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Regelsøger
Zircon HD55. Regelsøger med 
lysdioder som viser kanterne på 
en regel. Til detektering af træ- 
eller metalreglar i væg, loft og 
gulv. To søgetilstande, 19 mm 
og 38 mm dybde. Advarer om 
strømførende elkabler i op til 51 
mm dybde. Ergonomisk design. 
Tydelig LCD-skærm med bag-
grundsbelysning. 

243320108

Krydslaser
Limit 1080. Multikrydslaser 
med tre meget lysstærke 
360°-linjer. En horisontal samt 
to vertikale linjer. Kompakt 
design. Drives med AA-batterier 
eller netspæning med adapter som 
tilbehør. Genopladeligt batteri fås som 
tilvalg. Leveres med justerbart 3-benet 
stativ (237-500 mm), magnetfatning, 
5/8"-1/4"-adapter samt AA-batterier i 
beskyttelsestaske.

244650107

Laserpakke
Limit 1210. Roterende laser til både horisontal og vertikal nivellering/opretning. 
IP 54. Leveres komplet med lasermodtager med holder, fjernbetjening, 
genopladelig batteripakke med oplader, vægbeslag/gulvplade, reflektortavle, 
røde briller, stativ samt stadie. 

198642001

4.995,-

MÅLING & LASER

Lasermodtager
Limit. Lev. med holder til 
stadie. Rækkevidde 35 m.

178620209

549,-

Afstandsmålere
Limit. Meget tydeligt 2-linjers 
belyst display. Ekstremt hurtig 
svartid. Stor nøjagtighed ±2 mm. 
Areal- og volumenmåling. 
Kontinuerlig målefunktion (sporing). 
Leveres med opbevaringskuffert, 
batterier og svensk brugsanvisning. 

242140101

595,-

339,-

2.195,-

1.549,-

Krydslaser
Limit 1001 HV-G. Grøn krydslaser med meget 
lysstærke og skarpe laserlinjer. Den vertikale linje 
når 115 grader op i loftet. Leveres sammen med 
beslag til stativ/vægmontering, reflektortavle, 
blød kuffert, batterier og svensk brugsanvisning.

178620118 
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Målebånd
Teng Tools. Gult matlakeret stålbånd for refleksfri 
aflæsning. Båndet er nylonforstærket for øget 
beskyttelse af skalaen. I plastkapsel med plan 
underside til indvendig måling. Selvoprullende 
bånd med låseanordning og flytbar endekrog. 
Clips til fastgørelse i bæltet. Inddeling: Metrisk.

131920100 3 meter  32,-

131920209 5 meter  49,-

131920308 8 meter  95,-

Målebånd
Teng Tools. Målebånd i stål med 
nyloncoating og antirefleksoverflade. 
13 mm båndbredde. Skala i både 
mm og tommer. Hus i slagfast ABS-
plast, forsynet med blødt gummi-
håndtag. Med øje i enden af båndet. 
Præcisionsnorm EC CLASS II.

231470402 30 meter  249,-

231470501 50 meter  399,-

Retskinne
Hultafors. I ekstruderet aluminiumprofil. Greb med bløde plastkanter. 
Tre justeringsfrie libeller – to lod og en vage – af brudsikkert plexiglas. 
Målenøjagtighed 1 delestreg = 1 mm/m. Tolerance normalstilling 
±0.5 mm/m.

39310107 1.800 mm

245,-

Fugtmåler
Limit 6100. Letanvendelig håndholdt 
fugtmåler til tømrere, ejendomsinspektører, 
træarbejdere og boligejere til måling af 
fugtindholdet i træ. Måleresultatet vises 
direkte på LCD-displayet når stiften trykkes 
ind i træet. 7 måleområder, som det er 
nemt at vælge, afhængigt af hvilken træsort 
der skal måles. Displaybelysning og 
automatisk slukning efter 30 sekunder.

233840107

1.495,-

Snedkervaterpas
Teng Tools. Af aluminiumprofil 24x50 mm og med slagfast 
endebeslag. To slagfaste libeller – en vage og en lod – som er 
modstandsdygtige over for ultraviolet stråling og temperatur- 
forandringer. Tolerance ±0.5 mm/m i normaltilstand.

