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2.999,-

999,-

Køb for min. 5.000 kr. messeavisvarer på messedagen* 

og få et gavekort på 

500 kr. til X
L-Byg

*den 25. maj 2018 i messens åbningstid mellem 10-15

MESSEDAG 
Fredag d. 25. maj kl. 10-15

skarpe dagstilbud og 
konkurrencer på dagen

Kolde drikke og lidt 

godt til maven

25. maj i trælasten

DEWALT - Dobbeltlader + 
2 stk. fl exvolt batterier
DCB132T2
Oplader 18V XR og XR fl exvolt batterier. 

Dobbelt ladestation med samtidig 4A ladestrøm i begge porte

1880233

MILWAUKEE
Slagbore- / skruemaskine  
M18 FPD 402C
FUEL M18 POWERSTATE kulfri motor. 

Kompatibel med alle Milwaukee M18 batterier. 

Drejningsmoment på hele 135 Nm. Vægt 2,5 kg. 

Leveres inkl. 7 stk. 4,0 Ah batterier, lader og transportkasse. 

1847998

Maskine inkl. 7 stk. 4,0 Ah 

batterier og lader

DANALIM - Montagelim
Turbo Tack 291
En neutral fugthærdende montagelim, 

fri for opløsningsmidler

og phthalater. Lugtfri, hurtighærdende 

og overmalbar.

Kan anvendes ude og inde. 

300 ml. - Hvid - 1449073

39,99

pris pr. stk. v. 12

HUSK MESSEDAG



FÅ HUSET UP TO DATE 
MED CEMBRIT TOSCANA

Den nye bølge til danske tage

Op mod 500.000 bølgepladetage står lige 

nu overfor udskiftning. Og er det ikke en god 

anledning til at prøve noget nyt? Kunderne er 

klar. Og med det elegante Cembrit Toscana 

tag kan du tilbyde dem et spændende og 

moderne alternativ til det, de kender. 

Kom og mød Cembrits egen konsulent, 

som står klar med gode tilbud på tag- og 

facadeprodukter.

cembrittoscana.dk

- 2 -

Køb for min. 5.000 kr. messeavisvarer på messedagen* 

og få et gavekort på 

500 kr. til X
L-Byg

*den 25. maj 2018 i messens åbningstid mellem 10-15

499,-

299,-

199,-999,-

1.499,- CMT
Eternit og Fibercementbor
Til boring  i eternit og fi bercement. 

Dim. 7 x 35 / 70 K10.

1870244

119,-
FREZITE
DIA klinge t. eternit
160 x 2,4 x 20 Z10.

1266010

FREZITE
DIA klinge t. eternit
216 x 2,6 x 30 Z14.

1270586

CMT
Rundsavklinge
ø250 mm vekseltand - rundsavklinge.Velegnet til afkortning. 

285-040-10M.

5021014

CMT
Rundsavklingesæt
2 x 291.160.24H

1 x 292.160.40H

1951619

CMT
Rundsavklingesæt
2 x 165.20.Z24

1 x 165.20.Z36

1585833
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TJEP
Sømpistol - 
GRF 34/100 HP
HP sømpistol m. høj 

slagkraft til sømning af spær, 

taglægter, krydsfi nér, 

forskalling, beklædning, 

gulve, plader mv. Vægt 2,70 kg. 

Leveres inkl. transportkasse.

1685100

MAKITA
Skruemaskine - 
AR411HR HP
HP skruemaskine til 

plastbåndede skruer. 

Til effektiv montering af 

gipsplader. Stor slagkraft. 

Støjsvag.  Gummibelagt greb. 

Vægt 2,0 kg. 

Leveres inkl. transportkasse. 

1885917

MAKITA
Betonsømpistol - 
AN250HC HP
HP sømpistol, specialudviklet 

til skudmontage i beton ved 

montering af f.eks. gipsskinner. 

Let og handy, stor slagkraft. 

Gummibelagt greb. 

Vægt 2,10 kg. 

Leveres inkl. transportkasse. 

1705570

TJEP - Kompressor  
9/20 HP
HP kompressor  af høj kvalitet. 

3 “power modes” normal - power - silent.

2 udtag t. 11 bar. 2 udtag t. 25 bar.

Støjsvag 62 dB v. normal drift.

Vægt 13,8 kg.

1910701

TJEP
Slangeoprul 30 m
M. 30 m. HP slange og låsekobling.

1705722

Frit valg 1 stk. HP pistol

17.999,-

inkl. kompressor og slange m. oprul

TJEP - Kompressor 
Compact 6/15-1
Kompakt og driftsikker. Perfekt til mindre 

opgaver med klammepistoler, 

stiftepistoler og lignende. 

Let og handy med en vægt på kun 10 kg. 

Oliefri. 

1761643

TJEP - Kompressor 
10/250-1
Velegnet til sømpistoler, 

dykkerpistoler og klammepistoler. 

Handy sækkevognsmodel. 

M. manometer, reduktionsventil.

Vægt 19,5 kg.

1378457

TJEP - Kompressor
25/240-2
Støjsvag universalkompressor 

med god ydelse. 

Stærk med tidlig start allerede 

fra 8,8 bar til 10,5 bar. 

Dermed sikres det at pistolen 

altid yder max. Vægt 34,5 kg. 

1362745

TJEP
Dykkerpistol - VF 16/64 2G
Gasdykkerpistol ideel til sømning af rustiklofter, 

indfatninger, fodpaneler, inddækning m.m.

No-mark gummianslag. Hurtig bagladefunktion. 

Vægt 2,22 kg. Leveres inkl. 2 TJEP batterier 1,65 Ah, 

lader og transportkasse. 

1579709

899,- 1.499,- 3.299,-

TJEP - Sømpistol
GRF 34/100
Sømpistol med stor slagkraft i kompakt design, 

der kan benyttes til de fl este opgaver. 

Pefekt til lægter, spær, forskalling, gulve, 

beklædning og m.m. Vægt 3,54 kg. 

Hurtig baglade-funktion. No-mark gummianslag. 

Leveres inkl. transportkasse.

1922177

TJEP - Betondykkerpistol  
ST-15/50
Dykkerpistol til sømning i beton og mursten, 

ved montering af gulvlister m.m.

Sikring integreret i næsen. No-mark gummianslag. 

Justerbar slagdybde. Automatisk stop v. tomt 

magasin. Vægt 1,5 kg. 

Leveres inkl. transportkasse. 

1269053

TJEP - Betondykkerpistol
ST-15/50 GAS 2G
Gasdykkerpistol til sømning i beton og mursten ved 

montering af fodlister mm.

Integreret sikring i næsen, hvilket sikrer præcis 

placering af sømmet. 

No-mark gummianslag. 

Vægt 2,28 kg. 

Leveres inkl. batteri og transportkasse. 

1682355

799,-

1.799,-

2.299,-

2.499,-

HUSK MESSEDAG
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Frit 

899

MAKITA - Borehammer
DHR165Z
Ultra kompakt og let borehammer. 

SDS-plus værktøjsopsætning. 

Overbelastningsbeskyttelse. 

Slagstop for boring i træ og metal. 

Vægt 2,5 kg. Slagenergi 1,3 J

Leveres ekskl. batteri og lader.

1742422

MAKITA - Arbejdsradio D
DMR110B
Kompakt arbejdsradio m. modtagelse af

LCD display for let og præcis indstilling.

Med tilslutningsmulighed til MP3 / Ipho

Kan anvende alle makita li-ion batterier

Leveres inkl. adapter t. 230V

1892235

MAKITA - Vinkelsliber
DGA506Z
125 mm 18V akku vinkelsliber. 

