A new generation made for You*

Ontdek de gereedschapswagen JET+
(zie pag 03)

www.facom.com

*Een nieuwe generatie voor u ontworpen

Het antwoord op al uw behoeften
MEER KEUZE

MEER OPBERGRUIMTE

28 mogelijkheden
3 breedtes, 6 ladensets, 2 kleuren

MEER WEERSTAND
• Aluminium werkblad (2mm) met geribbeld proﬁel,
versterkt met hout van 15 mm, hoge weerstand
tegen krassen, gemonteerd met RVS schroeven
• Uiteinden in schok bestendig polypropyleen

Een aan uw behoefte aangepaste opbergcapaciteit
1

3 modules
per lade

2

3

900 kg
20 tot 35 kg per lade - 15 tot 65 liter per lade
1

2

3
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1000 kg

4 modules
per lade

25 tot 45 kg per lade - 20 tot 85 liter per lade
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2
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1100 kg

5 modules
per lade
35 tot 60 kg per lade - 25 tot 110 liter per lade
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Design en kwaliteit in dienst
van prestaties
MEER INNOVATIE VOOR MEER RUIMTE
• 2 inschuifbare randen : onder een zware belasting klappen
de randen in en verdwijnen deze in het werkblad, zodat u niet
gehinderd wordt door de randen wanneer u een lang voorwerp
wilt neerleggen (gereedschap, pallet, mechanisch onderdeel, ...)
• 2 vaste opstaande randen aan de voor- en achterzijde om te
voorkomen dat er tijdens het verplaatsen voorwerpen vallen;

HANDGREPEN

VERGRENDELING

+ STERK:

+ MEER BESCHERMING:

Geanodiseerd aluminium,
bestand tegen corrosie.
+ COMFORTABEL:
Exclusief FACOM design voor een
aangename ligging in de hand.
+ PRAKTISCH:
Dient als etikethouder.

Het slot is ingebouwd in een
speciaal hiervoor bedoelde
uitsparing, zodat de sleutel
niet breken kan.
+ MEER VEILIGHEID:
Centrale vergrendeling,
slot met scharnierende sleutel.

LADEN

SOFT BUMPERS

+ VEILIG:

+ MEER BESCHERMING:

• Nieuwe grip van geanodiseerd
aluminium (versterkingsribben
en korrelbehandeling voor een
langdurige weerstand (dikte 8 mm).
+ TOEGANKELIJK:
• opening 100%.

JET+3
17%

JET+4
61%
38%

JET+5
105%
76%
28%

Versterkte
bescherming

Met de nieuwe soft bumpers van
thermoplastisch elastomeer met
schokdempende werking:
- op de 4 hoeken
- op de laden die de aluminium
grip beschermen

in vergelijking met
JETXL
JET+3
JET+4

MEER SERVICES
• Werkblad met ingebouwde handgreep, plaats voor 16 schroevendraaiers,
geschikt voor vrije plaatsing van een bankschroef en verticale accessoires
• Uitgebreid assortiment accessoires
• Extra kisten

LAK
FLASHCODE

+ EPOXY POEDERCOATING
+ Verkrijgbaar in 2 kleuren:
rood of zwart

+ SPECIALE KLEUREN op verzoek, zie

het Programma MYJET pagina 22-23

Uitstekende
hanteerbaarheid
Ontdek de video van de gereedschapswagen JET+ op

WIELEN
+ BETERE PRESTATIES:

• Verminderde aanzetkracht
(stuwkracht van minder dan 7 kg).
• Lange levensduur (weerstand tegen bramen en de
meest gebruikelijke koolwaterstofhoudende producten)
• Hoge weerstand tegen zware belasting.

Dankzij ﬂashcode hebt u
toegang tot de JET+video op
uw Smartphone.
Download gratis de Flashcodeapplicatie op uw Applestore
of Android Market door het
trefwoord Flashcode in te voeren.
Zodra uw telefoon voorbereid is,
start u de toepassing en ziet u
Flashcode op uw scherm:
in 1 ﬂits krijgt u toegang tot
de website en de JET+video.
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Richt uw gereedschapswagen in volgens uw behoeften.
GEBRUIK ALLE OPPERVLAKKEN
+ Het werkblad
Op het werkblad is plaats voor 16 schroevendraaiers,
verticale accessoires, een bankschroef

+ De zijkanten
op de geperforeerde zijkanten is er plaats voor diverse
accessoires en kunnen gereedschappen op haken of
rekken bevestigd worden (haken niet meegeleverd)

+ De achterzijde
Op de achterzijde is ook plaats voor accessoires

ORGANISEER UW RUIMTE/KWALITEIT
+ Identiﬁceer de inhoud van uw laden
(lijst met pictogrammes meegeleverd
bij de gereedschapswagen)

+ Richt uw laden in zoals u dat zelf wilt met
behulp van de uitneembare tussenschotten
+ Deel uw gereedschap efﬁciënt in met het
FACOM Modular System
- Ieder gereedschap zijn eigen plaats = productiviteit,
comfort en veiligheid
- Onmiddellijke toegang zonder tijd te verliezen bij ieder
gereedschap en Geoptimaliseerde veiligheid:
geen snijwondjes meer als gevolg van het
zoeken naar gereedschap in een ongeordende lade.

