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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 13 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 hvidt bånd

• Godkendt efter JIS1

101020  Tajima  2,0 m Top Conve | kl. 1 – Godkendt efter JIS1

101035  Tajima  3,5 m Top Conve | kl. 1 – Godkendt efter JIS1

101055  Tajima  5,5 m Top Conve | kl. 1

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

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
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101130    Tajima 5m W-Thick Lock 25mm 
Rustresistente og kraftige båndmål, som er perfekt til håndværkeren, 

der er ude i al slags vejr og kræver stor 

• Nyloncoated og rustresistent båndmål 

• Fjeder og endestok i rustfrit stål

• 25 mm båndbredde

• Aflæsning på begge sider

• Kraftig låsefunktion

• Bælteclips og strop

• Godkendt efter EC 2

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



Gruppe 10

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

Assist 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

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 
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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

101575  Tajima   30 m Eng. Ten fig. 4

101580  Tajima   50 m Eng. Ten fig. 4

Assist Stål 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

Nulpunkt ved ringens yderkant

Nulpunkt ved hagekrogens  yderkant

Nulpunkt ved ringens yderkant
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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 R Glasfiber Båndmål fig 3
• Glasfiber båndmål m. bestyttende PVC-belægning

• m. 13 mm båndbredde

• m. Nulpunkt ved båndstart, m.ring (fig.3)

Varenr.

101681  Tajima 30 m. Symron R fig.3

101691  Tajima 50 m. Symron R fig 3
Nulpunkt ved båndstrt m. ringt
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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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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) 
• 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) 100 stk. ks.

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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202014    Lyra Zinkblyant
• Trekantet blyant

• Velegnet til blanke overflader som: metal/glas/plastic

• 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 
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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

Lyra Profi Permanet Marker
• Permanent marker med fremragende holdbarhed

• Permanent, alkoholbaseret, hurtig tørende blæk

• Resistent overfor lys

• Kan skrive på stort set alle flader uden at smitte af, fx:

glas, plastik, metal, træ, papir, cellofan og meget mere.

• Lækagesikkert, samlingsfrit metalhylster

• Kraftig forankret, kantet filtspids: 2-6 mm

• 10 stk./pk.

212102    Lyra Profi Permanent Marker - Rød

212103    Lyra Profi Permanent Marker - Blå
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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 

212206    Schneider Paint Marker (270) - ORANGE

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



Gruppe 22

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

222156   Lyra Dry Profi LED dybhulspen
• Tryk fremføring

• Blyantspidser i holder

• LED lys oplyser det område der ønskes markeret

222175   Lyra Dry Profi Giant Tømrerblyant m. tryk  

fremføring
• Til markering på træ, beton, metal, plastik, glas og fliser

• God udformning der sikre godt greb om blyanten også når der 

bruges handsker

• Stifterne indsættes let og enkelt enten fra top el. bund

• Levers m. hylster og praktisk slibepapir på siden (blyantspidser)

• Ekstra refil varenr. 222180
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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

222180   Lyra Dry Giant refil
• Passer til Giant tyømrerblyant m.trykfreføring

• Hårhed 2B til markering på træ, beton, metal, pastik, glas og fliser

• Leveres i praktisk rør m. 12 stifter

• 2 ekstra sklibepapir til blyantspidseren

• Passer til Lyra Dry Profi Giant nr. 222175

• DB:2321171
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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) 

222257    Lyra Ink dybhulspen Display
• Indeholder:    12 stk. sort (222145)

5 stk. rød  (222146)

3 stk. blå  (222147)

222275    Lyra Display Dry Profi Giant Tømrerblyant

M. tryk fremføring

• Indeholder: 12 stk. Giant blyanter varenr. 222175 

9 stk. Giant Refil, varenr. 222180

DB:nr. 2321177
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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

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

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 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 Mark - 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 Mark - Fixolid - GUL

242126    Lyra Mark - Fixolid - RØD

242127    Lyra Mark - Fixolid - BLÅ

242128    Lyra Mark - Fixolid - HVID

242129    Lyra Mark - Fixolid - SORT

242130    Lyra Mark - Fixolid - GRØN

242131    Lyra Mark - Fixolid - ORANGE
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251886    Tajima Kridtsnor m/hurtig udveksling | ABS
• 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

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 modstandsdygtig 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



Gruppe 25

Fluorescerende kridtpulver – Større synlighed
• Vejrbestandig – UV resistent og ekstra modstandsdygtig 

overfor regn og vind hvilket gør den ekstra velegnet til 

udendørs brug

• Indeholder 200 g

251918    Defi Fluorescerende kridtpulver 200 g - ORANGE

251917    Defi Fluorescerende kridtpulver 200 g - GRØN

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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Tajima
- Fugepistoler 
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- Gipsværktøj 
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Wiha
- Værktøjskufferter

- Skruetrækker
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- Tænger / Boltsakse
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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

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
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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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321865   Tajima CNV J900 Fugepistol
• Tajima 900 ml. fugepistol med dobbelt fjederfremføring

• Med autostop/udveksling

• Med 360 grader drejeligt chassis og åben ramme, der gør              

det muligt at skifte patron uden at afmontere studsen

• 1 kg tryk i håndtag giver 7 kilo stempeltryk

• Til 900 ml patroner

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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321862 Tajima CNV-2Way Fugepistol

• Til 310 ml. patron el 600 ml. pose

• Incl. 2 dysser (1 stk. sort/2 stk. hvide)

• M. hurtig udveksling

• 1 tryk 12 kg

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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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

343050    Tajima Rapid Pull 265

343053    Tajima Rapid Pull 265 m/ekstra klinge

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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343062    Tajima Japanersav Pull 265 mm 

m/sortcoated klinge og lige greb
• Træksav med japaner fortanding

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

3 gange længere.

• Specielt egnet til finere save- og snedkeropgaver

• Sortcoated klinge, 265 mm rust- og smudsafvisende 

• Lige greb

• Fin snit 16 tænder pr. tomme

• Tandafstand: 1,75 mm

• Klingetykkelse: 0,6 mm

• Snitbredde: 0,9 mm

343064    Tajima Sortcoated Savklinge t/Rapid Pull 265
• Saver 3 gange hurtigere end alm. sav og bevarer skarpheden 

3 gange længere.

• Specielt egnet til finere save- og snedkeropgaver

• Sortcoated udskifteligt blad, 265 mm rust- og smudsafvisende 

• Fin snit 16 tænder pr. tomme

• Tandafstand: 1,75 mm

• Klingetykkelse: 0,6 mm

• Snitbredde: 0,9 mm

343049    Tajima Pistolgreb til træksav
• Løs håndtag pistolgreb til træksav
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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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371 Moment Værktøj
• 3710 Momentskruetrække Industri +ESD

• 3711 Udskiftelige klinger t. Industri + ESD 

• 3712 Moment T-grebs nøgler t. Industri

• 3713 Udskiftelige klinger t. Industri + T-grebs momentnøgle

• 3714 Momentskruetrækker m. nøglegreb og udskiftelige      klinger

• 3715 1000 V moment skruetrækker

• 3716 Udskiftelige SlimBits 1000 V

• 3717 1000 V moment T-grebs nøgler

• 3718 Udskiftelige klinger t. 1000 V T-grebs momentnøgle

• 3719 1000 V Moment skraldenøgle og tilbehør

Wiha

381 Skruetrækker
• 3810 1000 V Skruetrækker sæt

• 3811 1000 V Skruetrækker enkelt

• 3812 SlimVario Skruetrækker sæt, bitsæt + løse bits

• 3813 SoftFinish Skruetrækker sæt

• 3814 SoftFinish Skruetrækker enkelt

• 3815 Løse Skruetrækker greb + klinger SYSTEM 6

• 3816 Magasin Skruetrækker + magnet Skruetrækker + Multi værktøj

• 3817 Finmekanik Skruetrækker SÆT PicoFinish + MicroFinish

• 3818 Finmekanik Skruetrækker PicoFinish + MicroFinish

• 3819 ESD Skruetrækker sæt + enkelt

383 Bit
• 3830 Slagbit TY 25mm

• 3831 Slagbit TY 49mm

• 3833 Bitsæt standard 25mm

• 3834 Bit standard 25mm

• 3835 Bit Professional

• 3836 Microo bitsæt + løse bit

• 3837 Dobbelt bit t. LIftUp 26 one

• 3838 Bitholder

382 Stiftnøgler
• 3820 Stiftnøglesæt Unbrako

• 3821 Stiftnøglesæt Torx

• 3822 Stiftnøglesæt m. T-greb

• 3823 Stiftnøgler enkelt Unbrako

• 3824 Stiftnøgler enkelt Torx

• 3825 Stiftnøgler m. Tværgreb Unbrako

• 3826 Stiftnøgler m. Tværgreb Torx

• 3827 Topnøgler m. Tværgreb enkelte

380 Kuffert / Værktøjssæt
• 3800 Værktøjfssæt og kufferter

• 3802 E-skruetrækker Speddy + Zai Hause

+ lommelygte



384 Tænger
• 3840 1000 V tænger

• 3841 Tangsæt

• 3842 Afisoleringstænger

• 3843 Sidebidetænger  / Boltsaks

• 3844 Kombinationstænger

• 3845 Spidstænger

• 3846 Vandpumpe tænger

• 3847 Bidetænger / Bindetænger

• 3848 Låseringstænger

• 3849 ESD tænger + elektroniske tænger

387 Topnøgler
• 3870 Topnøglesæt

• 3871 Løse toppe og tilbehør

• 3874 Gaffelnøgle sæt

• 3875 Løse gaffelnøgler

385 Hammer og måleværktøjer
• 3850 Dødslagshamre

• 3851 Løse hoveder +skafter til dødslagshammer

• 3852 Lommeskrueudtrækker + syle + universal skraber + 

magnetiseringsapparat

• 3853 Måleudstyr

• 3855 Krympeværktøj + kabelsko + terminalrør

Wiha
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371026893 Wiha Momentskruetrækkersæt TorqueVario-S

• Variabelt indstilleligt drejningsmoment dækker et stort 

anvendelsesområde

• Alle værktøjer er placeret sikkert og ordentligt i en robust og 

overskuelig holder

• Med patenteret SoftFinish grebdesign til skånsomt arbejde for hånd 

og muskler

• Det rigtige drejningsmoment beskytter mod skader på materialer, 

så efterbearbejdning er unødvendig

• DIN EN ISO 6789.

• Egnet til kontrolleret fastskruning med defineret drejningsmoment, 

f.eks. ved

industrielt monteringsarbejde eller fastskruning af hårdmetalskær.

Sættet indeholder: (13 dele)



Wiha Momentskruetrækker TorqueVario-S 

incl justeringsværktøj

• Variabelt indstilleligt drejningsmoment dækker et 

stort anvendelsesområde

• Med patenteret SoftFinish grebdesign til skånsomt 

arbejder for hånd og muskler

• Nøjagtighed 0,1 – 0,46 NM

• Der hører et klik, når det indstillede moment er 

nået

• Kompatyibel med alle klinger i serie 2859

• DIN En ISO 6789

• ±6 %, kan føres tilbage til nationale normer

• Særlig egnet til kontrolleret fastskruning v. fastlagt 

drejningsmoment, sammen med en Wiha Torque

4mm udskiftelig klinge

• Leveres i praktisk kunstofboks

• L: 127

Varenr:

371026888 – NM 0,1-0,6

371026461 - NM 0,4-1,0

371026462 – NM 0,5-2,0

371026463 – NM 0,8-5,0

371026463 – NM 0,8-5,0

Wiha Momentskruetrækker TorqueFix

• Fast forindstillet momentbegrænsning

• Præcis og konsekvent

• Til kontrolleret fastskruning af runde 

stikforbindesler m. sekskantet ansats efter 

drejningsmoment

Varenr.:

371026925  0,4 Nm x 4,0mm 

Wiha Momentskruetrækker easyTorque
• Fast forindstillet momentbegrænsning

• Præcis og konsekvent m. kliksignal når den indstillede 

tilspændingsværdi er nået

• Nøjagtighed: +/-10%

Varenr.:

371036320 – nM 4,0 x 4,0mm

Gruppe 3710



Gruppe 3710

Wiha Momentskruetrækker, TorqueVario

ESD

• Variabelt indstilleligt drejningsmoment dækker 

et stort anvendelsesområde.

• ESD - Elektrostatisk afledende værktøjer 

beskytter elektriske komponenter, så de ikke 

ødelægges.

• Med patenteret SoftFinish greb til skånsomt 

arbejde for hånd og muskler.

• Det rigtige moment beskytter mod skader på 

materialer, så efterbearbejdning er unødvendig.

• Passer til hele klinge serien i 2889.

• NM: 0,1 – 0,6

• Nøjagtighed: 6%

• Leveres i praktisk kunststofkuffert.

Varenr.

371036852 – Nm 0,1 – 0,6 Tolerance  6%  L:127mm

371026865 - Nm 0,1 – 0,6 Tolerance 10% L:127mm

371026629 - Nm 0,4 – 1,0 Tolerance  6%  L: 127mm

371026866 – Nm 0,5 – 2,0 Tolerance  6%  L: 131mm

371030495 – Nm 0,8 – 5,0 Tolerance 6%   L: 138mm



Gruppe 3711

Wiha Udskiftelig klinger t. momentskruetrækker

• Førsteklasses krom-vanadium-molybdæn-stål

• Gennemhærdet, matforkromet

• Wiha ChromTop®-klingespids garanterer meget præcis stabilitet

• DIN ISO 8764-1

• Anvendelse til kontrolleret fastskruning ved forud fastlagt 

drejningsmoment

• Klingelænge 175mm

Varenr.

371126228 Udskiftelig klinge LK 2,0 mm / Nm 0,4 mm

371126151 Udskiftelig klinge LK 2,5 mm / Nm 0,4 mm

Varenr.

371126058 Udskiftelig klinge PH1 / Nm 3,8

371127079 Udskiftelig klinge PH2 / Nm 5,5

371130852 Udskiftelig klinge T4 / Nm 0,25

371126158 Udskiftelig klinge T5 / Nm 0,4

371126064 Udskiftelig klinge T6 / Nm 0,6

371126065 Udskiftelig klinge T7 /Nm 0,9

371126066 Udskiftelig klinge T8 / Nm 1,3

371126059 Udskiftelig klinge T9 / Nm 2,5

371126067 Udskiftelig klinge T10 / Nm 3,8

371126068 Udskiftelig klinge T15 / Nm 5,5

371126069 Udskiftelig klinge T20 / Nm 8,0

371126070 Udskiftelig klinge T25 / Nm 8,0

Varenr.

371127813 – Udskiftelig klinge MagicSpring T8 / Nm 1,3

371127814 – Udskiftelig klinge MagicSpring T9 / Nm 2,5

371127815 – Udskiftelig klinge MagicSpring T10 / Nm 3,8

371127817 – Udskiftelig klinge MagicSpring T20 / Nm 8,0

371129467 – Udskiftelig klinge MagicSpring T25 / Nm 8,9

371129555 – Udskiftelig klinge PLUS MagicSpring IP8 / N, 2,0

Varenr:

371126148 Udskiftelig klinge PZ1 / Nm 3,8

371126889 Udskiftelig klinge PZ2 / Nm 5,5

Varenr:

371126200 Udskiftelig klinge sekskant 1,5 mm / Nm 0,9

371126060 Udskiftelig klinge sekskant 2,0 mm / Nm 1,8

371126061 Udskiftelig klinge sekskant 2,5 mm / Nm 3,8

371126062 Udskiftelig klinge sekskant 3,0 mm / Nm 5,5

371126063 Udskiftelig klinge sekskant 4,0 mm / Nm 8,0

371126222 Udskiftelig klinge sekskant m. kuglehoved 2,0 mm / 

Nm 0,9

Varenr.

371126229 Udskiftelig klinge indv. firkant 1/4″ L: 155



Gruppe 3711

371127526 - Wiha Bit holder 1/4" sekskantet

• Løser enhver skrueopgave med Wiha bitsortiment

• Førsteklasses krom-vanadium-molybdæn-stål, 

gennemhærdet, matforkromet

• Rustfrit stål, sort kunststofbeklædning

• Egnet til fastskruning v. forud fastlagt drejningsmoment

• L:162



Gruppe 3712

371229234 Wiha Momentskruetrækker m.tværgrebsæt

TorqueVario-ST | 11 dele

• Variabelt indstilleligt drejningsmoment dækker et stort 

anvendelsesområde

• Alle værktøjer er placeret sikkert og ordentligt i en robust 

og overskuelig taske

• Nem og komfortabel overførsel af høje drejningsmomenter 

takket være tværgrebet m. ComfortGrip

• Det rigtige drejningsmoment beskytter mod skader på 

materialer, så efterbearbejdning er unødvendig

• Momentet kan indstilles trinløst med indstillingsværktøjet 

Torque-Setter (medfølger)

• Komfortabelt tværgreb med bløde zoner til optimal 

overføring af drejningsmomentet

• DIN EN ISO 6789.

• Nøjagtighed: ± 6 %, kan stilles tilbage til nationale normer

• Anvendelse til kontrolleret fastskruning ved forud fastlagt 

drejningsmoment

• Ideel til bespænding med højt drejningsmoment

• Leveres i stabil boks, inkl. kontrolrapport fra fabrikken

Sættet indeholder: (11 dele)

1x Boks

1x Momentskruetrækker med tværgreb TorqueVario®-S T 

ariabel, indstillelig momentbegrænsning (29233)

1x Indstillingsværktøj til momentskruetrækker med 

tværgreb (28691)

1x Adapterklinge til momentskruetrækker med tværgreb

1/4″ (28756)

1x Adapterklinge til momentskruetrækker med tværgreb

3/8″ (28757)

1x Bitholder til momentskruetrækker med tværgreb

(28758)

1x Bit standard 25 mm TORX® 1/4″ T25 (01719)

1x Bit standard 25 mm TORX® 1/4″ T30 (01721)

1x Bit standard 25 mm TORX® 1/4″ T40 (01722)

1x Bit standard 25 mm Sekskant 1/4” 4 mm (01706)

1x Bit standard 25 mm Sekskant 1/4” (01707)

1x Bit standard 25 mm Sekskant 1/4” 6 mm (01708)



Gruppe 3712

Wiha Momentskruertrækker m. tværgreb TorqueFix® T

• DIN En ISO 6789

• Leveres i praktisk kunststofkuffert, inkl. Kontrolrapport fra fabrikken

• Til kontrolleret fastskruning v. forud fastlagt drejningsmoment, 

sammen m. en Wiha Torque 5 mm udskiftelig klinge

• u/klinge

Varenr.

371229230 Momentskruetrækker  Nm 10 

Wiha Momentskruetrækker m.tværgreb TorqueVario®-S T

og  indstillingsværktøj 

Varenr.

371229233   Momenetskruetrækker m. tværgreb



Gruppe 3715

371536791  Wiha MomentSkruetrækkerSæt, blandet /18 dele

• sæt m. LK + PH + PZ + SL/PZ + Torx / 18 dele

• Variabelt indstilleligt drejningsmoment dækker et stort 

anvendelsesområde

• Alle værktøjer er placeret sikkert og ordentligt i en robust og 

overskuelig taske

• Wiha slimBits sikrer en god og beskyttet adgang til dybtliggende 

skruer

• Med patenteret SoftFinish grebdesign til skånsomt arbejde for hånd 

og muskler

• Anbefalet af læger og terapeuter fra AGR!

• Det rigtige drejningsmoment beskytter mod skader på materialer, 

så efterbearbejdning er unødvendig

• Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor 

godkendt til 1.000 V AC

• Produceret iht. IEC 60900, DIN EN ISO 6789

• Anvendelse: Til kontrolleret fastskruning ved spændingsførende 

dele op til 1.000 V AC ved koblingsapparater

sættet indeholder:

1x Momentskruetrækker TorqueVario®-S electric Variabel, 

indstillelig momentbegrænsning 0.8 - 5 (26626)

1x Skruetrækker med bitholder SoftFinish electric slimVario til 

slimBits 6 mm (34577)

1x Bit slimBit electric Ligekærv 2.5 mm (34578)

1x Bit slimBit electric Ligekærv 3.5 mm (41159)

1x Bit slimBit electric Ligekærv 5.5 mm (34581)

1x Bit slimBit electric Phillips PH1 (34583)

1x Bit slimBit electric Phillips PH2 (34584)

1x Bit slimBit electric Pozidriv PZ1 (34585)

1x Bit slimBit electric Pozidriv PZ2 (34586)

1x Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 (34589)

1x Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 (34590)

1x Boks



Gruppe 3715

371541479 Wiha Momentsæt easyTorque

Adapter Electric
• Momentværktøj til speedE, LiftUp og slimVario skruetrækker-

sæt, 5 dele.

• Det rigtige drejningsmoment beskytter mod skader på materialer, 

så efterbearbejdning er unødvendig.

• 100 % kompatibel med Wiha slimBit systemet.

• Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor 

godkendt til 1.000 V AC.

• Til kontrolleret fastskruning af dele. 1000V AC.

• Sættet indeholder:

1 - Momentadaptor 0,8 Nm – Tolerance 10% (41341)

1 - Momentadaptor 2,0 Nm – Tolerance 10% (41342)

1 - Momentadaptor 2,5 Nm – Tolerance 10% (41343)

1 - Momentadaptor 2,8 Nm – Tolerance 10% (41344)

1 - Momentadaptor 4,0 Nm – Tolerance 10% (41345)

371541341 Wiha Moment easyTorque Adapter 0,8 Nm

• Momentadaptor 0,8 Nm – Tolerance 10% (41341)

371541342 Wiha Moment easyTorque Adapter 2,0 Nm

• Momentadaptor 2,0 Nm – Tolerance 10% (41342)



Gruppe 3716

371635870 Wiha Bitholder f. TorqueVario-S electric

SlimBits

• 100 % kompatibel med Wiha slimBit systemet

• Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor 

godkendt til 1.000 V AC

• Klinge: Førsteklasses krom-vanadium-molybdæn-stål, 

gennemhærdet, bruneret.

• Beskyttelsesisolering sprøjtet direkte på klingen

• Produceret iht. IEC 60900.

• Bitholder: Isoleret bitholder af metal låser alle slimBits

pålideligt.

• Kun til 6 mm slimBits

• Til anvendelse af Wiha 6 mm slimBits med Wiha VDE 

momentskruetrækkere.

• OBS: Må ikke bruges til bits af formerne C 6,3 og E 6,3.

• 6 x 3,8 mm L: 170mm



Gruppe 3717

371743177 Wiha Momentskruetækker m.Tværgreb

TorqueVario ST electric

• Variabelt indstilleligt drejningsmoment dækker et stort 

anvendelsesområde

• Nem og komfortabel overførsel af høje drejningsmomenter 

takket være tværgrebet m. ConfortGrip

• Det rigtige drejningsmoment beskytter mod skader på 

materialer, så efterbearbejdning er unødvendig

• Momentklinger testet ved 10.000 V AC og godkendt til 

1.000 V AC.

• Produceret iht. IEC 60900.

• DIN EN ISO 6789.

• Egnet til kontrolleret fastskruning med defineret 

drejningsmoment, f.eks. ved industrielt monteringsarbejde.

• Bemærk: Kun egnet til brug sammen med isolerede Wiha 

momentklinger til tværgreb i serien 28379 fra 

produktionsår 2018.
5-14 Nm



Gruppe 3717

Wiha Moment Kabelnøgle, rundstikforbindelse

• Udvendig sekskant til momentskruetækker m., langsgående 

greb

• Til kontrolleret fastskruning af runde stikforbindelser 

m.ssekskantet ansats efter fast drejningsmoment

Varenr:

371736414  4  |  L: 78 mm



Gruppe 3718

Wiha Udskiftelig klinge electric TORX®

Til 1000V momentnøgle m. T-greb electric

• Wiha slim udskiftelige klinger sikrer en ubegrænset og helisoleret

tilgængelighed til dybtliggende skruer.

• Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC 

• Førsteklasses krom-vanadium-molybdæn-stål, gennemhærdet 

klinge 

• Produceret iht. IEC 60900.

• Anvendelse: I kombination med Wiha momentskruetrækker med 

tværgreb TorqueVario®-ST electric

• VDE- og GS-godkendt

• Bemærk: Kun kompatibel med Wiha 

momentskruetrækkertværgreb TorqueVario®-S T electric.

Varenr.

371838932   Udskiftelig klinge T20 Nm10

371838934   Udskiftelig klinge T27 Nm15

371838935   Udskiftelig klinge T30 Nm20

Wiha Udskiftelig klinge electric Sekskant

Til 1000V momentnøgle m. T-greb electric

Varenr.

371838920   Udskiftelig klinge 5,0 

371838921   Udskiftelig klinge 6,0 

Wiha Udskiftelig klinge electric Sekskant-topnøgle

Til 1000V momentnøgle m. T-greb electric

Varenr. 

371838928  Udskiftelig klinge 10,0

371838929  Udskiftelig klinge 13,0 

371843634 Wiha 1/4″ holder m.Tværgreb TorqueVario ST electric

• Adapteren muliggør brug af topnøgle med TorqueVario®-S T 

electric

• Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor 

godkendt til 1.000 V AC

• Sikker installation af klemmer og muffer, ledertilslutninger og 

fastskruning af strømskinner

• Til arbejde i områder med spændingsførende dele op til 1000 V 

AC.

• Bemærk: Kun kompatibel med moment T-grebet TorqueVario®-S 

T electric.



Gruppe 3800

380044128  Wiha Værktøjkuffertsæt XXL III electric | 100 

dele

• Takket være de udklappede ben fungerer kufferten som et stabilt 

og skridsikkert trin til opgaver i højden.

• AC og godkendt til 1.000 V AC.

• Trolleykufferten kører komfortabelt og let på trappetrin og i 

besværligt terræn.

• Wiha tængerne bruger meget mindre kraft og reducerer dermed 

belastningen af håndleddene

• Ergonomiske greb

• Øger effektiviteten : Du finder altid det værktøj, du har brug for, i 

vores omfattende

• værktøjsortiment.

• Ekstra rum i bunden giver plads til f.eks måleudstyr eller andet 

værktøj

• Størrelse: 68,5 x 50,1 x 34,5 cm

1x Værktøjssæt slimVario® electric blandet, 32 dele (43465)
1x Gribetang 250 mm (40923)
1x Afisoleringsværktøj til 16 mm² (42062)
1x Automatisk Krympeværktøj  210 mm (41246)
1x Crimpværktøj til isolerede kabelsko og kontakter (33841)
1x Kabelskærer Professional electric (43660)
1x Spidstang m. skær i lige form 200 mm (26727)
1x Sidebidetang  160 mm (43335)
1x Installationstang 170 mm (38552)
1x Højeffektiv sidebidetang 200 mm (38191)
1x Bøjlesav electric 280 mm (43125)
1x Bitsæt XLSelector Y-bit 25 mm PH PZ, T®, med 32  dele (41832)
1x Spændingstester (43797)
1x Universalnøgle (44001)
1x Stiftnøglesæt i Ergostar m. 10 dele, i lysende farver (41979)
1x Lommelygte med LED  (41286)
1x Elektrikertommestok Longlife 2 m ,10 led (42068)
1x Elektrikerhammer med 300 g (42071)
1x Dyvelhulhammersæt SoftFinish® med dyvler 1xDybelslagskruetrækker  
(41289)
1x Skruetrækker SoftFinish LK m. sekskantklinge  12 x 200 mm (03231) *
1x Skruetrækker SoftFinish electric slimFix LK3.5 x 100 mm (35446)
1x Skruetrækker SoftFinish electric slimFix LK 5.5 x 125 mm (35391)
1x Skruetrækker SoftFinish electric slimFix Lk 6.5 x 150 mm (35392)
1x Skruetrækker SoftFinish electric slimFix PH1 x 80 mm (35393)
1x Skruetrækker SoftFinish electric slimFix PH2 x 100 mm (35394)
1x Skruetrækker SoftFinish electric slimFix SL/PZ1 x 80 mm (36329)
1x Skruetrækker SoftFinish electric slimFix SL/PZ2 x 100 mm (36330)
1x Elektriker-vaterpas 40 cm 400 mm (42074)
1x Afisoleringsværktøj 4 - 28 (44618)
1x kuffert



Gruppe 3800

380040523  Wiha Værktøjskuffert Competence XL

81 blandede dele inkl. Kuffert

• Værktøjsindlæggene i Elektriker Competence XL-kufferten med 81 dele

• hurtigt og nemt tilgængelige

• giver elektrikeren alt det tilbehør, der skal bruges, for eksempel magasin-
bitholderen LiftUp electric, fuldisolerede skruetrækkere fra Wiha Slim-serien eller 
installationstangen TriCut

• Det store rum i værktøjskufferterne har rigeligt med plads til andre smådele 

• Kufferterne er fremstillet af robust polypropylen og udstyret med 
gastrykdæmpere, så låget holdes i forskellige positioner

•1x kuffert
•1x Spændingstester SF® etpolet, 110 - 250 V (34745)
•1x Skruetrækker SF electric Sekskant-topnøgle 5.5 x 125 (00856)
•1x Skruetrækker SF electric Sekskant-topnøgle 7 x 125 mm (00858)
•1x Skruetrækker SF electric Sekskant-topnøgle 8 x 125 mm (00859)
•1x Skruetrækker SF electric Sekskant-topnøgle 10 x 125 mm (00861)
•1x Skruetrækker med bitmagasin LiftUp (38611)
•1x Installationstang TriCut Professional electric 170 mm (38552)
•1x Højeffektiv sidebidetang BiCut® Professional  200 mm (38191)
•1x Microindustri sidebidetang Classic  125 mm (36189)
•1x Skruetrækker SF electric slimFix LiK 4 x 100 mm (35390)
•1x Skruetrækker SF electric slimFix electric PlusMinus/PH SL/PH2x100mm (35503)
•1x Skruetrækker SF electric slimFix electric PlusMinus/PH SL/PH1 x80mm (35502)
•1x Skruetrækker SF electric slimFix LK 3.5 x 100 mm (35446)
•1x Skruetrækker SF electric slimFix LK5.5 x 125 mm (35391)
•1x Skruetrækker SF electric slimFix LK 6.5 x 150 mm (35392)
•1x Skruetrækker SF electric slimFix SL/PZ1x80 mm (36329)
•1x Skruetrækker SF electric slimFix SL/PZ2 x 100 mm (36330)
•1x Skruetrækker SF electric slimFix PH1 x 80 mm (35393)
•1x Skruetrækker SF LK m.  sekskantklinge  12 x 200 mm (03231) *
•1x Skruetrækker SF electric slimFix PH2 x 100 mm (35394)
•1x Skruetrækker SF electric slimFix PZ1 x 80 mm (35395)
•1x Skruetrækker SF electric slimFix PZ2 x 100 mm (35396)
•1x Korsformet elskabsnøgle 7 mm- 7 / 9- 5 - 8- 3 - 5 (36114)
•1x Automatisk afisoleringsværktøj 6 mm² 0.2 - 6 190 mm (44617)
•11x Stiftnøglesæt i Compact holder M. kuglehoved, med 10 dele (01418)
•1x Tommestok Longlife® 2 m metrisk, 10 led 15 mm (27057)
•1x Crimpværktøj til terminalrør 220 mm (33844)
•1x Vandpumpetang Professional electric 250 mm (37450)
•1x Afisoleringsværktøj t. runde kabler 4 - 28 (44618)
•1x Spidstang Professional electric buet form, ca. 40° 200 mm (26729)
•1x Kombinationstang Professional electric DynamicJoint®  (26708)
•1x Spidstang Professional electric med skær i lige form 200 mm (26727)
•1x Sidebidetang Professional electric med DynamicJoint® 180 mm (43340)
•1x Bitsæt XLSelector standard 25 mm blandet, med 32 dele, 1/4" (29417)
•1x Spændingstester Volt Detector, berøringsløs, etpolet, 90-1.000 V AC Inkl. 2x AAA-
batterier 150 mm (43798)



Gruppe 3800

380043465 - Wiha Værktøjssæt 

slimVario®electric | 32 dele

•Til mange forskellige anvendelsessteder som f.eks. byggepladser, 
solcelleanlæg og i elskabe
•Sættet med sine 32 dele dækker alle gængse skrueprofiler og kan 
således anvendes på fleksibel vis
•Elektrikerværktøjerne opbevares sikkert og overskueligt i en robust 
funktionstaske
•Den designprisvindende taske fra Wiha imponerer ud over med sit 
design også med sin multifunktionelle anvendelighed. Flappen til 
ophængning på vægge og den udtagelige bund giver ekstra merværdi
•Anvendes til fine og meget fine skrueopgaver grundet PicoFinish® 
håndgrebet
•Det lange SoftFinish greb benyttes, hvis man i kombination med de 
større slimBits skal påføre profiler mere kraft ved fastskruningen
•IEC 60900, og dermed sikkert at arbejde med spændingsførende 
dele op til 1.000 V AC.
•OBS! De 6 mm slimBits og toppe kan kun anvendes i speedE®, slimV
ario® eller TorqueVario®-S electric værktøj
Sættet indeholder:
1x Skruetrækker med bitholder SoftFinish electric slimVario 6 mm 
(41229)
1x Isoleret top 1/4" udvendig sekskant 5 mm (43089)
1x Isoleret top 1/4" udvendig sekskant 5.5 mm (43090)
1x Isoleret top 1/4" udvendig sekskant 6 mm (43091)
1x Isoleret top 1/4" udvendig sekskant 7 mm (43092)
1x Isoleret top 1/4" udvendig sekskant 8 mm (43093)
1x Isoleret top 1/4" udvendig sekskant 10 mm (43095)
1x Isoleret top 1/4" udvendig sekskant 11 mm (43096)
1x Isoleret top 1/4" udvendig sekskant 13 mm (43098)
1x Skruetrækker med bitholdersæt SoftFinish slimVario® electric 4 
dele med slimBits (43449)
1x Forlænger slimVario® electric til slimBits 69.5 mm (43292)
1x Adapter slimVario® electric til 1/4" topnøgle 6 mm (43139)
1x Bit slimBit electric Ligekærv 2 mm (43115) *
1x Bit slimBit electric Ligekærv 3.5 mm (41159)
1x Bit slimBit electric Ligekærv 5.5 mm (34581)
1x Bit slimBit electric Ligekærv 6.5 mm (34582)
1x Bit slimBit electric Phillips PH0 (43116) *
1x Bit slimBit electric Phillips PH1 (34583)
1x Bit slimBit electric Phillips PH2 (34584)
1x Bit slimBit electric Pozidriv PZ1 (34585)
1x Bit slimBit electric Pozidriv PZ2 (34586)
1x Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 (34589)
1x Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 (34590)
1x Bit slimBit electric TORX® T10 (35507) *
1x Bit slimBit electric TORX® T15 (35508) *
1x Bit slimBit electric TORX® T20 (35509) *
1x Bit slimBit electric TORX® T25 (36071) *
1x Bit slimBit electric Sekskant 3 mm (37147) *
1x Bit slimBit electric Sekskant 4 mm (37225) *
1x Bit slimBit electric Sekskant 5 mm (37226) *
1x funktionstaske



Gruppe 3800

380044574  Wiha Værktøjssæt til elektrikere | 18 dele

Inkl. Bælteskede

• Værktøjssættet med 18 dele til elektrikeren sørger for, at du altid 
har samtlige værktøjer til el-arbejdet lige ved hånden

Sættet indeholder:
1x Installationstag 170 mm (38552)
1x Spidstang 200 mm (26727)
1x Sidebidetang 140 mm (43326)
1x Elektrikertommestok Longlife 2 m metrisk (42068)
1x Lommelygte med LED, laser og UV-lys i blisterpakning  (41286)
1x PicoFinish® skruetrækker electric LK 1.5 x 50 mm (42374)
1x PicoFinish® skruetrækker electric LK 2.5 x 65 mm (42376)
1x PicoFinish® skruetrækker electric PH00 x 50 mm (42379)
1x PicoFinish® skruetrækker electric PH0 x 65 mm (42378)
1x Skruetrækker SoftFinish electric slimFix LK 3.5 x 100 mm (35446)
1x Skruetrækker SoftFinish electric slimFix LK 4 x 100 mm (35390)
1x Skruetrækker SoftFinish electric slimFix LK 5.5 x 125 mm (35391)
1x Skruetrækker SoftFinish electric slimFix PZ1 x 80 mm (35395)
1x Skruetrækker SoftFinish electric slimFix SL/PZ2 x 100 mm (36330)
1x Skruetrækker SoftFinish electric slimFix T10 x 100 mm (36536)
1x Spændingstester 110 - 250 Volt Kærv transparent (34745)
1x Målebånd 5 m
1x Værktøjsbæltetaske



Gruppe 3802

380244318    Wiha E-skruetrækker, speedE II electric

7 dele med slimBits, batterier og 

USB-oplader i L-Boxx Mini

• 3 x hurtigere arbejde takket være elektrisk drev.