M. kick back funktion, for ekstra beskyttelse. 

Overbelastningsbeskyttelse. 

Batterikapacitet 1,5 - 6,0 Ah. 

Leveres inkl. tapnøgle og antivibrationsgreb. 

Ekskl. batteri og lader. 

1838188

MAKITA - Skrueautomat
6843J
Enhåndsbetjent maskine. 6000 omdr. / min.

Pefekt til fastgørelse af gipsplader og 

alm. tømrerarbejde. 

Lav vægt 2,0 kg- sikrer perfekt balance. 

Gipsskrue kapacitet 25-55 - 4,0 mm. 

Leveres inkl. MAKPAC SYSTEM STR. 1 - 5326404

MAKITA - Gipsskrueautomat
6842J
Enhåndsbetjent maskine. 4700 omdr. / min. Pefekt til fastgørelse 

af gipsplader og alm. tømrerarbejde. Lav vægt 2,0 kg- sikrer perfekt 

balance. Gipsskrue kapacitet 25-55 - 4,0 mm. Leveres inkl. MAKPAC 

SYSTEM STR. 1 - 1678595

MAKITA - Bluetooth højtaler
DMR200
Kompakt bluetooth højtaler med super lyd. 

LCD display for let og præcis indstilling.

Kan anvende makita Li-ion slide batterier fra 

10,8 - 18 V (ikke inkl. ) 

1885956

1.199,-

1.999,-

3.399,-

699,-

1.699,-

1.699,-

1.199,-

MAKITA - Hækk
DUH523Z
520 mm 18V akku hækk

Ekstremt støjsvag i brug

Ergonomisk konstruktio

Elektronisk bremse. 

Leveres ekskl. batteri  og

1674592

MAKITA - Fræser
DRT50ZJ
18V - fræser. 

Særdeles velegnet til mindre rep. opgaver.

Greb m. gummibelagt ovf. for sikkert og komfortabelt arbejde. 

Ø 6/8 mm værktøjsopsætning.

Batterikapacitet 1,5 - 6,0 Ah. 

Leveres inkl. kantfræser modul, spændenøgle. mm. i MAKPAC 

SYSTEM str. 4

Ekskl. batteri og lader.

1942536

MAKITA - Kap- / geringssav
DLS600Z
Lille og kompakt sav udviklet til 18V batterier. 

LED lys til oplysning af arbejdsemnet. 

Stor snitkapacitet, kan save op til 65 mm gerigter på højkant. 

Dobbelt kip og lav vægt på kun 6,6 kg. 

Batterikapacitet 1,5 - 6,0 Ah. 

Leveres inkl. støvpose, tvinge, TCT klinge 165 x 20 x 65t

Ekskl. batteri og lader

1948539

MAKITA -Akku-dyksav
DSP600Z
18 V - 165 mm dyksav. 

Beregnet t. 2 stk. 18V batterier. 

Anti kip funktion. Automatisk torque drive technology (ADT) 

holder hastigheden ved belastning. Negativ vinkelsnit. Snit til 

kant på kun 18 mm. Inkl. 1 stk. føringsskinne.

Leveres ekskl. batteri og lader. 

1953173

MAKITA - Bore- / mejselhammer
DHR202Z
18V - SDS plus bore- / mejselhammer. 

Kompakt, let og effektiv hammer. 

Slagstop for boring i træ og metal. 

Slagenergi  2,0 J.  Vægt 3,5 kg. 

Batterikapacitet 1,5 - 6,0 Ah. 

Leveres ekskl. batteri og lader. 

1674238

NYHED!!!

NYHED!!!
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valg 

9,-

MAKITA - Bajonetsav
DJR188Z
18V ultrakompakt bajonetsav m. vertikal gear konstruktion. 

Klingeskift uden brug af værktøj. 

Snitlængde: (metalrør) 130 mm (træ) 255 mm. 

Elektronisk motorbremse. 

Vægt 2,9 kg. 

1953256

DAB+

f DAB, DAB+ og FM. 

 

one (ikke inkl.) 

r fra 7,2V - 18V (ikke inkl.)

MAKITA - Rundsav
DSS501Z
18V rundsav ø136 mm m. høj ydeevne. 

M. overbelastningsbeskyttelse. Dobbelt sikkerhedsafbryder. 

Indbygget LED lys. Vægt 2,7 kg. 

Leveres inkl. parallelanslag, støvstuds og indv. 6-kant nøgle

ekskl. batteri og lader. 

1679871

MAKITA - Vinkelsliber
DGA900ZX1
18V - 230 mm vinkelsliber. 

Beregnet t. 2 stk. 18V batterier. 

Elektronisk bremse, stopper  rotation på under 4,5 sek. 

Batterikapacitet 1,5 - 6,0 Ah. 

Leveres ekskl. batteri og lader. 

1948540

Køb for min. 5.000 kr. messeavisvarer på messedagen* 

og få et gavekort på 

500 kr. til X
L-Byg

*den 25. maj 2018 i messens åbningstid mellem 10-15

999,-

1.499,-

699,-

1.499,-

999,-

1.599,-

MAKITA - Multicutter
DTM51ZJ
18V multicutter, til alsidige opgaver. 

Quick skift af knive. Overbelastningsbekyttelse. 

Ideel maskine til skære- og slibearbejde i alle materialer. 

Leveres i MAKPAC kuffert ekskl. batteri og lader.

1820002

MAKITA - Akku fugepistol
DCG180ZX
18V akku fugepistol. 

Trykstop når maskinen afbrydes

mindsker unødigt spild. Overbelastningsbeskyttelse. 

5 hastighedsmuligheder. 

Leveres inkl. komplet holder t. 

300 ml. patroner og 600 ml. poser

Ekskl. batteri og lader.

1679846

keklipper

keklipper.

g kun 83 dB

n. 

g lader. 

MAKITA - Excentersliber
DBO180Z
18V - 125 mm excentersliber. 

Kompakt udformning. Overbelastningsbeskyttelse. 

Hastigheder i 3 trin. Støvudsugning gennem pudsesålen. 

Vægt 1,7 kg. 

Batterikapacitet 1,5 - 6,0 Ah. 

Leveres ekskl. batteri og lader. 

1674246

MAKITA - Bore- / skruemaskine
DDF484RMJ
18V 4,0 Ah, bore- / skruemaskine. 

Kompakt 2-gears maskine med metal gearkasse og kulløs motor.

Batteriindikator og LED lys

Med overbelastningsbeskyttelse.

Leveres inkl. 2 x 4,0 Ah batterier, lader og MAKPAC SYSTEM str. 2 

HUSK MESSEDAG
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149.-

199.-

PASLODE - gaspatron, blå
Gasptron  t. gassømpistol variant

IM90Ci, IM100Ci, PPN50CI og PPN50I

1 stk. pr. pakning

1373668

PASLODE -gaspatron, gul
Gasptron t. gassømpistol variant

IM65, IM65A, IM50, IM200

2 stk. pr. pakning. 

1374851

2.499,-

PASLODE - GAS dykkerpistol
IM65 F16 Lithium
Dykkerpistol til ABF16 / 1,6 mm retvinklede dykkere 16-64 mm

Nem dybdejustering u. brug af værktøj: sikrer et ensartet og fl ot 

fi nish på arbejdet. 

Op til 10.000 skud på et fuldt opladet batteri.

Gummianslag og tomskudsspærre. 

Leveres inkl.  værktøjskuffert, oplader t. bil , lader og batteri.