+ Een uitgebreid assortiment
kunststof of foam modules
is verkrijgbaar (zie pagina 14-15-16-17-18-19-20-21).

KWALITEIT
Alvorens in de handel gebracht te worden,
gaat ieder model op de testbank om de
prestaties hiervan te testen en te valideren.
Werkblad, wielen, laden... ondergaan
strenge levensduurtests, waarbij extreme
gebruiksomstandigheden worden nagebootst om de producten te kunnen kwaliﬁceren voordat zij in de verkoop gaan.
De laden worden getest op 50.000 keer openen / sluiten,
ofwel een gebruik van 10 jaar.
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Laatste eindcontrole voor het verpakken.

Opbergcapaciteit, volume, werkoppervlak: de keuze van

12 tot 15 MODULES

12

15

18 tot 20 MODULES

18

20

21 tot 25 MODULES

24

24

27 tot 32 MODULES

25

27

32

235
TOTALE
belasting in kg

195
125

140

155

175

185

36 tot 40 MODULES

30

30

240

265

210

36

45 MODULES

40

45

250

250

230

170
255

230

255

250

250

NUTTIG
opbergvolume in liter
205

NUTTIG
oppervlak werkblad

MODEL

205

200

200

150

155

155

155

150

0,22 m2

0,22 m2

0,22 m2

0,30 m2

0,22 m2

0,30 m2

0,40 m2

0,22 m2

0,30 m2

0,22 m2

0,40 m2

0,40 m2

0,30 m2

0,40 m2

JET.5M3
JET.5GM3

JET.6M3
JET.6GM3

JET.7M3
JET.7GM3

JET.6M4
JET.6GM4

JET.8M3
JET.8GM3

JET.7M4
JET.7GM4

JET.6M5
JET.6GM5

JET.9M3
JET.9GM3

JET.8M4
JET.8GM4

JET.11M3
JET.11GM3

JET.7M5
JET.7GM5

JET.8M5
JET.8GM5

JET.9M4
JET.9GM4

JET.9M5
JET.9GM5

Ontdek de video van de gereedschapswagen JET+ op
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Prestaties in een hoge concentratie.
3 modules per lade
12 tot 27 modules verdeeld over de laden van 60 en 130 mm
(de modules passen eveneens in de laden van 200 en 270 mm)
125 tot 185 kg totaal toelaatbare belasting in de laden, afhankelijk
van de samenstelling van de laden (240 kg voor de 11 laden)
een nuttig volume van 150 tot 155 liter, afhankelijk van de samenstelling van de laden (230 liter voor de 11 laden)
een nuttig werkoppervlak van 0,22m2 (440 X 496 mm)
4 wieltjes met een diameter van 125mm, 2 vaste, 2 zwenkwieltjes, 1 met rem
440 mm

TECHNISCHE GEGEVENS
Totale afmetingen (inclusief wieltjes en werkblad): L774 x D546 x H971 mm.
Nuttige binnenafmetingen van de laden: L 569 x D 421 x H 60/130/200/270mm.

900 kg

BELASTING PER LADE VOOR DE VERSIES M3

NUTTIG VOLUME IN LITERS VAN DE LADE VAN DE VERSIES M3

- lade van 60 mm : 20 kg
- lade van 130 mm : 25 kg
- lade van 200 mm : 30 kg
- lade van 270 mm : 35 kg

- lade van 60 mm : 15 l
- lade van 130 mm : 30 l
- lade van 200 mm : 50 l
- lade van 270 mm : 65 l

496 mm
5 LADEN
JET.5M3

JET.5GM3

- 2 laden met een hoogte van 60 mm = 6 modules
- 2 laden met een hoogte van 130 mm = 6 modules
- 1 lade met een hoogte van 270 mm
- Geleverd met 4 schotten voor laden van 60 mm
en 4 schotten voor laden van 130 mm.
- Totaal toelaatbare belasting in de laden: 125 kg
- Nuttig opbergvolume: 155 liter
: 73,5 kg

6 LADEN
JET.6M3

JET.6GM3

- 4 laden met een hoogte van 60 mm = 12 modules
- 1 lade met een hoogte van 130 mm = 3 modules
- 1 lade met een hoogte van 270 mm
- Geleverd met 6 schotten voor laden van 60 mm
en 2 schotten voor laden van 130 mm.
- Totaal toelaatbare belasting in de laden: 140 kg
- Nuttig opbergvolume: 155 liter
: 75,5 kg

7 LADEN
JET.7M3

JET.7GM3

- 5 laden met een hoogte van 60 mm = 15 modules
- 1 lade met een hoogte van 130 mm = 3 modules
- 1 lade met een hoogte van 200 mm
- Geleverd met 6 schotten voor laden van 60 mm
en 2 schotten voor laden van 130 mm.
- Totaal toelaatbare belasting in de laden: 155 kg
- Nuttig opbergvolume: 155 liter
: 77,5 kg

8 LADEN
JET.8M3

JET.8GM3

- 6 laden met een hoogte van 60 mm = 18 modules
- 2 laden met een hoogte van 130 mm = 6 modules
- Geleverd met 10 schotten voor laden van 60 mm
- Totaal toelaatbare belasting in de laden: 170 kg
- Nuttig opbergvolume: 150 liter
: 79,5 kg

