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DE OPLOSSING VAN 
FACOM VOOR HET 
WERKEN OP HOOGTE
FACOM werkt al jaren nauw samen met bedrijven uit diverse sectoren 

om gereedschapoplossingen te ontwikkelen die precies aansluiten 

op de behoeften van de gebruikers.

Met zijn Safety Lock System (SLS) richt FACOM zich tot zijn klanten 

die regelmatig op hoogte werken, bijvoorbeeld voor het monteren van 

materiaal op enkele meters hoogte of op enkele tientallen meters van 

de grond.
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van oplossingen
ontwerper en fabrikant
FaCoM

opbergen

sleutels

Ratels - Doppen

gecontroleerd 
vastzetten

schroevendraaiers

Tangen

verlichting

elektrisch  
gereedschap

onderhoud

automobiel-
gereedschap

oveRziChT

bijna 100 jaaR aan innovaTies  
Ten DiensTe van De inDusTRie en auToMoTive seCToR

Uw werkomgeving evolueert iedere dag. Door de nieuwe technologieën 
maakt uw beroep veranderingen door.

Onze ingenieurs zijn voortdurend op zoeken naar nieuwe innovaties 
die inspelen op de technologische ontwikkelingen in de markt. Zij 
dragen daarbij de Facom waarden: passie, excellentie, innovatie en 
service hoog in het vaandel.
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 lamp
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SCANNING MODE

Scan  in  progress…
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DB1.RFID  Stoffen gereedschapskoffer  RFID - Detection bag
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Autonome tas, werkt met gereedschap dat is uitgerust met RFID-chips, om het 
gereedschap d.m.v. een automatische scan van de inventaris in de werkruimte te 
kunnen traceren.

• De meest geavanceerde oplossing voor de traceerbaarheid van uw gereedschap in 
gevoelige zones.

• Iedere keer dat de tas geopend of gesloten en verplaatst wordt, wordt er 
automatisch een scan uitgevoerd: u zult uw gereedschap niet meer in uw 
werkruimte vergeten.

• Na iedere handeling waarschuwen een licht- en een geluidssignaal de gebruiker 
van het resultaat, ter ondersteuning van het bericht op het scherm met 
achtergrondverlichting. 

• 3 draagmogelijkheden: wielen en telescopische handgreep, aluminium handgreep 
bedekt met leer, riem met opvulling ter hoogte van de schouder.

• Bijzonder sterke stof van 1200 denier.
• Diameter van de wielen: 90 mm.
• Nuttige inhoud: 50 stuks gereedschap; Max. gewicht: 23 kg.
• Binnenafmetingen (LxDxH): 33 x 17 x 19.5 cm.
• Buitenafmetingen (LxDxH): 55 x 36 x 44 cm.
Gewicht: 10.3 kg.

Mobiele opbergruimteMobiele opbergruimte

100% BEVEILIGD GEREEDSCHAPRfID

een assoRTiMenT geReeDsChappen DaT De innovaTie  
op De voeT volgT

De RFID (Radio Frequency Identification) technologie maakt het op afstand identificeren van gereedschap mogelijk 
m.b.v. de chip die hier in is ingekapseld. Deze gebruikt de op korte afstand door het uitzendende radiosignaal 
verspreide energie: geen batterij nodig. De onzichtbare en sterke RFID chips garanderen een optimale werking 
gedurende talrijke jaren. De gebruikte radiotechnologie heeft geen gevolgen voor de buitenomgeving.

PERFECT IN HET GEREEDSCHAP INGEBOUWDE 
CHIP
De Facom ingenieurs hebben voor ieder gereedschap de juiste 
inbouw van de chip gezocht om de beste overdracht van de 
data te kunnen garanderen. De onder een schokbestendige 
kap ingekapselde chip wordt duurzaam beschermd, ook tegen 
chemische middelen, zonder dat de basiseigenschappen van het 
gereedschap of zijn ergonomie gewijzigd worden.

TALRIJKE VOORDELEN IN DE 
WERKPLAATS
•  Hoogwaardige chips geprogrammeerd om de beste 

detectie te garanderen.
•  Traceerbare gereedschappen in de werkplaats per 

gebruikszone.
•  Fluorescerend gereedschap dat tot op 3 meter  

in een donkere zone te vinden is.
•  Uitgebreid assortiment  

voor alle toepassingen.

u vinDT heT  
volleDige aanBoD  

in onze CaTalogus 
of op www.facom.com

SOLUTIONS GLOBALES POUR
LA SÉCURITÉ ET LA PRODUCTIVITÉ

INTERNE  
INTELLIGENTIE
•  Functies 

versnellingsmeter, 
antenne en RFID-
lezer.

HERMETISCH
•  Maximale bescherming 

100% = kan geen 
gereedschap buiten 
de tas detecteren 
(gepatenteerd).

GEBRUIKS-
VRIENDELIJK 
• Eenvoudig 
te gebruiken 
toetsenbord.
• Eenvoudige 
display en 
geluidssignalen.

AUTOMATISCHE 
INVENTARIS 
•  Geen handmatige 

ingrepen.
•  Bij iedere beweging 

wordt een scan gemaakt 
(gepatenteerd).

INGEBOUWD 
SCHERM
•  Geeft de 

gedetecteerde 
publicaties en 
berichten duidelijk 
weer.

OPLAADBARE  
ACCU’S
•  Accu Dewalt 7.2V  

Lithium Ion.
• Autonomie 2 dagen.
• Eenvoudig uit te nemen.

SOFTWARE
•  Controleert de 

database op 
eenvoudige wijze, 
aan te passen…

LICHTE WAGEN
•  Beschadigt de 

werkomgeving niet.
•  Wielen, handgreep 

en riem.
•  Afsluitbaar met 

hangslot.

DETECTION BAGRFID

DE MEEST GEAVANCEERDE 
OPLOSSING VOOR FOLLOW-UP  
VAN APPARATUUR
OPTIMALE VEILIGHEID
VERHOOGDE PRODUCTIVITEIT
MOBILITEIT
- Onafhankelijke mobiele inhoud.
- Inhoud:  50 stuks gereedschap
-  Werkt met zowel de Facom RFID 

gereedschappen als andere identificeerbare 
gereedschappen.
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• Ingespoten polypropyleen met hoge dichtheid, bestendig tegen extreme 
gebruiksomstandigheden. Geschikt voor een gebruik in het leger, de luchtvaart...

• Volledig hermetisch gesloten en bestendig tegen schokken, stof en industriële 
vloeistoffen.

• Op meerdere punten af te sluiten met een hangslot.
• Scharnierassen van roestvrij staal.
• Sluithaken en dichtringen zonder speling.
• Bestendig tegen drukverschillen. Ventiel voor handmatige decompressie.
• Speciale handgreep voor een maximaal comfort.
• Temperatuurtolerantie: -33°/+90°.
• Uitschuifbare handgreep en zijhandgrepen voor een nog groter gebruiksgemak.
• Stapelbaar.
• Aanpasbaar identificatieplaatje.
• Binnenafmetingen (LxBrxD): 517x277x217 mm.
• Buitenafmetingen (LxBrxD): 546x347x247 mm.

IP67 STANAG 4280 DEF STAN 81-41 (Niv. J)

BV.FC2  Waterdichte koffer op wieltjes - L 627 mm
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Ingespoten polypropyleen met hoge dichtheid, bestendig tegen extreme 
gebruiksomstandigheden. Geschikt voor een gebruik in het leger, de luchtvaart...

• Volledig hermetisch gesloten en bestendig tegen schokken, stof en industriële 
vloeistoffen.

• Op meerdere punten af te sluiten met een hangslot.
• Scharnierassen van roestvrij staal.
• Sluithaken en dichtringen zonder speling.
• Bestendig tegen drukverschillen. Ventiel voor handmatige decompressie.
• Speciale handgreep voor een maximaal comfort.
• Temperatuurtolerantie: -33°/+90°.
• Uitschuifbare handgreep en zijhandgrepen voor een nog groter gebruiksgemak.
• Stapelbaar.
• Aanpasbaar identificatieplaatje.
• Binnenafmetingen (LxBrxD): 538x405x250 mm.
• Buitenafmetingen (LxBrxD): 627x475x292 mm.

IP67 STANAG 4280 DEF STAN 81-41 (Niv. J) MIL-STD 810F

BV.FC1  Waterdichte koffer op wieltjes - L 546 mm
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BV.FC3  Waterdichte koffer op wieltjes - L 670 mm
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IP67 STANAG 4280 DEF STAN 81-41 (Niv. J) MIL-STD 810F
• Ingespoten polypropyleen met hoge dichtheid, bestendig tegen extreme 

gebruiksomstandigheden. Geschikt voor een gebruik in het leger, de luchtvaart...
• Volledig hermetisch gesloten en bestendig tegen schokken, stof en industriële 

vloeistoffen.
• Op meerdere punten af te sluiten met een hangslot.
• Scharnierassen van roestvrij staal.
• Sluithaken en dichtringen zonder speling.
• Bestendig tegen drukverschillen. Ventiel voor handmatige decompressie.
• Speciale handgreep voor een maximaal comfort.
• Temperatuurtolerantie: -33°/+90°.
• Uitschuifbare handgreep en zijhandgrepen voor een nog groter gebruiksgemak.
• Stapelbaar.
• Aanpasbaar identificatieplaatje.
• Binnenafmetingen (LxBrxD): 580x440x330 mm.
• Buitenafmetingen (LxBrxD): 670x510x372 mm.

BV.FC4  Waterdichte gereedschapskoffer met wieltjes
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Ingespoten polypropyleen met hoge dichtheid, bestendig tegen extreme 
gebruiksomstandigheden. Geschikt voor een gebruik in het leger, de luchtvaart...

• Volledig hermetisch gesloten en bestendig tegen schokken, stof en industriële 
vloeistoffen.

• Op meerdere punten af te sluiten met een hangslot.
• Scharnierassen van roestvrij staal.
• Eenvoudig te gebruiken sluithaken.
• Bestendig tegen drukverschillen. 
• 2 zijhandgrepen & uitschuifbare handgreep.
• Temperatuurtolerantie: -33°/+90°.
• Aanpasbaar identificatieplaatje.
• 4 laden van 60 mm hoog + inlay
• Toegang tot het gereedschap via de voor- en bovenkant.
• Buitenafmetingen (LxBrxD): 581x381x455 mm.

Waterdichte kofferMobiele opbergruimte

fLYCASE onDERHouDSkoffER

Zeer sterk

Waterdicht

Eenvoudig te transporteren

Moduleerbaar

•  Ingespoten polypropyleen, schokbestendig.
• Versterkte hoeken voor een langere levensduur.
• Scharnierhoek van roestvrij staal, corrosiebestendig.

•  Hermetisch afgesloten: beschermt de inhoud  
tegen agressieve invloeden van buitenaf.

• Sluithaken met minimale speling, 100% stof- en waterdicht.

•  Ergonomische telescopische handgreep voor nog meer 
gebruiksgemak.

•  Handgrepen op de 2 zijkanten om het hanteren te 
vergemakkelijken.

• Uiterst sterke wielen.
• Decompressieventiel.

•  Aanpasbaar dankzij het foamprogramma op aanvraag voor alle 
soorten gereedschapssets.

• Stapelbaar.
• Op meerdere punten af te sluiten met een hangslot.
• Aanpasbaar identificatieplaatje.

• Stapelbaar • Identificatieplaatje

• Schokbestendig

•  Handgreep aan  
2 kanten

• Decompressieventiel
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BT.HT1  Multifunctionele steekwagen
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Geleverd met 1 set bevestigingssteunen voor 1 koffer of 1 mand ( BT.200, BT.203, 
BT.HT1BASKET).

• De extra set steunen kan apart aangeschaft worden (BT.HT1SUP )
• Inklapbaar laadvlak met beveiligde blokkering
• Wielen van 200 mm om gemakkelijk te verplaatsen, ook op een onregelmatig terrein
• Capaciteit :  100kg
• Totale afmetingen (L x Br x H): 550 X 490 x 990 mm.
• Totale afmetingen met ingeklapt laadvlak (L x Br x H):  550 x 260 x 990 mm.
Gewicht: 9.5 kg.

BT.200  Gereedschapskoffer van twee materialen
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Metaal en polypropyleen.
• Deksel van zeer sterk generfd polypropyleen. U kunt hier uw afneembare inlay op 

plaatsen voor een vrije toegang tot de inhoud van uw koffer. (max. belasting 5kg op 
de deksel).

• Overzichtelijk opbergen: 
- 2 gereedschapshouders aan de zijkant voor schroevendraaiers en tangen. 
- 1 uitneembare inlay met compartimenten (L362xD232xH80mm).
- 1 ruimte bestemd voor een zaagbeugel.
•  4 draagmogelijkheden:
- Met een inklapbare handgreep aan de bovenkant.
- Met een schouderriem met opvulling. Deze is afneembaar en kan ook gebruikt 

worden voor de andere koffers van het assortiment.
- Met twee zijhandgrepen.
- Met de steekwagen BT.HT1 – eenvoudig en snel te installeren.
• Sluiting d.m.v. een hangslot (diam  5,6,8) – hangslot niet meegeleverd.
• Deze gereedschapskoffers zijn ook stapelbaar.
• Inhoud: 25L / 15 kg.
• Totale afmetingen (L x Br x H): 510 x 287 x  294 mm.
• Nuttige afmetingen (L x Br x H): 460 x 260 x 250 mm.
Gewicht: 5.2 kg.