237980305 600 mm    120,-  

237980404 1200 mm  215,- 

49,-

249,-
Fra

120,-
Fra
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Håndsav
Luna. Model Classic. Universalfortandet. Tandspidshærdet. 
Lakeret savklinge. Enkomponent håndtag – udformet som 
vinkelanslag med 90° og 45° mod savklingens ryg. Saven 
har en skrånende spids for bedre gennembrydning midt i 
materialet. Leveres med foldbar tandbeskytter.

202010104

Hæftepistol
Rapid R 34. Bredtrådsmodel i metal. Kraftig model – velegnet til 
fastgørelse af bløde plader, tætningslister, folie osv. i alle træsorter. 
Rekylfri. Med patenteret 3-trins slagstyrkeomskifter, giver mindre 
belastning af musklerne i underarmen. Sparer op til 40% kraft med 
6-10 mm klammer.

71460208

Hæftehammer
Rapid R 311. Til bredtråd i metal. Robust og slidstærk. Ingen løse 
dele. Nem bundladning. Ergonomisk håndtag. Vendbar driver. 
Beskyttelsesplade. Velegnet til fastgørelse af tagpap, isolering, 
tæpper, etiketter osv. Egnet hylster kan købes separat.

180620106

Håndsav
Luna. Model Champion. 3-fasetandet 
tandspidshærdet håndsav. Med friktions-
malet savklinge. Tokomponent håndtag 
– udformet som vinkelanslag med 90° og
45° mod savklingens ryg. Saven har en
skrånende spids for bedre gennembrydning
midt i materialet.

201830304

135,-

349,-
435,-

55,-

Enhåndstvinge
Luna. Enhåndstvinge med hurtigindstilling. Skinne af stål. Tryksko med 
plastbeskyttelse. Den faste bakke er vendbar til indvendig spænding 
og forlængelse udad. Spændekraft 150 kg.

208570101  150 mm  119,-

208570200  300 mm  139,-

119,-
Fra

HÅNDVÆRKTØJ
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Mærkepen
Pica Dry. Dybhulsopmærker med 2.8 mm tyk grafitstift som standard. Spidsen er så lang at den let når hele vejen igennem konsoller til f.eks. skruehuller. 
Er også en udmærket erstatning for en tømrerblyant. Til mærkning på de fleste overflader/materialer, f.eks. glatte overflader som fliser, klinker og glas mv. 
Hæfter også på snavsede og olierede overflader. Stiften trykkes nemt frem med et tryk med tommelfingeren. Hylsteret er forsynet med bælteclips til nem 
placering i bukser eller værktøjslomme. Reservestifter/Specialstifter fås i samme farve eller sorteret i (gul/rød/grafit) eller (hvid/grøn/blå).

167060102

Koben
Hultafors. I ottekantet speciallegeret stål. 
Helt hærdede og anløbne. Finslebne, 
polerede samt klartlakerede arbejdsflader. 
Rødlakerede.

73340200

Knækbladskniv
Teng Tools. 140 mm. Leveres 
med 2 stk. 9 mm knækblade.

177710209

415,-

120,-
275,-

Boltsaks
Teng Tools BC414/BC436. 
Hærdede centrumskær 
(skærevinkel 30°). Med 
udveksling. Forsynet med 
centreringsskrue som giver 
øget sikkerhed ved klipningen. 
Rørgreb med plasthåndtag.

101900207

65,-

Knækbladskniv
Teng Tools. I plast med 
knækbladsværktøj. 160 mm. 
Leveres med 1 stk. 18 mm 
knækblad.

177710407

24,95

Snedkerhammer
Teng Tools. Snedkerhammer med 
ovalt forkromet rørskaft. Ergonomisk 
håndtag med hul til værktøjssikring 
ved arbejder i højden.

231840307

18,95
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Murersnor
KGC. 16360-0109, 0208 
af polyamid 16360-0307 af 
polyester.