9 LADEN
JET.9M3

JET.9GM3

- 8 laden met een hoogte van 60 mm = 24 modules
- 1 lade met een hoogte van 130 mm = 3 modules
- Geleverd met 10 schotten voor laden van 60 mm
- Totaal toelaatbare belasting in de laden: 185 kg
- Nuttig opbergvolume: 150 liter
: 81,5 kg

11 LADEN
JET.11M3

- 8 laden met een hoogte van 60 mm = 24 modules
- 2 laden met een hoogte van 130 mm = 6 modules
- 1 lade met een hoogte van 200mm
- Geleverd met 10 schotten voor laden van 60 mm
en 2 schotten voor laden van 130 mm
- Totaal toelaatbare belasting in de laden: 240 kg
- Nuttig opbergvolume: 230 liter
- Hoogte: 1392 mm
: 101 kg
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JET.11GM3

Het beste compromis tussen opbergvolume-werkoppervlak-afmetingen.
4 modules per lade
20 tot 36 modules verdeeld over de laden van 60 en 130 mm
(de modules passen eveneens in de laden van 200 en 270 mm)
175 tot 230 kg totaal toelaatbare belasting in de laden afhankelijk van de samenstelling van de laden
200 tot 205 liter nuttig volume afhankelijk van de samenstelling van de laden
een nuttig werkoppervlak van 0,30m2 (440 X 686 mm)
4 wieltjes met een diameter van 125mm, 2 vaste, 2 zwenkwieltjes, 1 met rem

440 mm

TECHNISCHE GEGEVENS

1000 kg

Totale afmetingen (inclusief wieltjes en werkblad): L964 x D546 x H971 mm.
Nuttige binnenafmetingen van de laden: L 759 x D 421 x H60/130/200/270mm.

BELASTING PER LADE VOOR DE VERSIES M4

686 mm

6 LADEN
JET.6M4

JET.6GM4

- 4 laden met een hoogte van 60 mm = 16 modules
- 1 lade met een hoogte van 130 mm = 4 modules
- 1 lade met een hoogte van 270 mm
- Geleverd met 9 schotten voor laden van 60 mm
en 3 schotten voor laden van 130 mm
- Totaal toelaatbare belasting in de laden: 175 kg
- Nuttig opbergvolume: 205 liter
: 90 kg

7 LADEN
JET.7M4

JET.7GM4

- 5 laden met een hoogte van 60 mm = 20 modules
- 1 lade met een hoogte van 130 mm = 4 modules
- 1 lade met een hoogte van 200 mm
- Geleverd met 9 schotten voor laden van 60 mm
en 3 schotten voor laden van 130 mm
- Totaal toelaatbare belasting in de laden: 195 kg
- Nuttig opbergvolume: 205 liter

- lade van 60 mm : 25 kg
- lade van 130 mm : 30 kg
- lade van 200 mm : 40 kg
- lade van 270 mm : 45 kg

8 LADEN
JET.8M4

JET.8GM4

- 6 laden met een hoogte van 60 mm = 24 modules
- 2 laden met een hoogte van 130 mm = 8 modules
- Geleverd met 12 schotten voor laden van 60 mm
- Totaal toelaatbare belasting in de laden: 210 kg
- Nuttig opbergvolume: 200 liter
: 95 kg

NUTTIG VOLUME IN LITERS VAN DE LADE VAN DE VERSIES M4
- lade van 60 mm : 20 l
- lade van 130 mm : 40 l
- lade van 200 mm : 65 l
- lade van 270 mm : 85 l

9 LADEN
JET.9M4

JET.9GM4

- 8 laden met een hoogte van 60 mm = 32 modules
- 1 lade met een hoogte van 130 mm = 4 modules
- Geleverd met 12 schotten voor laden van 60 mm
- Totaal toelaatbare belasting in de laden: 230 kg
- Nuttig opbergvolume: 200 liter
: 97 kg

: 92,5 kg

Ontdek de video van de gereedschapswagen JET+ op
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Extra breed werkblad, uitzonderlijke opbergcapaciteit,
uitstekende hanteerbaarheid.

440 mm

Extra brede laden - 5 modules per lade
25 tot 45 modules verdeeld over de laden van 60 en 130 mm
(de modules passen eveneens in de laden van 200 en 270 mm)
235 tot 320 kg totaal toelaatbare belasting in de laden
afhankelijk van de samenstelling van de laden
250 tot 255 liter nuttig volume afhankelijk van de samenstelling van de laden
een nuttig werkoppervlak van 0,40m2 (440 X 876 mm)

1100 kg

TECHNISCHE GEGEVENS
Totale afmetingen (inclusief wieltjes en werkblad): L1154 x D546 x H1000 mm.
Nuttige binnenafmetingen van de laden: L948 x D421 x H60 / 130 / 200 / 270 mm.

