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VEILIGHEIDSSCHOEN S3

Laag model, wijdtemaat W
Leverbare maten: 42 t/m 46

Nu: 69,00

RADIANCE ENERGY / UP

Hoog model, wijdtemaat W
Leverbare maten: 42 t/m 46

Nu: 72,00

De Energy en Up zijn sportieve S3, ESD en SRC gecerti-
ficeerde veiligheidsschoen met een comfortabele EVA 
inlegzool. Metaalvrij.

Art.nr.: 241392 e.v. /  241402 e.v.

VENTILATOR

Tafelmodel
22 W / 2 standen
€ 14,50
Tafelmodel
35 W / 3 standen
€ 17,50
Staand model
45 W / 3 standen
€ 22,50
Vloermodel chroom
80 W / 3 standen
€ 39,50

Art.nr.: 700090-700096
14,50Vanaf:

OP=OP

TAFELCIRKELZAAG

Afkortzaagsneden tot een breedte van 820 mm 
met schuiftafel, bij 20 mm zaagdiepte
Zagen in de lengterichting tot een zaaghoogte 
van 80 mm en een breedte van 600 mm met 
verbreding
Hoekzaagsnedes van -2° tot 47° dankzij het 
zwenkbare zaagblad 
 
Uw vingers – onbetaalbaar!
Festool-zaag met innovatieve SawStop-techno-
logie. Bij contact met de huid stopt het zaagblad 
meteen en verdwijnt het in het werkvlak. Hierdoor 
neemt het risico op ernstige snijwonden af.

Art.nr.: 231354
Nu: 1599,00

TKS 80 EBS SAWSTOP 575781

NIEUW!

18V BOOR-/SCHROEFMACHINE

Snelle en robuuste machine voor de allround 
klussen. 2 functies: boren en schroeven.
Uiterst duurzaam dankzij aluminium tandwielhuis 
en diverse accubeveiligingen.
Elektronische toerenregeling via de schakelaar. 
Zeer constant toerental door de BL-motor.
Met 2000 toeren per minuut is de machine niet 
alleen energiezuinig, maar ook snel.
Incl. snellader, 3 x accu 5.0 Ah en 7-delig bitset
In Mbox 
 
GRATIS 7-delige  
Wera bitset

Art.nr.: 230698 / 997142
Nu: 309,00

DDF484RT3J

+

BOORHAMER

SDS-PLUS / 2,7 Joule
830 Watt / 2,9 kg
Max.boordiameter 26 mm
Belast 4.000 slagen/min.
Snel wisselen boren
Incl. 5-delige borenset  
In koffer

GRATIS 5-delige 
borenset

Nu: 159,00

GBH 2-26 F

Art.nr.: 230954

DECOUPEERZAAGMACHINE

hoogste snijsnelheid in zijn klasse | automatische 
snelheid modus | on-lock schakelaar | constante 
snelheid | variabele toerental | 4 standen pendel-
slag | zaagblad verwisselen zonder gereedschap 
| blaasfunctie | ledverlichting | machines zonder 
lader en accu’s in HSC III koffer

Nu: 235,00

36 VOLT BODY CJ36DAW2Z

+
GRATIS 10-delige 
decoupeerzaag-
bladenset

Art.nr.: 230212 

https://www.tekoppele.nl/treffers/veiligheidsschoen-s3
https://www.tekoppele.nl/treffers/ventilator
https://www.tekoppele.nl/treffers/tafelcirkelzaag
https://www.tekoppele.nl/treffers/18v-boor-schroefmachine/
https://www.tekoppele.nl/treffers/boorhamer
https://www.tekoppele.nl/treffers/decoupeerzaagmachine
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WINTERSWIJK
 v/d Heijdenstraat 10
 7102 JA Winterswijk
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De aanbiedingen in deze folder zijn geldig van 1 juli t/m 31 augustus 2020

Ma-Vr: 07.30 - 17.00 u. Ma-Vr: 07.30 - 17.00 u.08.30 - 12.30 u.
07.30 - 17.30 u.