1654641

PASLODE - GAS dykkerpistol
IM65A F16 Lithium
Dykkerpistol til ABF16 / 1,6 mm retvinklede dykkere 32-64 mm

Nem dybdejustering u. brug af værktøj: sikrer et ensartet og fl ot 

fi nish på arbejdet. 

Op til 10.000 skud på et fuldt opladet batteri. 

Gummianslag og tomskudsspærre. 

Leveres inkl.  værktøjskuffert, oplader t. bil , lader og batteri.

1654643

Frit valg
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1,99

Køb for min. 5.000 kr. messeavisvarer på messedagen* 

og få et gavekort på 

500 kr. til X
L-Byg

*den 25. maj 2018 i messens åbningstid mellem 10-15

PASLODE - Combipack
2,8 x 63 mm ringsøm

3.750 stk. pr. æske inkl. gas.

1373457

NKT -  gipsskruer på bånd
3,5 x 25 eller 3,5 x 35 til alm. stål 1 hhv. 2 lag. 

5147901 / 5147902

349.-

49.-

749.-

649.-

599.-

NKT FASTENERS
SPUN + HIGH-SPEED, CLIMATE - G3
High precision TX kærv.

Undersænket hoved med fræseribber.

Groft trægevind. High performance spids.

Til indendørs- og udendørs brug. 

500 stk. - 4,0 x 40 / 27

200 stk. - 4,0 x 50 / 35 

200 stk. - 4,5 x 60 / 35

200 stk. - 4,5 x 70 / 45

200 stk. - 5,0 x 60 / 35

200 stk. - 5,0 x 70 / 45 

200 stk. - 5,0 x 80 / 45 

100 stk.  - 5,0 x 100 / 54 

1814849

PASLODE
Beslagskruer El-forzinket.
5,0 x 40 mm. El-forzinket beslagskrue. Kærv TX 20. 

2000 stk. 

1456930

PASLODE
Beslagskruer El-forzinket.
5,0 x 35 mm. El-forzinket beslagskrue. Kærv TX 20. 

2000 stk. 

1676210

PASLODE - Powerline vinkelbeslag
90 m. rib - V2 PL.
90 x 90 x 1,5 x 65 m/rib

1382586

PASLODE - Combipack
3,1 x 98 mm unilock søm på bånd.

2.500 stk. pr. æske inkl. gas. 

1374849. 

pr. p
akke v. 1

0 pk.

pr. s
tk. v. 

50 stk.

Frit v
alg pr. s

pand

Skruesortim
ent

HUSK MESSEDAG

n
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DEWALT - 5,0 Ah batteri
DCB184-XJ
18V 5,0 Ah XR Li-ion batteri

LED indikator til angivelse af batteriets opladningsstatus. 

Beskyttelse mod overophedning, overbelastning og total 

selvafl adning øger batteriet levetid. 

Kompatibelt med alt DEWALT 18V XR Li-ion værktøj.

1691296

DEWALT -Multivolt lader
DCB115-QW
Oplader DEWALTs 10.8, 14.4 og 18V XR Li-ion batterier. 

Et 2 Ah batteri oplades på 30 min. 

LED-lamper angiver ladestatus på batt,

Kan vægmonteres.

1841395

Frit valg 

999,-

DEWALT - Bajonetsav
DCS367N-XJ
18V XR Li-ion.

Kompakt sav muliggør arbejde på trange områder. 

4-positioners klingefæste med savning til kant og øget alsidighed.

Nøglefrit klingefæste til værktøjsfri udskiftning af savklinge. 

0-2900 slag/min. Max. skærekapacitet (træ) 300 mm. 

(Stål) 100 mm. (PVC) 160 mm. 2,3 kg.

1915178

 

DEWALT - Multicutter
DCS355N-XJ
18V XR Li-ion.

Kulløs motor for høj ydeevne. 

Tilbehørssystem med hurtig-fæste så 

klinger og tilbehør kan skiftes hurtigt 

og uden brug af værktøj. 

Klart LED-lys til belysning af mørke 

overfl ader til præcis savning. 

300W motor. 1,06 kg. 

1677207

DEWALT - Vinkelsliber
DCG405N-XJ
18V XR Li-ion.

Kulløs motor til forbedret ydelse v. krævende opgaver. 

Elektronisk bremse stopper hurtigt skiven, når kontakten udløses. 

To-positioners sidehåndtag til bedre kontrol og komfort.

1000W motor. 9000 omdr./min. Max skivediameter125 mm. 1,75 kg.

1937805

DEWALT - Stiksav
DCS331N-XJ
18V XR Li-ion.

Støvblæser der holder skærelinje

Kraftfuld, effektiv, luftafkølet PM

Nøglefrit klingefæste til t-klinger

Værktøjsfri justerbar sko m. anti-

45 gr. smig til begge sider. 

400W motor. 2,4 kg. Max. skære

1547925

DEWALT -Slagnøgle
DCF880N-XJ
18V XR Li-ion.

Ultra-kompakt letvægtsdesign, som er let at anvende på trange områder.

1/2” fi rkantfæste til effektiv  momentoverførsel.

250 W motor. 1,01 kg. Drejningsmoment 203 Nm. 

1581366

DEWALT - Rundsav
DCS391N-XJ
18V XR Li-ion.

Ergonomisk gummibeklædt håndtasg der optimerer brugerkomforten. 

Nøglefri gerings- og dybdejustering med stor letlæselig skala sikrer maksimal alsidighed. 

760W motor. 3,2 kg. Max. skæredybde 55 mm.  Klingediameter ø165

1547932

DEWALT - Slagboremaskine
DCD796NT-XJ
18V XR Li-ion.

Kulløs motorteknologi sikrer perfekt effektivitet. 

2-gears helmetal-transmission øger køretiden 

og forlænger maskinen levetid. 

460 W motor. 1,3 kg. Max. drejningsmoment 70 Nm.

1820521

DEWALT - Slagskruetrække
DCF887N-XJ
18V XR Li-ion kulløs maskine m. 3 hastighed

1/4” “drop in” bitholder til hurtig udskiftnin

400 W motor. 0,94 kg. Drejningsmoment 20

1820528

Køb for min. 5.000 kr. m

og f

500

*den 25. maj 20

inkl. 1 stk. 4,0 Ah batteri

DEWALT - Dobbeltlader + 
2 stk. fl exvolt batterier
DCB132T2
Oplader 18V XR og XR fl exvolt batterier. 

Dobbelt ladestation med samtidig 4A ladestrøm i begge porte.

1880233

STANLEY
Foldebukke 
Kompakt i størrelsen, nemme at stille op. 

Letvægt, nemme at transportere. 

Max. kapacitet 340 kg. 

1506454

999.-

299.-

499.-

299.-

HUS
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DEWALT - Mixer
DCD240N
XR FLEXVOLT akku teknologi leverer en kraft 

svarende til en 2000W 230V mixer. 

Variabel hastighed til en lang række forskellige

materialer. Standard M14 - fæste.

Leveres inkl. 160 mm piskeris til hurtig og vedvarende mixing. 

Ekskl. batteri og lader

1959468

BACKWARDS COMPATIBLE FLEXVOLT

DEWALT - Bordsav
DCS7485N
54V XR FLEXVOLT bordsav.

Kraftfuld kulløs 54V motor sikrer høj ydelse ved alle opgaver.

Med en vægt på kun 21,5 kg. er saven super transportabel. 

Beskyttelsesbøjler i stål sikrer saven mod slag og ved fald. 