163600109

Maskinpiskeris
KGC. Maskinpiskeris beregnet til beton, 
mørtel, fliseklæb, fuge. Beskyttelsesringen 
forhindrer slid på blandekarret. 
Bearbejdning: Løfter materialet.

163690308

Maling- og cementblander
Ferax BCM-1350. Elektrisk omrører, cementblander med 
meget stærk motor. Elektronisk omdrejningsregulering 
med softstart og elektronisk overbelastningssikring. Egnet 
til de fleste væsker, malinger og cement. Behagelige 
gummibeklædte håndtagsbøjler. Sikkerhedsafbryder med 
startspærre. Standardudstyr: Maskinpiskeris Ø 120x600 mm 
samt skruenøgle.

196941702

KEMI & MUR

36,-

39,-

749,-

Murerspand 17 liter
Blød polyetenplast med 8 mm metalhank. 
Handy og slidstærk spand.

478045156

259,-
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Rengøringsklud
CRC WIPES MULTIPURPOSE. Universal-
rengøringsklude som effektivt fjerner og absor-
berer olie, fedt, maling, blæk og andet snavs. 
Indeholder et effektivt rengøringsmiddel som 
samtidig er mildt og plejende for huden. Perfekt i 
bilen, campingvognen, båden eller garagen. Ikke 
nødvendigt at tilsætte vand. Læs sikkerheds- 
databladet inden brug. 50 stk.

165250101

Multispand 20 liter
Kraftig multispand af sort genbrugsplast. 
Med metalhank. Med målinddeling.

409560059

59,-

49,-

49,-

24,95

Universalolie
DRC 5-56. Universalspray til 
servicebrug. Løsner rustne 
dele og gør det nemmere at 
starte motorer hvis der er fugt 
i tændingssystemet. Trænger 
hurtigt ind, fortrænger fugt 
og forebygger elektriske fejl. 
CRC 5-56 beskytter også mod 
korrosion og virker desuden 
rensende. 250 ml.

264930207

Mørtelbalje 65 l
Af sort genbrugsplast.

409560158 Ø590 mm
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Polypropylentovværk
3-slået, blåt. Kaldes også PP-tov. 650 m.

496991654 6 mm

Lastspændere 25 mm
Grunda. Til hurtig og sikker fastsurring af mindre 
gods på trailere, mindre lastbiler, traktorer m.m. 
Blåt polyesterbånd. Fremstillet iht. EN 12195-2 og 
testet af tredjepart. 500 kg.

600100077

Lastspændere 35 mm
Grunda. Lille, men stærk surrestrop, egnet til surring af last på trailere, 
mindre lastbiler, indvendig i kassebiler og containere. Orange polyester-
bånd med indsyede striber for tonnage. Fremstillet iht. EN 12195-2 og 
testet af tredjepart. 1000 kg.

600100093 6 m

175,-

599,-

RART AT HAVE

Redskabskroge
STRUKTUR. Et udvalg af 15 
forskellige væg- og loftkroge.

400300026

25,-

42,-

Dørgreb, indvendige døre
Dørgreb til indvendige døre 2012 med nøgleskilt. 
Til dørtykkelse 32-42 mm. Materiale zink.

550022404 Mat krom

149,-

Dørgreb, yderdøre
Ylva Hvid Interior. Dørgreb med 
dobbeltvirkende fjeder. Materiale 
messing. Til dørtykkelse 52-75 mm.

550030837 Mat krom

550030845 Mat messing

195,-

195,-
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Vævtape (Gaffatape) 
Grunda. En stærk allround vævtape 
med god vedhæftningsevne, 50 mm. 
Let at rive af, vandtæt, klæber på 
de fleste overflader. Til de fleste 
anvendelsesområder inden for 
byggeri og industri såsom 
reparation, bundtning, fikse-
ring og tætning. Sølv.

500050380 50 m

Insektnet polyeten
Insektspærre ved ventilationssprækker i tagfødder, 
vinduer og andre ventilationsanordninger. 
Maskestørrelse 1.6x1.6 mm. Tråddiameter 
0.28 mm. Leveres i ruller med 25 meter.

