
Aanbiedingen geldig t/m 29 februari 2020. Prijzen excl. BTW

Schroevendraaierset VDE
16-delige set VDE-wisselklingen met gereduceerde 
klingdiameter. Elk 154 mm lang om diepliggende schroe-
ven te kunnen bereiken. Geleverd in robuust riemetui. 
647.124.1461 VAN  91,02

45,00
Varitrex Teleprof
Lichte telescopische ladder. Voor vele professionele  
werkzaamheden inzetbaar. Dankzij telescopisch Telelock 
vergrendelingsmechanisme multifunctioneel te gebruiken, 
bijvoorbeeld bij ongelijke ondergronden. Extra veiligheid door 
3-PIN Autolocking® scharniersysteem, die het scharnier borgt 
in elke positie. Neemt bijzonder weinig ruimte in bij transport. 
143.265.8533-34

5 

jaar
garantie

 

150 kg
MAX.

NEN
2484 

Professioneel 
gebruik 
(Arbo)

Uniek Telelock® 
vergrendelingsmecha-
nisme maakt meerdere 
werkhoogtes mogelijk

Artikelnummer Type Max. werkhoogte Normaal Nu
143.265.8533 4x4 5,00 meter € 421,00 e 355,00
143.265.8534 4x5 6,25 meter € 511,00 e 429,00

VANAF  421,00

355,00

Multi-

functioneel

16-delig

Handschaar ROCUT TC42 
Voor kunststof buizen voor het doorsnijden van PP-, PE-, PEX-, PB- en PVDF-
buizen tot Ø 42 mm. Beschikt over o.a. een roestvrijstalen mes, breed buisop-
legvlak voor nauwkeurige rechthoekige snede en een rubberen handgreep voor 
uitstekende grip.
724.186.0771

VAN  56,25

39,95

4-7 februari 2020
Stand 09B040

WIN

Fantastische prijzen!

Bezoek ons op de VSK beurs en maak 
kans op een van de vele prijzen!

Voor meer informatie, zie de flyer in deze brochure of in uw Probin vestiging.
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109,00

179,00

85,00

Radio DAB+PRO
Met deze bouwradio kunt u zowel via FM als DAB+ zuivere 
radio ontvangen. Ook wanneer u via uw smartphone 
muziek wilt luisteren kan dit via de aux-ingang. Deze 
bouwradio is bestand tegen regen, vuil en stof en werkt op 
batterijen of netstroom. Met slagvaste behuizing van ABS 
kunststof. Geleverd excl. batterijen.
886.731.4361

Soloworker Bluetooth
Gemakkelijke DAB+ FM Radio met Bluetooth. 20 voorkeuze 
zenders en metalen clip aan achterzijde voor bevestiging aan 
uw riem of in borstzak. Incl. aux-ingangen en oplaadbare accu. 
Schokbestendig en IP64 gecertificeerd. Gemiddelde speeltijd  
op één laadbeurt: 6-8 uur.
886.731.4336

Teambox TBX1
Bouwradio met DAB+, FM ontvangst met RDS zenderinformatie en 
Bluetooth. 10 voorkeuze zenders in FM en DAB+. Daarnaast een 
USB ingang en Aux ingang voor afspelen van o.a. MP3. Voorzien van 
equalizer en ingebouwde "Long-Player" Lithium accu.
886.731.4366

High power 2-weg speakers 25W
IP65 - Regen-, vuil- en stofbestendig!

Schokbestendig

6-8 uur speeltijd

IPX4  Regen-, vuil- en stofbestendig

Rockhart BT
Bouwradio met DAB+ Digitale Radio en FM ontvangst met RDS zender-
informatie en bluetooth. Voorzien van twee aux-ingangen voor externe 
MP3 speler en een USB stroomuitgang 5V voor het laden van een 
mobiele telefoon. Oplaadbaar met NiMH batterijen (8 x D) en voorzien 
van 3 m snoer. 
886.731.4364

VAN  369,00

339,00
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VAN  362,00

319,00

Multimeter FL-179
Indrukwekkende True RMS 
meter met een basisnauwkeurig-
heid van 0,09%. Met digitaal, 
verlichte display en zeer geschikt 
voor het meten van stroom, 
frequentie, capaciteit, weerstand 
en temperatuur. Tevens ook in 
te zetten voor een doorbel- en 
een diodetest. Registreert zowel 
minimale als maximale waarden, 
maakt gebruik van een 9V bat-
terij. Veiligheid CAT IV: 600V, CAT 
III: 1000V. Gewicht 420 gram.
628.125.2576

219,00

Spanningstester digi-lcd T150
Deze verbeterde tweepolige spanningstester, is robuuster 
dan ooit en zelfs 6 keer steviger dan voorgeschreven. 
De spanningstester kan weerstand meten tot 2kΩ 
en is te gebruiken voor het testen van differentieel-
schakelaar 30mA en het draaiveld. Inclusief 
4 mm meetpennen en ingebouwde zaklamp-
functie. Veiligheid: CAT IV / 600V.
628.125.2525

Elektrische tester T6-600
Meet spanning tot 600V AC via de open 
vork, zonder meetsnoer om contact te 
maken met actieve spanning. Met deze 
elektrische tester is het niet nodig om 
kappen te openen of draadmoeren te ver-
wijderen. Bij draden tot maximaal AWG 
4/0 (120 mm2), met een belasting tot wel 
200 A. Het display met achtergrondver-
lichting en de HOLD-knop zorgen ervoor 
dat u de meting makkelijk kunt aflezen.
628.125.2533

148,00

Multimeter 115 True RMS
Nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en het gebruiksgemak van de Fluke 
True RMS multimeters komen tot uiting in deze robuuste digitale hand-
multimeter. Naast de standaard en true RMS functies voor het meten 
van volts, ohms en ampères, kunnen ook capaciteit en frequentie metin-
gen gemaakt worden. Daarnaast kan u een diodetest functie gebruiken 
of doorbeltest. De grote display 
met witte led-achtergrond-
verlichting zijn absolute 
voordelen. Werkt op 9V 
blokbatterij die zorgt voor 
200 uur gebruiksduur. 
De Multimeter 115 valt in 
meetcategorie CAT III 600V. 
AC/DC Stroom: 10A.
628.125.2527

211,00



 Volg ons op              4

Video-endoscoop FVE 150
Voor de inspectie en controle van ontoegankelijke plaatsen. 
Foto's en video's kunnen worden opgeslagen voor 
documentatie doeleinden. 
801.191.1090

• 1 m lange flexibele zwanenhals met camera voor optische 
    inspectie van ontoegankelijke plaatsen
• Camerakop met led-verlichting
• Beeld direct te zien op lcd kleurenscherm
• 180° beeldrotatie d.m.v. een druk op de knop
• 2 GB SD-kaart meegeleverd (ondersteunt tot 8 GB)
• Datum en tijd aanduiding op het display
• Directe overdracht van beeld op tv of notebook

