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HOGEDRUKREINIGER 230 V

110 bar
Lichtgewicht, compacte hoge-
drukreiniger, ideaal voor stoepen, 
terrassen en muren. Ook zeer 
geschikt voor bijvoorbeeld het 
reinigen van motorfietsen, tuinmeu-
bilair en balkons. Uitgerust met een 
duurzaam aluminium pomphuis en 
roestvrijstalen plunjers. Hij heeft 
een 5,5 meter waterslang en een 
kunststof spuitlans.

Art.nr.: : 436386/436388/436390  

130 bar
Krachtige en robuuste hogedrukrei-
niger, geschikt voor dagelijks profes-
sioneel gebruik. Wateropbrengst 500 
liter per uur. Duurzaam pomphuis 
met keramisch gecoate plunjers, 
aangestuurd door thermisch 
beveiligde inductiemotor. Dubbel 
dichtingssysteem op de plunjers 
zorgt voor een hoge efficiëntie van 
de drukpomp.
15 meter slang

HW131HW111 

Nu: 139,00

150bar
Krachtige hogedrukreiniger voor 
intensief professioneel of industrieel 
gebruik. Hij reinigt grotere opper-
vlakten en ruimtes met een maxi-
male wateropbrengst van 500 liter/
uur. Uitgerust met een duurzaam 
messing pomphuis en keramische 
plunjers. De betrouwbare inductie 
motor zorgt voor een lange levens-
duur en een laag geluidsniveau.
10 meter slang

HW151

Nu: 339,00
Nu: 459,00

PALLETWAGEN

Art.nr.: 270144 /270141

Nu: 279,00

1514761

Capaciteit 2,500 kg
Lifthoogte 85 - 200 mm
Vorkmaat 1,100 x 520 mm
Stuurwielen en vorkrollen
met polyurethaan bekleed
Nauwkeurig heffen en zakken

Palletwagenstopper
250x320x43 mm
Sterke kunststof, 6  
rubberen doppen

€ 24,50

KRUISLIJNLASER GROEN

Art.nr.: 231924 

Nu: 175,00

GCL 2-15 G 

Groene horizontale en verticale laserlijnen voor 
een tot vier keer betere zichtbaarheid dan 
rode lijnen
Nauwkeurige overbrengtoepassingen dankzij de 
rode loodpunten
Met de draaihouder RM 1 Professional kunnen 
laserlijnen eenvoudig rond de loodpunten 
worden uitgelijnd
Werkbereik tot en met 15 m
Nivelleernauwkeurigheid ± 0,3 mm/m

ACCU BOOR-SCHROEFMACHINE

zeer compact en licht in gewicht | standaard 2 accu’s 
| koolborstelloze motor | gebruik in krappe  
ruimtes | snelspanboorhouder | 
20 standen instelbaar | soft grip | led
verlichting | oplaadtijd max. 45 min. 
 
Complete set met twee accu’s (3.0Ah) en oplader 
In HSC II systainer

Art.nr.: 230809
Nu: 179,00

DS18DDWQZ

https://www.tekoppele.nl/treffers/
https://www.tekoppele.nl/treffers/
https://www.tekoppele.nl/treffers/palletwagen/
https://www.tekoppele.nl/treffers/kruislijnlaser-groen/
https://www.tekoppele.nl/treffers/accu-boor-schroefmachine/
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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 april t/m 30 april 2021

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

CS

TELESCOPISCHE VOUWLADDER
Little Giant Black Pro Leveler

Artikel
nummer

Aantal
Sporten

Opberg-
lengte (m)

Uitgesch.
lengte (m)

Max. werk-
hoogte (m)

Gewicht
in Kg Normaal: Nu voor:

 265142 4x4 1,40  4,50  5,54  15,2  € 461,00 € 379,00

 265144 4x5 1,69 5,69 6,73  18,8  € 515,00 € 429,00

 265146 4x6 1,99 6,91  7,68  23,6  € 634,00 € 499,00

 

Voor intensief, professioneel gebruik. Ideaal 
voor ongelijke ondergronden. Stabiel door 
uitgebogen bomen.
Met vuilafstotende zwarte coating.
Zowel in A- als ladderstand te plaatsen.
Horizontaal stavlak met antislip profiel.
Eenvoudig verplaatsbaar en compact
op te bergen.Zelfblokkerend scharnier voor
gegarandeerde veiligheid. Voeten onafhan-
kelijk in te stellen.

 379,00Vanaf:

TELESCOPISCHE VOUWLADDER
Little Giant Velocity

 285,00

Voor intensief, professioneel gebruik.
Stabiel door uitgebogen bomen.
Ideaal voor ongelijke ondergronden.
Multifunctioneel in 3 standen;
A-stand, rechte ladder- en trapstand.
Horizontaal stavlak met antislip profi el.
Eenvoudig verplaatsbaar en compact
op te bergen.Zelfblokkerend scharnier  
voorgegarandeerde veiligheid.

Vanaf:

Artikel
nummer

Aantal
Sporten

Opberg-
lengte (m)

Uitgesch.
lengte (m)

Max. werk-
hoogte (m)

Gewicht
in Kg Normaal: Nu voor:

 265136 4x4 1,40  4,50  5,54  13,8  € 349,00 € 285,00

 265138 4x5 1,69 5,69 6,73  17,7  € 382,00 € 315,00

 265140 4x6 1,99 6,91  7,68  22,5  € 419,00 € 345,00

POETSLAPPEN

Gerecyclede zachte poetslappen
Hoge treksterkte
Absorberend vermogen
Voor poets en schoonmaakwerk
In doos a 10 kg

Art.nr.: 690985/690986

BTR / WTR

Bont tricot gesneden

Nu: 14,95

Witte tricot met opdruk

Nu: 10,90

VERHUISDEKEN GEWEVEN

150 x 200 cm
2-zijdig gezoomd, rondom gestikt
Kleur: grijs
1350 gram

Art.nr.: 949160
 4,95

Vanaf:

Per stuk: € 5,95 
 
Bij 10 stuks: € 4,95 

GLASDRAGER

Kunststof professionele glasdrager voor het 
transporteren en plaatsen van glas

Voor het plaatsen van zowel enkel- als isolatieglas
Ontworpen voor het veilig en gemakkelijk dragen 
van grote glasplaten
Verpakt in gele koffer

Art.nr.: 184974

Nu: 55,00

AIR LEXAN HD

HOGEDRUKSPUIT MESTO PICO

Art.nr.: 421749/ 573999 

3232 S

Nu: 35,00

Groene aanslag 
verwijderaar 
Can 5 liter

Nu: 24,50

Werkdruk 3 bar
1,3 m slang
Kunststof reservoir. Draagbaar op de heup.
NBR afdichting dus goed geschikt voor: oliën, vetten
en koolwaterstoffen.
Messing sproeier met holle kegel 1,1mm.
Messing sproeibus 40cm, 360º draaibaar.

Samen voor: € 55,-

https://www.tekoppele.nl/treffers/telescopische-vouwladder
https://www.tekoppele.nl/treffers/telescopische-vouwladder-2
https://www.tekoppele.nl/treffers/poetslappen
https://www.tekoppele.nl/treffers/verhuisdeken-geweven
https://www.tekoppele.nl/treffers/glasdrager
https://www.tekoppele.nl/treffers/hogedrukspuit-mesto-pico