BT.203  Gereedschapskoffer van twee materialen - 3 laden
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Metaal en polypropyleen.
• Metalen structuur, laden van polypropyleen.
• Overzichtelijk opbergen: 
- 3 laden van polypropyleen, hoogte 65 mm, voorzien van rails met kogellagers en 

openen 100%.
- Zijn geschikt voor de modules van kunststof en foam van het FACOM assortiment (zie 

catalogus F13)
- De laden kunnen ook in compartimenten worden ingedeeld met schotten voor het 

opbergen van kleine onderdelen. 
- De koffer wordt geleverd met 1 set van 5 schotten (1 lengteschot en 4 

dwarsschotten) - de set schotten kan als optie besteld worden (BT.203-07).
• 3 draagmogelijkheden:
- Met de zijhandgrepen
- Met de steekwagen BT.HT1 – eenvoudig en snel te installeren
- Met de apart verkochte draagriem (ref BT.200STRAP)
• Veiligheidspal op iedere lade (de pal wordt naar links geduwd om de lade te openen)
• Gecentraliseerde sluiting d.m.v. een hangslot (diam  6) – hangslot niet meegeleverd.
• Deze gereedschapskoffers zijn ook stapelbaar.
• Inhoud: 15 kg.
• Totale afmetingen (L x Br x H): 510 x 270 x  270 mm.
• Nuttige afmetingen (L x Br x H): 430 x 225 x 65 mm.
Gewicht: 7.3 kg.

AMBuLAnT onDERHouDBT.200

Uiterst mobiel
•  Moduleerbaar, voor het vervoer 

van gereedschap, onderdelen  
en diverse andere zaken.

Gemakkelijk  
te gebruiken
•  De lichte My Mobile 

Storage Solution verplaatst 
zich moeiteloos en het 
gereedchap blijft altijd 
toegankelijk.

Ontworpen voor een 
optimale organisatie
•  Innoverende en sterke 

gereedschapsdozen met 
4 draagoplossingen en 
foam voor een persoonlijke 
opbergoplossing.

Moduleerbaar 
naargelang uw 
behoeften
•  Een evolutief gereedschap 

waarmee diverse configuraties 
gekozen kunnen worden om 
de perfect bij uw gebruik 
aansluitende combinatie  
te creëren.

Gereedschapskoffer van twee materialenMy Mobile Storage Solution

DE INNOVATIE  
IS INGEZET.
My Mobile Storage Solution zorgt voor een drastische verandering bij het organiseren van het werk. 
Het gereedschap is binnen handbereik en zware zaken zijn voortaan eenvoudig te verplaatsen. Tijdwinst, 
prestaties en welzijn, My Mobile Storage Solution zorgt dat uw ingrepen geoptimaliseerd worden:
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BS.LMBC  Stoffen tas van gecoat PVC 50 cm
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Geschikt voor lang gereedschap, zoals zagen, waterpassen en grote sleutels.
• Spatwaterbestendig, eenvoudig te reinigen en te onderhouden.
• Volledige opening van de klep voor een snelle en eenvoudige toegang tot de inhoud 

van de tas.
• 2 zijhandgrepen en een verstelbare schouderriem met opvulling. Wanneer de tas 

open is, kan de gebruiker deze met de zijhandgrepen verplaatsen en dragen.
• 1 Hoes voor documenten, tekeningen, telefoon, 1 haak voor een meter, 1 haak voor 

sleutels, 1 bevestiging voor uw penlamp.
• De versterkte structuur en de dubbeldikke bekleding voorkomen vervorming van de 

tas, ook wanneer deze vol beladen is.
• De voetjes beschermen de tas, maar ook de vloer waarop hij geplaatst wordt.
• Inhoud: 12.25 liter.
• Max.belasting: 8 kg.
• Totale afmetingen (L x D x H): 540 x 220 x 200 mm aan de achterkant, 150 aan de 

voorkant.
Gewicht: 1,560 kg.

BT.HT1BASKET  Mand van staaldraad
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Staaldraad diameter 3 mm.
• Max.belasting: 20 kg.
• Afmetingen : L 627 X P370 x H 230 mm.
• Afmetingen van de bodem van de mand: L 540 X D 280 x H 230 mm.
Gewicht: 2.4 kg.

BT.200STRAP  Draagriem
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Verstelbare schouderriem met opvulling van foam.
• Geschikt voor de dozen BT.200 et BT.203.
• Snel te monteren en demonteren dankzij de speciale bevestigingsgespen.
• Verstelbaar tot  1270 mm.
Gewicht: 152 g.

BT.HT1SUP  Bevestigingssteunen
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Set van 2 steunen van polyamide gevuld met glasvezel.
• Voor de installatie van de dozen BT.200, BT.203 en de mand BT.HT1BASKET op de 

steekwagen BT.HT1.
• Max. 3 sets per steekwagen. 
• Snelle schroef/moerbevestiging op de steekwagen BT.HT1.
Gewicht: 56 g.

Accessoires en stoffen tas

WANT NIEMAND WEET BETER DAN U
WAT U NODIG HEEFT!

EEN PERSOONLIJKE OPBERGOPLOSSING
MyToolStorage.com is de nieuwe online service voor het samenstellen van persoonlijke inlays van foam van 
FACOM. Een turn key oplossing, toegankelijk via een speciaal uitgedachte interface, ontwikkeld om eenvoudig 
toegankelijk te zijn. Maak uw keuze aan de hand van een vastgesteld budget en bestel uitsluitend wat u nodig 
heeft om een set met alle soorten gereedschap samen te stellen.

EEN OPLOSSING OP MAAT
•  MyToolStorage.com garandeert ergonomie en flexibiliteit van het ontwerp  

tot de inrichting en het gebruik.
•  De foam module is perfect aan het meubilair van FACOM aangepast en 

daarmee een ware must op het gebied van opbergen: meer dan 6.000 
gereedschapreferenties uit de FACOM catalogus zijn verkrijgbaar om uw  
eigen sets samen te stellen.

•  De gebruiker kan ook ieder willekeurig voorwerp toevoegen met afmetingen  
die afwijken van de standaard FACOM producten.

GEGARANDEERDE PRODUCTIVITEIT, VEILIGHEID EN BEHEERSTE KOSTEN
•  Het verlies van gereedschap betekent geldverlies en vormt een daadwerkelijk gevaar. De tweekleurige inlays 

van foam zorgen dat u in een oogopslag ziet welk gereedschap mist.
•  De mogelijkheid om zelf u eigen opbergruimte samen te stellen naar gelang het gereedschap waarover u 

beschikt vormt een niet te verwaarlozen tijdbesparing.
• Op dezelfde wijze worden de kosten beheerst, omdat er alleen onmisbare ruimtes op maat gecreëerd worden.

EEN TOEGANKELIJKE, VOOR DE GEBRUIKER 
UITGEDACHTE SERVICE
•  MyToolStorage.com is een efficiënte tool waarmee men in 

enkele klikken het ontwerp van het foam kan ontwerpen, het 
resultaat in real time kan bekijken, onmiddellijk het geheel kan 
becijferen en een offerte kan opmaken.

• Alle aangepaste sets worden gearchiveerd.
•  De gebruiker kan zelfs de kleur van zijn inlays kiezen (keuze uit 

vier kleuren). Als hij een FACOM-houder (werkplaatswagentjes, 
metalen doos, kast...) kiest, zal hij automatisch worden 
doorverwezen naar afmetingen van perfect aangepaste bladen. SLUIT!

NOUVEAU

NIEUW
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Made in FranceCreëer zelf uw moduleerbare,  
evolutieve en innoverende werkruimte!

GLOBALE INRICHTINGSOPLOSSING 
VOOR DE WERKPLAATS

SPEEL EN ONTWERP  
UW PERFECTE  

WERKPLAATS…

MODULARITEIT  
WERK, BERG OP, DEEL EN COMMUNICEER

COMFORT  
EEN PLAATS WAAR WERKEN EEN WAAR PLEZIER WORDT!

RUIMTE  
TALRIJKE MOGELIJKHEDEN OM UW RUIMTE MAXIMAAL  
TE BENUTTEN

VRIJHEID  
RICHT UW WERKPLAATS OPNIEUW IN EN CREËER  
UW IDEALE SAMENSTELLING IN ALLE VRIJHEID

DOWNLOAD ONZE 3D  
CONFIGURATOR 
(VERSION WINDOWS) op onze website  
www.facom.com  
en creëer uw eigen werkruimte

VISUALISERING IN 2D.

VISUALISERING IN 3D.

UW LIJST MET PRODUCTEN.

PRODUCTEN VAN HET 
ASSORTIMENT.

Engelse sleutel

TOEGANKELIJK, LICHT EN COMFORTABEL

INNOVEREND BEVESTIGINGSSYSTEEM
(GEPATENTEERD)

•  Zeer goed toegankelijk in 
een beperkte ruimte.

• Ergonomische handgreep.

•  Werk in alle veiligheid: u hoeft de sleutel 
niet meer vast te houden.

•  Win aan productiviteit: met een hand te 
gebruiken, geen accessoires meer nodig.

113AS

51BS

CoMPACTE VERSTELBARE MoERSLEuTEL

"HIGH SECuRITY" SLAGSLEuTELS

ISO 6787 NF ISO 6787 DIN 3117 ASME B107.100
• Kort heft en dun profiel voor een optimale toegankelijkheid.
• Licht = extra comfort.
• XL opening voor een zeer veelzijdig gebruik: tot 41 mm.
• De afstelschroef is goed toegankelijk = Gebruiksgemak.
• Verstelbaar deel van de bek steekt niet uit als de bek maximaal open staat.
• Graadverdeling in millimeters.
• Uitvoering : verchroomd huis en gepolijste zijvlakken.

113AS.C - Korte verstelbare moersleutels

• Gepatenteerd vergrendelingssysteem om de sleutel op de moer te houden.
• Tijdens het slaan hoeft de sleutel niet vastgehouden te worden=geen risico op letsel, 

maximale veiligheid.
• Innoverende, eenvoudig te gebruiken hendel om te deblokkeren.
• Ophangoog voor werk op hoogte.
• Afmetingen in mm van 24 tot 80 mm.
• Uitvoering: zwart gefosfateerd.

A [mm] B [mm] E [mm] E1 [mm] L [mm]  [g]

51BS.24 24 45 19.5 32.5 180 510
51BS.27 27 45 19.5 32.5 180 493
51BS.30 30 48 21 33.8 195 607
51BS.32 32 51 21.5 34.2 195 649
51BS.36 36 59 25 37.2 205 904
51BS.41 41 62 26 37.2 231 990
51BS.46 46 71 28 39.0 240 1268
51BS.50 50 75 31 41.0 255 1493
51BS.55 55 80 35 47.5 270 1950
51BS.60 60 85 38 49.5 280 2300
51BS.65 65 93 41 48.0 300 2720
51BS.70 70 102 43 58.0 320 3490
51BS.75 75 108 48 60.0 330 3760
51BS.80 80 118 52 63.0 360 4640

51BS - Beveiligde slagsleutels in millimeters

FLASH  
DEZE QRCODE  
VOOR RECHTSTREEKSE 
TOEGANG TOT ONZE 
MINI-SITE  
JETLINE+ 

A  
[mm]

B  
[mm]

C x C1 
[mm]

E  
[mm]

E1 
[mm]

E2 
[mm]

E3 
[mm]

E4 
[mm]

L  
[mm]

L1 
[mm]

  
[g]

113AS.6C 33 58 17X19 6.3 9.9 6.7 8.8 7.1 160 25.3 178
113AS.8C 40 74 19x23 7 12.1 8.8 10.4 9 200 32.4 328
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Ratels

uiTsChuiFBaRe RaTel 3/8" 2-in-1jXl.171

UitschuifbaarHoogwaardig mechanisme

Vergrendeling van de dop
Ergonomische handgreep

• Standaardgebruik = gemakkelijk op te bergen.
•  Verlengd = bereikbaarheid / veiligheid (handen uit 

de buurt van de werkzone).
•  Mechanisme met 8 vergrendelstanden: blokkering 

op de gewenste lengte, geen verandering van de 
lengte tijdens het gebruik.

•  Kop die ondoordringbaar is voor stof en industriële 
vloeistoffen.

•  Compacte, flexibele en zeer sterke kop voor een betere 
toegankelijkheid.

• Grote precisie: 72-tands mechanisme, terugstelhoek van 5°.

•  De JXL.171 zorgt voor een optimale veiligheid dankzij de 
vergrendeling van de dop door middel van een drukknop.

•  De vergrendeling van de dop voorkomt dat de dop verloren 
raakt of valt: voldoet aan de FOB eisen.

• Grote precisie: 72-tands mechanisme, terugstelhoek van 5°.

•  Mogelijkheid om met 2 handen  
te werken.

•  Handgreep met  
ophangoog.

• Ligt comfortabel in de hand.

EEN HOGER KOPPEL, MINDER INSPANNINGEN

NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789
• Precisie:  ± 2% rechtsom (± 3% linksom) tussen 20% en 100% van het vermogen van 

de schroevendraaier.
• Resolutie: 0,1 cN.m.
• Meetwijze: piek of volgend. 
• Uitgang 1/4"  met zelfblokkerend systeem voor bits van serie 1 en serie 6.
• Meeteenheid: cN.m, in.lb, Kg.cm . 
• Voorinstelling mogelijk met 9 koppelwaarden. 
• Geheugen voor 250 waarden met PC USB verbinding. 
• Vergrendelbaar toetsenbord (de operator heeft uitsluitend toegang tot de 

programmakeuze en het opslaan van de resultaten). 
• Gat in de handgreep: op te hangen bij werk op hoogte. 
• Geleverd met 1 batterij AAA-LR03 1.5V.
• Geleverd met een ijkingscertificaat ISO6789. 
• Geleverd in een koffer van kunststof en een inlay van foam, afm. (L.xBr.xH.): 

570x100x70 mm.
• USB-kabel E.S404-USB en zijn doppen E.S404-KIT verkrijgbaar als reserveonderdelen.