VAN  289,00

259,00

Thermometer + vochtig- 
heidsmeter FHT 100
Complete handzame meter voor  
het meten van de luchtvochtigheid  
en de temperatuur. Toepasbaar  
voor o.a. milieu-monitoring,  
loodsen, productie-installaties  
en kassen. Incl. koffer en batterij.
801.125.3008

VAN  249,00

199,00
Elektronische meter Multi-Digit Pro +
Elektronische hoekmeter, elektronische hellingmeter en laserwaterpas 
in één. Gemakkelijk en nauwkeurig. Incl. etui en batterijen. 
801.192.4310 

• Gelijktijdige digitale weergave van hoek en helling
• Hoekmeting in graden, helling in graden of procenten
• Afleeswaarde draait mee!
• Automatische uitschakeling
• HOLD-toets voor het opslaan van meetwaarde
• Vergrendeling op 180° voor verlenging als waterpas
• Uitklapbeen kan in iedere positie worden vergrendeld
• Laserstraal voor het verlengen van het werkbereik
• Schroefdraad ¼”

2-in-1

VAN  139,00

119,00

VAN  299,00

259,00

1 meter lange
zwanenhals

Lijnlaser FLG 40-PowerCross Green Plus
Uitgerust met "het nieuwe groen" waardoor de zichtbaarheid 6 keer beter is en de levensduur van 
de laser langer. Voorzien van een in hoogte verstelbare wandbeugel. Voor horizontaal en verticaal 
nivelleren en uitlijnen. Laserlijn loopt door tot boven de laser en de lijnen kunnen manueel ge-
projecteerd worden. Ideaal voor het uitlijnen op de wand, vloer en plafond. En voor het waterpas 
stellen en rechte lijn projecteren.
801.191.1052

Geleverd met:
• Li-Ion accupack
• Oplader
• Wandbeugel
• Set batterijen
• Gewatteerde draagtas
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Waterpas (Big)REDM 3
Een nieuwe generatie magneet-waterpassen voorzien van zeer sterke neodymium 
magneten in een gepatenteerde inbouwmethode met een glad meetvlak.  
Gemakkelijk schoon te maken en daardoor altijd optimaal meten met  
de hoogste nauwkeurigheid óók bij omslagmeting. 
543.192.0145-47 / 0164-67

Artikelnummer Type Lengte Nu
543.192.0145 REDM 3   60 cm e   59,00
543.192.0146 REDM 3   80 cm e   69,00
543.192.0147 REDM 3 100 cm e   75,00
543.192.0164 BIGREDM 3 120 cm e   95,00
543.192.0165 BIGREDM 3 150 cm e 109,00
543.192.0166 BIGREDM 3 180 cm e 119,00
543.192.0167 BIGREDM 3 200 cm e 125,00

Digitale hellingmeter ENW25
Een handige elektronische waterpas IP65 met verlicht display en een hoge nauwkeurigheid in zakformaat. 
Uitlezing van de hellingshoek instelbaar op °, %, mm/m en in/ft. "Hold"-functie voor het opslaan van 
meetwaarden en het overnemen van hoeken. Vele toepassingen waarbij bijvoorbeeld een akoestisch 
signaal onmisbaar is of vaak hoeken gemeten moeten worden bij rookgasafvoeren en leidingen. 
543.192.0905

GO! Waterpas
Handige zakwaterpas met hoge meetnauwkeurigheid van 1 mm/m. Bij de 
Go! Magnetic zelfs 0,75 mm/m te garanderen. De Go! is te gebruiken voor 
de meest uiteenlopende klusjes. Voorzien van SOLA Focus libel voor 4 x 
beter, sneller en nauwkeuriger aflezen. De Magnetic is ideaal voor gebruik 
op buizen en het monteren van inbouw contactmateriaal.
543.192.4389-93

Artikelnummer Omschrijving Nu
543.192.4390 Waterpas GO! Magnetic e 10,00
543.192.4391 Waterpas GO! Magnetic clip e 13,50
543.192.4389 Waterpas GO! e   8,00
543.192.4393 Waterpas GO! Clip e 11,00

Aftekenwaterpas 40 cm
Een 40 cm aftekenwaterpas met verschillende maatverdelingen én 4 
schuiven. Zo kan men een voor ingestelde maat gemakkelijk aftekenen.  
De speciale normmaat van 71 mm maakt het mogelijk inbouw dozen 
exact horizontaal of verticaal te positioneren en af te tekenen. 
543.192.4311

VANAF

59,00

VANAF

8,00

25,00

MRMI Installatie waterpas
De MRMI Installation van SOLA is speciaal ontwikkeld voor metingen bij 
installatiewerkzaamheden. 
543.192.4314-15
 
• De opgedrukte schaalverdeling met gangbare installatiematen maakt een 
    eenvoudige en snelle overname van installatiepunten mogelijk
• Breukvaste horizontale libel met 4 ringen voor weergave van 2% afschot
• Extra sterke neodymium magneten in de zijkanten voor optimale hechting 
    aan metalen oppervlakken
• Praktische V-groef voor het plaatsen op buizen

Artikelnummer Lengte Nu
543.192.4314 40 cm e 35,00
543.192.4315 100 cm e 59,00

De musthave voor elke 

loodgieter & installateur!

Handig!

VANAF

35,00

119,00
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VAN  529,00

425,00

Varitrex Teleprof Flex 4x4
Functionele vouwladder voor intensief professioneel 
gebruik. De telescopisch uitschuifbare poten maken 
de ladder ideaal voor ongelijke ondergronden.
Slechts 12,5 kg.
143.265.8509

Max. belasting 150 kg

11-TREEDS  337,00

269,00

Handige 
toolbag

Veilige 
stabiliteitsbalk

Veilig in- en 
uitschuiven

Telescopische ladder  
Smart Up Pro
Eerste telescopische ladder met een geïntegreerde 
muurafhouder en toolbag. Voorzien van een stabiliteits-
balk en anti-slipvoeten voor extra veiligheid, extra diepe 
sporten voor prettig staan op de trap. Het soft-close 
systeem maakt het mogelijk de ladder heel geleidelijk  
in te schuiven waarbij uw vingers beschermd zijn.  
De geïntegreerde toolbag is handig voor gereedschap 
wat u direct stand-by moet hebben. Met 11 tredes  
(max. werkhoogte 420 cm). 
143.265.2540

Tele-
scopisch

Taurus TGB/TDO
Zwarte enkel (TGB) en dubbel (TDO) oploopbare industrietrap. Antislip-coating op de 
steunbeugel voor extra grip. Zwarte coating is vuilafstotend en geeft niet af. Voorzien 
van 2 bordessen en omsloten scharniersysteem voor extra stabiliteit.
143.265.2003-12 / 2102-12

5 

jaar
garantie

 

150 kg
MAX.