Leveres inkl. 24-tænders savklinge, geringsanslag, 2 nøgler til klinge, 

parallelanslag, støvudsugningsadapter og skubbestok. 

Ekskl. batteri og lader. 

1880501

DEWALT - Kap- / geringssav
DCS777
54V XR FLEXVOLT kap- / geringssav. 

Det klassiske design forbedret og opdateret 

til den moderne bruger. 

XPS skyggeskærelinje til hurtig og præcis indstilling af klingen mens arbejdsemnet belyses. 

Integrerede positive geringsstop i 15, 22.5, 30 og 45 gr. hurtigudløser op til 50 gr. 

Leveres inkl. TCT-klinge, klingenøgle og skruetvinge. 

Ekskl. batteri og lader. 

1880502

DEWALT - Vinkelsliber
DCG414N
54V kulløs motor til forbedret ydelse v. krævende opgaver. 

Elektronisk bremse stopper skiven hurtigt når kontakten slippes. 

2-positioners sidehåndtag giver bedre komfort og større kontrol. 

Leveres inkl. 2-positioners sidehåndtag, nøglefri beskyttelsesskærm, 

klingenøgle.  Ekskl. batteri og lader. 

1880532

DEWALT - Rundsav
DCS576N-XJ
54V XR FLEXVOLT maskine.

Skala til præcis indstilling af skæredybde op til 61 mm .

Rundsav velegnet til generelle kløveopgaver,

og smigskæring i træ og andre byggematerialer.

Motor m. højt drejningsmoment giver en meget 

holdbar og stabil ydeevne til skæring. 

Leveres inkl. 24-tænders præsionssavklinge, anslag, 

skiftenøgle og støvsugerstuds. 

Ekskl. batteri og lader. 

1880479

DEWALT - Gipsskrueautomat
DCF620N
18V XR Li-ion kulløs gipsskruemaskine til hurtig opsætning af gipsplader. 

Kraftfuld kulløs motor med 4400 omdr./min giver en kompakt maskine 

med maksimal køretid til effektiv fæstning af skruer. 

Vægt  1,08 kg. Max. drejningsmoment 30 Nm, 

Leveres inkl. kegleformet næse til løse skruer og DT7520 magnetisk 

bitforlænger med 25 mm PR2 bit.

1706316

DEWALT - Forsats t. gipsskrueautomat
DCF6201
Forsatsen anvender de fl este typer båndede skurer . 

Værktøjsfri dybdekontrol og fi njustering af dybdekontrol til hurtig og 

effektiv indstilling. 

Forsatsen kan roteres på maskinen uden først at skulle fjernes.

1706317. 

NYHED!!!

en ren. 

M47 Dewalt -motor 

r. 

-ridsebelægning og 

edybde (træ) 135 mm (metal) 

er

der

ng af bits.

5 Nm.

messeavisvarer på messedagen* 

få et gavekort på 

00 kr. til X
L-Byg

2018 i messens åbningstid mellem 10-15

4.499.-

2.999.-

1.999.-
2.999.-

1.799.-

1.199.-

699.-

1.999.-

DEWALT - Dyksav
DCS520NT
54V FLEXVOLT systemet giver 230V ydelse fra akku værktøj. 

Parallelt snit gør det muligt for brugeren at have en god konstant 

placering af hånden under savningen. 

Anti-kickback funktion forhindrer saven i at bevæge sig baglæns 

langs skinnen og bevæge sig ud af arbejdsemnet under savningen. 

55 mm savdybde. Vægt 4,7 kg. 

Leveres inkl. 42 tænders  rundsavklinge og TSTAK værktøjskasse.

Ekskl. batteri og lader. 

1880494

USK MESSEDAG
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Køb for min. 5.000 kr. messeavisvarer på messedagen* 

og få et gavekort på 

500 kr. til X
L-Byg

*den 25. maj 2018 i messens åbningstid mellem 10-15MILWAUKEE - Multicutter
M18 BMT-0X
Stærk 18V akku multicutter.

FIXTEC for nemt og hurtigt klingeskifte

Unik dybdestopadapter. 

Støvudsugningskit til at holde arbejdsområdet rent. Klart LED-lys 

for perfekt oplysning af arbejdsområdet. 

Kompatibel med alle Milwaukee M18 batterier.

Leveres ekskl. batteri, lader og opbevaringskasse.

1675152

SSETILBUD 25. MAJ MELLEM 10-15 - MESSETILBUD 25. MAJ MELL

MESSEDAG FREDAG D. 25 MAJ MELLEM 10 - 15  -  KIG FOR

Begrænset antal !!

99,-

U

SSS

ffo

KK

LL

11

1.499,-
inkl. 2

0 stk. klinger

699,-

499,-
2.499,-

inkl. 9,0 Ah batteri

1.499,-

MILWAUKEE - Værktøjsspand
Praktisk spand til opbevaring og transport af værktøjet. 

Smarte lommer til overskuelig sortering af håndværktøj. 

1903547

Coram multiklinge
MJI-035
35 mm til multicutter. 

MILWAUKEE - Batteri 9,0 AH
M18 B9
Højtydende batteri udviklet til de mest krævende værktøjer. 

Individuel celleovervågning der optimerer værktøjets driftstid og 

sikrer lang batterilevetid. 

Kompatibel med alle +85 Milwaukee M18 værktøjer. 

1846341

MILWAUKEE - Bore- / skruemaskine
M18 BLDD-0
Kompakt maskine, måler kun 174 mm. 

Kulfri motor for længere holdbarhed. 

Gearhus i metal og med 13 mm metalborepatron. 

Strømindikator og LED-lys

Kompatibel med alle Milwaukee M18 batterier.

Leveres inkl. 1 stk. 4,0 Ah batteri og lader. 

1801124

inkl. b
att. o

g lader

MILWAUKEE - Kap- / geringssav
M18 SMS216
2 polet motor giver et drejningsmoment på 2.700 omdr. / min.

Transportsikring der holder savhovedet på plads. 

Justerbar laser for visning af savlinjen for optimal præcision.

Geringskapacitet -2 - 48 gr. 

Leveres inkl. savklinge (48 tænder), nøgle og skruetvinge 

1 stk. 9,0 AH batteri.  

1704824

PASLODE
Beslagsømpistol - PPN50CI
Slangeløs sømpistol t. 34 gr, hærdede beslag stavsøm 35 - 50 mm. 

Indikator for check af batteri- og gaspatronniveau. 

Lithiumbatteri: op til 13.000 skud/opladning 90 min.

Nem dybdejustering. Vægt  4 kg. 

Leveres inkl. transportkasse og batteri. ekskl. gas. 

1654650

2.999,-

HUSK MESSEDAG
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LEM 10-15 - MESSETILBUD 25. MAJ MELLEM 10-15 - MESSETILB

RBI TIL SKARPE TILBUD OG SPÆNDENDE KONKURRENCER

Begrænset antal !!

999,-

299,-

249,-
10 stk. 

399,-

499,-

MILWAUKEE - Kap- / geringssav
M18 MS216
Kraftfuld 1800W motor for optimale skæreresultater. 

Transportsikring der holder savhovedet på plads. 

Geringsskala i stål med faste stop for præcise gentagelsessnit.

Geringskapacitet -2 - 48 gr. 

Leveres inkl. savklinge (48 tænder) nøgle og skruetvinge. 

DEWALT - SDS PLUS borehammer
D25033K
710W motor der yder høj effekt.

22 mm SDS plus borehammer m. 3 funktioner. 

Slagenergi 2,0 J.