Capaciteit [N.m] L [mm]  [kg]

E.S401 0,1 - 1 215 0,630
E.S404 0,4 - 4 215 0,630

E.S400 - Elektronische momentschroevendraaiers met koppellezer

NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789
• Geleverd in een koffer van kunststof en een inlay van foam.
• USB-kabel verkrijgbaar.
• Geleverd met 1 batterij AAA-LR03 1.5V. 
• 6 bits serie 6 met groef 1/4" - lengte 50 mm: sleuf 3 - 4 - 5,5 en Phillips® High Perf’ 

1 - 2 - 3.
• Geleverd met een ijkingscertificaat ISO6789.

E.S400J1 - Sets elektronische momentschroevendraaiers - schroefbits

Capaciteit [N.m] Schroevendraaiers Bits
  

[kg]

E.S401J1 0,1 - 1 E.S401 ES.603, ES.604, ES.605,5, 
EP.601T, EP.602T, EP.603T 1,170

E.S404J1 0,4 - 4 E.S404 ES.603, ES.604, ES.605,5, 
EP.601T, EP.602T, EP.603T 1,170

HOGE PRECISIE VOOR  
EEN KLEIN KOPPEL

ELEkTRonISCHE SCHRoEVEnDRAAIERS SERIE E.S400

Dit nieuwe product werd ontworpen om zeer 
precies werk te kunnen leveren, zonder het 
gebruiksgemak te vergeten waarmee het merk 
zich onderscheidt.
Met de traceerbaarheidsfuncties is dit het 
ideale gereedschap voor serviceonderhoud op 
het gebied van luchtvaart, de medische sector, 
de kernindustrie...

Uitstekende resultaten

Eenvoudig in gebruik

Traceerbaarheid•  Precisie 2% tussen 20% en 100% van de capaciteit, 
aanzienlijk hoger dan mechanische schroevendraaiers en 
de norm ISO 6789 (6% voor momentschroevendraaiers).

•  Elektronische meting: grote herhaalbaarheid en geen 
slijtage-effect.

• 9 voorafgestelde koppelwaarden.
• Keuze van de meeteenheden: cNm, in.lb, kg.cm.
• Geluids- en visueel signaal wanneer het koppel bereikt is.
•  Ergonomisch: Protwist handgreep en zelfblokkerend systeem 

voor de bits.

•  Transmissie van de werkelijke aanhaalkoppels 
via een USB-kabel.

•  250 koppelwaarden kunnen in het geheugen worden 
opgeslagen. 

Elektronische schroevendraaier

• Flexibele kop.
• 2-in-1 ratel met uitschuifbare heft. Standaard gebruik en eenvoudig op te bergen in 

gesloten stand. Een hoger koppel, minder inspanningen en maximaal toegankelijk in 
verlengde positie.

• Totale lengte van 247 tot 355 mm. 8 afstelstanden, beveiligd door een een blokkering.
• 180° scharnierende kop met rem: hiermee kan de positie vastgehouden worden.
• Zeer lange levensduur, ongeacht de arbeidsomstandigheden. Zonder onderhoud. 

Bescherming tegen industrieel stof.
• Mechanisme met 72 tanden voor een terugstelhoek van 5°.
• Veiligheidsvergrendeling van de dop : er raken geen doppen kwijt in uw machines.
• Omkering door een hendel: eenvoudig, ook met handschoenen aan. Hiermee kunt u de 

draairichting zien.
• "Handpalm" systeem waarmee op de kop van de ratel gedrukt kan worden tijdens het 

los-/vastdraaien zonder het risico te lopen de draairichting per ongeluk om te keren.
• Uiterst compacte kop.
• Elastomeer handvat van twee materialen: zeer bestendig tegen schuren en de 

krachtigste oplosmiddelen uit de werkplaats: SP95, SP98, dieselolie, aceton, 
remvloeistof, Skydroll, Jet Oil, kerosine.

• Gat in de handgreep: op te hangen bij werk op hoogte.

Uitstekend presterende, waterdichte ratel 3/8" met uitschuifbare heft met vergrendeling

JXL.DBOX1  Doos 3/8" Detection Box metrisch - 6-kant
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bevat:
• 1 x uitstekend presterende, waterdichte ratel 3/8" met uitschuifbare heft met 

vergrendeling en flexibele kop: JXL.171.
• 14 x 6-kante metrische doppen 3/8": J.H 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 

17 - 18 - 19 - 21 - 22mm.
• 2 x verlengstuk met vergrendeling 3/8": L 125mm (J.210RC) - L 250m (J.215RC).
• 1 x cardangewricht 3/8": J.240A.
• Lege doos: BV.J1NANOA.
Gewicht: 2,150 kg.

d [mm] d1 [mm] H [mm] L [mm] L1 [mm]  [g]

JXL.171 29 28-32 33 247/355 192/300 400
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Schroevendraaiers PRoTWIST® Schroevendraaiers PRoTWIST®

geÏsoleeRDe sChRoevenDRaaieRs 1000 volT – Dun BlaD

Made in France

TOEGANKELIJKHEID:  
Blad tot 27% dunner dan het blad van een standaard 
geïsoleerde schroevendraaier van Facom. 
 
•  Gegoten heft van technische polymeren voor duurzame prestaties, een 

comfortabele grip en een uitstekende bestendigheid tegen chemische 
middelen.

•  Gereedschap ter bescherming tegen elektrische spanningen conform de 
norm EN 60900 voor het werken aan spanningvoerende delen tot 1000 
Volt bij wisselstroom en 1500 Volt bij gelijkstroom.

•  Voor uw veiligheid wordt elke schroevendraaier aan het einde van de 
productie gedurende 10s afzonderlijk getest op 10.000 Volt.

Elektrische 
weerstand

Schokbesten-
digheid

Scheurbesten-
digheid

Penetratie-
bestendigheid

Ontbrandings-
test

• Voor uw veiligheid wordt iedere schroevendraaier afzonderlijk gedurende 10 
seconden op 10000 Volt getest aan het einde van de productiecyclus.

• Rond bekleed bled 1000 Volt.
• Ergonomische steel uit twee materialen, bestendig tegen schokken, schuren en 

chemische producten.

d [mm] d1 [mm] d2 [mm] L [mm] L1 [mm] L2 [mm] L3 [mm]  [g]

A3.5X100TVE 25 3.5 3.8 204 100 104 15 46
A4X100TVE 30 4 4.3 210 100 110 15 65
A5.5X125TVE 30 5.5 5.8 235 125 110 15 83
A6.5X150TVE 36 6.5 6.8 270 150 120 15 134

A.TVE - Tot 1000 Volt geïsoleerde PROTWIST® schroevendraaiers voor sleufschroeven

• Voor uw veiligheid wordt iedere schroevendraaier afzonderlijk gedurende  
10 seconden op 10000 Volt getest aan het einde van de productiecyclus.

• Rond bekleed bled 1000 Volt.
• Ergonomische steel uit twee materialen, bestendig tegen schokken, schuren en 

chemische producten.

d [mm] d1 [mm] d2 [mm] L [mm] L1 [mm] L2 [mm] L3 [mm]  [g]

AP1X100TVE 30 4.5 4.8 210 100 110 18 70
AP2X125TVE 36 6 6.3 245 125 120 18 120

AP.TVE - Tot 1000 Volt geïsoleerde PROTWIST® schroevendraaiers voor Phillips schroeven met kruiskop

• Voor uw veiligheid wordt iedere schroevendraaier afzonderlijk gedurende 10 
seconden op 10000 Volt getest aan het einde van de productiecyclus.

• Rond bekleed bled 1000 Volt.
• Ergonomische steel uit twee materialen, bestendig tegen schokken, schuren en 

chemische producten.

d [mm] d1 [mm] d2 [mm] L [mm] L1 [mm] L2 [mm] L3 [mm]  [g]

AD1X100TVE 30 4.5 4.8 210 100 110 18 70
AD2X125TVE 36 6 6.3 245 125 120 18 120

AD.TVE - Tot 1000 Volt geïsoleerde PROTWIST® schroevendraaiers voor Pozidriv® schroeven met kruiskop

• Voor uw veiligheid wordt iedere schroevendraaier afzonderlijk gedurende 10 
seconden op 10000 Volt getest aan het einde van de productiecyclus.

• Rond bekleed bled 1000 Volt.
• Ergonomische steel uit twee materialen, bestendig tegen schokken, schuren en 

chemische producten.

d [mm] d1 [mm] d2 [mm] L [mm] L1 [mm] L2 [mm] L3 [mm]  [g]

APB1X100TVE 30 5 5.3 210 100 110 18 75
APB2X125TVE 36 6 6.3 245 125 120 18 121

APB.TVE - PROTWIST® BORNEO® schroevendraaiers voor gecombineerde sleuf- en Phillips® schroeven

ADB.TVE - PROTWIST® BORNEO® schroevendraaiers voor gecombineerde sleuf- en Pozidriv® schroeven

• Voor uw veiligheid wordt iedere schroevendraaier afzonderlijk gedurende 10 
seconden op 10000 Volt getest aan het einde van de productiecyclus.

• Rond bekleed bled 1000 Volt.
• Ergonomische steel uit twee materialen, bestendig tegen schokken, schuren en 

chemische producten.

d [mm] d1 [mm] d2 [mm] L [mm] L1 [mm] L2 [mm] L3 [mm]  [g]

ADB1X100TVE 30 5 5.3 210 100 110 18 75
ADB2X125TVE 36 6 6.3 245 125 120 18 121
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ACL.2A  Handgreep met bledhouder en ratel PROTWIST®
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• SNEL: schroevendraaierfunctie met ratel om sneller te werken.
• STERK: functie wringstaaf in T-stand om kracht te zetten bij het werken.  
• COMPACT: Nano schroevendraaierfunctie voor in beperkte ruimtes.
• In het gedeeltelijk holle heft kunnen meer bits of schroeven worden opgeborgen. 
• Hoogwaardige 45-tands ratel = schroeft snel, is nauwkeurig, sterk en duurzaam. 
• Ring met 3 standen: vastschroeven, losschroeven, blokkeren. 
• Bled heeft zeer gering retourkoppel. 
• Steel met reservoir om zes extra bits van 25 mm (niet meegeleverd) op te bergen. 
• Aandrijving: 1/4" 6-kant.

ACL.2A2  Set 3-in-1 schroevendraaiers PROTWIST®
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• SNEL: schroevendraaierfunctie met ratel om sneller te werken.
• STERK: functie wringstaaf in T-stand om kracht te zetten bij het werken.  
• COMPACT: Nano schroevendraaierfunctie voor in beperkte ruimtes.
• In het gedeeltelijk holle heft kunnen meer bits of schroeven worden opgeborgen. 
• Hoogwaardige 45-tands ratel = schroeft snel, is nauwkeurig, sterk en duurzaam. 
• Ring met 3 standen: vastschroeven, losschroeven, blokkeren. 
• Bled heeft zeer gering retourkoppel. 
• Steel met reservoir om zes extra bits van 25 mm (niet meegeleverd) op te bergen. 
• Aandrijving: 1/4" 6-kant.
Bevat:
• ACL.2A: Omkeerbare handgreep met bledhouder.
• E.120: Gemengde set met 28 bits 1/4".
• AMZ.E: Zeskante bithouder 1/4".
Gewicht: 420 g.

Schroevendraaiers PRoTWIST® Schroevendraaiers PRoTWIST®

ACL.2A5  Set van 3-in-1 schroevendraaiers PROTWIST® - 5 delig
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• SNEL: schroevendraaierfunctie met ratel om sneller te werken.
• STERK: functie wringstaaf in T-stand om kracht te zetten bij het werken.  
• COMPACT: Nano schroevendraaierfunctie voor in beperkte ruimtes.
• In het gedeeltelijk holle heft kunnen meer bits of schroeven worden opgeborgen. 
• Hoogwaardige 45-tands ratel = schroeft snel, is nauwkeurig, sterk en duurzaam. 
• Ring met 3 standen: vastschroeven, losschroeven, blokkeren. 
• Bled heeft zeer gering retourkoppel. 
• Steel met reservoir om zes extra bits van 25 mm (niet meegeleverd) op te bergen. 
• Aandrijving: 1/4" 6-kant.
Bevat:
• ACL.2A: Omkeerbare handgreep met bledhouder.
• AMZ.E: Zeskante bithouder 1/4".
• AMZ.P1-2: Omkeerbaar bled Phillips® PH1 - PH2.
• AMZ.S3.5-4: Omkeerbaar bled Sleuf 3,5 - 4 mm.
• AMZ.S5.5-6.5: Omkeerbaar bled Sleuf 5,5 - 6,5 mm.
• AMZ.D1-2: Omkeerbaar bled Pozidriv® PZ1 - PZ2.
Gewicht: 300 g.