225370238 600 mm

Aluminiumtråddug
Net af aluminium. Velegnet som bl.a. insektnet til vinduer, tagfødder 
og ventilation. Maskestørrelse 1.3x1.1 mm. Tråddiameter 0.25 mm. 
Leveres i ruller med 10 eller 30 meter.

225370527 600 mm

Letvægtspresenning 120 g/m²
Grunda. Stærk og let presenning til både udendørs- og indendørs brug. Let, vandtæt og mod-
standsdygtig over for mug og skimmel. Er også modstandsdygtig over for syre, base og salt. 

417701182 3.6x5.4 m    79,- 

417701190 5.4x7.2 m  155,-

45,-

825,-

Mærkefarve
Mercalin Marker. 
Fluorescerende, hvilket 
giver en klar og intensiv 
orange markering.

197701394 500 ml

Arbejdsbuk
Wibe Ladders 55AB Prof. Sikker at stå på, nem at klappe 
sammen og tage med til nye arbejdspladser. Den store 
platform, 300x600 mm, er en behagelig platform at arbejde 
fra. Nem at håndtere i kraft af den gribevenlige overdel. 
Fremstillet i aluminium. Typekontrolleret. 2-trinsstigen er også 
godkendt efter det svenske ”Bra arbetsmiljöval”.

653912766 2-trin   0.5 m        995,-

653912774 3-steg 0.75 m  1.249,-

79,-
Fra

Fra

49,-

119,-

279,-
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Alkaliske batterier
Grunda. Power Industry. Fremstillet til strømkrævende 
applikationer. Kadmium- og kviksølvfrit. 5 års lagertid. Stor 
kapacitet beregnet til såkaldte High-Drain-applikationer.

023600208 AA

023600216 AAA

Byggestrøm 16 A
Grunda. Byggestrømstavle 
i kompakt robust taskemodel. 
Håndtag til transport eller til at 
hænge den op på en væg med. 
To udførelser: Med eller uden sikringer. 
Godkendt til udendørsbrug. Tilgang 16 
A/400 V. Udtag 2 stk. 16 A/400 V, 4 stk. 
16 A/230 V, afsikrede 2+2.

204480537

EL & TILBEHØR

59,-

59,-

999,-
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Forlængerkabel
Grunda. Udendørs forlængerkabel i plast. Rødt for øget 
synlighed. 16 A/230 V Må benyttes udendørs under 
opsyn.

204400055 25 m

Kabeltromle
Grunda. Kabeltromle til professionel brug med fast centrum og 
ekstra robust stativ. Med selvlukkende låg på et fast centrum som 
ikke drejer med når man trækker kablet ud af tromlen. Tilsluttede 
apparaters ledninger bliver derfor ikke filtret ind i hinanden. Tromle 
i slagfast plast. Tromlebremse. Godkendt til udendørsbrug. IP44.

204492003 25 m

Kabeltromle
Ferax. Kompakt kabeltromle med 4 udtag, forsynet med 
overophedningssikring og selvlukkende låg. Godkendt til 
udendørsbrug. IP44.

204402002 25 m

425,-

319,-

185,-
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Bajonetsavklinger 2-pakk
Luna. Savklinge af bimetal til elektriske bajonetsave, fræste 
udlagte tænder. Egnet til bearbejdning af træ med søm/metal, 
spånplader, blik, aluminium 3-18 mm og glasfiberarmeret 
plast. 

212520100

Borsæt Kombi-Box
Luna. Spiralbor til metal, beton og træ. 
Borene har samme diameter i de tre serier. 
Plastkassette med drejelåg til indstilling til 
ønsket dimension efter en gradinddelt skala. 
Der kan udtages et bor pr. indstilling.

208730101

Diamantskæreklinge Multi
Luna. Til skæring af flere forskellige materialer så som 
armeret beton, granit, asfalt samt stål i tykkelser op til 5 
mm med den samme skive, hvilket eliminerer spildtid til 
udskiftning af skæreskiver eller maskiner til de forskellige 
materialer. Lasersvejsede segmenter.

