Kulfiberarmerede materialer og andet hård plast
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Diatech Supercut Diamant Hammerhoved

• Til fjernelse af flisefuger uden at beskadige tilgrænsende

• fliser, udvikler kun meget lidt støv. 

• Til renovering af fliser/baderum, varme-/vvs-installation, specielt 

velegnet til meget smalle Lip-fuger, hjørner og kanter

• Teknisk data: Diamantbelagt

Snitdybde max 10mm 

Snitbredde 1,2 eller 2,2 mm 

Total snitlængde 30 mm

Total længde 73 mm 

757700    Diatech Diamant Hammerhoved 1,2 mm Supercut

757703    Diatech Diamant Hammerhoved 2,2 mm Supercut

757702    Diatech Supercut Diamant Hammerhoved 

Vakuum loddet
• Til hårde flisefuger og epoxy fuger

• Vakuum lodningen suger Diamant belægningen ind i klingen, 

hvorved der opnås en meget bedre vedhæftning af diamant 

belægningen, og derved også betydelig længere levetid

• Teknisk data: Diamantbelagt

Snitdybde: max 10 mm

Snitbredde: 2,2 mm

Total snitlængde: 30 mm

Total længde: 73 mm

757704    Diatech Supercut Hammerhoved u/diamanter
• Velegnet til fjernelse af gummifuger uden at beskadige       

tilgrænsede fliser m.v. 

• Til renovering af fliser/baderum, varme-/vvs-installation,       

specielt velegnet til meget smalle Lip-fuger, hjørner og kanter

• Teknisk data: Snitdybde max 10 mm

Snitbredde 1,2 mm 

Total snitlængde 30 mm

Total længde 73 mm
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Diatech Supercut Diamant Fuldmåne
• Velegnet til fjernelse af flisefuger uden at beskadige          

tilgrænsede fliser, udvikler kun meget lidt støv

• Til renovering af fliser/baderum, varme-/vvs-installation,          

specielt velegnet til meget smalle Lip-fuger, hjørner                       

og kanter

• Snitbredde: 1,2 mm 

757705    Diatech Diamant Fuldmåne – Ø 60 mm

757706    Diatech Diamant Fuldmåne – Ø 80 mm

757708    Diatech Supercut Bølge Thors Hammer
• Diatech klinge Hammerhoved u/diamanter

• Velegnet til fjernelse af vindueskit

757715    Diatech Supercut Fugekniv
• Velegnet til bearbejdning af dybe fuger, hurtig tilskæring                 

af plader, både lige og kurvesnit

• Til renovering af fuger, (kommer nemt i dybden),                          

skæring af plader ved renovering/installation af gulvvarme

• Teknisk data: Klinge bredde: 24 mm

Total længde: 125 mm

757717    Diatech Supercut Fugekniv m/carbide
• Velegnet til mere grov arbejde og har samtidig en længere          

levetid

• Velegnet til bearbejdning af dybe fuger, hurtig tilskæring                 

af plader, både lige og kurvesnit

• Til grovslibning af spartelmasse, fliseklæber, beton, sten               

og træ

• Fingerformen der er belagt på begge sider, er yderst            

velegnet til kunstarbejde

• Teknisk data: Længde 60 mm

757760    Diatech Supercut HSS Savklinge | 2/3 måne
• Velegnet til træ, metal og glasfiber

• Tykkelse: 0,8 mm 
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757762    Diatech Supercut HSS savklinge | fuldmåne
• Velegnet til træ, metal og glasfiber 

• Tykkelse: 0,8 mm

• Ø: 80 mm rund/flad 

757765    Diatech Supercut trekantssliber
• Velegnet til grovslibning af spartelmasse, fliseklæber,               

beton, sten og træ
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757723    Diatech Multimaster Bølge Thors Hammer
• Hammerhoved uden diamanter

• Velegnet til fjernelse af vindueskit m.m.

Diatech Multimaster Diamant Hammerhoved

• Velegnet til fjernelse af flisefuger uden at beskadige                

tilgrænsende fliser, udvikler kun meget lidt støv

• Til renovering af fliser/baderum, varme-/vvs-installation,                   

specielt velegnet til meget smalle Lip-fuger, hjørner og              

kanter

• Teknisk data: Diamantbelagt 

Total længde: 73 mm

Total snitlænde: 30 mm

Snitdybde max: 10 mm 

757725    Diatech Multimaster Diamant Hammerhoved | 1,2 mm 

757727    Diatech Multimaster Diamant Hammerhoved | 2,2 mm

Diatech Multimaster Diamant Fuldmåne
• Velegnet til fjernelse af flisefuger uden at beskadige          

tilgrænsende fliser, udvikler kun meget lidt støv. 

• Til renovering af fliser/baderum, varme-/vvs-installation,           

specielt velegnet til meget smalle Lip-fuger, hjørner og                  

kanter

• Teknisk data: Diamantbelagt

Snitbredde: 1,2 mm

757730    Diatech Multimaster Diamant Fuldmåne | Ø 60 mm

757731    Diatech Multimaster Diamant Fuldmåne | Ø 80 mm

757735    Diatech Multimaster Fugekniv
• Velegnet til bearbejdning af dybe fuger, hurtig tilskæring                  

af plader, både lige og kurvesnit

• Til renovering af fuger, (kommer nemt i dybden), skæring              

af plader ved renovering/installation af gulvvarme

• Teknisk data: Total længde: 125 mm

Klingebredde: 24 mm
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757737    Diatech Multimaster Fugekniv m/carbide
• Med carbide belægning gør at den er velegnet til mere grov 

arbejde og har samtidig en længere levetid

• Velegnet til bearbejdning af dybe fuger, hurtig tilskæring af plader, 

både lige og kurvesnit 

• Til grovslibning af spartelmasse, fliseklæber, beton, sten og træ

• Fingerformen der er belagt på begge sider, er yderst velegnet til 

kunstarbejde

• Teknisk data: Længde 60 mm

757740    Diatech Dewalt diamant klinge Hammerhoved 
• Velegnet til fjernelse af flisefuger uden at beskadige tilgrænsede 

fliser samt til renovering af fliser/baderum, varme-/vvs-installation, 

specielt velegnet til meget smalle Lip-fuger, hjørner og kanter

• Udvikler meget lidt støv

• Teknisk data: Diamantbelagt

Snitdybde max 10 mm

Snitbredde 2,2 mm

Total snitlængde 30 mm 

Total længde 73 mm

Tykkelse 2 mm
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Diatech Supercut Savklinge til træ 
• Savklinge med Japanfortanding

• Velegnet til "frisk" træ, blødere træsorter, gipsplader,                  

blødere plastmaterialer og lign.

• Sælges i 50 stk. pakning

757820    Diatech Supercut savklinge til træ  - 35 mm

757822    Diatech Supercut savklinge til træ  - 65 mm

757824    Diatech Supercut Bi-metal savklinge,

til træ/metal 
• 35 mm Cavaljo savklinge med universal fortanding 

• Velegnet til træ, metal, alu-profiler, gipsplader og PVC

• Sælges i 50 stk. pakning

Diatech Multimaster savklinge til træ 

• Savklinge med Japanfortanding

• Velegnet til "frisk" træ, blødere træsorter, gipsplader,                   

blødere plastmaterialer og lign.

• Sælges i 50 stk. pakning

757826    Diatech Multimaster savklinge til træ - 35 mm 

757828    Diatech Multimaster savklinge til træ - 65 mm

757829    Diatech Multimaster Bi-metal savklinge, 

til træ/metal 
• 35 mm Cavaljo savklinge med universal fortanding

• Velegnet til træ, metal, alu-profiler, gipsplader og PVC

• Sælges i 50 stk. pakning

Diatech Savklinge til Træ
• Cavaljo savklinge med Japanfortanding

• Til frisk træ, blødere træsorter, gipsplader blødere                   

plastmaterialer og lign.

757840    Diatech savklinge til træ 35 mm DeWalt 
Bulk pk. á 50 stk.

757841    Diatech savklinge til træ 35 mm DeWalt 
SB kort - 5 stk./pk.

757845    Diatech savklinge til træ 65 mm DeWalt 
SB kort - 5 stk./pk.

757846    Diatech savklinge til træ 65 mm DeWalt 
Bulk pk. á 50 stk.
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Diatech Savklinge til Træ/metal
• Cavaljo savklinge med universal fortanding

• Til træ, metal, alu-profiler, gipsplader og PVC

757850    Diatech Dewalt klinge træ/metal 35 mm 
Bulk pk. á 50 stk.

757851    Diatech Dewalt klinge træ/metal 35 mm 
SB kort - 5 stk./pk.
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767780    Diatech Bajonetsavklinge m/13T
• Diatech Bajonetsavklinge m/13 tænder til mursten

• Mål: 216x25 mm

• Skærelængde:165 mm

• Optimal brugerkomfort

• Passer til alle bajonetsave

767782    Diatech Bajonetsavklinge m/17T
• Diatech Bajonetsavklinge m/13 tænder til mursten

• Mål: 255x25 mm

• Skærelængde:205 mm

• Optimal brugerkomfort

• Passer til alle bajonetsave

767783    Diatech Bajonetsavklinge m/20T
• Diatech Bajonetsavklinge m/20 tænder til porebeton og Leca

• Mål: 460x47 mm

• Skærelængde: 370 mm

• Optimal brugerkomfort, 

• Passer til alle bajonetsave

767784    Diatech Bajonetsavklinge BLÅ
• Diatech Bajonetsavklinge 2 mm hærdet stål, m/ 30 tænder

• Anvendes til forskellige typer materialer, herunder både            

hårdt og blødt murværk og andre byggematerialer,                       

fuger gasbeton, Leca og mursten

• Passer til de fleste bajonetsave

• Indfasning slebet ned til 1,6 mm

• HM tænder i super kvalitet med lang levetid

• Mål: 300x20 mm

767786    Diatech Bajonetsavklinge RØD
• Diatech Bajonetsavklinge 2 mm hærdet stål m/13 tænder

• Anvendes til hårdtbrændte mursten og lignende, fuger,            

gasbeton, Leca og mursten

• Passer til de fleste bajonetsave

• Indfasningen slebet ned

• HM tænder i super kvalitet med lang levetid og stålkrop                   

i kraftig hærdet stål.