ACL.2A15  Set meerbladige schroevendraaiers PROTWIST®
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• SNEL: schroevendraaierfunctie met ratel om sneller te werken.
• STERK: functie wringstaaf in T-stand om kracht te zetten bij het werken.  
• COMPACT: Nano schroevendraaierfunctie voor in beperkte ruimtes.
• In het gedeeltelijk holle heft kunnen meer bits of schroeven worden opgeborgen. 
• Hoogwaardige 45-tands ratel = schroeft snel, is nauwkeurig, sterk en duurzaam. 
• Ring met 3 standen: vastschroeven, losschroeven, blokkeren. 
• Bled heeft zeer gering retourkoppel. 
• Steel met reservoir om zes extra bits van 25 mm (niet meegeleverd) op te bergen. 
• Aandrijving: 1/4" 6-kant.
Bevat:
• ACL.2A: Omkeerbare handgreep met bledhouder.
• AMZ.E: Zeskante bithouder 1/4".
• AMZ.S3.5-4: Omkeerbaar bled Sleuf 3,5 - 4 mm.
• AMZ.S5.5-6.5: Omkeerbaar bled Sleuf 5,5 - 6,5 mm.
• AMZ.P0-1: Omkeerbaar bled Phillips® PH0 - PH1.
• AMZ.P2-3: Omkeerbaar bled Phillips® PH2 - PH3.
• AMZ.D0-1: Omkeerbaar bled Pozidriv® PZ0 - PZ1.
• AMZ.D2-3: Omkeerbaar bled Pozidriv® PZ2 - PZ3.
• AMZ.H2.5: Omkeerbaar bled 6-kant 2,5 mm.
• AMZ.H3: Omkeerbaar bled 6-kant 3 mm.
• AMZ.H4: Omkeerbaar bled 6-kant 4 mm.
• AMZ.H5: Omkeerbaar bled 6-kant 5 mm.
• AMZ.H6: Omkeerbaar bled 6-kant 6 mm.
• AMZ.X10-15: Omkeerbaar bled Torx® T10 - T15.
• AMZ.X20-25: Omkeerbaar bled Torx® T20 - T25.
• AMZ.X30-40: Omkeerbaar bled Torx® T30 - T40.
• BP.112: doos van kunststof.
• PL.307B: inlay.
Gewicht: 440 g.

3-in-1 sChRoevenDRaaieRaCl.2a

SNEL: schroevendraaierfunctie met ratel om sneller te werken.
STERK: functie wringstaaf in T-stand om kracht te zetten bij het werken.
COMPACT: Nano schroevendraaierfunctie voor in beperkte ruimtes. 
 
• In het gedeeltelijk holle heft kunnen meer bits of schroeven worden opgeborgen
• Hoogwaardige 45-tands ratel = schroeft snel, is nauwkeurig, sterk en duurzaam.
• Ring met 3 standen: vastschroeven, losschroeven, blokkeren.
• Bled heeft zeer gering retourkoppel.
• Steel met reservoir om zes extra bits van 25 mm op te bergen.
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• Bekopening in 5 standen.
• Trekker voor beheerst deblokkeren zonder schokken.
• Handig en veilig. Met een hand te gebruiken.
• Breedte van de bekken 17 mm.
• Groef op de bovenste bek om buizen met een kleine 

diameter vast te klemmen.
• Scharnierend uiteinde van de bek, past zich aan elke 

situatie aan.
• Verchroomd.

Griptang met lange bekken

• Bekopening in 5 standen.
• Trekker voor beheerst deblokkeren zonder schokken.
• Handig en veilig. Met een hand te gebruiken.
• Breedte van de bekken 17 mm.
• Groef op de bovenste bek om buizen met een kleine 

diameter vast te klemmen.
• Verchroomd.

Griptang met korte bekken

• Bekopening in 5 standen.
• Trekker voor beheerst deblokkeren zonder schokken.
• Handig en veilig. Met een hand te gebruiken
• Breedte van de bekken 17 mm.
• Groef op de bovenste bek om buizen met een kleine 

diameter vast te klemmen.
• Scharnierend uiteinde van de bek, past zich aan elke 

situatie aan.
• Verchroomd.

Griptang met scharnierend uiteinde van de bekken

• Bekopening in 5 standen.
• Trekker voor beheerst deblokkeren zonder schokken.
• Handig en veilig. Met een hand te gebruiken.
•  Capaciteit tot 135 mm.
• Breedte van de bekken 17 mm.
• Groef op de bovenste bek om buizen met een kleine 

diameter vast te klemmen.
• Verchroomd.

Griptang grote capaciteit

GESMEDE EN VERSTERKTE 
BEKKEN 
•  Voor krachtig klemmen. Lange 

levensduur.
•  Groef in de bovenste bek voor het 

vasthouden van voorwerpen met een 
kleine doorsnede.

GEPATENTEERD INNOVEREND 
SYSTEEM VOOR HET OPENEN 
VAN DE BEKOPENING 
•  Tijdwinst dankzij het onmiddellijk openen 

van de tang door een eenvoudige druk op 
de handgrepen.

•  Zeer snelle aanpassing aan ieder 
willekeurig type voorwerp.

PARALLELLE BEKKEN  
- TANDEN OVER  
DE HELE DIEPTE 
•  Het voorwerp glijdt niet weg. Geen 

beweging, ongeacht het type voorwerp, 
zeer krachtig klemmen.

BEKOPENING IN 5 STANDEN 
•  Grote capaciteit en eenvoudig  

af te stellen.

GEPATENTEERDE  
ONTGRENDELING-
STREKKER 
•  Veiligheid : deblokkeren  

met een hand zonder schokken,  
kan niet per ongeluk openen.

ERGONOMISCHE  
HANDGREPEN 
•  Eenvoudig en aangenaam om vast te 

nemen, met of zonder handschoenen.

GRIP SAFETY LOCK SYSTEM 
•  Om veilig op hoogte te kunnen  

werken.
• FME compatibel (Nucleair).

Griptangen Griptangen

NIEUWE GRIPTANGEN

EENVOUD - VEILIGHEID - STEVIGHEID
FACOM VINDT DE GRIPTANG OPNIEUW UIT

Griptang met een stand

• Trekker voor beheerst deblokkeren zonder schokken.
• Handig en veilig. Met een hand te gebruiken.
• Groef op de bovenste bek om buizen met een kleine 

diameter vast te klemmen.
• Verchroomd.

H [mm] L [mm] L1 [mm]  [kg]

501A 80.7 250 17 0,770

H [mm] L [mm] L1 [mm]  [kg]

500A 80.7 230 17 0,740

H [mm] L [mm] L1 [mm]  [kg]

506A 80.7 250 17 0,790

H [mm] L [mm] L1 [mm]  [kg]

505A 85 274 17 0,814

H [mm] L [mm] L1 [mm]  [kg]

501AMP 80.7 248 17 0,758
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4h 
350 lux - 0,5 m

8h 
175 lux - 0,5 m
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779.SILC  Inspectielamp met LED's en draad
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Extra dunne Slim behuizing.
• 2 instelstanden voor de kracht.
• Half stijve handsfree haak om het lostrekken van de haak of van een kabel te vermijden.
• Stroomvoorziening via een netstekker, een sigarettenaansteker 12V of een USB-stekker.
• Bestendig tegen olie, oplosmiddelen en andere in een werkplaats gebruikte chemische 

producten.
• Standaard schroefdraadbevestiging, schroefdraad 1/4" voor bevestiging op een driepoot of 

een ander accessoire.
• Geleverd met een Kevlar kabel van 5 m met vergrendelbare beveiligde en duurzame 

aansluiting.
• Bevestigingspunt voor meer veiligheid, vooral tijdens werken op hoogte.
• Energiebron Accu/spanningsnet/12V/USB.
• Lux 0.5 m (Std/Boost): 300/600 Lux. 
• Lichtsterkte (Std/Boost): 200’400/2 Lumen
• Lengte: 329 mm.
• Breedte (Handgreep/Behuizing): 45/29 mm.
• Diepte (Handgreep/Behuizing): 25/12 mm.
• Bedrijfstemperatuur (°C): -20/+70
Gewicht: 0.12 kg.

779.SILR  Draadloze slim LED-inspectielamp - oplaadbaar
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Extra dunne slim behuizing.
• 2 instelstanden voor de kracht.
• Standaard schroefdraadbevestiging, schroefdraad 1/4" voor bevestiging op een driepoot of 

een ander accessoire.
• Bestendig tegen olie, oplosmiddelen en andere in een werkplaats gebruikte chemische 

producten.
• In de standaard modus 8 uur / In de boost modus 4 uur.
• Half stijve handsfree haak om het lostrekken van de haak of van een kabel te vermijden.
• Geleverd met een netlader 220V, sigarettenaansteker 12V en USB-stekker.
• Bevestigingspunt voor meer veiligheid, vooral tijdens werken op hoogte.
• Energiebron Accu/spanningsnet/12V/USB.
• Autonomie (Std/Boost): 8/4 uur.
• Oplaadtijd (Std/USB): 3/6 uur.
• Lux 0.5 m (Std/Boost): 175/350 Lux. 
• Lichtsterkte (Std/Boost): 120’240/2 Lumen
• Lengte: 329 mm.
• Breedte (Handgreep/Behuizing): 45/29 mm.
• Diepte (Handgreep/Behuizing): 25/12 mm.
• Bedrijfstemperatuur (°C): -20/+70
Gewicht: 0.16 kg.

eXTRa plaTTe inspeCTielaMp779.silR

VERLICHTING VOOR MOEILIJK  
BEREIKBARE EN BEPERKTE RUIMTES PRESTATIES, AUTONOMIE EN DUURZAAMHEID

UITZONDERLIJK STERK

• Standaard modus 
voor dichtbij werken 
zonder verblinding.

• "Booster" modus 
voor 
inspectiewerkzaamheden 
en een verhoogde 
zichtbaarheid.

• Soepele 
ophanghaak 
vergemakkelijkt het 
ophangen en losmaken.

•  Extra platte lamp om moeilijk bereikbare, nauwe 
ruimtes te verlichten.

•  Uitzonderlijke weerstand tegen schokken, water,  
olie, vet, oplosmiddelen uit de werkplaats en 
chemische middelen.

•  Montagesysteem beschikbaar voor een gebruik op 
hoogte.

•  Montagegat driepoot 1/4" voor werken zonder 
handen.

•  Snel op te laden ~ 3u (~ 6u via een USB-kabel).
• Zichtbare laadindicator.
• Zeer sterke Lithium-Ion accu.
•  Geleverd met een netlader 230V, een oplader voor 

een sigarettenaansteker en een USB-kabel.

779.CBT  Compacte zaklamp
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

779.CRT  Oplaadbare Compacte Zaklamp
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

779.UVT  UV zaklamp
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

779.PBT  Zaklamp penmodel
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inspectielamp Zaklamp

•  Verlichting witte led 
Optimaal kleurenresultaat.

• Grote lichtsterkte
• Autonomie bij intensief gebruik
• Robuust

779 SERIES nIEuW ASSoRTIMEnT ZAkLAMPEn

• 1 LED 3W.
• 110 lumen.
• 2.304 Lux op 0.5 m.
• Lichtstraal tot 48 m.
• Autonomie: 3.5 uur.
• Dichtheidsklasse: IP65.
• Geleverd met: 2 batterijen AAA, polsriempje.
Gewicht: 58 g. (met batterijen).

• 1 LED 3W.
• Instelbare lichtbundel.
• 43 tot 309 lumen, afhankelijk van de gewenste lichtbundel.
• 39.601 lux op 0,5 m bij maximale opening.
• Lichtstraal tot 233 m.
• 5 lichtstanden.
• Maximale autonomie: 51.5 uur.
• Dichtheidsklasse: IP65.
• Geleverd met: 4 batterijen AAA, polsriempje en beschermhoes.
Gewicht: 176 g. (met batterijen).

• 1 LED 10W.
• Instelbare lichtbundel.
• 175 tot 814 lumen, afhankelijk van de gewenste lichtbundel.
• 34.225 lux op 0,5m bij maximale opening.
• Lichtstraal tot 185 m.
• Maximale autonomie: 18.5 uur.
• Oplaadtijd: 6 uur.
• Dichtheidsklasse: IP65.
• Oplaadbare Li-ion accu.
• Oplaadbaar via USB.
• Geleverd met: oplader 230 V, USB-voedingskabel, polsriempje en beschermhoes.
Gewicht: 198 g. (met accu)

• 1 LED 1W UV.
• Van 395 tot 410 nm.
• Autonomie: 23 uur.
• Lichtstraal tot 50 m.
• Dichtheidsklasse: IP67.
• Geleverd met: 3 batterijen AAA, polsriempje en beschermhoes.
Gewicht: 118 g. (met batterijen).
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777A SERIES nIEuW ASSoRTIMEnT fLuo LooPLAMPEn

Verlicht uw werkruimte

Verlichting met vrije handen

Geteste weerstand

Verkrijgbaar in 4 uitvoeringen

•  Geschikt voor mechanica- en 
onderhoudswerkzaamheden.

•  Brede witte fluo lichtbundel: 400 Lux  
op 0,5 m (300 Lumen).

• Anti-verblindingskap.

•  2 magneten en 2 haken die 360° draaien.

•  Geen enkel gevaar voor brandwonden , de 
lamp raakt niet oververhit. Spatwaterdicht 
(IP55). Bestendig tegen oplosmiddelen uit 
de werkplaats en gangbare chemische 
producten.

•  Vereenvoudigde opening om het glas en 
de TL-buis te vervangen.

•   777B.230F: spanning 230 V. 
Met netkabel van 10 meter.