NEN
2484 

Professioneel 
gebruik 
(Arbo)
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NEN
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(Arbo)

5 

jaar
garantie

 

150 kg
MAX.

NEN
2484 

Professioneel 
gebruik 
(Arbo)

Artikelnummer Treden Nu
Enkel oploopbaar
143.265.2003 3 € 165,00 
143.265.2004 4 € 185,00 
143.265.2005 5 € 205,00 
143.265.2006 6 € 235,00
143.265.2007 7 € 279,00
143.265.2008 8 € 295,00
143.265.2010 10 € 369,00
143.265.2012 12 € 429,00

Artikelnummer Treden Nu
Dubbel oploopbaar
143.265.2103 2 x 3 € 189,00
143.265.2104 2 x 4 € 209,00
143.265.2105 2 x 5 € 239,00
143.265.2106 2 x 6 € 269,00
143.265.2107 2 x 7 € 305,00
143.265.2108 2 x 8 € 349,00
143.265.2110 2 x 10 € 439,00
143.265.2112 2 x 12 € 529,00

3-TREEDS DUBBEL 
OPLOOPBAAR VANAF

189,00
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Liquid Rubber HBS-200
Universele, duurzame, water-, luchtafdichtende en 
beschermende coating. Makkelijk verwerkbaar en 
weer- en uv-bestendig. Geschikt voor het afdichten en 
beschermen van vele materialen zoals beton, metaal, 
steen, hout, bitumen, zink, pvc, EPDM etc. Tevens 
beschermt het tegen erosie en corrosie. Het maakt 
het de ideale afdichter en coating!
473.573.0765-67

Artikelnummer Inhoud Nu
473.573.0765 310 gram e   4,75
473.573.0766 1 liter e 18,50
473.573.0767 5 liter e 75,00

VANAF

4,75

AllroundWork Winterjack 1148
Wind- en waterbestendig winterjack met een geweldige pasvorm voor optimaal 
comfort en echte allround prestaties op het werk. Volop ruimte voor profilering.
1148.9504 / 1148.1804

• Wind- en waterbestendige buitenstof
• Ripstop-stof en gecoate binnenkant voor extra duurzaamheid
• Verlengde rug en winddichte kraag
• Reflecterende biezen voor een verhoogde zichtbaarheid
• Zakken om handen te warmen, houder voor ID-badge 
    en binnenzakken voor pennen

Artikelnummer Kleur
1148.9504 Navy-Black

1148.1804 Grijs-Zwart

HBS-200 tape
Geschikt voor (nood)reparaties. Ook geschikt in combinatie met  
HBS-200® Liquid Rubber bij grote naad-, kier- en scheuroverbruggende 
toepassingen en voor het opbouwen van laagdikte. 
473.578.1252

PER ROL

7,50

75 mm x 5 m x 1 mm

PER STUK

89,00
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Gereedschapszuiger  
IPULSE L-1635 Premium
Professionele gereedschapszuiger met TNO prestatietoets. Geschikt 
voor de zwaarste taken op de bouw of werkplaats. Uitermate geschikt 
voor het afzuigen aan de machine bij boren, frezen, zagen, slijpen en 
schuren. De 1600 watt stofzuiger kan onder andere hout, lakresten, 
cement, steen en gips opzuigen. Sensoren meten de belasting van de 
vervuiling en maken tijdens het zuigen de filters schoon door middel 
van elektromagnetische schudinrichting. Geschikt voor zowel droog- 
als natzuigen.
994.750.0049

Incl. GRATIS Systainer 
Starbox type 2

Unifix Adapterplaat
Universele adapterplaat die op alle starmix iPulse en ISC Compact 
modellen past! Gemakkelijk te monteren en vergrendelen en tevens een 
betrouwbare en stabiele bevestiging van de gereedschapsboxen op de 
zuigerkop. Op de adapterplaat passen diverse boxen van verschillende 
fabrikanten als Metabo, Bosch, Hikoki en meer! Ook handig is de kabel-
haak met stekkerfixatie en slangomwikkeling op de zuigerkap.
994.750.0401

85,00

599,00

VAN  625,00

439,00

Gereedschapszuiger ISC L-1625 Premium
Deze 1600 watt gereedschapszuiger is geschikt voor inzet in de 
industrie, werkplaats of op de bouw. Voor het afzuigen direct aan 
de machine bij boor-, frees-, slijp- of zaagwerk in beton, gips, steen, 
cement, hout en lak. U kunt hiermee zowel droog- als natzuigen.
994.750.0025

1600 watt
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Luchtfilterbox aircleaner
Compacte, stille, maar vooral zeer lichte stoffilterbox 
voor kwartsstoffiltering. Hierdoor wordt schadelijk 
fijnstof in de filters opgezogen en stofvrije lucht uitge-
blazen met een capaciteit van 700 m 3 per uur. Zeer 
robuust. Softe buitenzijde voorkomt het beschadigingen 
van deurposten e.d. Perfect geschikt voor bijvoorbeeld 
inpandige badkamers. Afmetingen 49x49x48 cm. 
Extreem stil.
358.717.2370

358.717.2370 
Airbo stoffilterbox 

aircleaner

Filtermodule 1 (F7)

Filtermodule 2
(Hepa klasse H13)

Filterdoek

49
 c

m

49 cm

Tot wel 99% stofreductie!

Filtert 700 m3 p/uur

Slechts 11 kg

Afzuigkap 125 mm Airchaser
Deze stofafzuiging voor het sleuven frezen met de 125 mm haakse slijper 
is dé oplossing om op de juiste manier stof af te zuigen. Ideaal aan deze 
uitvoering is dat de afzuiging werkt op wieltjes waardoor je eenvoudig 
langs oppervlakten gaat. Extra handig is het feit dat je eenvoudig de 
zaagdiepte instelt op deze afzuiger en zo altijd op de juiste diepte werkt!
358.750.0922

• Geschikt voor: Het frezen van sleuven d.m.v. meegeleverde  
    verloopmoeren
• Zaagwerk: abrasieve materialen, betonmaterialen, steensoorten
• Zaagdiepte: instelbaar tot ca. 35 mm
• Afmeting: geschikt voor 125 mm slijpers

44,50
Airchaser

Afzuigkap 125 mm Airduster 
Deze universele afzuigkap is onmisbaar als u op een 
goede manier al het stof wil afzuigen met uw haakse 
slijper. Deze afzuigkap is zeer licht en ideaal in het ge-
bruik en past op vrijwel elke haakse slijper. Werk vanaf 
nu stofvrij!
358.750.0920

26,95

899,00

Stofzuiger AIRBO AMS 615A 
De AIRBO AMS 615A is een krachtige en compacte 
620W 15L stofzuiger. Ideaal voor de servicemonteur, 
installateur en onderhoudsmonteur. Dit model is  
uitgevoerd met een ingebouwde inschakelautomaat  
en beschikt zelfs over een blaasfunctie! Leverings-
omvang: 3 meter slang, RVS zuigbuizen set, (combi)
zuigmonden en filterzak.
358.750.0014