• Mål: 215x25 mm
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Diatech PCD diamantklinge
• Diamantsavklinge til skæring af Eternit -

Cembrit/Fibercement - Hardiplank - Color Front -

Troldtekt - Iverplank - Steni Color

• Passer til dyksave og afkorter save

• PCD klingen er en klinge, der svarer til Frezite fra CMT

• Klingen har en meget lang levetid, skærer hurtigere                     

end normale diamantklinger og laver et rent fint snit

767790    Diatech PCD Eternit Diamantklinge Ø 160 mm

767792    Diatech PCD Eternit Diamantklinge Ø 190 mm

767794    Diatech PCD Eternit Diamantklinge Ø 216 mm

767796    Diatech PCD Eternit Diamantklinge Ø 250 mm

767799    Diatech Kanalfræsersål m/flexslange
• Kanalfræsersål med trinløs indstilling af fræsedybde

• Med flexslange

• Sikrer væsentlig mere præcis fugeudfræsning

• Minimale støvgener

• Anvendes på el vinkelsliber | Bosch, Dewalt, Hitachi,               

Makita, Fein o.a.

• Udført i rustfri materiale

• Passer til artikelnr. 7800 + 7802

Diatech Kanalfræser m/flexslange | Ø 22 mm
• Til fræsning af riller til rør, vandrør samt udfræsning til                   

el dåser

• Kan anvenders i leca gasbeton, blødstrøgen mursten mv.

• Meget let at håndtere - Lang levetid

• 6 hårdmetal skær

• Fugefræsersål kan tilkøbes - artikelnr. 767799

767800    Diatech Kanalfræser 26 mm dybde

767802    Diatech Kanalfræser 60 mm dybde

767830    Diatech PCD slibesegment t/HTC gulvslibere 
• Anvendes til fjernelse af limrester, maling, epoxy                            

og lignende.

• De 2 PCD platte fjerner effektivt limrester, maling og                          

epoxy uden at segmenter bliver tillukket.

• Støtte segment sikre en rolig slibning af overfladen

• Der bruges normalt 9 stk. slibesegmenter til en                           

HTC gulvsliber
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Diatech slibesegment til HTC gulvslibere
• Anvendes til slibning af betongulve

• Der bruges normalt 9 stk. slibesegmenter til en HTC gulvsliber

• Segmenthøjde 10 mm

• Finhed korn 20

767840    Diatech BLÅ slibesegment til HTC gulvslibere

Blå universal slibesegment kan anvendes til de fleste slibeopgaver

767842  Diatech RØD slibesegment til HTC gulvslibere

Rød slibesegment til hård og gammel betongulve ældre end 30 dage

767844    Diatech SORT slibesegment til HTC gulvslibere

Sort slibesegment til ny og frisk beton/flydebeton op til 10 dage gammel

Diatech Fliseklinge
• Fliseklinge til hårde keramik fliser

• Flet diamantsegmenteringen giver en høj skærehastighed

• Laver et pænt og rent snit

767850    Diatech Fliseklinge Ø 125 mm

767852    Diatech Fliseklinge Ø 125 mm med M14 sideflange

Diatech Turbo Diamantklinge
• Til skæring af beton, armeret beton og andre hårde sten           

materialer

• De 10 mm. høje aggressive segmenter, giver en hurtig                   

og jævn skæring af materialet

767860    Diatech Turbo Diamantklinge 125 mm | Ø 22,2 mm hul

767862    Diatech Turbo Diamantklinge 230 mm | Ø 22,2 mm hul

767867    Diatech Turbo Diamantklinge 350 mm | Ø 25,4 mm hul

767868    Diatech Turbo Diamantklinge 400 mm | Ø 25,4 mm hul

Diatech Turbo Diamantklinge med sideflange
• Diamantklinge med påmonteret sideflange med M14 gevind

• Klingen skrues direkte på vinkelsliberens spindel

• Klingen kan skære op mod væggen eller gulvet

• Segmenthøjde 10 mm

767864    Diatech Turbo Diamantklinge 125 mm med sideflange

767866    Diatech Turbo Diamantklinge 230 mm med sideflange
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767869    Diatech Støvskærm kit til Ø 125 mm kopsten
• Slagfast ABS plast med børster der sikre en effektiv                

udsugning af slibestøvet

• Leveres med forskellige monterings ringe så den passer                  

til alle gængse 125 mm proff. vinkelsliber

• Front stykket kan drejes væk så der kan slibes helt op til                

en kant eller væg

Diatech Diamantkopsten

• Til slibning af beton og andre hårde sten materialer

• De 7 mm høje skråtstillede segmenter giver en kraftig                   

og hurtig bearbejdelse af overfladen, og sikre at støvet            

effektivt suges væk fra overfladen, hvilket forlænger                    

levetiden på skiven.

• Støtte segmenter yderst på kopstenen giver en rolig                      

og sikker slibning

• Anvendes til betonsliber eller vinkelsliber

767870    Diatech Diamantkopsten 125 mm | Ø 22,2 mm hul

767873    Diatech Diamantkopsten 150 mm | Ø 22,2 mm hul

767875    Diatech Diamantkopsten 150 mm | Ø 19 mm hul t/Hilti

767872    Diatech Diamant kopsten til Festool Betonsliber
• Til slibning af beton og andre hårde stenmaterialer 

• De skråtstillede trekantsegmenter giver en kraftig og hurtig 

bearbejdelse af overfladen, og sikrer at støvet effektivt suges væk 

fra overfladen, hvilket forlænger levetiden på skiven.

• Diameter 130 mm

• Foringsring indvendig Ø 25/22,2

767876    Diatech PCD Kopsten til Festtool
• Anvendes til hård gammel beton, epoxyharpiks på                     

hårdt underlag, belægninger og maling på beton.

• Diameter 130 mm

• Foringsring indvendig Ø 25/22,2

767877    Diatech Kopsten 125 mm | SKORPION
• Kopskive med 18 rørsegmenter

• Anvendes til grovslibning til fjernelse af limrester, maling, epoxy og            

lignende uden at segmenterne bliver tillukket

• Anvendes til beton- eller vinkelsliber

• Med 18 rørsegmenter

• Hulstørrelse: Ø 22,2 mm
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767878    Diatech PCD kopsten | SVEND ERIK
• PCD kopsten m/ 6 segmenter

• Anvendes til fjernelse af limrester, maling, epoxy og                 

lignende

• De 6½ PCD platter fjerner effektivt limrester, maling og epoxy    

uden at segmenter bliver tiltrukket

• Anvendes til betonsliber eller vinkelsliber

• Hulstørrelse: Ø 22,2 mm

767975 Kopsten til Hilti Betonsliber
• Diamantkopskive til DG 150 diamantsliber

• De skråtstillede trekantsegmenter giver en kraftig og hurtig 

bearbejdelse af overfladen, og sikrer at støvet effektivt suges væk 

fra overfladen, hvilket forlænger levetiden på skiven.

• Til hurtigere slibning af beton, puds og natursten

• Passer på Hilti DG Ø 150

• Ø 19 mm hul

767976    Diatech Diamantkopskive til Festool Betonsliber
• Anvendes til fjernelse af maling og klæber på trægulve

• Diameter 130 mm

• Foringsring indvendig Ø 25/22,2

767879    Diatech PCD kopsten | INGRID
• Med 12 stk. 1/4 PCD segmenter

• Anvendes til fjernelse af limrester, maling, epoxy og lignende

• PCD segmenterne fjerner effektivt limrester, maling og epoxy uden 

at segmenterne bliver tillukket

• Anvendes til beton- eller vinkelsliber

• Hulstørrelse Ø 22,2 mm

767880 Diatech Cracker | 125 mm
• 125 mm Cracker med kileformet segmenter til opskæring af revner i 

beton før reparation

• Laver ev V-formet spor i betonen

Segmentbredde: 10 mm

Segmenthøjde: 13 mm
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Diatech Fugefræseklinge 125 mm
• Anvendes på en en-hånds vinkelsliber til udfræsning af fuger 

imellem mursten

• Segmenthøjden på hele 12 mm giver ekstrem lang levetid

• Når segmenterne slides ned får klingen en mindre diameter, så den 

kan anvendes til studs fugerne

• Findes i 3 forskellige tykkelser 6,4 – 8 og 10 mm alt afhængig hvor 

bredde fuger der skal fræses

767881    Diatech 125 mm Fugefræseklinge  6,4 mm

767883    Diatech 125 mm Fugefræseklinge  8  mm

767885    Diatech 125 mm Fugefræseklinge 10 mm

767887    Diatech 125 mm Fugefræseklinge 12 mm

Diatech Sandwich fugefræseklinge
• Ø 125 mm Diamant klinge

• 22,23 mm centerhul til alm. standard vinkelsliber

• Anvendes hovedsagelig til udfræsning af mørtelfuger inden 

omfugning

767890    Diatech Sandwich fugefræseklinge | 8 mm

767891    Diatech Sandwich fugefræseklinge | 10 mm

767900    Diatech HM Fugemejsel SDS-plus 
• Hårdmetal fugemejsel 

• SDS fæste kan anvendes både i beton og murværk

• Til genbrydning, ophugning, lettere nedrivningsarbejde                    

og mejsling af kanaler til ledninger. Kan også bruges til                  

at fjerne og løsne hele mursten

• Arbejdsbredde: 30 mm

• Totallængde:   200 mm
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800000    Tajima F05 afstandsmåler 50 m
• Måler op til 50 m. med laserprik for præcis sigte

