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Topnøglesæt
Teng Tools T1436. Indeholder 
toppe med sekskantet 
gribeåbning. Desuden indgår 
bitstop 1/4”, reduktionstap 
3/8”-1/4”, forlængerstykker 
50 og 100 mm, kardanled, 
fiberarmeret skraldehåndtag 
til både højre og venstreløb 
samt tre sekskantnøgler 
og 11 bits.

167290105

Topnøglesæt
Teng Tools T3834S. 
Topnøglesæt med 34 dele. 
Indeholder 72-tænders 
skraldehåndtag med fleksibelt 
hoved der sikrer nem adgang 
under trange pladsforhold, 
9 toppe 8-19 mm, 20 
bits, 2 forlængerstykker, 
reduktionstap 1/2" x 3/8" 
samt kardanled. 

186901104

Topnøglesæt
Teng Tools TM095. Sæt med 95 dele, velegnet til f.eks. 
byggebranchen. Et sæt der indeholder 1/4" og 1/2" topværktøj såsom 
fiberarmerede skraldehåndtag, bitstoppe, kardanled, reduktionstappe 
og toppe. Desuden indgår ringgaffelnøgler, sekskantnøglesæt, 
skruetrækkere samt bits.

231330101

Topnøglesæt
Teng Tools T1221/T1221-6. Sæt med 21 dele. Indeholder toppe 
med tolvkantet hhv. sekskantet gribeåbning. Desuden indgår to 
forlængerstykker (længde 63 og 150 mm), kardanled, reduktionstap 
1/2"-3/8" samt fiberforstærket skraldehåndtag til såvel højre- som 
venstreløb.

167240209

Ringgaffelskralde-
nøglesæt
Teng Tools TT6508R/
TT6508RAF. Sæt med 
8 nøgler. Af krom-
vanadiumstål. Kombineret 
fastnøgle og tolvkantet 
ringnøgle med skralde. 
Skraldefunktionen kan 
omstilles til højre- eller 
venstreløb. Samme 
nøglevidde i begge ender.

109730101

TENG TOOLS 995,-

595,-

1.549,-

325,-

349,-
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Bitssæt
Teng Tools TM029. Bitssæt med 29 dele. 
Indeholdende magnetisk bitsholder 50 mm, 
sekskantadapter 1/4” x 1/4”, smedet 
bitsskraldenøgle og de 26 mest almindelige bits. 
Alle bits med 1/4” sekskantfatning.

167360106

Skruetrækkersæt
Teng Tools MD906N. Sæt med 6 
skruetrækkere, 2 til lige kærv, 2 til Phillips-kærv 
og 2 til Pozidriv-kærv. Klinge af TT-MV-PLUS-
stål. Ergonomisk tokomponent skaft med 
ophængningshul.

178200101

Servicekuffert
Teng Tools SC01. Værktøjssæt 
med 110 dele i servicetaske TC-SC. 
Komplet med 9 TT-sæt.

144290103

Enhåndstvinge
Teng Tools CMQ. Enhåndstvinge med 
hurtigindstilling. Den faste bakke er 
vendbar til indvendig spænding.

231490103 150    99,-

231490202 300  119,-

231490301 450  139,-

4.395,-

99,-
149,-

210,-

110,-

Sekskantnøgler
Teng Tools 1499MM. Sæt 
med 9 sekskantnøgler 
af krom-molybdænstål. Sorte 
med kugleformet 
sekskanthoved i den lange 
ende af nøglen – hvilket også 
gør det muligt at skrue i en 
vinkel på 30°.

231760109

Fra
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Digital skydelære
Limit. Digital skydelære med en unik, 
patenteret og fleksibelt displayløsning! 
Takket være et drejeligt display hvor 
visningen også kan roteres, kan 
den benyttes af såvel højre- som 
venstrehåndede til målinger både 
oppe- og nedefra.