• Voltage: 230V
• Luchtverplaatsing: 48 l/sec
• Capaciteit: 15 liter
• Filterklasse: M (HEPA13)
• Gewicht: 12,5 kg

Met GRATIS
opbergbox

t.w.v. e 99,00

549,00

Klop Innovations 
AirDuster 125

Nieuw

Nieuw
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11,10

92,50

Haak-kabelmes
Draadstripmes met haakmes. Draaibaar binnenmes en  
kartelbout voor het snel instellen van de snijdiepte en  
compleet met reservemes. Werkbereik Ø: 8-28 mm.
839.101.1419

Gatzaagset 16-delig
Gatenzagenset 16-delig met 16-76 mm bimetalen  
gatzagen. Voor het snijden van gaten in ongelegeerd  
staal, aluminium, gietwerk, koper, brons, hout en kunst- 
stoffen. Snijdiepte 38 mm speciaal voor elektriciens en elk 1  
opnameschacht in de maten 9,5 en 11 mm 1 reservespiraalboren. 
Levering in een koffer.
839.101.1202

Pijpsnijder  3-35 mm
Buizensnijder voor buizen 1/8-1 3/8 inch. Werkbereik 3-35 mm v. buizen 
van aluminium, koper en RVS tot max. 2 mm. Slede en draaiknop van 
zinkpersgietwerk met staal gelagerde aanzet-snel spindel snijwiel Ø 19. 
Reservesnijwiel in de draaiknop.
839.101.0957

Buizenschaar
Kunststofbuizenschaar met snijbereik 0-35 mm voor het snijden van PP/
PE/PB/PVDF. Gemakkelijk, snel en nauwkeurig snijden met minimale 
kracht door verbeterde krachtoverbrenging. Klingen direct verwisselbaar 
zonder gereedschap. Gemaakt van magnesium persgietwerk, zeer licht 
en robuust met Inox-mes. Uitvoering: automatisch terugtrekken van mes.
839.101.0962 0-35 mm
839.101.0963 0-42 mm
839.101.0966 0-50 mm

VANAF

32,05

Pijpsnijder  3-16 mm
Mini-buizensnijder voor het snijden van dunwandig metalen buizen, 
koper en aluminium. Lichaam, slede en draaiknop van zinkpersgiet-
werk. Snijwiel Ø 19 mm. Voor buizen 1/8-5/8 inch werkbereik. 
839.101.0951

Led straler 50W  accu 14,8V
Led-straler van 50W met 800-4500 lumen. Li-Ion accu 5200 mAh 14,8V en 
IP54 gecertificeerd. 48 krachtige SMD-led's en instelbare verlichtings-
hoek, verticaal 90 graden en horizontaal 180 graden. Met laadniveau- 
indicator en robuuste behuizing en praktische handgreep maken univer-
seel gebruik mogelijk. Oplaadtijd: ca. 3,5 uur.
839.782.1010

Inclusief power- 
bankfunctie! 134,50

16-delig

Nieuw

180º 
draaibaar

90º 
kantelbaar

29,95

8,50
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Met
ratelfunctie

Ooievaarbektang 2616 VDE
Met halfronde lange precisiebek en getande grijp-
vlakken. Met snijkanten voor middelharde draad 
Ø 3,2 mm en harde draad Ø 2,2 mm. Snijkanten 
extra inductief gehard. 61 HRC. Vanadiumstaal,  
in olie gehard en getemperd. 1000V-geïsoleerd. 
353.100.0705

Combinatietang 0306 VDE 
Met verchroomde kop en speciaal gelegeerde 
gereedschapstaal. Uitgevoerd met zijsnijder 
voor hard en zacht draad, max. Ø 12 mm.  
353.102.0323

180 mm

VAN  31,15

22,50

VAN  24,55

17,50

Striptang 1106 VDE 
Geïsoleerd met zware grepen. Exact in te stellen 
stelschroef, openingsveer en handige éénhand-
verstelling door inliggende kartelmoer. 
353.100.2504

VAN  28,60

22,50

Kabelschaar 9516 VDE
Knipt keurig glad af zonder te vervormen. Gemakkelijke snede met éénhand-
bediening. Geschikt voor het knippen in koperen en aluminium kabels. Met 
voor- en nasnede (1ste en 2de snede) kunnen ook kabels tot Ø 20 mm worden 
geknipt. Niet geschikt voor staaldraad en hardgetrokken koperdraad.  
VDE goedgekeurd, 1000V geïsoleerd en volgens DIN EN 60900.  
353.106.0117

VAN  56,60

40,00

160 mm

200 mm

200 mm

25,00

Moersleutel 9031 
Speciale verstelbare moersleutel. Heeft een 
40% grotere bekopening vergeleken met nor- 
male verstelbare moersleutels van dezelfde  
afmeting, samen met een comfortabele greep-
lengte en laag gewicht.
540.123.0031 

38 mm

Grote

bekopening

Sleuteltang 8603 
Een sensationeel stuk gereedschap van ongeëve-
naarde kwaliteit. Met één gereedschap schroeven, 
grijpen, vasthouden, samenpersen en buigen. Kan 
moeren aan tot 46 mm! Werkt razendsnel want, je 
hebt met één druk op de knop direct de juiste grip. 
Ook snel werken mogelijk volgens het ratelprincipe.
353.102.1561-62

Artikelnummer Lengte Nu
353.102.1561 180 mm e 34,95
353.102.1562 250 mm e 39,95

VANAF

34,95
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Stiftsleutelset multicolour 
Handige 9-delige inbussleutelset met  
gekleurde inbussleutels voor snellere  
herkenning van maten. Compact mee te 
nemen, open te klappen middels clip, 
waarbij de sleutels goed bestand zijn tegen 
corrosie. De thermoplastische hoes maakt 
veilig werken bij lage temperatuur mogelijk. 
Met de Hex-plus wordt voorkomen dat 
schroeven beschadigen en is er 20% meer 
krachtoverbrenging.
647.120.0593

Momentsleutelset 2,5 - 25 Nm
20-delige set in een handige etui met de meest gangbare doppen en lange bits. De set 
bestaat uit: Tx-bits 15-20-25-27-30-40 x 50 mm lang, 1x PH2x50 mm, 4x inbusbits 3-4-
5-6 mm x 50 mm, 6 Zyklop doppen, 1 adapter ¼ buitenzeskant naar ¼ buitenvierkant en 
1 Zyklopverlengstuk met vrijloophuls kort.
647.120.0493

Uitklapbaar

20% meer kracht-
overbrenging

Let op voorgeschreven 

aandraaimoment!