• 777B.24F: spanning 24 V. 
Met netkabel van 10 meter.
• 777A.230F: spanning 230 V. 
Met haspel van 15 meter.
• 777A.24F : spanning 24 V. 
Met haspel van 15 meter.

777B.24F  Fluo looplamp 24V
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Duurzaam, krachtige verlichting.
• Laag verbruik: 11W.
• TL-buis 11W.
• Wordt niet heet.
• Dichtheidsklasse: IP55.
• Anti-verblindingskap.
• 470 Lux op 0,5 m.
• 320 lumen.
• Rubber kabel H05 RN-F: goed bestand tegen 

koolwaterstoffen.
• Geen trafo.
• Geen kabelhaspel.
• Spanning: 24 V.
• Lengte van de kabel: 10 m.
Gewicht (losse lamp): 450 g.

Reserve TL-buis: 777B.BULD.
Reservebuis: 777B.LENS.

777A.24F  Fluo looplamp 24V met haspel
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

•Duurzaam, krachtige verlichting.
• Laag verbruik: 11W.
• TL-buis 11W.
• Wordt niet heet.
• Dichtheidsklasse: IP55.
• Anti-verblindingskap.
• 400 Lux op 0,5 m.
• 320 lumen.
• Rubber kabel H05 RN-F: goed bestand tegen 

koolwaterstoffen.
• Geen trafo.
• Geen kabelhaspel.
• Spanning: 24 V.
• Lengte van de kabel: 15 m.
• Haspel: tijdsbesparing bij het opruimen van de kabel.
• Geleverd met draaibare muurbevestiging.
Gewicht (lamp + haspel): 4.5 kg.

Reserve TL-buis: 777B.BULD.
Reservebuis: 777B.LENS.

777B.230F  Fluo looplamp 230V
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Duurzaam, krachtige verlichting.
• Laag verbruik: 11W.
• TL-buis 11W.
• Wordt niet heet.
• Dichtheidsklasse: IP55.
• Anti-verblindingskap.
• 470 Lux op 0,5 m.
• 320 lumen.
• Rubber kabel H05 RN-F: goed bestand tegen 

koolwaterstoffen.
• Geen trafo.
• Geen kabelhaspel.
• Spanning: 230V.
• Lengte van de kabel: 10 m.
Gewicht (losse lamp): 450 g.

Reserve TL-buis: 777B.BULD.
Reservebuis: 777B.LENS.

777A.230F  Fluo looplamp 230V met haspel
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Duurzaam, krachtige verlichting.
• Laag verbruik: 11W.
• TL-buis 11W.
• Wordt niet heet.
• Dichtheidsklasse: IP55.
• Anti-verblindingskap.
• 470 Lux op 0,5 m.
• 320 lumen.
• Rubber kabel H05 RN-F: goed bestand tegen 

koolwaterstoffen.
• Geen trafo.
• Geen kabelhaspel.
• Spanning: 230V.
• Lengte van de kabel: 15 m.
• Haspel: tijdsbesparing bij het opruimen van de kabel.
• Geleverd met draaibare muurbevestiging.
Gewicht (lamp + haspel): 4,5 kg.

Reserve TL-buis: 777B.BULD.
Reservebuis: 777B.LENS.

Looplamp Looplamp

400 lux - 0,5 m
300 Lumen 

11W
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• Dubbele hamermechanisme met een uitzonderlijk 
koppel van 3390 N.m.

• Tweetraps trekker die de operator in staat stelt het 
toerental met de vingertoppen onder controle te 
houden.

• Eenvoudig toegankelijk omkeermechanisme met 
twee vermogensniveaus voor het vastdraaien en vol 
vermogen voor het losdraaien.

• Duurzame en tegen kou en trillingen isolerende “soft 
grip” handgrepen van gegoten rubber.

• Rubber stootrand om het motorhuis.
• "Soft grip" zijhandgreep van gegoten rubber met de 

mogelijkheid deze 360° te draaien.
• Licht met zijn 6,9 kg zonder aan vermogen te hoeven 

inboeten.
• Veiligheid : Dubbel borgsysteem voor de bit met 

frictiering en gat om een pen te gebruiken.
• Gebruiksgemak met de uitlaat via de handgreep, 

om de uitstoot van lucht richting de operator te 
vermijden.

Slagmoersleutel 1" pistool - korte spil - uitstekende prestaties

• Dubbele hamermechanisme met een uitzonderlijk 
koppel van 3390 N.m.

• Tweetraps trekker die de operator in staat stelt het 
toerental met de vingertoppen onder controle te 
houden.

• Eenvoudig toegankelijk omkeermechanisme met 
twee vermogensniveaus voor het vastdraaien en vol 
vermogen voor het losdraaien.

• Duurzame en tegen kou en trillingen isolerende “soft 
grip” handgrepen van gegoten rubber.

• Rubber stootrand om het motorhuis.
• "Soft grip" zijhandgreep van gegoten rubber met de 

mogelijkheid deze 360° te draaien.
• Licht met zijn 7.4 kg zonder aan vermogen te hoeven 

inboeten.
• Lange spil voor toegang tot beperkte ruimtes.
• Veiligheid : Dubbel borgsysteem voor de bit met 

frictiering en gat om een pen te gebruiken.
• Gebruiksgemak met de uitlaat via de handgreep, 

om de uitstoot van lucht richting de operator te 
vermijden.

Slagmoersleutel 1" pistool - lange spil - uitstekende prestaties

KRACHT, ROBUUSTHEID EN ERGONOMIE! VERBETER UW PRODUCTIVITEIT!
•  Krachtig slagsysteem:  

een uitzonderlijk koppel van 3390 N.m.
•  Tweetraps trekker:  

om het toerental met de vingertoppen onder  
controle te houden.

•  360° verstelbare zijhandgreep:   
stabiliseert en vergemakkelijkt de grip.

•  Comfortabele ’’soft grip’’ handgrepen:  
rubberen bekleding die de trillingen reduceert.

•  Omkeerinrichting “een hand”:  
2 vermogensniveaus voor vastklemmen en losdraaien. 
Vermindert de kracht die nodig is om de taak te volbrengen en verhoogt 
de productiviteit.

•  Veiligheid: dubbel borgsysteem voor de bit met frictiering en gat om 
een pen te gebruiken.

•  Naar voren gedraaide luchtuitlaat op 45°:  
voorkomt het blazen van lucht op de operator of het uit te voeren werk.

•  Schokbrekers van composiet: voor een grotere duurzaamheid.

nM SERIES nIEuW ASSoRTIMEnT SLAGMoERSLEuTELS 1"

Slagmoersleutels Slagmoersleutels

Rechte slagmoersleutel 1" - korte spil - uitstekende prestaties

• Dubbele hamermechanisme met een uitzonderlijk 
koppel van 3390 N.m.

• Tweetraps trekker die de operator in staat stelt het 
toerental met de vingertoppen onder controle te 
houden.

• Met een hand te bedienen omkeermechanisme met 
twee krachtniveaus voor vast- en losdraaien.

• Duurzame en tegen kou en trillingen isolerende “soft 
grip” handgrepen van gegoten rubber.

• Rubber stootrand om het motorhuis.
• "Soft grip" zijhandgreep van gegoten rubber met de 

mogelijkheid deze 360° te draaien.
• Licht met zijn 8 kg zonder aan vermogen te hoeven 

inboeten.
• Veiligheid : Dubbel borgsysteem voor de bit met 

frictiering en gat om een pen te gebruiken.
• Gebruiksgemak met de naar voren op 45° gerichte 

luchtuitlaat om de uitstoot van lucht op de operator of 
het werk te vermijden.

• Dubbele hamermechanisme met een uitzonderlijk 
koppel van 3390 N.m.

• Tweetraps trekker die de operator in staat stelt het 
toerental met de vingertoppen onder controle te 
houden.

• Met een hand te bedienen omkeermechanisme met 
twee krachtniveaus voor vast- en losdraaien.

• Duurzame en tegen kou en trillingen isolerende “soft 
grip” handgrepen van gegoten rubber.

• Rubber stootrand om het motorhuis.
• "Soft grip" zijhandgreep van gegoten rubber met de 

mogelijkheid deze 360° te draaien.
• Licht met zijn 9 kg zonder aan vermogen te hoeven 

inboeten.
• Lange spil voor toegang tot beperkte ruimtes.
• Veiligheid : Dubbel borgsysteem voor de bit met 

frictiering en gat om een pen te gebruiken.
• Gebruiksgemak met de naar voren op 45° gerichte 

luchtuitlaat om de uitstoot van lucht op de operator of 
het werk te vermijden.

Rechte slagmoersleutel 1" - lange spil - uitstekende prestaties

H [mm] L [mm] L1 [mm]  [kg]

NM.3000F 249 243 96 6,890

H [mm] L [mm] L1 [mm]  [kg]

NM.3000LF 249 391 96 7,390

H [mm] L [mm] L1 [mm]  [kg]

NM.3030F 97 346 101 8,070

H [mm] L [mm] L1 [mm]  [kg]

NM.3030LF 97 493 101 9,070
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• Precisie slijpmachine met klem 6 mm.
• Duurzame en krachtige motor van 0.5 CV voor een grote productiviteit.
• Duurzame en tegen kou en trillingen isolerende “soft grip” handgreep van gegoten 

rubber.
• Eenvoudig te verstellen snelheidsregelaar indien de snelheid beperkt moet worden.
• Luchtuitlaat aan de achterkant om uitstoten richting de operator te vermijden.
• Ingebouwde geluidsdemper en mogelijkheid een luchtuitlaatslang aan te sluiten om 

het geluidsniveau te verlagen.
• Uitstekende controle met de geleidelijke trekker om het toerental te variëren.

Rechte slijpmachine 0.5 CV comfort met klem 6 mm

• Precisie slijpmachine met klem 6 mm.
• Verlenging van de as voor toegang tot beperkte ruimtes.
• Duurzame en krachtige motor van 0.5 CV voor een grote productiviteit.
• Duurzame en tegen kou en trillingen isolerende “soft grip” handgreep van gegoten 

rubber.
• Eenvoudig te verstellen snelheidsregelaar indien de snelheid beperkt moet worden.
• Luchtuitlaat aan de achterkant om uitstoten richting de operator te vermijden.
• Ingebouwde geluidsdemper en mogelijkheid een luchtuitlaatslang aan te sluiten om 

het geluidsniveau te verlagen.
• Uitstekende controle met de geleidelijke trekker om het toerental te variëren.

Rechte slijpmachine 0,5 CV comfort met verlengstuk en klem 6 mm

• Precisie slijpmachine met klem 6 mm.
• Verlenging van de as voor toegang tot beperkte ruimtes.
• Duurzame en krachtige motor van 0,3 CV voor een grote productiviteit.
• Duurzame en tegen kou en trillingen isolerende “soft grip” handgreep van gegoten 

rubber.
• Eenvoudig te verstellen snelheidsregelaar indien de snelheid beperkt moet worden.
• Luchtuitlaat aan de achterkant om uitstoten richting de operator te vermijden.
• Ingebouwde geluidsdemper en mogelijkheid een luchtuitlaatslang aan te sluiten om 

het geluidsniveau te verlagen.
• Uitstekende controle met de geleidelijke trekker om het toerental te variëren..

Rechte slijpmachine 0.3 CV comfort met verlengstuk en klem 6 mm

• Precisie slijpmachine met klem 6 mm.
• Haakse overbrenging van 120° voor een betere ergonomie van het werk bij bepaalde 

toepassingen.
• Duurzame en krachtige motor van 0,3 CV voor een grote productiviteit.
• Duurzame en tegen kou en trillingen isolerende “soft grip” handgreep van gegoten 

rubber.
• Eenvoudig te verstellen snelheidsregelaar indien de snelheid beperkt moet worden.
• Luchtuitlaat aan de achterkant om uitstoten richting de operator te vermijden.
• Ingebouwde geluidsdemper en mogelijkheid een luchtuitlaatslang aan te sluiten om 

het geluidsniveau te verlagen.
• Uitstekende controle met de geleidelijke trekker om het toerental te variëren.

Slijpmachine 0,3 CV met hoek van 120° comfort met klem 6 mm

• Precisie slijpmachine met klem 6 mm.
• Haakse overbrenging van 90° om op verticale oppervlakken te kunnen werken.
• Duurzame en krachtige motor van 0.5 CV voor een grote productiviteit.
• Duurzame en tegen kou en trillingen isolerende “soft grip” handgreep van gegoten 

rubber.
• Eenvoudig te verstellen snelheidsregelaar indien de snelheid beperkt moet worden.
• Luchtuitlaat aan de achterkant om uitstoten richting de operator te vermijden.
• Ingebouwde geluidsdemper en mogelijkheid een luchtuitlaatslang aan te sluiten om 

het geluidsniveau te verlagen.
• Uitstekende controle met de geleidelijke trekker om het toerental te variëren.

Slijpmachine 0.5 CV met hoek van 90° comfort met klem 6 mm

Slijpmachine 0,3 CV met hoek van 90° comfort met klem 6 mm

• Precisie slijpmachine met klem 6 mm.
• Haakse overbrenging van 90° om op verticale oppervlakken te kunnen werken.
• Duurzame en krachtige motor van 0,3 CV voor een grote productiviteit.
• Duurzame en tegen kou en trillingen isolerende “soft grip” handgreep van gegoten 

rubber.
• Eenvoudig te verstellen snelheidsregelaar indien de snelheid beperkt moet worden.
• Luchtuitlaat aan de achterkant om uitstoten richting de operator te vermijden.
• Ingebouwde geluidsdemper en mogelijkheid een luchtuitlaatslang aan te sluiten om 

het geluidsniveau te verlagen.
• Uitstekende controle met de geleidelijke trekker om het toerental te variëren.