263990103

Digital skydelære
Limit. Digital skydelære med 
elektronikenhed i metal. Premiumkvalitet 
hvor detaljer og finish er udført med stor 
akkuratesse. Kæber med en meget blød 
og jævn gang da delene er slebet ind i 
flere trin. LCD-display med 9 mm høje og 
tydelige tal 4 funktioner.

234740101

Analog skydelære
Limit. Mekanisk skydelære i premiumkvalitet 
hvor detaljer og finish er udført med stor 
akkuratesse. Skalainddelt i millimeter og 
eng. tommer. Nonieskala 1/50 mm (0.02 
mm) og 1/128 tomme (0.0078") med 48 mm
skalalængde. 4 funktioner.

264010109

369,-

185,-

MÅLING  & LASER

549,-

FLEKSIBEL
MÅLING!
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IR-termometer
Limit. Berøringsfrit infrarødt 
termometer -20° til 400° C der 
måler overfladetemperaturen med 
stor nøjagtighed og giver hurtig 
aflæsning. Laserstrålen angiver 
centrum af måleområdet. Justerbar 
emissionsfaktor til forskellige 
materialeoverflader. Registrerbar 
maks.- eller min.-værdi. 
Alarmfunktion når temperaturen 
overskrider valgt øvre eller nedre 
grænse. Automatisk slukning efter 
8 sekunder. Displaybelysning. Kan 
skifte mellem °C og °F. Leveres 
med batteri og instruktionsbog.

230460107

Gradskive 150 mm
Limit. Af stål. Skiven er gradinddelt 0-180°. 
Matforkromede. Med låseskrue.

25480302

169,-

125,-

Multimeter
Limit 300. Lille og ergonomisk udformet digitalt multimeter. Til 
måling af jævn-/vekselspænding, jævnstrøm, modstand, 
temperatur. Desuden diodetest, kontinuitetstest med summer, 
datahold, displaybelysning, batterikapacitetsadvarsel. 
Gummikappe og udklappelig bordstøtte. Leveres komplet 
med testkabler, temperaturføler til maks. 260°C, batterier. 

128600103

339,-

Mikrometer
Limit. Smedet bøjle og matforkromet skala 
0-25 mm. Hærdet spindel 6,5 mm med finlappede
måleoverflader af hårdmetal. Friktionstromle og
låsegreb. DIN 863.

95380101

185,-
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Koldbåndsav
Femi. Halvautomatisk metalbåndsav 
med kraftig motor med to indstillelige 
hastigheder. Justerbart skærevalg 
med push click-system giver fire 
skæreindstillinger. Nem klingespænding 
og savning uden kølevæske. 
Professionel skruestik og en støbt 
stålplatform som gør savene stabile. 
Automatisk sikkerhedsslukning efter 
afsluttet skæring. Ergonomisk håndtag, 
og det er nemt at låse savbøjlen under 
flytning og transport.

220420202

Båndslibemaskine
Luna. Kraftige båndslibemaskiner 
til grov- og finslibning i metal. 
Lukket konstruktion, kan suppleres 
med effektiv udsugning. Hviler 
på metalstativ og kan stilles skråt 
efter eget ønske. Selvjusterende 
båndstrammer. Leveres komplet 
med 1-hastighedsmotor inkl. 
bremse – kapslingsklasse IP 54, 
separat nødstop, motorværn med 
nulspændingsudløsning, vinkelanslag 
og øjenskærm. Blæsermotor med 
1-hastighedsmotor – kapslingsklasse
IP 54 fås som ekstra tilbehør.

205330202

6.795,-

7.395,-

MASKINER
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6.149,-

3.149,-

2.295,-

7.795,-

Håndpumpe
Momento. Hydraulisk håndpumpe med 2-trinsfunktion (ilgang). Fremstillet i 
aluminium, hvilket giver lav vægt og gør pumperne lette at tage med sig. Tre 
forskellige størrelser oliebeholdere. Tryktilslutning 3/8" NPT. 2 m slange.