VAN  37,74

25,00

Joker steek- en ringratelsleutelset 4-delig
Krachtige steek- en ringratelsleutelset in etui. Voorzien van open bek, 
klemplaat en eindaanslag. Zeer geschikt voor smalle ruimtes door 30° 
draaihoek steeksleutel. En ringratel met 80 tanden.
647.120.2306

Inhoud: Steek-ringratelsleutels 10, 13, 17 en 19 mm

4-delig

VAN  118,57

75,00

Doppenset Zyklop 1/4" 8100 SA
De Zyklop Speed-ratels zijn echte sneldraaiers: door de combinatie 
van vliegwielconstructie met een vrijloophuls is snel draaien van de 
moer/schroef mogelijk. De Zyklop Speed verenigt de voordelen van 5 
rateltypen in één ratel. Kan ook als schroevendraaier worden gebruikt. 
28-delig.
647.122.0116 VAN  174,75

85,00

20-delig
VAN  299,65

155,00



Uitsluitend A-merken 13

99,00

Kraftform Kompakt met Knipex tang
14 VDE-wisselklingen in robuust riemetui. Inclusief 2 
handgrepen en 1 Knipex elektro-installatietang.
647.124.5183

Kraftform Kompakt W1
Complete set in een fraai etui. Geleverd met 
o.a. een VDE-handgreep en 12 VDE-wissel-
klingen, een Joker dubbele steeksleutel met 
vasthoudfunctie én een Zyklop speed ¼” ratel 
met 8 doppen, een universele bithouder, 
7 bits van 25 mm, een schroefklauw 
en spanningszoeker. 
647.122.0126

Doppen van
5,5 - 13 mm

12 smalle
VDE-klingenVDE-handvat

1 Joker steeksleutel 10x13

Spannings-
tester 247

Ratel Zyklop 1/4”

Klauw voor 
schroeven

35-delig

Zéér compleet

VAN  177,86

99,00

Kraftform Kompakt VDE 16-delig Torque 
16-delige VDE-momentschroevendraaierset met verwisselbare
bits. Inclusief 14 bits (waarvan 11 met gereduceerde bitdiameter)
met geïntegreerde veiligheidsisolatie. VDE-momentgreep met
instelbaar moment van 1,2 - 3,0 Nm en handgreep 817 VDE.  
Uitermate geschikt voor bijvoorbeeld schakelautomaten met  
voorgeschreven draaimoment! Incl. tas.
647.124.0097

Inhoud:
• 1x 7400 VDE Kraftform momentgreep
• 1x 817 VDE Kraftform-handhouder
• Wisselbits, L=154 mm: sleuf 0,4x2,5 / 0,6x3,5 / 0,8x4 / 1x5,5 mm 
• Kruiskop Phillips PH 1/PH 2 
• Kruiskop Pozidriv PZ 1/PZ 2 
• Torx T 10/15/ 20/25 
• Plus/minus SL/PZ 1/2
• Tas

Nieuw

16-delig

16-delig

VAN  239,00

129,00
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Draadeindschaar DSC102ZJ
Geschikt voor het knippen van draad M6 tot M10. Draadeind is direct 
gereed voor gebruik, creëert een zuivere draad waar moer direct opge-
draaid kan worden. Compact en licht in gewicht. Flexibel inzetbaar met 
zowel 14,4V als 18V accu. Met koolborstelloze motor. Incl. Mbox.  
Excl. accu’s en lader. 
428.108.1502

Knabbelschaar DJN161ZJ
Handige accu knabbelschaar met een max. capaciteit van 1,6 mm in staal. 
Ligt fijn in de hand dankzij de smalle, ergonomische handgreep en prettige 
gewichtsverdeling tussen kop en accu. Voet is instelbaar in vier standen. 
Uitgerust met herstartblokkering. Incl. Mbox. Excl. accu’s en lader.
428.235.8049

379,00 639,00

Accuboormachine 18V DDF481ZJ
Deze machine is uiterst sterk, voor zware boor-/schroefklussen met grote 
diameters. Hij is voorzien van een nieuwe generatie koolborstelloze motor 
en is daardoor nog krachtiger en energiezuiniger. Excl. accu’s en lader. 
428.230.2217

159,00

Accu-combihamer DHR242RTJV
Indrukwekkende 18V combihamer met verhoogde producti-
viteit door efficiënte koolborstelloze motor. Combineert bo-
ren en stof afzuigen in één. Heeft slagkracht van 2,0 Joule 
en is tevens beschermd tegen overbelasting, oververhitting 
en diepontlading van de accu. Door de bijzonder compacte 
vorm en gering gewicht van 3,3 kg is deze bijzonder prak-
tisch toepasbaar in plafond, vloer als muur. Kan in beton 
gaten maken tot wel 24 mm. Geleverd incl. 2x 5.0Ah accu, 
snellader, Mbox en stofafzuiging!
428.230.2458

Boren én stof
afzuigen in één!

Slagenergie 2,0 Joule

VAN  539,00

489,00

Incl. Mbox
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Muurslijper MS1706 FR set
Sterke 1400 watt muurfrees met een zaagdiepte tot 35 mm en een groefbreedte 
tot 30 mm. Zowel een schuivende als trekkende snede tot bijna in de hoek 
mogelijk. Stofafzuiging gegarandeerd door gesloten beschermkap. Voor snedes 
in muurwerk, kalksteen, beton en gasbeton. Geleverd incl. 2 extra diamantjet 
zaagbladen, zijhandgreep, klikspanmoer en meer toebehoren in robuuste 
transportkoffer.
265.235.1817

Max. groefbreedte 30 mm
Max. zaagdiepte 35 mm

Vermogen 1400 watt

Accu boorschroefmachine 18V/5Ah 
Koolborstelloze motor met een hogere efficiency en een 
langere levensduur 4-traps overbrenging met max. 4200 
min-1 voor hoogste boor- en schroefefficiency. Metalen 
snelspanboorhouder met aanloopring en met automatische 
vergrendeling. Inclusief te bevestigen extra handgreep, 
gordelclip en reservebithouder, 2 accu’s 18V/5Ah, oplader 
en geleverd in koffer!
265.230.2101

Mét GRATIS 3e accu!

429,00

Laser-afstandsmeter ADM 60 Li
Inclusief transporttas, USB-kabel en USB-oplader.
265.190.4060

• Lengte-, oppervlakte- en volumeberekening in meeteenheden:  
    m/mm, inch/voet
• Berekenen van hoogtes met indirecte afstandsmeting  
    (enkel en dubbel pythagoras)
• Schildersfunctie, automatische sommenberekening van afzonderlijke 
    wandoppervlakken met dezelfde hoogte.
• Heeft 4 referentiepunten
• 1/4" schroefdraadverbinding voor statieven
• Nauwkeurigheid ± 3 mm
• Max. arbeidsbereik 0,15 - 60 m
• Zichtbare laserdioden< 1 mW, 635 Nm en laserklasse 2

95,00

Nieuw

VAN  662,00

499,00
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Boorschroefmachine BS 18 LT BL 
Quick body (METALOC)
Compacte constructie voor universele en veeleisende werkzaam- 
heden. Met Quick wissel boorhouder-bithouder. Brushless- 
motor toegepast voor snel werken en maximale efficiëntie bij  
boren en schroeven. Inclusief geïntegreerd werklicht. Met praktische  
riemhaak en bithouder naar keuze. Zeer hoog vermogen en veilig laden  
door de Ultra-M-Technologie.