Ideel til forankring og boring af huller i beton og murværk

fra 4 - 22 mm i diameter. 

Rotationsstop til lettere mejsling i mursten, blødt murværk og

lejlighedsvis beton. Vægt 2,5 kg. 

1731674

BOSCH
Batteri
Den udholdende 18V - XL akku med 4,0 Ah

og coolpack - teknologi.

Bosch fl exible power system - akku passer til

alle bosch maskiner indenfor samme voltklasse. 

7434385

IRWIN - Håndsav
550 mm xl-byg håndsav. 

Dansk produceret kvalitetssav med 

dobbelt slebne tænder

1385184

MAKITA - POWERPACK
196693-0
Powerpack m. 1 stk. hurtiglader, 

2  stk. 3,0 Ah batterier og Makpac kuffert

1687322

DEWALT - Arbejdsbuk
DWX725B-XE
Robust arbejdsbuk i en kompakt størrelse der 

gør den anvendelig, selv på trange steder. 

Let at transportere, vægt kun 7,9 kg. 

Max. belastning 450 kg. 

899,-

Frit valg

AIRTOX
MR2 -Sneaker sikkerhedssko
En top moderne og super åndbar letvægts sik-

kerhedssko. Det sidste nye indenfor atletiske 

sikkerhedssko får du i denne model. 

POWERBREEZE airfl ow system der giver effektiv 

luftcirkulation. Integreret WHITELAYER sømværn. 

Aluminium tåkappe. 

EN ISO 20345 S1-P SRC ESD

Str. 41-46

AIRTOX
SR7 -Sneaker sikkerhedssko
En ekstra åndbar all-round letvægts sikkerhedssko. 

Snuden har ekstra forstærkning. Tå beskyttelse af den 

helt unikke lavprofi l NEO stål tå-kappe, som er frem-

stillet af en særlig type ekstra stærk stål, der udnytter 

pladsen i skoen, så det nærmest ikke ses udefra. Ultra 

bløde AIR-såler med stødabsorbering fra hæl til tå. 

EN ISO 20345 S1-P SRC ESD

Str. 41-46

PASLODE - 4” Sømpistol  
IM100Ci
Det letteste og mest kompakte slangeløse værktøj, 

der kan skyde op til 100 mm søm. 

Nem dybde justering. Gas og strømindikator. 

Lithiumbatteri med hurtig opladning: 

op til 13.000 skud pr. fuld 

opladning.  Vægt 3,8 kg. Sømlængde 63 - 100 mm

Leveres inkl. transportkasse og batteri. ekskl. gas. 

1654640

o

LL

13.699,-

Kolde drikke og lidt 

godt til maven

25. maj i trælasten

HUSK MESSEDAG
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899,-
3 stk.

35,-

pr. stk. v. 10 stk.

399,-

4 stk.

99,-

2.399,-

79,-

699,-

299,-

SPREHN - mørtelbør
29397
110 liters mørtelbør

Max. belastning 250 kg. 

Galvaniseret balje, pulverlakeret stel. 

Lufthjul. 

Pris v. 1 stk. 369,-

1965031

SPREHN - punkterfri trillebørhjul
25888
Punkterfri trillebørhjul i standard dimension 390 x 100 mm

Perfekt t. byggepladser og lignende. 

Max. belastning 200 kg. 

1383123

SPREHN - murerspand
29663
14 liters murerspand. 

Udført i proff. kvalitet m. ekstra stærk bøjlehank. 

Produceret i syre og frostsikker plast. 

Pris v. 1. stk. 45,-

1953666

GorillaBar- PRO koben
Let, slank og helsmedet koben, fremstillet i fuldt hærdet og 

speciallegeret chrom-Vanadiumstål.

25 “  koben - pris 249.-  DB 1904081

36”  koben - pris 319,- DB 1904084

DVA
Gips- og pladehejs
320 cm - 70 kg. 

Pladehejs til løft af gipsplader og 

lignende. Løftehøjde på 3,2 m og 

læssehøjde på 1,88 m. 

Kan forlænges v. tilkøb af forlængerled. 

1416943

SPREHN - nivellering startsæt
27003
Nivellerings system start sæt m. 100 kiler + 

100 stk. 1 mm. clips, tang samt praktisk 

opbevaringsspand med bærebøjle.

1905741

BLUE ELECTRIC - arbejdslampe
18834
20W accu line LED arbejdslampe. 

Akku lampe med trykstøbt hus samt stabil fod. 

Leveres inkl. 1 stk. 4,4 Ah li-ion batteri. 

1880822

SPREHN - støvdør
25353
Støvdør t. afskærmning af rum med byggestøv, lugt og lignende. 

Mål: 2200 x 1120 mm. 

1600309

WINBAG 
12305-25
Winbag - den enkle og effektive måde at 

justere, ved eks. montage af vinduer og lign.

Max. belastning 135 kg. 2-50 mm. 

5354684

249,-

Schröder håndværker 
bitssæt - 29229
100 stk. professionelle 25 mm bits i 

praktisk kasse.

Torx - 10 x TX10 - 10 x TX15 - 

25 x TX25 - 10 x TX25 - 

10 x TX30 - 5 x TX40

Pozidrive - 5 x PZ1 - 10 x PZ2 - 5 x PZ3

Phillips - 10 x PH2

1937867

349,-

Køb for min. 5.000 kr. messeavisvarer på messedagen* 

og få et gavekort på 

500 kr. til X
L-Byg

*den 25. maj 2018 i messens åbningstid mellem 10-15

319,-

HUSK MESSEDAG
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199,-

4.699,-

2.699,-

1.499,-

2.299,-

4.199,-

2.699,-

2.199,-

119,-

2.499,-

449,-

599,-

FESTOOL - Tør- / vådstøvsuger 
CTL MIDI DK
1200 W motor. 

Godkendt t. støvklasse L. Velegnet til støv med grænseværdier >0,1 mg/m3.

Udsugning på el-værktøj takket være integreret tænd / sluk automatik. 

Leveres inkl. fi lterpose, støvsugerslange, 

Sys-Dock m. T-LOC funktion.

1942674

FESTOOL
Batteri - BP 18 LI 5,2 AS
5,2 Ah li-ion batteri. 

Opladningstid på 40 min. 

Ladestandsindikator til hurtig visning af den resterende kapacitet.

1881677

FESTOOL
Batterilader - SCA8
Til alle Li-ion batterier (på nær CXS/TXS)

LED-indikator viser resterende opladningstid og ladestatus.

1881672

FESTOOL
Kap- / geringssav - KS 60 E
Super kompakt sav, med meget høj kvalitet og driftsikkerhed. 

Dobbeltsidet geringsvinkel på op til 60 gr. og dobbeltsidet 

hældningsvinkel indtil 46 hhv. 47 gr.  Klingestørrelse: ø 216 mm. Vægt  17,8 kg. 

Leveres inkl. HW universal savklinge W36, skruetvinge FSZ 120 og betjeningsværktøj.

1882146

FESTOOL - Dyksav 
TS55 REBQ-PLUS
Optimal fl eksibilitet pga. fl adt hus af hensyn til minimal vægafstand (12 mm)

Vinkelindstilling med underskæringsfunktion fra -1 gr. til 47 gr. 

Sikkert arbejde og nem placering i eksisterende  snitfuge takket være spaltekniven.

Præcis  neddykning indtil 55 mm materialetykkelse. 

Leveres inkl. savklinge.

1557689

FESTOOL - Betonsliber
RG 130 E-set DIA  HD Renofi x
Betonsliber m. perfekt omdrejningstal til diamantværktøjer. 