212930101 230 mm

Diamantborsæt 1/4"
Luna. Diamantbor til tørboring med indbygget smøremiddel i borekernen som køler under 
brug. Til boring i fliser, klinker, stentøjsplader, granit, keramikplader, marmor m.m. Med 
1/4"-sekskantfatning til hurtigspændepatron. Anbefalet omdrejningstal ca. 1500 r/m. 

212960108

Stiksavklinger 
5-pakk
Luna. Stiksavklinge af bimetal, 
Easy start letter indføring af 
savklingen ved plane flader. 
Passer til maskiner med Starlock-
montering. Japansk tandform 
giver rene snit med høj præcision 
og kun lille flosning med lav 
varmeudvikling. Egnet til savning 
af udskæringer eller fordybninger 
i laminat og hårdt træ.

243700200

Stiksavklinger 
5-pakk
Luna. Stiksavklinge af HCS, 
Easy start letter indføring af 
savklingen ved plane flader. 
Passer til maskiner med 
Starlock-montering. Er 
kompatibel med de fleste 
tidligere modeller af multi- 
cutterere på markedet. Egnet 
til savning af udskæringer eller 
fordybninger i træ.

243710209

Diamantskæreklinge
Norton. Atlas Universal Turbo. Til 
skæring af diverse byggematerialer 
som fx mursten, teglrør og -fliser, 
tegltagsten, betonrør, facadesten, 
betontegl, betonfliser. Sintret 
klinge med foldet "Jet/turbo"-bane. 
Maksimal hastighed 80 m/s. 

240140202 125 mm

BOR & SAV
69,-

59,-

49,-

590,-

449,-

369,-

275,-
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Rundsavklinger
Luna. Rundsavklinge med hårdmetaltænder til skæring og 
kløvning af alle slags træmaterialer samt savning i forskellige 
former for plademateriale. Fremstillet med hærdet stamklinge, 
og kvalitetskravene er høje for at kunne benyttes erhvervs-
mæssigt. Klingen kan slibes op flere gange.

205772700  ø 216 mm Z24

Borsæt Maxi-Box
Luna. Spiralbor HSS. Plastkassette 
med drejelåg til indstilling til ønsket 
dimension efter en gradinddelt skala. 
Der kan udtages et bor pr. indstilling.

209540103

Træspiralbor
Luna. Sæt med 3 stk. 4-skærs bor med fremføringsskrue og 1/4" 
sekskantfatning. Spiralens udformning giver jævne snitflader og 
en meget fin fremføring. Leveres i plastetui.

201710100

Bitssæt 25 dele
Luna. Bitssæt med 25 dele med hurtigskiftepatron i praktisk 
opbevaringsboks med bælteclips. Med 1/4"-fatning

201391109

Fliseborsæt
Luna. Fliseborsæt i 5 dele med fireskærs 
hårdmetalspids. Til boring i glas, spejlglas, 
flasker, fliser, keramik og porcelæn. Leveres 
i plastetui.

232180109

85,-

139,-

245,-

169,-

Rundsavklinger
Luna. Rundsavklinge med hårdmetaltænder 
til skæring og kløvning af alle slags træ-
materialer samt savning i forskellige former 
for plademateriale. Fremstillet med hærdet 
stamklinge, og kvalitetskravene er høje for 
at kunne benyttes erhvervsmæssigt. Klingen 
kan slibes op flere gange.

205772601  ø 216 mm Z50

85,-

149,-
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MASKINER & TRYKLUFT

1.395,-

2.995,-

Stempelkompressor 0.5H- 4L
Luna. Lille og praktisk oliefri kompressor, lydsvag og nem 
at tage med sig til forskellige arbejdsopgaver. Egnet til 
snedkerarbejde og mindre byggeopgaver.

248030207

Bordrundsav TSS -254
Luna. Stabil bordsav på stativ med hjul. Nem at 
flytte med sig rundt og nem at klappe sammen 
og transportere eller opbevare. Isolationsklasse II 
(Dobbeltisoleret). Leveres med 254 mm savklinge.