• Precisie slijpmachine met klem 6 mm.
• Duurzame en krachtige motor van 0,3 CV voor een grote productiviteit.
• Duurzame en tegen kou en trillingen isolerende “soft grip” handgreep van gegoten 

rubber.
• Eenvoudig te verstellen snelheidsregelaar indien de snelheid beperkt moet worden.
• Luchtuitlaat aan de achterkant om uitstoten richting de operator te vermijden.
• Ingebouwde geluidsdemper en mogelijkheid een luchtuitlaatslang aan te sluiten om 

het geluidsniveau te verlagen.
• Uitstekende controle met de geleidelijke trekker om het toerental te variëren.

Rechte slijpmachine 0,3 CV comfort met klem 6 mm

Slijpmachine Slijpmachine

H [mm] L [mm] L1 [mm]  [kg]

V.DG500F 77 177 48 0,675

H [mm] H1 [mm] L [mm]  [kg]

V.DG515F 48 77 267 1,015

H [mm] L [mm] L1 [mm]  [kg]

V.DGE300F 70 255 39 0,664

H [mm] L [mm] L1 [mm]  [kg]

V.DGA310F 68 189 27 0,560

H [mm] L [mm] L1 [mm]  [kg]

V.DGA505F 75 175 27 0,780

H [mm] L [mm] L1 [mm]  [kg]

V.DGA305F 75 165 27 0,555

H [mm] L [mm] L1 [mm]  [kg]

V.DG300F 70 160 39 0,440
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CL3.CTB50  Elektrische draadloze klembandtang 4,8 mm
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Klembanden van 2,4 mm (0,094") tot 4,8 mm (0,189").
• 8 Koppelinstellingen voor het optimaal vastklemmen van de klemband.
• Licht gereedschap van 880 g. (Gereedschap met accu), weinig trillingen en stil voor 

minder zwaar werk in vergelijking met hand- of pneumatisch gereedschap.
• Geleverd in een industriële koffer op wieltjes en twee inlays van foam met:
- Losse elektrische draadloze tang CL3.CTB50.
- 2 reservebladen CL3.CTB50-SB voor de kop.
- 2 Accu's 11.25V / 2,95Ah Lithium-ion CL3.CTB-BA.
- 1 Oplader CL3.CTB-CH.
- 1 riem voor de operator met 2 houders: Een houder links en een houder rechts.
- Robuuste, schokbestendige koffer op wieltjes met inklapbare handgreep, bestendig 

tegen extreme omstandigheden, model BV.FC1.
- 2 inlays van foam.
• Afmetingen (L. x H.): 270 x 200 mm.
• Breedte van de neus: 15 mm.
Gewicht: 880 g, gereedschap + accu.
Gewicht los gereedschap: 700 g.
Gewicht accu: 180 g.

CL3.CTB120  Elektrische draadloze klembandtang 7,6 mm
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Klembanden van 4.8 mm (0.189") tot 7.6 mm (0.299").
• 2 Koppelinstellingen voor het optimaal vastklemmen van de klemband.
• Licht gereedschap van 900 g. (Gereedschap met accu), weinig trillingen en stil voor 

minder zwaar werk in vergelijking met hand- of pneumatisch gereedschap.
• Geleverd in een industriële koffer op wieltjes en twee inlays van foam met:
- Losse elektrische draadloze tang CL3.CTB120.
- 2 reservebladen CL3.CTB120-SB voor de kop.
- 2 Accu's 11.25V / 2,95Ah Lithium-ion CL3.CTB-BA.
- 1 Oplader CL3.CTB-CH.
- 1 riem voor de operator met 2 houders: Een houder links en een houder rechts.
- Robuuste, schokbestendige koffer op wieltjes met inklapbare handgreep, bestendig 

tegen extreme omstandigheden, model BV.FC1.
- 2 inlays van foam.
• Afmetingen (L. x H.): 270 x 200 mm.
• Breedte van de neus: 20 mm.
Gewicht: 900 g, gereedschap + accu.
Gewicht los gereedschap: 720 g.
Gewicht accu: 180 g.

Elektrische portable klembandtangElektrische portable klembandtang

GEREEDSCHAP TER BESTRIJDING VAN REPETITIEF 
OVERBELASTINGSLETSEL (TMS)

Verbeter uw energieprestaties met dit gereedschap dat zuiniger is dan een pneumatische 
tang, met het oog op ISO 50001.

•  De plastic klemband wordt 
in minder dan een seconde 
vastgeklemd en doorgesneden. 

•  Koppelinstellingen voor het optimaal 
vastklemmen van de klemband. 

•   Mogelijkheid het koppel te 
vergrendelen op een stand voor 
het gebruik door een operator op de 
productielijn.

•  Extra duurzaam blad voor het scherp afsnijden van de klemband: 
tot 30.000 klembanden per blad. Het gereedschap wordt geleverd 
met twee extra bladen die eenvoudig te installeren zijn. 

•  Autodiagnose van het gereedschap: een LED op het 
gereedschap voor het controleren van de lading en de werking. 

•  Eenvoudig serviceonderhoud: uiterst snelle vervanging van de 
kop (minder dan 30 seconden) met het in de koffer meegeleverde 
gereedschap. 

NIEUWE KLEMBANDTANGEN 
DRAADLOOSCL3.CTB

•  De zeer smalle kop en romp zorgen voor 
eenvoudige toegang tot nauwe ruimtes.

•  Door de lengte van de neus kunnen voor te korte 
handbediende of pneumatische tangen moeilijk 
toegankelijke ruimtes eenvoudig bereikt worden.

•  Zeer productief gereedschap: Men kan tot 400 
klembanden per uur aandraaien en doorsnijden.

•  Vermogen van een accu: 3200 klembanden 
(ofwel 8 arbeidsuren) met een maximale 
spankracht.

Optimaliseer uw productiviteit door 
de ergonomie  
van het werk  
van de operatoren  
te verbeteren.

•  Licht gereedschap  
van 900 g (met accu),  
weinig trillingen en stil  
voor minder zwaar werk in vergelijking met 
hand- of pneumatisch gereedschap.

•  Draaiende kop, zodat het gereedschap gebruikt 
kan worden door een links- of rechtshandige en 
een "comfortabele" werkhouding kan worden 
aangenomen bij herhalende werkzaamheden:  
De kop draait, niet de pols van de operator.

•  Preventie van het risico van valpartijen:   na 
het snijden blijft het einde van de klemband in 
de neus van het gereedschap zolang de operator 
de trekker ingedrukt houdt, zodat hij hem kan 
aanpakken om hem op gecontroleerde wijze uit 
te nemen.

Toebehoren voor elektrische draadloze klembandtangen CL3.CTB50 en CL3.CTB120
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Batterij Lithium-Ion 11.25V/2.95Ah CL3.CTB-BA.
• Lader voor CL3.CTB-CH-batterij.
• Het touw sector met nemen HEBBEN: CL3.CTB-PCEU.
• Het touw sector met US-nemen: CL3.CTB-PCUS.
• Het touw sector met nemen GB: CL3.CTB-PCUK.
• CL3.CTB-B-riem.
• Recht etui CL3.CTB-HR.
• Links etui CL3.CTB-HL.
• CL3.CTB-SH-haak van opschorting om het mogelijk te maken om het werktuig op 

een stabilisator automatisch in te stellen.
• Onderhoudsset: reservekop met 2 reservebladen, een kop en een speciaal werktuig 

om de kop weg te nemen:
- CL3.CTB50-MK: Bouwpakket van onderhoud voor CL3.CTB50.
- CL3.CTB120-MK: Bouwpakket van onderhoud voor CL3.CTB120.
• „Flycase“ Facom: Het robuuste Antichocs-kistje en op wielen met inklapbaar 

handvat, bestand tegen extreme omstandigheden, ontwerpt BV.FC1.
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Hoogtechnologisch slagmechanisme dat een koppel van 510 N.m levert.
• Grote zichtbaarheid met de ingebouwde LED die automatisch aan- en uitgaat.
• Met een hand te bedienen omkeerschakelaar, dicht bij de trekker.
• Trapsgewijs werkende trekker voor een goede regeling van het toerental.
• Duurzame, isolerende en tegen chemische en zure stoffen bestendige "soft grip" 

handgreep van geïnjecteerd rubbercomposiet.
• Dopbevestiging d.m.v. een frictiering.
• In de behuizing van de machine ingebouwde beschermbumper.
• Accu 18V 3Ah met DEWALT technologie, te verwisselen met de op dit moment 

verkrijgbare DEWALT accu's.
• Geleverd in een koffertje met:
- Een slagmoersleutel 1/2" CL3.CC18SD.
- Twee accu's 3 Ah 18V CL3.BA1830.
- Een multi-spanning oplader CL3.CH1018.

Compacte draadloze slagmoersleutel 1/2" 18V

E.2015 Digitale hetelucht verfstripper
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Handige aan-/uitknop met twee standen:
- Stand 1: 250 l/min – (50°-400°).
- Stand 2: 500 l/min – (50°-600°).
• Duurzame en krachtige motor 2000 Watt.
• Uitstekende controle met een breed LCD-scherm dat de configuratie van de temperatuur 

vergemakkelijkt.
• Compact en licht gereedschap met een pistool handgreep voor een eenvoudiger gebruik.
• Bescherming tegen overbelasting: Het verwarmingselement dooft automatisch enkele 

seconden bij teveel warmte, terwijl het gereedschap koele lucht blijft produceren.
• Gereedschap met draad type Europa 220-240 V / 50 Hz.  
• Klaar voor gebruik: Het gereedschap wordt geleverd met een breed mondstuk en een 

mondstuk met keerplaat.
• Max. vermogen : 2000 W.
• Aansluiting: 220-240 V/50 Hz.
• Luchtverversing (2 standen): 250 l/min en 500 l/min.
• Geleverd met 2 mondstukken: Bestelnr. E.2002B1 - E.2002B3.
• Afmetingen (L. x Br. x H.): 250 x 72 x 210 mm.
Gewicht: 980 g.

• E.2002B1: Breed mondstuk, afm. (L x h x d): 75 x 75 x 33,7 mm; gewicht 58 g.
• E.2002B2: Breed mondstuk met luchtoverbrenging, afm. (L x h x d): 75 x 80 x 33,7 mm; 

gewicht 56 g.
• E.2002B3: Mondstuk met keerplaat, afm. (L x h x d): 33 x 60 x 33,7 mm; gewicht 32 g.
• E.2002B4: Verloopmondstuk, afm. (L x h x d): 20 x 52 x 33,7 mm; gewicht 30 g.

• Flexibele spiegel om aan ieder soort vertrek aan te passen.
• Scharnierende kop om het zicht in moeilijk toegankelijke ruimtes te verbeteren..

d [mm] L [mm]  [g]

834A.R 70x45 308 44
834A.R1 36 210 13
834A.R2 55 360 40

834A.R - Flexibele spiegels

• Flexibele draaibare spiegel.
• De spiegel wordt ingesteld door een druk op de knoppen op de handgreep.

d [mm] L [mm]  [g]

829 70x45 495 225
829AR 55 480 224

829 - Draaibare flexibele spiegels

• Spiegel met achtergrondverlichting d.m.v. een LED voor een beter zicht in donkere 
zones.

• Spiegel van krasbestendig glas.
• Element van gegoten kunststof rondom het glas voor een betere bescherming van de 

te bewerken voorwerpen en de levensduur van de spiegel.
• Eenvoudig instelbare scharniering en blokkering d.m.v. een schroef.
•  Ergonomische, tegen oplosmiddelen bestendige heft van kunststof: Skydroll, 

dieselolie...
• Max. lengte 850 mm.

d [mm] L [mm]  [g]

834B.RTI 55 955 78
834B.RTIS 33 935 68
834B.RTIR 70x54 970 88

834B.RTI - Telescopische spiegels

834B.RTIM  Telescopische spiegel
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Spiegel van krasbestendig glas.
• Element van gegoten kunststof rondom het glas voor een betere bescherming van de 

te bewerken voorwerpen en de levensduur van de spiegel.
• Eenvoudig instelbare scharniering en blokkering d.m.v. een schroef.
•  Ergonomische, tegen oplosmiddelen bestendige heft van kunststof: Skydroll, 

dieselolie...
• Max. lengte 850 mm.

SpiegelsSlagmoersleutel

H [mm] L [mm] L1 [mm]  [kg]

CL3.CC18S 210 241 79 3
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• Ingebouwde vijzel 10 t en pomp.
• Manometer op ooghoogte.
• Plunjer met automatische terugslagveer.
• Instelbare tafel.
• Pers voorzien van een opvangbak voor de elementen.
• Pers voorzien van een opbergruimte voor de drukstangen (niet meegeleverd, 

referentie: W.PUNCHES)
• Slag van de plunjer: 86 mm.
• Verlenging met schroef: 75 mm.
• Wordt gemonteerd geleverd met twee V-stukken.
• Conform de machinerichtlijn 2006/42/EG.
• Gelast chassis (L x H): 470X720 mm.
• Brede steunen voorzien van bevestigingsgaten.