Hurtig slibeydelse og arbejdshastighed med 1600W motor. 

Muligt at arbejde helt ind til væggen. 

Leveres inkl. diamantskive DIA HARD-D130, føringssål, spændefl angetilbehør, 

tapnøgle og SYSTAINER SYS 5 T-LOC. - 1449617

FESTOOL - Røreværk 
MX 1000 E EF HS3R
Universielt 1-trins røreværk til blandeopgaver op til 40 l.

Ideelt til blanding af udligningsmasse, fl iseklæber, mørtel, 

puds og større mængder fl ydende materiale. 

1020W motor m. høj ydeevne. 

Leveres inkl. rørestang HS 3 120 x 600 R  M14, 

ergofi x adapter, dobbelt gaffelnøgle

1649467

FESTOOL - Gipspladeskruemaskine
DWC 18-4500 Li-Basic DURADRIVE
Letvægts maskine, super velegnet til gipsarbejdet vægt kun 2,3 kg. 

Leveres inkl. magasinforsats, dybdeanslag, silladskrog  mm. 

i SYSTAINER SYS 2 T-LOC. 

Ekskl. batteri og lader.  - 1881609

FESTOOL - akku-rundsav
HKC 55 Li EB-Basic
Langs- og tværgående snit indtil 55 mm materialetykkelse. 

Ideel til mobil brug på byggepladsen. 

Leveres inkl. klinge 160 x 1,8 x 20 W18, betjeningsværktøj,

i SYSTAINER SYS 4 T-LOC.

Ekskl. batteri og lader. 

1881643

FESTOOL - Støvsugerposer
SELFCLEAN - SC FIS-CT MIDI/5
Førsteklasses fl eecefi lterposer. 

Optimal udnyttelse af fi lterposekapaciteten og 

konstant høj sugeeffekt takket være SELFCLEAN- fi lterposen

5 stk. pr. pakke - 1483220

FESTOOL - MINI SYSTAINER
T-LOC SYS MINI 1 TL TRA UNI
Til overskuelig opbevaring  af smådele og håndværktøj. 

Kan sammenkobles med SYS-MINI og 3 TL. - 1983126

FESTOOL - Overfæser
OF 1010 EBQ-PLUS
1200 W motor. Lav vægt og enhåndsbetjening. 

Nem udskiftning af fræser takket være spindelstop. 

Nem indstilling af fræsedybden ned til en tiendedel millimeter.

1010W motor. Max  fræserstr. ø50 mm. Vægt 2,7 kg.

Leveres i SYSTAINER SYS 3 T-LOC

1434207

HUSK MESSEDAG
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9,99

pris pr. stk. v. 144 par

3.599.- 2.199.- 2.699.-

799.-

99,-

199,-

BOSCH - Linjelaser
GLL 3-80 CG
3 x 360 gr. laser m. grønne laserlinjer. 

Høj præcision med den innovative CAL Guard - overvågning og Bluetooth tilslutning 

til smartphone, så du kan fjernstyre og foretage kontaktløs justering af værktøjet.

Arbejdsområde 30 m u. modtager, med modtager (LR7) ikke inkl. 120 m. 

7438696

2.799,-

BOSCH - Linjelaser
GLL 3-80 C   M/stativ BT150
3 x 360 gr. laser m. røde laserlinjer. 

Høj præcision med den innovative CAL Guard - overvågning og Bluetooth tilslutning 

til smartphone, så du kan fjernstyre og foretage kontaktløs justering af værktøjet.

Arbejdsområde 30 m u. modtager, med modtager (LR6+7) ikke inkl. 120 m. 

7438939

BOSCH - Kombilaser
GCL 2-50 CG
2 linjer / 2 punkter m. grønne laserlinjer. 

Maksimal synlighed m. grønne laserlinjer. Bluetooth forbindelse til smartphone 

for fjernstyring og indstilling af værktøjet. 

Dual power source: Mulighed for drift med både 12V Li.ion akku og med almindelige 

alkaline-batterier. 

Arbejdsområde 20 m. uden modtager, m. modtager (LR7) ikke inkl. 50 m.

7438175

BOSCH - Gulvlaser
GSL 2
Viser ujævnheder præcist v. hjælp af et enkelt princip, 

linjen vises plant, linjen deler sig så snart der er ujævnt. 

Ideel til gulvarbejde. 

Arbejdsområde 10 m. uden modtager, med modtager 20 m

Leveres inkl. 1 stk. 1,3 Ah batteri, fjernbetjening RC2, lader.

7433747

BOSCH - Laserafstandsmåler
GLM 50 C
Hurtig og effektiv dataoverførsel via bluetooth. 

Enkel håndtering med forbedret brugerfl ade og belyst, drejeligt farvedisplay. 

Bred funktionalitet inkl. opmærkningsfunktion og 360 gr. hældningssensor

for enkle vinkelmålinger og nivelleringsanvendelser. 

Anvendelsesområde 0,05 - 50 m.

7436848

THOR FLEX - arbejdshandsker
7320
“Den berømte” nu med touch screen..........

Nitril dyppet, tætsiddende handske med høj åndbarhed, 

meget slidstærk trods sin tynde tykkelse, smidig til de fl este arbejdsopgaver. 

Str. 9-11

V. 12 par handsker pris, 12,99 pr. par. 

9140195

9140196

9140197

MESSDA - Vaterpas sæt
Vaterpassæt m. 3 stk. 60, 120 og 200 cm. 

Præcision i alle målinger, sikret v. høj kvalitet og solid udførsel i aluminium. 

1972331

XL BYG - bitspung
Bitspung udført i slidstærkt 

læder, med praktisk 

fjederlukning, så bits og andet 

altid er på plads. 

Incl. bits

1390821

Køb for min. 5.000 kr. messeavisvarer på messedagen* 

og få et gavekort på 

500 kr. til X
L-Byg

*den 25. maj 2018 i messens åbningstid mellem 10-15
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999,-

899,-

Frit valg

Frit valg

BOSCH - Akku-Støvsuger
GAS 18V-10L
Mobil støvsugning. 

Vedvarende sugestyrke - i længere tid takket være

Rotational Airfl ow technology.

Nem transport og håndtering - takket være den lave vægt 4,7 kg.

Leveres inkl. slange, rør, rørsæt, mundstykke, gulvdyse og fl adfoldefi lter.

Ekskl. Batteri og lader. 

7438682

BOSCH - Akku-slagboremaskine
GSB18V-60C SOLO KART
Maskinkonfi guration i 18V - klassen. 

Personaliserede indstillinger som f.eks. præcisionskobling, kan efter behov 

tilpasses og gemmes via smartphone. 

Max. drejningsmoment 60 Nm. 

7438654

BOSCH - Akku-vinkelsliber
GWS18-125V-Li SOLO KART
Kraftig 18V akku vinkelsliber.

Ekstrem robust og holdbar 4-polet motor til lang levetid. 

Kompakt konstruktion og lav vægt 2,3 kg. 

Meget velegnet til arbejde på trange steder. 

Leveres inkl. ekstra håndgreb og beskyttelsesskærm. 

Ekskl. batteri og lader.

7438658

BOSCH - Akku-bajonetsav
GSA 18V-LI SOLO
Stærk maskine med høj ydeevne. 

Electronic Motor Protection beskytter motoren mod 

overbelastning og sikrer en lang standtid. 

Nem og hurtig udskiftning af savklinge

7429472

BOSCH - Akku-bore- / skruemaskine
GSR 18V-60C SOLO
Maskinkonfi guration i 18V - klassen. 