262370109

Sømpistol  FN3490
Luna. Professionel trykluftdrevet sømpistol, kraftig, til op til 90 mm søm. 
Let magnesiumhus, med 34° vinklet magasin for optimal tilgængelighed 
hvor pladsen er trang. Velegnet til sømning af lægteskelet til fx gulve, 
vægge og lofter, fastgørelse af rupløjede brædder, bræddebeklædning, 
facadebeklædning samt sømning af indfatninger og paneler. Til ligebåndede 
søm 50-90 mm.

247490105

Dykker 8
Rapid. Galvaniserede dykkere af høj kvalitet 
til mange typer arbejdsopgaver. Egnet til 
forskellige applikationer som opsætning af 
tyndere lister og indfatninger. Fås også i 
rustfrit til udsatte miljøer.

247911407 8/50 mm

1.349,-

Båndsav
Luna BBS 500. Båndsav af svejst stålkon-
struktion og med to hastigheder. Egnet til træ 
og plastmateriale. Afbalancerede gummi-
belagte båndsavshjul i støbejern som løber 
i støvtætte kuglelejer. Fjederbelastet øverste 
hjul. Bord i støbejern som kan stilles skråt 
og er forsynet med styrenot til geringslineal. 
Savhøjde 285 mm. 400 V 3-faset.
200050102

120,-

11.495,-
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Dykkerpistol
Rapid. Kraftig og professionel batteridrevet dykkerpistol til 1.2 
mm dykkere (18 Ga). Egnet til opsætning af lister og paneler. Med 
et 18 V Li-ion batteri (2 stk. x 2 Ah medfølger). Magasinet åbnes 
med en trykknap, hvilket betyder at det er nemt og hurtigt at lade 
den. Svinghjuls-konstruktion for maksimal kraft og driftssikkerhed. 
Gummieret næsebeskytter for at undgå at beskadige materialet. 

247960107

Dykkerpistol F50M
Luna. Praktisk sømpistol til dykkere op til 50 mm til krævende, effektivt 
og intensivt arbejde. Med let magnesiumhus og luftudløb der kan justeres 
360° for at holde snavs væk fra arbejdsarealet. Velegnet til sømning af 
indendørs tømrerarbejde, fx paneler, lister og pladematerialer.

247460108

Lige slange med kobling
Cejn. Færdigmonteret armeret lige slange af PVC med 
kobling og nippel serie 320 i eSafe-udførelse. Kan 
sammenkobles med Rectus serie 25 og Tema 1600. 
Temperaturområde: -10°C til +30°C.

220250104

Stempelkompressor 0.8H- 3L
Luna. Lille og støjsvag oliefri kompressor til professionel 
brug. Velegnet til håndværkere, blikkenslagere, tømrere, 
malere osv. som stiller høje krav til kvalitet.

262330103

495,-

219,-

6.795,-

3.995,-
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Luna. Værktøjsholderen med bælteclips har 
plads til et topmonteret og fire hængende 
stykker værktøj i et unikt ophængningssystem 
med magnetlåsning. Til hurtig og praktisk 
håndtering og god opbevaring af værktøj med 
1/4"-sekskantfatning. Værktøjsholderen er 
leddelt og kan nemt hægtes på og af bælte- 
clipsen for bedre ergonomi og sikrere brug.

246190102

Borsæt Luna GO
Luna. HSS-borsæt med 4 dele i 
Luna GO værktøjsholdersystem 
med plads til ét topmonteret og 
fire hængende stykker værktøj. 
Til hurtig og praktisk håndtering 
og god opbevaring af værktøj 
med 1/4"-sekskantfatning. 
Kan også bruges sammen med 
slagskruemaskiner.

246450100

Bitssæt Luna GO
Luna. Sættet består af 17 Impact-bits der er egnet 
til slagskruetrækkere. Værktøjsholderen har plads til 
ti topmonterede og syv hængende stykker værktøj. 
Værktøjsholderen er leddelt og kan nemt monteres i 
Luna GO bælteclips 24615-0106. 

246700108

Bælteclips Luna GO
Luna. Muliggør ophængning i bæltet 
af samtlige værktøjsholdere i Luna GO 
værktøjsholdersystem.

246150106

69,-

169,-

120,-

120,-

Bitssæt Luna GO