Hydraulische werkbankpers 10 t

• Ingebouwde vijzel 15 t en pomp.
• Manometer op ooghoogte.
• Plunjer met automatische terugslagveer.
• Instelbare tafel.
• Pers voorzien van een opvangbak voor de elementen.
• Pers voorzien van een opbergruimte voor de drukstangen (niet meegeleverd, 

referentie: W.PUNCHES)
• Slag van de plunjer: 95 mm.
• Verlenging met schroef: 75 mm.
• Wordt gemonteerd geleverd met twee V-stukken (een vlakke zijde).
• Conform de machinerichtlijn 2006/42/EG.
• Gelast chassis (L x H): 550 X 800 mm.
• Brede steunen voorzien van bevestigingsgaten.

Hydraulische werkbankpers 15 t

• De tafel kan door één operator worden opgetild met behulp van de ingebouwde lier.
• Hydraulisch vijzel 30 t, handbediend.
• Plunjer met automatische terugslagveer.
• Slag van de plunjer: 150 mm.
• Verlenging met schroef: 75 mm.
• Kan op de grond bevestigd worden, dubbele steunen voor een goede stabiliteit.
• Gelast chassis (L x H) 670 x 1027 mm.
• Ingebouwde drukstanghouder (set drukstangen niet meegeleverd, referentie: 

W.PUNCHES)
• Wordt geassembleerd geleverd met twee V-stukken (een vlakke zijde).
• Geleverd met een opvangbak en een opbergbak.
• Conform de machinerichtlijn 2006/42/EG.

Hydraulische werkplaatsflespers 30 t

WerkplaatsuitrustingWerkplaatsuitrusting

Hydraulische werkplaatspers 30 t - Breed

• De tafel kan door één operator worden opgetild met behulp van de ingebouwde lier.
• Hydraulische vijzel met twee snelheden handbediend.
• In de zijrichting verplaatsbare vijzel.
• Plunjer met automatische terugslagveer.
• Slag van de plunjer: 120 mm.
• Verlenging met schroef: 75 mm.
• Kan op de grond bevestigd worden, dubbele steunen voor een goede stabiliteit.
• Gelast chassis (L x H) 890X1900 mm.
• Ingebouwde drukstanghouder (set drukstangen niet meegeleverd, referentie: 

W.PUNCHES)
• Wordt geassembleerd geleverd met twee V-stukken (een vlakke zijde).
• Geleverd met een opvangbak en een opbergbak.
• Conform de machinerichtlijn 2006/42/EG.

Ton [t] A [mm] C [mm] D [mm] E [mm] F [mm] G [mm]
Olie capaciteit 

[cm³]
 [kg]

W.410WB 10 470 720 142 370 130 468 370 38

Ton [t] A [mm] C [mm] D [mm] E [mm] F [mm] G [mm]
Olie capaciteit 

[cm³]
 [kg]

W.415WB 15 550 800 142 430 130 475 370 48

Ton [t] A [mm] C [mm] D [mm] E [mm] G [mm] Olie capaciteit [cm³]  [kg]

W.430BO 30 670 1850 144 530 1027 980 104

Ton [t] A [mm] C [mm] D [mm] E [mm] G [mm]
Olie capaciteit 

[cm³]
 [kg]

W.430ML 30 890 1900 162 720 949 750 147
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• De tafel kan door één operator worden opgetild met behulp van de ingebouwde lier.
• Hydraulische vijzel met twee snelheden, handbediend.
• In de zijrichting verplaatsbare vijzel.
• Plunjer met automatische terugslagveer.
• Slag van de plunjer: 120 mm.
• Verlenging met schroef: 75 mm.
• Kan op de grond bevestigd worden, dubbele steunen voor een goede stabiliteit.
• Gelast chassis.
• Ingebouwde drukstanghouder (set drukstangen niet meegeleverd, referentie: 

W.PUNCHES)
• Wordt geassembleerd geleverd met twee V-stukken (een vlakke zijde).
• Geleverd met een opvangbak en een opbergbak.
• Conform de machinerichtlijn 2006/42/EG.
Gewicht: 145 kg.

Hydraulische werkplaatspers 50 t

WerkplaatsuitrustingWerkplaatsuitrusting

• De tafel kan door één operator worden opgetild met behulp van de ingebouwde lier.
• Hydraulische vijzel 50 t met twee snelheden, handbediend.
• In de zijrichting verplaatsbare vijzel.
• Plunjer met automatische terugslagveer.
• Slag van de plunjer: 120 mm.
• Verlenging met schroef: 75 mm.
• Kan op de grond bevestigd worden, dubbele steunen voor een goede stabiliteit.
• Gelast chassis (L x H) 890X1900 mm.
• Ingebouwde drukstanghouder (set drukstangen niet meegeleverd, referentie: 

W.PUNCHES)
• Wordt geassembleerd geleverd met twee V-stukken (een vlakke zijde).
• Geleverd met een opvangbak en een opbergbak.
• Conform de machinerichtlijn 2006/42/EG.
• Beschermd pedaal ter voorkoming van ongewenst starten.
Gewicht: 191 kg.

Hydropneumatische werkplaatspers 50 t

• Laadvermogen: 2 t.
• Compacte, lichte krik.
• Max. lichthoogte: 410 mm.
• Minimale hoogte onder het chassis: 95 mm.
• Maximale hoogte van het chassis: 140 mm.
• Pedaal om snel te werken.
• Dodemansvoorziening.
• Regelbare daalsnelheid.
• Inklapbare handgreep die dienst doet als transportgreep. 
• Geleverd met een rubber plaatbeschermer.                                
• Afmetingen (L. x Br.): 615 x 200 mm.
• Conform de machinerichtlijn 2006/42/EG - Norm EN1494+A1.

Garagekrik "portable" 2 t

• Laadvermogen: 2 t.
• Max. lichthoogte: 470 mm.
• Minimale hoogte onder het chassis: 95 mm.
• Maximale hoogte van het chassis: 135 mm.
• Pedaal om snel te werken.
• Dodemansvoorziening.
• Regelbare daalsnelheid.
• Extra veiligheidsvoorziening: mechanische blokkering op 320 mm (met een 2e 

pedaal voor deblokkeren).
• Geleverd met een rubber plaatbeschermer.                                
• Afmetingen (L. x Br.): 850 x 270 mm.
• Conform de machinerichtlijn 2006/42/EG - Norm EN1494+A1.

Garagekrik "veiligheid" 2 t

• Ruiten aanpasbaar aan de Facom werkplaatspersen met uitz. van W.430MA et  
W.410WB, W.415WB.

• Bescherming is eveneens compatibel met de oudere types werkplaatspersen
- W.PROTECT voor de persen: W.430BO, W.430L, W.450MA.
- W.PROTECT1 voor de persen: W.430H, W.430ML, W.450HP, W.450PN.
• Gemakkelijk te installeren. (alu frame te monteren op het chassis).
• Gaat gemakkelijk open en dicht (glijdt op en neer met schroefvergrendeling).
• Uitgesneden geïntegreerd handvat in de ruit.

Ruiten van polycarbonaat ter bescherming van de werkplaatspersen

W.PUNCHES  Set van 7 drukpennen van 12 tot 30 mm voor persen
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- diam.12 mm - Lengte 57 mm.
- diam.16 mm - Lengte 57 mm.
- diam.18 mm - Lengte 82 mm.
- diam.20 mm - Lengte 82 mm.
- diam.22 mm - Lengte 84 mm.
- diam.25 mm - Lengte 115 mm.
- diam.30 mm - Lengte 108 mm.

Ton [t] A [mm] C [mm] D [mm] E [mm] G [mm]
Olie capaciteit 

[cm³]
 [kg]

W.450MA 50 670 1850 162 530 1027 1250 145

Ton [t] A [mm] C [mm] D [mm] E [mm] G [mm]
Olie capaciteit 

[cm³]
 [kg]

W.450PN 50 890 1900 162 720 949 1250 191

 Ton [t] A [mm] C [mm] D [mm] E [mm] F [mm] G [mm] H [mm] L [mm]  [kg]

DL.200PORT 2 95 140 410 616 1450 202 197 835 20

Ton [t] A [mm] C [mm] D [mm] E [mm] F [mm] G [mm] H [mm] L [mm]  [kg]

DL.200SECU 2 95 135 470 905 1720 270 240 890 30

L [mm] H [mm] P [mm]

W.PROTECT 42,2 53 38,4
W.PROTECT1 57,4 53 38,4
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ElektriciteitVervangen vloeistoffen

EENVOUDIG IN GEBRUIK
EENVOUDIG TE BEGRIJPEN 
• 3 Functies = 3 Knoppen
•  Meerkleurig scherm om de 

diagnoses en metingen te 
vergemakkelijken.

DETECTIE VAN KORTSLUITING 
• Unieke, onmiddellijke functie.
• Een eenvoudige druk op de knop.
• Onmiddellijke diagnose

GARANTIE  
3 jaar

UITGEDACHT VOOR ALLE WERKPLAATSEN 
• Speciaal voor 12V & 24V circuits.
• Lange meetpennen voor een betere toegang.
• Voltmeter en Ohmmeter functie.

DL. BT - Fleskrikken 10 t - 20 t - 30 t

• Laadvermogen: 10 t - 20 t - 30 t.
• Ontworpen voor een intensief professioneel gebruik.
• Krikken met zeer stabiel gelast voetstuk. Betere weerstand, minder risico op lekken
• Te gebruiken voor speciale werkzaamheden, horizontaal als drukvijzel.                              
• Conform de machinerichtlijn 2006/42/EG.

OD.80G  Olieopvangbak
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Olievanger voor olieverversen d.m.v. de zwaartekracht.
• Gebruik onder een brug of in een werkkuil.
• Inhoud van de kuip 80 L.
• Hoogte instelbaar tussen 1,14 en 1,68 m.
• Brede opvangbak van staal. Ø 530 mm.
• Beschermrooster tegen spatten.
• 4 zwenkwielen.
• Peilstok.
• De kuip wordt geleegd d.m.v. perslucht met een veiligheidsventiel.
• Aftapdop voor het serviceonderhoud.

DX.V12  Auto multimeter
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Elektrisch testapparaat voor auto's.100% automatisch. 3-Kleurenscherm om de 
waarden beter te kunnen interpreteren. Schokbestendig.

• Kortsluitingsdetector. 
• Spanningsmeter.
- Meting van gelijkspanning DC tot 49 Volt.
- Automatische detectie van MLI / PWM signalen.
- Line test: automatische controle van de voeding met kortsluitdetectie.
• Ohmmeter.
- Weerstandsmeting tot 40 MΩ.
- Doorgangsalarm.
• Geleverd met een set meetkabels, meetpennen, "krokodil"-klemmen en een 

beschermhoes.
• Afmetingen : 150 x 70 x 40 mm.
Gewicht: 0,380 kg.

DX.145TCJ3  Set van 3 diamantpincetten voor het reinigen van contacten
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Diamantbekken binnen-buiten voor het verwijderen van roest van platte stekkers en 
contrastekkers.

• Breedte: 1,8 - 2.9 - 4.8 mm.
• Lengte: 114 mm.
• Set geleverd in etui.
Gewicht: 70 g.

DX.RDJ12  Set van 12 diamant-naaldvijlen voor het reinigen van contacten
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Diamant-naaldvijlen voor het verwijderen van roest van ronde contrastekkers.
• Diameters: 0,75 X2 - 0,98 - 1,29 - 1,48 - 1,76 - 2,03 - 2,26 - 2,52 - 2,78 - 3,02  mm.
• Lengte: 127 mm.
• Set geleverd in etui.
Gewicht: 30 g.

ConTACTREInIGERSDX.145

AuToTESTER

DE ELEKTRICITEIT BRENGT U
HET HOOFD?

PINCET -  
DIAMANT-NAALDVIJLEN :  
• Zeer schurend.  
•  Herstelt snel de contactpunten, elimineert oxidatie. 
•  Vergemakkelijkt diagnoses en het verhelpen van pech. 
•  Voorkomt het onnodig vervangen van componenten. 
•  Vermindert het gebruik van chemische middelen.
•  Efficiënt op platte mannetjes en vrouwtjes aansluitingen.

Ton [t] A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] Olie capaciteit [cm³]  [kg]

DL.10BT 10 219 150 75 444 275 6.4
DL.20BT 20 234 150 75 459 525 10.6
DL.30BT 30 242 150 75 467 800 15.5
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Motor - WielMotor

DM.UES  Steun voor motoren
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Steun voor motoren. Voor het ondersteunen van motoren en versnellingsbakken 
wanneer een of meerdere motorsteunen gedemonteerd zijn.

• Draagkracht 400 kg.
• De steun wordt onder het voertuig bevestigd. 
• Ideaal voor werkzaamheden aan de distributie:
• Max. afmetingen:  1,35 m  X  0,63 m X  0,30 m.
Gewicht: 14,5 kg.

DM.ES  Steun voor motoren
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Voor het ondersteunen van motoren en versnellingsbakken wanneer een of meerdere 
motorsteunen gedemonteerd zijn.

• Draagkracht 500 kg.
• Naaldlagers om het onder spanning zetten te vergemakkelijken.
• Onderlinge afstand tussen de blokken 60 tot 160 mm
• Geleverd met een set kettingen en u-bouten.

DT.PSA-P10  Afstelkit voor benzinemotoren PSA 1.0L et 1.2L
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Voor voertuigen vanaf 2012.
• CITROEN voertuigen: C1 II, C3 III, C4 II, C4 CACTUS, DS4.
• Peugeot voertuigen: 108, 208, 308.
• Gekruiste referentie tussen de referenties van de fabrikanten en de FACOM referenties.
• Geleverd in een kunststof koffer met module van foam.
• Afmetingen : 280 x 245 x 80 mm.
Gewicht: 1,335 kg.