Basisset LiHD 4.0 + 5.5 Ah (METALOC)
Bestaat uit één accu ME1840 18V 4,0Ah, plus accu ME1855 18V 5,5Ah.  
Inclusief oplader ASC 30-36 en Metaloc-koffer. Geschikt voor de  
starter die snel aan de slag wil gaan.
409.230.3195

SETPRIJS: VAN  599,00

399,00+

+

Boorhamer KHEV 5-40 BL
Combihamer met 2 functies: hamerboren en beitelen. 
Maximale boorvoortgang en hoog breekvermogen door 
onderhoudsvrije brushless-motor en krachtig schroefme-
chanisme. Max. aantal slagen per minuut: 2900, 1150 watt. 
Incl. anti-slip handgreep, boordieptegeleider, smeermiddel, 
reinigingsdoek en kunststof koffer. 
409.230.0551

Eerste kwartaal 2020 GRATIS full service

CAS Cordless Alliance System

100% uitwisselbaar met meer dan  
140 machines van verschillende  
fabrikanten in de klasse van 18 Volt!

Haakse slijper W 18 LTX body (METALOC)
Slanke constructie voor moeiteloos werken in nauwe ruimtes of boven het hoofd. Beschikt 
over gereedschapsloze schijfwissel en overbelastingsbeveiliging tegen oververhitting van 
de motor. Inclusief beschermkap, steunflens, snelspanmoer, extra handgreep, stofbescher-
mingsfilter en Metaloc-koffer. Werkt optimaal op 5.5Ah accu!

VAN  669,00

549,00

Set aanbieding
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Accu-haakseslijper AGC 18-125 Li EB-Basic
De nieuwe accu-haakseslijper is 100% stofbestendig en voorzien van een  
krachtige koolborstelloze EC-TEC-motor. U werkt comfortabel dankzij 
minimale trillingen en het ergonomische ontwerp.
575343

Accu-tegelslijper DSC-AGC 18-125 FH Li EB-Basic
De nieuwe accu-tegelslijper is 100% stofbestendig en voorzien van een krachtige 
koolborstelloze EC-TEC-motor. Dankzij de afzuigkap wordt 95% van het stof direct 
richting de stofzuiger getransporteerd. De afzuigkap biedt vrij zicht op de afteken-
lijn dankzij de open constructie en kan eenvoudig naar voren worden geopend 
voor werken tot vlak aan de rand. U werkt comfortabel dankzij minimale trillingen 
en het ergonomische ontwerp.
575759

• Traploos regelbaar toerental van 4.500 tot 8.500 tpm
• Geschikt voor Ø 125 mm slijpschijven
• Bluetooth accu® start automatisch de gekoppelde stofzuiger

• Vergrendelbare spil en snelspanmoer
• Traploos regelbaar toerental van 4.500 tot 8.500 tpm
• Geschikt voor Ø 125 mm slijpschijven

Accu boorhamer BHC18
Voortreffelijke gewicht-prestatieverhouding dankzij de com-
binatie van EC-motor en C-bouwvorm. Trillingsdemping voor 
ontspannen werken; hoogste werkcomfort in elke situatie.
Excl. accu.
574723 

Zwaartepunten voor de toepassingen:
• Boren met pneumatische slag van deuvelgaten tot 18 mm 
    in beton, steen en metselwerk
• Boren en schroeven zonder hamerslag, zoals bijv. bij het 
    aanboren van tegels 
• Gatenboren tot Ø 68 mm in kalkzandsteen en metselwerk
• Onbelast toerental: 0-1100 min-1 
• Max. slagfrequentie: 4895 min-1 
• Spindelschroefdraad: SDS-Plus 
• Slagkracht: 1,8 J (EPTA) 
• Accucapaciteit Li-ion: 5,2Ah 

Veilig investeren - na registratie voor FESTOOL SERVICE drie jaar beschermd tegen extra kosten; o.a. gratis volle-
dige reparatieservice, 3 jaar lang garantie ook op slijtageonderdelen zoals lagers en accu's, kosten bescherming 
in geval van diefstal, 15 dagen uittesten geen-goed-geld-terug. Met de Festool 18V accumachines behaalt u 100% 
het juiste resultaat. De beste en sterkste accu‘s met 3 jaar volledige garantie. Ook de machine is beschermd voor 
3 jaar tegen kosten in geval van reparatie of diefstal.
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319,00

24,50

Accu MultiMaster AFMM18QSL 18V
Starlock QuickIN systeem: Accessoires binnen 3 seconden wisselen.  
Regelbaar toerental en slechts 1,8 kg. Leveringsomvang: 2 stuks 18V 3Ah accu, 
ALG50 snellader, 17-delig accessoireset en koffer.
601.235.3045 

E-Cut Carbide Pro: 
Hét metaalzaagblad
Zagen van geharde schroeven, spijkers en pro-
fielen. Renovatie klussen in hout waar je metaal 
tegenkomt. HM vertanding met TIN (Titannatrid) 
coating: minder wrijving en warmte ontwikkeling. 
100% langere levensduur t.o.v. ongecoate HM 
vertanding. 30% langere levensduur dan HSS 
vertanding. Ook geschikt voor het zagen in steen.
601.144.0176

Multimaster 350 QSL Top
Perfecte tool voor verbouwing en renovatie, met 35 accessoires!  
Tot wel 35% sneller werken, mede door binnen 3 seconden gereedschap 
kunnen wisselen. Geen losse opspanbouten meer. Incl. koffer.
601.235.3080

Incl. 35 accessoires249,00
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199,00

89,00

Multi-detector GM S120
Eenvoudig detecteren met de detector GM  
S120 Professional! Van houten onderconstruc-
ties in gipskarton (3,8 cm) en spanningvoerende 
leidingen (5 cm) tot en met nonferro- (8 cm) en 
ferrometaal (12 cm) detecteert dit veelzijdige ge-
reedschap een groot aantal materialen voor diepe 
scans tot wel 12 cm. Voorzien van een Centre 
Finder voor een uiterst nauwkeurige aanduiding 
van het midden van gedecteerde voorwerpen en 
een interpretatie van materiaaleigenschappen. 
De driekleurige led-lichtring geeft duidelijk aan 
of er wel of geen objecten worden gedetecteerd 
en beschikt over een markeringsgat binnenin de 
ring voor direct aantekenen van elk scanresultaat. 
Stof- en spatwaterbestendig IP54. 
229.190.4012

