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MOMENTSLEUTEL SET

VOORDEELSET!

Art.nr.: 123980

TORCOFLEX-UK  3550 LS 4 5-delig

Beproefde momentsleutel in het aanhaalbereik 40-200 
N·m met testcertificaatGecontroleerd rechtsom 
aanhalen; omschakelbare ratel met rechtsom- en 
linksom-functie; aandrijving 1/2”
Geclassificeerd volgens 
DIN EN ISO 6789-2:2017
Afgesteld op een maximaal toegestane
 afwijking van +/-3% en zodoende 
nauwkeuriger dan de +/-4% die 
in de norm is vastgelegd
Door het 1/2”-verlengstuk en de krachtdoppen met 
beschermhuls in de maten 17, 19 en 21 mm
Zeer geschikt voor het wisselen van autowielen 
Incl. verlengstuk en 3 slagmoerdoppen Nu: 125,00

DIAMANTBOORMACHINE

NIEUW!
Art.nr.: 235253/ 178680/ 178670 e.v.

A-2225 / 2200W / 5/4” UNC

Geschikt om met DRY BETON boren 
droog in beton en baksteen te boren.
Met schakelbare microklopfunctie 
van 28.800 t/min die het boren in de hardste 
materialen versnelt.  
Met geïntegreerde stofzuigeraansluiting. 
Overbelasting beveiliging en slipkoppeling.
Voor o.a. airco installateurs om uit vrije hand droog 
in beton te boren tot Ø 72 mm. 
De A-2225 dient altijd in combinatie met een 
stofzuiger gebruikt te worden. 

Nu: 975,00

Diamantboren verkrijgbaar 
vanaf € 75 ,-

€ 69 ,-Bijhorende verende centreerpen

ACCU-VACUUMZUIGER SET 

Art. 184988

Nemo Grabo Plus

‘s Werelds eerste draagbare, volledig elektrische 
vacuümhandzuiger die geschikt is voor het oppakken 
van bijna elk oppervlak, dus ook hout, traanplaat of 
bijvoorbeeld sandwichpanelen. Dit met een maximaal 
hefvermogen van 170 kg (afhankelijk van het oppervlak). 
Ook geschikt voor oppervlakten die niet geheel vlak zijn, 
zoals bijvoorbeeld onbewerkt hout, natuursteen, tegels 
of traanplaat. Daarnaast is het een handzame tool voor 
het tillen, verplaatsen en monteren van grote apparaten, 
zoals een koelkast of wasmachine. 
Incl. lader en 2 accu’s
In systainer

Nu: 295,00 NIEUW!

BEZEM COMPLEET

Art.nr.: 690690/ 434190/ 434191

Nu: 9,95

BB18C BB45C BB45KC

Kunststof haren, geschikt 
voor buiten. Ideaal voor 
vochtige ondergronden
Breedte 41 cm
Steel van 140 cm

Natuurvezel haren, geschikt 
voor binnen en buiten. Ideaal 
op ruwe oppervlaktes
Breedte 45 cm 
Steel van 160 cm

Kunststof haren, geschikt 
voor binnen en buiten. Ideaal 
voor vochtige ondergronden
Breedte 45 cm
Steel van 160 cm

Nu: 12,50
Nu: 14,50

HEGGENSCHAAR 18V
DUH523Z

Art.nr.: 416086

Nu: 89,00

Lengte schaar 520 mm 
Accuheggenschaar met lage trillingen, lagere 
geluidsproductie, laag gewicht en zonder uitstoot van 
schadelijke stoffen.Speciale coating zorgt voor een 
lange levensduur van de schaarmessen.Met beveiliging 
voor diepontlading van de accu: LED-indicator geeft 
de status aan.Lage verbruikskosten door minder 
onderhoud en het ontbreken van brandstof en olie.
Zonder accu’s en lader, in doos 