BELASTING PER LADE VAN DE M5
- lade van 60 mm : 35 kg
- lade van 130 mm : 40 kg
- lade van 200 mm : 50 kg
- lade van 270 mm : 60 kg

NUTTIG VOLUME IN LITERS VAN DE LADEN VAN M5
- lade van 60 mm : 25 l
- lade van130 mm : 50 l
- lade van 200 mm : 80 l
- lade van 270 mm : 110 l

876 mm
6 LADEN
JET.6M5

7 LADEN

JET.6GM5

JET.7M5

JET.7GM5

8 LADEN
JET.8M5

JET.8GM5

9 LADEN
JET.9M5

JET.9GM5

UITZONDERLIJK goed te hanteren
- 6 wieltjes met een diameter van
160 mm High Performance

- 4 zwenkwieltjes (waarvan
2 met rem) en 2 vaste
- Functie 360°:
zeer eenvoudig te parkeren,
rijdt langs alle obstakels
- Gegarandeerde stabiliteit
met de 2 remmen

- 3 laden met een hoogte van 60 mm = 20 modules
- 2 laden met een hoogte van 130 mm = 5 modules
- 1 lade met een hoogte van 200 mm
- Geleverd met 12 schotten voor laden van 60 mm
en 4 schotten voor laden van 130 mm
- Totaal toelaatbare belasting in de laden: 235 kg
- Nuttig opbergvolume: 255 liter
: 104,5 kg
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- 5 laden met een hoogte van 60 mm = 25 modules
- 1 lade met een hoogte van 130 mm = 5 modules
- 1 lade met een hoogte van 200 mm
- Geleverd met 12 schotten voor laden van 60 mm
en 4 schotten voor laden van 130 mm
- Totaal toelaatbare belasting in de laden: 265 kg
- Nuttig opbergvolume: 255 liter
: 107 kg

Ontdek de video van de gereedschapswagen JET+ op

- 6 laden met een hoogte van 60 mm = 30 modules
- 2 laden met een hoogte van 130 mm = 10 modules
- Geleverd met 16 schotten voor laden van 60 mm
- Totaal toelaatbare belasting in de laden: 290 kg
- Nuttig opbergvolume: 250 liter
: 110 kg

- 8 laden met een hoogte van 60 mm = 40 modules
- 1 lade met een hoogte van 130 mm = 5 modules
- Geleverd met 16 schotten voor laden van 60 mm
- Totaal toelaatbare belasting in de laden: 320 kg
- Nuttig opbergvolume: 250 liter
: 113 kg

Alleen of als aanvulling op een gereedschapswagen
of een kist te gebruiken, voor een maximale opbergruimte.
De Kisten JET+ :
Alle voordelen van het assortiment JET+
Stapelbaar op een gereedschapswagen met dezelfde afmeting voor de 3 assortimenten en
op de rolkist voor de versie M3 - geleverd met de verbindingsset voor een snelle en veilige
montage van het geheel
Capaciteit van 12 modules (M3), 16 modules (M4), 20 modules (M5)
Rollende versie (M3) ideaal voor de buitendienst, zeer goed hanteerbaar dankzij de
High Performance wieltjes
TECHNISCHE GEGEVENS JET+3

Totale afmetingen (inclusief wieltjes en werkblad): L774 x D546 x H621 mm - Rijdende versie
Totale afmetingen (inclusief werkblad): L774 x D546 x H480 mm - Vaste versie
Nuttige binnenafmetingen van de laden: L569 x D421 x H60-130 mm

JET.C4M3 + JET.CR4M3

TECHNISCHE GEGEVENS JET+4

Optie:
- de uitneembare tussenschotten JET2.15 en JET2.16 (niet met de kist meegeleverd)
kunnen in de laden geplaatst worden
- aan de zijkanten kunnen bepaalde zij-accessoires geplaatst worden, zoals ﬂessenhouders
(JET.A1GXL), afvalbakken (JET.A5-2XL), papierrolhouder (JET.A5-3GXL)…
- op het werkblad kunnen alle buisaccessoires geplaatst worden (verticaal paneel JET.A6GXL,
opbergpaneel voor schroeven JET.A7GXL, zwenktafeltje JET.A3) en de houten inlay JET.A14M3

4 LADEN / 3 MODULES PER LADE
JET.C4M3

JET.C4GM3

- 3 laden met een hoogte
van 60 mm = 9 modules
- 1 lade met een hoogte van 130 mm = 3 modules
- Totaal toelaatbare belasting in de laden: 85 kg
- Nuttig opbergvolume: 75 liter
: 45 kg

Totale afmetingen (inclusief wieltjes en werkblad): L964 x D546 x H480 mm.
Nuttige binnenafmetingen van de laden: L569 x D421 x H60-130 mm

TECHNISCHE GEGEVENS JET+5

JET.7M4 + JET.C4M4

4 LADEN / 4 MODULES PER LADE
JET.C4M4

JET.C4GM4

- 3 laden met een hoogte
van 60 mm = 12 modules
- 1 lade met een hoogte van 130 mm = 4 modules
- Totaal toelaatbare belasting in de laden: 105 kg
- Nuttig opbergvolume: 100 liter
: 51,5 kg

Totale afmetingen (inclusief wieltjes en werkblad): L1154 x D546 x H480 mm.
Nuttige binnenafmetingen van de laden: L948 x D421 x H60-130 mm