244090403

Trykcylindere 10 ton.
Momento. Standardcylindere med lang slaglængde og returfjeder. Dimensioner 
svarende til de fleste fabrikater på markedet. Overfladebehandlet med 
nitrokarburering med efteroxidering for god rustbeskyttelse. Slaglængde 51 mm.

244120705

Hulcylindere 20 ton.
Momento. Hulcylindere til alle typer arbejdsopgaver. Ved at føre en trækstang 
gennem hullet i cylinderen kan kraften benyttes til fx at løsne bøsninger og 
akseltappe. Forsynet med returfjeder.

244150504

Værkstedspresse MW30FH
Luna. Værkstedspresse egnet til reparations- og 
serviceværksteder. Presseenheden er forsynet med stilleskrue 
for hurtigere at kunne nå arbejdsemnet. Pumpe, manometer og 
opbevaringsholder til dornsættet er integreret i pressens ramme 
så ingen dele rager ud med skader til følge. I pressens nedre 
del er der et opsamlingskar til oliesjatter og smådele. Leveres 
inklusive manometer og to kombinerede plan- og V-blokke.

236770301 30 ton

Trykcylindere 20 ton. 
Momento. Trykcylindere med flad konstruktion for god tilgængelighed hvor 
pladsen er trang. Cylinderene er forsynet med hul til fastgørelse, og stemplet er 
med returfjeder.

244130506

Maskinskruestik
Luna. Af støbejern. Med uhærdede stålbakker med spor i 
oversiden hvoraf den faste er prismeformet. 
Bredde 120 mm

208720300

495,-

4.995,-

Billedet viser 
20 tons værksteds-
presse.
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Stempelkompressor 3.0H-50L
Luna ACB3.0-50TN. Til fuldautomatisk drift, hvilket indebærer automatisk 
start og stop. Driftssikker og godt afbalanceret udførelse med effektiv køling 
og høj virkningsgrad. Leveres komplet med elektrisk motor, kapslingsklasse 
IP 44, trykafbryder, sikkerhedsventil, manometre til tryktank og udgående 
tryk samt regulator og 3 lynkoblinger. Leveres med gummikabel med 
stikprop samt 2 lynkoblinger. 280 l/min.

211660105

Stempelkompressor 5.5H-150L
Luna ACB5.5-150S400. Stationær 2-trins stempelkompressor 
med luftbeholder og remtrukket motor. Oliesmurt. Til 
fuldautomatisk drift, hvilket indebærer automatisk start og stop. 
Leveres komplet med elektrisk motor, kapslingsklasse IP 44, 
gummikabel, trykafbryder, sikkerhedsventil, manometre til tryktank 
og udgående tryk samt 3 lynkoblinger. 530 l/min.

212260103

Kompressor 2.5H-24L
Luna ACD2.5-24. Leveres komplet med elektrisk motor 
– kapslingsklasse (IP 20), gummikabel med stikprop,
trykafbryder, sikkerhedsventil, 2 manometre til tryktank og
udgående tryk samt regulator og 2 lynkoblinger. 195 l/min.

212460307

Luftværktøjsolie
Luna. Er en hvidolie baseret på mineralolie 
uden nogen form for tilsætningsstoffer. 
Olien kan benyttes som luft- og 
tågesmøreolie til roterende værktøjer hvor 
der stilles krav om optimal renhed til olien. 
Olien er raffineret til at kunne benyttes 
som for eksempel blødgører inden for den 
kemisk-tekniske industri. Olien er lugtfri og 
misfarver ikke. 1 liter.

155300106

Kompressorolie
Luna. Anbefales til alle typer mobile og stationære 
stempelkompressorer hvor der foreskrives en 
singlegrade olie SAE 30-kvalitet. 1 liter.