• Kvalitet og robusthed - made in Germany.

• Maksimal belysning af arbejdsfeltet takket være 

ring-LED-belysning.  

• Enestående ring-kontakt muliggør betjeningen i alle 

arbejdspositioner.  

• Skånende for muskler og led. Anbefalet af tyske læger 

og terapeuter fra AGR!  

• 100% kompatibel med Wiha Electric Vario Family.

• SlimBits testet ved 10.000 V AC og godkendt til  1.000 V

AC.  

• Perfekt til alle små skrueopgaver.

• Der medfølger 2 bits:

1 – LK 3,5x0,6 mm

1 - SL/PZ2



Gruppe 3802

Wiha Zai Hause

380244621 Wiha Zai Hause trådløs E-Skruetrækker

• M. 8 bits og 1 magnetholder

• M. LED-lysning som giver mulighed f. skyggeløst og præcist arbejde 

selv i mørke omgivelser

• M. momentniveau Nm 0,5 og Nm1,0

Indeholder:

1 x SL4,5 / SL6,5 / PH1 / PH2 / SHP / H4.0 / H6,0 + 

magnetholder

380244622  Wiha Zai Hause trådløs SD skruetrækker

• M. 4 bits og 1 magnetholder

• M. LED-ringlysning

• M. 3 effektniveauer

• Nm 1,0

• Nm 2,0

• Nm 5,0

Indeholder:

1 x PH1 / PH2 / PH3 / SL5,5 + magnetholder

380244623  Wiha Zai Hause trådløs Limpistol 
• Perfekt til alt limning, smedning, forsegling og udsmykningsarbejde

• 15 sekunders opvarmningstid

• M. integreret stående støtte så den kan sættes sikkert, når den ikke 

er i brug

380244624  Wiha Zai Hause Microbit-sæt | 40 bits

• Microbit-sæt perfekt til alle mikroskrue- og filigranapplikationer. 

indeholder 40 bits

• I kompakt og robust opbevaringsboks m. integreret magnetisk lås

Indeholder:

TA2,TA2.6,T2,T3,T4,T5,P2,P3,P4,P5,U2.6,SIM,T6H,T7H,T8H,T9H,T10

H,T15H,SL1.0,Sl2.0,SL3.0,T2.5,T3.0,H1.5,H2.0,H2,5,H3.0,SQ1,SQ2,Y0

00,Y00,Y1,E,PH000,PH00,PH0,HP1,HH2



Gruppe 38¨02

380245255  Wiha Zai Hause Mobil LuftPumpe

(mini kompressor) 6 dele

• Den mobile luftpumpe er ideel til bil, scooter, cykel, sport, vandlegetøj etc

• •Display viser den aktuelle trykværdi under pumpning og batteriluftpumpe

• •Slukker automatisk, når den indstillede værdi er nået

• •Trykopbygning op til 10 bar / 150 psi

• •Mobilbrug op til 30 minutter

• •LED-lys i toppen af pumpen sikre let og perfekt læsbarhed

• •Indeholder:

• •Bærbar luftpumpe

• •USB-opladningsledning (USB-C)

• •Luftslange

• •3 x Luftventil adapter (presta, kuglenål, ballon)

• •1 x Manual



Gruppe 3802

380241286 - Wiha Lommelygte m. LED, laser og UV-lys

• Den multifunktionelle lommelygte giver lys i mørket på tre måder

• Med indbygget laser, UV- og LED-lys er den et universelt værktøj

• LED-lygtefunktionen har to lysniveauer, så du kan tilpasse lyset til 

forholdene og dermed forbedre dit synsfelt

• Den praktiske holdeklip og magnetiske positioneringsmulighed giver 

dig frie hænder til det andet arbejde

• Lommelygten kan også sættes fast på de fleste kontaktskabe takket 

være den indbyggede magnet

• Det L-formede, drejelige lampehoved har en variabel lysjustering til 

den ønskede brug

• Med indbyggede laser som letter positionsbestemmelsen og 

overfører mål, f.eks. ved montering af lamper på loftet

• Lommelygten kan også bruges til tekniske inspektioner med det 

indbyggede UV-lys

EKSTRA:
Varenr. 380241915 - Wiha Lader til Lommelygte

Varenr. 380241914 - Wiha Batteri 2-pak til 

Lommelygte

380244367   Wiha Bælteskede

•Plads til Wiha E-skruetrækker samt slimBits
•Øjet i bunden af lommen gør det muligt at opbevarer E-skruetrækkeren m. 
isat bit
•Nem fastgørelse på arbejdsbukserne



Gruppe 3810

381041231  Wiha Skruetrækker- og bitsæt

slimVario | 18 dele

• Skruetrækkersættet slimVario® med slimBits

• Elektrikerværktøjerne opbevares sikkert og overskueligt i en 

robust taske o

• IEC 60900

• Til fastskruning ved spændingsførende dele op til 1.000 V A

Sættet indeholder:

1x Skruetrækker med bitholder SoftFinish electric slimVario

6 mm (41229)

1x Skruetrækker med bitholder SoftFinish electric slimVario

til slimBits 6 mm (34577)

1x Bit slimBit electric Ligekærv 2.5 mm (34578) *

1x Bit slimBit electric Ligekærv 3.5 mm (41159)

1x Bit slimBit electric Ligekærv 5.5 mm (34581)

1x Bit slimBit electric Phillips PH1 (34583)

1x Bit slimBit electric Phillips PH2 (34584)

1x Bit slimBit electric Pozidriv PZ1 (34585)

1x Bit slimBit electric Pozidriv PZ2 (34586)

1x Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 (34589)

1x Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 (34590)

1x Bit slimBit electric TORX® T9 (41160) *

1x Bit slimBit electric TORX® T10 (35507) *

1x Bit slimBit electric TORX® T15 (35508) *

1x Bit slimBit electric TORX® T20 (35509) *

1x Bit slimBit electric Sekskant 3 mm (37147) *

1x Bit slimBit electric Sekskant 4 mm (37225) *

1x Bit slimBit electric Sekskant 5 mm (37226) *

1x Foldetaske

381036068  Wiha Skruetrækker – og 

bitsæt

SlimVario | 17 dele

Sættet indeholder:

1 x LK 2,5mm

1 x LK 3,0mm

1 x LK 4,0mm

1 x LK 5,5mm

1x PH 1

1 x PH2

1 x T10

1x T15

1x T20 

1 x SL/PZ 1

1 x SL/PZ 2

1x polsøger

1 x Foldetaske



Gruppe 3810

381038362    Wiha Skruetrækkersæt SoftFinish

Electric slimFix | 6 dele

Lige kærv, Phillips, PlusMinus/Pozidriv

• Wiha slim klinger sikrer en ubegrænset og helisoleret 

tilgængelighed til dybtliggende skruer.

• Med patenteret SoftFinish grebdesign til skånsomt arbejde 

for hånd og  muskler. Anbefalet af læger og terapeuter fra

AGR!

• Enestående Wiha grebsstørrelseskoncept med optimal balance 

mellem kraft og kontrol.

• Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor 

godkendt til 1.000 V AC.

• Produceret iht. IEC 60900.

• Til arbejde i områder med spændingsførende dele op til 

1000 V AC.

• Princippet slimFix

Sættet indeholder:

1 – LK 3,5x0,6 mm  Klinge:100mm

1 – LK 4,0x0,8 mm Klinge:100mm

1 – LK 5,5x1,0 mm Klinge:125mm

1 - PH1 Klinge:80mm

1 - PH2 Klinge:100mm

1 – SL/PZ2 Klinge:100mm



Gruppe 3810

381036455    Wiha Skruetrækkersæt SoftFinish

electric slimFix | 6 dele

Lige kærv, Pozidriv

• Wiha slim klinger sikrer en ubegrænset og helisoleret 

tilgængelighed til dybtliggende skruer.

• Med patenteret SoftFinish grebdesign til skånsomt arbejde 

for hånd og  muskler. Anbefalet af læger og terapeuter fra

AGR!

• Enestående Wiha grebsstørrelseskoncept med optimal balance 

mellem kraft og kontrol.

• Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor 

godkendt til 1.000 V AC.

• Produceret iht. IEC 60900.

• Til arbejde i områder med spændingsførende dele op til 

1000 V AC.

• Princippet slimFix

Sættet indeholder:

1 – LK 3,5mm Klinge:100mm (35446)

1 – LK 4,0mm Klinge:100mm (35390)

1 – LK 5,5mm Klinge:125mm (35391)

1 - LK 6,5mm Klinge:150mm (35392)

1 - PZ1  Klinge:100mm  (35395)

1 - PZ2  Klinge: 100mm (35396)



Gruppe 3810

381041003  Wiha Skruetrækkersæt SoftFinish

electric Slim Fix | 12 dele

•

Wiha slim klinger sikrer en ubegrænset og helisoleret 

tilgængelighed til dybtliggende skruer.

• Med patenteret SoftFinish grebdesign til skånsomt arbejde 

for hånd og  muskler. Anbefalet af læger og terapeuter fra AGR!

• Enestående Wiha grebsstørrelseskoncept med optimal balance 

mellem kraft og kontrol.

• Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor 

godkendt til 1.000 V AC.

• Produceret iht. IEC 60900.

• Til arbejde i områder med spændingsførende dele op til 

1000 V AC.

• Princippet slimFix

Sættet indeholder:

1x  LK 3.5mm  x 100 mm (35446)

1x  LK  4,0 mm x 100 mm (35390)

1x  LK 5.5mm  x 125 mm (35391)

1x  LK 6.5mm  x 150 mm (35392)

1x  PH1 x 80 mm (35393)

1x  PH2 x 100 mm (35394)

1x  PZ1 x 80 mm (35395)

1x  PZ2 x 100 mm (35396)

1x  SL/PZ2 x 100 mm (36330)

1x  TORX® T15 x 100 mm (36537)

1x  TORX® T20 x 100 mm (36538)

1x  TORX® T25 x 125 mm (36539)

381045424  Wiha Skruetrækkersæt SlimFix electric | 5 dele

• Indeholder de mest sælgende skruetrækkere til elektriker

Sættet indeholder:

1 stk. LK3,5 x 100mm

1 stk. LK 4,0 x 100mm

1 stk. PZ1 x 80 mm

1 stk. T10  x 100mm

1 stk. T20 x 100mm 



Gruppe 3810

Wiha Skruetrækker SoftFinish electric lige kærv

• Med patenteret SoftFinish grebdesign til skånsomt arbejde for 

hånd og muskler

• Anbefalet af læger og terapeuter fra AGR

• Enestående Wiha grebsstørrelseskoncept med optimal balance 

mellem kraft og kontrol

• Giver fuld beskyttelse: Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 

V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC

• Standarder: Produceret iht. IEC 60900.

• Særdeles egnet til arbejde i områder med spændingsførende dele 

op til 1000 V AC

• Bemærk: VDE- og GS-godkend

• 4,5 mm / 1,0 mm

• L:236mm

Varenr:

381100820 LK 2,5mm x 0,4 mm Klingel: 75mm

381100824 LK 4,5mm x 1,0 mm Klingel: 125mm

Wiha Skruetrækker SoftFinish electric Phillips

• Til arbejde i områder med spændingsførende dele op til 1000 V 

AC

Varenr:
381100848 – PH2 L:218 mm

Wiha Skruetrækker SoftFinish electric Pozidriv

• Til arbejde i områder med spændingsførende dele op til 1000 V 

AC

Varenr:

381100877 – PZ0 x 60 mm 

Wiha Skruetrækker SoftFinish electric PlusMinus/Pozidriv

• Til arbejde i områder med spændingsførende dele op til 1000 V 

AC

Varenr:

381130700  - SL/PZ1  Klingel: 80mm



Gruppe 3810

381029466    Wiha Skruetrækker SoftFinish electric

sekskant-topnøgle 5 dele 

• Med patenteret SoftFinish grebdesign til skånsomt arbejde for hånd 

og muskler

• Anbefalet af læger og terapeuter fra AGR!

• Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor 

godkendt til 1.000 V AC

• Produceret iht. IEC 60900

• Til arbejde i områder med spændingsførende dele op til 1000 V 

AC.

Sættet indeholder:Klingelængde:125mm

1 stk. 5,5  L:236mm - Wiha nr. 00856

1 stk. 7,0  L:243mm - Wiha nr. 00858

1 stk. 8,0  L: 243mm - Wiha nr. 00859

1 stk. 10,0 L:243mm - Wiha nr. 00861

1 stk. 13,0 L:243mm - Wiha nr. 00864

381035389    Wiha Skruetrækkersæt SoftFinish

Electric slimFix

Lige kærv, Phillips med 6 dele

• Wiha slim klinger sikrer en ubegrænset og helisoleret 

tilgængelighed til dybtliggende skruer.

• Med patenteret SoftFinish grebdesign til skånsomt arbejde 

for hånd og  muskler. Anbefalet af læger og terapeuter fra

AGR!

• Enestående Wiha grebsstørrelseskoncept med optimal balance 

mellem kraft og kontrol.

• Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor 

godkendt til 1.000 V AC.

• Produceret iht. IEC 60900.

• Til arbejde i områder med spændingsførende dele op til 

1000 V AC.

• Princippet slimFix

Sættet indeholder:

1 – LK 3,5x0,6 mm  Klinge:100mm

1 – LK 4,0x0,8 mm Klinge:100mm

1 – LK 5,5x1,0 mm Klinge:125mm

1 – LK 6,5x1,2 mm Klinge:150mm

1 - PH1 Klinge:80mm

1 - PH2 Klinge:100mm



Gruppe 3811

Wiha Skruetrækker SoftFinish electric SlimFix/ Torx

• Wiha slim klinger sikrer en ubegrænset og helisoleret 

tilgængelighed til dybtliggende skruer

• Med patenteret SoftFinish grebdesign til skånsomt arbejde for 

hånd og muskler

• Anbefalet af læger og terapeuter fra AGR!

• Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor 

godkendt til 1.000 V AC

• Standarder: DIN ISO 2380, iht. IEC 60900

• Til arbejde i områder med spændingsførende dele op til 1000 V 

AC.

Varenr.
381136536 – Torx 10 Klingel: 100mm
381136537 – Torx 15 klingel: 100mm
381136538 – Torx 20 klingel: 100mm
381136540 - Torx 27 klingl: 125mm
381136541 – Torx 30 Klingel: 125mm

Wiha Skruetrækker SoftFinish electric SlimFix/Pozidriv

• Wiha slim klinger sikrer en ubegrænset og helisoleret 

tilgængelighed til dybtliggende skruer

• Med patenteret SoftFinish grebdesign til skånsomt arbejde for 

hånd og muskler

• Anbefalet af læger og terapeuter fra AGR!

• Hvert værktøj er seperat testet ved 10.000 V AC og derfor 

godkendt til 1.000 V AC

• DIN ISO 8764-PZ

Varenr.
381135395 - PZ1 Klingel: 80mm
381135396 - PZ2 Klingel: 100mm

Wiha Skruetrækker SoftFinish electric SlimFix / 

lige kærv

• Wiha slim klinger sikrer en ubegrænset og helisoleret 

tilgængelighed til dybtliggende skruer

• Med patenteret SoftFinish grebdesign til skånsomt 

arbejde for hånd og muskler

• Anbefalet af læger og terapeuter fra AGR!

• Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og 

derfor godkendt til 1.000 V AC

• Standarder: DIN ISO 2380, iht. IEC 60900

• Til arbejde i områder med spændingsførende dele op til 

1000 V AC.

Varenr.:
381135446 - 3,5 mm x 0,6 mm Klingel: 125mm
381135390 - 4,0 mm x 0,8 mm Klingel: 125mm
381135391 - 5,5 mm x 1,0mm Klingel: 125mm
381135392 – 6,5 mm x 1,2mm Klingel: 150mm



Gruppe 3811

Skruetrækker SoftFinish electric SlimFix Philips 

Varenr.
381135393 – PH1 Klingel:  80 mm
381135394 – PH2 Klingel: 100 mm

Skruetrækker SoftFinish electric SlimFix

PlusMinus/Pozidriv

• Wiha slim klinger sikrer en ubegrænset og helisoleret 

tilgængelighed til

dybtliggende skruer

• Med patenteret SoftFinish grebdesign til skånsomt arbejde 

for hånd og muskler

• Anbefalet af læger og terapeuter fra AGR!

• Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor 

godkendt til 1.000 V AC

• Standarder: DIN ISO 2380, iht. IEC 60900

• Til arbejde i områder med spændingsførende dele op til 

1000 V AC

Varenr.:
381136329 – SL/PZ1 Klinge:80mm
381136330 – SL/PZ2 Klinge:100mm



Gruppe 3812

381243154    Wiha Bitsæt slimBit electric

TORX med 6 dele i slimBit-boks

• Wiha slimBits sikrer en god og beskyttet adgang til 

dybtliggende skruer.

• Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor 

godkendt til 1.000 V AC.

• Egnet til skrueopgaver på spændingsførende dele op til 

1.000 V AC.

• De 6 mm slimBits kan kun anvendes i speedE, slimVario

eller TorqueVario-S electric værktøj.

Sættet indeholder:

1 - T6

1 - T7

1 - T8

1 - T9

1 - T10

1 - T15

381243152  Wiha Bitsæt slimBit electric, 75mm / 6 dele

• Wiha slimBits sikrer en god og beskyttet adgang til 

dybtliggende skruer

• Kompakt slimBit-boks med optimalt overblik over bits og 

nem adgang.

• Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor 

godkendt til 1.000 V

AC

• Produceret iht. IEC 60900.

• Egnet til skrueopgaver på spændingsførende dele op til 

1.000 V AC, især ved

mobil indsats

• Bemærk: De 6 mm slimBits kan kun anvendes i 

speedE®, slimVario® eller
TorqueVario®-S electric værktøj.

Sættet  indeholder:

1 stk. 2,0mm/0,4mm – Wiha nr. 43115

1 stk. 2,5mm/0,4mm – Wiha nr. 34578

1 stk. 3,5mm /0,6mm – Wiha nr. 41159

1 stk 4,0mm / 0,8mm – Wiha nr. 34580

1 stk. 5,5mm/ 1,0mm – Wiha nr. 34581

1 stk.  6,5mm / 1,2mm – Wiha nr. 34582



Gruppe 3812

381243153    Wiha Bitsæt slimBit electric

TORX med 6 dele i slimBit-boks

• Wiha slimBits sikrer en god og beskyttet adgang til 

dybtliggende skruer

• Kompakt slimBit-boks med optimalt overblik over bits og 

nem adgang

• Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor 

godkendt til 1.000 V AC

• Produceret iht. IEC 60900

• Egnet til skrueopgaver på spændingsførende dele op til 

1.000 V AC, især ved

mobil indsats

• Bemærk: De 6 mm slimBits kan kun anvendes i speedE®, 

slimVario® eller

TorqueVario®-S electric værktøj

Sættet inderholder:

1 stk. T8 – Wiha nr. 35506

1 stk. T9 – Wiha nr. 41160

1 stk. T10 – Wiha nr. 35507

1 stk. T15 – Wiha nr. 35508

1 stk.  T20 – Wiha nr. 35509

1 stk.  T25 - Wiha nr. 36071

381243156  Wiha Bitsæt slimBit electric, sekskant | 7 dele

• Wiha slimBits sikrer en god og beskyttet adgang til 

dybtliggende skruer

• Kompakt slimBit-boks med optimalt overblik over bits og 

nem adgang

• Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor 

godkendt til 1.000 V AC

• Produceret iht. IEC 60900

• Egnet til skrueopgaver på spændingsførende dele op til 

1.000 V AC, især ved

mobil indsats

• Bemærk: De 6 mm slimBits kan kun anvendes i speedE®, 

slimVario® eller

TorqueVario®-S electric værktøj

Sættet indeholder:

1 stk. 2,0 mm Wiha nr (37223)

1 stk. 2,5 mm Wiha nr. (37224)

1 stk. 3,0 mm Wiha nr. (37147)

1 stk. 4,0 mm Wiha nr. ( 37225)

1 stk. 5,0 mm Wiha nr. (37226)

1 stk. 6,0 mm Wiha nr. (37227)

1 x slimBit-boks



Gruppe 3812

381243157  Wiha Bitsæt slimBit electric 75mm | 7 dele

• Wiha slimBits sikrer en god og beskyttet adgang til 

dybtliggende skruer

• Kompakt slimBit-boks med optimalt overblik over bits og 

nem adgang

• Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor 

godkendt til 1.000 V AC

• Produceret iht. IEC 60900

• Egnet til skrueopgaver på spændingsførende dele op til 

1.000 V AC, især ved

mobil indsats

• De 6 mm slimBits kan kun anvendes i speedE®, 

slimVario® eller

TorqueVario®-S electric værktøj

Sættet indeholder:

1 stk. 2,5mm/0,4mm – Wiha nr. 34578

1 stk. 3,5mm /0,6mm – Wiha nr. 41159

1 stk. 5,5mm/ 1,0mm – Wiha nr. 34581

1 stk. 6,5mm / 1,2mm – Wiha nr. 34582

1 stk. PZ1 Wiha nr. 34585

1 stk. PZ2 - Wiha nr. 34586
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381243162 - Wiha Bitsæt slimBit electric - 12 dele

• Wiha slimBits sikrer en god og beskyttet adgang til dybtliggende 

skruer

• Kompakt slimBit-boks med optimal overblik over bits og nem 

adgang

• Hvert værktøj er testet v. 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 

V AC

• Produceret iht. IEC 60900

• Egnet til skrueopgaver på spændingsførende dele op til 1.000 V 

AC, især v. mobil indsats

• De 6 mm slimBits kan kun anvendes i speedE®, slimVario® eller 

TorqueVario®-S electric værktøj.

Indeholder:

• 1 stk. LK 3,5 mm L:75mm - Wiha nr. 41159

• 1 stk. LK 5,5 mm L:75mm - Wiha nr. 34581

• 1 stk. PH1 L:75mm - Wiha nr. 34583

• 1 stk. PH2 L:75mm - Wiha nr. 34584

• 1 stk. PZ1 L:75mm - Wiha nr. 34585

• 1 stk. PZ2 L:75mm - Wiha nr. 34586

• 1 stk. SL/PZ1 L:75mm - Wiha nr. 34589

• 1 stk. SL/PZ2 L:75mm - Wiha nr. 34590

• 1 stk. T10 L:75mm - Wiha nr. 35507

• 1 stk. T15 L: 75mm - Wiha nr. 35508

• 1 stk. T20 L:75mm - Wiha nr. 35509

• 1 stk. T25 L:75mm - Wiha nr. 36071
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381241230 Wiha Skruetrækker STUBBY 

m.bitholdersæt

• Kompakt greb – maksimal power

• Wiha slimBits sikrer en god og beskyttet adgang til 

dybtliggende skruer.

• Beskyttet arbejde ved trange forhold.

• Øger effektiviteten : 100 % kompatibel med Wiha slimBit

systemet.

• Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor 

godkendt til 1.000 V AC.

• Produceret iht. IEC 60900.

• Anvendelse til arbejde i områder med spændingsførende dele 

op til 1000 V AC.

• Ideelt til arbejde, hvor pladsen er trang.

• Bemærk: 6 mm slimBits må kun anvendes i slimVario® 

bitholder og slimTorque VDE bitholder (VDE 

drejningsmomentssystem)

Sættet indeholder:

1x Skruetrækker med bitholder SoftFinish electric slimVario

6 mm (41229)

1x Bit slimBit electric Ligekærv 3.5 mm (41159)

1x Bit slimBit electric Phillips PH2 (34584)

1x Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 (34590)
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Wiha Bit slimBit electric Lige kærv

• Produceret iht. IEC 60900

• Særlig god til arbejde i områder med spændingsførende dele op til 

1000 V AC

• Bemærk 6 mm slimBits må kun anvendes i 

slimVario® bitholder og slimTorque bitholder

• L: 75mm

Varenr.

381234579 – LK 3,0 x 0,6 Nm

381241159 - LK 3,5 x 1,4 Nm 

381234580 - LK 4,0 x 2,5 Nm

381234581 - LK 5,5 x 3,8 Nm 

381234582 - LK 6,5 x 5,5 Nm 

Wiha Bit slimBit electric Phillips

Varenr. 

381234584 PH2 L:75mm

Wiha Bit slimBit electric Torx

Varenr.

381243140  Torx 5 x 0,4 Nm L:75 mm

381235507  Torx 10 x 3,8 Nm L: 75mm

381235509  Torx 20 x 5,5 Nm L: 75mm

Wiha Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv

Varenr.

381234589  SL/PZ1 L: 75mm

381234590  SL/PZ2 L:75mm

Wiha Bit slimBIt electric Sekskant

Varenr.

381237147  3,0  L.75mm   Nm 5,5

381237226  5,0  L: 75mm  Nm 5,5

381237227  6,0  L: 75mm  Nm 5,5
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381301034  Wiha Skruetrækkersæt SoftFinish sekskant-

topnøgle/ 5 dele

• Med patenteret SoftFinish grebdesign til skånsomt arbejde 

for hånd og muskler.

• Anbefalet af læger og terapeuter fra AGR!

• Enestående Wiha grebsstørrelseskoncept med optimal 

balance mellem kraft og kontrol

• Særlig egnet til arbejde under tørre forhold

Sættet indeholder: Klingelængde: 125mm

1 stk. 5,5 mm  L:236mm - Wiha nr. 01021

1 stk. 7,0 mm L:243mm - Wiha nr. 01023

1 stk. 8,0 mm L:243mm - Wiha nr. 01024

1 stk. 10,o mm L:243mm - Wiha nr. 01026

1 stk. 13,0 mm L:249mm - Wiha nr. 01029

381307155  Wiha Skruetrækkersæt SoftFinish

TORX m/6 dele

• Med patenteret SoftFinish grebdesign til skånsomt 

arbejde 

for hånd og muskler. Anbefalet af læger og terapeuter 

fra AGR!

• Enestående Wiha grebsstørrelseskoncept med optimal 

balance 

mellem kraft og kontrol.

• Særlig egnet til arbejde under tørre forhold

Sættet indeholder:

1 - T10 Klinge:80mm

1 - T15 Klinge:80mm

1 - T20 Klinge: 100mm

1 - T25 Klinge: 100mm

1 - T30 Klinge:115mm

1 - T40 Klinge:130mm

381326113  Wiha Skruetrækkersæt SoftFinish

LK, Phillips, Pozidriv, m/6 dele

• Gængse kærvprofiler og mål kompakt samlet i et sæt.

• Med patenteret SoftFinish grebdesign til skånsomt 

arbejde 

for hånd og muskler. Anbefalet af læger og terapeuter 

fra AGR!

• Enestående Wiha grebsstørrelseskoncept med optimal 

balance mellem kraft og kontrol.

Sættet indeholder:

1 – LK 4,0x0,8 mm  Klinge:100mm

1 – LK 5,5x1,0 mm  Klinge:125mm 

1 - LK 6,5x1,2 mm  Klinge:150mm 

1 - PH1 Klinge:80mm

1 - PH2 Klinge:100mm

1 - PZ2 Klinge:100mm
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381307153 Skruetrækkersæt SoftFinish Lige kærv, Pozidriv

med 6 dele

• Med patenteret SoftFinish grebdesign til skånsomt arbejde for 

hånd og muskler

• Anbefalet af læger og terapeuter fra AGR

• Øger effektiviteten : Enestående Wiha grebsstørrelseskoncept med 

optimal balance mellem kraft

og kontrol

Sættet indeholder:

1 stk. 3,5 mm / 0,6 mm Klinge:100mm Wiha nr. 00691

1 stk. 4,5 mm / 0,8 mm Klinge:125mm Wiha nr. 00697

1 stk. 5,5 mm / 1,0 mm Klinge:150mm Wiha nr. 00700

1 stk. 6,5 mm / 1,2 mm Klinge:150mm Wiha nr. 00703

1 stk. PZ1 Klinge: 80mm Wiha nr. 00770

1 stk. PZ2 Klinge:100mm Wiha nr. 00772

381321250  Wiha Skruetrækkersæt SoftFinish

LK, Phillips / 6 dele

• Slagkappen i grebet giver dig mulighed for at slå og mejsle med 

skruetrækkeren

• Faste skruer løsnes utroligt nemt takket være en sekskantet ansats 

til gaffelnøgler

• Med patenteret SoftFinish grebdesign til skånsomt arbejde for 

hånd og muskler

• Anbefalet af læger og terapeuter fra AGR!

• Velegnet til tørre opgaver i industri og håndværk

• Ideel til løsning af fastsiddende skruer og overføring af højere 

tilspændingsværdier

Sættet indeholder:

1 stk. 3,5 mm/0,6  Klinge:75mm - Wiha nr. 03223

1 stk. 4,5 mm / 0,8 Klinge:90mm - Wiha nr. 03224

1 stk. 5,5 mm / 1,0 Klinge:100mm - Wiha nr. 03225

1 stk. 6,5 mm / 1,2 Klige:125mm - Wiha nr. 03226

1 stk. PH 1 Klinge:80mm           - Wiha nr03237

1 stk. PH 2 Klinge:100mm          - Wiha nr. 03238
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381341002  Wiha Skruetrækkersæt SoftFinish

12 dele | PH/PZ/Torx/LK m.rundklinge

. 

• Med patenteret SoftFinish grebdesign til skånsomt arbejde for 
hånd og muskler

• Med de lange slanke grebsstørrelser kan små skruer skrues sikkert 
og hurtigt i

• Egner sig især til opgaver i tørre miljøer

• Placeringen af de hårde og bløde zoner på grebet understøtter 
den perfekte adgang under en hurtig og kraftig skruning

Sættet indeholder:

1 stk. PH1 x 80mm

1 stk. PH 2 x 100mm

1 stk. PH3 x 150mm

1 stk. PZ1 x 80mm

1 stk. PZ2 x 100mm

1 stk. T15 x 80mm

1 stk. T20 x 100mm

1 stk. T25 x 100mm

1 stk. T30 x 115mm

1 stk. LK m. rund klinge 6,5mm x 150mm

1 stk. LK m. rund klinge 3,5mm x 100mm

1 stk. LK m. rund klinge 4,0mm x 100mm

381345423  Wiha Skruetrækkersæt SfotFinish

6 dele | PH/PX/T/LK

• Oplagt mulighed for et godt sæt m. 6 stk. 

Sættet indeholder:

1stk. LK 3,5mm x 100mm

1 stk. HP2 x 100mm

1 stk. PZ1 x 80mm

1 stk. PZ2 x 100mm

1 stk. T10 x 80mm

1 stk. T20 x 100mm
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Wiha Skruetrækker SoftFinish LK med rund klinge

• Rund klinge som nemmere kommer ind på smalle steder
• Med patenteret SoftFinish grebdesign til skånsomt arbejde for 

hånd og muskler

• Anbefalet af læger og terapeuter fra AGR

• Enestående Wiha grebsstørrelseskoncept med optimal balance 

mellem kraft

og kontrol

• Krom-vanadium-molybdæn-stål, matforkromet

• Særlig egnet til arbejde under tør forhold

Varenr.
381400684 – LK 2,0mm / 0,4mm Klinge:65mm
381400685 – LK 2,5mm / 0,4mm Klinge:75mm
381400686 – LK 3,0mm / 0,5mm Klinge:80mm
381400691 – LK 3,5mm / 0,6mm Klinge:100mm
381400692 – LK 4,0 mm / 0,8mm Klinge:100mm
381400698 - LK 5,5 mm / 1,0mm  Klinge:125mm
381400700 – LK 5,5 mm / 1,0mm Klinge:150mm
381400702 – LK 5,5 mm / 1,0mm Klinge:300mm
381400703 – LK 6,5mm / 1,2mm Klinge:150mm

Wiha Skruetrækker SoftFinish LK med sekskantklinge og 

sekskant ansats

Varenr.
381400736 – Skruetrækker LK8,0mm x 1,2mm  Klingel:150mm
381400738  - Skruetrækker LK10,0mm x 1,6mm  Klingel:175mm
381400740  - Skruetrækker LK14,0mm x 2,5mm Klingel:250mm

Wiha Skruetrækker SoftFinish LK

• m. gennemgående sekskantklinge og massiv stålkappe

• Særlig egnet til arbejde under tørre forhold

varenr.
381403225 - LK 5,5mm x 1,0 mm Klingel 100m
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Wiha Skruetrækker SoftFinish TORX® med rund klinge

• Med patenteret SoftFinish grebdesign til skånsomt arbejde for 

hånd og muskler

• Anbefalet af læger og terapeuter fra AGR!