4 LADEN / 5 MODULES PER LADE
JET.C4M5

JET.C4GM5

- 3 laden met een hoogte
van 60 mm = 15 modules
- 1 lade met een hoogte van 130 mm = 5 modules
- Totaal toelaatbare belasting in de laden: 145 kg
- Nuttig opbergvolume: 125 liter
: 60,5 kg

4 LADEN / 3 MODULES PER LADE/ROLWAGEN
JET.CR4M3

JET.CR4GM3

- 3 laden met een hoogte
van 60 mm = 9 modules
- 1 lade met een hoogte van 130 mm = 3 modules
- Totaal toelaatbare belasting in de laden: 85 kg
- Nuttig opbergvolume: 75 liter
- Inklapbare handgreep voor vervoer
- 4 wieltjes 125 mm, 2 vaste, 2 zwenkwieltjes, waarvan 1 met rem.
: 48,5 kg

Ontdek de video van de gereedschapswagen JET+ op
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ZIJKAST JET POWER

De 3-in-1 oplossing voor uw draagbaar elektrisch gereedschap

De kast JET+ Power, de 3-in-1 oplossing voor:
Het opbergen van uw draagbaar elektrisch gereedschap en deze permanent
bij de hand te hebben
Het opladen van de accu’s van dit gereedschap, van uw lamp, uw telefoon, uw computer, …
- Open of gesloten gordijn
- Tijdens de werk- of nachturen
- Geheel veilig
Werken
- Maak rechtstreek gebruik van de contactdoos van de kast

UNIVERSELE OPBERGRUIMTE
Voor het opbergen van
3 machines van alle merken.
EENVOUDIG EN
SNEL TE MONTEREN
De kast wordt in de inkeping van de
gereedschapswagens JET+ en de
JETXL bevestigd.

ZIJKAST JET POWER
JET.A8POWER
Afmetingen L 543 x B 332 mm x H 811 mm -

: 15 kg

INGEBOUWDE PROFESSIONELE
ELEKTRICITEITSHASPEL

CONTACTDOOS
- 6 contactdozen
- Aan/Uit-knop
DUBBELE STEUN
BEVEILIGDE SLUITING
Uw gereedschap wordt beschermd
door een gordijn met een slot
met sleutel
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Uw gereedschap vindt snel zijn plaats
in een speciale schuimrubberen houder
en rust op een aluminium stang.

Ontdek de video van de gereedschapswagen JET+ op

- 5 meter kabel 3 x 1.5,
- Stekker NF/Schuko
- Automatisch oprollen met
blokkeervoorziening
voor de kabel
- Max. stroomsterkte 10 A
- Bescherming tegen
overbelasting

10 A MAXI
1400 W - 230 V
1900 W - 230 V

ACCESSOIRES

Een compleet assortiment voor een maximaal aantal diensten.
TALRIJKE
OPBERGMOGELIJKHEDEN

VERTICAAL PANEEL

Zijkanten, achterzijde,
werkblad: overal ruimte voor
uw accessoires, waarmee
uw gereedschapswagen een
waar werkstation wordt.

Voor het ophangen van tekeningen, procedures of gereedschap (te gebruiken met het systeem
CKS FACOM). Geleverd met kaarthouder en orderringen (zonder kaart en gereedschap).
JET.A6M3

JET.A6M4

JET.A6M5

Verticaal ophangpaneel voor
gereedschapswagen JET+3

Verticaal ophangpaneel voor
gereedschapswagen JET+4

Verticaal ophangpaneel voor
gereedschapswagen JET+5

Afmetingen: L.743 x B.38 x H.400 mm
: 4,3 kg

Afmetingen: L.932 x B.38 x H.400 mm.
: 9 kg

Afmetingen: L.1123 x B.38 x H.400 mm.
: 10,5 kg

HOUTEN WERKBLAD
Te plaatsen op het aluminium werkblad van de gereedschapswagens JET+
van gelakt multiplex beuken, dikte 15 mm.

SNEL TE INSTALLEREN
De voorgeboorde gaten aan de
zijkanten en op de achterkant
maken het snel op iedere
willekeurige plek plaatsen van
de zij-accessoires mogelijk.

JET.A14M3

JET.A14M4

JET.A14M5

Voor gereedschapswagen JET+3

Voor gereedschapswagen JET+4

Voor gereedschapswagen JET+5

Afmetingen: L.500 x B.498 mm
: 2,58 kg

Afmetingen: L.690 x B.498 mm
: 3,56 kg

Afmetingen: L.880 x B.498 mm
: 4,54 kg

ZWENKTAFELTJE
JET.A3
Zwenktafeltje
- Om een laptop op te plaatsen + schrijftafelfunctie
- Veilige plaatsing dankzij de hoge randen en de blokkeermogelijkheid
- Afmetingen: L.515 x B.480 x H.200mm
: 1 kg

OPBERGPANEEL VOOR SCHROEVEN
JET.A7GXL
Opbergpaneel voor schroeven
- 1 paneel met 2 rijen kantelbakjes voor het opbergen
van schroeven en bouten.
- 1 rij van 6 bakjes: 600x110 mm.
- 1 rij van 9 bakjes: 600x70 mm.
- De schroeven kunnen niet vallen, ook niet
tijdens het vervoer.
- Voor gereedschapswagen JET+ 3 en JET.XL.
- Afmetingen: L.690 x B.120 x H.220 mm.
- Buis: 755 mm.
: 6,2 kg

Voor de buisaccessoires
hoeft men slechts de buizen
in de hiervoor bedoelde
uitsparingen op het
werkstation te plaatsen.
Ontdek de video van de gereedschapswagen JET+ op
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ACCESSOIRES
DIVERSE PLAATSEN
MOGELIJK
SCHOONMAAKSET

Zijkanten, achterzijde,
werkblad: overal ruimte voor
uw accessoires, waarmee uw
gereedschapswagen een waar
werkstation wordt.