Personaliserede indstillinger som f.eks. præcisionskobling, kan efter behov 

tilpasses og gemmes via smartphone. 

Max. drejningsmoment 60 Nm. 

Leveres ekskl. batteri og lader. 

7438655

BOSCH - Akku-borehammer m. SDS plus
GBH 18V-20 
Leverer en slagenergi på 1,7 J, der giver optimeret ydelse ved standardopgaver. 

Stabil og let at vedligehold takket være robuste komponenter og udskiftelige kul.

Kompatibel med alle bosch 18V akkuer og og ladere

LED-lys, rotation control clutch, variabel hastighed og Vario-Lock. 

Leveres ekskl. batteri og lader. 

7438565

BOSCH - 
Akku-slagskruemaskine /-nøgle
GDX 18V-LI
Alsidig og enestående: Nyudviklet værktøjsholder, 

1/4” sekskant og 1/2” fi rkant kombineret , 

af hensyn til endnu fl ere anvendelsesmuligheder. 

Det høje drejningsmoment og høje omdrejningstal 

giver en hurtig fremdrift i arbejdet ved skrueopgaver 

i metal og træ. Max. drejningsmoment 180 Nm. 

Leveres ekskl. batteri og lader

7438652

BOSCH - Akku-rundsav
GKS 18V-57 SOLO
Ydelse - højt savetempo og lang driftstid takket være effektiv motor. 

Robust design - til alle anvendelser på byggepladsen. 

LED lys til oplysning af saveområdet. 

Intelligent bremsesystem. 

Savning fra 0-45 gr. 

Leveres inkl. sugeadapter, indvendig sekskant, parallelanslag og savklinge. 

Ekskl. batteri og lader. 

7437620

HUSK MESSEDAG
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699,-

499,-

MILWAUKEE - Batteri
M18 B4
4,0 Ah RED LI-ion batteri. 

1591460

4 stk. 

999,-

MILWAUKEE - Autolader
M12-18C
Oplader alle M18, M14 og M12 REDLITHIUM-ION batterier.

Oplader batterierne i rækkefølge - først  i først opladet -

det resulterer i en mere effektiv opladning og man sparer tid, da 

laderen ikke behøver styre fl ere opladninger på samme tid. 

1540808

MILWAUKEE - Multilader
M1418 C6
Oplader op til 6 batterier i rækkefølge. 

Praktisk “spring over” knap for nemt at 

vælge hvilket batteri der først skal oplades. 

Kan vægmonteres. 

1616752

MILWAUKEE - TICK - Bluetooth - BTM-1
Spor hvad som helst i din Milwaukee ONE-KEY beholdning. 

Sæt din TICK på hvad som helst og spor det via ONE-KEY app.

Brugeren får automatisk besked når batteriet  (CR2032) 

er ved at være afl adt. IP67 - beskyttelse så den klarer de hårdeste forhold. 

Fastgøres med lim, skrue, nitter eller strips. 

1913565

MILWAUKEE  
Slagbore- / skruemaskine 
M18 ONEPD-502X
FUEL M18 POWERSTATE kulfri motor. 

Kompatibel med alle Milwaukee M18 batterier. 

Drejningsmoment på hele 135 Nm. Vægt 2,5 kg. 

Leveres inkl. 2 stk. 5,0 Ah batterier, lader 

og transportkasse.  

1847835

MILWAUKEE - Bore- / 
skruemaskine 
M18 ONEDD-502X
FUEL M18 POWERSTATE kulfri motor. 

Kompatibel med alle Milwaukee M18 batterier. 

Drejningsmoment på hele 135 Nm. Vægt 2,5 kg. 

Leveres inkl. 2 stk. 5,0 Ah batterier, lader og 

transportkasse. 

1847837

MILWAUKEE - Slagnøgle - M18 ONEIWF12
FUEL M18 1/2” slagnøgle m. friktionsring. Juster værktøjet via ONE-KEY app og 

indstil efter dine behov. Konfi gurer til hvilken som helst opgave ved og få optimal 

indstilling til præcisionsgentagelser. Max. drejningsmoment 300 Nm. 

Leveres ekskl. batteri og lader. 

1847996

MILWAUKEE - Bajonetsav 
M18 ONESX-0
FUEL M18 værktøj. 

Brugertilpasset skæring og avanceret 

kontrol over hastighed og omdr. 

Justerbar blød opstart for mere præcise snit. 

Automatisk bremse stopper saven 

når den er gennem materialet hvilket 

forhindrer skade på andet materiale. 

Max. skæredybde (alu.) 25, (træ) 300, 

(stål) 20 mm. 

Leveres ekskl. batteri og lader.  

1900220

MILWAUKEE - Bajonetssavklinge
The AX - nedrivningsklinge. L = 230 mm 25 stk. pr. pakke. 

5734440

Køb for m

1.499.-

1.399.-

2.399.-

399.-
4 stk. 

2.599.-

599.-
25 stk. 
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1.499,-

2.999,-

2.299,-

MILWAUKEE - Vinkelsliber
AG 800-125
Kraftfuld 800W motor. Meget kompakt design med slankt greb. 

Strømfaldsrelæ forhindrer automatisk opstart. 

Max. skæredybde 33 mm.  Skivediameter ø125 mm. 2,0 kg.  

1846330

MILWAUKEE - Gipsskruemaskine
M18 FSGC-202X
M18 FUEL gipsskruemaskine med aftagbar skruebåndforsats. 

POWERSTATE kulfri motor. Overbelastningsbeskyttelse for både 

batteri og værktøj. 1/4” hex-fæste for let skift af bits. 

Kompatibel med alle Milwaukee M18 batterier. 

Vægt 2,0 kg. Max. drejningsmoment 13Nm.

Leveres inkl. 2 stk. 2,0 Ah batterier og lader. 

1900231

MILWAUKEE - Fugepistol
C18 PCG 600A - 201B
M18 Heavy duty fugepistol med 600 ml. alurør. 

Op til 4500 N trykkraft. 

Elektronisk overbelastningsbeskyttelse i både batteri og værktøj. Maskinen 

stopper med det samme så materialet ikke trykkes ud når afbryderen slippes . 

6 hastighedsindstillinger for maksimal kontrol. 

Kompatibel med alle Milwaukee M18 batterier. 

Leveres inkl. 1 stk. 2,0 Ah batteri og lader.  1505365

MILWAUKEE - Stiksav
HD18 JSB-0
M18 Heavy duty stiksav med knopgreb. 

Rammeløs 4-polet Milwaukee motor giver hurtig 

skæring m. 2700 omdr. /min.

FIXTEC system for hurtigt klingeskifte og 

fastlåsning af fodpladen ved 0 og 45 gr. 

uden brug af værktøj. 2,2 kg. 

Leveres ekskl. batteri og lader. 

1454354

MILWAUKEE - Skruemaskine
M18 FPD - 502C
FUEL M18 POWERSTATE kulfri motor.

Kompatibel med alle Milwaukee M18 batterier.

Drejningsmoment på hele 135 Nm. Vægt 2,5 kg.

Leveres inkl. 2 stk. 5,0 Ah batterier, lader og 

transportkasse.

1848001

MILWAUKEE - Slagnøgle
M18 FHIWF12-0X
M18 FUEL Heavy Duty slagnøgle med drejningsmoment 

på1356 Nm. Kompakt størrelse på kun 213 mm. 

Let adgang på trang plads. 1/2” fæste med friktionsring. 