• Materiale: Krom-vanadium-molybdæn-stål, matforkromet

• Særlig egnet til arbejde under tørre forhold

Varenr.:
381401290 - T10 / 4,0 mm Klingel: 80mm
381401291  - T15 / 4,0 mm Klingel: 80mm
381401292 - T20 / 4,0 mm Klingel: 100mm
381401293  - T25 / 4.5 mm Klingel: 100mm
381401294  - T27 / 5,5 mm Klingel: 115mm
381401295  - T30 / 6,0 mm Klingel: 115mm
381401296  - T40 / 7,0 mm  Klingel: 130mm

Wiha Skruetrækker SoftFinish Torx MagicSpring m. rund  

klinge

• TORX® MagicSpring® med rund klinge

• Den komfortable ekspert til tørt arbejde.

• Til påsætning og fastspænding af TORX®-skruer på svært 

tilgængelige steder

Varenr.

381427739  - T9   Klingelængde: 60mm

381427740 - T10 Klingelængde: 80mm
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Wiha Skruetrækker SoftFinish Pozidriv

• Særlig egnet til arbejde under tørre forhold

Varenr.
381400768  - PZ0  Klingel:60mm
381400772  - PZ2  Klingel:100mm
381400774  - PZ3  Klingel:150mm
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Wiha Skruetrækker SoftFinish, sekskantklinge

• Sekskantklinge

• særlig egnet til arbejde under tør forhold

Varenr.
381432264 – Sekskant 1,5 mm Klingelængde: 60mm

Wiha Skruetrækker SoftFinish Torx m. kuglehoved

Varenr. 

381432253 – T20 Klingelængde: 80mm

381432254 – T25 Klingelængde: 100mm

381432256 – T30 Klingelængde:115mm

Wiha Skruetrækker SoftFinish PH

Varenr.
381400756 PH1 | 4,5 Klingel:80mm
381427756 PH1 | 4.5 Klingel:100mm
381403738 PH1 | 4,5 Klingel:300mm
381400754 PH0 | 3,0 Klingel:60mm
381400759 PH2 | 6,0 Klingel:100mm
381403739 PH2 | 6,0 Klingel:300mm
381400762 PH3 | 8,0 Klingel:150mm
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Wiha Skruetrækker SoftFinish Torx m.rund klinge 

(Tamper Resistant)

Ved TORX® Tamper Resistant er der tale om en 
sikkerhedsprofil, hvis egenskaber ikke adskiller sig fra den 
klassiske TORX® profils. En boring i værktøjets endeflade
forhindrer blot, at uvedkommende personer kan spænde 
eller løsne skruen
• Med patenteret SoftFinish grebdesign til skånsomt arbejde 

for hånd og muskler

• Anbefalet af læger og terapeuter fra AGR!

• Enestående Wiha grebsstørrelseskoncept med optimal 

balance mellem kraft

og kontrol

• Materiale: Krom-vanadium-molybdæn-stål, matforkromet

Varenr:

381426457 – T10H  Klingel: 300mm
381428005 – T20H Klingel: 300mm
381401302 - T20H   Klingel: 100mm

Wiha Skruetrækker SoftFinish m.kuglehoved, sekskant

• Kuglehovedet letter tilgangen til skruerne og forenkler 

dermed arbejdet i vinkler op til 25°

• Med patenteret SoftFinish grebdesign til skånsomt arbejde 

for hånd og muskler

• Anbefalet af læger og terapeuter fra AGR

• Krom-vanadium-molybdæn-stål, matforkromet

• Egnet til alle skruer, som er svært tilgængelige

Varenr.
381426303 - Skruetrækker 1,5mm Klingel:75 mm
381426304 - Skruetrækker 2,0 mm Klingel:75 mm
381426305 – Skruetrækker 2,5mm Klingel:100 mm
381426328 – Skruetrækker 3,0 mm Klingel:100 mm
381426329 – Skruetrækker 4,0 mm Klingel:100 mm
381426330 – Skruetrækker 5,0 mm Klingel:100 mm
381426331 – Skruetrækker 6,0 mm Klingel:125mm
381426332 – Skruetrækker 8,0 mm Klingel:150mm
381426333 – Skruetrækker 10,0 mm Klingel:150mm
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Wiha Skruetrækker SoftFinish sekskant-topnøgle m. rund 

klinge

• Med patenteret SoftFinish grebdesign til skånsomt arbejde 

for hånd og muskler

• Anbefalet af læger og terapeuter fra AGR!

• Enestående Wiha grebsstørrelseskoncept med optimal 

balance mellem kraft og kontrol

• Udført i krom-vanadium-stål, matforkromet

• Særlig egnet til arbejde under tørre forhold

Varenr.
381401021  - Sekskant 5,5 mm Klingel: 125mm | 236 mm
381401022  - Sekskant  6,0 mm  Klingl: 125 mm | 236 mm
381401023  - Sekskant  7,0 mm Klingel: 125mm | 243 mm
381401024  - Sekskant  8,0 mm Klingel: 125mm | 243 mm
381401025  - Sekskant  9,0 mm  Klingel: 125mm | 243 mm
381401026  - Sekskant  10,0 mm Klingel: 125mm | 243 mm
381401027  - Sekskant  11,0 mm Klingel: 125mm | 249 mm
381401029  - Sekskant  13,0 mm Klingel: 125mm | 249 mm

Wiha Skruetrækker SoftFinish m.Trekant-top

• DIN 22416

• Til trekantskruer DIN 22424 og trekantmøtriker DIN 22425

Varenr.
381426213 – M5 Klingel: 125mm,        8,3 

381426216 – M6 Klingel: 125mm,        10,05 
381426214 - M8 Klingel: 125mm         15,05
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Wiha Skruetrække SoftFinish

Sekskant-topnøgle med fleksibelt skæfte

• F.eks. til fastskruning og løsne af spændebånd, der kan 

justeres trinløst

Varenr.
381401440 – 10,0mm  Klingel: 175mm

Wiha Skruetrækker SoftFinisk sekskant-topnøgle m.

fleksibel skæfte

• Til fastskruning og løsnen af spændebånd, der kan justeres 

trinløst

Varenr.

381401435  5,0 mm Klingel:150mm

381401437  6,0 mm Klingel:150mm

381401439  8,0 mm Klingel:150mm
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Wiha Skruetrækker SoftFinish, kærv                            

m. fastholdefunktion

• Med patenteret SoftFinish grebdesign til skånsomt 

arbejde for hånd og muskler. 

• Anbefalet af læger og terapeuter fra AGR

• Enestående Wiha grebsstørrelseskoncept med optimal balance 

mellem kraft og kontrol

• Krom-vanadium-stål, gennemhærdet, bruneret

• Særlig god til svært tilgængelige steder

Varenr.:

381432867 – LK 2,5mm KlingeL:75mm   L:186mm

381432869 – LK 4,0 mm KlingeL: 100mm L:243mm
381432870 – LK 5,0 mm KlingeL:150mm  L:268mm
381432871 – LK 6,0 mm KlingeL:175mm L: 293mm

Wiha Skruetrækker SoftFinish, Phillips

m. Fastholdefunktion

Varenr. 

381432406  - PH0 KlingeL:100mm L:211mm 
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381530372  Wiha Skruetrækkergreb SoftFinih-

telescopic

til udskiftelig klinge fra SYSTEM 6

• m. 6mm sekskantholder

• Muliggør variabel indstilling af kombi

klingelængder f. 42-114mm

• m. ClickStop-kugleklemme til hurtig klingeskift
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Wiha Udskiftelig klinge SYSTEM 6

• Førstekassen krom-vanadium-molybdæn-stål

• Gennemhærdet

• Titansølv

• L:150mm

Varenr.

381500657 – Udskiftelig klinge T20 | T25 (dobbelt)

381527633 – Udskiftelig klinge T20H (Tamper Resistant/m.boring)

381500666 – Udskiftelig kling LK 6,0 | PH2 (dobbelt
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381634577 Wiha Skruetrækker m.bitholder SoftFinish

electric slimVario

• Wiha slim klinger sikrer en ubegrænset og helisoleret 

tilgængelighed til dybtliggende skruer

• Med patenteret SoftFinish grebdesign til skånsomt arbejde for hånd 

og muskler

• Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor 

godkendt til 1.000 V AC

• Produceret iht. IEC 60900.

• Anvendelse til kompakt skruetrækker sammen med slimBits

• VDE- og GS-godkendt

• Bemærk: 6 mm slimBits må kun anvendes i slimVario® bitholder 

og slimTorque VDE

bitholder (VDE drejningsmomentssystem).

• Må ikke bruges til bits af formerne C 6,3 og E 6,3

• 6,0 mm L:160 mm
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381638610   Wiha Skruetrækker med bitmagasin

LiftUp electric

Lige kærv, Phillips, m/6 SlimBits

• Egnet til skrueopgaver på spændingsførende dele op til 

1.000 V AC, især ved  mobil indsats.

• Wiha slimBits sikrer en god og beskyttet adgang til 

dybtliggende skruer.  

• Ingen fare for kvæstelser, alle klinger er gemt sikkert inden i grebet.

• Wiha LiftUp electric sparer 75% plads, 50% vægt, til 100%

effektivitet.

• Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor 

godkendt til 1.000 V AC.

• Produceret iht. IEC 60900.

• Må ikke bruges til bits af formerne C 6,3 og E 6,3.

• 6 mm slimBits må kun anvendes i slimVario bitholder 

og slimTorque VDE bitholder (VDE drejningsmomentssystem).

• Alle bits i et greb, altid og overalt.

• Bitmagasinet indeholder:

1 - 2,5x0,4 mm

1 - 3,0x0,5 mm 

1 - 4,0x0,8 mm

1 - 5,5x1,0 mm

1 - PH1

1 - PH2
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381643895    Wiha LiftUp 26one® skruetrækker m/bitmagasin

Blandet m/13 dobbeltbits, i blisterpakning

• Stort håndtag - maksimal power.

• Søgning er ikke længere nødvendigt - alle normale bits 

samlet i ét værktøj.  

• Automatisk fastspænding af bitsene, når de sættes i.

• 90 % mindre plads, 85 % mindre vægt – 100 % mere effektiv.

• 26 bits samlet i en.

• Alternativ til skruetrækkersættet.

• Værktøjet kan kun bruges sammen med Wihas

dobbeltbits.  

• 26 gange hurtigere med LiftUp 26one

• PZ/T/LK/PH/indv.sekskant/indv.firkant

381638600    Wiha LiftUp 25 Magnetisk skruetrækker 

m/bitmagasin

• Stort håndtag - maksimal power.

• Ingen fare for kvæstelser, da alle bits er gemt sikkert inde i

grebet.  

• 90% mindre plads, 80% mindre vægt – 100% mere effektiv.

• Standardbits egner sig også til brug med el-værktøj.

• Alternativ til skruetrækkersættet. Ideel til løsning af 

skrueopgaver på farten.

• M.12 forskellige bits

• LK/PH/PZ/T

381638605   Wiha LifUp 25 Magnetisk skruetrækker

i blisterpakning m/bitmagasin

Evt. m. Trædisplay

varenr. 38144580   (280x380x269mm) inkl. 4 kroge
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381633744  Wiha Magnetisk skruetrækker STUBBY Torx

• Med bitsmagasin 6 dele | torx

• Når man fjerner kappen i enden af SoftFinish-

flerkomponentskæftet, dukker der seks 25 mm lange bits op, der 

er beregnet til alle gængse fastskruninger

• Magasin-bitholderen er fleksibelt anvendelig og et attraktivt 

alternativ til skruetrækkersættet, især ved mobil brug

• Den integrerede bitholders magnetiske holdefunktion sikrer en 

enkel håndtering og en optimal fastholdelse

• Handy og kompakte størrelse udmærker

• Bitmagaziner Stubby er specialist til arbejde på ganske trang 

plads

• DIN 3126, ISO 1173, form D 6,3

• Særlig egnet til arbejde på snævre og vanskeligt tilgængelige 

steder.

Sættet inderholder:
T10, Længde, bit: 25 mm
T15, Længde, bit: 25 mm
T20, Længde, bit: 25 mm
T25, Længde, bit: 25 mm
T30, Længde, bit: 25 mm
T40, Længde, bit: 25 mm

381633764  Wiha Magnetisk Skruetrækker

STUBBY LK/PZ

Sættet Indeholder:

LK 4,5mm

LK 6,5mm

LK 8,0mm

PZ1

PZ2

PZ3

381633740  Wiha Magnetisk tumling Skruetrækker                      

m. Bitsmagasin – STUBBY Ph,Pz (6 stk.)

Sættet indeholder:
PH1

PH2

PH3

PZ1

PZ2

Pz3



Gruppe 3816

381629463  Wiha Skruetrækker STUBBY  

m.bitholder magnetisk ¼”

• Anvendelig til alle elektrostatiske udsatte komponenter

• God til snævre steder

• L. 57mm

Wiha Skruetrækker m.bitholder SoftFinish magnetisk

• Krom-vanadium-stål, gennemhærdet, glansforniklet

• Greb m.Wiha SoftFinish® skridsikkert flerkomponentskæfte

• Bitholder af rustfrit stål, med stærk permamagnet

• Udgang: Til bits iht. DIN 3126, ISO 1173 form C 6,3

Varenr:
381601475 - 1/4'' x 125 mm L:225



Gruppe 3816

381623037    Wiha Multitool PocketStar - Sekskant, 7 dele

• Den variable grebsposition muliggør kraft- samt hurtige

sammenskruninger.  

• Den ønskede kærv kan hurtigt isættes takket være den nemme 

betjening.  

• De mest anvendte kærv-typer samlet i et værktøj.

• Egnet til mobil brug og værkstedsarbejde. Med holderen kan

unbrakoskruer løftes ud af eller føres ind i boringer på vanskeligt 

tilgængelige steder.

Sættet indeholder:

1 - 1,5 mm

1 - 2,0 mm

1 - 2,5 mm

1 - 3,0 mm

1 - 4,0 mm

1 - 5,0 mm

1 - 6,0 mm

381636114 – Wiha Korsformet elskabsnøgle

• Alle nøgler ogprofiler samlet i et kompakt og let værktøj

• Zink-trykstøbt gods

• Anvendes til aktivering af elskabets lukkesystem inden for 

elektroteknik, gas- og vandforsyningsanlæg, klima- og 

ventileringsanlæg samt industrien

• LK-PH-Trekant-Firkant-Kærvmøtrik



Varenr. 381632310    Wiha Vinkelskruetrækker / højeffektiv 

med hurtigskiftholder ¼”

• Stabilitetets armen kan indstilles i 48 positioner

• Momentoverførsel op til 57 Nm

• Låsemusse4 sikre optimalt hold af alle ¼” indsatser

• Velegnet til boring og fast skruning på svært 

tilgængelige steder, hjørner og kanter.

Varenr. 381632311  Wiha Vinkelskruetrækker / magnetisk

med bitholder ¼” 

• Kan anvendes til batteri skruemaskiner, 

håndskruetrækker m. ¼” bits holder

• Ideel til boring og montage på svært tilgængelige 

områder

Gruppe 3816



Gruppe 3817

381742997  Wiha Skruetrækkersæt PicoFinish

TORX | 7 dele inkl. holder

Finmekanik skruetrækkersæt

m.sekskant-kuglehoved som gør det muligt at skrue i vinkel op til 25°

Sættet indeholder:

1 stk. T4 x 40mm (42477)

1 stk. T5 x 40mm (42478)

1 stk. T6 x 40mm (42479)

1 stk. T7 x 40mm (42480)

1 stk. T8 x 40mm (42481)

1 stk. T9 x 50mm (42482)

1 stk. Holder



Gruppe 3818

Wiha PicoFinish skruetrækker LK

• Ekstra lang drejehætte muliggør en optimal føring

• Skruetrækker grebskoncept for en optimal balance mellem 

præcision og kontrol

• Fintfølende arbejde og kontrolleret kraftoverførsel takket være det 

slanke greb med softgrib-zone

• Krom-vannadium-molybdæn-stål, matforkromet

• Egnet god til præcise skrueopgaver indenfor finmekanik, 

modelbyggeri og hobbyområde

Varenr. 

381842389 – LK 2,0mm | klingel: 60mm

381842391 – LK 2,5mm | klingel: 50mm

381842397  - LK 3,5mm | klingel:60mm

381843365  - LK 1,2mm | klingel: 40mm 

Wiha PicoFinish skruetrækker Torx

Varenr:

381842478  T5 | klingel: 40mm

381842481  T8 | klingel: 40mm

Wiha PicoFinish skruetrækker Pentalobe (PL) 

• Ekstra lang drejehætte muliggør en optimal føring

• Fintfølende arbejde og kontrolleret kraftoverførsel takket være det 

slanke greb m.softfrip-zone

• Materiale i krom-vanadium-molybdæn-stål, forkromet

• Ideel til reparationer på Apple Smartphones, tablets og notebooks

Varenr.

381842464 – PL1 x Klingel:40mm

381842468 - PL5 x Klingel:40mm

Wiha PicoFinish skruetrækker Phillips

Varenr. 

381842413  PH00 | klingel: 60 mm

Wiha PicoFinish skruetrækker sekskantet

Varenr.

381842421 0,9 mm  | Klingel: 40 mm

381842423 1,5 mm  | Klingel: 50mm

381842424 2,0 mm  | Klingel: 50mm

381842426  3,0 mm | Klingel: 60mm



Gruppe 3818

Wiha PicoFinish skruetrækker sekskant m. kuglehoved

• m. sekskant-kuglehovedet som gør det muligt at skrue i en vinkel 

på op til 25°.

Varenr.

381842431  1,3 mm | Klingel: 40 m

381842432  1,5 mm | klingel: 50mm

381842433  2,0 mm | klingel: 50mm

Wiha PicoFinish Skruetrækker sekskant-topnøgle

varenr.

381842468 PL5  Klingel:40mm 



Gruppe 3818

Wiha MicroFinish Skruetrækker LK

• Lige kærv med gennemgående sekskantklinge og massiv 

stålkappe

• Specialisten til fugtigt og olieholdigt arbejde

• DIN 5265, ISO 2380

• Til fastskruning i fugtige eller olieholdig omgivelser

• Krom-vanadium-molybdæn-stål, matforkromet

Varenr. 
381829136 – LK 8,o mm | klingel: 150mm



Gruppe 3819

Wiha SoftFinish ESD skruetrækker, LK

• IEC 61340-5-1

• Udført i krom-vanadium-molybdæn stål, matforkromet

• Særlig egnet til alle arbejder på elektrostatisk udsatte 

komponenter

Varenr.

381908179 - Skruetrækker LK 2,5 mm, Klingel: 75mm

381927150 – Skruetrækker LK 3,0 mm, Klingel: 100mm

381927151 – Skruetrækker LK 4,0 mm,Klingel:100mm 

Wiha SoftFinish ESD skruetrækker, Phillips

• ICE 61340-5-1

Varenr.

381908185 – Skruetrækker PH1 | klingel: 80mm

Wiha SoftFinish ESD skruetrækker, Torx

• Til brug på elektrostatisk udsatte komponenter

Varenr.

381927149 – Skruetrækker T6 | Klingel:60mm

381922436 – Skruetrækker T8 |Klingel: 60mm

381927146 – Skruetrækker T10 | Klingel: 80mm

381927147 – Skruetrækker T20 | Klingel:100mm

Wiha PicoFinish ESD skruetrækker, LK

• Elektrostatisk afledende værktøjer beskytter elektriske 

komponenter, så de ikke ødelægges

• Ekstra lang drejehætte muliggør en optimal føring

• Skruetrækker grebskoncept for en optimal balance mellem 

præcision og kontrol

• Fintfølende arbejde og kontrolleret kraftoverførsel takket 

være det slanke greb m. softgrip-zone

• Egnet til fine skrueopgaver og komponenter med risiko for 

elektrostatisk udladning

Varenr.

381943673 - Skruetrækker LK 3,5mm Klingel: 60mm 



Gruppe 3819

Wiha PicoFinish ESD skrutrækker, Phillips

Varemr.

381943676 – Skruetrækker  PH00, klingel: 40mm

Wiha PicoFinish ESD skruetrækker, sekskant-

topnøgle

• Elektrostatisk afledende værktøjer beskytter elektriske 

komponenter, så de ikke ødelægges

• Ekstra lang drejehætte muliggør en optimal føring

• Skruetrækker grebskoncept for en optimal balance mellem 

præcision og kontrol

• Fintfølende arbejde og kontrolleret kraftoverførsel takket være det 

slanke greb m. softgrip-zone

• Egnet til fine skrueopgaver og komponenter med risiko for 

elektrostatisk udladning

Varenr.

381943689 – Skruetrækker 4,0 mm, klingel: 60mm

Wiha PicoFinish ESD skruetrækker, sekskant

• Elektrostatisk afledende værktøjer beskytter elektriske 

komponenter, så de ikke ødelægges

• Ekstra lang drejehætte muliggør en optimal føring

• Skruetrækker grebskoncept for en optimal balance mellem 

præcision og kontrol

• Fintfølende arbejde og kontrolleret kraftoverførsel takket være det 

slanke greb m. softgrip-zone

• Egnet til fine skrueopgaver og komponenter med risiko for 

elektrostatisk udladning

Varenr.

381943680 - Skruetrækker 0,9 mm, klingelængde 40mm

381943681 - Skruetrækker 1,3 mm, klingelængde 40mm

381943682 - Skruetrækker 1,5 mm, klingelængde 50mm

381943684 - Skruetrækker 2,5 mm, klingelængde 60mm



Gruppe 38-2



Gruppe 3820

Wiha Stiftnøglesæt i Ergostar holder

m.kuglehoved MagicRing, sekskant m/9 dele

• Kuglehovedet letter tilgangen til skruerne og forenkler dermed 

arbejdet i vinkler op til 25°.

• Lang levetid takket være sekskantnøglens overflader af 

højkvalitetskrom, som beskytter mod rust.

• Altid den helt rigtige nøgle det rigtige sted.

• Sørger for orden: Udtagning af og isætning i holderen er 

let og ubesværet  

• Wiha MagicRing holdefunktion fastholder alle 

sekskantskruer - uden magneter.

• MagicRing fra størrelse SV3.

• Egnet til at skrue forsænkede normskruer ud samt til indføring 

og fastskruning i vandrette, skrå eller dybe gennemgående huller.

• Perfekt overskuelighed, når det skal gå hurtigt.

Sættet indeholder:

1 - 1,5 mm

1 - 2,0 mm

1 - 2,5 mm

1 - 3,0 mm

1 - 4,0 mm

1 - 5,0 mm

1 - 6,0 mm

1 - 8,0 mm

1 - 10  mm

Varenr. 382037351

Varenr. 382043851  m. SB-Ophæng



Gruppe 3820

382036521    Wiha Stiftnøglesæt i Ergostar holder

Stiftnøgle med kuglehoved MagicRing, 

sekskant, m.13 dele, i tomme-udførelse
• Pladsbesparende ErgoStar holder sikrer en nem udtagelse af 

stiftnøgler uden at de andre bevæges, takket være en mekanisk 

betjening.

• MagicRing af fjederstål (fra størrelse 1/8") holder alle standard-

skruer fast i enhver position.

• Kuglehovedet gør det muligt at skrue i en vinkel på op til 25°.

• Krom-vanadium-stål, gennemhærdet, matforkromet.

Sættet indeholder:

1 - 0,05”

1 - 1/16”

1 - 5/64”

1 - 3/32”

1 - 7/64”

1 - 1/8”

1 - 9/64”

1 - 5/32”

1 - 3/16”

1 - 7/32”

1 - 1/4”

1 - 5/16”

1 - 3/8”

382043850 – Wiha Stiftnøglesæt i lysende farver 9/dele 

sekskant

•Stiftnøglesæt i Ergostar holder

•M. kuglehoved MagicRing

•i lysende farver som også kan sses vha. UV-lys, i blisterpakning

•Kuglehovedet letter tilgangen til skruerne og forenkler dermed 

arbejdet i vinkler op til 25°

•Altid den helt rigtige nøgle det rigtige sted

•Perfekt overskuelighed, når det skal gå hurtigt

Sættet inderholder:1 stk. 1,5mm L: 91mm Wiha nr. 41894

1 stk. 2,0 mm L: 101mm Wiha nr. 41895

1 stk. 2,5 mm L: 113mm Wiha nr. 41896

1 stk. 3,0 mm L: 128mm Wiha nr. 41974

1 stk. 5,0 mm L: 163mm Wiha nr. 41975

1 stk. 6,0 mm L: 184mm Wiha nr. 41976

1 stk. 8,0 mm L: 206mm Wiha nr. 41977

1 stk. 10,0 mm L: 231mm Wiha nr. 41978



Gruppe 3820

382001418    Wiha Stiftnøglesæt i Compact holder

med kuglehoved, sekskant m/9 dele

• Kuglehovedet letter tilgangen til skruerne og 

forenkler dermed 

arbejdet i vinkler op til 25°.

• Lang levetid takket være sekskantnøglens overflader af 

højkvalitetskrom, som beskytter mod rust.

• Alle gængse nøgler placeret kompakt og

pladsbesparende. 

Sættet indeholder:

1 - 1,5 mm

1 - 2,0 mm

1 - 2,5 mm

1 - 3,0 mm

1 - 4,0 mm

1 - 5,0 mm

1 - 6,0 mm

1 - 8,0 mm

1- 10  mm

382040411 – Wiha Stiftnøglesæt matforkromet, kort 

m.kuglehoved 9/dele
• Kuglehovedt gør det muligt at skure i en vinkel på op til 25°

• Passer perfekt i enhver tommestoklomme

• M.9 gængse nøglestørrelser i holder

Sættet indeholder:
•1x  Sekskantnøgle m kuglehoved 1.5 mm (40401)
•1x  Sekskantnøgle m. kuglehoved 2.0 mm (40402)
•1x  Sekskantnøgle m. kuglehoved 2.5 mm (40403)
•1x  Sekskantnøgle m. kuglehoved 3.0 mm (40404)
•1x  Sekskantnøgle m. kuglehoved 4.0 mm (40405)
•1x  Sekskantnøgle m. kuglehoved 5.0 mm (40406)
•1x  Sekskantnøgle m. kuglehoved 6.0 mm (40407)
•1x  Sekskantnøgle m. kuglehoved 8.0 mm (40408)
•1x Sekskantnøgle m. kuglehoved 10.0 mm (40409)
•1x Compact holder



Gruppe 3820

382007185  Wiha Stiftnøglesæt i ProStar holder 10/dele

• Matforkromet stiftnøgel m. kuglehoved 

Sættet indeholder: 

1,5mm/2,0mm/2,5mm/3,0mm/4,0mm/5,0mm/6,0mm/8,0mm/10,0mm



Gruppe 3821

382136503    Wiha Stiftnøglesæt i Ergostar holder

TORX MagicSpring, m 13 dele, sortoxideret

• Altid den helt rigtige nøgle det rigtige sted.

• Sørger for orden: Udtagning af og isætning i holderen er let

og ubesværet.

• Wiha MagicSpring holdefunktion fastholder alle 

Torx-skruer - uden magneter.

• MagicSpring fra størrelse T6

• Til kraftfuld fastspænding og løsning af TORX-skruer. Med  

skrueholdefunktion til fastskruning på svært tilgængelige steder. 

• Perfekt overskuelighed, når det skal gå hurtigt.

Sættet indeholder:

1 – T5

1 – T6

1 – T7

1 – T8

1 – T9

1 – T10

1 – T15

1 – T20

1 – T25

1 – T27

1 – T30

1 – T40

1 – T45



Gruppe 3822

382225624 Wiha Stiftnøgle m. nøglegrebssæt TORX

Sortoxideret inkl. Bordstander | 7 dele+stander

• Krom-vanadium-stål

• Gennemhærdet

• Stabil arbejdsbordstander af metal

Sættet indeholder:

•1x Stiftnøgle med nøglegreb T6 (01350)

•1x Stiftnøgle med nøglegreb T7 (01351)

•1x Stiftnøgle med nøglegreb T8 (01352)

•1x Stiftnøgle med nøglegreb T9 (01353)

•1x Stiftnøgle med nøglegreb T10 (01354)

•1x Stiftnøgle med nøglegreb T15 (01355)

•1x Stiftnøgle med nøglegreb T20 (01356)

•1x Arbejdsbænk stativ



Gruppe 3822

382226248    Wiha tværgrebs Stiftnøglesæt

ComfortGrib Torx | 6 dele | m. sideudgang

Matforkromet

• Nem og komfortabel overførsel af høje drejningsmomenter 

takketvære tværgrebet med ComfortGrip.

• Lang levetid takket være sekskantnøglens overflader af

højkvalitetskrom, som beskytter mod rust.

• Den indbyggede sideudgang løsner eller fastspænder utroligt 

nemt fastrustede eller fastklæbte skrueforbindelser.

• Muliggør en utrættelig overførsel af høje drejningsmomenter og 

problemfri løsning og fastspænding af fastrustede, fastklæbede 

og hårdt spændte skruer

• Sættet indeholder:

• 1 – T10 

• 1 – T15

• 1 – T20

• 1 – T25

• 1 – T30

• 1 - T40

382226247    Wiha tværgrebs Stiftnøglesæt

ComfortGrib sekskant | 6 dele m.sideudgang

• Sættet indeholder:

1 - 2,5 mm - L:100

1 - 3,0 mm - L:150

1 - 4,0 mm - L:150

1 - 5,0 mm - L:150

1 - 6,0 mm - L:200

1 - 8,0 mm - L:200



Gruppe 3823

Wiha Stiftnøgle sekskant sortoxideret

ISO 2936 L

Varenr. 

382306358 – 0,7 mm x 67 mm

382363059 – 0,9 mm x 70 mm

382306360 – 1,3 mm x 80 mm

382306059 – 1,5 mm x 91 mm



Gruppe 3825

• Wiha Stiftnøgle m. tværgreb Glansforniklet sekskant

• Forstærket klinge pga. overlængden

• Krom-vanadium-stål, gennemhærdet, glansforniklet

• Wiha tværgreb Classic

Varenr. 

382500905 - Stiftnøgle 2,0 mm klingeL:200mm L:226mm

382500909 – Stiftnøgle 3,0 mm klingeL:150mm L:176mm

382500910 - Stiftnøgle 3,0 mm klingeL:200mm L:226mm

382500911 – Stiftnøgle 3,0 mm klingeL:382mm L:350mm

382500913 – Stiftnøgle 4,0 mm klingeL:150mm L:176mm

382500914 - Stiftnøgle 4,0 mm klingeL:200mm L:226mm

382500915 - Stiftnøgle 4,0 mm klingeL:350mm L:382mm

382500916 - Stiftnøgle 4,0 mm klingeL:100mm L:132mm

382500919 - Stiftnøgle 5,0 mm klinge L:350mm L:382mm

382500921- Stiftnøgle 6,0 mm klingeL:100mm L:132mm

382500924 - Stiftnøgle 6,0 mm klingeL:350mm L:382mm

382500930 - Stiftnøgle 8,0 mm klingeL:200mm L:232mm

382500931 - Stiftnøgle 8,0 mm klingeL:350mm L:382mm



Gruppe 3825

Wiha tværgrebs Stiftnøgle

ComfortGrib sekskant m. sideudgang

• Nem og komfortabel overførsel af høje drejningsmomenter 

takketvære tværgrebet med ComfortGrip.

• Lang levetid takket være sekskantnøglens overflader af

højkvalitetskrom, som beskytter mod rust.

• Den indbyggede sideudgang løsner eller fastspænder utroligt nemt

fastrustede eller fastklæbte skrueforbindelser.

• Muliggør en utrættelig overførsel af høje drejningsmomenter og 

problemfri løsning og fastspænding af fastrustede, fastklæbede og 

hårdt spændte skruer.

Varenr.

382526164    Wiha Tværgrebs Stiftnøgle 2,0 mm   L:100

382526165    Wiha Tværgrebs Stiftnøgle 2,5 mm  L:100

382526166    Wiha Tværgrebs Stiftnøgle 3 mm     L:150

382526167    Wiha Tværgrebs Stiftnøgle 4 mm     L:150

382526168    Wiha Tværgrebs Stiftnøgle 5 mm     L:150

382526169    Wiha Tværgrebs Stiftnøgle 6 mm     L:200

382526170    Wiha Tværgrebs Stiftnøgle 8 mm     L:200

382526171    Wiha Tværgrebs Stiftnøgle 10 mm   L:200

Wiha tværgrebs Stiftnøgle

ComfortGrib,  m. kuglehoved og sideudgang

Varenr.

382528374  Wiha Tværgrebs Stiftnøgle 5,0mm L:150mm



Gruppe 3826

Wiha Stiftnøgle med Tværgreb Torx
• Wiha TORX stiftnøgle med Classic T-greb

• Matforkromet gennemhærdet klinge i C70 stål til krævende 

opgaver.

• T-grebet giver komfortabel håndtering af værktøjet ved 

skrueopgaver, hvor høje tilspændinger er påkrævet. 

• ChromTop-klingespids for meget præcis stabilitet.