• Mulighed for automatisk beregning af areal, rumfang Pythagoras 

samt plus og minus funktion

• Tolerance +/- 2 mm på 50 m

800005    Leica Prexiso P50 afstandsmåler
• Afstandsmåler inkl. batteri og softbag til montering i bælte

• Nøjagtighed:+/- 2,0 mm

• Rækkevidde 0,05-50 m

• Mål:117 x 57 x 32 mm

800010    Leica D1 Afstandsmåler
• Måler højde og afstande op til 40 m.

• Med Leica Disto Sketch appen kan målene overføres til smart-

phone eller tablet vha. Bluetooth

• Stor let aflæselig display der viser de 3 sidste målinger

• Mål: 115 x 43,5 x 23,5 mm. | Vægt: 87 gram

801100    Leica D110 Afstandsmåler
• Afstandsmåler med indbygget Bluetooth funktion som kan overføre 

målene til smartphone eller tablet

• Rækkevidde: 0,20 m-60 m

• Nøjagtighed: +/-1,5 mm

• Leveringspakke: 2 x AAA batterier, softbag, aftagelig 

lommeklemme. og dansk brugervejledning

• Mål: 164 x 61 x 31 mm | vægt: 92 gram

800020    Leica Disto D2 Bluetooth
• Med kendte funktioner som addition og subtraktion samt areal, 

volume beregninger og malerfunktion

• Alle mål kan overføres til tablet via bluetooth

• Hukommelse for 10 målinger

• Rækkevidde 0,05-100 m

• Nøjagtighed +- 1,5 mm

• Beskyttelse IP54

• Mål: 116 x 44 x 26 mm | Vægt 100 gram
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803100    Leica Disto X310 Afstandsmåler
• Håndværkermodel som er støvtæt og beskyttet mod          

vandstråler - Beskyttelsesklasse IP65

• Indirekte afstands- og højde-målinger helt præcist

• Tåler fald fra 2 m

• Nøjagtighed: +/- 1,0 mm.

• Rækkevidde:0,05 m - 120 m.

• Integreret 360°. hældningssensor

• Mål: 122 x 55 x 31 mm | Vægt 155 g

• Beskyttelse: IP65

• Leveringspakke: Afstandsmåler, hylster, håndrem,                       

batterier (2xAAA) - Dansk brugervejledning

803300    Leica Disto X3 Afstandsmåler
• Med kendte funktioner som addition og subtraktion                     

samt areal, volume beregninger og malerfunktion

• Bluetooth - Overfører data til smartphone eller tablet                      

via Leica Plan App

• Hukommelse for sidste 20 målinger

• Rækkevidde 0,05-150 m

• Nøjagtighed +/- 1 mm

• Beskyttelse IP65

• Mål: 132 x 56 x 59 mm | Vægt 184 gram

803500    Leica Disto X4 Afstandsmåler
• Digital display, samt kamera med 4xZoom funktion

• Med kendte funktioner som addition og subtraktion                       

samt areal, volume beregninger og malerfunktion

• Bluetooth - Overfører data til smartphone eller tablet                                

via Leica Plan App

• Hukommelse for sidste 20 målinger

• Rækkevidde 0,05-150 m

• Nøjagtighed +/- 1 mm

• Beskyttelse IP65

• Mål: 132 x 56 x 59 mm | Vægt 188 gram

803600    Leica DST 360 Holder,  

inkl. Leica Stativ TRI 120
• Smart adapter som kan bruges til Disto X3 og Disto X4

• Med Disto X4 kan der laves 3 punkts målinger,                                     

vha. adaptoren og TRI 120 fotostativ
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803700    Leica Disto X4 Afstandsmåler m/ DST 360 Holder

Inkl. Leica Stativ TRI 120
• Afstandsmåler med digital display, samt kamera med 4xZoom 

funktion

• Med kendte funktioner som addition og subtraktion samt areal, 

volume beregninger og malerfunktion

• Bluetooth - Overfører data til smartphone eller tablet via Leica Plan 

App

• Hukommelse for sidste 20 målinger

• Rækkevidde 0,05-150 m

• Nøjagtighed +/- 1 mm

• Inkl. Smart adapter og TRI 120 fotostativ der gør det muligt at lave 

3 punkts målinger

Leica Disto D510
• Afstandsmåler med smart Bluetooth funktion som overfør data til 

iPhone el. iPAD (Iphone 4S og iPAD3 og efterfølgende modeller) 

Smart og gratis app medfølger

• Inkl. 2 AA Batterier, soft bag, dansk brugermanual, 360°

hældningssensor til indirekte målinger

• Digitalt Display med 4 x zoom funktion

• Nøjagtighed: +/-1.0 mm.

• Rækkevidde: 0,05 m-200 m.

• Beskyttelse: IP65

805100    Leica Disto D510 Afstandsmåler

805102    Leica Disto D510 Afstandsmåler m/stativ og adapterfod

808100    Leica D810 Touch Afstandsmåler
• Touch afstandsmåler med trykfølsom skærm, som kan tage mål på 

billede, tage billeder til dokumentation

• Bluetooth til overførsel af data + software

• 360 ° hældningssensor til indirekte målinger

• Inkl. Li-Lon batterier, lader, USB kabel, softbag, dansk 

brugervejledning

• Rækkevidde: 0,05 m - 200 m
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808102   Leica DISTO D810 Touch 

Pakketilbud - Kuffertsæt indeholder:
• Leica Disto D810 Touch afstandsmåler med trykfølsom                

skærm, som kan tage mål på billede, tage billeder til 

dokumentation

• Bluetooth til overførsel af data + software

• 360 ° hældningssensor til indirekte målinger

• Inkl. Li-Lon batterier, lader, USB kabel, softbag, dansk 

brugervejledning

• Rækkevidde: 0,05 m - 200 m

• Leica FTA360: Adaptor  - Præcis indstilling og måling

• Leica TRI 70: Lille og praktisk stativ - nem opstilling

• Arbejdsområde på 40 - 115 cm 

809102    Leica Disto S910 afstandsmåler 

Pakketilbud
• Disto S910 med P2P technology

• Touch Skærm

• Digital kamera, Integreret Bluetooth teknologi gør                                  

det muligt at overfører måleresultater trådløst til en                       

bærbar computer helt uden tastefejl - DISTO S910 kan                

lave dataoverførsel via en WLAN-forbindelse

• Pakketilbud med adaptor FTA360 og TRI 70 stativ                          

leveret i transportkuffert.

• Rækkevidde: 300 m

• Nøjagtighed: +/- 1 mm

809200    Leica 3D Disto Scannings måler

Ingen bekymring - Leica 3D Disto måler alt!

• Leica 3D Disto Scannings måler

• Udfører alle de svære og utilgængelige opmålinger

• Scanner og måler automatisk alle horisontale og                   

vertikale overflader

• Detaljer er alt afgørende ved opmåling af et rum, 3D Disto                 

får det hele med

• Gemmer målingen i en DXF fil som efterfølgende kan                 

bearbejdes i det fortrukne CAD program
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810005 - Leica Prexiso XL2 kryds- og streglaser
• Med en vandret og en lodret laserlinje

• Rækkevidde: 10 m

• Nøjagtighed: +/- 2 mm/5 m

• Arb. tid min.: 16 timer

• Arb.Temp.: -10 til +40 grader C

• Vægt: 298 gram

• Leveres m/taske, batterier og beslag

• Laserklasse 2

810087    Leica Lino L4P1 linjelaser
• L4P1 har 4 kraftige 180 graders linjer og en laserprik

• Laseren er selvnivellerende og kan rotere 360 gr. Rundt over et 

udvalgt punkt

• Hurtig at stille op med den præcise finjusteringsskrue

• Rækkevidde: 15 m/80 m med sensor RVL 100 (ekstra tilbehør)