DT.VAG-P10  Afstelset voor benzinemotoren VAG 1.0L
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Voor voertuigen vanaf 2011.
• SEAT voertuigen: Mii.
• SKODA voertuigen: Citigo en Fabia III.
• Volkswagen voertuigen: Up! en Polo.
• Gekruiste referentie tussen de referenties van de fabrikanten en de FACOM referenties.
• Geleverd in een kunststof koffer met module van foam.
• Maten : 280 x 245 x 80 mm.
Gewicht: 1,4 kg.

DCR.IP-DA  Set voor het uittrekken van DENSO verstuivers
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Voor "Common Rail" dieselmotoren.
• Voor: Opel, Vauxhall, Renault, Nissan, Mazda, Toyota, Lexus.
• Geleverd in een kunststof koffer met module van foam.
• Handleiding met uitleg.
• Afmetingen : 390 x 300 x 105 mm.
Gewicht: 4,720 kg.

DCR.HR-EU  Multimerk koffer voor het uittrekken van kapotte elektroden
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Voor voorgloeibougies.
• Onmisbaar voor Renault, Peugeot, Citroën, Fiat en Volkswagen voertuigen.
• Voor bougies van 8, 9 en 10 mm.
• Geleverd in een kunststof koffer met module van foam.
• Handleiding met uitleg.

TRK5-12  Set inzetstukken voor het repareren van schroefdraden
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• RVS inzetstuk M5, M6, M8, M10, M12.
• Speciale tappen voor het repareren van de schroefdraden M5, M6, M8, M10, M12.
• Speciale boortjes voor het repareren van de schroefdraden M5, M6, M8, M10, M12.
• Gemengd gereedschap (montage van de inzetstukken en linksdraaiend) voor de 

inzetstukken M5, M6, M8, M10, M12. 
• Magnetisch "dopbreker" gereedschap voor de inzetstukken M5, M6, M8, M10, M12.
• Afmetingen : 330 x 310 x 40 mm.
Gewicht: 1,22 kg.

DR.V2  Koffer voor TPMS ventielen
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 12-Delige gereedschapskoffer voor het betrouwbaar en gecontroleerd vastdraaien 
van ventielen van het type TPMS.

•  Bevat:
- een momentschroevendraaier van 2 tot 10 N.m A.404. Geleverd met 

conformiteitscertificaat, stelsleutel en krachthandgreep A.300PA.
- 3 lange bits voor résistorx® schroeven T10-T15-T20.EXR.110L-EXR.115L-EXR.120L
- 1 verloopstuk 1/4" voor ECR doppen.
- 2 lange 6-kante doppen 1/4" van 11 en 12 mm, R.11LA-R.12L.A
- 1 stalen ventieltrekker, met rubber bescherming.
- 1 gereedschap voor pakkingen.
• Geleverd in een koffer BP.102 en inlay van foam PM.DRV2.

U.11M  Cardanaandrukmechanisme – mechanische wielnaaftrekker
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Complete set bestaande uit:
• Een schroef U.903 diameter van 19 mm, lengte van 390 mm. Aandrijving door 

6-kant van 24 mm.
• Een slaggewicht U.2A van 9,8 kg ideaal voor SUV, 4X4 , lichte bedrijfswagens. 

Lengte van de staaf 750 mm, lengte schroefdraad 70 mm. Diameter M22.
• Inlay U.9-01A met een diameter van 236 mm. Centrale schroefdraad M22. Geschikt 

voor meer dan 90% van het wagenpark door de talrijke geboden oplossingen en de 
5 klauwen.

• 1 set van 5 klauwen U.9-02, lengte 169 mm. Diameter voor wielassen tot 16 mm.

U.11VHA  Cardanaandrukmechanisme – hydraulische wielnaaftrekker
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Complete set bestaande uit:
• Een hydraulische schroef U.3 vermogen 10 t, slag 14 mm, schroefdraad M22X200.
• Een slaggewicht U.2A van 9,8 kg ideaal voor SUV, 4X4 , lichte bedrijfswagens. Lengte 

van de staaf 750 mm, lengte schroefdraad 70 mm. Diameter M22.
• Inlay U.9-01A met een diameter van 236 mm. centrale schroefdraad M22. Geschikt 

voor meer dan 90% van het wagenpark door de talrijke geboden oplossingen en de 5 
klauwen.

• 1 set van 5 klauwen U.9-02, lengte 169 mm. Diameter voor wielassen tot 16 mm.

U.9-03  Spindel
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Diameter 19 mm.
• Lengte 390 mm.
• Aandrijving door 6-kant van 24 mm.

U.9-01A  Inlay voor naaftrekkerx
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Diameter 236 mm.
• Centrale schroefdraad M 22X200.

U.2A  Slaggewicht van 9,8 Kg
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Lengte van de staaf onder de handgreep 750 mm.
• Lengte schroefdraad 70 mm. 
• Diameter van de schroefdraad M22.
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L x B x H [mm]  [kg]

518A.1 200 x 60 x 70 0,550
518A.2 230 x 50 x 45 0,560
518A.3 210 x 50 x 45 0,508
518A.4 210 x 40 x 25 0,475
518A.5 195 x 40 x 25 0,456
518A.6 198 x 66 x 49 0,495

CR.GPSH  Slaggewicht voor uitdeuken zonder verf
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Geleverd met een set van 10 doppen CR.GP-1.
• Afmetingen: 370 X 33 X 33 mm.
• Gebruik aanbevolen met de lijm FACOM CR.GLU
Gewicht: 0,890 kg.

CR.GPP  Trekker voor uitdeuken zonder verf met de hand
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Gebruik met de hand.
• Blokken 35 X 82 mm met carrosseriebescherming van 

elastomeer.
• Geleverd met een set van 10 doppen CR.GP-1
• Afmetingen : 127 X 110 X 83 mm.
• Gebruik aanbevolen met de lijm FACOM CR.GLUE.
Gewicht: 0,310 kg.

CR.GP-KIT  Set voor uitdeuken zonder verf d.m.v. lijmpunten
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Speciale carrosserielijm, te reinigen met 
huishoudalcohol.

Gemakkelijk te gebruiken.
• CR.GPSH Slaggewicht en 10 doppen.
• CR.GPP Schroeftrekker en set van 10 doppen.
• CR.PRK-3 Set van 3 kunststof drevels.
• CR.GLUE : Blik uitdeuklijm (1 KG) te gebruiken met 

een lijmpistool met warme lijm type FACOM E900A. 
• Opbergdoos BP.C19.

CR.SSH  Slaggewicht met zuignap en handpomp
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Voor het uittrekken van deuken op grote oppervlakken. 
Voor deurpanelen en lichte bedrijfswagens.

• Drukverlaging d.m.v. een handpomp.
• Geleverd met 3 zuignappen van Ø80 mm 105 mm en 

126 mm.
• Afmetingen: 750 X 165 X 100 mm.
• Geleverd in een plastic doos.
Gewicht: 4,6 kg.

CR.ASH  Slaggewicht met zuignap en venturi
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Voor het uittrekken van deuken op grote oppervlakken. 
Voor deurpanelen en lichte bedrijfswagens.

• Drukvermindering d.m.v. een van perslucht voorziene 
venturi.

• Geleverd met 3 zuignappen van Ø80 mm 105 mm en 
126 mm.

• Afmetingen: 610 X 310 X 100 mm.
• Geleverd in een plastic doos.
Gewicht: 4,2 kg.

518A.J6  Set van 6 griptangen voor de carrosseriebouwer

518A - Griptangen voor de carrosseriebouwer
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Speciale griptangen voor de carrosserie, 
voor het boren en lassen van elementen van 
autocarrosserieën.

• Bevat:
- 518A.1 : Tang met extra brede bek.
- 518A.2 : Tang met uitsparing.
- 518A.3 : Brede tang.
- 518A.4 : Compacte tang met uitsparing.
- 518A.5 : Compacte tang.
- 518A.6 : Tang met gebogen bek van 90°.

• Speciale griptangen voor de carrosserie, 
voor het boren en lassen van elementen van 
autocarrosserieën.

- 518A.1 : Tang met extra brede bek.
- 518A.2 : Tang met uitsparing.
- 518A.3 : Brede tang.
- 518A.4 : Compacte tang met uitsparing.
- 518A.5 : Compacte tang.
- 518A.6 : Tang met gebogen bek van 90°.
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CR.12H  Hydraulische krik onder wiel
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Krik onder wiel voor het verplaatsen van voertuigen in 
de werkplaats.

• Draagvermogen per krik: 680 kg.
• 4 wielen in twee materialen.
• Rollen onder het wiel van aluminium.
• Opgetild d.m.v. een hydraulische vijzel.
• Veiligheidspennen.
• Geleverd per paar.
• Afmetingen tussen de rollen:  280 mm tot 540 mm.
• Niet gebruiken om een voertuig te trekken.

CR.PSC  Draadloze tacker voor plastic
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Onmisbaar voor het repareren van plastic 
carrosserieonderdelen.

• Twee verwarmingsniveaus.
• LED-verlichting.
• Autonomie ca. 50 tacks.
• Geleverd met een set tacks.
• Afmetingen : 355 x 250 x 90 mm.
Gewicht: 1,25 kg.

CR.PS  Tacker voor plastic
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Tacker voor plastic: onmisbaar voor het repareren van 
plastic carrosserieonderdelen.

• Snel verwarmd en temperatuurprogrammering per 
niveau.

• Gebruik met 220-240V 50hz.
• Geleverd met een set tacks.
• Afmetingen : 310 x 220 x 95 mm.
Gewicht: 1,96 kg.

170.FIL  Filtertang XL
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Gesmede tang.
• Capaciteit : diameter 95 tot 178 mm .
• Snel en nauwkeurig in te stellen, bekopening met 8 

standen.
• Openingsveer
• "Driehoekige" vertanding om de filters goed te kunnen 

vastnemen.
• Belangrijkste toepassingen voor industriële voertuigen, 

bussen, watersport (droogfilters, oliefilters, stoppen).
• Lengte: 500 mm.
Gewicht: 1500 g.

CR.PRK  34-Delige set voor uitdeuken zonder verf
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Korte stangen.
• Lange stangen.
• Soepele spanen.
• Composiet stangdoppen.
• Set van 3 composiet drevels.
• Haken.
• Opbergtas.
• Afmetingen : 960 mm X 115 mm X 160 mm.
Gewicht: 8,6 kg.

CR.GLUE  Lijmstaafjes
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Lijm op basis van thermoplastische polymeren.
• Voor een gebruik met een pistool voor warme lijm 

FACOM E.900A of gelijkwaardig.
• Staafjes Ø 11 mm X 198 mm.
• Adapté aux opérations de débosselages en 

carrosserie.
• Te reinigen met huishoudalcohol.
• Verpakt in dozen van 1 kg.

CR.PRK-3  Set van 3 kunststof drevels
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Voor de afwerking van uitdeukwerkzaamheden zonder 
verf.

• Drevel Ø 15 mm X 101 mm.
• 1 drevel met ronde dop.
• 1 drevel met puntige dop.
• 1 drevel met ronde dop en platte zijde.
Gewicht: 0,078 kg.
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PRAKTISCH 
•  Kan aangesloten 

worden op een 
stofzuiger.

•  Het mondstuk 
van de stofzuiger 
kan vervangen 
of verwijderd 
worden.

TIJDBESPARING 
• Minder lagen plamuur. 

EENVOUDIG IN GEBRUIK 
• Vormen zijn eenvoudig en nauwkeurig te herstellen.

KWALITEITSWERK 
• Perfecte oppervlakken zonder oneffenheden.

VEELZIJDIG 
•  Compatibel met 

schuurpapier 
3M®, Velcro® 
papier.

COMPLEET 
•  2 maten geschikt 

voor al uw 
behoeften.

•  200 mm tot  
400 mm.

ZELFVERSTELLEND SCHUURBLOK

WERK BETER EN SNELLER

CR.SB-J2  Set van 2 zelfverstellende schuurblokken
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Blok voor uitdeuken met vulmateriaal voor de 
carrosserie.

• Bevat : 1 blok CR.SBL en 1 blok CR.SBS.
• Zool met klittenband.
• Aanzuiging omtrek stof.
• Afneembare zuigmond Ø 20 mm.
• Zool CR.SBL-01.
Gewicht: 1,100 kg.

CR.SBL  Lange zelfverstellende schuurblok 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Blok voor uitdeuken met vulmateriaal voor de 
carrosserie.

• Zool met klittenband.
• Voor uitdeukers 70 x 400 mm.
• Aanzuiging omtrek stof.
• Afneembare zuigmond Ø 20 mm.
• Nuttige afmetingen (L x Br x H): 400 x 70 x 120 mm (x 2).
• Zool CR.SBL-01.
Gewicht: 0,660 kg.

CR.SBS  Korte zelfverstellende schuurblok
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Blok voor uitdeuken met vulmateriaal voor de 
carrosserie.

• Zool met klittenband.
• Voor uitdeukers 70 x 400 mm.
• Aanzuiging omtrek stof.
• Afneembare zuigmond Ø 20 mm.
• Nuttige afmetingen (L x Br x H): 200 x 70 x 90 mm (x 2).
• Zool CR.SBS-01.
Gewicht: 0,340 kg.