382601328    Wiha Stiftnøgle m/tværgreb T9 - L:100 mm 

382601329    Wiha Stiftnøgle m/tværgreb T10 - L:100 mm 

382601330    Wiha Stiftnøgle m/tværgreb T15 - L:100 mm 

382601331    Wiha Stiftnøgle m/tværgreb T15 - L:200 mm 

382601332    Wiha Stiftnøgle m/tværgreb T20 - L:100 mm 

382601333    Wiha Stiftnøgle m/tværgreb T20 - L:200 mm 

382601334    Wiha Stiftnøgle m/tværgreb T25 - L:100 mm 

382601335    Wiha Stiftnøgle m/tværgreb T25 - L:200 mm 

382601336    Wiha Stiftnøgle m/tværgreb T27 - L:100 mm 

382601337    Wiha Stiftnøgle m/tværgreb T27 - L:200 mm 

382601338    Wiha Stiftnøgle m/tværgreb T30 - L:100 mm 

382601339    Wiha Stiftnøgle m/tværgreb T30 - L:200 mm 

382601340    Wiha Stiftnøgle m/tværgreb T40 - L:100 mm 

382601341    Wiha Stiftnøgle m/tværgreb T40 - L:200 mm 

382601343    Wiha Stiftnøgle m/tværgreb T45 - L:250 mm 

382601345    Wiha Stiftnøgle m/tværgreb T50 - L:250 mm 

Wiha Stiftnøgle m. tværgreb, matforkromet Torx

• Krom-vanadium-stål, gennemhærdet, matforkromet

• Wiha tværgreb Classic

• Forstærket profiltværsnit i TORX PLUS-udgangen overfører et 

ca. 25% højere drejningsmoment i forhold til et TORX-profil

• OBS ! TORX Plus nøgler passer ikke i TORX-skruer

Varenr.

382626955 - Wiha Stiftnøgle m/tværgreb T15IP - L:126

382626956- Wiha Stoftnøgle m/tværgreb T20IO - L:132



Gruppe 3826

Wiha Stiftnøgle MagicSpring med Tværgreb Torx

• MagicSpring® af rustfrit stål holder TORX®-skruer fast i enhver 

position

• ChromTop®-klingespids til meget præcis stabilitet

• Klinge af sekskantmateriale kan belastes meget

Varenr.

382627967 – Stiftnøgle m. t-greb T20  - L:132

Wiha tværgrebs Stiftnøgle

ComfortGrib, Trox m. sideudgang

Varenr.

382626174  Wiha Tværgrebs Stiftnøgle T10 –

L:100mm

382626175  Wiha Tværgrebs Stiftnøgel T25 –

L:150mm



Gruppe 3827

Wiha Stiftnøgle m. tværgreb electric | sekskant

• IEC 60900

Varenr.

382727928 - 4,0 mm klingeL:150mm L:176mm

382727929 – 5,0 mm klingeL: 150mm L:182mm

382727930 – 6,0 mm klingeL: 150 mm L:182mm

382727931 – 8,0 mm klingeL: 150mm L:182mm



Gruppe 3827

Wiha Topnøgle m. tværgreb Firkant glansforniklet

• Krom-vanadium-stål, gennemhærdet, glansforniklet

• Wiha Classic tværgreb

• Indvendig boring til gevindskæfter m. overhøjde

Varenr.

382701006  - 8 mm L:125mm



Gruppe 3830

383042136  Wiha Bitsæt TY - Slagbit 29mm Torx, 8 dele

• Bitten er hurtig og enkel at finde takket være den røde 

farvemærkning – med

UV-lys endda i mørke

• Du skal ikke lede længe takket være bittens lysende farve, og 

tidsforbruget til

skift af bit er lavt takket være den lange levetid

• Automatisk åbning med et tryk på knappen og nem bitskifte direkte 

i holderen

• Universalbit med 120x længere levetid* takket være patenteret 

bitteknologi

• Velegnet til alle skruer. (*sammenlignet med Wiha-standardbit)

• Egnet til alle typer skruer. Også til impact- og slagskruetrækkere.

Sætttet indeholder:

1 stk. T10

1 stk. T15 

2 stk. T20 

1 stk. T25 

1 stk. T30 

1 stk. T40

1 stk. Bitholder m. ekstra kraftig magnet 1/4"



Gruppe 3831

383142115    Wiha Bitsæt TY- Slagbit 49 mm Torx, 7 dele

• Universalbit med 120x længere levetid* takket være patenteret 

bitteknologi, velegnet til alle skruer. 

(*sammenlignet med Wiha-standardbit)

• Bitten er hurtig og enkel at finde takket være den røde farve-

mærkning - med  UV-lys endda i mørke.

• Automatisk åbning med et tryk på knappen og nem bitskifte 

direkte i holderen.  

• Egnet til alle typer skruer. Også til impact- og 

slagskruetrækkere.

• Sættet indeholder:

1 - T10

1 - T15

2 - T20

1 - T25

1 - T30

1 - T40  



Gruppe 3831

383142117 - Wiha Bitsæt TY-Salgbit 1/4"/49 mm / 7dele

• Phillips, Pozidriv, Torx

• Automatisk åbning m. et tryk på knappen og nem bitskifte direkte 

i holderen

• Universalbit m. 120 x længere levetid

• Velegnet til alle skruer også til impact- og slagskruetrækkere

• i boks

sættet indeholder: L:49 mm
1 stk. PH2

1 stk. PZ1

1 stk. PZ2

1 stk. T10

1 stk. T15

1 stk. T20

1 stk. T25

383142114  - Wiha Bitsæt TY-Slagbit Sekskant 1/4” 49mm    

8dele

Sættet indeholder: L: 49mm

2 stk. Sekskant 3,0

2 stk. Sekskant 4,0

2 stk. Sekskant 5,0

1 stk. Sekskant 6,0

1 stk. bitbuddy holder



Gruppe 3831

Wiha BitsTY / Slagbit 49 mm  ¼”  5 stk.pk

• Bitten er hurtig og enkel at finde takket være den røde 

farvemærkning - med  UV-lys endda i mørke.

• Du skal ikke lede længe takket være bittens lysende 

farve, og tidsforbruget til skift af bit er lavt takket være 

den lange levetid.

• Universalbit med 120x længere levetid* takket være 

patenteret bitteknologi, velegnet til alle skruer. 

(*sammenlignet med Wiha-standardbit)

• Egnet til alle typer skruer. 

Også til impact- og slagskruetrækkere.

383142119    Wiha – TySlagbits 49 mm  PH2 | 5 stk./pk

383142128    Wiha - TYSlagbits 49 mm Torx 10 | 5 stk./pk

383142129    Wiha - TYSlagbits 49 mm Torx 15 | 5 stk./pk

383142130    Wiha - TYSlagbits 49 mm Torx 20 | 5 stk./pk

383142131    Wiha - TYSlagbits 49 mm Torx 25 | 5 stk./pk

383142133    Wiha - TYSlagbits 49 mm Torx 30 | 5 stk./pk

383142134    Wiha - TYSlagbits 49 mm Torx 40 | 5 stk./pk

383142124    Wiha - TYSlagbits 49 mm SW3      | 5 stk./pk

383142125    Wiha - TYSlagbits 49 mm SW4      | 5 stk./pk

383142126    Wiha - TYSlagbits 49 mm SW5      | 5 stk./pk

383142127    Wiha - TYSlagbits 49 mm SW6      | 5 stk./pk

Wiha BitsTY / Slagbit 29 mm ¼”   5 stk.pk

383142110 Wiha – TySlagbist 29mm Torx 20

383142113  Wiha – TySlagbits 29mm Torx 30



Gruppe 38-3

Wiha T-bit /Slagbit 50mm 5 stk/pk 1/4” 

• Her er det skruen der bestemmer

Varenr.:

383141643 – Wiha T-Bit T10 

383141644 – Wiha T-Bit T15 

383141645 – Wiha T-Bit T20

383141646 – Wiha T-Bit T25

383141648 – Wiha T-Bit T30

383141649 – Wiha T-Bit T40

Wiha Bit T/Slagbit 25mm sekskant7 5 stk/pk

• Sekskant  1/4″

• velegnet til skruning af skruer i Y-form

• også impact- og slagskruetrækkere

• 5 stk./pk

Varenr. 

383141611 – Wiha Bit TY/Slagbit 25mm Sekskant (str.3)

383141613 – Wiha Bit TY/Slagbit 25mm Sekskant (str. 5)



Gruppe 3833



Gruppe 3833

383339124   Wiha  Bitsæt FlipSelector – 25mm, Torx 13 dele

• Kompakt bitboks med 12 bits af høj kvalitet.

• Nem og hurtig udtagning af bits takket være overskuelig 

placering og automatisk åbning med et tryk på knappen

• Boks af slagfast, glasfiberforstærket polyamid - altid robust.

• Bit-klemmeelement, kan drejes 180°.

• Ekstra klapelement til den magnetiske 

bitholder

• 25 mm standard-bits.

• Fastskruninger af enhver art i håndværk og industri. 

• Altid klar til brug, passer nemt i bukselommen eller

bælteclipsen.

Sættet indeholder:

1 - T7

1 - T8

1 - T9

1 - T10

2 - T15

2 - T20

2 - T25

1 - T30

1 - T40

1 – bitholder magnetist, 58mm ¼”

383339057 – Wiha Bitsæt FlipSelector 1/4″ 25mm,13 dele 

Torx/Tamper Resient (m.boring)

• Kompakt bitboks med 12 bits af høj kvalitet.

• Nem og hurtig udtagning af bits takket være overskuelig placering og 

automatisk åbning med et tryk på knappen

• Boks af slagfast, glasfiberforstærket polyamid – altid robust.

• Bit-klemmeelement, kan drejes 180°.

• Ekstra klapelement til den magnetiske bitholder.

• 25 mm standard-bits.

• Fastskruninger af enhver art i håndværk og industri.

• Altid klar til brug, passer nemt i bukselommen eller bælteclipsen.

Sættet indeholder:

1 – T7H

1 – T8H

1 – T9H

1 – T10H

2 – T15H

2 – T20H

2 – T25H

1 – T30H

1 – T40H

1 – Bitholder magnetisk, 58mm 1/4″



Gruppe 3833

383339040    Wiha Bitsæt FlipSelector

Phillips, Pozidriv, TORX, med 13 dele

• Kompakt bitboks med 12 bits af høj kvalitet.

• 25 mm standard-bits.  

• Alle gængse 25 mm bits placeret kompakt og

pladsbesparende.  

• Boks af slagfast, glasfiberforstærket polyamid 

- altid robust.

• Bit-klemmeelement, kan drejes 180°.

• Ekstra klapelement til den magnetiske bitholder.

• Skub Wiha logoet ned, og bitsene kan tages ud.

• Fastskruninger af enhver art i håndværk og industri.  

Designet er afprøvet utallige gange.

• Altid klar til brug, passer nemt i bukselommer eller

bælteclipsen.

Sættet indeholder:

2 - PH2

1 - PZ1

2 - PZ2

1 - PZ3

1 - T10

1 - T15

1 - T20

1 - T25

1 - T30

1 - T40

1 – Bitholder magnetisk, 58mm 1/4″



Gruppe 3833

383329416 - Wiha Bitsæt XLSelector 25mm/31 dele 1/4”

Security

•Nem og hurtig bestemmelse af kærvens størrelse takket være 
lasermarkering
•Øger effektiviteten : Alle gængse 25 mm bits placeret kompakt og 
pladsbesparende
•Optimeret torsionszone til en hård skruesamling, f.eks. i metal
•Hus: Boks af førsteklasses, slagfast kunststof
•Utrolig nem bitudtagning
•Bits: 25 mm ZOT-torsions-bits og standard-bits
•Bitholder: ClicFix hurtigskifteholder, magnetisk
•Anvendelse: Fastskruninger af enhver art i håndværk og industri

Sættet indeholder:

• Tri-Wing: 1x0 / 1x1 / 1x2 / 1x3 / 1x4

• Spændeværktøj: 1x 4 / 1x6 / 1x8 / 1x10

• Indvendig sekskant m/boring: 1xTR2,0 / 1x TR2,5 /  1xTR3,0/ 

1x TR4,0 / 1x TR5,0 / 1 x TR6,0

• Torq Set: 1x6 / 1x8 / 1x10

• Torx m/hul: 1xT8H / 1xT9H / 1xT10H / 1xT15H / 1xT20H / 

1xT25H / 1xT27H / 1xT30H /1xT40H

• Indvendig firkant: 1x#1 / 1x#2 / 1x#3

• Magnetholder:1x controFix hurtigskiftholder, magnetisk 

formE 6,3



Gruppe 3833

383335565 Wiha Croco Bitssæt | 16 bits

• Lille og handy box m.16 forskellige 25mm bits + magnetisk bitholder
• Gennemhærdet krom-vanadium-stål
• Passer til skruemaskine, men selve boxen kan også fungerer som håndtag 

til din skrueopgaver.

Indeholder:

1 x. LK4,0 / LK 6,0 / PH1 / PH2 / PH3 / PZ1 / PZ2 / PZ3 / T10 / 

T15 / T20 / T25 / T30 / sekskant: H3,0 / H4,0 /H5,0 + magnetisk 

holder



Gruppe 3834

Wiha Bits Standard Torx 1/4”  25mm/35mm(1 stk.pk) 

• Robust og præcise bite til almindelige fastskruninger i 

håndværksbrancen eller industrien

• Nem og hurtig bestemmelse af profilets størrelse pga. 

lasermarkering

• Førsteklasses krom-vanadium-stål, gennemhærdet

• DIN 3126, ISO 1173, form C6,3

Varenr. 

383426250  T3 L:25mm
383425097  T4 L:25mm
383401723 T45 L:35mm

Wiha Bits Standard Torx PLUS ¼” 25mm (1 stk.pk)

• Forstærket profiltværsnit overfører ca. 25% mere 

drejningsmoment

• Reduceret overdrejet profil

• DIN 3126, ISO 1173, form C6,3

Varenr:

383423181 Bit 10IP x 25mm

383423183 Bit 15IP x 25mm

Wiha bit Standard, sekskant – 25mm

(1 stk.)

Varenr.

383401705 Wiha bit sekskant 3,0mm

383401709 Wiha bit sekskant 8,0mm 

Wiha Bit Standard, m.kuglehoved - 38mm

(1 stk.)

• Allround bits

• Kuglehovedet letter tilgangen til skruerne og forenkler 

dermed arbejdet i vinkler og til 25°

• L:38mm

383401736  Wiha Bit standard 2,5mm x 38mm



Gruppe 3834

Wiha Standard bits 25 mm – 2 el. 10 stk./pk i boks

Bits med 2 el 10 dele i boks

• Præcisionsfræset profil til maksimal pasning – stål af høj kvalitet 

minimerer slid og øger levetiden.

• 25 mm standard-bits

• Kunststofboks, kan genbruges og er støvafvisende

Varenr.

383408421 – Wiha T10 standard bit / 2 stk.boks

383435832 – Wiha T10 standard bit / 10 stk.boks

383408422 – Wiha T15 standard bit / 2 stk.boks

383434746 – Wiha T15 standard bit / 10 stk.boks

383408423 – Wiha T20 standard bit / 2 stk.boks

383424746 – Wiha T20 standard bit / 10 stk.boks

383408424 – Wiha T25 standard bit / 2 stk.boks

383424748 – Wiha T25 standard bit / 10 stk.boks

383408425 – Wiha T30 standard bit / 2 stk.boks

383424750 – Wiha T30 standard bit / 10 stk.boks

383408426 – Wiha T40 standard bit / 2 stk.boks

383436288 Wiha T40 standard bit / 10 stk.boks

383407855 – Wiha PH 1 standard bit / 2 stk.boks

383432055 – Wiha PH 1 standard bit / 10 stk.Boks

383407856 – Wiha PH 2 standard bit / 2 stk.boks

383424733 – Wiha PH 2 standard bit / 10 stk.Boks

383407857 – Wiha PH 3 standard bit / 2 stk.boks

383436280 – Wiha PH 3 standard bit / 10 stk.Boks

383407859 – Wiha PZ 1 standard bit / 2 stk.boks

383432070 – Wiha PZ1 standard bit / 10 stk.Boks

383407860 – Wiha PZ 2 standard bit / 2 stk.boks

383424742 – Wiha PZ 2 standard bit / 10 stk.Boks

383407861 – Wiha PZ 3 standard bit / 2 stk.boks

383432071 – Wiha PZ 3 standard bit / 10 stk.Boks

383422655 – Wiha Sekskant m. kuglehoved / pakke m.3 størrelser 

( 1 x 4,0/5,0/6,0mm)



Gruppe 3834

Wiha Standard bits 25 mm - 100 stk./pk

• Præcisionsfræset profil til maksimal pasning - stål af høj kvalitet 

minimerer slid og øger levetiden.

• 25 mm standard-bits

• Stor pakke med 100 bits i en praktisk boks

383440463    Wiha Torx20 standard bit

383440464    Wiha Torx25 standard bit

383440465    Wiha Torx30 standard bit

383440461    Wiha PH2 standard bit

383440462    Wiha PZ2 standard bit



Gruppe 3835

Wiha Bit professionel Torx (1 stk.pk)

• Robust og præcise bits til almindelige fastskruninger i 

håndværksbranchen

eller industrien

• Nem og hurtig bestemmelse af profilets størrelse takket være 

lasermarkering

• Optimale rundløbsegenskaber til stabile sammenskruninger

• Førsteklasses krom-vanadium-stål, gennemhærdet

• DIN 3126, ISO 1173, form E 6,3.

• Særdeles velegnet til fastskruninger af enhver art i håndværk 

og industri

Varenr.

383532302  T6    L:50mm

383533709  T6    L:70mm

383533711  T8    L:70mm

383536327  T8    L:150mm (ekstra lang)

383538372  T9    L:150mm (ektsra lang)

383533721  T10  L:90mm

383533725  T10  L.110mm

383533722  T15  L:90mm

383533727  T15  L:110mm

383533728  T15  L:150mm (ekstra lang)

383532308  T20  L:50mm

383533715  T20  L:70mm

383533723  T20  L:90mm

383533729  T20  L:110mm

383533730  T20  L:150mm (ekstra lang)

383533724  T25  L:90mm

383533731  T25  L:110mm

383533732  T25  L:150mm (ekstra lang)

383533920 T27 L: 50mm

383533927 T30  L:150mm (ekstra lang)

383533924  T30  L:70mm



Gruppe 3835

Wiha Bit professionel lige kærv (1 stk.pk)

Varenr.
383533961 – LK 2m,5 x 0,4 mm L:70mm

383533962 – LK 3,0mm x 0,5 mm L:70mm

383533963 – LK 3,5 mm x 0,6 mm L:70mm

383533964 – LK 4,0 mm x 0,8 mm L:70mm

383501796 – LK 5,5 mm x 1,0 mm L: 50mm

383533965 – LK 5m,5 x 1,0 mm L: 70mm

383501798 – LK 6,5 mm x 1,2 mm L:50mm

Wiha Bit Professionel Pozidriv (1 stk.pk)

Varenr.

383531959   PZ0  L:90mm

383533707   PZ2  L.50mm

383523228   PZ2  L:150mm



Gruppe 3835

Wiha Professional bits 50 mm – 2 stk./pk.

• Præcisionsfræset profil til maksimal pasning - stål af høj 

kvalitet 

minimerer slid og øger levetiden.

• 50 mm standard-bits

• Kunststofboks, kan genbruges og er støvafvisende

Varenr. TORX
383538684  Wiha T10 professional bit 

383538685  Wiha T15 professional bit

383538686  Wiha T20 professional bit

383538687  Wiha T25 professional bit

383538689  Wiha T30 professional bit

Varenr. PHILLIPS
383536193  Wiha PH2 professional bit

Varenr. POZIDRIV

383538679   Wiha PZ 1  ¼” bit

383538680   Wiha PZ 2  ¼” bit

383538681   Wiha PZ 3  ¼” bit 



Gruppe 3835

Wiha Bits Professionel PlusMinus/Pozidriv 1/4„

(1 stk.pk)

• Nem tilgængelighed til dybtliggende skruer 

• Materiale: Førsteklasses krom-vanadium-stål, 

gennemhærdet.

• Drev: DIN 3126, ISO 1173, form E 6,3

• Til skruearbejder på skruer i elskabe, i sikringsskabe, på 

klemrækker og i relæer

Varenr:
383532494 – SL/PZ1 L:50mm

383532495 - SL/PZ1 L:70mm

383532496  - SLPZ2  L:50mm

383532497 - SL/PZ2  L:70mm

Wiha Bits Professionel PlusMinus/Phillips 1/4″

(1 stk.pk)

• Robust og præcise bits til almindelige fastskruninger i 

håndværksbranchen eller industrien

• Nem og hurtig bestemmelse af profilets størrelse takket 

være lasermarkering

• Optimale rundløbsegenskaber til stabile 

sammenskruninger

• Førsteklasses krom-vanadium-stål, gennemhærdet

• DIN 3126, ISO 1173, form E 6,3.

• Anvendelse til skruearbejder på skruer i elskabe, i 

sikringsskabe, på klemrækker og i relæer

Varenr.

383532491 – Bits SL/PH1 x 70 mm

383532493 – Bits SL/PH2 x 70 mm

Wiha Bits Professionel Philips ¼” (1 stk.pk)

Varenr.

38353704 – PH2 L:50mm



Gruppe 3835

Wiha Bit Professionel PlusMinus/Pozidriv

(1 stk.pk)

Varenr.

383532494 – SL/PZ1 L:50mm

383532495 – SL/PZ1 L:70mm

383532496 – SL/PZ2 L:50mm

383532497 – SL/PZ2 L:70mm

383532689 – SL/PZ2 L:90mm

Wiha Bit Professionel Torx m. kuglehoved (1 stk.pk)

• Fås i længderne 50, 70, 90, 110, 150mm 

Varenr.

383532410  T10 L:50mm

383532417  T15 L:50mm

383532411  T20 L:50mm

383532419  T20 L:70mm

383532423  T30 L:70mm



Gruppe 3835

Wiha Professional bit 50 mm | Torx, Tamper Resistant

(m.boring) (1 stk.pk)

• Hul i bitspidsen til TORX Tamper Risistant sikkerhedsskruer

• Nem og hurtig bestemmelse af profilets størrelse pga. 

lasermarkering

• Førsteklasses krom-vanadium-stål, gennemhærdet

• DIN 3126, ISO 1173, form C6,3

Varenr.

383520220   Wiha T20H bit



Gruppe 3835

Wiha Magnetisk Topnøgleindsats  udvendig sekskant

• m. Kraftig permanentmagnet

Varenr.:

383504638 - ¼” | 55mm 

383504634 - 7,0mm  | 55mm

383504632 - 10,0 mm | 55mm

383504631 - 13,0 mm | 55mm 

Wiha forbindelsesdel m. hurtigskifthold 

Udv. Sekskant ¼” | udv. Firkant ½”

Varenr.:

383501930 



Gruppe 3836

383632804  Wiha Bitsæt Professionel Torx – kuglehove ¼” 

| 11 dele

•Kompakt kunststof-bitliste med bælteclips
•Ekstra lange bits til fastskruninger af enhver art i håndværk og industri
•L: 70 mm

Sættet indeholder:
2 x T10

2 x T15

2 x T20

2 x T25

2 x T20

1 x bitspakke

383639964    Wiha Adapter 1/4” (1 stk.pk)
• Til MicroBits, udvendig sekskant 4 mm



Gruppe 3837

383743868 Wiha Bitsklinge TX20 – TX25x150 mm 10 

stk/æske

• Refill-pakke til supplering af Wiha dobbeltbit-værktøjer

• Anvendelse: Dobbeltbits er særligt velegnede til 

møbelsamling, reparationer,

vedligeholdelse, gør-det-selv- og hobbyområdet

• Bemærk: Dobbeltbits egner sig udelukkende til brug med 

LiftUp 26one® skruetrækkeren

og Stubby skruetrækkeren med dobbeltbit-magasin

• 10 stk. æske

• T20 / T25

• L:30mm



Gruppe 

3838

383839134    Wiha Bitholder CentroFix Super Slim

• Automatisk fastspænding af bitsene, når de sættes i.

• Ubegrænset adgang til dybtliggende skruer takket være den 

utroligt slanke konstruktion.

• Robust muffe 

• Særligt egnet til brug ved snævre arbejdsforhold. 

Ideel til skrueprofiler (f.eks.TORX), som har en tendens til at 

klemme i skruen.

• Bitten spændes automatisk til under isættelsen - SelfLock.

• Nem udtagning af bitten takket være udkastfunktionen 

- EasyOut.

383836800    Wiha Magnetisk bitholder 

MagicFlip Force

• Plan fastskruning vises ved at kappen springer tilbage.

• Selv svære skruer holdes sikkert fast takket være den 

kraftige ringmagnet.  

• Ringmagneten har en utrolig lille indvendig diameter, også 

• egnet til gipspladeskruer.

• Ringmagnet-muffen springer tilbage under den sidste del af 

fastskruningen og frigiver udsynet til skruehovedet, muliggør 

målrettet nedskruning.

• Metal, overfladebehandlet.

• Ideel til fastskruning af lange skruer, f.eks.

pladeskruer.  

• Med kraftig Neodym-magnet.

Wiha Bitholder magnetisk, klemning m. fejerring ¼”

• Til bit iht. DIN 3126, ISO 1173, form C 6,3

• Udført i rustfri stål

Særligt når bitten skal holde sikkert, f.eks. V. serieskruninger

Varenr. 

383801913 – L:72mm

383834306 – L:150mm

383836093 – L:200mm

383836094 – L:250mm

383841922    Wiha Magnetisk bitholder ¼”

• Med ekstra kraftige magnet, dermed 

undgår man  antallet af forsvundne bits

• Bitholderens slanke konstruktion forbedrer 

tilgængeligheden til dybtliggende skruer.

• nemt  at skifte bit med én hånd grundet 

den magnetiske holder



Gruppe 3838

Wiha Bitholder CentroFix

kan låses mekanisk

• Optimeret til brug af lange bits

Varenr. 383832477   - L: 60 mm

Wiha Bitholder CentroFix Force

kan låses mekanisk

Varenr. 383839133 – L:60 mm



Gruppe 384



Gruppe 3840

384038637  Wiha Tangsæt Industrial electric m.3 dele

Kombinations-, spids-, sidebidetang

• Sidebidetang VDE serie 160mm m.DynamicJoint (43336)

• Kombinationstang VDE serie 180mm m. DynamicJoint (33186)

• Spidstang VDE serie 18mm m DynamicJoint (33178)

• Til arbejde m spændingsførende dele op til 1000 V AC

Wiha Kombinationstang Professional electric

m. DynamicJoint og OptiGrip (m.ekstra langt skær)

• Universaltang til at gribe og holde samt skære bløde og hårde 

trådtyper og kabler

• Din ISO 5746

• Produceret iht. IEC 609000

• Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor 

godkendt til 1.000 V AC

Varenr:

384026711- 8” 200 mm 



Gruppe 3840

Wiha Sidebidetang Industrial electric
• Særlig ledkonstruktion DynamicJoint® nedsætter kraftforbruget 

under skæringen

• Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor 

godkendt til 1.000 V AC

• Produceret iht. IEC 60900

• Til skæring af kabler samt bløde og hårde trådtyper.

Varenr.

384043327 - Sidebidetang L:140 mm

384043336 - Sidebidetang L:160 mm

Wiha Sidebidetang Professional electric

• Særlig ledkonstruktion DynamicJoint® nedsætter 

kraftforbruget under skæringen

• Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor 

godkendt til 1.000 V AC

• Produceret iht. IEC 60900

• Til skæring af kabler samt bløde og hårde trådtyper

• Tangens førsteklasses forkromede overflade beskytter 

mod rust og sikrer tangen en lang levetid

Varenr.

384043326 – Sidebidetang (Forkromet) L:140 mm

384043335 - Sidebidetang (Forkromet) L:160 mm

384038552  Wiha Installationstang TriCut, Pro, electric

• Hovedets vinklede udformning muliggør et arbejde i svært 

tilgængelige rum som f.eks i installationsdåser

• Lang levetid takket være tangens overflader af højkvalitetskrom, 

som beskytter mod rust

• Tre værktøjer i ét, afkortning, afisolering af yderkappe samt 

afisolering

• Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor 

godkendt til 1.000 V AC

• Produceret iht. IEC 60900.

• Egnet til klipning af bløde og hårde tråde samt kabler, desuden 

egnet til afisolering af yderkappe på runde kabler

samt fugtrumskabler og afisolering af ledere på selv svært 

tilgængelige steder



Gruppe 3840

Wiha Spidstang Industrial electric m.spids / lige form

• DIN ISO 5745

• Produceret iht. IEC 60900

• Ekstra langt skær til flade og runde kabler, delvist riflede kæber

• Skær endvidere induktivt hærdet til ca. 64 HRC

• Førsteklasses C 70 værktøjsstål, sejhærdet

• Til at gribe og holde samt skære bløde og hårde trådtyper og 

kabler

• Til arbejde i områder med spændingsførende dele op til 1000 V 

AC

• VDE- og GS-godkendt

Varenr:

384033178 L:200mm

Wiha Spidstang Industrial electric m.spids / lige form

• Produceret iht. IEC 60900

• Anvendelse til at gribe og holde samt skærer bløde og hårde 

trædtyper og kabler

• Til arbejde i områder med spændignsførende dele op til 1000 

V AC

Varenr. 

384026720 L: 160mm

384026727 L: 200mm

Wiha Spidstang Industrial electric m. spids /buet form 

40°

• DIN ISO 5745

• Produceret iht. IEC 60900

• Ekstra langt skær til flade og runde kabler, delvist riflede kæber

• Skær endvidere induktivt hærdet til ca. 64 HRC

• Førsteklasses C 70 værktøjsstål, sejhærdet

• Til at gribe og holde samt skære bløde og hårde trådtyper og 

kabler

• Til arbejde i områder med spændingsførende dele op til 1000 V 

AC

Varenr.

384035462 L: 200mm (Børstet stål)

384025741  L:200mm  (Blankt stål)



Gruppe 3841

384126850    Wiha Tangsæt Classic

Kombinations-, spidstang, sidebidetang 

• 3 dele

• Wiha kombinationstænger sørger for et sikkert og 

skridsikker gribning i alle normale arbejdssituationer.

• Særlig ledkonstruktion DynamicJoint nedsætter 

kraftforbruget

under skæringen.

• Wiha spidstang med ekstra langt tanghoved til 

indføring af

dybtliggende komponenter.

• Standard tangsæt til basisudstyr.



Gruppe 3842

384243538  Wiha Kabelskærer Classic

• Flot arbejde takket være klemfri skæring af kabler

• Klassisk skærform

• Let, kraftbesparende, ren skæring med specialslebne 

præcisionsskær

• Langtidsholdbare skær som følge af ekstra induktiv hærdning til 

ca. 58 HRC

• Sikkerhedsanslag for at undgå fingerskader efter skæring

• Førsteklasses C 70 værktøjsstål, sejhærdet

• Kabelskærer til skæring uden klemning i kobber- og 

aluminiumskabler, også

egnet til afisolering og fjernelse af armering

• Ikke egnet til stålwire, -tråde og hårdtrukne kobberledere



Gruppe 3842

Wiha Afisolertang Classic

• DIN ISO 5743

• Nem afisolering af kabler og enkelttråde op til en D:5,0mm og et 

ledertværsnit på 10mm²

Varenr.

384227368  10² L:160mm

Wiha Afisolertang Industrial

• DIN ISO 5743

• Nem afisolering af kabler og enkelttråde op til en D:5,0mm og et 

ledertværsnit på 10mm²

Varenr.

384232345 10² L.160mm

384244617 Wiha Automatisk afisoleringsværktøj

• Muligt at afisolere alle almindelige ledere fra 0,2 til 6 mm².

• Hurtig og præcis afisolering takket være integreret følesystem, som 

automatisk indstilles efter det automatiske ledertværsnit, og dermed 

forhindres en beskadigelse af de indvendige ledere.

• Desuden kan ledningerne afisoleres efter mål med det indstillelige 

længdestop fra 5 - 12 mm

• Længdestoppet kan ved behov også fjernes helt fra værktøjet

• Ud over afisolering kan afisolertangen også anvendes som 

sidebidetang til afkortning af kablet med en diameter på op til 2 mm

• Fremstillet af knivstål af høj kvalitet og med lang levetid og kan om 

nødvendigt udskiftes

• Låsemuligheden på værktøjet sørger for en pladsbesparende og 

sikker låsning

• Til præcis og sikker afisolering af kabler op til 6 mm²

• Til afkortning af kobber- og aluminiumsleder med en diameter på op 

til 2 mm.



Gruppe 3842

384242062  Wiha Automatisk afisoleringsværktøj

t. 16mm², i blisterpakning

• Lang levetid og robust takket være skæreindsatsen i metal

• Medfølgende dæmper til store kabeltværsnit til reduktion af 

rekyl og beskyttelse af håndleddet

• Hurtigere udskiftning af skærene via de anvendelsesklare 

reserveklinger i grebet

• Automatisk afisoleringstang til stor båndbredde på kabler fra 

0,03 til 16mm²

• L: 200mm



Gruppe 3843

384338189    Wiha sidebidetang BiCut Industrial 

• Kræver meget mindre kraft og reducerer dermed 

belastningen af  håndleddene.

• To tænger i en - 200% power med et tryk på en knap, kan 

bruges overalt. 

• Clever - BiCut erstatter to tænger.

• Kraftig - der er brug for op til 50% mindre håndkraft til

klipningen.  

• Power - klippekraften fordobles til utroligt hårde

materialer.

• Komfortabel - omstilling med kun en hånd.

• Robust og med lang levetid - induktiv hærdet skær op til 

64 HRC.

• Stålhård - sænksmedet fra C70 stål af høj kvalitet.

• Til klipning af forskellige materialer fra blød til utroligt hårdt, som 

f.eks. kabler, søm, skruer, bolte, wire, fjedertråd, kæder og 

meget andet.

Wiha Sidebidetang Industrial m. Dynamic-Joint®
• Særlig ledkonstruktion DynamicJoint® nedsætter kraftforbruget 

under skæringen

• Til skæring af kabler samt bløde og hårde trådtyper

Varenr.

384343324 5½" L:140mm

384343333 6½" L: 160mm

384340919    Wiha Kraftsidebidetang 

Industrial med DynamicJoint

med åbningsfjeder, der kan slås til og fra

• Op til 40% højere bidekraft takket være forbedret vægtstangs-

forhold.  

• Særlig ledkonstruktion DynamicJoint nedsætter kraftforbruget

under  skæringen.

• Aflastende ved permanent arbejde takket være åbningsfjeder.  

• Kraftoptimeret allround-sidebidetang til skæring af bløde til yderst

hårde trådtyper og kabler.