• Nøjagtighed: +/- 1 mm pr. 5 m

• Beskyttelse: IP 54

• Leveres komplet med genopladelig Li-Lon batteri, lader, alkaline 

batteriholder samt transportkasse og dansk manual

810092    Leica Lino L2G linjelaser grøn
• Robust linjelaser med vandet og lodret linje, meget klar og synlig 

grøn linje

• Selvnivellerende

• Rækkevidde op til 35 m

• Nøjagtighed +/- 1,5 mm på 5 m

• Beskyttelse IP 54

• Leveres med Li-Lon batteripakke, oplader, alkaline batterikasse, 

målplade og transportkuffert

810093    Leica Lino L2P5G linje og prik laser
• Leica Lino L2P5G linje og prik laser

• Robust kombineret linje og priklaser med vandret og lodret linje 

samt 4 prikker

• Meget klar og synlig grøn linje og prik

• Selvnivellerende

• Rækkevidde op til 35 m

• Nøjagtighed +/- 1,5 mm på 5 m

• Beskyttelse IP 54

• Leveres med Li-Lon batteripakke, oplader, alkaline batterikasse, 

målplade og transportkuffert
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810095    Leica Lino L2
• Robust linjelaser med vandret og lodret linje

• Meget klar og synlig rød linje

• Selvnivellerende

• Rækkevidde: Op til 25 m

• Nøjagtighed: +/- 1,5 mm på 5 m

• Beskyttelse IP 54

• Leveres med Li-Lon batteripakke, oplader,                                        

alkaline batterikasse, målplade og transportkuffert
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821000    Leica Rugby CLH Basic uden modtager
• Leica Rugby CLH Basic UDEN modtager m/ Li-ion batteri

• Selvnivellerende horisontal rotationslaser

• Nøjagtighed: 1,5 mm pr 30 m

• Batteridriftstid: 50 timer

• IP 68 godkendt – fuldstændig vandtæt

• Leica PROTECT garanti m/5 års garanti og 2 års knockdown 

garanti

• Mulighed for opgradering til hvilken som helst laser i CLH serien 

(software opdatering tilkøbes)

821500    Leica Rugby CLA Basic laser uden modtager
• Leica Rugby CLA Basic UDEN modtager m/ Li-ion batteri

• Selvnivellerende horisontal rotationslaser

• Nøjagtighed 1,5 mm pr 30 m

• Rotations hastighed: 300, 600 eller 900 omdrejninger pr minut

• Batteri driftstid 50 timer

• IP 68 godkendt – fuldstændig vandtæt

• Leica PROTECT garanti m/5 års garanti og 2 års knockdown 

garanti

• Mulighed for opgradering til hvilken som helst laser i CLA serien 

(software opdatering tilkøbes)

822000    Leica Rugby CLH 200
• Leica Rugby CLH 200 – 820

• Leica Rugby CLH 200 m/Combo modt. / Li-Lon batteri

• Semi automatisk manuel 2-faldslaser

• Combo modtager med mm visning og modtager

• Finder selv modtageren ved fald i X- aksen ( Smart target)

• Afblænding af laserstrålen i rotorhoved (Beammasking)

• Rækkevidde fjernbetjening Ø 600 m

• Rækkevidde modtager Ø 1350 m

• Nøjagtighed 1,5 mm pr 30 m

• Batteri driftstid 50 timer

• IP 68 godkendt – fuldstændig vandtæt

• Leica PROTECT garanti m/5 års garanti og 2 års knockdown 

garanti

• Mulighed for opgradering til hvilken som helst laser i CLH serien 

(software opdatering tilkøbes)
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822500    Leica Rugby CLA 250
• Leica rugby CLA 250 - 820

• Leica Rugby CLH 200 m/Combo modt. / Li-ion batteri

• Fuldautomatisk manuel 2-faldslaser op                                            

til 8 % / 80 o/oo

• Combo modtager med mm visning og modtager

• Finder selv modtageren ved fald i begge                                        

akser ( Smart target)

• Afblænding af laserstrålen i rotorhoved (Beammasking)

• Rotations hastighed: 300, 600 eller 900 omdrejninger                       

pr. minut

• Rækkevidde fjernbetjening Ø 600 m

• Rækkevidde modtager Ø 1350 m

• Nøjagtighed 1,5 mm pr 30 m

• Batteri driftstid 50 timer

• IP 68 godkendt – fuldstændig vandtæt

• Leica PROTECT garanti m/5 års garanti og                                     

2 års knockdown garanti

• Mulighed for opgradering til hvilken som helst laser                           

i CLA serien (software opdatering tilkøbes)

823000    Leica Rugby CLH 300
• Leica Rugby CLH 300 - 670

• Leica Rugby CLH 300 m/Combo modt. / Li-ion batteri

• Digital 1-faldslaser optil 8 % / 8 o/oo

• Combo modtager med mm visning og modtager

• Finder selv modtageren ved fald i X- aksen                                       

( Smart target)

• Afblænding af laserstrålen i rotorhoved (Beammasking)

• Rækkevidde fjernbetjening Ø 600 m

• Rækkevidde modtager Ø 1350 m

• Nøjagtighed 1,5 mm pr 30 m

• Batteri driftstid 50 timer

• IP 68 godkendt – fuldstændig vandtæt

• Leica PROTECT garanti m/5 års garanti og 2 års              

knockdown garanti

• Mulighed for opgradering til digital 2 falds laser                         

(software opdatering tilkøbes)
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824000    Leica Rugby CLH 400
• Leica Rugby CLH 400 - 680

• Leica Rugby CLH 400 m/Combo modt. / Li-ion batteri

• Digital 2-faldslaser optil 8 % / 8 o/oo

• Combo modtager med mm visning og modtager

• Finder selv modtageren ved fald i X eller Y- aksen ( Smart target)

• Afblænding af laserstrålen i rotorhoved (Beammasking)

• Rækkevidde fjernbetjening Ø 600 m

• Rækkevidde modtager Ø 1350 m

• Nøjagtighed 1,5 mm pr 30 m

• Batteri driftstid 50 timer

• IP 68 godkendt – fuldstændig vandtæt

• Leica PROTECT garanti m/5 års garanti og 2 års knockdown 

garanti

825000    Leica Rugby CLA 500
• Leica rugby CLA 500 - 840

• Leica Rugby CLA 500 m/Combo modt. / Li-ion batteri

• Fuldautomatisk manuel 2-faldslaser Horisontal og vertikal

• Kan bruges til vandret, lodret og vinkel afsætning

• Manuelt 2-vejsfald optil 8 % / 80 o/oo

• Combo modtager med mm visning og modtager

• Finder selv modtageren ved fald i begge akser ( Smart target)

• Afblænding af laserstrålen i rotorhoved (Beammasking)

• Rotations hastighed: 300, 600 eller 900 omdrejninger pr minut

• Rækkevidde fjernbetjening Ø 600 m

• Rækkevidde modtager Ø 1350 m

• Nøjagtighed 1,5 mm pr 30 m

• Batteri driftstid 50 timer

• IP 68 godkendt – fuldstændig vandtæt

• Leica PROTECT garanti m/5 års garanti og 2 års knockdown 

garanti

• Mulighed for opgradering til hvilken som helst laser i CLA serien 

(software opdatering tilkøbes)
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826000    Leica Rugby CLA 600
• Leica rugby CLA 600 – 870

• Leica Rugby CLA 600 m/Combo modt. / Li-ion batteri

• Fuld automatisk Digital 1-faldslaser op til                                               

15 % / 15 o/oo

• Kan bruges til vandret og lodret afsætning.

• Combo modtager med mm visning og modtager

• Finder selv modtageren ved fald i X- aksen og                       

opgiver faldet (Grade Match)

• Afblænding af laserstrålen i rotorhoved (Beammasking)

• Rotations hastighed: 300, 600 eller 900 omdrejninger                                  

pr. minut

• Rækkevidde fjernbetjening Ø 600 m

• Rækkevidde modtager Ø 1350 m

• Nøjagtighed 1,5 mm pr 30 m

• Batteridriftstid 50 timer

• IP 68 godkendt – fuldstændig vandtæt

• Leica PROTECT garanti m/5 års garanti og 2 års                       

knockdown garanti

• Mulighed for opgradering til digital 2 falds laser                               

(software opdatering tilkøbes)

827000    Leica Rugby CLA 700
• Leica rugby CLA 700 – 880

• Leica Rugby CLA 700 m/Combo modt. / Li-ion batteri

• Fuld automatisk Digital 2-faldslaser optil 15 % / 15 o/oo

• Kan bruges til vandret og lodret afsætning.