SNEL TE INSTALLEREN
De voorgeboorde gaten aan de
zijkanten en op de achterkant
maken het snel op iedere
willekeurige plek plaatsen van
de zij-accessoires mogelijk.

JET.A5GXL

JET.A1GXL

JET.A5-2XL

JET.A5-3GXL

Tafeltje + papierhouder+ afvalbak

Magnetisch tafeltje met vakverdeling
+ papierrolhouder

Afvalbak

Losse papierrolhouder

- Afmetingen: L.380 x D.160 x H.250 mm.
- Te gebruiken met de gereedschapswagens JET+, JETXL en CHRONOXL
: 2,2 Kg

- Eenvoudig uitrollen en blokkering van het papier na het trekken
- Geleverd zonder papier.
- Afmetingen: 340 x 150 mm.
- Te gebruiken met de gereedschapswagens JET+, JETXL en CHRONO.XL
: 600 g

- Eenvoudig uitrollen en blokkering van het papier na het trekken.
- Geleverd zonder papier.
- Afmetingen: L.410 x D.300 x H.185 mm.
- Afmetingen: L.380 x D.160 x H.250 mm.
- Te gebruiken met de gereedschapswagens JET+, JETXL en CHRONOXL
: 5,2 kg

- Eenvoudig uitrollen en blokkering van het papier na het trekken.
- Geleverd zonder papier.
- Afmetingen: L410 x D300 x H185 mm.
- Te gebruiken met de gereedschapswagens JET+, JETXL en CHRONOXL
: 1,2 Kg

JET.A8GXL

JET.A2GXL

JET.A1GXL

JET.A13GXL

JET.A11

Zijkast

Documenthouder

Flessenhouder

Houder voor reparatieorders

Draagbak en zijn houder

- Voor het opbergen van lang en/of duur gereedschap.
- Te gebruiken met het systeem CKS FACOM.
- Af te sluiten met een sleutel.
- Voor gereedschapswagen JET+ en JET.XL.
- Kan op de achterkant van de gereedschapswagen geplaatst worden
- Afmetingen: L.380 x D.85 x H.685 mm.
: 7 kg

- Geen enkele beschadiging mogelijk:
afgeronde hoeken en beschermingsrand.
- Voor het opbergen van een ordner van A4-formaat.
- Afmetingen: L.340xD.55xH.315 mm.
- Te gebruiken met de gereedschapswagens JET+, JETXL en CHRONOXL
: 800 g

- Voor het opbergen van spuitbussen, reinigingsproducten,
verstuivers...
- Afmetingen: L.380xD.112xH.125 mm.
- Te gebruiken met de gereedschapswagens JET+, JETXL
en CHRONOXL
: 1,2 kg

- Werkbonnen en technische gegevens altijd binnen oogbereik
- De houder van plaatwerk A4 met klem kan rechtstreeks op
het werkblad met de buizen bevestigd worden.

- Draagbak van zeer duurzame kunststof.
- Zeer praktisch om gereedschap naar de werkplek mee te nemen.
- Kan door zijn bevestigingsset snel op de gereedschapswagen geïnstalleerd worden.
- Afmetingen zonder handgreep: L.115 x D.385 x H.255 mm.
: 3 kg

Voor de buisaccessoires
hoeft men slechts de buizen
in de hiervoor bedoelde
zittingen op het werkstation
te plaatsen.
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Een compleet assortiment voor een maximaal aantal diensten.
NIEUWE UNIVERSELE REKKEN

NIEUWE UNIVERSELE REKKEN

- Eenvoudig te installeren: Zeer snelle bevestiging op de geperforeerde zijkanten van de gereedschapswagen of op een geperforeerd
wandpaneel (bevestigingssysteem meegeleverd).
- Gebruiksgemak en tijdbesparing: Geen vaste plaatsen, men plaatst de sleutels in ieder willekeurig compartiment.
- Geen risico het gereedschap te beschadigen: Rek van polypropyleen en speciaal uitgedachte vormen voor een contact zonder risico’s.
- Te gebruiken voor talrijke assortimenten
REKKEN VOOR SLEUTELS

- Eenvoudig te installeren
Zeer snelle bevestiging op de geperforeerde zijkanten van de gereedschapswagen
of op een geperforeerd wandpaneel (bevestigingssysteem meegeleverd).
- Gebruiksgemak en tijdbesparing:
Geen vaste plaatsen, men plaatst de sleutels in ieder willekeurig compartiment
- Geen risico het gereedschap te beschadigen
Rek van polypropyleen en speciaal uitgedachte vormen voor een contact zonder risico’s