Gruppe 3843

Wiha Boltsaks Classic

• Særligt egnet til afklipning af betonstålvæv og armeringsjern i 
byggeri

• Til skæring af primært cylindrisk udformede emner såsom stifter, 
tråde, bolte og nitter med en maks. hårdhed på 40 HRC

• Kan indstilles og justeres m. excenterskruer
• Ergonomisk stålrørsskaft m. robust og handy enkomponent

grebsmuffe

Varenr.
384339376   600 mm  24”
384339378   750 mm  30”
384339374   450 mm  18”



Gruppe 3845

Wiha Spistang Industrial, m.skær i lige form

• DIN ISO 5745
• Lige form
• UdførelseEkstra langt skær til flade og runde kabler
• Delvist riflede kæber
• Skær endvidere induktivt hærdet til ca. 64 HRC
• Materiale: C 70 værktøjsstål
• Til at gribe og holde samt skære bløde og hårde trådtyper og kabler, 

førstevalg i det mekaniske område.

Varenr:

384532322 - L: 160mm
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Wiha Vandpumpetang Classic gennemstukket

• Permanent stabil på grund af et gennemført led med 

dobbelt føring. 

• Til greb og hold af rør og hjørneprofiler samt sekskant-

møtrikker i installationsområdet.

384626760   Wiha vandpumpetang 180mm

384626761    Wiha vandpumpetang 250 mm

384626763    Wiha vandpumpetang 300 mm

Wiha Vandpumpetang Industrial gennemstukket

• Smalt hoved, også egnet til arbejder på svært tilgængelige 

steder.  

• Gennemstukket led, der kan indstilles nøjagtigt, og dermed 

med optimal tilpasning til den genstand, der skal gribes om.

• Lang holdbarhed, da gribekæberne også er induktivt

hærdet. 

• Førsteklasses krom-vanadium-molybdæn-stål,

sejhærdet.

• Til greb og hold af rør og hjørneprofiler samt 

sekskantmøtrikker

i installationsområdet.

384632342    Wiha vandpumpetang Industrial 250 mm

384636039    Wiha vandpumpetang Industrial 300 mm

Wiha Vandpumpetang Industrial m. trykknap
• DIN ISO 8976.

• Ekstra smalt hoved, derfor også egnet til arbejder på svært 

tilgængelige steder

• Gennemstukket led, der kan indstilles nøjagtigt, og dermed med 

optimal tilpasning til den genstand, der skal gribes om

• Hurtig og nem indstilling og fastlåsning med trykknap

• Lang holdbarhed, da gribekæberne også er induktivt hærdet

• Førsteklasses krom-vanadium-molybdæn-stål, sejhærdet

• Til greb og hold af rør og hjørneprofiler samt sekskantmøtrikker i 

installationsområdet

Varenr.

384636040  Max 1" L:180mm

384632352  Max 2”  L:250mm



Gruppe 3846

384639091    Wiha Vandpumpetang QuickFix

Classic automatisk 

• Nem, automatisk indstilling med det gennemførte, findelte led.  

• Åbningsbredden indstilles hurtigt, især ved konstant skiftende  

anvendelsessituationer.

• DIN ISO 8976.

• Til hurtig og optimal greb og hold af rør og hjørneprofiler såsom  

sekskantmøtrikker i installationsområdet.

384640923    Wiha Automatisk Gribetang

• Sikker og hurtig indstilling direkte på emnet uden knaptryk.  

• Skraldefunktion muliggør hurtig iskruning via enkel 

overskraldning.

• Selvlåsende fra 17 mm.

• Funktionen uden trykknap i siden sikrer, at tangen også kan 

betjenes med venstre hånd.

• Reducerer slid og forebygger skader på følsomme overflader 

takket være de glatte og parallelle bakker, der også sikrer 

arbejde uden slør.

• Erstatter et sæt metriske og tommebaserede gaffelnøgler.

• Presse- og bukkearbejde med minimal kraftanvendelse takket 

være 10-trins manuel kraftforstærker.

• Smal konstruktion med knapløs indstilling muliggør brug på 

steder med begrænset plads og minimerer samtidig risikoen 

for skader.

• Til opgaver på sarte og forarbejdede overflader som f.eks. 

armaturer på sanitets- og varmeområdet samt opgaver på 

steder med begrænset plads.  

• Alternativ til gaffelnøglesæt.



Gruppe 3847

Wiha Bindetang Classic

• Højeffektive skær med stor skæreydelse og ringe brug af 

kræfter takket være meget præcis forarbejdning.

• Lang holdbarhed takket være skærenes ekstra hærdning 

til ca. 64 HRC.  

• Førsteklasses C 70 værktøjsstål, sejhærdet.

• Til binding (fletning) og skæring af bindetråd til armeringsstål i 

beton i kun en arbejdsgang.

384726773    Wiha Bindetang Classic 220 mm

384726775    Wiha Bindetang Classic 250 mm

384726774    Wiha Bindetang Classic m/grebsmuffe 220 mm

384726776    Wiha Bindetang Classic m/grebsmuffe 250 mm

384726778    Wiha Bindetang Classic m/grebsmuffe 280 mm

Wiha Kraftbidetang (rqabitz-tang) Classic

• Til indvendige ringe (boringer)

384740712     Wiha Bidetang Classic m./grebsmuffe 300mm 



Gruppe 3848

384834708  Wiha Tangsæt Classic m. MagicTips

Låseringstænger 4 stk.

• Til påsætning og fjernelse af sikringsringe på akser samt boringer

Sættet indeholder:

1 xLåseringstang til indv.ringe (boringer) 140mm

1 x Låseringstang til indv. ringe (boringer) 180mm

1 x Låseringstang til udvend. ringe (aksler) 140mm

1 x Låseringstang til udvend. ringe (aksler) 185mm



Gruppe 3849

.

384941015  Wiha Spidstang Electronic, buet

•Med smalt kort hoved
•Med glatte indvendige kæber
•Bredde på spidsen kun 1,2 mm
•Materiale C 70 special værktøjsstål
•Bruges til at holde små dele samt til at holde og bøje tråde.

384926801   Wiha Spidstang Electronic, lige

•Smalt, kort hoved
•Med glatte indvendige kæber
•Bredde på spidsen kun 1,2 mm
•Materiale C 70 special værktøjsstål
•Bruges til at holde små dele samt til at holde og bøje tråde

Wiha Sidebidetang Electronic, spids/skrå

• DIN ISO 9654.
• Bredt, spids hoved med lille skrå kant/uden skrå kant
• Lille universel bidetang til skæring i bløde og mellemhårde tråde i 

elektronik og microindustri

Varenr.

384926815 - Sidebidetang L: 135mm / m. lille skrå kant

384926813 - Sidebidetang L:126mm / u. skrå kant



Gruppe 3849

Wiha Afisoleringstang Electronic

• Bredt, langt hoved med fortandet gribeflade, sakseskær 

og faste

afisoleringspunkter

• Afisoleringspunkter: 0,8 / 1,0 / 1,3 / 1,6 / 2,0 / 2,6 mm, 

AWG 20 / 18 / 16 / 14 / 12 / 10

• Med åbningsfjeder og låsemekanisme.

• Udført iC 70 special værktøjsstål

• Anvendes til hold, skæring og afisolering af tråde med 

diameter

Varenr.

384933471 – 0,8-2,6m² L:165mm 6½”



Gruppe 3849

384933521  Wiha Sidebidetang Professional ESD 4½”

• Smalt, spidst hoed uden skrå kant

• Sikket arbejde på følsomme, elektriske komponenter

• Anvendelse til skæring af kobbertråd i svært tilgængeligt 

steder.



Gruppe 3850

Wiha Dødslagshammer m/træskaft mellem hård

• M.gult hoved/mellemhård: f.eks. til værktøjs- og maskinindustri, 

bilværksteder, plade- og monteringsarbejder

• Lettere arbejde og optimal slagvirkning ved nedsat kraftforbrug

• Ergonomisk Hickory-træskaft og slaghoveder fås også separat 

som reservedele

• Tilbageslagssikkert hamring minimerer belastningen af led, 

sener og muskler

• Særlig egnet til doserede positionsslag, f.eks. på emner i 

maskinskruestik eller i forbindelse med monteringsopgaver

• Mellemhårde hammerhoveder perfekt egnet til værktøjs- og 

maskinindustri, bilværksteder, plade- og

monteringsarbejder

Varenr:

385002092 – Ø25 L:320mm

385002093 – Ø30 L:350mm

385002094 – Ø35 L:355mm

385002096 – Ø45 L:380mm



Gruppe 3850

.

Wiha Dødslags-forhammer

med Hickory-træskaft, rundt slaghoved

• Gult hoved/mellemhård: f.eks. til værktøjs- og maskinindustri,

bilværksteder, plade- og monteringsarbejder.

• Lettere arbejde og optimal slagvirkning ved nedsat 

kraftforbrug. 

• Ergonomisk Hickory-træskaft og slaghoveder 

fås også separat som reservedele.

• Tilbageslagssikkert hamring minimerer belastningen af led, 

sener og muskler.

385002101    Wiha Dødslags-forhammer - 4580 gram

L: 880 mm | Ø 80 mm

385002091    Wiha Dødslagsforhammer - 6880 gram

L: 1000 mm | Ø 100 mm

Wiha Dødslagshammer

med Hickory-træskaft, rundt slaghoved

• Gult hoved/mellemhård: f.eks. til værktøjs- og maskinindustri,

bilværksteder, plade- og monteringsarbejder.

• Lettere arbejde og optimal slagvirkning ved nedsat kraftforbrug.  

• Ergonomisk Hickory-træskaft og slaghoveder fås også separat

som reservedele.

• Tilbageslagssikkert hamring minimerer belastningen af led, 

sener og muskler.  

• Ideel til doserede positionsslag, f.eks. på emner i maskinskruestik 

eller i forbindelse med monteringsopgaver. 

385002095    Wiha Dødslagshammer - 736 gram

L:375 mm | Ø 40 mm

385002097    Wiha Dødslagshammer - 1085 gram

L:385 mm | Ø 50 mm

385002098    Wiha Dødslagshammer - 1710 gram

L:420 mm | Ø 60 mm 

385002099    Wiha Dødslagshammer - 2256 gram

L:430 mm | Ø 70 mm



Gruppe 3850/51

.

Wiha Safety Kunststofhammer mellemblød

• M. Hickory-træskaft

• Rundt salghove

• Allround-hammer 

Varenr.

385026509    Wiha Kunststofhammer - 302 gram

L: 290 mm | Ø 30 mm

385126422  Wiha Mellemblødt slaghoved 30mm

til rund Safety Kunststofhammer

Mellemblødt gummi, slidfast

385042071    Wiha Elektrikerhammer 

m/300 g hammerhoved, i blisterpakning

• Flade kløer gør det enkelt at fjerne kabelclips og søm.

• Perfekt balance takket være optimal vægtfordeling, der giver effektiv 

håndtering.

• Perfekt egnet til arbejde, hvor pladsen er trang, ved at 

kombinere en kantet og en rund form på hovedet.

• Hammerskaftets flade ende gør det muligt at positionere og 

montere kabler og dyvler uden beskadigelser.

• Til enkelt at fjerne kabelclips og søm samt fastgøre kabler og 

dyvler. Ideelt til arbejde, hvor pladsen er trang.



Gruppe 3850

Wiha Dødslagshammer 

med Stålrørsskaft, rundt slaghoved

• Gult hoved/mellemhård: f.eks. til værktøjs- og maskinindustri,

bilværksteder, plade- og monteringsarbejder.

• Lettere arbejde og optimal slagvirkning ved nedsat kraftforbrug.  

• Tilbageslagssikkert hamring minimerer belastningen af led, 

sener og muskler.  

• Ideel til doserede positionsslag, f.eks. på emner i maskinskruestik 

eller i forbindelse med monteringsopgaver. 

Mellemhårde hammerhoveder perfekt  egnet til værktøjs- og 

maskinindustri, bilværksteder, plade- og  monteringsarbejder.

• Med hamre, der er fyldt med kugler af hårdt 

støbejern, sikrer et  tilbageslagssikkert arbejde.

385002122    Wiha Dødslagshammer - 461 gram

L: 288 mm | Ø 25 mm

385002123    Wiha Dødslagshammer - 558 gram

L: 290 mm | Ø 30 mm

385002124    Wiha Dødslagshammer - 659 gram

L: 300 mm | Ø 35 mm

385002125    Wiha Dødslagshammer - 791 gram

L: 305 mm | Ø 40 mm

385002126    Wiha Dødslagshammer - 935 gram

L: 310 mm | Ø 45 mm

385002127    Wiha Dødslagshammer - 1277 gram

L: 365 mm | Ø 50 mm

385002128    Wiha Dødslagshammer - 1879 gram

L: 375 mm | Ø 60 mm

385002129    Wiha Dødslagshammer – 2570 gram

L: 385 mm | Ø 70 mm

385044598  Wiha FiberBuzz Dødslagshammer

m. fiberskaft, meget hård Ø40

• m. Udskifteligt splintfri nylon slaghoved

• Ergonomisk gummibelægning

• GS-standard iht. DIN 5134

• Egnet til metalbearbejdning, konstruktion af værktøjer og forme, 

montering- og afmontering inden for byggeri samt have- og 

parkanlæg 

• Kun 780 g



Gruppe 3853

Wiha Spændingstester SoftFinish LK  |110-250 Volt

m. Clips

• Fastslår vekselspændinger i lavspændingsområdet op til 250V

• Egnet til professionel brug i industri og håndværk

Varenr.

385334745 – LK 3,0 mmx60,0mm

385327083 - Wiha Skydelære caliMax

• Aflæsning 0,1mm eller 1/64”

• Noniuslængde 39mm, kan opløses i millimeter og tommer

• Noniusskala i grøn for let og sikker aflæsning



Gruppe 3855

385533841  Wiha Professional electric Krympetang

0,5 - 6 mm²

• Til isolerede kabelsko og kontakter

• Rent snit for enden af kablet

• L. 220mm 0,5-6mm²

385533843  Wiha Krympeværktøj 0,1 – 16 mm²

• Til IKKE isolerede kabelsko m. lukket muffe

• Rent snit for enden af kablet

• L. 220mm 0,1-16mm²

385541246 Wiha Automatisk krympeværktøj sekskant-

presning t.terminalrør

• Krympningen kan afbrydes manuelt hele tiden med det indbyggede 

greb for at beskytte tangen

• Processikkert arbejde takket være føringshjælp forhindrer, at 

kunststofkappen på terminalrør krympes

på terminalrør krympes.

• Letter håndteringen da små terminalrør sætter sig ikke fast takket 

være sekskant-krympning

• Automatisk tilpasning af terminalrørstangens størrelse med et 

tilpasset tryk dækker et stort område på 0,08 – 16 mm².

• Anvendelse til bearbejdning af terminalrør med og uden 

isoleringsmuffer iht. DIN 46228, EN 50027
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Gruppe 3870

387044684   Wiha Topnøgle- og bitsæt ¼” | 40 dele
inkl. funktionstaske med bælteklips, kraftig fastskruning – nem 
løsning, m. bælteskede

• Med de mest almindelige 1/4“ toppe i størrelserne 4 - 14 mm

• diverse bits, en bitholder, en skralde, to forlængere

• et kardanled og en 1/4“ –topnøgleadapter

• Den praktiske taske kan takket være dens smarte design både 

anvendes som bælteskede og til almindelig opbevaring af sættet

Sættet indeholder:
•1x Værktøjsbæltetaske
•1x Skraldenøgle til topnøgler 1/4" kan omstilles (44666)
•1x Top 1/4" udvendig sekskant 4 mm (44669)
•1x Top 1/4" udvendig sekskant 4.5 mm (44677)
•1x Top 1/4" udvendig sekskant 5 mm (44670)
•1x Top 1/4" udvendig sekskant 5.5 mm (44671)
•1x Top 1/4" udvendig sekskant 6 mm (44672)
•1x Top 1/4" udvendig sekskant 7 mm (44673)
•1x Top 1/4" udvendig sekskant 8 mm (44674)
•1x Top 1/4" udvendig sekskant 9 mm (44675)
•1x Top 1/4" udvendig sekskant 10 mm (44676)
•1x Top 1/4" udvendig sekskant 11 mm (44678)
•1x Top 1/4" udvendig sekskant 12 mm (44679)
•1x Top 1/4" udvendig sekskant 13 mm (44680)
•1x Top 1/4" udvendig sekskant 14 mm (44681)
•1x Forlænger 1/4" til toppe 75 mm (44667)
•1x Forlænger 1/4" til toppe 150 mm (44668)
•1x Kardanled med kugle Indvendig firkant, udvendig firkant 1/4" (44682)

.1x skruetrækker m. bitholder SoftFinish magnetisk ¼” 125mm (32160)
•1x Kardanled med kugle Indvendig firkant, udvendig firkant 1/4" (44682)
•1x Bitholder CentroFix Force, kan låses mekanisk mekanisk 1/4" (39133)
•1x Bit standard 25 mm 4.5 mm (01623)
•1x Bit standard 25 mm 5.5 mm (01624)
•1x Bit standard 25 mm 6.5 mm (01626)
•1x Bit standard 25 mm Phillips 1/4" PH1 (01657)
•1x Bit standard 25 mm Phillips 1/4" PH2 (01658)
•1x Bit standard 25 mm Pozidriv 1/4" PZ1 (01688)
•1x Bit standard 25 mm Pozidriv 1/4" PZ2 (01689)
•1x Bit standard 25 mm Pozidriv 1/4" PZ3 (01690)
•1x Bit standard 25 mm TORX® 1/4" T10 (01716)
•1x Bit standard 25 mm TORX® 1/4" T15 (01717)
•1x Bit standard 25 mm TORX® 1/4" T20 (01718)
•1x Bit standard 25 mm TORX® 1/4" T25 (01719)
•1x Bit standard 25 mm TORX® 1/4" T27 (01720)
•1x Bit standard 25 mm TORX® 1/4" T30 (01721)
•1x Bit standard 25 mm TORX® 1/4" T40 (01722)
•1x Bit standard 25 mm Sekskant 1/4” 3 mm (01705)
•1x Bit standard 25 mm Sekskant 1/4” 4 mm (01706)
•1x Bit standard 25 mm Sekskant 1/4” (01707)
•1x Bit standard 25 mm Sekskant 1/4” 6 mm (01708)
•1x Værktøjsskaft Indvendig firkant, indvendig sekskant C6,3 1/4", 1/4" 
(01933)



Gruppe 3870

3870045417   Wiha Topnøgle/bits værktøjssæt 1/4”

I taske 55 forskellige dele 

Sættet indeholder:
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Gruppe 3870

387044683  Wiha Skraldenøglesæt ¼” | 17 dele

Kraftig fastskruning, nem løsning

• Med toppene fra Wiha kan brugeren nemt løsne alle forskruninger 
takket være løftestangseffekten

• Brugeren er godt udstyret med sættet bestående af de 13 mest 
almindelige 1/4" toppe i størrelserne fra 4 - 14 mm, en skraldenøgle og 
to forlængere

• Toppene er fremstillet af krom-vanadium-stål korrosionsbestandige og 
rengøringsvenlige overflade

Sættet indeholder:
• 1x Skumindsats
• 1x Skraldenøgle til topnøgler 1/4" kan omstilles (44666)
• 1x Top 1/4" udvendig sekskant 4 mm (44669)
• 1x Top 1/4" udvendig sekskant 4.5 mm (44677)
• 1x Top 1/4" udvendig sekskant 5 mm (44670)
• 1x Top 1/4" udvendig sekskant 5.5 mm (44671)
• 1x Top 1/4" udvendig sekskant 6 mm (44672)
• 1x Top 1/4" udvendig sekskant 7 mm (44673)
• 1x Top 1/4" udvendig sekskant 8 mm (44674)
• 1x Top 1/4" udvendig sekskant 9 mm (44675)
• 1x Top 1/4" udvendig sekskant 10 mm (44676)
• 1x Top 1/4" udvendig sekskant 11 mm (44678)
• 1x Top 1/4" udvendig sekskant 12 mm (44679)
• 1x Top 1/4" udvendig sekskant 13 mm (44680)
• 1x Top 1/4" udvendig sekskant 14 mm (44681)
• 1x Forlænger 1/4" til toppe 75 mm (44667)
• 1x Forlænger 1/4" til toppe 150 mm (44668)
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387044708 Wiha Skraldenøglesæt 3/8” | 23 dele

Kraftig fastskruning, nem løsning

• Med toppene fra Wiha kan brugeren nemt løsne alle forskruninger 
takket være løftestangseffekten

• Brugeren er godt udstyret med sættet bestående af de 18 mest 
almindelige 3/8" toppe i størrelserne fra 6 - 24 mm, en skraldenøgle og 
to forlængere

• Toppene er fremstillet af krom-vanadium-stål korrosionsbestandige og 
rengøringsvenlige overflade

Sættet indeholder:
• 1x Skraldenøgle til topnøgler 3/8" kan omstilles 178 mm (44686)
• 1x Top 3/8" dobbelt sekskant 6 mm (44690)
• 1x Top 3/8" dobbelt sekskant 7 mm (44691)
• 1x Top 3/8" dobbelt sekskant 8 mm (44692)
• 1x Top 3/8" dobbelt sekskant 9 mm (44693)
• 1x Top 3/8" dobbelt sekskant 10 mm (44694)
• 1x Top 3/8" dobbelt sekskant 11 mm (44695)
• 1x Top 3/8" dobbelt sekskant 12 mm (44696)
• 1x Top 3/8" dobbelt sekskant 13 mm (44697)
• 1x Top 3/8" dobbelt sekskant 14 mm (44698)
• 1x Top 3/8" dobbelt sekskant 15 mm (44699)
• 1x Top 3/8" dobbelt sekskant 16 mm (44700)
• 1x Top 3/8" dobbelt sekskant 17 mm (44701)
• 1x Top 3/8" dobbelt sekskant 18 mm (44702)
• 1x Top 3/8" dobbelt sekskant 19 mm (44703)
• 1x Top 3/8" dobbelt sekskant 20 mm (44704)
• 1x Top 3/8" dobbelt sekskant 21 mm (44705)
• 1x Top 3/8" dobbelt sekskant 22 mm (44706)
• 1x Top 3/8" dobbelt sekskant 24 mm (44707)
• 1x Forlænger 3/8" til toppe 75 mm (44687)
• 1x Forlænger 3/8" til toppe 150 mm (44688)
• 1x Forlænger 3/8" til toppe 250 mm (44689)
• 1x Skumindsats



Gruppe 3870

387044740  Wiha Skraldenøglesæt ½” | 26 dele

Kraftig fastskruning, nem løsning

• Med toppene fra Wiha kan brugeren nemt løsne alle forskruninger 
takket være løftestangseffekten

• Brugeren er godt udstyret med sættet bestående af de 21 mest 
almindelige 1/2" toppe i størrelserne fra 8 - 28 mm, en skraldenøgle og 
tre forlængere

• Toppene er fremstillet af krom-vanadium-stål korrosionsbestandige og 
rengøringsvenlige overflade

Sættet indeholder:
•1x Skumindsats
•1x Skraldenøgle til topnøgler 1/2" kan omstilles (44709)
•1x Top 1/2" dobbelt sekskant 8 mm (44713)
•1x Top 1/2" dobbelt sekskant 9 mm (44714)
•1x Top 1/2" dobbelt sekskant 10 mm (44715)
•1x Top 1/2" dobbelt sekskant 11 mm (44716)
•1x Top 1/2" dobbelt sekskant 12 mm (44717)
•1x Top 1/2" dobbelt sekskant 13 mm (44718)
•1x Top 1/2" dobbelt sekskant 14 mm (44719)
•1x Top 1/2" dobbelt sekskant 15 mm (44720)
•1x Top 1/2" dobbelt sekskant 16 mm (44721)
•1x Top 1/2" dobbelt sekskant 17 mm (44722)
•1x Top 1/2" dobbelt sekskant 18 mm (44723)
•1x Top 1/2" dobbelt sekskant 19 mm (44724)
•1x Top 1/2" dobbelt sekskant 20 mm (44725)
•1x Top 1/2" dobbelt sekskant 21 mm (44726)
•1x Top 1/2" dobbelt sekskant 22 mm (44727)
•1x Top 1/2" dobbelt sekskant 23 mm (44728)
•1x Top 1/2" dobbelt sekskant 24 mm (44729)
•1x Top 1/2" dobbelt sekskant 25 mm (44730)
•1x Top 1/2" dobbelt sekskant 26 mm (44731)
•1x Top 1/2" dobbelt sekskant 27 mm (44732)
•1x Top 1/2" dobbelt sekskant 28 mm (44733)
•1x Forlænger 1/2" til toppe 75 mm (44710)
•1x Forlænger 1/2" til toppe 150 mm (44711)
•1x Forlænger 1/2" til toppe 250 mm (44712)



Gruppe 3874

387444664  Wiha Ringskralde- / gaffelnøglesæt | 8 dele

Kraftig fastskruning - nem løsning

• Med ringskralde-/gaffelnøglerne fra Wiha kan brugeren nemt løsne alle 
forskruninger takket være løftestangseffekten. 

• Desuden er enden med gaflen yderst egnet til at holde kontra på skruer 
og møtrikker

• Ringskralde-/gaffelnøglerne er fremstillet af krom-vanadium-stål 
• Sættet består af de 8 mest almindelige størrelser fra 9 til 15 mm, der 

opbevares ordentligt i en praktisk holder

Sættet indeholder:
1x Ringskralde-/gaffelnøgle 9 x 9 mm (44639)
•1x Ringskralde-/gaffelnøgle 10 x 10 mm (44640)
•1x Ringskralde-/gaffelnøgle 11 x 11 mm (44643)
•1x Ringskralde-/gaffelnøgle 12 x 12 mm (44653)
•1x Ringskralde-/gaffelnøgle 13 x 13 mm (44654)
•1x Ringskralde-/gaffelnøgle 14 x 14 mm (44655)
•1x Ringskralde-/gaffelnøgle 15 x 15 mm (44656)
•1x holde



Gruppe 3874/75

387444665  Wiha Ringskralde- / gaffelnøglesæt | 13 dele

Kraftig fastskruning - nem løsning

• Med ringskralde-/gaffelnøglerne fra Wiha kan brugeren nemt løsne alle 
forskruninger takket være løftestangseffekten. 

• Desuden er enden med gaflen yderst egnet til at holde kontra på skruer 
og møtrikker

• Ringskralde-/gaffelnøglerne er fremstillet af krom-vanadium-stål 
• Sættet består af de 12 mest almindelige størrelser fra 8 til 19 mm, der 

opbevares ordentligt i en praktisk holder

Sættet indeholder:
1x Ringskralde-/gaffelnøgle 8 x 8 mm (44638)
•1x Ringskralde-/gaffelnøgle 9 x 9 mm (44639)
•1x Ringskralde-/gaffelnøgle 10 x 10 mm (44640)
•1x Ringskralde-/gaffelnøgle 11 x 11 mm (44643)
•1x Ringskralde-/gaffelnøgle 12 x 12 mm (44653)
•1x Ringskralde-/gaffelnøgle 13 x 13 mm (44654)
•1x Ringskralde-/gaffelnøgle 14 x 14 mm (44655)
•1x Ringskralde-/gaffelnøgle 15 x 15 mm (44656)
•1x Ringskralde-/gaffelnøgle 16 x 16 mm (44657)
•1x Ringskralde-/gaffelnøgle 17 x 17 mm (44658)
•1x Ringskralde-/gaffelnøgle 18 x 18 mm (44659)
•1x Ringskralde-/gaffelnøgle 19 x 19 mm (44660)
•1x holde

Wiha Ringskralde- / gaffelnøgle

Varenr:
387544638 Ringskralde-/gaffelnøgle 8 x 8 mm 

387544639 Ringskralde-/gaffelnøgle 9 x 9 mm 

387544643 Ringskralde-/gaffelnøgle 11 x 11 mm 

387544653 Ringskralde-/gaffelnøgle 12 x 12 mm 

387544655 Ringskralde-/gaffelnøgle 14 x 14 mm 

387544656 Ringskralde-/gaffelnøgle 15 x 15 mm 

387544657 Ringskralde-/gaffelnøgle 16 x 16 mm 

387544658 Ringskralde-/gaffelnøgle 17 x 17 mm 

387544659 Ringskralde-/gaffelnøgle 18 x 18 mm 

387544660 Ringskralde-/gaffelnøgle 19 x 19 mm 
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Gruppe 40

404000    Tajima LC 301 kniv 
• Slank letvægtskniv af rustfrit stål m/kliklås

• Kniv med clips til 9 mm blade

• 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/ kliklås

• Klingen går selv tilbage når skyderen slippes

• Endebeskyttelse med slids til afbrækning af segmenter

• kliklåsen modstår 25 kg. Tryk

404032    Tajima LC 309 Kniv, 9 mm
• Tajima LC 309 kniv

• 9 mm blade

• Metalskinne

• Ergogreb og låsbar kliklås

404034    Tajima Driver Cutter 360 | 9 mm
• Tajima Driver Cutter D360

• Smudsafvisende og rustresistent 9 mm. sorte blade

• Magasin med 2 ekstra blade

• 2-komponent greb og kliklås

• 3 gange længere skæretid og længere holdbarhed



Gruppe 40

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

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



Gruppe 40

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

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

• 18 mm kniv

• Sortcoated blad og autolås

• Tæppehage

404306    Tajima 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

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

• 25 mm kniv

• Sortcoated blade

• Autolås

404309    Tajima Premium 25 mm kniv | sortcoated blade

• Tajima PREMIUM DC661

• 25 mm kniv

• Sortcoated blade

• Skruelås

404310    Tajima Premium 25 mm kniv m/finnehage 

/ inkl. 2x25 mm sortcoated blade
• Tajima PREMIUM DFC 670

• 25 mm kniv

• m/ finnehage og forstærket klingeudgang

• Autolås

404311 Tajima Premium 25 mm kniv m/finnehage 

/ inkl. 2x25 mm sortcoated blade
• Tajima PREMIUM DFC 670

• 25 mm kniv

• m/ finnehage og forstærket klingeudgang

• Skruelås

408033     Assist 25 mm kniv m/skruelås
• 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

692000 - Starrett Aluminium Foldekniv låsbar

• En formstøbt foldekniv ved hjælp af trapez eller krogklinge
• Denne utility kniv arbejder med trapezformede (S01R) eller krog 

blade (SH01R).

• Leveres med 1 klinge og en dispenser med 3 ekstra trapezblade

• M. bælteklips
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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

416947    Martor Sikkerhedssaks | Secumax
• Allround Sikkerhedssaks 

• Anvendelig til at klippe i wire & kabel

• Type Secumax 565

• Martor art. 565001.00

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

416955    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. 10130612.02
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416959    Martor Secunorm 300
• En alsidig og universel sikkerhedskniv, med funktionelt design

• Egnet til alle almindelige skæreopgaver - Skæredybde 17 mm

• 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 52 gram

• Brugervenlig skift af klingen

• Tilhørende 427101 og 426996

• GS-testet for sikkerhed

• Martor art. 30000110

416965    Martor Merak Sikkerhedskniv
• En praktisk kniv med trykgreb og fuldautomatisk tilbagetrækning   

af klingen

• God til at skære i mange forskellige emballagematerialer især   

pap, folie og plast

• 9 mm skæredybde og derfor velegnet hvor der skal undgås           

at skære i undermaterialet

• Tilhørende knivblad 426982

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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417006    Martor Polycut. Pakningskniv | Secumax
• Sikkerhedskniv til brug i papir, pap og plastik

• Fast blad

• Martor art. 08500012

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
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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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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
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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

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: 50,1 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.

427014    Martor Industrial blade
• Martor blad-no. 92043

• 10 blade/pk

• DxBxH: 26x18,5x0,4mm

427100   Martor keramisk blad nr. 60099C
• Rustfri og syrebestandig

• 2 skæreflader

• Passer til Secupro knive varenr. 416951 og 417004 

• Dimension: 55,5 x 19,0 x 0,65 mm

• 2 stk./pk.

427101    Martor keramisk blad nr. 65232C
• Rustfri og syrebestandig

• 2 skæreflader

• Passer til Martor kniv varenr. 416993

• Dimension: 49,9 x 19,0 x 0,65 mm

• 2 stk./pk.
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427102    Martor keramisk blad nr. 92C
• Rustfri og syrebestandig

• 4 skæreflader

• Passer til Martor knive varenr. 416950, 416965 

og 416999

• Dimension: 26,0 x 18,5 x 0,5 mm

• 2 stk./pk.
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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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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

446850    Lindbloms El kniv
• Lindbloms,Type 3001-3

• El kniv, rustfri

• Med knivskede & ergogreb

446930    Durham, HT14 kniv
• Durham Duplex kniv model HT14

• Kniv udført i aluminium til trapezblad

• Med udskydeligt blad
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466002    Tajima VRB10B Trapezblade
• Tajima VRB10B Trapezblade

• Bladene er sortcoated med teflonbelægning

• Giver længere skarphed og rustresistens

• Smudsafvisende

• 10 stk. sikkerhedsdispenser

• Leveres på SB-kort

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   Tajima 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.

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

• Teflonbelagt og rustafvisende blad med segmenter

464358 Tajima CB65RB sortcoated knivblad 10 stk./pk

464360 Tajima CB65RB sortcoated knivblad 20 stk./pk
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466081    Tajima 25 mm knivblade uden segmenter
• Tajima 25 mm blade

• Blade u/segmenter | 126x25x0,7 mm

• 10 stk. i plastboks

• Kvalitet SK2

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

467009 Lutz TL 65M Special Trapezblad
• Rustfri stål trapezblad 

• Dimension 61x18,7x0,88 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

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

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.

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



Gruppe 46

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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50136167    Raaco Sortimentsæske Assorter 5-18 
• Sortimentsæske med faste rum. 

• Lukkes ved hjælp af skydelås.

• HxBxD: 43x240x195 mm

50136174    Raaco Sortimentsæske Assorter 4-15 
• Sortimentsæske med 15 faste rum 

• Udstyret med U-profiler indvendigt i låget, som sikrer                                       

indholdet bliver på plads under transport. 

• Lukkes ved hjælp af skydelåse.