• Combo modtager med mm visning og modtager

• Finder selv modtageren ved fald i X og Y- aksen og                        

opgiver faldet (Grade Match)

• Afblænding af laserstrålen i rotorhoved (Beammasking)

• Rotations hastighed: 300, 600 eller 900 omdrejninger                   

pr. minut

• Rækkevidde fjernbetjening Ø 600 m

• Rækkevidde modtager Ø 1350 m

• Nøjagtighed 1,5 mm pr 30 m

• Batteridriftstid 50 timer

• IP 68 godkendt – fuldstændig vandtæt

• Leica PROTECT garanti m/5 års garanti og 2 års                      

knockdown garanti
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826102    Leica Rugby 610 Rotationslaser/Alkaline batteri
• Leica Rugby 610 selvnivellerende horisontal rotationslaser m/120 

modtager

• Nem og bekvemt med én knap

• Enkel og pålidelig laser

• Med Alkaline batterier

• Batteridriftstid: 60 timer

• Rækkevidde: 800 m

• Nøjagtighed: 2,2 mm pr. 30 m

• IP67 godkendt

Leica Rugby 610 Rotationslaser/ Li-lon batteri
• Leica Rugby 610 selvnivellerende horisontal rotationslaser

• Nem og bekvemt med én knap

• Enkel og pålidelig laser

• Med Li-lon batteri

• Batteridriftstid: 40 timer

• Rækkevidde: 800 m med RE 120/1.100 m med RE 160

• Nøjagtighed: 2,2 mm pr. 30 m

• IP67 godkendt

826106    Leica Rugby 610/Li-lon batteri | Rod Eye 120 modtager

826107    Leica Rugby 610/Li-lon batteri | Rod Eye 160 modtager

826202    Leica Rugby 620 Rotationslaser/Alkaline batteri
• Leica Rugby 620 selvnivellerende rotationslaser m/120 modtager

• Horisontal og manuelt fald over to akser

• Med Alkaline batteri

• Batteridriftstid: 60 timer

• Rækkevidde: 800 m

• Nøjagtighed: 2,2 mm pr. 30 m

• IP 67 godkendt

Leica Rugby 620 Rotationslaser/ /Li-lon batteri
• Selv-nivellerende rotations laser

• Horisontal og manuelt fald over to akser

• Med Li-lon batteri

• Batteridriftstid: 40 timer

• Rækkevidde: 800 m med RE 120/1.100 m med RE 160 

• Nøjagtighed: 2,2 mm pr. 30 m

• IP 67 godkendt

826206    Leica Rugby 620/ Li-lon batteri | Rod Eye 120 modtager

826207    Leica Rugby 620/ Li-lon batteri | Rod Eye 160 modtager
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826402    Leica Rugby 640 Rotationslaser -

Alkaline batteri
• Leica Rugby 640 Horisontal og Vertikal                                

rotationslaser m/120 modtager

• Manuelt fald over 2 akser

• Perfekt til linje og vinkel afsætning

• Scan funktion

• Med Alkaline batteri

• Batteridriftstid: 60 timer

• Rækkevidde: 500 m

• Nøjagtighed: 2,2 mm på 30 m

• IP 67 godkendt 

Leica Rugby 640 Rotationslaser | Li-lon batteri
• Leica Rugby 640 Horisontal og Vertikal

• Manuelt fald over 2 akser

• Perfekt til linje og vinkel afsætning

• Scan funktion

• Med Li-lon batteri

• Batteridriftstid: 40 timer

• Rækkevidde: 500 m med RE 120 / 600 m med RE160

• Nøjagtighed: 2,2 mm på 30 m

• IP 67 godkendt

826406    Leica Rugby 640/Li-lon batteri | Rod Eye 120 modtager

826407    Leica Rugby 640/Li-lon batteri | Rod Eye 160 modtager

Leica Rugby 640 GRØN Rotationslaser 

m/120 modtager
• Den grønne diodeteknologi giver en enestående                     

synlighed ved indendørs opgaver

• Perfekt til linje og vinkel afsætning

• Scan og plump funktion

• Rækkevidde: 400 m 

• Nøjagtighed: 2,2 mm på 30 m

• IP 67 godkendt

826408    Leica Rugby 640 GRØN | Alkaline batteri 

826409    Leica Rugby 640 GRØN | Li-lon batteri 
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826807    Leica Rugby 680 Rotationslaser/Li-lon batteri
• Leica Rugby 680 halvautomatisk digital 2-falslaser

• m/160 modtager

• 8% fald i en retning

• Smart Slope funktion

• Rækkevidde: 1.100 m

• Nøjagtighed: 1,5 mm på 30 m

• Batteri driftstid: 40 timer

• Med Li-lon batteri

• IP 67 godkendt

829100    Leica Piper 100 Rørlaser komplet
• Komplet rørlægningslaser m/piper 100 i beholder

• Inkl.  Lithium-lon batteri 4Ah 

GKL 311 oplader 

Ir-Fjernbetjening  

Holder til lille målskive 300 mm  

Bæretaske

829200    Leica Piper 200 Rørlaser komplet
• Komplet rørlægningslaser m/piper 200 i beholder

• Rød laserstråle med Alignmaster (selvsøgnings program)

• Inkl.  Lithium-lon batteri 4Ah 

GKL311 oplader 

IR-Fjernbetjening  

Holder til lille målskive 300 mm 

Bæretaske
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830020    Leica Prexiso Teodolit T.0.2
• Pålidelig elektronisk teodolit til opmåling eller afsætning af højder, 

vinkler/hjørner og konstruktionselementer

• Stort dobbelt elektronisk display med store let aflæselige tal

• Vandret og lodret nøjagtighed

• Laserlod til hurtig opstilling, nulstilling af vinkler

• Visning i grader og gon

• Kikkert med 30 gange forstørrelse

• Automatisk lodret kompensator +/- 3´

• Inkl. genopladeligt batteri

831505    Leica Sprinter 50 Digital nivellering
• Elektronisk Nivelleringsinstrument

• Dataene vises næsten øjeblikkeligt

• Standardafvigelse 2,0 mm

• Kuffert medfølger, strop, justeringsværktøjer og 4xAA batterier

831500    Leica Sprinter 150M Digital Optisk 

Nivelleringsinstrument
• Leica Sprinter 150M Niveller Instrument

• Kan lagre op til 2.000 målinger - overføres via USB til Microsoft 

Excel på PC

• Sprinter 150M har 24 gange forstørrelse

• Der medfølger: Strop, justerings værktøjer, brugervejledning, 4 x 

AA-batterier, USB-kabel og cd.

• Rækkevidde: 100 m

• Standardafvigelse: 1,5 mm

831510    Leica Sprinter 250M Digital Nivellering
• Elektronisk nivelleringsinstrument med intern hukommelse

• Lagre op til 2000 målinger

• Standardafvigelse 1,0 mm

• Kuffert medfølger, strop, justeringsværktøjer, 4xAA batterier, USB 

kabel og CD
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833200    Leica NA320 optisk Nivelleringsinstrument
• Pålidelig, robust og nøjagtig niveller

• Kikkertforstørrelsen er 20 gange

• Nøjagtighed: 2,5 mm v/km dobbelt nivellement  

• Leveres komplet i transportkasse

• Beskyttelsesgrad: IP54

Leica NA520 + NA 524+ NA532 optisk 

Nivelleringsinstrument

• Pålidelig robust og nøjagtig niveller

• Let aflæselig kreds med 360 g. afmærkning

• Leveres komplet i transportkasse

• Beskyttelsesgrad: IP56

835200    Leica NA520 optisk Nivelleringsinstrument 

m/20x forstørrelse

Standardafvigelse: 2,5 mm per km 

dobbeltnivellement

835240    Leica NA524 optisk Nivelleringsinstrument 

m/24x forstørrelse

Standardafvigelse: 1,9 mm per km 

dobbeltnivellement

835320    Leica NA532 optisk Nivelleringsinstrument

m/32x forstørrelse

Standardafvigelse: 1,6 mm per km 

dobbeltnivellement

837240    Leica NA724 Nivelleringsinstrument 

m/24x forstørrelse

Intet stopper et Nivelleringsinstrument.                                              

Tab på jorden fra lav højde, tab i vand, vibration 

fra tunge maskiner. Med et NA700 nivelleringsinstrument 

kan du bare arbejde videre. 

Tidskrævende kontrol og genjustering er ikke nødvendig

• Gasfyldt kammer som modvirker fugt og dug, og giver                    

et roligt og klart billede

• 24x forstørrelse

• Standardafvigelse: 2,0 mm per km.                                     

dobbeltkørsel

• Beskyttelsesgrad: IP57
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841200    Leica Locator DD120 Kabelsøger
• Kabelsøger med stor brugervenlig LCD display

• Søger både strømførende og ikke strømførende kabler

• Kan søge på 8 og 33 kHz signal fra en signalgenerator (ekstra 

tilbehør) og måle dybden

• IP 54 godkendt

• 1 års garanti

841300    Leica Locator DD130 Xf kabelsøger
• Kabelsøger med stor brugervenlig LCD display

• Søger både strømførende og ikke strømførende kabler

• Kan søge på 8 og 33 kHz samt 512 og 640 Hz signal fra en 

signalgenerator (ekstra tilbehør) og måle dybden

• IP 54 godkendt

• 1 års garanti

842200 - Leica DA220 Signalgenerator
• Signalgenerator med 8 - 33 og 131 kHz med 1 W i udgangseffekt

• Udsender induksering af signal som kan opfanges af kabelsøger

• Leveres med Li-lon batteri med 15 timers driftstid, lader, kabelsæt 

og jordspyd

• Vandtæt - IP 67 godkendt

• 3 års garanti

842300    Leica DA230 Xf Signalgenerator
• Signalgenerator med 8 - 33 og 131 kHz samt 512 og 640 Hz med 1 

W i udgangseffekt

• Udsender induksering af signal som kan opfanges af kabelsøger

• Leveres med Li-lon batteri med 15 timers driftstid, lader, kabelsæt 

og jordspyd

• Vandtæt - IP 67 godkendt

• 3 års garanti

843000    Leica Schonstedt Metalsøger
• Schonstedt Metalsøger GA-92XTD

• Enhåndsbetjent metalsøger der finder jernholdige genstande ned til 

5 m dybde

• Metalsøgeren finder skelpæle, brønddæksler, metalrør, ventiler, 

støbejernsrør, etc.