Boorhamer GBH 2-26 F  
+ 5 SDS boren
De GBH 2-26 F Professional is de 
allrounder in de Bosch SDS plus boorha-
merklasse met snoer, waardoor hij ideaal 
is voor dagelijks gebruik. Hij levert een 
slagenergie van 2,7 J en zorgt zo voor 
snel boren en een hoge afnamecapa-
citeit bij het beitelen. Deze machine is 
bestemd voor het boren en beitelen in 
beton, metselwerk, hout en metaal. Deze 
is compatibel met diverse stofafzuig-
hulpstukken. De GBH 2-26 F Professional 
beschikt ook over functies als rechts-/
linksdraaien, overbelastingskoppeling, 
variabel toerental en Vario-Lock. 
229.230.0569

Nieuw
Warmtebeeldcamera GTC 400 C  
Professional
Ideale warmtebeeldcamera voor het inspecteren van isolatie, 
verwarmingssystemen, warmtestroming en voor het opsporen 
van oververhitte onderdelen.
229.125.4201

• Meetbereik: -10 °C tot +400 °C
• Meetnauwkeurigheid IR: ± 3,0 °C
• Aantal meetpunten: 19200
• Gegevensoverdracht: micro-USB, Wifi
• Aantal afbeeldingen intern geheugen: 500

749,00

Incl. 5-delige borenset

Zéér
betrouwbaar
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Borenset UNI-3 
De UNI-3 is speciaal ontworpen voor het gebruik in accuboormachines. 
De 3 specifieke eigenschappen van deze boor zorgen voor uitstekende 
prestaties en een langere accu-duur. Door de 3-vlaks-schacht kan de boor 
niet slippen in de boorkop. De HD-spiraal zorgt voor een stabielere boor 
en een uitstekende spaanafvoer. De speciale UNI-3 geometrie maakt 
dat de boor in de meest gangbare materiaalsoorten, en zelfs RVS, rustig 
boort met een lage snijkracht en dus minder vermogen vraagt.
900.0056K / 0057K

Vraag ons naar extra informatie of een demonstratie!

FLS montagesysteem, snel, stabiel en veelzijdig
Het systeem is zeer geschikt voor het monteren van pijpen, ventilatieleidingen of kabelgoten. Dankzij de voor 
gemonteerde componenten, kan er snel en eenvoudig worden gemonteerd. Daarnaast behoort het slijpen van 
de montagerail tot verleden tijd door de unieke railknipper. Geen herrie, geen bramen, geen zorgen!

Rotec nummer Inhoud Maten
900.0056K 19-delig Ø 1-10 mm, 0.5 mm oplopend

900.0057K 25-delig Ø 1-13 mm, 0.5 mm oplopend

Markeerpotlood Picadry
Markeert en schrijft op alle materialen, 
dus ook op stoffige, ruwe, olieachtige, 
natte of donkere ondergronden. De 
reserve stiftjes zijn nat afwasbaar en  
een ingebouwde slijper in de dop  
maakt doorwerken eenvoudig.
477.186.1210

VAN  12,05

6,50

Hamerborenset SDS-plus ZENTRO
7-delige set hamerboren SDS-plus ZENTRO in ABS-cassette. Mooie 
set 4-snijders waarmee u precieze boorgaten maakt en tevens zeer 
rustig, comfortabel en trillingsarm boort, zelfs onder de meest extreme 
omstandigheden. Voor boorwerk in alle steen- en (gewapende) beton-
soorten en natuursteen.
900.1011K

Inhoud
ø 5, 6 en 8 x 115 mm
ø 6.8, 10 en 12 x 165 mm

7-delig
19 of 25-delig
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Gatzagen HSS
Met speciale vertanding voor een betere spaanafvoer. 
De tanden zijn gemaakt van een speciale cobalt lege-
ring voor een hogere standtijd. Geïntegreerde adapter 
voor het snelwisselen en verwijderen van de prop. 
Toepassing in staal, gietijzer, messing, brons, koper, 
aluminium, hout en harde kunststoffen.
137.140.0064/76/83

Centreerboor + gatzaag XL133COMP
Gatzagen met hardmetalen tanden en geïntegreerde 
Click&Drill systeem. De hardmetalen tanden zijn 
naslijpbaar. Voor toepassingen in multilayer materialen, 
voor diepe gaten tot 300 mm en diameters van 133 mm. 
Inclusief centreerboor DDH9.
137.201.3090

Gatzagenset HSS 090519760
Complete 9-delige set, geschikt voor toepassingen in staal, gietijzer, mes-
sing, brons, koper en aluminium. Maar óók geschikt voor hout en harde 
kunststoffen. De set wordt geleverd met 2 centreerboren en met het 
bekende, geïntegreerde Click&Drill systeem voor het makkelijk vervangen 
van de gatzagen. De meegeleverde gatzagen hebben de volgende diame-
ters: 19, 22, 25, 35, 43, 51, 60, 68 en 76 mm.
137.140.0195

64 MM VANAF

14,95

179,00

169,00

Artikelnummer Diameter Nu
137.140.0064 ø 64 mm e 14,95
137.140.0076 ø 76 mm e 15,95
137.140.0083 ø 83 mm e 16,95
Verkrijgbaar in ø 32 t/m 127 mm
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449,00

35,00

Dozenboor Premium 82 mm  
met SDS boor en montage spil 
Diamant dozenboor voor gebruik zonder waterkoeling 
uitgerust met TT-segmenten; voor een  gemakkelijke 
en snelle aanzet. Laser gelast, dus 100% garantie 
tegen tandbreuk. Nú compleet geleverd in blik met 2 
montagespillen M16 met SDS-plus en 13 mm zeskant 
opname t.b.v. dozenboor.  
847.175.6875

A-1810 Dozenboormachine met 
doosboor Ø 82-ECO
Diamantboormachine A-1810 Dustec® 1800 watt, voor 
gebruik met stofafzuiging. Voorzien van Controtec® en 
geïntegreerde Dustec® boorhouder. Boorbereik vanuit de 
hand: in baksteen 132 mm. Inclusief transport koffer en 
diamant dozenboor Economy Ø 82x60xM16 ECO.
847.175.6876

Tegelboorset Ø6/8  
+ Cooldip wax
Diamantboor voor tegels en natuursteen 
voor droog gebruik op (accu)boormachine. 
Boren voorzien van zeskantopname voor 
optimale grip in de boorkop. Voorzien 
van wax voor een goede smering. Na het 
boren: 2 seconden dippen, 4 seconden af-
koelen. Sneller boren en gaat langer mee!
847.175.6698

Diamantzaagblad K828
Diamantzaag voor tegels met dun zaag-
blad, goede standtijd en zeer geschikt 
voor het bewerken van tegels. Toepassing 
op: keramiek, porselein, terrazzo.
327.179.0572-73