• HxBxD: 57x338x260 mm

50136181    Raaco Sortimentsæske Assorter 4-32
• Sortimentsæske med 32 faste rum. 

• Udstyret med U-profiler indvendigt i låget,                                                                

som sikrer indholdet bliver på plads under transport

• Lukkes ved hjælp af skydelåse

• HxBxD: 57x338x260 mm

50136198    Raaco Sortimentæske Assorter 55 4x4-0
• Sortimentsæske med skydelås

• Kan inddeles i mindre rum ved hjælp af indsatse 55                                          

(ekstra tilbehør)

• HxBxD: 56x241x195 mm 

50136204    Raaco Sortimentsæske Assorter 55 4x8-0

• Sortimentsæske skydelåse og håndtag

• Kan inddeles i mindre rum ved hjælp af indsatse 55                                       

(ekstra tilbehør)

• Udstyret med U-profiler indvendigt i låget, som sikrer at                                    

indholdet bliver på plads under transport

• HxBxD: 57x338x261 mm
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50136211    Raaco Sortimentæske Assorter 55 4x8-15 

• Sortimentsæske med indsatse: 

5 stk. af typen A9-1

2 stk. af typen A9-2 

1 stk. af typen A9-3 

1 stk. af typen A9-4 

4 stk. af typen A8-1 

1 stk. af typen A8-2 

1 stk. af typen A7-1 

• Udstyret med U-profiler indvendigt i låget, som sikrer 

indholdet bliver på plads under transport. 

• Forsynet med skydelåse og håndtag

• HxBxD: 57x338x261 mm

50136228    Raaco Sortimentsæske Assorter 55 4x8-17
• Sortimentsæske med indsatse: 

4 stk. af typen A9-1

4 stk. af typen A9-2

8 stk. af typen A8-1 

1 stk. af typen A7-1

• Udstyret med U-profiler indvendigt i låget, som sikrer at 

indholdet bliver på plads under transport. 

• Forsynet med skydelåse og håndtag

• HxBxD: 57x338x261 mm

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

• Lukkes ved hjælp af skydelås

• HxBxD: 32x175x143 mm
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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 Sortimentsæske CarryLite 55 5x10-25/2
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 Sortimentsæske CarryLite 80 5x10-15
• 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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50143608    Raaco Sortimentsæske Carrylite 80 4x8-9
• Sortimentsæske med 9 indsatse: 

4 stk. af typen BA8-1 

1 stk. af typen BA8-2 

2 stk af typen BA7-1 

2 stk. af typen BA7-1½ 

• Forsynet med to skydelåse, håndtag og 2 røde mærker                           

ved skydelåsene, som indikerer om æsken er lukket korrekt. 

• Udstyret med U-profiler indvendigt i låget, som sikrer                               

indholdet bliver på plads under transport

• HxBxD: 79x337x278 mm

50143615    Raaco Sortimentsæske Carrylite 55 4x8-16
• Sortimentsæske med 16 indsatse: 

8 stk. af typen A9-1

4 stk. af typen A8-1, 2 stk. af typen A8-2

2 stk. af typen A7-1

• Forsynet med 2 skydelåse, håndtag og 2 røde mærker                          

ved skydelåsene, som indikerer om æsken er lukket korrekt 

• Udstyret med U-profiler indvendigt i låget, som sikrer at                           

indholdet bliver på plads under transport

• HxBxD: 57x337x278 mm

50144568    Raaco Sortimentæske Carrylite 55 4x8-10
• Sortimentsæske med 10 indsatse: 

1 stk af A9-1

2 stk af A9-2

1 stk af A9-3

1 stk af A9-4

2 stk af A8-1

1 stk af A8-2

1 stk af A7-1 

1 stk af A7-2

• Forsynet med 2 skydelåse og håndtag og 2 røde mærker                      

ved skydelåsene, som indikerer om æsken er lukket korrekt. 

• Udstyret med U-profiler indvendigt i låget, som sikrer                     

indholdet bliver på plads under transport

• HxBxD: 57x337x278
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50142380    Raaco Carrylite 150-9 – DL

m. Sandwichlåg

• Sandwichlåget  kan indeholde optil 5 stk.papir a 80 mg

• Sortimentsæske m.flytbare skillevægge til ruminddeling

• m. skydelåse

• m. håndtag og røde mærke ved skydelåsene

• HxBxD: 148,0x413,0x330,0mm

50147255   Raaco CarryLite 150 5x10-0 – DL

m. Sandwichlåg u/indsatser

• Sandwichlåget  kan indeholde optil 5 stk.papir a 80 mg

• Dyb sortimentsæske

• Kan inddeles i mindre rum med indsatser(ekstra tilbehør)

• m. skydelåse

• m. Håndtag og røde mærker v. skydelåsene

• HxBxD:148x413x330
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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



Gruppe 50

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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50146425 Raaco CarryMore Trolley

• Raaco CarryMore Trolley, til CarryMore opbevarings- og 

transportsystem.

• Trolley til nem transport af flere CarryMore på én gang. 

• Stort, praktisk og ergonomisk håndtag. Store hjul, der også er 

egnet til trapper. 

• Bunden kan klappes op i vertikal position ved hjælp af magneter.

• Sammenkoblingslås til fastgørelse af CarryMore.

• Plads til op til 4 stk. CarryMore 55 eller 3 stk. CarryMore 80 (kan 

kombineres). Leveres uden CarryMore

• Farve: Aluminium

• MÅL: DxBxH / 575 x 400 1100mm  

• Vægt: 11,600 kg

Trolley’en kan med fordel sammensættes m. 2 stk. 

CarryMore 55 + 2 stk. CarryMore 80

50146395 Raaco CarryMore 55×2

50146418 Raaco CarryMore 80x2

• Transportkasse inkl. 2 stk CarryLite 55 4×8-16.

• Udstyret med ergonomisk håndtag og sammenkoblingslås til at 

koble flere CarryMore sammen til en større enhed. 

• Hyldestop der forhindrer CarryLite æsker i at falde ud under 

transport.

• Passer på CarryMore Trolley.

Farve: Sort

• MÅL: DxBxH / 263 x 386 x 195mm

• Vægt: 3,696 kg

Bæreevne: 25,00 kg

• Transportkasse inkl. 2 stk CarryLite 80 4×8-9.

• Udstyret med ergonomisk håndtag og sammenkoblingslås til at 

koble flere CarryMore sammen til en større enhed

• Hyldestop der forhindrer CarryLite æsker i at falde ud under 

transport.

Passer på CarryMore Trolley.

Farve: Sort

• MÅL: DxBxH / 263 x 386 x 241mm

• Vægt: 3,909 kg

Bæreevne: 25,00 kg
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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
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51136754    Raaco Værktøjskasse Solid 1 
• Slagfast box, som er støv og vandafvisende

• Boxen kan låses eller plomberes. 

• De forskellige størrelser Solid kan stables på hinanden                            

så man får optimal pladsudnyttelse

• HxBxD: 125x275x175 mm 

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

51715195 – T35 Værktøjskasse 35″

• Praktisk 23″ værktøjskasse i slagfast plast

• Incl. 2 udtagelige bakker og 1 løs

• Opbevaringsrum i låg til småting og en udtagelig bakke

• HxBxD:285 x 580 x 290 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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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

51136624 – Compact 62 Værktøjskasse

• 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: 322 x 621 x 311
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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    UDGÅR /XLT-68/2F erstatter

51146371    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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51146364    Raaco ToolCase Premium XLT – 68/2F
• Værktøjskuffert i Trolleyversion 

• Med en kombination af elastiske værktøjslommer og              

Raaco Open ToolFix værktøjsholdere samt en bakke til         

inddeling af bunden

• Med gasdæmpere, der gør den nem og sikker at åbne og lukke

• Indeholder:

• 2 Open ToolFix værktøjsholder på låget af bakken

• 5 indsatser (serie 55) i selve bakken

• Dobbeltsidet værktøjstavle med 45 (28-17) værktøjslommer i

to forskellige størrelser 

• En enkeltsidet tavle m. 23 værktøjslommer 

• En dokumentlomme

• DxBxH: 250,0 x 485,0 x 410,0 mm

• Bæreevne: 35,0 kg
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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

51760355    24” ToolBag PRO værktøjstaske | 324x626x264 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.

• DxBxH | 310 x 520 x 445 mm  | Kg 5,662 
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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

54137386   Raaco Skuffereol 1260-00
• Skuffereol med 60 skuffer af typen 150-00.

• Skufferne kan inddeles i 4 rum ved hjælp af skillevægge - ekstra 

tilbehør. Kabinet fremstillet af lakeret stål og skuffer af polypropylen 

(PP).

• HxBxD: 552 x 306 x 150

54137539    Raaco Skuffereol 630-00

• Skuffereol med 30 skuffer af typen 150-00

• Skufferne kan inddeles i 4 rum ved hjælp af skillevægge - ekstra 

tilbehør

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

• HxBxD: 283 x 306 x 150
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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

56137300    Raaco Værktøjsvæg startsæt 6
Værktøjsvæg med 3 hulplader

• 33 ass. Clips til ophæng af værktøj

• 12 lagerkasser

• Hulplader er fremstillet i galvaniseret stål

56137294    Raaco Værktøjsvæg Clipkit 22
• Værktøjsvæg startsæt i galvaniseret stål består af:

2 hulplader 

22 assorterede clips til ophæng af værktøj

Ekstra clips kan købes separat

• HxBxD: 440x1040x11 mm

• 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
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56181143    Raaco Reol MIX A/31 m/48 kasser i ass str.
• Reolen består af: 

12 stk. hylde 90-31 

8 stk. stolpe 1000

30 stk. reoldkasse 5-600

12 stk. reolkasser 6-1100  

6 stk. reolkasser 8-2000

• HxBxD: 2000x920x340 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
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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

Raaco Reolkasser
• Blå Reolkasser med bærehåndtag i bagkanten

• Fremstillet af polypropylen (PP)

56136709    Reolkasse 5-600 til 310 mm hylde

5 hullers afstand mellem hylderne

HxBxD: 111x168x375 mm

56136723    Reolkasse 8-2000 til 310 mm hylde

8 hullers afstand mellem hylderne

HxBxD: 186x280x375 mm

56136747    Reolkasse 9-2800 til 400 mm hylde

9 hullers afstand mellem hylderne

HxBxD: 211x280x465 mm

RaacoFix

• Plads til min. 6 stk. stort værktøj 

• Kan monteres på en hulplade

• Værktøj medfølger ikke

56136839    RaacoFix lille – 2 stk./ps.

56136822    RaacoFix stor – 2 stk./ps.
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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
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58110532    Raaco Clip Mix 53
• Farve: Sort

• 53 assorterede Super Clip.

• Indeholder: 

10x1-30, 2x1-60, 1x1-90, 1x2-30, 1x2-60, 6x3-25, 3x3-50, 

2x4-40, 1x4-50, 2x5-17, 1x5-20, 4x6-12, 4x6-18, 4x6-24, 

6x8-30, 1x8-50, 2x10, 1x11 og 1x12

58110549 Raaco Clip Mix 84
• 84 assorterede SuperClip

• Indeholder:

18 x 1-30, 2 x 1-60, 1 x 1-90, 2 x 2-30, 2 x 2-60, 12 x 3-25,

3 x 3-50,

2 x 3-75, 2 x 4-40, 2 x 4-50, 4 x 5-17, 2 x 5-20, 6 x 6-12,

6 x 6-18, 6 x 6-24, 8 x 8-30, 1 x 8-50, 1 x 9, 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



Gruppe 58

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

58770002    Raaco Clip 13 Dåse/Oliekandeholder  
• Indeholder 1 stk./pose

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 DxBxH:55,0×39,0x47,0mm vægt:0,012 
kg
58103695    Indsats 55 A7-2 DxBxH:218,0×79,0x49,0mm 
vægt:0,054 kg
58105576    Indsats 55 A6-1 DxBxH:157,0×109,0x47,0mm 
vægt:0,049 kg
58105583    Indsats 55 A7-1 DxBxH:109,0×79,0x47,0mm 
vægt:0,030 kg
58105590    Indsats 55 A8-1 DxBxH:55,0×38,0x47,0mm vægt:0,012 
kg
58114578    Indsats 55 A9-2 DxBxH: 109,0×39,0x47,0mm vægt 
0,020kg
58114585    Indsats 55 A9-4 DxBxH: 218,0×39,0x47,0mm vægt 
0,043kg
58114592    Indsats 55 A8-2 DxBxH: 157,0×55,0x47,0mm vægt 
0,040kg
58114608    Indsats 55 A8-3 DxBxH: 235,0×55,0x47,0mm vægt 
0,053kg
58114653    Indsats 55 A9-3 DxBxH: 163,0×39,0x47,0mm vægt 
0,032kg

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 DxBxH:79,0×55,0x69,0mm 
vægt:0,023 kg
58119283    Indsats 80 BA8-2 DxBxH:157,0×55,0x69,0mm 
vægt:0,051 kg
58119290    Indsats 80 BA8-3 DxBxH:235,0×55,0x69,0mm 
vægt:0,056 kg
58119306    Indsats 80 BA7-1 DxBxH:109,0×79,0x69,0mm 
vægt:0,041 kg
58119313    Indsats 80 BA7-2 DxBxH:160,0×220,0x69,0mm 
vægt:0,214 kg
58119320    Indsats 80 BA6-1 DxBxH:157,0×109,0x69,0mm 
vægt:0,069 kg
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58147262   Raaco Indsats 150 A6-1
• Kan anvendes til CarryLite 150 5x10-8 og 150 5x10-0-DL

• DxBxH: 157,0x209,0x133,0mm

58147279   Raaco Indsats 150 A7-1
• Kan anvendes til CarryLite 150 5x10-8 og 150 5x10-0-DL

• DxBxH: 109,0x79,0x113,0mm

58147286  Raaco Indsats 150 A7-1½

• Kan anvendes til CarryLite 150 5x10-8 og 150 5x10-0-DL

• DxBxH: 163,0x79,0x133,0mm

58147296  Raaco Indsats 150 A7-2½
• Kan anvendes til CarryLite 150 5x10-8 og 150 5x10-0-DL

• DxBxH: 272,0x79,0x133,0mm

58147309  Raaco Indsats 150 A8-1
• Kan anvendes til CarryLige 150 5x10-8 og 150 5x10-0-DL

• DxBxH: 79,0x55,0x133,0mm
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58108980    Raaco Skuffe 150-00
• Anvendes i skuffereol 1260-00, 945-00 og 630-00

• Skuffen kan inddeles i mindre rum ved hjælp af                         

skillevægge (ekstra tilbehør)

• DxBxH: 153 x 55 x 41mm 

58104715    Raaco Skuffe 150-02
• Anvendes i skuffereol:

1224-02, 1240-123, 918-02, 928-123, 612-02 og 616-123

• Skuffen kan inddeles i mindre rum ved hjælp af                            

skillevægge (ekstra tilbehør)

• DxBxH: 154 x 91 x 64 mm

58104708    Raaco Skuffe 150-03
• Anvendes i skuffereol: 

1208-03, 1240-123, 906-03, 928-123 og 616-123 

• Skuffen kan inddeles i mindre rum ved hjælp af                     

skillevægge (ekstra tilbehør)

• DxBxH: 155 x 279 x 64 mm

58107273    Raaco Skuffe 250-1
• Anvendes i skuffereol 250/24-1. 

• Kan inddeles ved brug af skillevægge (ekstra tilbehør)

• DxBxH: 239 x 80 x 58mm

58107259    Raaco Skuffe 250-2
• Kan inddeles ved brug af skillevægge (ekstra tilbehør) 

• DxBxH: 239 x 159 x 92 mm
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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, anbefalet op til 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

600019 - Starrett FCH0034  19 mm

600020 - Starrett FCH2532  20 mm

600021 - Starrett FCH1036  21 mm

600022 - Starrett FCH0078  22 mm

600024 - Starrett FCH1056  24 mm

600025 - Starrett FCH0100  25 mm

600027 - Starrett FCH0116  27 mm

600029 - Starrett FCH0118  29 mm

600030 - Starrett FCH0136  30 mm

600032 - Starrett FCH0114  32 mm

600033 - Starrett FCH0156  33 mm

600035 - Starrett FCH0138  35 mm

600037 - Starrett FCH0176  37 mm

600038 - Starrett FCH0112  38 mm

600040 - Starrett FCH0196  40 mm

600041 - Starrett FCH0158  41 mm

600043 - Starrett FCH1116  43 mm

600044 - Starrett FCH0134  44 mm

600046 - Starrett FCH1136  46 mm

600048 - Starrett FCH0178  48 mm

600051 - Starrett FCH0200  51 mm

600052 - Starrett FCH0216  52 mm

600054 - Starrett FCH0218 54 mm

600056 - Starrett FCH056M 56 mm

600057 - Starrett FCH0214 57 mm

600059 - Starrett FCH0256 59 mm

600060 - Starrett FCH0238 60 mm

600064 - Starrett FCH0212 64 mm

600065 - Starrett FCH0296 65 mm

600067 - Starrett FCH0258 67 mm

600068 - Starrett FCH068M   68 mm

600070 - Starrett FCH0234   70 mm

600073 - Starrett FCH0278   73 mm

600076 – Starrett FCH0300 76 mm

600079 - Starrett FCH0318   79 mm

600083 - Starrett FCH0314        83 mm

600086 - Starrett FCH0338        86 mm

600089 - Starrett FCH0312   89 mm
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600092 - Starrett FCH0358   92 mm

600095 - Starrett FCH0334   95 mm

600098 - Starrett FCH0378   98 mm

600102 - Starrett FCH0400   102 mm

600105 - Starrett FCH0418      105 mm

600108 - Starrett FCH0414     108 mm

600111 - Starrett FCH0438  111 mm

600114 - Starrett FCH0412 114 mm

600121 - Starrett FCH0434 121 mm

600127 - Starrett FCH0500  127 mm

600133 - Starrett FCH0514       133 mm

600140 - Starrett FCH0512       140 mm

600152 - Starrett FCH0600  152 mm

600160 - Starrett FCH160MM 160 mm

600168 - Starrett FCH168MM 168 mm

600177 - Starrett FCH177MM 177 mm

600210 - Starrett FCH210MM 210 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 dele

• 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/sæt 12 dele

• 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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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 - 76 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
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Starrett MPH Hårdmetal Hulsave
• MPH Hårdmetal Hulsave til træ, MDF, gips, gasbeton,           

mursten, eternit, ivarplank 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



Gruppe 64 

640105 - Starrett MPH0418     105 mm

640108 - Starrett MPH0414     108 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 dele

• 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

650100 - 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

• Sættet indeholder:16, 20, 22, 25, 32, 40 og 50 mm

• Maksimal skæredybde 25 mm



Gruppe 66 

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



Gruppe 67 

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

• Til 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

• Til hulsave 51 mm skæredybde
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675001    Starrett skrue til Holder 

A1, A4 og A6 | 14 – 30 mm

675002    Starrett skrue til Holder 

A2 og A10 | 32 – 210 mm

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
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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

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

• Passer til holdere med 11 mm skaft

• Forlænger med 300 mm

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

• Passer til holdere med 8,78 mm skaft

• Forlænger med 300 mm

670230    Starrett OOPS adapter A19
Gør det muligt at opbore et eksisterende hul.  

Sæt den størrelse 

hulsav på holderen som hullet skal være.

OOPS adapter sættes i holderen i stedet for centerboret.                         

Herefter påmonteres den hulsav der svarer til det hul 

der skal opbores

• Starrett A19 OOPS 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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670233    Starrett A6-2 Kwik change adaptor 

14-30 mm 
• Monteres på hulsave, så der hurtigt kan skiftes mellem                         

forskellige hulsave

• Passer og anvendes sammen med A6 Kwik change

holder. (vare nr. 670235)

• Passer på alle hulsave fra 14 – 30 mm

670234    Starrett A6-3 Kwik change adaptor 

32 – 152 mm
• Monteres på hulsave, så der hurtigt kan skiftes mellem                         

forskellige hulsave

• Passer og anvendes sammen med A6 Kwik change

holder. (vare nr. 670235)

• Passer på alle hulsave fra 32 – 152 mm

670235    Starrett A6-4 Kwik change holder 
• Til hurtig skift mellem forskellige hulsave.

• Tryk på knappen og sæt hulsaven på holderen.

• Afmonter hulsaven ved at trykke på knappen og                                    

træk hulsaven af holderen.

• Holderen kan have 2 hulsave monteret, så et eksisterende                         

hul kan laves større.

• Inkl. 2 adaptor til 14-30 mm og 32-152 mm

670238    Starrett Kwik Change HSS Centerbor 
• HSS Centerbor A015C

• Længde 119 mm

• Dia. 6,5 mm

670239    Starrett Kwik Change Carbide t/stenmaterialer
• Carbide Centerbor XA015C

• Til stenmaterialer 

• Længde 119 mm

• Dia. 6,5 mm



Gruppe 67 



Gruppe 68

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.

• Længde: 300 mm

• Bredde×tykkelse: 13x0,65 mm

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.

Starrett KingCut fleksibel bajonetsavklinge | BR 10/14
En yderst fleksibel 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| 152x19x0,9 mm BR61014-5

681125   Starrett KingCut Bajonetsavklinge| 203x19x1,3 mm BR81014-5

681235   Starrett KingCut Bajonetsavklinge| 300x19x1,3 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

681477   Starrett KingCut Bajonetsavklinge | 300 mm BTR121014-5
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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

681475 Starrett King Cut Bajonetsavklinge | 300 mm BTR12610-5

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
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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

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
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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.

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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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

691000    Starrett 146 Hobby sav
• Let nedstryger til hobby brug, som er velegnet til steder som er 

vanskeligt tilgængelige.

• Ideel til skæring i lette materialer

• Plast håndtag

• Passer til alle 300 eller 250 mm klinger
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Starrett Stiksavklinger

Bi-Metal stiksave  Størrelser passer til stort set alle 

stiksavsmaskiner, glatte hurtige snit og længere bladlevetid

681801 Starrett Stiksavklinge BU1 5 stk.pak ass.

Til skæring i træ

Indeholder:

1 x BU36 6T skæredb: 30-45mm (75x7,5x1,3mm)Træ (gul)

1 x BU46 6T skæredb: 45-60mm (100x9,5x,3mm) Træ (gul)

1 x BU38 8T skæredb: 30-45mm (75x7,5x1,3nmm) Træ (gul)

1 x BU310T     10T skæredb: 6-30mm (100x9,5x1,3mm) Træ (gul)

1 x BU214S     14T skæredb: 3-30mm (50x7,5x1,omm) Multi (rød)

681802  Starrett Stiksavklinge BU2 5 stk.pak ass.

Til skæring i træ/metal

Indeholder:

1 x BU46    6T skæredybde: 45-60mm (100x9,5x1,3mm) Træ (gul)

1 x BU310T 10T skærebybde: 6-30mm (100x9,5x1,3mm) Træ (gul)

1 x BU214 14T skæredybde: 3-30mm (50x7,5x1,omm) Multi (rød)

1 x BU224S 24T skæredybde:1,6-3,2mm (50x4,5x1,0mm) Metal (blå)

1 x BU232 32T skærebybde:0,9-1,6mm (50x7,5x1,0mm) Metal (blå)

681803  Starrettt Stivsavklinge BU3 5 stk.pak ass.

Til skæring i Metal

Indeholder:

1 x BU41014     10-14T skæredb: 4,8-60mm (100x9m5x1,0mm) Multi (rød)

1x BU214 14T skæredb: 3-30mm (50x7,5x1,0mm) Multi (rød

1 x BU224 24T skæredb: 1,6-3,2mm (50x7,5x1,0mm) Metal (blå)

1 x BU224S 24T skærebd: 1,6-3,2nmm (50x4,5x1,0mm) Metal (blå)

1 x BU232 32 T skæredb: 0,9-1,6mm (50x7,5x1,0mm) Metal (blå
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Starrett Stiksavbklinger

Bi-Metal stiksave  Størrelser passer til stort set alle 

stiksavsmaskiner, glatte hurtigere snit og længere bladlevetid

Starrett Stiksavklinge Træ/DOBBELT  2 stk.pak

681901  BU2DCS-2  9-19T skæredb:4-20mm (50x5x1,3mm) Træ (gul)

681902  BU3DC-2    9-19T skæredb: 6-30mm (75x8x1,5mm) (Træ (gul)

Starrett Stiksavklinge Træ (gul) 5 stk.pak

681903  BU36T  6T skæredb:30-34mm (75x7,5x1,3MM) Træ (gul)

681905  BU38    8T skærebd:30-45mm (75x7,5x1,3mm) Træ (gul)

681906  BU310T 10 T skæredb:6-30mm (100x9,5x1,3mm) Træ (gul)

Starrett Stiksavklinge Multi til Træ/Metal (rød) 5 stk.pak

682004  BU41014  10-14T skæredb:4,8-60mm  (100x9m5x1,0mm) Træ/Metal 

(rød)

Starrett Stiksavklinge Metal (blå)

682101  BU224  24T skæredb: 1,6-32,mm (50x7,5xc1,0mm) Metal (blå)

682103  BU224S  24T skæredb: 1,6-32,mm (50x4,5x1,0mm) Metsal (blå)
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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”(3mm) + 3/16”(5mm) + 1/4" (6mm)+ 5/16”(8mm) 

+ 3/8”(9m5mm)

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

• Splituddriversæt i  stof etui

• Dimensioner: 1/16" (1,5mm)+ 3/32" (2,5mm)+ 1/8”(3mm) + 

5/32”(4mm) + 3/16”(5mm) + 7/32”(5,5mm) + 1/4”(6mm) + 

5/16”(8mm)

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

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

691013      Starrett Gradmåler 505A-7

• Kombination af 2  kombinations vinkelmålere

• 300mm° (12”)  vinkelmåler  og  175mm° (7”) vinkelmålere

• Inkl. Konvertering tabel,

• Ideel til tømrer, blikkenslagere og alle byggefag der kræver måling 

og overførsel af vinkler
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Starrett Bænkvinkel

• Meget nyttig til tømrerarbejde men også i værksteder til 

lagerforberedelser

• Markeret i millimeter på alle fire kanter

• Bladmat4erialer: Rustfrit stål

• Håndtag materialer: aluminium

• Håndtag længe: 50mm

• Graduering stil: Metrisk

• Graduering: 1mm

Varenr.

692520  - Bænkvinkel 200mm   | DB 2346860

692525  - Bænkvinkel 250mm   | DB 2346854

692530  - Bænkvinkel 300mm   | DB 2346856
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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

737350    Tajima Starlock Carbide klinge 236 | Metal
• Tin-belagt hårdmetal klinge med ekstrem høj slidstyrke

• Smal, taljeret udformning til optimal skærehastighed og god 

spånudsugning

• Til hårde materialer som jernmetaller, rustfrit stål, 

kobberrør, meget anvendelig til skæring i karmskruer. 

• Bredde: 32 mm

• Samlet længde: 86 mm
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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

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

757741    Diatech Fugekniv  
• Velegnet til at fjerne vindueskit og bløde fuger og tilskæring 

af isolering

• Passer til DeWalt

• Teknisk data: Totalængde: 125 mm

Klingebredde: 24 mm

Materiale: 2 mm tykkelse
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757765    Diatech Supercut trekantssliber
• Velegnet til grovslibning af spartelmasse, fliseklæber,               

beton, sten og træ

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

Varenr. 

767901 Fugemejsel 32x133mm

767900 Fugemejsel 32x200mm

767910   Diatech Diamantbelagt murstensfjerner 

• Udtagning af mursten uden at skade murværket og murstenen

• Monteres på standard vinkelsliber

• Ved opstart bores murstensfjerneren ind i fugen og derefter fræses 

rundt om murstenen

• 38x 21,2mm
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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
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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 
Bulk pk à 50 stk.

757846    Diatech savklinge til træ 65 mm DeWalt 
SB kort – 5 stk./pk.
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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

• Skærelængde:165 mm

• Optimal brugerkomfort

• Passer til alle bajonetsave

• Mål: 216x25 mm

• Bredde: stamblad 1,6mm | Tandbredde 3,1mm

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

• Skærelængde:205 mm

• Optimal brugerkomfort

• Passer til alle bajonetsave

• Mål: 255x25 mm

• Bredde: stamblad 1,6mm | tandbredde 3,1mm

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

• Skærelængde: 370 mm

• Optimal brugerkomfort, 

• Passer til alle bajonetsave

• Mål: 460x47 mm

• Bredde: stamblad 2,3mm | tandbredde 3,5mm

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

• Bredde: stamblad1,7mm | tandbredde 2,6mm

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

• Bredde: stamblad 2,0mm | tandbredde 3,9mm
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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

centerhul Ø 20 mm 

767792    Diatech PCD Eternit Diamantklinge Ø 190 mm

centerhul Ø 30 mm 

767794    Diatech PCD Eternit Diamantklinge Ø 216 mm

centerhul Ø 30 mm 

767796    Diatech PCD Eternit Diamantklinge Ø 250 mm

centerhul Ø 30 mm 

767798    Diatech PCD Diamantklinge Ø 305 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
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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

767980  Diatech Cut N Chase sugeskærm Ø125mm

• Sugeskræm, der passer til de fleste Ø115 og Ø125mm 

vinkelslibere

• monteres direkte på vinkelsliber uden brug af værktøj

• opsamler effektivt støv v. anvendelse sammen med støvsuger

• justerbar skæredybde

• frit udsyn til klingen

• meget let, vejer kun 280g



Gruppe 76

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

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 m/sideflange

767866    Diatech Turbo Diamantklinge 230 mm m/sideflange
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767869  Diatech Diamant Kopsten Trekant segment

Ø:125mm

• Til slibning af beton og andre hårde sten materialer

• Trekant slibesegmenterne giver en effektiv og hurtig bearbejdelse 

af emnet.

• Efterlader en glat overflade

• Slibesegmenthøjde 6 mm

• Ø22,2 mm hul

Diatech Diamantkopsten

• Til slibning af beton og andre hårde sten materialer

• De 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

767975    Kopsten til 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

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

767871  Diatech Sort diamant kopsten Ø125

• Dobbeltrækket segmenter

• Segmenthøjde 5mm
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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

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

• Diameter 130 mm

• Foringsring indvendig Ø 25/22,2

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

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
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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

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

767841    Diatech BLÅ Slibesegnemt til HTC gulvslibere
Blå universal slibesegment kan anvendes til de fleste 

slibeopgager

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 
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768030    Diatech Blå Smartboy slibesegment

• Blå Smartboy slibesegment allround

• Passer på alle magnet bagpladerne

• Let at skifte segmenter pga. magnetisk quick snap  

• 2 firkant slibesegmenter, hvor det ene er skråtstillet

• Segmenthøjde 10 mm

• Finhed korn 20

768031    Diatech Sort Smartboy slibesegment

• Sort Smartboy slibesegment til frisk beton  

• Passer på alle magnet bagpladerne

• Let at skifte segmenter pga. magnetisk quick snap

• 2 firkant slibesegmenter, hvor det ene er skråtstillet

• Segmenthøjde 10 mm

• Finhed korn 20

768032    Diatech Rød Smartboy slibesegment

• Rødt Smartboy slibesegment til hård beton  

• Passer på alle magnet bagpladerne

• Let at skifte segmenter pga. magnetisk quick snap  

• 2 firkant slibesegmenter, hvor det ene er skråtstillet

• Segmenthøjde 10 mm

• Finhed korn 20

768040    Diatech PCD Smartboy slibesegment
• De 2 PCD platter fjerner effektivt limrester, maling og epoxy uden at 

segmenterne bliver tillukket

• Støttesegmentet sikre en rolig slibning af overfladen

• Passer på alle magnet bagpladerne

• Let at skifte segmenter pga. magnetisk quick snap

768010     Magnetbagplade Ø 180 mm  -

passer til Husquarna PG450  gulvsliber

• Magnetbagplade passer på Husquarna PG 450  

• Magnetbagplade til Smartboy slibesegmenter  

• Hurtig udskiftning af Smartboy segmenterne  

• Der anvendes 3 smartboy segmenter pr. plade  

• Der anvendes 3 magnetbagplader pr. maskine
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768000    Magnetbagplade Ø 180 mm  -

passer til HTC 420 gulvsliber

• Magnetbagplade passer på HTC 420 gulvsliber  

• Magnetbagplade til Smartboy slibesegmenter  

• Hurtig udskiftning af Smartboy segmenterne  

• Der anvendes 3 smartboy segmenter pr. plade  

• Der anvendes 3 magnetbagplader pr. maskine

SKAFFEVARE

768020    Magnetbagplade Ø 400 mm –

passer til Numatic og woodboy gulvsliber

• Magnetbagplade til Smartboy slibesegmenter  

• Hurtig udskiftning af Smartboy segmenterne  

• Der anvendes 4 smartboy segmenter pr. plade

• Der anvendes 1 magnetbagplader pr. maskine

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

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
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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

767894    Diatech Sandwich fugefræseklinge | 10mm

767905    Diatech Fugefræseklinge til studsfuger
• Ø 95 mm – 6,4 mm bred

• Til udfræsning af studsfuger

767930  Diatech Easy Fugetrykkehove (1250-438)

• Med M10 gevind

767931  Diatech Easy Fugetrykkehåndtag (1250-437)

• Med 10 mm bøsning
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768500 Diatech Diamant hulborsæt 6 dele

• Diatech diamant hulborsæt m. 6 bor i fin kuffert

• Til at lave huller i alle slags fliser og klinker

• Præcis og hurtig boring med og uden vand

• Nem og hurtig montering på vinkelsliber

Indeholder:
1 x Ø20, 35, 38, 43, 50 og 60 mm bor

Diatech Diamant Flisebor

• Til at lave huller i alle slags fliser og klinker

• Præcis og hurtig boring med og uden vand

• Nem og hurtig montering på vinkelsliber

Varenr:
768506 – Diamant Flisebor 6mm
768508 – Diamant Flisebor 8mm
768510 – Diamant Flisebor 10mm
768520 – Diamant Flisebor 20 mm
768527 – Diamant Flisebor 27mm
768530 – Diamant Flisebor 30mm
768535 – Diamant Flisebor 35mm
768543 – Diamant Flisebor 43mm
768545 – Diamant Flisebor 45mm
768550 – Diamant Flisebor 50mm
768555 – Diamant Flisebor 55mm
768557 – Diamant Flisebor 57mm
768560 - Diamant Flisebor 60 mm
768570 – Diamant Flisebor 70 mm

Diatech Speed Vinkel  Metric

Lav hurtig præcise markeringer i 45° og 90° med disse robuste 

aluminiumsvinkler, der er spækket m. funktionalitet.

• Lav markeringer til grat-, kehl- og skiftespær vha. 

skalainddelingerne

• Brug den kraftige vinkel til at save efter - direkte m. saven mod 

vinklen

• Gradinddelinger er tydelige og slidstærke

• Lav nemt skærelinjer i f.eks. gips ved at benytte 

opmærkningshullerne.