• Med lyd og visuelle angivelser. Søgestyrke kan indstilles efter 

forholdene

• Metalsøgeren kan indstilles i længden fra 39 til 66 cm.
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848005    Leica Digimouse
• Frekvens 8 kHz og 33 kHz signaler

• Søgedybde: ned til 5 m

• Diameter 38 mm

• Tilslutning: 10 mm gevind

• Batteritype: 1 x AA

848010    Leica Kabelsæt til stikkontakt
• Sæt kabelsættet til stikkontakt og find og følg                                  

husets forsyningskabler

848030    Leica Signalklemme
• Signalklemme til signalgenerator

• Ø 100 mm

848040    Leica taske til Digicat kabelsøger
• Kraftig kanvas taske til opbevaring af kabelsøger

• Med plads til tilbehør, som f.eks. signalklemme,                   

signalgenerator  og kabelsæt
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852400    Leica LMR240 Maskinstyringssensor
• Tydelig 3 kanals display

• Rækkevidde: 250 m

• Modtagerfelt: 240 grader

• Nøjagtighed: Grov/Fin:

Fin: 1,5 - 6 mm

Grov: 10 - 15 mm

• Batteritype: 3 x AA

• Batteridriftstid: 120 - 160 timer

• Leveres med magnetisk beslag

• IP 67 godkendt

853600    Leica LMR360 Maskinstyringssensor 

m/magnetbeslag                          
• Tydelig 7 kanals LED-display

• Indbygget vertikal visning/tilt sensor

• Nøjagtighed kan indstilles til 6 mm og 12 mm

• Mulighed for ekstern display

• Rækkevidde: 200 m

• Leveres med NiHM genopladelige batterier med 30 timers                 

driftstid på en opladning

• IP 67 godkendt

4 modtagerfelter på 25 cm

Modtagervinkel på 360 gr. 

2 finheds indstillinger: Fin +/- 6 mm, Grov +/- 12 mm

853601    Leica LMDR360R
• Fjerndisplay til maskinsensor LMR360

• Fjerndisplayet viser højdeniveau og vertikal indikation

• Modtager trådløs RF signal fra Maskinsensor

• Maskinsensoren kan indstilles, tændes og slukkes fra fjerndisplay

• Kraftig sugekop holder fjerndisplayet på plads

853602    Leica LMR360 Maskinstyringssensor

m/spændebeslag
• Tydelig 7 kanals LED-display

• Indbygget vertikal visning/tiltsensor

• Nøjagtighed kan indstilles til 6 mm og 12 mm

• Mulighed for ekstern display

• Rækkevidde: 200 m

• Leveres med NiHM genopladelige batterier med 30 timers driftstid 

på en opladning

• IP 67 godkendt

4 modtagerfelter på 25 cm

Modtagervinkel på 360 gr. 

2 finheds indstillinger: Fin +/- 6 mm, Grov +/- 12 mm
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853610    Leica Spændebeslag
• Spændebeslag til LR360 Maskinstyringssensor 

• Til fastgørelse på rør

850070    Leica TRI70 Stativ
• Passer til Leica Prexiso Streg- og krydslaser samt                    

Disto afstandsmålere

• Kan monteres med vinkelbeslag TA 360

• Med 1/4" gevind

• Vægt 1,4 kg

• Højde: 40,0 - 115,0 cm

• Leveres med taske

850100    Leica Tri 100 stativ
• Leica Tri 100 stativ

• Kvalitetsstativ med libelle, utrolig nem finjustering

• Passer til Leica Prexiso Streg- og krydslaser samt                    

Disto afstandsmålere

• Højde fra: 70,0 - 174,0 cm

850104    Leica CTP104, Aluminium stativ
• Aluminium stativ

• Med skulderstrop til alle typer instrumenter

• Højde fra 106,0 -165,0 cm

• Vægt 4,85 kg

850525    Leica Laserstadie 2,42 m
• Med dåselibelle til nøjagtig opretning

• Flexi-stadiet er udført i anodiseret aluminium                                    

med slidstærk lasergraveret rød/blank "termometer-skala"                             

til direkte aflæsning af højdeforskelle

• På modsat side, er laserstadiet udstyret med                                 

rød/sort "E-skala"

• Fingerskrue på teleskopben for nem fiksering af                   

nulpunkts højde

• Arbejdshøjde: 1,31-2,42 m
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850528    Leica CLR 102 teleskopisk stadie | 5 m
• 4 delt aluminium teleskopstadie

• E-skala forrest, mm-skala på bagsiden

850530    Leica Stregkode Stadie | 5 m
• Aluminiums stadie med cm-inddeling og stregkode
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851205    Leica Rod Eye 120
• LCD-indikering - to tydelige displays på forsiden og                            

bagsiden af modtageren

• Lydindikering - tre indstillinger, høj til støj-fyldte udendørs                

opgaver og lav til indendørs opgaver

• Med beslag til stadier, med integreret libelle for at                

kontroller at dit stadie er i lod

851209    Leica Rod Eye 120 Grøn
• Leica Rod Eye 120G , med digital visning af afstanden                    

til nivellerings niveau

• Modtagerfelt på  90 mm

• 3 finheds indstillinger: 

Fin +/- 1 mm

Middel +/- 2 mm

Grov +/- 3 mm

• 3 lydindstillinger: Høj / lav / slukket. 

• Med beslag til stadier, med integreret libelle for at                

kontroller at dit stadie er i lod.

• Rækkevidde fra laser op til 400 m fra laseren 

• IP 67

• Dimension: 173 x 76 x 29 mm

• Garanti: 3 år



Gruppe 85

851600    Leica Rod Eye 160 digital modtager
• Professionel modtager med digital visning af afstanden til 

nivellerings niveau

• 5 finheds indstillinger:

Meget fin: +/- 0,5 mm

Fin: +/- 1 mm

Middel: +/- 2 mm

Grov: +/- 3 mm

Meget grov: +/- 5 mm

• 3 lydindstillinger: Høj/ Lav/ Slukket

• Beslag til stadier, med integreret libelle, for at kontrollere              

stadiet er i lod

• Rækkevidde/afstand fra laseren: Op til 650 m

• IP 67 godkendt

• Dimension: 173 x 76 x 29 mm

851800    Leica Rod Eye 180 digital modtager
• Modtager med digital visning af afstanden til nivellerings niveau

• Med Smart Target funktion - laseren finder selv håndsensoren 

Smart Target = Opret fald for en eller to akser, og ret automatisk 

ind - hurtig og let ved et tryk             på en tast

• 5 finheds indstillinger:

Meget fin: +/- 0,5 mm

Fin: +/- 1 mm

Middel: +/- 2 mm

Grov: +/- 3 mm

Meget grov: +/- 5 mm

• 3 lydindstillinger: Høj/ Lav/ Slukket

• Beslag til stadier, med integreret libelle, for at kontrollere stadiet er 

i lod

• Rækkevidde/afstand fra laseren: Op til 650 m

• Dimension: 173 x 76 x 29 mm

• IP 67 godkendt

852000    Leica Rod Eye Combo
• Modtager og fjernbetjening kombineret i en enhed

• Måleafstand 1350 m

• Nøjagtighed:

Meget fin: +/- 0,5 mm

Fin: +/- 1 mm

Medium: +/- 2 mm

Grov: +/- 5 mm

• Batteritype/Levetid: 2XAA Li-lon batteri / 50 timer

• IP 67 godkendt
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859400    Leica Sensor RGR 200 til Lino
• Modtager til Linielaser

• Modtage rød og grøn stråle op til 80 m

• Display på begge sider

• Passer til Linielaser

• Indstilling: grov/fin

• Batteritype: 2 x AA

• IP 65 godkendt

850250    Leica Smart adapter og RE beslag
• Rugby Smart Adapter med 90°RE klemme

• Kombineret væg/galge beslag i Slagfast ABS

• Justerbar 190 mm lodret/vandret

• Monteres på stativ (treben) eller galge op til 75 mm

• Passer til alle Leica Rugby lasere

855020   Leica Stadiebeslag til Rod Eye 
• Løs stadiebeslag passer til Rod Eye 120, 140, 160,                      

180 og Combo

855010    Leica Stadiebeslag til Rod Eye basic 
• Løs stadiebeslag passer til Rod eye basic og Roteo 35

855100    Leica RC400 fjernbetjening
• IR fjernbetjening passer til Rugby 640 og 840

• Kan styre alle funktioner på laseren

• Arbejdsområde op til 30 m

855105    Leica RC800 digital fjernbetjening
• 2-vejs Radiostyret digital fjernbetjening

• Passer til Rugby 800 serien kan styre alle funktioner                         

på laseren

• Arbejdsområde op til 100 m
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855110    Leica Universal lader
• Til afstandsmåler/streglaser

• Med 4x AA 2300 mAh

855120    Oplader til Rugby 600 og 800 serien

CLH og CLA
• Leica A100 Li-ion 220V lader

• Til Rugby 600 og 800 serien

855200    Leica Batteriskuffe til Alkaline batterier
• Batteriskuffe til Leica Rugby 600 og 800 serien

855250    Leica A600 Li-Ion batteripakke 4,8 Ah
• Batteripakke med genopladelige Li-lon batterier, passer til Leica 

Rugby 600 og 800 serien

855222    Leica NIHM Batteripakke til Rugby 50/55
• Genopladelig NiMH batteri med 35 timer driftstid.
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Swiss Level Digital Vaterpas 
• Den V-formet anlægsflade sikrer, at det også kan anvendes på en 

runde overflade

• Valg mellem visning i procent og grader

• Kalibrering foretages nemt og hurtigt med tryk på en knap

• Hold funktionen låser displayet, så målet kan aflæses, efter at 

vaterpasset er flyttet

• Visningen i displayet vendes automatisk, når værktøjet vendes på 

hovedet

• Hyletone ved vater kan slås til og fra

• Tolerance 0,1%

868410    Swiss Level Digital Vaterpas P250 |   250 mm

868415    Swiss Level Digital Vaterpas P600 |   600 mm

868420    Swiss Level Digital Vaterpas P1000 | 1000 mm

868422    Swiss Level Digital Vaterpas P1200 | 1200 mm

868426    Swiss Level Digital Vaterpas P1800 | 1800 mm

868450    Swiss Level IR termometer
• Swiss Level infrarødt termometer

• Termospot til måling af temperaturen 

• Laser sigte så temperaturen måles det rigtige sted

• Let temperatur aflæsning på displayet med baggrundslys

• Måle område fra -20 til +200 grader Celsius

868460    Swiss Level Vægscanner
• Lokaliserer:

• Træ og stål lægter.