155320104

Lige slange 
med kobling 
10 m
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

1.295,-

8.995,-

4.495,-

219,-

45,-

45,-

TRYKLUFT
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Møtrikspændere
Ingersoll-Rand. En kraftig, slidstærk og pålidelig arbejdspartner som sætter sit 
gode navn og rygte ind på at hjælpe dig med at styrke dit. Slående møtrikspænder 
med dobbelt slagmekanisme. Motorhus/håndtag fremstillet af kompositmateriale. 
Hammerhuset fremstillet af titanium. Ekstra lyddæmpet luftudløb gennem håndtaget. 
Med 360° drejeligt luftindtag. Håndtag og aftrækker udformet for god ergonomi. 
Tilspændingsmomentet variabelt i 4 trin (4=maks. Nm, øvrige har ikke definerede 
værdier). Løsnemomentet ikke indstilleligt (=maks. Nm). Letbetjente reverseringsknapper 
på maskinens bagside. Kan bruges i både bilbranchen og industrien.

261150106 2235 QTiMAX 2.995,- 
119780120 2125   QTIMAX  3.195,-

Vinkelfilemaskine
Luna. Vinklet minimodel 90° til roterende file og slibestifter. Til 
skaftediameter 3 og 6 mm samt 1/4". Forsynet med bagudrettet 
returluft, sikkerhedsaftrækker som forhindrer uønsket start, 
indbygget hastighedsregulering og 360° drejelig slangetilslutning. 
Forsynet med ergonomisk gummiskaft der isolerer mod kulde og 
vibrationer og yder brugeren god komfort under arbejdsgangen. 
Bekvem i brug hvor pladsen er trang.

207380106

Møtrikspænder 1/2"
Luna. Støjdæmpet udførelse. Motorhus af komposit-
materiale. Lav vægt. Ergonomisk gribehåndtag der 
også isolerer mod kulde og vibrationer. 360° drejeligt 
luftindtag. Reversibel – tilspændingsmoment med 
3 trin. Luftudløb gennem håndtaget væk fra 
brugeren. Trinløs aftrækker. Twin Hammer for 
højt drejningsmoment og afbalancerede 
slag. Udformet til professionelt 
værkstedsarbejde. 

207340209

2.995,-

775,-

1.649,-

3.195,-
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Gevindsæt
Gühring Power Tap. Sæt med 7 
maskingevindtappe tilpasset de fleste 
typer metal som fx stål, støbejern 
(legeret og ulegeret) og rustfrit samt 
7 HSS-E bor. Højredrejede spiralspor, 
spiralvinkel 40 grader. Til bundhuller. 
Faselængde 2 gevind. 

241860204

Borsæt
Gühring TiN-tip har blank krop med en TiN-belagt skærende 
del, hvilket giver lavere friktion, lavere krav til skærekraft, 
modstår slitage bedre, og dermed forlænges værktøjets levetid, 
og skærehastigheden forøges. Med tilspidsning for præcis 
centrering, reducering af aksialkraften samt bedre hultolerance. 
Standardbor til boring i stål og stålstøbegods (legeret og 
ulegeret), støbejern og sejjern. Boredybde op til 5 gange 
diameter.

139120100 19 dele

139120209 25 dele

Borsæt
Gühring Type 605. Blanke. Spiralvinkel 35°. 
Spidsvinkel 130°. Med tilspidsning, fra 0.96 mm, 
for præcis centrering, reducering af aksialkraften 
samt bedre hultolerance. Til boring i rust-, syre- og 
varmebestandigt stål, titan og titaniumlegeringer, 
Hastelloy, Inconell, Nimonic. Mål iht. DIN 338.

262390206 25 styks

Universaltang
Teng Tools. Selvlåsende. Riflede indstillelige 
kæber med rørgreb og bidetang. Med udløserarm. 
Forniklet.

74250101

839,-

995,-

749,-

369,-

BOR & GAS

92,-

619,-

Konisk pladebor
Multicut. Sæt med tre trinbor af HSS samt en 
tube borepasta. Toskærs. Trinbor 1 mm interval til 
udførelse af huller i plademetal, plast, laminat m.m. 
Giver gratfri snit uden deformering. I metalkassette.