Varenr.

767940  Speed Vinkel Metric 18 mm

767941  Speed Vinkel Metric 30 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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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 

809103    Leica Disto S910 P2P-Package

Adapter FTA 360-S og stativ TRI 120
• 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 120 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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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

810094    Leica Lino L2S

• Robust linjelaser med vandet 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 målplade, 3xAA batterier og taske
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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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810098    Leica Lino L6G 3 x 360° Streglaser, Grøn 

m.vægbeslag, i kuffert

• Tynde, knivskarpe og meget tydelige laser linjer sikre høj synlighed 

– også på store afstande

• 1 horisontal og 2 vertikale laser linjer med justerbar styrke.

• Justeringsskrue gør det meget let at indstille de lodrette linjer til de 

ønskede positioner. 

• Højde justerbar vægbeslag med magnet og klemme anordning.

• Tredobbelt strømforsyning: Li-Ion-batteri med op til 11 timers drift, 

alkalinebatterier og oplader. 

• Rækkevidde: 35m (Ø70) Med lasermodtager (ekstra tilbehør) 70 

m (Ø140)

• Nivelleringsnøjagtighed: ± 0,2 mm/m 

• IP54 – tåler støv og vandsprøjt. 

• Leveres i kuffert.

810099   Leica Lino L6Gs 3 x 360° Streglaser, Grøn

i taske

• Tynde, knivskarpe og meget tydelige laser linjer sikre høj synlighed 

– også på store afstande

• 1 horisontal og 2 vertikale laser linjer med justerbar styrke.

• Justeringsskrue gør det meget let at indstille de lodrette linjer til de 

ønskede positioner. 

• Tredobbelt strømforsyning: Li-Ion-batteri med op til 11 timers drift, 

alkalinebatterier og oplader. 

• Rækkevidde: 35m (Ø70) Med lasermodtager (ekstra tilbehør) 70 

m (Ø140)

• Nivelleringsnøjagtighed: ± 0,2 mm/m 

• IP54 – tåler støv og vandsprøjt. 

• Leveres i Kanvas taske.
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810100    Leica Lino L6Rs 3 x 360° Streglaser, Rød

i taske

• Tynde, knivskarpe og tydelige laser linjer sikre høj synlighed 

• 1 horisontal og 2 vertikale laser linjer med justerbar styrke.

• Justeringsskrue gør det meget let at indstille de lodrette linjer til de 

ønskede positioner. 

• Alkaline batterier AA 3 x 1,5 V 

• Rækkevidde: 25m (Ø50) Med lasermodtager (ekstra tilbehør) 70 

m (Ø140)

• Nøjagtighed: ± 0,2 mm/m 

• IP54 – tåler støv og vandsprøjt. 

• Leveres i Kanvas taske 

810101   Leica Lino L6R 3 x 360° Streglaser, Rød

m. vægbeslag, i kuffert

• Tynde, knivskarpe og tydelige laser linjer sikre høj synlighed 

• 1 horisontal og 2 vertikale laser linjer med justerbar styrke.

• Justeringsskrue gør det meget let at indstille de lodrette linjer til de 

ønskede positioner. 

• Højde justerbar vægbeslag med magnet og klemme anordning.

• Tredobbelt strømforsyning: Li-Ion-batteri med op til 36 timers drift, 

alkalinebatterier og oplader. 

• Rækkevidde: 25m (Ø50) Med lasermodtager (ekstra tilbehør) 70 

m (Ø140)

• Nøjagtighed: ± 0,2 mm/m 

• IP54 – tåler støv og vandsprøjt. 

• Leveres i kuffert
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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)

821501    Leica Rugby CLA-ctive Basic laser uden 

modtager
• Leica Rugby CLA ctive 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 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)

• Rotations hastighed: 600 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 CLH serien 

(software opdatering tilkøbes)
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822500    Leica Rugby CLA-ctive 250
• Leica Rugby CLA-ctive 250 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: 0, 120, 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 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)

• Rotations hastighed: 600 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 digital 2 falds laser                         

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

• Rotations hastighed: 600 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

825000    Leica Rugby CLA-ctive 500
• 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: 0, 120, 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-ctive 600
• 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: 0, 120, 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 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: 0, 120, 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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Leica Rugby 610 Rotationslaser/Alkaline batteri
• Leica Rugby 610 selvnivellerende horisontal rotationslaser

• 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

826102    Leica Rugby 610/Alkaline batteri | Prexiso Digital modt.. 

826108    Leica Rugby 610/Alkaline batteri | Androtec Digital modt.

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 | Prexiso Digital modt.. 

826107    Leica Rugby 610/Li-lon batteri | Androtec Digital modt.

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

Digital modt.. 

• 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 | Prexiso Digital modt.. 

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

Alkaline batteri
• Leica Rugby 640 Horisontal og Vertikal                                

rotationslaser m/ Prexiso Digital modt.. 

• 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 | Androtec Digital modt.

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/Androtec Digital modt.

• 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

829201   Leica Piper 200 GRØN Rørlaser komplet

• Komplet rørlægningslaser m/piper 200 i beholder

• Grøn laserstråle med Alignmaster (selvsøgnings program)

• Inkl.  Lithium-lon batteri 4Ah 

GKL311 oplader 

IR-Fjernbetjening  

Holder til lille målskive 300 mm 

Bæretaske

Ben til Piper Rørlaser

Varenr. 

829306  Leica Piper Ben t.Ø 150mm rør L:25,2mm

829300  Leica Piper Ben t.Ø 200mm L:50,3mm

829305  Leica Piper Ben t.Ø 225mm rør L:62,8mm

829304  Leica Piper Ben t.Ø 250mm rør L:75,3 mm

829301  Leica Piper Ben t.Ø 300mm rør L:100,3mm 
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Leica Piper Ben | 4 stk. til et sæt

Varenr.

829300  Leica Piper Ben t.Ø 200mm rør L:50,3mm

829301  Leica Piper Ben t.Ø 300mm rør L:100,3mm 

829304  Leica Piper Ben t.Ø 250mm rør L:75,3mm

829305  Leica Piper Ben t.Ø 225mm rør L:62,8mm

829306  Leica Piper Ben t.Ø 150mm rør L:25,2mm
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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
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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

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

1 W eller 3 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 1 W i udgangseffekt

842303    Leica DA230 Xf Signalgenerator 3 W i udgangseffekt

.

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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845504 Leica ULTRA Kabelsøger standard

• Ultra kabelsøgeren er Leica’s topmodel der gør kabelsøgningen 

meget lettere.

• Store brugervenlige display guider dig til at finde det du søger.

• ”Kompasset” på skærmen reagerer lynhurtigt og afslører på et 

splitsekund hvis du flytter dig fra kablet

• Ultra kabelsøger opfanger alle gængse frekvenser, og 22 valgfrie 

• Søgedybde op til 6 m

• Ultra kabelsøgeren er sammen med en sonde (ekstra tilbehør) det 

perfekt værktøj til kloakentreprenøren, 

• hvor pilen i displayet guider dig direkte til sonden.

845505 Leica ULTRA System – 5 Watt Standard Komplet

Komplet Ultra kabelsøger sæt klar til brug i praktisk transporttaske

Sættet består af:

• Ultra kabelsøger standard

• Ultra signalgenerator – 5 Watt standard Standard

• Ultra Signaltang Ø 125 mm

• Ultra Jordspyd

• Ultra Kabelsæt

• Transporttaske

845506  Leica ULTRA Advance Kabelsøger

• Bluetooth-forbindelse f. tilkobling af GPS

• Styring af signalgenerator fra søger

• Scanning efter bedste frekvens

• Beregning af offset-dybde 
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845507   Leica Ultra Standard Signalgenerator  5 Watt

845509   Leica Ultra Advance Signalgenerator 12 Watt 

Signalsender

• Leica Ulta Signalgenerator-serien giver en høj grad af 

flexibilitet, ydeevne  og holdbarhed

848030    Leica Signalklemme

• Signalklemme til signalgenerator

• Ø 100 mm

845511   Leica ULTRA Signal klemme ø125mm

• Bruges sammen m. ULTRA Signalg4enerator
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848004 Leica Mini Sonde Ø 18 mm i diameter

• Bruges til sporing af afløb, kloaker og andre ikke ledende 

forsyningsledninger

• Sonden skubbes igennem rørsystemet, ved hjælp af en rørål eller 

inspektionskamera

• Frekvens. 33 kHz signal udgang

• Søgedybde ned til 7 m

• Størrelse Ø 18 x 85 mm med M12 indv. Gevind

848005    Leica Digimouse Midisonde Ø38mm

• Bruges til sporing af afløb, kloaker og andre ikke ledende 

forsyningsledninger

• Sonden skubbes igennem rørsystemet, ved hjælp af en rørål eller 

inspektionskamera

• Dobbelt frekvens sonde med 8 kHz og 33 kHz signal udgang

• Søgedybde ned til 5 m

• Størrelse Ø 38 x 120 mm med M10 udvendig gevind

• Adapter med M10 indvendig medfølger

• Batteritype: 1 x AA

848008 Leica Digitrace 80, ledende rørål

• Leder det digitalt genererede signal igennem et fleksibelt 

kabelsystem på 50 m

• Kan bruge i linje eller sonde mode til rørets forløb eller blokering

• Rørålens diameter er 4,5 mm, sondediameter er 8 mm

• Digitrace rørål skal anvendes sammen med en signalgenerator og 

kabelsøger

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

husets forsyningskabler
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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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845510 Leica A-frame til ULTRA Kabelsøger

• Til fejlsøgning på nedgravede kabler og ledninger

• Kan helt præcis vise hvor kablet/ledningen er beskadiget eller hvor 

bruddet er

• A-ramme anvendes sammen med ULTRA kabelsøger og 

signalgenerator

845515 Leica RFID Reader “boldesøger” til ULTRA signalsøger

• Nemt lokaliserer begravet markør bolde

• Registrerer koder inden for dens område

• Kompatibel med Leica ULTRA Signalsender
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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

853604   Leica LMR360R m. magnetisk beslag
• + LMD360R Remote Desplay, 868 MhZ
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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



Gruppe 85



Gruppe 85

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



Gruppe 85

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
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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

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

• Li-lon batteri / 50 timer

• IP 67 godkendt

851206    Leica Prexiso Digital modtager PLR300RG-120
• Passer til både røde og grønne lasere

• 4 finheds indstillinger 1 / 2 / 5 og 10 mm

• Display på begge sider af håndsensor

• Bagrunds belysning i display

• Modtagerfelt 127 mm

• Ræddevidde 300m

• IP 54 godkendt

851601   Leica Androtec Digital modtager MTR90R-160
• 5 finheds indstillinger 0,5 / 1 / 2 / 5 og 10mm

• Display på begge sider af håndsensor

• Modtagerfelt 90mm

• Passer til alle røde rotationslaser

• Rækkevidde 400 m

• IP 67 godkendt

• 1 x AA batteri driftstid ca. 45timer
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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 batteri, 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
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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 

• 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

868600 – Måleområde: 1,37-5,15m

868605 – Måleområde: 1,70-6,83m

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

868604    Nedo mEssfix 2 m | 0,53 – 2,0 m
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Nedo Digital vinkelmåler 
• 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

868621    Nedo Digital vinkelmåler 600 mm

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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868666    Nedo Teodolit ET-5
• Robust teodolit med dobbelt digital display og automatisk            

lodret kompensator

• Konstrueret til nøjagtig vinkelmåling, afsætning af højder og            

linjer ved bygge- og anlægsarbejde

• Laserlod til hurtig opstilling og nulstilling af vinkler

• Horisontal cirkel kan indstilles til nul i vilkårligt position, samt 

højre/venstre funktion

• Måleenheder: Grader, gon og mil.

• Kikkert med 30 gange forstørrelse

• NIMH opladelige batterier, samt batterikasette til alkaline

• Vægt 4,7 kg

868668    Nedo vinkelokular til Teodilit DET-2
• Ved anvendelse af vinkelokular forskydes synsvinklen 90 gr,        

så man f.eks kan afsætte lodpunkter

Nedo Builder F serie Optisk nivelleringsinstrument
• Robust nivellerinstrument med metalhus

• Magnet dæmpet kompensator

• Grade indeling i krans

• Leveres i transportkasse

• Beskyttelsesgrad. IP54

Varenr.:

868730  Nedo Builder Niveller F24

868729  Nedo Builder Niveller F28
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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

868641    Nedo X-Liner krydslaser 3D grøn
• Grønne laserlinjer for maksimal synlighed

• Puls tilstand til brug for lasermodtager                                 

ACCEPTORX grøn

• Robust design til brug på byggepladser. Solidt hus,                     

stænksikker i henhold til IP 54

• Pålidelig selvnivellering med magnetisk dæmpning

• Nøjagtighed +/- 0,3 mm

• Selvnivelleringsområde +/- 3°, 

• Arbejdsområde Ø 50 m, med lasermodtager ACCEPTORX                            

grøn Ø 120 m

• Driftstid op til 25 timer

• 5/8” og ¼” tilslutningsgevind

• Li-lon batteripakke, oplader og ekstra batterikasse                                         

til 4xAA 1,5 V batterier 

• Højdejusterbar, multifunktionel vægbeslag

868650    Laser receiver ACCEPTOR X green
• Lasermodtager til Nedo X-Liner varenr. 868641
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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

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

Nedo Elevatorstativ Jumbo 1,73-4,01m
• Jumbo Tripodens robuste design gør det muligt at

vibrationsfri brug af maskinstyringslaseren

selv under blæsende forhold

• Min. effektiv højde: 1,73m

• Max effektiv højde: 4,01

868751 – Effektiv højde: 1,18 – 3,1 m

868747 – Effektiv højde 1,73 – 4,01 m
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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



Gruppe 86

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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Laserliner Hygrometer 

og Fugtmålere

Laserliner Digital temperatur og hygrometer     

ClimaHome – Check White and Black

• Måling af relativ luftfugtighed og omgivelsestemperatur

• Kan anvendes som bordapparat med udklapbar fod/clip

• Digital visning med Min/Max-værdier

• Temperatur: 

fra 0°C. til 50°C med +/- 1°C nøjagtighed

• Relativ luftfugtighed: 

• fra 20%rH til 99%rH med 5% fH 

nøjagtighed (25%rH - 85%rH)

87082028   Laserliner ClimaHome WHITE

87082428   Laserliner ClimaHome BLACK

87082431  Laserliner AirMonitor PURE 

partikelmåleapparat

• Effektiv måling af luftbårne partikler (pollen og allergener fra 

planter og blomster)

• Optimal nøjagtighed m. præcisionssensor

• Optisk og akustisk advarsel mod for høj aerosolkoncentration i 

rummet

• Visning af luftfugtighed, temperatur og klokkeslæt

• Night-modus: lysdæmpning af displayet om natten

87082432   Laserliner AirCheck Clima

Ur, temperatur, RH

• Præcis måling af den relative luftfugtighed og 

omgivelsestemperatur

• Optiske og akustiske advarsel mod for høj luftfugtighed og 

lufttørhed

• Hjælper ved forebyggelse af fugtskader

• Til opstilling som bordapparat, ophængning og magnetisk 

montering på metaloverflader

• Visning af temperatur og klokkeslæt

87082427  Laserliner Airmonitor CO2, 

partikelmåleapparat

• Effektiv måling af Co2-koncentrationen i rumluften inde

• Perfekt nøjagtighed m. præcisionssensor

• Ventilationsanbefaling til forbedring af indeklima

• Visning af luftfugtighed, temperatur og klokkeslæt

• Skal tilsluttes 240 V

• Night-modus: Lysdæmpning af displayet om natten   
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Laserliner Hygrometer 

og Fugtmålere

87085120   Laserliner AirBreeze 120

kraftfuld luftrenser
• Renser 120m³/ h, anbefales i rum op til 30m²

• Rent og sundt indeklima takket være luftrensning m. effektivt 3 i 

1-filter

• m. HEPA 13-filter fjerner effektiv PM 2.5-støvpartikler, husstøv 

og mikrohår fra husdyr

• Pålidelig neutralisering af ubehagelige lugte

• 4 indstillinge effekttrin

• Støjsvag dvaletilstand

• Trendy og kompakt design

87085121  Laserliner AirBreeze 120 | filter-set

• HEPA-13 filter

• Filter til AirBreeze 120

87085360   Laserliner AirBreeze 360UV

kraftfuld luftrenser
• Renser 360m³/h. anbefales i rum op til 80m² 

• m. HEPA 13-filter fjerner effektiv PM 2.5-støvpartikler, husstøv 

og mikrohår fra husdyr

• Ideel til boliger og kontorer

• Rent og sundt indeklima takket være luftrensning m. effektivt 3 i-

1filter

• Farve og numerisk visning af PM 2.5-status

• Pålidelig neutralisering af ubehagelige lugte

• Infektionsrisikoen reduceres, da virus og bakterie deaktiveres

• 4 indstillinge effekttrin 

87085361  Laserliner AirBreeze 360 Filter-set
• HEPA-13+ kulfilter

• Filter til AirBreeze 360UV

87085510   Laserliner AirBreeze 510UV 

kraftfuld luftrenser 
• Renser 510m³/h. anbefales i rum op til 110m² 

• m. HEPA 13-filter fjerner effektiv PM 2.5-støvpartikler, husstøv 

og mikrohår fra husdyr

• Ideel til boliger og kontorer

• Rent og sundt indeklima takket være luftrensning m. effektivt 3 i-

1filter

• Farve og numerisk visning af PM 2.5-status

• Pålidelig neutralisering af ubehagelige lugte

• Infektionsrisikoen reduceres, da virus og bakterie deaktiveres

• 4 indstillinge effekttrin 

87085511  Laserliner AirBreeze 510 Filter-set

• HEPA 13+kulfilter

• Filter til ovennævnte 

(BxHxD:710x460x230mm)

(BxHxD:630x410x210mm)
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Laserliner Hygrometer 

og Fugtmålere

87082034    Laserliner hygrometer med temperatur og 

dugpunkts måling – ClimaPilot

• Digitalt hygrometer til måling af relativ luftfugtighed og 

omgivelsestemperatur med dugpunktangivelse

• Praktisk apparat til hurtig kontrol af indeklimaet

• Digital visning med Min/Max-værdier

• Skift mellem omgivelsestemperatur og dugpunkts angivelse

• Temperatur: 

fra 0°C. til 50°C med +/- 1°C nøjagtighed

• Relativ luftfugtighed: 

fra 20%rH til 99%rH med 5% fH nøjagtighed (25%rH - 85%rH)

87082003    Laserliner Fugtmåler Damp Check

• Kontrol af tørhedsgraden i træ

• Kontrol af fugtindhold i gipspuds

• Måling af omgivelsestemperatur

• LED Våd/Tør-indikator.

• Nøjagtighed i træ: +/-2%

• Nøjagtighed i gipspuds: +/- 0,5% 

• Temperatur nøjagtighed: +/- 2°C
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Laserliner Hygrometer 

og Fugtmålere

87083008 Laserliner AC-Check Spændingstester

• Kontaktfri spændingstester med indstilbar følsomhed

• Lokaliserer elektriske spændinger i kabler, Stikforbindelser, 

lampefatninger og sikringer

• Beregner L/N-ledningernes polaritet, fx på stik og 

tilslutningsklemmer

• Finder ledningsbrud i ledere og kabler

• Tydelig LED-visning

• Spændingsområder: 5 .1000 V/AC, frekvens: 50.400 H

• Leveres med: AC-Check, batterier 2xAAA OrangeLine

87083028 Laserliner MultiMeter PocketBox

• Universelt multimeter i praktisk boksformat med automatisk 

områdeomskiftning

• Præcis test i områderne spænding, strøm og modstand

• Diodetest-funktion til funktions- og polaritets-bestemmelse

• Med automatisk funktions- og områdeomskiftning uden ombytning 

af kabler

• Tydeligt LC-display

• Hold-funktion

• Leveres med: MultiMeter-PocketBox, 2 måleledninger, batterier 

2xLR44

87085100 Laserliner CarryMax, Kuffert vægt

• Kompakt, digital hængevægt til nem, komfortabel måling af 

bagage, rygsække, tasker mv

• 0 – 55 kg



87082013    Laserliner Fugtmåler DampFinder Home
• Digital display der viser fugtigheden i %

• Destruktiv måling – elektrodespidserne skubbes ind

i materialet.

• 5  materiale valg: 

2 trægrupper med 102 træsorter

Bløde træsorter (fx gran, fyr, lind) 

Hårde træsorter ( fx bøg, eg, birk)

3 Byggematerialer 

Beton – Gipspuds - Gasbeton

• Nøjagtighed træ: 

+/- 1%  v/ 5% - 30% 

+/- 2% v/ <5% og >30%                      

• Nøjagtighed byggematerialer: 

+/- 0.15% v/ 0% - 10%

+/- 1% v/  >10%

87082015    Laserliner Fugtmåler DampFinder Compact
• Numerisk visning af måleværdi og omgivelses temperatur 

i oplyst display

• Destruktiv måling - elektrodespidserne skubbes ind i materialet.

• 10 materiale valg: 

2 trægrupper med 102 træsorter

Bløde træsorter (fx gran, fyr, lind) 

Hårde træsorter ( fx bøg, eg, birk)

8 Byggematerialer 

Anhydritgulv

Beton C 12/15 - Beton C 20/25 - Beton C 30/37

Cementgulv

Gipspuds

Kalksandsten

Gasbeton

• Nøjagtighed Træ: 

+/- 1%  v/ 5% - 30% 

+/- 2% v/ <5% og >30%                      

• Nøjagtighed Byggematerialer: 

+/- 0.15% v/ 0%  - 10%

+/- 1% v/  >10%
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87082016    Laserliner Fugtmåler DampFinder

Compact plus
• Med Bluetooth til overførsel af måledata til MeasureNote App

• Numerisk visning af måleværdi og omgivelses temperatur i 

oplyst display

• Destruktiv måling - elektrodespidserne skubbes ind i materialet.

• 10 materiale valg: 

2 trægrupper med 102 træsorter

Bløde træsorter (fx gran, fyr, lind) 

Hårde træsorter ( fx bøg, eg, birk)

8 Byggematerialer 

Anhydritgulv

Beton C 12/15 - Beton C 20/25 - Beton C 30/37

Cementgulv

Gipspuds

Kalksandsten

Gasbeton

• Nøjagtighed Træ: 

+/- 1%  v/ 5% - 30% 

+/- 2% v/ <5% og >30%                      

• Nøjagtighed Byggematerialer: 

+/- 0.15% v/ 0%  - 10%

+/- 1% v/  >10%

87082321    Laserliner Fugtmåler Dampmaster Compact   

Plus 
• Med Bluetooth til overførsel af måledata til MeasureNote App

• Visning af tør eller våd i displayet - giver et præcist udtryk for 

fugtigheden i materialet 

• Destruktiv måling - elektrodespidserne skubbes ind i materialet

• Temperaturtilpasning af måleapparatet i forhold til det materiale,  

der skal måles

• 34 materiale valg: 

3 trægrupper med 108 træsorter

31 Byggematerialer 

Universal indeks-modus

• Nøjagtighed Træ: 

+/- 1%  v/ 5% - 30% 

+/- 2% v/ <5% og >30%                      

• Byggematerialer: 

+/- 0.15% 
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87082325    Laserliner Fugtmåler DampMaster

Compact Pro 
• Med dybde elektroder til måling i op til 200 mm dybde 

• Med Bluetooth til overførsel af måledata til MeasureNote App

• Visning af tør eller våd i displayet - giver et præcist udtryk 

for fugtigheden i materialet 

• Destruktiv måling - elektrodespidserne skubbes ind i 

materialet

• Temperaturtilpasning af måleapparatet i forhold til det 

materiale, der skal måles

• 34 materiale valg: 

3 trægrupper med 108 træsorter

31 Byggematerialer 

Universal indeks-modus

• Nøjagtighed Træ: 

+/- 1%  v/ 5% - 30% 

+/- 2% v/ <5% og >30%                      

• Nøjagtighed Byggematerialer: 

+/- 0.15% 

87082332    Laserliner Fugtmåler MoistureFinder

Compact
• Non-destruktiv måling - beskadiger ikke materialet   

• Let at håndtere: Vælg materialet, læg instrumentet på 

overfladen, materialets fugtighed vises i procent

• LED våd/tør-indikator viser staks fugtigheds- eller 

tørhedsgraden i det målte materiale

• 4  materiale valg: 

Bløde træsorter (fx gran, fyr, lind)

Hårde træsorter ( fx bøg, eg, birk)

Gipspuds

Cementgulv

• Nøjagtighed Træ: 

+/- 2%                       

• Nøjagtighed Byggematerialer: 

+/- 0.2% 
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87082334    Laserliner Fugtmåler MoistureFinder

Compact Plus
• Non-destruktiv måling - beskadiger ikke materialet   

• Let at håndtere: Vælg materialet, læg instrumentet på 

overfladen, materialets fugtighed vises i procent

• Oplyst, overskueligt display

• LED våd/tør-indikator viser staks fugtigheds- eller tørhedsgraden 

i det målte materiale

• WET-alarm – akustisk advarselstone ved vådt materiale

• 56 forskellige træsorter er indkodet

• 6 forskellige byggematerialer er indkodet:

Cementgulv, anhydritgulv, gipspuds, gasbeton, beton og 

kalksandsten.

• Index-Zoom - hurtig lokalisering af fugtighed i tykkere 

byggematerialer

• Nøjagtighed Træ: 

+/- 2%                       

• Nøjagtighed Byggematerialer:

+/- 0.2% 

• Let og brugervenlig menu. 

Vælg mellem 25 forskellige sprog

87082091     Laserliner MultiWet-Finder Plus (fugtmåler)

Kapacitet måling m.kugle

• Ikke-destruktiv måling- beskadiger ikke materialet

• let at håndtere

• Hurtigt overblik over fugtens omfang og sværhedsgrad

• Enkel overførsel af målte data via Digital

• Letlæseligt display med reference, maksimum og indeks værdi

• Omskiftelig fugtindikator: akustisk alarm og

• LED-display med 12 positioner og konfigurer bar grænseværdi

• Klimasensor giver yderligere relevante parametre til analyse af 

skades- og fugtforhold
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87082390    Laserliner Fugtmåler MultiWet Master 

Compact Plus
• Måler Fugtmåler, rumtemperatur, luftfugtighed og dugpunkt 

temperatur.

• Med Bluetooth til overførsel af måledata til MeasureNote App

• Måling af omgivelsestemperatur, relativ luftfugtighed samt 

beregning af dugpunkt ved hjælp af udklappelig sensor

• Oplyst LED display for hurtig vurdering af fugtighed 

• 2 målemetoder: 

Destruktiv måling - elektrodespidserne skubbes ind i materialet

3 Trægrupper med 108 træsorter

31 Byggematerialer

Universal indeks-modus

Nøjagtighed Træ: 

+/- 1%  v/ 5% - 30% 

+/- 2% v/ <5% og >30%                      

Nøjagtighed Byggematerialer: 

+/- 0.15% 

Non-destruktiv måling – læg instrumentet på overfladen 

beskadiger ikke materialet   

2 Trægrupper fordelt på blødt/hårdt træ

Universal indeks-modus / indeks -zoom modus

Nøjagtighed Træ: 

+/- 2%         
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87082092    Laserliner Bygningsfugtanalyse 

MultiwetMaster Inspection sæt
Professionel bygningsanalyse sæt bestående af:
✓ Laserliner Dybde elektrode sæt

✓ Varenr. 87082090 - Laserliner Fugtmåler MultiWet Master 

Compact Plus 

✓ Varenr. 87082042 - Laserliner ThermoSpot Plus 

87082031    Laserliner Digital hygrometer 

ClimaData Box
Digitalt hygrometer til langtidsmåling af rumtemperatur, 

luftfugtighed samt dugpunkt til evaluering på pc’en

• Langtidsmåling af relativ luftfugtighed og omgivelses 

temperatur

• Digital display viser aktuel målinger

• Programmeres via PC. Angiv, sted og hvilke rum den 

placeres i. 

• Tidsinterval for målinger: 

1 sekund – 24 timer

• Måleområde rumtemperatur: 

-40 °C til 70 °C  

• Nøjagtighed: 

+/- 1°C 

• Relativ luftfugtighed: 

0%rH...100%rH  

• Nøjagtighed:

+/- 3%rH (40%rH...60%rH)
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87082030    Laserliner TermoTester
Digitalt termometer til husholdningsbrug, gastronomi, handel, 

håndværk og industri

• Til indstikning eller neddykning

• Hurtig reaktionstid

• Enhed kan omskiftes mellem °C og °F

• Hold-funktion: den aktuelt viste måleværdi fastholdes

• Visning af min/max-værdi

• Stort LC-display

• Måleområde: -40°C...250°C

• Nøjagtighed: 1,5% +/- 2°C

• Leveres med: Laserliner ThermoTester, beskyttelseshætte,                                

batteri 1xLR44

87082429    Laserliner ThermoControl Duo
• Professionelt grill-, madlavnings- og stegetermometer med visning 

af optimal mørningsgrad for oksekød, svinekød, lam, kylling og fisk

• Til bestemmelse af kernetemperaturerKort måletid via hurtig 

highspeed-sensorik

• Enhed kan omskiftes mellem °C og °F2 stk. indstiksføler med 

meget tynd, let indførbar målespids

• Stort LC-display – Stabilt praktisk hus i attraktivt design

• Med Bluetooth styres via APP THERMOCONTROL

87082038    Laserliner ThermoSpot One
Infrarød-termometer til berøringsfri måling

• Den berøringsfri målemetode er ideel til følsomme overflader 

samt til farlige anvendelsesformål som fx. bevægelige 

maskindele eller elinstallationer

• Med laser der viser punktet hvor temperaturen måles

• Emissionsgrad: 0,95

• Linse: 12:1

• Måle område:  

- 38 gr til + 365 gr.

• Nøjagtighed:  

+/- 2,5°C  eller +/- 2,5%  alt efter største værdi
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87082040    Laserliner ThermoSpot Laser
Infrarød-termometer til berøringsfri måling med laser, 

der viser punktet, hvor temperaturen måles

• Den berøringsfri målemetode er ideel til temperaturmåling 

på vanskeligt tilgængelige steder samt i farlige måleområder

som fx. ved bevægelige maskindele eller elinstallationer

• Præcis fokusering på målestedet med 8-punkts laserkreds

• 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: ThermoSpot Laser, batterier 2xAAA

87082042    Laserliner ThermoSpot Plus
• Infrarød termometer til berøringsfri måling

• Med laser der viser punktet hvor temperaturen måles

• Ideel til følsomme overflader  og bevægelige maskindele

• Stort måle område:  

- 38 gr til + 600 gr.

• Emissionsgrad: 

Indstilbar fra 0,01 – 1,0

• Præcis fokusering på målestedet med 9-punkts laserkreds

• Under målingen vises den største måleværdi i display

• Oplyst display

87082046    Laserliner Infrarød termometer med 

dugpunktvisning - CondenseSpot Plus

• Måler overflade temperaturen og den relative fugtighed

• Til lokalisering af varmebroer og kondensvandsfugt

• Præcis fokusering på målestedet med 8-punkts laserkreds

• Lokalisering af kondensvandsdannelse via varmebro-modus 

med dugpunktvisning

• Farvealarm-funktion: 

Varmebro-advarsel med visning på farvedisplay

• Temperaturmåleområde: fra -40°C til 365°C

• Indstilling Emissionsgrad: fra 0,01 - 1,0 
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87082440  LaserLiner TermoSpot Pocket Infrarød-

termometer

• 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: -40°C.400°C

• Nøjagtighed: ± 2,5°C + 0,05°C / grad (-40°C.0°C) ± 2,5°C 

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

• Leveres med: ThermoSpot , batterier 9V

87082043   Laserliner ThermoSpot XP

• Infarød-termperaturmåler til præcis måling m. Bluetooth-ínterface

• Med berøring fri målemetode

• Ideel til vanskeligt tilgængelige samt farlige måleområder fx. 

bevægelige maskindele eller elinstallationer

• Stor Måleområde: -40° C – 1500° C

• Emissionsgrad: 0,01 – 1,0 (m. 5 hukommelsespladser)

• Præcis fokusering på målestedet m 8-punkt laserkreds

• På forespørgsel vises den mindste, største, gennemsnitlige eller 

differens-infrarøde måleværdi

• Hukommelses: 50 pladser

• Bluetooth-interface til overførsel af måledata

• Oplyst display

Gruppe 87-2
Laserliner 

Temperaturmålere



87082252    Laserliner VideoScope One

Kompakt video-endoskop med 1,5 m kabel til visuel kontrol af 

vanskeligt tilgængelige steder

• Kamerahovedet sidder på et fleksibelt kabel og sender direkte til 

LC-skærmen

• Kameraenhed kan ikke udskiftes

• 4 kraftige LED lys i kamerahovedet

• 2-dobbelt digitalzoom i trin á 10%

• DOF: Dybdeskarphedsområde 3.7 cm

• Skærmstørrelse: 3,5“

• Anvendelse af eksterne skærme via TV-Out-tilslutning

• Manuel 180° billedrotation på monitoren

• Kamerahoved er kompakt og kun ø 9 mm

• Kamera 320 x 240 pixel

• Leveres med batterier 4 x AA

87082254    Laserliner VidoeScope Plus

Kompakt video-endoskop med 2 m kabel og optagefunktion

• Kamerahovedet sidder på et fleksibelt kabel og sender direkte til 

LC-skærmen

• Kameraenhed kan ikke udskiftes

• REC-funktion billede og video

• Funktion til formatering af SDHC-hukommelseskortet

• Direkte dataoverførsel til PC

• 4 kraftige LED lys i kamerahovedet

• 1,5-dobbelt digitalzoom i trin á 10%

• DOF: Dybdeskarphedsområde 3…7 cm

• Skærmstørrelse: 3,5“

• Anvendelse af eksterne skærme via TV-Out-tilslutning

• Manuel 180° billedrotation på monitoren

• Kamerahoved er kompakt og kun ø 9 mm

• Kamera 640 x 480 pixel

• Leveres med batterier 4 x AA

87082115    Laserliner VideoScope XXL
Kompakt video-endoskop med 5 m kabel og optagefunktion

• Kamerahovedet sidder på et fleksibelt kabel og sender 

direkte til LC-skærmen.