• Metal, kobber, jern og spændingsførende ledninger

• Søge dybder:

• Jern og metal op til 75 mm

• Træ/metal lægter op til 40 mm

• Strømførende ledninger op til 30 mm
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868580   Nedo mEsstronic målestokke Alu. 
• Måle område: 0,7-3,0 m

• Brugervenlig elektronisk teleskopmålestok med digital                   

display

• Målene vises i displayet

• Målinger kan gemmes i hukommelse

• De gemte mål kan overføres til PC

• Batteritype: 4XAA 1,5V

• Automatisk sluk efter 3 minutters brug

868587    Nedo Auto mEssfix
• Måle område: 0,92 - 2,61 m

• Beregnet til udmåling af buler og skævheder i bilkarosserier                 

samt skades vurdering samt målekontrol efter opretning

• Vha. den medfølgende målespids muliggøres aflæsning                            

på svært tilgængelige steder. Selv to punkter, som ikke er                 

i plan, kan bestemmes

• Boreafstande kan nemt bestemmes med den medfølgende 

målekegle

868589    Nedo LKW mEssfix m/vinkelarm | 5 m
• Måle område: 1,45 - 5,16 m

• For hurtig højdemåling af lastbiler eller byggerimaskiner

• Vinkelarmen på 125 cm sikre af højden måles det rigtige                      

sted

• Målestokken fylder ikke ret meget, da Vinkelarmen er                        

aftagelig

• Det topmonterede display muliggør hurtig og præcis                   

aflæsning

• Dåse libelle til sikre en præcis opmåling

Nedo mEssfix-S
• Nedo mEssfix-S gør næsten alle måleopgaver i byggeri                          

og konstruktion nemmere og hurtigere

• Teleskopelement af robuste alu firkant-profiler der modstår                    

selv hård behandling på byggepladsen  

• Let aflæselig viserhus med to integrerede libeller

• Dåselibeller til vertikal indstilling og libelle til horisontal                   

indstilling

• GFK-bånd med millimeter-inddeling

• Skruer til låsning af teleskopelementerne i alle indstillinger

868590    Nedo mEssfix-S 5 m | Måle område 1,03 - 5,00 m

868592    Nedo mEssfix-S 6 m | Måle område 1,20 - 6,00 m

868594    Nedo mEssfix-S 8 m | Måle område 1,53 - 8,00 m
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NEDO MessFix teleskopmålestok med spidser
• Velegnet til opmåling af porte, døre, vinduer, krydsmål etc.,       

hvor spidserne giver mulighed for måling ind i false mv.

• En kombi-libelle udvendig på røret gør det let at sikre, at 

målestokken er korrekt anbragt i enten lod eller vater

• Det indbyggede stålmålebånd og den overdimensionerede      

spole er robust og sikrer stor nøjagtighed og lang levetid

• EC2 godkendt

868595    Nedo mEssfix 3 m | 0,80 m - 3,10 m

868599    Nedo mEssfix 5 m | 1,17 m - 5,10 m

868600    Nedo Laser mEssfix-S 

• Måle område: 1,37 - 5,15 m

• En robust teleskopisk målestok der aflæser store højde forskelle 

ved anvendelse af rotorlaser og modtager

• Anbring modtageren i toppen af målestokken og skyd op indtil 

modtageren rammer laserstrålen

• Højden aflæses på målestokken der er monteret i en bekvemt 

højde

Nedo mEssfix 
• Alu-teleskopmålestok 

• Anvendelsen er enkel. Læg den an, træk ud og aflæs målet

• En kombi-libelle udvendig på røret gør det let at sikre, at 

målestokken er korrekt anbragt i enten lod eller vater.

• Det indbyggede stålmålebånd og den overdimensionerede spole er 

robust og sikrer stor nøjagtighed og lang levetid

868601    Nedo mEssfix 3 m | 0,70 - 3,0 m

868602    Nedo mEssfix 4 m | 0,86 - 4,0 m

868603    Nedo mEssfix 5 m | 1,07 - 5,0 m



Gruppe 86

868619    Nedo Digital vinkelmåler | 400 mm
• WinkelTronic elektronisk vinkelmåler

• Robust og præcis vinkelmåler med digital aflæsning

• Stort og tydeligt display

• HOLD-funktion for låsning af seneste værdi

• Indbyggede libeller i lod og vater

• Måle område: 0,0 - 200 grader

• Nøjagtighed: +/- 0,1 grad

Nedo Digital vinkelmåler m/taske
• WinkelTronic elektronisk vinkelmåler

• Robust og præcis vinkelmåler med digital udlæsning

• Stort og tydeligt display

• HOLD-funktion for låsning af seneste værdi

• Indbyggede libeller i lod og vater

• Måle område: 0,0 - 352,0 grader

• Nøjagtighed: +/- 0,1 grad

868627    Nedo Digital vinkelmåler 450 mm

868628    Nedo Digital vinkelmåler 600 mm

868629    Nedo Digital vinkelmåler 750 mm
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868630   Nedo Cube streg- og krydslaser
• 3 laserlinjer - 1 vandret og 2 lodrette i 90 gr. vinkel - de 3 laserlinjer 

kan tændes og slukkes hver for sig

• Rækkevidde: 7 m

• Nøjagtighed: +/- 5 mm / 10 m

• Leveres med smart klemme, som hurtigt kan fastsættes på et rør 

eller en lægte

• Inkl. taske og batterier

868635    Nedo Cube grøn krydslaser
• Grøn krydslaser 3-4 gange mere synlig

• 3 laserlinjer - 1 vandret og 2 lodrette i 90 gr. vinkel - de 3 laserlinjer 

kan tændes og slukkes hver for sig

• Rækkevidde: 15 m

• Nøjagtighed: +/- 5 mm / 10 m

• Leveres med smart klemme, som hurtigt kan fastsættes på et rør 

eller en lægte

• Inkl. taske og batterier

868740    Nedo Alustativ m/bærerem
• Aluminium stativ m/skulderstrop

• Højde justerbar fra 99,0 - 168,0 cm

• Sammenklappelig højde 106,0 cm

• Vægt: 3,8 kg

868741    Nedo Letvægts Alustativ
• Letvægts Aluminium Stativ

• Højde justerbar fra 99,0 - 169,0 cm

• Sammenklappelig højde 106,0 cm

• Vægt: 3,6 kg

868744    Nedo Elevator stativ | 300 cm
• Letvægts Aluminium Stativ

• Ekstra kraftig Elevatorstativ med center støtte der giver en yderst 

stabil opsætning

• Elevator delen med 600 mm vandring finjusteres med håndsving

• Højde justerbar fra: 85,0 - 302,0 cm

• Sammenklappelig højde: 132,0 cm

• Vægt: 8,75 kg



Gruppe 86

868745   Nedo kraftig Elevator stativ
• Elevatordelen med 545 mm vandring finjusteres med håndsving

• Højde justerbar fra: 90,0 - 236,0 cm

• Sammenklappelig højde: 121,0 cm

• Vægt: 5,74 kg
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868761    Nedo Alu Nivellerings stadie 4 m - Grad 2
• Teleskopisk nivelleringsstadie i højeste kvalitet og          

nøjagtighed  

• Hvide pulverlakerede aluminiums rør i kraftig kvalitet

• Den robuste låsemekanisme garanterer sikker låsning                    

af de enkelte sektioner

• E – skala inddeling på forside

• Graduering 2 på bagsiden  med mm inddeling,                         

begyndende med 0 i bunden

• Inddelingen på forsiden er beskyttet med ribber

• Stadiet er inddelt i 4 sektioner

• Længde: 1,19 - 4,00 m

868762    Nedo Alu Nivellerings stadie 5 m - Grad 1
• Teleskopisk nivelleringsstadie i højeste kvalitet og                  

nøjagtighed

• Hvide pulverlakerede aluminiums rør i kraftig kvalitet

• Den robuste låsemekanisme garanterer sikker låsning af                    

de enkelte sektioner

• E – skala inddeling på forside

• Graduering 1 på bagsiden  med mm inddeling,                          

begyndende med 0 i toppen

• Inddelingen på forsiden er beskyttet med ribber

• Stadiet er inddelt i 5 sektioner

• Længde: 1,22 - 5,00 m

868763    Nedo Alu Nivellerings stadie 5 m - Grad 2
• Nedo Alu-teleskop nivelleringsstadie målestok 

• Teleskopstadie fremstillet i anodiseret aluminium

• Låsemekanisme garanterer sikker låsning af                                        

de enkelte      sektioner

• E – skala inddeling på forside.