E: lochem@tekoppele.nl E: winterswijk@tekoppele.nl
T: 0543 - 53 22 99T: 0573 - 25 87 10T: 0545 - 46 12 12

KNIEBESCHERMER

Succesvolle kniebeschermer met
zeer groot ergonomisch comfort
Flexibele buitenlaag gemaakt
van slijtvast polyethyleen
100% waterdicht 
Materiaal gereedschap: rubber
Lengte 29cm / 43cm

Knee Protector 200 / 400

Art.nr.: 239016 / 239018

Nu: 67,50

Nu: 92,50

Model 200

Model 400

AANHANGWAGENNET PE

Art.nr.: 442975 e.v./ 442980 e.v.
Nu: 9,95Vanaf:

Maas 1x1 mm

200 x 150 cm rood € 9,95

300 x 200 cm rood € 19,95

400 x 250 cm rood € 34,95

450 x 250 cm rood € 38,95

Maas 45x45 mm

200 x 150 cm rood € 10,95

300 x 200 cm rood € 21,95

400 x 250 cm rood € 36,95

450 x 250 cm rood € 39,95

Aanhangwagenelastiek
8 m € 7,50

SJORBAND KLEMGESP / RATELGESP
Sterk, duurzaam en UV-bestendig spanband.
Te gebruiken voor het vastsjorren van ladingen op 
een aanhanger/pick-up.  
700 kg

Art.nr.: 464790 e.v.
2,99

1.0 m set a 2 st. € 3,99

1.5 m set a 2 st. € 4,50

2.0 m set a 2 st. € 4,75

2.5 m set a 2 st. € 4,99

3.0 m € 2,99

3.5 m € 3,25

4.0 m € 3,50

5.0 m € 3,75
Vanaf:

Klemgesp 700kg

5 m 700 kg      € 3,90

5 m 1500 kg    € 5,75

5 m 3000 kg    € 8,50

7 m 2500 kg    € 9,75

7 m 5000 kg    € 10,50

9 m 5000 kg    € 12,50

Ratelgesp/haak

RATELTAKEL

De REMA YA Puller is een uiterst robuust rateltakel 
voor het hijsen, trekken, spannen en sjorren in 
alle richtingen. Met één simpele handeling kan de 
rateltakel in z’n vrijloop gezet worden. 
Laag eigen gewicht, compacte afmetingen en 
geringe hefboomkracht bij vollast. 
De draaibare boven- en onderhaak zijn voorzien van 
veiligheidskleppen. 

Hefgewicht 1000 kg
1,5 m hijshoogte (maximale afstand tussen boven- 
en onderhaak).

Art.nr.: 284027
Nu: 227,00

Type YA 1000

VOUWSTEIGER

Geschikt voor buiten en ideaal voor binnen door zijn 
compacte formaat. De kamersteiger is uitermate 
geschikt voor professionele klussen in het huis. 
Door zijn smalle frames van 0.75 meter past hij 
door een deuropening. Het platform is verkrijgbaar 
in de lengte: 1.85. Met het vouwdeel in het frame 
van de steiger zijn er weinig losse onderdelen en is 
deze eenvoudig als geheel op te vouwen. 
Uit te breiden met componenten uit de RS TOWER 
4-serie. Zo kunt u deze kamersteiger eenvoudig 
uitbouwen tot een werkhoogte
van 7.80 meter. 

Art.nr.: 265430
Nu: 269,00

Smal,
past door een 
deuropening.
Doorbouwen 

mogelijk!

Relax. Het is een Altrex.

Vouwbaar, daardoor compact 
op te bergen. De Ø 150 mm 
rubber wielen zijn uitermate 
geschikt voor binnenshuis.

RS 44-POWER 75 X 185 CM 

TK DIAMANTZAAGBLAD

Universeel 125 en 230 mm
Professioneel gebruik
Segmenten lasergelast
Toepasbaar zonder waterkoeling
Voor slijper en handzaagmachine
Zeer goede prijs / kwaliteit

Art.nr.: 228621 / 228623

22,50

CPEP125-230

125 mm 230 mm

Per stuk € 25,00 € 42,50

Bij 3 stuks € 22,50 € 37,50 Vanaf:

https://www.tekoppele.nl/treffers/kniebeschermer/
https://www.tekoppele.nl/treffers/aanhangwagennet-pe
https://www.tekoppele.nl/treffers/sjorband-klemgesp-ratelgesp
https://www.tekoppele.nl/treffers/rateltakel
https://www.tekoppele.nl/treffers/vouwsteiger
https://www.tekoppele.nl/treffers/tk-diamantzaagblad