Artikelnummer Diameter Nu
327.179.0572 Ø 115 mm e 20,00
327.179.0573 Ø 125 mm e 25,00

Standard line

P/STUK VANAF

20,00

59,00
+

Nieuw

1800 watt
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FM330 Perfect Elastic Foam
Flexibel isolatie pistoolschuim (MTV 35%) die uitstekende hechtende en 
isolerende eigenschappen combineert met goede stabiliteit. Bewegingen 
en trillingen in voegen worden goed geabsorbeerd, waardoor de 
afdichting duurzaam blijft functioneren. Bijzonder geschikt voor het 
afdichten van stelruimten, isoleren en vullen van aansluitingen van o.a.: 

• Houten, kunststof, aluminium kozijnen en bouwkundig kader
• Scheidingswanden onderling en plafonds
• Thermische en akoestische isolatie tussen kozijn en bouwkundig kader
• Voegen die door thermische belasting veel kunnen bewegen
610.576.1627

Verwerking vanaf -10°C
50% duurzaam elastisch

880 ml! (+20% extra)

Zwaluw Ultra High Tack met de 
allerhoogte aanvangshechting 
 
Als het snel en stevig vast 
moet zitten is de High Tack van 
Zwaluw al meer dan 15 jaar een 
efficiënte keuze. Bostik intro-
duceert nu een montagelijm die 
een tandje bij zet: de Zwaluw 
Ultra High Tack. Hij heeft de ál-
lerhoogste aanvangshechting. 
Deze elastische lijm is ook zeer 
geschikt voor het verlijmen van 
poreuze materialen als natuur-
steen en marmer, zonder kans 
op vlekken of verkleuring.

PU010 Isolatielijm 
Dient voor het verlijmen van diverse 
isolatieplaatmaterialen en afwerkplaten.
610.576.1645

• Stofvrije applicatie
• Vullend vermogen
• Tijdbesparend en gelijk klaar voor gebruik
• Een alternatief voor mechanische 
    bevestiging en mortels
• Snelle uitharding, 8-10 minuten open tijd
• Belastbaar na ca. 3 uur
• Verlijmt nat, bevroren en voorbehandeld hout
• Geen na-expansie of krimp

Met GRATIS kitpistool

Ultra High Tack
871.576.2181

12 KOKERS + PISTOOL:
VAN 148,69

69,00*

12 BUSSEN + PISTOOL:

109,00

12 BUSSEN VAN  180,36

119,00

*OP=OP



Kijk voor meer info en actiebrochures op www.probin.com

probin Aalsmeer
Oosteinderweg 91, 1432 AG Aalsmeer
0297-325 609 / info@probinaalsmeer.nl 

probin Amersfoort
Kosmonaut 22, 3824 MK Amersfoort
033-457 07 77 / info@probinamersfoort.nl

probin Borne
Hanzestraat 1, 7622 AX Borne
074-267 03 94  / info@probinborne.nl

probin Delfzijl
Sikkel 25a, 9932 BD Delfzijl
0596-681 385 / info@probindelfzijl.nl

probin Telder Dronten
De Dommel 54, 8253 PL Dronten
0321-383 510 / info@probintelder.nl

probin Edese IJzerwaren
Lorentzstraat 2c, 6716 AD Ede
0318-619 150 / info@probinede.nl

probin Telder Emmeloord
Ondernemersweg 15-17, 8304 BH Emmeloord
0527-699 677 / info@probintelder.nl

probin Goor
Enterseweg 3, 7471 SB Goor
0547-261 426 / info@probingoor.nl

probin Heemstede
Cruquiusweg 37b, 2102 LS Heemstede
023-528 68 42 / info@probinheemstede.nl

probin Telder Kampen
Carlsonstraat 1, 8263 CA Kampen
038-331 44 30 / info@probintelder.nl

probin Telder Lelystad
Zuiveringweg 15, 8243 PZ Lelystad
0320-269 588 / info@probintelder.nl

probin Tholen
Stevinweg 9, 4691 SM Tholen
0166-602480 / info@probintholen.nl

probin Papendrecht
Ketelweg 24a, 3356 LE Papendrecht
078-644 96 60 / info@probinpapendrecht.nl

probin Roden
Ceintuurbaan Noord 111, 9301 NT Roden
050-501 36 82 / info@probinroden.nl

probin Roelofarendsveen
Veenderveld 114, 2371 TX Roelofarendsveen
071-331 40 29 / info@probinroelofarendsveen.nl

probin Soest
Nijverheidsweg 11, 3762 EP Soest
035-602 69 00 / info@probinsoest.nl

probin Zutphen
De Stoven 16a, 7206 AX Zutphen
0575-575 098 / info@probinzutphen.nl

Uitgave 1005
PROBIN is een marketingformule onder licentie van Transferro B.V.
Deze folder werd met veel zorg samengesteld, maar wijzigingen 
in prijs, model en kleur zijn voorbehouden. Aanbiedingen gelden  
zolang de voorraad strekt, maar uiterlijk tot: 29 februari 2020. 
Vermelde prijzen zijn in euro’s excl. BTW en excl.  
eventuele verwijderingsbijdrage.
www.probin.com
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PowerClear ontstoppingsmachine 59143
De krachtige, compacte en veelzijdige 230V PowerClear™  
afvoerontstopper verhelpt moeiteloos badkuip-, douche- of  
wasbakverstoppingen in leidingen van 3/4" (20 mm) tot 1 1/2"  
(40 mm) diameter. Geleverd met MaxCore-veer 6 mm x 9 m en 
voorzien van AUTOFEED technologie. Slechts 5,4 kg.
535.690.1560

9 meter veer

Nieuw

239,00

Led armatuur TW-40S
Lichte, handzame led bouwlamp aansluitbaar op uw  
eigen 14,4 of 18V machine-accu! Door een innovatief 
stukje technologie in de bijgeleverde adapter, voorziet 
u de bouwlamp eenvoudig van voeding. Geschikt voor 
accu’s van Makita, Bosch, Panasonic en/of Hikoki.  
De bouwlamp is waterdicht en beveiligd tegen diep 
ontladen. Verlichtingshoek 60°. 
865.782.1072

Adapter voor:

VAN  149,00

119,00

Extra veilig

Uniek

Kabelhaspel K750NTF
Deze nieuwe generatie kabelhaspels is volledig in kunststof 
uitgevoerd. Beschikt over een body met schuine positie en 
drainagegroeven. Water en vocht worden afgevoerd, zelfs 
wanneer de haspel zich in horizontale positie bevindt.
366.789.5740/43

Artikelnummer Lengte Kabeldikte Normaal Nu
366.789.5740 25 m 3 x 2.5 qmm € 139,50 e 109,00
366.789.5743 50 m 3 x 1.5 qmm € 136,80 e 119,00

VANAF  139,50

109,00