35401009
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Gasflaske 2000-60
Sievert. Let at transportere. Af stålplade. 
Forsynet med indbygget sikkerhedsventil. 
Gasvækt 0,34 kg.

 -

69,-

Afgraterværktøj
Noga. Med store udskiftelige knive i 
hurtigstål til forskellige afgratninger. 
Knivene er fastgjort i håndtaget så de kan 
drejes, og tilpasser sig automatisk efter 
arbejdsemnets form. Til rør, huller, kanter 
m.m.

65980104

-

Blæselampe
Sievert. Powerjet 2535 Professional er den sidste nye blæselampe med håndtag i dobbeltsprøjtet 
komposit for maksimal komfort og brugervenlighed. Indbygget automatisk tænding – flammen 
tændes og slukkes ved hjælp af trykknappen. Låseknap til lange intervaller, eller når man vil have 
begge hænder fri. Brænderne er udstyret med bajonetfatning til hurtige skift mellem forskellige 
brændere. Afspærringsventil. Genopfyldelig propanflaske P 2000. Til professionelle brugere ved fx 
rørarbejde, airconditionanlæg, fjernelse af maling, krympning. Leveres komplet med håndtag og 
cyklonbrænder 8706. Egnet til alle typer varmearbejder inklusive lodning af rør.



12 13

Hulsavsæt
Luna. Sæt i 7 dele. Bimetal. Af højtlegeret 
hurtigstål med højt koboltindhold i 
tandkanten, sejt værktøjsstål i ryggen. Dette 
giver øget modstandsdygtighed over for 
slid samt øget varmeresistens. En effektiv 
variabel fortanding som giver et hurtigt 
skæreforløb og god spåntransport. Egnet til 
savning af metal, træ og plast. 

243570207

Bajonetsavklinger
Luna. Savklinge med hårdmetaltænder til elektriske bajonetsave. 
Hårdmetaltænder for lang levetid og savning i de hårdeste materialer. 
Individuelt slebne tænder for høj fleksibilitet og skæreevne til de mest 
krævende nedrivningsopgaver. Ekstra tyk for optimal stabilitet. Velegnet 
til bearbejdning af støbejern, konstruktionsstål, hærdet stål, rustfrit stål 
og stållegeringer. Leveres i SB-pakke med 1 klinge.

264440207 150X25X1.75 MM  115,-

264440306 225X25X1.75 MM  149,- 

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

549,-

85,-

TILBEHØR
Fra

115,-
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Vinkelboreforsats
Luna. Til skrue- og borearbejder på svært tilgængelige steder. 
Forsynet med støttehåndtag der kan placeres i forskellige positioner 
Med 1/4"-fatning og et vinkelgear der kan klare op til 57 Nm.

244040101

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 
erhvervsmæssigt. Klingen kan slibes op flere gange.

205772601  216x30 Z50 Trapetz

205772700  216x30 Z24 Skiftevis

245,-

169,-

169,-
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Affedtning Brakleen Pro
CRC. Et kraftfuldt og hurtigt tørrende ren-
gøringsmiddel til bremsedele. Egenskaber: Flere 
aktive komponenter, fjerner effektivt bremsevæske, 
fedt og olie, mindsker knirken fra skivebremser, 
sikker på alle metalflader, efterlader ingen pletter. 
Fordele: Hurtig fordampning og høj rengøringseffekt 
for at minimere driftsstop, behagelig citrusduft.

244920104

Lastspændere 50 mm
Grunda. Standard surrestrop til fastsurring af 
tungere gods på lastbiler osv. Opfylder det svenske 
Vägverkets krav. Orange polyesterbånd med 
indsyede striber for tonnage. Fremstillet iht. EN 
12195-2 og testet af tredjepart.