* na registratie op makita.nl  

exclusief accu’s 
en lader

Gratis  
grasschaar * 

TAFELCIRCELZAAG + ONDERSTEL 

Motorvermogen van 1600 W voor een zaaghoogte tot 
max. 70 mm en voor een schulpcapaciteit tot max. 
635 mm

Veilig en gemakkelijk transport door het lage gewicht 
(22 kg), ergonomische handgrepen en beschermende 
opbergmogelijkheid op de machine

Werkt uiterst nauwkeurig en is uitzonderlijk veelzijdig 
door geïntegreerde duwslede, tafelverbreding en 
tafelverlenging

Art.nr.: 231920

Nu: 379,00

GTS 635-216 + GTA 560

https://www.tekoppele.nl/treffers/momentsleutel-set
https://www.tekoppele.nl/treffers/diamantboormachine
https://www.tekoppele.nl/treffers/accu-vacuumzuiger-set
https://www.tekoppele.nl/treffers/bezem-compleet
https://www.tekoppele.nl/treffers/heggenschaar-18v
https://www.tekoppele.nl/treffers/tafelcircelzaag-onderstel
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De aanbiedingen in deze folder zijn geldig van 1 juni t/m 30 juni 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

SLANGENWAGEN

Stalen uitvoering 
Standaard geschikt voor 40 m slang
3/4” (19 mm), inclusief aansluiting.
Ook geschikt voor 60 m slang van 1/2”,
exclusief aansluiting of 25 m slang 1”,
exclusief aansluiting.
Met snelkoppelingen voor het aansluiten
van de tuinslang. Met zwengel voor
makkelijk oprollen. Zeer robuust en blijft

Art.nr. 424334

Nu: 79,95

OP=OP!

WATERSLANG 3-LAAGS

3-laags, kunststof. Algenwerend en
UV-bestendig. Max. werkdruk 10 bar

Art.nr.:  421462/421464/421466

KEL-FLOW

Nu: 14,95

Ø 1/2” 25m

Nu: 29,95

Ø 1/2” 50m

Nu: 27,95

Ø 3/4” 25m

SCHROEFSLEUTEL CHROOM

Type SWO92 XS-6”. 150/34 MM. 
Met rechtsdraaiende rol, extra slank met  
schaalverdeling in mm. Verchroomd.

Art.nr.: 123148/123150

Nu: 22,50

100424/ 100425

Nu: 23,50

Type SWO92 XS-8”. 200/39 MM. 
Met rechtsdraaiende rol, extra slank met  
schaalverdeling in mm. Verchroomd.

FLEXIBELE BITHOUDER

1/4” X 300 MM
Voorzien van quick release, S2 
Stalen adapter, staaldraad hoes met 
rubber bescherming

Art.nr.: 126990

NIEUW MODEL!

126990

Nu: 17,95

CIRKELZAAGMACHINE

1010 W 
Diameter zaagblad 190 mm  
Geen spoumes, te gebruiken als invalzaag
Harde voetplaat van aluminium persgietwerk
HSP machine
In verstek tot 45°
Parallel instelling 
 
Standaard toebehoren:
1 sleutel, 1 TCT zaagblad 40 T, 1 langsgeleider, 1 
inbussleutel

Art.nr.: 230327

Nu: 95,00

C7MFA**

TK DIAMANTZAAGBLAD

SCHERPE PRIJS!
Art.nr.: 228621/228623

Nu: 22,50

CPEP125-230

Vanaf:

Per stuk
Bij 3 stuks 
 

125 mm
€ 25,00
€ 22,50

230 mm
€ 42,50
€ 37,50

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

https://www.tekoppele.nl/treffers/slangenwagen
https://www.tekoppele.nl/treffers/waterslang-3-laags
https://www.tekoppele.nl/treffers/schroefsleutel-chroom
https://www.tekoppele.nl/treffers/flexibele-bithouder
https://www.tekoppele.nl/treffers/cirkelzaagmachine
https://www.tekoppele.nl/treffers/tk-diamantzaagblad