Leveres ekskl. batterier og lader  -  1965063

MILWAUKEE - LED arbejdslampe
M18 AL-0
LED arbejdslampe m. 1100 lumen, lyser stærkere og 

giver et klarere lys. LED dioder holder meget bedre end 

almindelige glødepære.

Leveres ekskl. batteri og lader.

1695380

MILWAUKEE -Slagbore- / skruemaskine 
M18 FPD 402C
FUEL M18 POWERSTATE kulfri motor. Kompatibel med alle 

Milwaukee M18 batterier. Drejningsmoment på hele 135 Nm. 

Vægt 2,5 kg. Leveres inkl. 7 stk. 4,0 Ah batterier, lader og 

transportkasse - 1847998

min. 5.000 kr. messeavisvarer på messedagen* 

og få et gavekort på 

500 kr. til X
L-Byg

*den 25. maj 2018 i messens åbningstid mellem 10-15

Maskine inkl. 7 stk. 4,0 Ah 

batterier og lader999.-
4 stk. 

599.-

1.399.-

1.999.-

1.999.-

HUSK MESSEDAG
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DANALIM - PU Præsionsskum
NBS PU 595
Skum specielt udviklet til fuger. Ved hjælp af 

pistolen opnås en kontrolleret ekspansion, 

der gør det nemmere at påføre den rette mængde. 

750 ml.  Pris v. 1 stk. 39,-   

1441952 

DANALIM - Montagelim
Turbo Tack 291
En neutral fugthærdende montagelim, fri for opløsningsmidler

og phthalater. Lugtfri, hurtighærdende og overmalbar.

Kan anvendes ude og inde. 

300 ml. - Hvid - 1449073

DANALIM - Fugepistol
H14 - fugepistol
Håndfugepistol m. god udveksling, minimalt efterløb og drejelig 

patronholder.

1816707

DANALIM - MS polymer fugemasse
Sealfl ex Hybrid 522
Lugtfri, neutral og hurtighærdende. 

Fri for opløsningsmidler, silicone og isocyanat.

600 ml. Grå og hvid

Hvid - 5178957.

Grå - 5178958.

DANALIM - Wipes
Wipes 915
Sensitive 915, er bakteriedræbende

og til følsomme overfl ader. 

Wipes renseservietter kan anvendes 

til en lang række forskellige opgaver. 

F.eks. Olie, snavs, uhærdet fugemasse, 

fedt fra metaller mm.

200 stk. pr. spand

5246105

DANALIM - Skum pistol
NBS 9189
Letvægtspistol m. 

ergonomisk greb. 

Nem justering. 

1915140

49,-
169,-

119,-

28,99

pris pr. stk. v. 12

28,99

pris pr. stk. v. 12

39,99

pris pr. stk. v. 12
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399,- 299,-349,-

29,-

KANSAS - Gen Y Shorts
127431-940/900
Håndværkershorts, fremstillet i kraftigt, slidstærkt materiale med høj 

bomuldsprocent, der giver ideel komfort. 

Sort og hvid. Str. C44-C52.

KANSAS - Gen Y Knickers
127393-940/900
Håndværkerknickers med moderne pasform og høj bomuldsprocent, der 

giver enestående komfort. CORDURA - forstærkning på udsatte steder. 

Sort og hvid. Str. C44-C52.
KANSAS - Icon one håndværkerbukser
120949-940/900
Håndværkerbukser med CORDURA - forstærkninger på bla. knælommer, 

tommestoklommer og baglommer. Bukserne kan forlænges og er 

godkendt til industrivask. Sort og hvid. Str. C44 - C52.

KANSAS - Acode heavy t-shirt
100240-940/910
Kraftig kvalitet. Rundstikket, derfor ingen sidesøm. 2-lags 

ribkant i halsen med elastan. 

Forkrympet, ringspundet og kæmmet bomuld. 

Sort og hvid. Str. M-XL

Køb for min. 5.000 kr. messeavisvarer på messedagen* 

og få et gavekort på 

500 kr. til X
L-Byg

*den 25. maj 2018 i messens åbningstid mellem 10-15

pris pr. stk. v. 10 stk

HUSK MESSEDAG
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Frit valg 
på hele siden 

999,-

DEWALT - Bajonetsav
DCS367N-XJ
18V XR Li-ion.

Kompakt sav muliggør arbejde på trange områder. 

4-positioners klingefæste med savning til kant og øget alsidighed.

Nøglefrit klingefæste til værktøjsfri udskiftning af savklinge. 

0-2900 slag/min. Max. skærekapacitet (træ) 300 mm. (Stål) 100 mm. 

(PVC) 160 mm. 2,3 kg.

1915178

DEWALT - Multicutter
DCS355N-XJ
18V XR Li-ion.

Kulløs motor for høj ydeevne. 

Tilbehørssystem med hurtig-fæste så klinger og tilbehør kan skiftes 

hurtigt og uden brug af værktøj. 

Klart LED-lys til belysning af mørke overfl ader til præcis savning. 

300W motor. 1,06 kg. 

1677207

DEWALT - Vinkelsliber
DCG405N-XJ
18V XR Li-ion.

Kulløs motor til forbedret ydelse v. krævende opgaver. 

Elektronisk bremse stopper hurtigt skiven, når kontakten udløses. 

To-positioners sidehåndtag til bedre kontrol og komfort.

1000W motor. 9000 omdr./min. Max skivediameter125 mm. 1,75 kg.

1937805

DEWALT - Stiksav
DCS331N-XJ
18V XR Li-ion.

Støvblæser der holder skærelinjen ren. 

Kraftfuld, effektiv, luftafkølet PM47 Dewalt -motor 

Nøglefrit klingefæste til t-klinger. 

Værktøjsfri justerbar sko m. anti-ridsebelægning og 

45 gr. smig til begge sider. 

400W motor. 2,4 kg. Max. skæredybde (træ) 135 mm (metal) 

1547925

DEWALT -Slagnøgle
DCF880N-XJ
18V XR Li-ion.

Ultra-kompakt letvægtsdesign, 

som er let at anvende på trange områder.

1/2” fi rkantfæste til effektiv  

momentoverførsel.250 W motor. 

1,01 kg. Drejningsmoment 203 Nm. 

1581366

DEWALT - Rundsav
DCS391N-XJ
18V XR Li-ion.

Ergonomisk gummibeklædt håndtasg der optimerer brugerkomforten. 

Nøglefri gerings- og dybdejustering med stor letlæselig skala sikrer maksimal alsidighed. 

760W motor. 3,2 kg. Max. skæredybde 55 mm.  Klingediameter ø165

1547932

DEWALT - 
Slagboremaskine
DCD796NT-XJ
18V XR Li-ion.

Kulløs motorteknologi sikrer perfekt 

effektivitet. 2-gears helmetal-

transmission øger køretiden 

og forlænger maskinen levetid. 

460 W motor. 1,3 kg. 

Max. drejningsmoment 70 Nm.

1820521

DEWALT - Slagskruetrækker
DCF887N-XJ
18V XR Li-ion kulløs maskine m. 3 hastigheder

1/4” “drop in” bitholder til hurtig udskiftning af bits.

400 W motor. 0,94 kg. Drejningsmonent 205 Nm.

1820528

inkl. 1 stk. 4,0 Ah batteri

Køb for min. 5.000 kr. messeavisvarer på messedagen* 

og få et gavekort på 

500 kr. til XL-Byg
*den 25. maj 2018 i messens åbningstid mellem 10-15

Kolde drikke og lidt 

godt til maven

25. maj i trælasten

HUSK MESSEDAG