• Kameraenhed kan ikke udskiftes

• REC-funktion billede og video

• Funktion til formatering af SDHC-hukommelseskortet

• Direkte dataoverførsel til pc

• 4 kraftige LED lys i kamerahovedet

• 1,5-dobbelt digitalzoom i trin á 10%

• DOF: Dybdeskarphedsområde 1…6 cm

• Skærmstørrelse: 3,5“

• Anvendelse af eksterne skærme via TV-Out-tilslutning

• Manuel 180° billedrotation på monitoren

• Kamerahoved: ø 9 mm

• Kamera 640 x 480 pixel 

• Leveres med batterier 4 x AA
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LaserLiner VideoFlex G4 Professionelt

videoinspektionssystem

• Professionelt videoinspektionssystem til visuel kontrol af vanskeligt 

tilgængelige steder – også på store afstande- Kamerahovedet 

sidder på et fleksibelt kabel og sender direkte til LC-skærmen.

– Intensiv objektbelysning takket være 4 kraftige LED lys

– Klart diodelys i kamerahovedet sikrer tydelige billeder og 

videooptagelser, selv i mørke.

– 1,5-dobbelt digitalzoom i trin a 10%

– Anvendelse af eksterne skærme via TV-Out-tilslutning

– Kamerahovedets meget kompakte størrelse gør det velegnet til 

inspektion på selv yderst vanskeligt tilgængelige steder som 

bygningshulrum, rør o.l.

– REC-funktion billede og video: optagelserne kan gemmes med 

henblik på senere vurdering

– Funktion til formatering af SDHC-hukommelseskortet

– Direkte dataoverførsel til pc

– Skærmstørrelse: 3,5″

• Hukommelse intern / 32 MB / ekstern: Understøtter SDHC-kort op 

til 8 GB

• Leveres med: VideoFlex G4, FlexCamera G4 1,5 m/5 mtr/10 mtr, 

kamerahoved: ø 9 mm

• Tilbehør: li-ion-batteri, lysnetoplader inkl. international strøm 

adapter, USB/REC-kabel, software, 4 GB mikro-SD-kort, video-

forbindelseskabel, TopClips G4, TopGuide G4, transportkuffert

Varenr:

87082242 – VideoFlex G4 – FlexCamera G4 1,5 m : Ø 9 mm
87082240 – VideoFlex G43 ULTRA – FlexCamera G5 10m : Ø 9 
mm
87082243 – VideoFlex G4 XXL – FlexCamera G5 5m : Ø 9 mm
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87082270    Laserliner VideoInspector 3D
Professionelt videoinspektionssystem med 1 m kabel og 

individuelt bevægeligt kamerahoved

• Manuel 3D-styring af titan-kamerahoved  med max. 210°-

bevægelighed

• Kamerahovedet sidder på et fleksibelt kabel og sender direkte 

til LC-skærmen

• Kamerahovedet er med 6 keramiske LED lys med høj effekt

• 4-dobbelt digital zoom i trin a 10%

• Anvendelse af eksterne skærme via HDMI-tilslutning

• REC-funktion billede og video

• Hold-funktion: Stillbillede

• Skærmstørrelse: 3,5“

• Kamera 960 x 720 pixel

• Billedrotation i 90°-trin

• DOF: Dybdeskarphedsområde 2,5…10 cm

• Førsteklasses, langtidsholdbar flexslange af Wolfram

• Mikro-USB-tilslutning til opladning af batteriet 

• Mulighed for udskiftning af kameraenheden

• Leveres med li-lon batterier
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87082280  Laserliner VideoFlex HD Duo, (9mm)3mtr,4GB

• Professionelt videoinspektionssystem i høj opløsning

• VideoFlex HD

• Effektiv problemlokalisering bag eller i objekter i vægge, rør, hulrum

• Meget detaljeret billed- og videooptagelse ved hjælp af kamera

• 2x digital zoom i trin på 10%

• REC-funktion: billede og video

• Skærmstørrelse: 5 "

• Webcam-funktion til live transmission af inspektioner til PC

• DuoView kamera 3 m

• Hurtig ændring af visning ved et tryk på en knap 

• 6 højtlydende lysdioder på kameraet og 1 LED på siden til kraftig 

objektbelysning

• Kamerahoved og sonde, der er modstandsdygtigt over for benzin og 

diesel

• Inklusiv: VideoFlex HD, kamera 3 m, TopClips, Li-ion 

oplader,adaoter, USB-C-kabel, magnetisk holder , micro SD-kort og 

bæretaske

87082281  Laserliner VideoFlex HD Micro (4mm) 2mtr,4GB

• Produktbeskrivelse samme som 87082280

• m. MicroCamera 2m

• Lille kamerahoved, ideel til steder der er svære at nå

• 6 højtlydende lysdioder på kameraet f. kraftig objekt belysning

• Inklusiv: VideoFlex HD, MicroCamera 2m, Li-ion oplader, adapter 

USB-C kabel, magnetisk holder, micro SD-kort og bæretaske
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87084134    Laserliner PipeControl-LevelFlex sæt 30 m                                    
VideoControl-Master

• Modulær, alsidig master-enhed til professionel og effektiv 

fejlfinding inden for industri og byggeri

• Stort 5,0“ højopløsnings-farvedisplay med kraftig lysstyrke 

for detaljeret billedanalyse

• Integreret billed- og videooptagelfunktion

• Datalagring på 4 GB SD-kort

• USB 2.0-interface til PC-dataoverførsel

• Mulighed for brug af eksterne skærme

• Genopladeligt li-lon batteri

• Robust, vandbeskyttet version

• Professionel selvnivellering kameraenhed, der gør at billedet 

altid vil være vandret

• 31 mm kamerahoved i stål  med skifteadapter til udskiftning

• Video og kamera 640 x 480 pixel

• Tilbagetræks-sikring takket være fleksibel spiralfjeder

• 12 kraftige LED lys i kamerahovedet

• Robust, positionerbar spindel med 30 m kabellængde

• Stabilt, forstærket fremføringskabel (ø 6 mm) for præcis og 

sikker kameraføring

• Med rulleadapter for rør > 160 mm

• Leveres med li-Lon batterier
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87083007    Laserliner ActivePen
Sikker, berøringsfri kontrol af spændinger

• Lokaliserer elektriske spændinger i kabler, stikforbindelser, 

lampefatninger og sikringer

• Beregner L/N-ledningernes polaritet, fx på stik og 

tilslutningsklemmer

• Finder ledningsbrud i ledere og kabler

• Tydelig LED-visning

• Spændingsområder: 

200 V/AC...600 V/AC, frekvens: 50.60Hz

87083010    Laserliner ActiveFinder
Kontaktfri, handy spændingstester

• Lokaliserer elektriske spændinger i kabler, stikforbindelser, 

lampefatninger og sikringer og finder ledningsbrud i ledere 

og kabler 

• Kontaktfri detektering af spændingsførende ledninger fra 24      

til 1000 V/AC, frekvens 50.60 Hz

• Meget stor følsomhed til sporing af ledninger i store 

dybder (zoom) 

• Tydelig LED-visning af elektriske spændinger 

• Super-skarp, indbygget lommelygte med separat 

”Tænd/Sluk”-knap

• Robust, slagfast kvalitetshus

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
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87020100 Laserliner Laserpointer Grøn

Moderne business-præsentationsudstyr
til visning i lyse omgivelser
• Grøn laserplet

• Sort metalhus med SoftGripp-overflade

• Laserklasse 2 < 1mW

• Rækkevidde 100 m

87083032    Laserliner Multimeter Pocket
Universelt multimeter fuldstændigt beskyttet - til målinger              

på hele bygningsinstallationen

• Automatisk gennemgangstester

• Diodetest-funktion til funktions- og polaritets-bestemmelse

• Indbygget kontaktfri spændingsindikator

• Med automatisk funktions- og områdeomskiftning uden 

ombytning af kabler

• Fuldstændigt beskyttet design i alle måleområder

forhindrer fejlbetjening

• Super-skarp, indbygget lommelygte

• Spændingsområder:

V/DC: 0,2 V.600 V, +/-1,2%

V/AC: 2 V.600 V, +/-2,3%

• Strømområde:

A/DC: 0 . 200 mA, +/- 2%

A/AC: 0 . 200 mA, +/-2,5%

• Modstandsområde:

0,2 k?...200 k? / 2 M? / 20 M?,

+/-(1,2% / 5% / 10%)

• Leveres med: MultiMeter-Pocket, 2 målespidser, 

batterier 2xAAA

87083031    Laserliner Multimeter
Kompakt universelt multimeter til alle almindelige måleopgaver i 

hjemmet og til hobbybrug

• Præcis test i områderne spænding, strøm og modstand

• Batteritest-funktion til måling af (genopladelige) batteriers lade 

tilstand

• Diodetest-funktion til funktions- og polaritets-bestemmelse

• Stort, tydeligt LC-display

• Spændingsområder:

V/DC: 0,2 V.200 V, +/- (0,8% rdg + 5 digit)

V/AC: 200 V.300 V,+/- (1,2% rdg + 10 digit)

300 V, +/- (1% rdg + 5 digit)

• Strømområde:

A/DC: 2 mA.200 mA / 10 A, +/- (1,2% / 2% rdg + 5 digit)

• Modstandsområde:

0,2 k? / 2...200 k? / 2 M?,

+/- (1% / 0,8% / 1,2 % rdg + 5 digit)

• Leveres med: MultiMeter, 2 måleledninger, batteri 9V
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87083036    Laserliner MultiMeter Pocket XP

Præcist og robust prof-multimeter i kompakt  design med

Bluetooth-interface

• Nøjagtig måling i områderne spænding, strøm,  modstand, 

kapacitet, frekvens og duty-cycle

• Med automatisk områdeomskiftning og  manuelt områdeforvalg

• Automatisk gennemgangstester

• Diodetest til funktions- og polaritetsbestemmelse

• Bluetooth-interface til overførsel af måledata

• Høj skærmopløsning på 4000 counts for nøjagtig  bestemmelse 

af alle målte variabler

• Stor målebåndbredde til frekvensmåling  fra 10 Hz til 10 kHz

• Min/max-funktion

• Kompakt, slagfast hus med fod og  letgående vælgerkontakt

• Stort, tydeligt LC-display

87083070    Laserliner Cable Tracer Pro Ledningssøger

Universelt og fleksibelt ledningssøger-sæt med sender 

og modtager

• Berøringsfri sporing af sendesignalet  gennem

modtageren

• Lokaliserer elkabler, sikringer, beskyttelsesafbrydere,  

metalrør (fx varmerør), ledningsbrud og kortslutninger  

i eksisterende installationer

• Kan bruges med og uden netspænding

• Høj frekvens på 125 kHz

• Visning af jævn- og vekselspænding

• Signalkodning muliggør brug af max 7 sendere og 

en modtager

• Indbygget AC-spændingssøger

• Permanent AC-spændingsadvarsel

• Indbygget målepunkt-belysning

• Overskuelige, oplyste displays
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87080969    Laserliner StarFinder

Scanner til strømførende ledninger og træ/stål lægter 

• 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

87080972    Laserliner StarFinder Plus

Finder spændingsførende ledninger samt væg- og tværstolper 

i gibs og elementbyggeri

• Omstilling mellem de forskellige målemodi sker med en knap

• Auto-Calibration: Tilpasser apparatet efter forskellige underlag, 

så snart der tændes for det

• Akustiske og visuelle signaler til lokalisering af genstande

• Oplyst display

• Leveres med 9V batteri

87080965    Laserliner Multifinder Plus Scanner

Universelt lokaliserings instrument til Træ, metal, kobber, jern 

og spændingsførende ledninger.

• Akustiske og visuelle signal til lokalisering af genstande 

• Omstilling mellem de forskellige målemodi sker med en knap

• Auto-Calibration: Tilpasser apparatet efter forskellige underlag, 

så snart der tændes for det 

• Når apparatet er indstillet til metal, finder det også indmurede, 

ikke-spændingsførende ledninger

• Træ og stållægter i gips i op til 40 mm

• Strømførende ledninger i op til 40 mm

• Kobberrør i op til 50 mm

• Armeringsjern i op til 100 mm

• Oplyst display

87080955 Laserliner CombiFinder Plus / Metalscanner

• Elektronisk søgeinstrument til metal og spændingsførende 

ledninger

• Anvendes til at finde metaller som fx armeringsjern, vandrør og 

vandledninger

• Omstilling mellem de forskellige målemodi sker med én knap

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

• Tilpasser apparatet efter forskellige underlag, så snart der tændes 

for det

• Akustiske og visuelle signaler til lokalisering af genstande

• Advarsel ved strømførende ledninger

• Oplyst display

• Leveres med: CombiFinder Plus, batteri 9V 

Gruppe 87-5
Laserliner 

Scanner og lag 

tykkelsesmåler



87080966 Laserliner MultiFinder Pro Scanner

• Flere integrerede sensorer gør MultiFinder Pro til et scannings-

og detekteringsværktøj til mange forskellige måle områder

• Én knap for at skifte mellem de forskellige målemetoder

• Brugervejledningen på LC-displayet gør MultiFinder Pro nem og 

brugervenlig

• Automatisk kalibrering: Justerer enheden til forskellige overflader 

umiddelbart efter tændingen.

• Auto-Cal Plus: Giver objekter let at lokalisere i Metal-Scan-tilstand.

• Akustiske og visuelle signaler for at finde objekter

• Høj sikkerhed er garanteret ved den permanente 

spændingsvarning

• Special funktion: i metal mode, er man i stand til at registrere 

skjulte ledninger uden spændin

87082086 – Laserliner ThermoCamera Connect(220*160)

• Kompakt termisk kamera til anvendelse inden for byggeri, 

elektronik og maskinteknik med WLAN-interface

• Højopløseligt 3,2″ farvedisplay til sikker vurdering og analyse af 

temperaturtilstande

• Infrarød-sensor med 220 x 160 pixel opløsning

• Måleområde: fra -20°C…350°C

• Emissionsværdiområde fra 0,01 til 1,0 eller forindstillet 

overfladevalg

• Kan skiftes mellem forskellige billedmodi

• Valgbare farvepaletter: SPEKTRUM, JERN, KOLD, HVID, SORT

• Dataoverførsel og styring via WLAN, med visning af det infrarøde 

livebillede

• Enkel, let betjening via let tilgængelige menu knapper

• Måleområde: –20°C…350°C

• Nøjagtighed: ± 2°C eller ± 2% af måleværdien

• Display: 3,2″ farve-TFT-display

• Billedmodi: Infrarødt billede, digital billede, MIX-billede

• Digitalkamera: Opløsning 640 x 480 pixel

• Format: JPEG Hukommelse: Integreret SD-hukommelse (mere end 

20.000 billeder)
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87082070 Laserliner SoundTest-Master / Støjmåler

• Støjmåler med indbygget langtidshukommelse

• Måling af støjniveauer med frekvensvurderingsfilter efter 

standardkurverne dB (A), dB (C) iht. IEC 61672 type 2

• Valgbare tidsanalyser (fast 125 ms / slow 1 sek.) for optimal 

tilpasning til støjdynamikken

• Med 16000 hukommelsespunkter eller realtids-protokollering på pc

• Omskiftlig analogvisning til visuel analyse

• Kalibrerbar og justerbar via standard støjniveau-kalibrator 94 dB / 

1kHz

• Følsom Electret-kondensator-mikrofon med aftagelig vindskærm

• Analoge udgange: DC og AC

• Software til visning på pc

• Måleområde / nøjagtighed: 30.130 dB (A,C) / ± 1,5 dB 

Frekvensområde: 31,5 Hz.8 KHz

• Leveres med: SoundTest-Master, software, USB-kabel, batterier, 

transportkuffert 6xAAA BlackLine
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87075300    Laserliner CenterScanner Plus
Professionelt borstyringsapparat til sikker bestemmelse af 

ind- og udgangspunkterne ved væg- og loftsboringer

• Består af sender og modtager til enkel ind justering af 

borekanalen til en vægtykkelse på 150 cm

• Præcis lokalisering af ind- og udgangspositioner via tydelige 

LED-indikatorer og akustiske signaler

• På det integrerede LCD-display vises tykkelsen på det emner 

der skal bores i

• Sender TX med integreret metal- og spændings- detektering 

for at undgå fejlboring

• Visuel og akustisk advarsel ved registrering af 

f.eks. armeringsjern og strømførende ledninger i boreområdet

87082150    Laserliner Lagtykkelsesmåler 

CoatingTest-Master
Lagtykkelsesmåler til bestemmelse af ikke-metalliske lag på 

metalunderlag

• Tykkelsesmåling ved hjælp af induktions- eller 

hvirvelstrømsprincip

• Coating Test-master indstiller sig automatisk om det er 

jernholdig eller ikke jernholdigt materiale der måles på

• Intern hukommelse til 400 måleværdier

• USB-interface til overførsel af måledata og vurdering via software

• Min/max/Gennemsnit visning

• Display med baggrundsbelysning
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Laserliner ArcoMaster Vinkelmåler

Digital vinkelmåler med vinkel display

• Udtræk bar smigvinkel

• Vater- og lod-libelle

• Det belyste display er dobbeltsidet (for- og bagside)                                         

drejelig ved tryk på en knap

• ”Hold“-funktion

• Automatisk beregning af vinkelhalvering

• Vinkel visning: 

0°…220°

• Digital nøjagtighed: 

+/- 0,2°

• Libellenøjagtighed: 

+/-0,25 mm / m

87075130    Laserliner Arcomaster 40 cm med vinkel display

87075131    Laserliner Arcomaster 60 cm med vinkel display

87081260    Laserliner MasterLevel Box Hældningsmåler

Handy, digital hældningsmåler

• Kan nulstilles i alle vinkler

• Display vender automatisk 180° når der foretages                                     

udmålinger på opadvendte flader

• Kalibreringsfunktion til genkalibrering af sensoren og                                 

forbedring af målesikkerheden

• Stærke magneter

• Hold-funktion

• Kompakt i miniformat

• Vinkel visning: 

360° (4 x 90°)

• Digital nøjagtighed: 

+/- 0,2° ved 0°…90°
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87081265    Laserliner MasterLevel Compact Plus 

Digital hældningsmåler i kompakt format med                                  

Bluetooth-interface

• Elektronikken giver akustisk signal ved 0º og 90º, som en                            

hjælp til at lette opretningen af objekter

• Kan nulstilles i alle vinkler

• Display vender automatisk 180° når der foretages 

udmålinger på opadvendte flader

• Bluetooth-interface til overførsel af måledata

• Kalibreringsfunktion til genkalibrering af sensoren  og                    

forbedring af målesikkerheden

• V-not til fastholdning af rør

• Stærke magneter

• ”Hold”-funktion

• Vinkel visning: 

360° (4 x 90°)

• Digital nøjagtighed:

+/- 0,05° ved 0°…1°

+/- 0,05° ved 89°…90°

+/- 0,1° ved1°…89°

Laserliner DigiLevel Plus 25 Vaterpas

Digitale vaterpas – præcise og brugervenlige

• Ved 0º, 45º, 90º og 180º lyder et akustisk signal, der 

letter opretnings- og afsætningsarbejde

• Kan nulstilles i alle vinkler

• Display vender automatisk 180° når der foretages 

udmålinger på opadvendte flader

• Kalibreringsfunktion til genkalibrering af sensoren og 

forbedring af målesikkerheden

• Stærke magneter, beskyttet anlægsflade, vater- og lod-libelle

• Hold-funktion

• Vinkel visning: 

360° (4 x 90°)

• Digital nøjagtighed:  

+/-0,1° ved 0°… 1°

+/- 0,1° ved 89°…90°

+/-0,2° ved 1°…89°

• Libellenøjagtighed:   

+/- 1mm/m

87081249    Laserliner DigiLevel Plus 25 |  25 cm

87081250    Laserliner DigiLevel Plus 40 |  40 cm

87081251    Laserliner DigiLevel Plus 60 |  60 cm
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Laserliner DigiLevel-Laser Vaterpas

Digitalt elektronisk vaterpas med grøn laserteknologi

• Den grønne laserstråle følger under kanten af 

vaterpasset, så det er let at forlænge højden

• Elektronikken giver akustisk signal ved  0º, 45º, 90º, 

135º og 180º, som en hjælp til at lette opretningen af

objekter. Kan nulstilles i alle vinkler

• Display vender automatisk 180° når der foretages  

udmålinger på opadvendte flader 

• Kalibreringsfunktion til genkalibrering af sensoren  og 

forbedring af målesikkerheden

• Stærke magneter i sålen, beskyttet anlægsflade,  vater-

og lod-libelle

• „Hold“-funktion

• Vinkel visning: 360° (4 x 90°)

• Digital nøjagtighed: 

+/- 0,1° ved 0°… 1°

+/- 0,1° ved 89°…90°

+/- 0,2° ved 1°…89°

• Libellenøjagtighed:  

+/- 1mm/m

87081255    Laserliner DigiLevel-Laser G40 |  40 cm

87081257    Laserliner DigiLevel-Laser G80 |  80 cm
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87494925    Nivcomp elektronisk slangevaterpas 
• Slange nivelleringsinstrument med direkte aflæsning af 

højdeforskel på digitalt display

• Måler trykforskellen i væsken mellem tromlen og 

styremodulet

• Til afsætning eller kontrol af højder i byggeri 

• Betjenes af én person. Hurtig og præcis nivellering på 

egen hånd

• Nivellering på modsatte vægge og over forhindringer uden 

visuel kontakt

• Rækkevidde: 

24 m

• Arbejdsområde vertikalt: 

+/- 2,5 m

• Arbejdsområde horisontalt: 

48 m

• Afvigelse max:

+/-2 mm

• Slukker automatisk efter 33 minutter 

87494926    Nivcomp forlængersæt til slangevaterpas
• Forlængersæt til slangevaterpas bestående af 5 stænger 

og holder

• Stængerne skrues sammen til den ønskede højde opnås

• Anvendes især til gulv og lofter, så aflæsning af højden kan 

foregå i øjenhøjde
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87075005     Laserliner målehjul RollPilot S12 

i letvægts-udførelse
• Mekanisk målehjul med tælleværk til nøjagtige mål ved 

afstande op til 9999,9 m.

• 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

• Nøjagtighed:

+/-0,1%

• Hjulomkreds 1 meter

87075006    Laserliner Digital målehjul RollPilot D12
• Elektronisk afstandsmålehjul til anvendelse på rette linjer 

og i kurver

• Det oplyste LC-display kan aflæses direkte på håndtaget.

• Måler både forlæns og baglæns

• Hold-funktion til fastholdelse af måleværdien

• Hukommelse med plads til 5 målinger

• Den bevægelige viser angiver den nøjagtige start-

og slutposition

• Nem transport takket være sammenklappelig udførelse 

og transporttaske

• Nøjagtighed: 

+/- 0,1%

• Hjulomkreds 1 meter
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87081134    Laserliner Super Square-Laser 4

Linjelaser
Gulvlaser rød med 90° linjelaser - ideel til opsætning af 

væg- og gulvfliser

• Vinkelnøjagtighed:

0,5 mm/m

• De 4 meget skarpe laserlinjer egner sig fremragende 

til placering af fliser

• Lodret og vandret nivellering på væggen

• Med de anbragte anlægskanter og kontaktfladen bliver 

det nemt at placere gulvfliserne

• Fremragende anvendelse på alle overflader - også med 

special stifter

• Libeller til justering af apparatet

• Kan anvendes som laser-vaterpas

• Leveres med batterier 2xAA

87081138    Laserliner Super Square-Laser 2G Plus

Linjelaser
Grøn 90° linjelaser - ideel til opsætning af væg- og gulvfliser

• Vinkelnøjagtighed: 

0,5 mm/m

• Lodret og vandret nivellering på væggen

• Med de anbragte anlægskanter og kontaktfladen bliver 

det nemt at placere gulvfliserne

• Fremragende anvendelse på alle overflader - også med 

specialstifter

• Libeller til justering af apparatet

• Kan anvendes som laser-vaterpas

• Leveres med: SuperSquare-Laser 2G, special stifter, 

laserbriller, batterier 2XAA, transportkuffert

87081081    Laserliner EasyCross-Laser Green

Krydslaser
Lille smart Grøn krydslaser med justerbart vægbeslag

• 1 vandret og 1 lodret grøn laserstråle

• Højdejusterbar vægbeslag med magnet og  

¼” og 5/8” gevind til stativ

• Nøjagtighed:

+/- 0,5 mm/m

• Selvnivelleringsområde:

+/- 3°

• Arbejdstemperatur: 

0°C. -50°C

• Rækkevidde ved almindelige indendørs lysforhold:

12 – 15 m

• Medfølger batteri 3XAAA
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87081116    Laserliner SmartCross-Laser Set

Krydslaser
Rød selvnivellerende krydslinjelaser

• Kompakt rød krydslaser

• Nøjagtighed 0,5 mm / m

• Selvnivelleringsområde på 5°

• Out-of-level: Det indikeres via optiske signaler, 

når apparatet er uden for nivelleringsområdet

• RX-Ready: 

Rækkevidde med håndsensor (ekstraudstyr) op til 30 m 

- også udendørs

• Let justerbar klemholder til alsidige monteringsmuligheder 

uden beskadigelse af overflader

• Medfølger 2xAA batterier

87081143 Laserliner CompactCross Laser Pro Grøn

Krydslaser

• Krydslinjelaser med kompaktstativ 45 cm

• GRØN Krydslinjelaser 1H + 1V med Bluetooth

• Selvnivelleringsområde på 4°

• Nøjagtighed ± 0,35 mm / m

• Fjernbetjening af laseren via App
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87081336    Laserliner SmartVision-Laser Set Grøn
Grøn krydslinjelaser med universelt anvendelig 

klemmeholder FlexClamp Plus

• Kompakt grøn krydslaser

• Nøjagtighed: 

0,5 mm/m

• Selvnivelleringsområde på 5

• Grøn laserteknologi med 0°C...50°C  temperaturområde

• Out-of-level: 

Det indikeres via optiske signaler, når apparatet er uden for 

nivelleringsområdet

• Enkelt justerbar klemmeholder med fod

• Alsidige monteringsmuligheder uden beskadigelse af overflader

• Nem justering af måleapparatets højde og position

• Medfølger 2xAA batterier

87031390 Laserliner MasterCross Laser 2GP / Grøn
Grøn krydslinjelaser med ekstremt skarp 
diodeteknologi samt Rød lodlaser

• Selvnivelleringsområde på 3°, nøjagtighed 0,2 mm / m

• 1 horisontal + 1 vertikal + rød lodfunktion Op-Ned

• Ekstra faldfunktion til indjustering af skrå flader

• Individuelt aktivérbare lasere

• Med det medfølgende klemme- og vægbeslag kan laseren 

anvendes vandret og lodret og i kombination.

• Ideel til montering på gipsvægsprofiler

• Ekstremt skarpt grønt laserkryds foran i DLD-udførelsen giver en 

høj linjekvalitet: et rent, klart og dermed særdeles tydeligt 

linjebillede.

• Leveres med: MasterCross-Laser 2GP, CrossGrip, batterier, 

transportkuffert og 4xAA
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87081190 Laserliner SmartLine Laser G360 / Grøn

• Automatisk grøn laser med horisontal 360°-lasercirkel

• Ekstrem skarp grøn DLD laser linjer

• Den horisontale laserlinje genererer en lukket 360° laserlinje, mens 

den vertikale streg er placeret vinkelret på denne i 90°.

• Selvnivelleringsområde på 5°, nøjagtighed 0,4 mm / m

• Ekstra faldfunktion til indjustering af skrå flader

• Individuelt aktivérbare lasere

• Der medfølger højdejustérbar konsol, der kan anvendes 

fritstående, på stativ eller ophængt på væg.

• Rækkevidden med sensor (ekstraudstyr) er 30 m – også udendørs 

i stærk sol.

• Leveres med: SmartLine-Laser 360°, højdejusterbar magnetfod, 2x 

adapter, transporttaske, batterier

87036600    Laserliner  SuperPlane-Laser 3D Pro
Selvnivellerende 3D krydslaser med en vandret og to 

lodrette 360°-lasercirkler

• PowerBright-laser+ med 3 skarpe 360° lasercirkler

• Horisontal og vertikal lodfunktion

• Selvnivelleringsområde på 3,5°

• Nøjagtighed:

0,2 mm/m

• Med det medfølgende klemme- og vægbeslag kan laseren 

anvendes vandret og lodret og i kombination                                       

• Out-of-level: 

Det indikeres via optiske signaler, når apparatet er uden 

for nivelleringsområdet

• Genopladeligt kraftfuldt li-lon batteri med lang standtid

• RX-Ready: 

Rækkevidde med håndsensor RX 40 (ekstraudstyr)  

op til 40 m - også udendørs 

87052551 Laserliner Duraplane G360 RX Laser
Horisontal 360° hybrid GRØN laser med 
lasermodtager RangeXtender G 60

• klemme- og vægbeslag CrossGrip Snap,

• udskiftelig litium-ion batteri

• Selvnivelleringsområde på 3,5°,

• nøjagtighed ± 0,2 mm / m

• max.60 m radius

• Batteriindikator status

• Booster-funktion til max. lysstyrke

• Leveres med 2 litium-ion opladelige batterie

Gruppe 87-7
Laserliner 

Streglasere og 

Rotationslasere



87036800    Laserliner X3-Laser Pro 
Selvnivellerende 3D laser med en vandret og to lodrette 

grønne 360°-lasercirkler

• Vandret og lodrette 360° laserlinjer med grøn laserteknologi                           

• Horisontal og vertikal lodfunktion

• Optimeret for arbejdsopgaver tæt ved loft

• Selvnivelleringsområde på 3°

• Nøjagtighed: 

0,2 mm/m

• Med det medfølgende klemme- og vægbeslag kan laseren 

anvendes vandret og lodret og i kombination

• Med indstillelig klemmeområde

• Ideel til montering på gipsvæg profiler

• Out-of-level: 

Det indikeres via optiske signaler, når apparatet er uden for 

nivelleringsområdet

• Genopladeligt kraftfuldt li-lon batteri med lang standtid

• Mikro-USB-port til opladning af batteri

• Strømforsyning til kontinuerlig drift

870460400    Laserliner AquaPro 120 Set 165 cm
Automatisk rotationslaser med sensor, stativ og stadie og batterier

• Vertikal manuel opretning med justerfod

• Selvnivelleringsområde på 3,5°

• Nøjagtighed: 

2 mm/10 m

• Laseren har 2 funktionsmåder: Synlig og brug med håndsensor

• Rækkevidde med sensor op til 120 m

87052200    Laserliner Cubus 110S
Fuldautomatisk rotationslaser

• Selvnivelleringsområde på 4°

• Nøjagtighed: 

0,15 mm/m

• Laseren kan arbejde med prik, scanning og rotation i flere 

hastigheder

• Med fjernbetjeningen kan alle rotationslaserens funktioner 

styres på op til 40 m afstand

• Den ekstra referencestråle  i 90° letter arbejdet ved opsætning 

af skillevægge

• Påmonter bar stativ-/vægholder

• Rækkevidde med sensor op til 100 m

Gruppe 87-7
Laserliner 

Streglasere og 

Rotationslasere



87036295  Laserliner CompackPlaner 3G Pro m.Li-Lon batt

Krydslaser

• m.Tilt funktion - advarsel hvis laseren flyttes

• synlig rækkevidde ca. 30 m

• 1 horisontal og 2 vertikale 360° grønne laserstråler

• m. nøjagtighed +/- 0,35mm pr. m

• kan bruges sammen m. modtager RangerXtender G30(tilkøb)

• m. Li-lon batteri

87036299  Laserliner CompackPlaner 3G Pro m.Alkaline batt

SÆT  m.stativ

• M en horisontal og 2 vertikale 360° grønne laserstråler

• m. Let og robust stativ

• m. Alkaline batteri (3xAA)

Gruppe 87-7
Laserliner 

Streglasere og 

Rotationslasere

8703326 Laserliner RangeXtender G30 modtager

• Registrerer laserlinjer op til 30m

• m. magnetisk top

• m. universal fastgørelse

• OBS KUN egnet til grønne lasere !!

8703370  Laserliner RangeXtender M50, Grøn                   m 

mm.modtager

• Registrerer laserlinjer op til 50m

• m. magnetisk top

• m. universal fastgørelse

• OBS KUN egnet til grønne lasere !!



8708029    Laserliner Elevatorstativ VarioStand L 120 cm
Variable elevatorstativ med udskiftelig adapter

• Med udskiftelig adapter til fastgørelsesanordninger med 1/4” 

og 5/8“ gevind

• Kombinations-fødder med både stål og gummi tillader brug 

i såvel jord som på glatte gulve

• Håndsving og udtrækkelige stativben

• Leveres med: 

1/4“- og 5/8“-tilslutningsgevind

8708039    Laserliner Elevatorstativ P 300 cm 
Ekstra kraftig udførelse med integreret profi-håndsving

• 5/8“-tilslutningsgevind

• Benkryds og dobbelte snaplåse på benene gør dette stativ 

meget stabilt, også i stærk blæst

• Ekstra lang elevations justering (60+60 cm) giver mulighed 

for stor, trinløs justeringsafstand

• Elevatoren kan låses sikkert og uden slør

• Kombinations-fødder med både stål og gummi tillader brug 

i såvel jord som på glatte gulve

• Robuste stålfødder

87090132    Laserliner Fixpod 155 cm
Fotostativ til SuperCross-laserserie, SmartLine-Laser 360°, 

SmartCross-Laser og laser-afstandsmåler

• 1/4" tilslutningsgevind

• 3-vejs-stativhoved

• Elevations justering (30 cm) og flerdelt udtrækbare stativben

• Gummi-stålspidser til forskellige typer underlag

• Leveres med: transporttaske

8708071    Laserliner Justerbar vægbeslag Pro
Vægbeslag til rotor- og krydslasere

• Med stilleskrue til præcis højdejustering

• Snaplås til fastgøring på f.eks. loftskinner

• Til alle lasermålere med 5/8"-gevind

Gruppe 87-8
Laserliner 

Tilbehør til lasere



87090122  Laserliner Telepod Plus 330cm Teleskopstativ

• Aluminium teleskopstativ i høj kvalitet 

• m. ¼” og 5/8” standardgevind

• Kan sættes i spænd mellem gulv og loft, så laseren hurtig er klar til 

brug i den ønskede højde

• 5-delt – for let transport

• Leveres i transporttaske

Gruppe 87-8
Laserliner 

Tilbehør til lasere
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