CKS.100

CKS.101

CKS.102

CKS.08

8 kleine sleutels (6 t/m 14)

8 middelgrote kleine sleutels (12 t/m 32)

4 grote sleutels afmetingen (22 t/m 42)

6 schroevendraaiers, alle maten

- Voor de assortimenten 440 - 40 - 39 - 467 - 67 - 40R - 41 - 44
- Sleutels van 6 t/m 14 (behalve 40R, van 8 t/m 14)
Afm. L 234 x H x D 30 mm : 42 g

- Voor de assortimenten 440 - 40 - 40 LA - 39 - 467 - 67 - 40R - 41 - 44
- 440 : van 12 t/m 32 mm, 40: van 14 t/m 28, 44: van 12 t/m 30, …
Afm. L 440 x H x D 33,5 mm : 104 g

- Voor de assortimenten 440 – 40 – 40 LA - 41 – 44-45
- 440 : van 22 t/m 41, 40: van 24 t/m 32, 40LA: van 24 t/m 42
(behalve 25), 44: van 23 t/m 32, 45: van 30 t/m 42, …
Afm. L260 x D44.5 mm : 76 g

Afm. L 238 x D 38 x D 50 mm
: 40 g

INRICHTING VAN DE LADEN
2225.A1
Lijst met pictogrammen
- Organisatie en identiﬁcatie van de laden.
- Etiketten met pictogrammen om op
de handgrepen van de laden te plakken

STEUNGOTEN VOOR DE MODULES
2600.A2
Rubberen mat
- Om de bodem van de laden te bekleden.
- Kan op maat gesneden worden
voor kleinere laden
- Afmetingen: L 568 x D 418 mm
: 250 g

JET2.15
Tussenschot van
gegalvaniseerd plaatwerk

met steun d.m.v. een rubber blokje
voor kleine lade H 60 mm JET+, JET.
XL of CHRONO.XL

Voor het blokkeren van de modules en het opbergen van klein gereedschap en kleine
onderdelen. Voor lade JET+, JETXL, CHRONOXL

PL.655 Zijgoot

PL.656 Voorgoot

- Rechts of links van de lade te plaatsen.
: 56 g

- Voor of achter de lade te plaatsen.
: 98 g

JET2.16
Tussenschot van
gegalvaniseerd plaatwerk

met steun d.m.v. een rubber blokje
voor lade H 130 mm JET+, JET.XL
of CHRONO.XL = JET2.16.

Ontdek de video van de gereedschapswagen JET+ op
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FACOM MODULAR SYSTEM

Elk gereedschap op zijn plaats: productiviteit, comfort en veiligheid.

MODULES MET VERWIJDERBAAR GEDEELTE
Universele modules voor het hele
gamma FACOM gereedschapswagens

MODULES VAN SLEUTELS
MOD.40R

MOD.43

MOD.440-1

MOD.440-1XL

MOD.440-2

Module met 14 metrische
ringsteeksleutels met snelle
terugstelling

Module met metrische
open ringsleutels 7-19 mm

Module met 16 ringsteeksleutels met OGV-proﬁel
van 6 tot 22 en 24 mm

Module met 17 ringsteeksleutels 440 (inlay XL)

Module met 4 ringsteeksleutels met OGV-proﬁel,
grote maten van 27 tot
30 en 32 mm

40R. 8-9-10-11-12-13-14-15
16-17-18-19-22-24 mm
Kunststof inlay PL.352A
: 1,638 kg

in kunststof
schok bestendig.
175 x 418 mm
INFO Afmetingen
(355 mm zonder de goot)

43. 7x9 - 8x10 - 11x13
12x14 - 17x19
Kunststof inlay PL.635
: 0,960 kg

440. 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
12 13 - 14 - 15 - 16 - 17
18 - 19 - 22 - 24 mm
Kunststof inlay PL.670
: 1,790 kg

440. 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12
13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18
19 - 20 - 21 - 22 - 24 mm
Kunststof inlay PL.313
: 1,938 kg

440. 27-29-30-32 mm
Kunststof inlay PL.314A
: 2,065 kg

MOD.440-2XL

MOD.440-4

MOD.44-1

MOD.44-2

MOD.467FJ12

Module met 5 ringsteeksleutels
met OGV-proﬁel, grote maten

Module met 13 ringsteeksleutels in inches

Module met 9 steeksleutels
van 6 tot 24 mm

Module met 3 steeksleutels grote maten

Module met 12 scharnierende ratelringsteeksleutels en verloopstukken

440. 27-29-30-32-34 mm.
Kunststof inlay XL PL.671
: 2,920 kg

440. 1/4 - 5/16 - 11/32 3/8
7/16 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16
- 3/4 13/16 7/8 15/16
Kunststof inlay PL.673
: 1,593 kg

44. 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15
16x17 - 18x19 - 21x23 - 22x24 mm
Kunststof inlay PL.315
: 1,315 kg

44. 26x28-27x29-30x32
Kunststof inlay PL 316
: 1,578 kg

467F. 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
+ 3 adapters: doppen 1/4’’ & 1/2’’ - bits 1/4’’
Kunststof inlay PL.680
: 1,750 kg