• Graduering 2 på bagsiden  med mm inddeling,                          

begyndende med 0 i bunden

• Inddelingen på forsiden er beskyttet med ribber

• Stadiet er inddelt i 5 sektioner

• Længde 1,22 – 5.00 m

868764    Nedo Alu Nivellerings stadie 7 m - Grad 2
• Nedo Alu-teleskop nivelleringsstadie målestok 

• Teleskopstadie fremstillet i anodiseret aluminium.

• Låsemekanisme garanterer sikker låsning af de                       

enkelte sektioner

• E – skala inddeling på forside.

• Graduering 2 på bagsiden  med mm inddeling ,                         

begyndende      med 0 i bunden.

• Inddelingen på forsiden er beskyttet med ribber

• Stadiet er inddelt i 5 sektioner

• Længde 1,69 – 7.00 m

Grad.1        Grad. 2
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Nedo Nivellierfix 
• Smalt kompakt letvægts nivelleringsstadie

• Ideel til indendørs nivellering og målinger.

• Slidstærk anodiseret overflade 

• Deling på forside: E-deling

• Deling på bagside: mm

868769    Nedo Nivellierfix – 4 m sektioner | 1,12 - 4,00 m

868770    Nedo Nivellierfix – 5 m sektioner | 1,12 - 5,00 m
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Nedo Laserbriller
• Laserbriller - gør det lettere at se laserstråle

868748    Nedo laserbriller  - RØD

868749    Nedo laserbriller  - GRØN

868750    Nedo måltavle
• Magnetisk måltavle med cm og tomme skala

• Meget anvendelig ved fx loftmontage

• Monteres med magneter

• Til røde lasere

868914    Nedo Taske til Målehjul
• Taske til Nedo målehjul

868915    Nedo SUPER Målehjul
• Højeste standard mht. præcision, pålidelighed og kvalitet

• Tælleren, som har en skærmopløsning i cm., er monteret                  

sikkert over hjulet og drives ved en tandrem

• Ergonomisk pistolgreb og robust aluminiums håndtag                           

med integreret bremse

• Hjulet kan klappes sammen for nemmere transport

• Hjulomkreds: 1 m

• Vægt 3,65 kg

• Tolerance: 0,02 %

• Nøjagtighed for tæller: 0,01 m

• Måle område: 0 - 9999,99 m
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868916    Nedo MINI Målehjul
• MINI Målehjul m/taske | Let vægts målehjul model DELUXE

• Robust, ergonomisk design

• Slidstærk hjul, D: 160 mm, præcis tæller sikrer nøjagtige målinger 

• Med bremseknap i det ergonomiske aluminiums håndtag, mulighed 

for nulstilling

• Hjulet kan klappes sammen for nemmere transport

• Måle område: 0-9999,99 m 

• Nøjagtighed for tæller: 0,01 m 

• Tolerance: 0,05%

• Vægt: 1,2 kg

868917    Nedo Letvægts Målehjul
• Nedo Letvægts målehjul | Model Deluxe

• Robust, ergonomisk design

• Slidstærk hjul og præcis tæller sikrer nøjagtige målinger

• Med bremseknap i det ergonomiske aluminiums håndtag, mulighed 

for nulstilling

• Hjulet kan klappes sammen for nemmere transport

• Hjulomkreds: 1 m

• D: 3200 mm 

• Måle område: 0-9999,99 m

• Nøjagtighed for tæller: 0,01 m

• Tolerance: 0,05 % 

• Vægt: 2,3 kg

868918    Nedo Letvægts Målehjul m/stop
• Nedo Let vægts målehjul | Model Professional

• Robust, ergonomisk design

• Slidstærk hjul og præcis tæller sikrer nøjagtige målinger

• Med reset- og bremseknap i det ergonomiske aluminiums håndtag, 

mulighed for nulstilling

• Hjulet kan klappes sammen for nemmere transport

• Hjulomkreds: 1 m. D: 3200 mm

• Måle område: 0-9999,99 m 

• Nøjagtighed for tæller: 0,1 m 

• Tolerance: 0,05% Vægt 2,4 kg
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868919    Nedo Letvægts Målehjul digital
• Nedo Letvægts målehjul | Model Professional                                

m/digital display

• Robust, ergonomisk design

• Slidstærk hjul og præcis tæller sikrer nøjagtige målinger

• Med reset- og bremseknap i det ergonomiske aluminiums             

håndtag, mulighed for nulstilling

• Hjulet kan klappes sammen for nemmere transport 

• Hjulomkreds: 1 m 

• Måle område: 0-9999,99 m

• Nøjagtighed for tæller: 0,01 m

• Tolerance: 0,05% 

• Vægt 1,85 kg

868920    Nedo "ECONO" Målehjul
• Nedo "ECONO" | Letvægts Målehjul

• Professionel, robust og ergonomisk design

• Slidstærk hjul og præcis tæller, sikrer nøjagtige                               

målinger

• Med reset- og bremseknap i aluminiums håndtaget,                  

mulighed for nulstilling

• Hjulet kan klappes sammen for nemmere transport

• Hjulomkreds: 1 m

• D: 3200 mm

• Måle område: 0-9999,99 m

• Nøjagtighed for tæller: 0,01 m

• Tolerance: 0,05%

• Vægt: 1,2 kg
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87075005     Laserliner målehjul i letvægts-udførelse
• Mekanisk målehjul giver nøjagtige mål ved afstande op til       

9999,9 m.

• Stort, display med ekstra finskala (1 - 9 cm) til nøjagtige          

målinger

• Måler både forlæns og baglæns

• Den bevægelige viser angiver den nøjagtige start- og 

slutposition

• Nem transport takket være sammenklappelig udførelse og 

transporttaske.

• Hjullokalisering og nulstilling direkte på grebet

• Slidstærkt kardandrev til tælleværk

• Nøjagtighed +/-0,1%

• Hjulomkreds 1 meter
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87080965    Laserliner Multifinder Plus Scanner
Universelt lokaliseringsapparat til træ, metal, kobber, jern og 

spændingsførende ledninger

• Omstilling mellem de forskellige målemodi sker med en knap

• Brugerguiden på LC-displayet gør apparatet enkelt og let at bruge

• Auto-Calibration: Tilpasser apparatet efter forskellige underlag, så 

snart der tændes for det

• Auto-Cal Plus: Muliggør enkel afgrænsning af måleobjekter i  

Metal-Scan-modus

• Akustiske og visuelle signaler til lokalisering af genstande.

• Advarsel ved strømførende ledninger

• Særlig egenskab: Når apparatet er indstillet til metal, finder det 

også indmurede, ikke-spændingsførende ledninger

• Oplyst display

• Leveres med 9V batteri

87080969    Laserliner StarFinder
Elektronisk lokaliseringsapparat til spændingsførende ledninger    

samt væg- og tværstolper i gibs og elementbyggeri

• Auto-Calibration: Tilpasser apparatet efter forskellige underlag,    

så snart der tændes for det

• Akustiske og visuelle signaler til lokalisering af genstande

• Advarsel ved strømførende ledninger

• Leveres med 9V batteri

87082015    Laserliner DampFinder Compact
Universel fugttester til træ og andre byggematerialer

• Til fugtregistrering i byggematerialer og for hurtig kontrol           

inden for træbearbejdning

• 3-dobbelt skala for trægrupperne A, B og universel indeks-modus

• Numerisk visning af måleværdi- og omgivelsestemperatur

• Displayet har baggrundsbelysning

• Måleområde / nøjagtighed:

-Træ: 0%.30% / +/- 1%, 30%.60% / +/- 2%

-Øvrige byggematerialer: +/- 0,5%

• Leveres med 4xAAA batterier
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87082038    Laserliner ThermoSpot One
Infrarød-termometer til berøringsfri måling med laser, der              

viser punktet, hvor temperaturen måles

• Den berøringsfri målemetode er ideel til følsomme overflader        

samt til farlige anvendelsesformål som fx bevægelige            

maskindele eller elinstallationer

• Indramning af måleområdet via mållaser

• Emissionsgrad: 0,95

• Linse: 12:1

• Måleområde infrarød: -38°C.365°C

• Nøjagtighed: 

- +/- 2,5°C + 0,05°C / grad (-38°C.0°C)

- +/- 2,5°C (0°C.365°C) eller +/- 2,5% alt efter største værdi

• Leveres med 2xAAA batterier

87083021    Laserliner ActiveMaster Spændingstester
Driftssikkert måleapparat til spændings- og gennemgangstest

• Spændingstester med de vigtigste mærkespændinger

• Automatisk vekselspændings- (AC) og jævnspændingstest (DC)

• Automatisk område- og funktionsomskiftning, direkte kontrol og 

måling

• Enkeltfasetest og drejefelttest med visning af faseretning

• Enpolet fasetest

• Automatisk gennemgangstester med akustisk signaltone

• Sikkerheds-selvtest (AC-advarsel) fra 50V, kan også køre uden 

batteri i nøddrift

• Robust, handy hus med fiksérbar testspids-afstand

• Spændingsområder: 12, 24, 36, 50, 120, 230, 400, 690 V AC/DC

• Spidsstrøm: Is < 3,5 mA

• Leveres med 2xAAA batterier