600100127  2000 kg  10 m 

Rengøringsklud
CRC WIPES MULTIPURPOSE. Universal-
rengøringsklud som effektivt fjerner og absorberer 
olie, fedt, maling, blæk og andet snavs. Effektivt 
rengøringsmiddel som samtidig er mildt og plejende 
for huden. Perfekt i bilen, campingvognen, båden 
eller garagen.

165250101

Universalspray affedtning
Luna. Citrus Cleaner bruges til at rengøre 
og løsne forskellige typer af snavs såsom 
olie, fedt, klistermærker, etiketter, limrester, 
pletter o.l. 400 ml.

165300104

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.

600100077  500 kg

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

600100093  1000 kg  6 m

59,-

79,-

RART AT HAVE

25,-

42,-

49,-

92,-
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Generator
Endress. Let og støjsvag bærbar generator, egnet 
til mindre strømudtag. Kvalitetsmotorerne i Endress 
benzingeneratorer sikrer lang og pålidelig drift med 
minimalt behov for service. Udstyret med olievagt 
samt overbelastningssikring. Generatorerne af type 
syncrone sikrer at du får maksimal spænding ud som 
du kan benytte i dine applikationer. Maks. effekt 230 V 
1-fase. 2 kW. Yamaha 4-takt. 12 V udtag.

262050107

Genopladelig 
stavlygte
Mareld. En stærk lommelygte 
i en lille og praktisk størrelse. 
Skarpt og bredt lysbillede. 
Fokus som er blødt og nemt 
at justere. Lampen går i låst 
indstilling efter 10-15 sekunder, 
herefter kan man slukke 
lommelygten med ét knaptryk 
uden at behøve at trykke sig 
igennem alle trinene. Batteri og 
oplader medfølger. Batteritype 
3.7 V 2600 mAh. 1000 lumen.

690001573

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

197701394  500 ml

Vævtape (Gaffatape)
Grunda. Stærk allround vævtape med 
god vedhæftningsevne. Let at rive af, 
vandtæt, klæber på de fleste overflader. 
Anvendelsesområder inden for byggeri 
og industri såsom reparation, bundtning, 
fiksering og tætning.

500050380  50 m

Affaldssæk
IZI. Ekstra stærk affaldssæk med stor og bred åbning, 
nem at fylde. Fire store bindestropper, nem at binde og 
bære. Revner ikke selvom den punkteres. Blå sæk – 
indholdet er ikke synligt. 125 l, kan klare op til 90 kg.

410460208

369,-

49,-

45,-
45,-

8.695,-
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Værktøjssæt
Teng Tools TCMM1001N. Værktøjssæt med 1001 dele. Leveres i 
værktøjsboksene TC803N og TC806NF samt montørvogn TCW810N. Beslag 
TCF01 til fastgørelse af mellemboksen til værktøjsvognen medfølger.

122390107

15.995,-

Værktøjssæt
Teng Tools TCMME11A. 
Værktøjssæt med 333 dele 
som er fordelt i Teng Tools 
opbevaringssystem udfræset 
i tre forskelligt farvede lag 
EVA-skumplast. Leveres i 
værktøjsvogn TCW807N.

173790106

8.495,-

Værktøjssæt
Teng Tools TCM 282. Værktøjssæt 
med et basissortiment af værktøj, 
282 stk., i TT-værktøjssæt. 4 udtræks-
skuffer er tomme – her kan du fylde 
op med flere TT-sæt fra Teng Tools’ 
sortiment. Stabilt håndtag, kraftige hjul 
og kombinationslås. Vogn TCW807N 
med 7 kuglelejede udtræksskuffer.

237900105

18.795,-

Værktøjssæt
Teng Tools TCMM622N. 
Værktøjssæt med 622 dele i 
værktøjsvogn TCW207N. Vognen 
har to faste og to lænkehjul 
med bremse. Forsynet med 7 
kuglelejrede låsbare skuffer, 
hvor kun én skuffe kan åbnes 
ad gangen. Kombinationslås 
medfølger. Kraftigt håndtag til 
transport af vognen.

262860109

24.995,-