MOD.467J12

MOD.467XL

MOD.55-1

MOD.55-2

MOD.55-3

Module met 12
ratelringsteeksleutels

Module met 6 ratelringsteeksleutels grote maten

Module met 7 verdiepte
ringsleutels van 6 tot 19 mm

Module met 7 verdiepte
ringsleutels

467. 8-9-10-11-12-13-14-15-1617-18-19 mm.
Kunststof inlay PL.652
: 1,675 kg

467. 21-22-24-27-30-32 mm.
Kunststof inlay XL PL.653
: 4,220 kg

55A. 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13
14x15 - 16x17 - 18x19 mm
Kunststof inlay PL.317A
: 0,920 kg

Module met 3 verdiepte
ringsleutels van
22 tot 28 mm

voor CHRONO
dient men het
verwijderbare
gedeelte los te
maken.

MODULES
Modules enkel voor XL lades
(gamma JET+3, JET+4, JET+5,
en ook JETXL en CHRONOXL).

55A. 21x23 - 22x24 - 26x28 mm
Kunststof inlay PL.318A
: 1,450 kg

55A. 1/2x9/16 - 1/4x5/16 11/32x13/32 - 19/32x25/32
- 3/4x13/16 - 3/8 x 7/16 - 5/8
x 11/16
Kunststof inlay PL.600A
: 1,02 kg

OPBERGEN KLEIN MATERIAAL

in kunststof
schok bestendig.

INFO Afmetingen 188 x 418 mm
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MOD.64J7

MOD.65J7

MOD.66A-1

MOD.66A-2

PL.384

Module met 7 ratelringsleutels 12-kant oog
van 6 tot 19 mm

Module met
7 ratelringsleutels,
kop 15° 12-kant oog

Module met 6 scharnierende
dopsleutels van 6 tot 17 mm

Module met 3 scharnierende
dopsleutels van 18 tot 21 mm

Module voor het opbergen
van klein materiaal:

64. 6x7 -8x9 - 10x11 - 12x13
14x15 - 16x18 - 17x19 mm
Kunststof inlay PL.608A
: 0,925 kg

65. 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 14x15 - 16x18 - 17x19mm
Kunststof inlay PL.608A
: 1,153 kg

66A. 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13
14 x 15 -16 x 17
Kunststof inlay PL.319A
: 0,940 kg

66A. 18x19 - 20x22 - 21x23
Kunststof inlay PL.320
: 1,600 kg

schroefjes, kabelschoenen, ringetjes…
: 0,217 kg (leeg geleverd)

Ontdek de video van de gereedschapswagen JET+ op

105 kunststof modules ter uwer beschikking.
MODULES VAN SLEUTELS
MOD.75-1

MOD.84TZS

MOD.89TX

MOD.TX1

MOD.97

Module van de 10 gebogen
open pijpsleutels met
OGV-proﬁel, 6-kant

Module met 7 6-kant
inbussleutels met T-handgreep en bolkop

Module met 7 Torx®
inbussleutels, T-handgreep

Module met Torx® doppen,
sleutels en bits

Module met 6 gesmede
pijpsleutels van 8 tot 19 mm

75. 8-10-11-12-13-14-16-17-18-19
Kunststof inlay PL.625
: 2,5 kg

84TZS. 3-4-5-6-7-8-10 mm
Kunststof inlay PL.329
: 0,996 kg

89TX. 10-15-20-25-27-30-40
Kunststof inlay : PL.328
: 0,648 kg

J.235 : bithouder
R.235 : dop 1/4” bithouder
S.236 : dop 1/2” bithouder
EX.2 40-45-50-55 : bits 5/16
EXR. 10-15-20-25-30-40 Bits 1/4
JTX. 8-10-12-14-16 : doppen 3/8“
STX 18-20 : doppen 1/2“
59TX 6x8 -10x12 -14x18 - 20x24 : ringsleutel
Kunststof inlay : PL.360
: 0,995 kg

97. 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 16x17 - 18x19 mm
Kunststof inlay PL.359
: 0,900 kg

MOD.A2

MOD.A3

SCHROEVENDRAAIERMODULES
MOD.99B

MOD.A1

Module met 7 T-sleutels met
cardangewicht van 7 tot 19 mm

Module met 8 Protwist
schroevendraaiers

99C. 7-8-10-11-13-17-19
Kunststof inlay PL.304
: 4,010 kg

AN 3X75 - 3,5X100 - 5,5X125 - 4X100
AWH 6,5X150 - 8X175
ANP 1x100 - 2x125
Kunststof inlay PL.325
: 0,985 kg

3 MODULES

MOD.A1VE
®

Module met 8 Protwist
schroevendraaiers met
isolatie 1000V

®

AVE 3,5 - 4 - 5,5 - 6,5 mm
AP1x100VE - AP2x125VE
AD1x100VE - AD2x125VE
Kunststof inlay PL325
: 0,907 kg

MOD.A5

MOD.A4
Module met 9 platte Protwist
schroevendraaiers:

2,5x75 - 3,5x75 - 4x35 - 4x100 - 4x300 5,5x35 - 5,5x100 - 6,5x100 - 8x175 mm
Kunststof inlay XL PL.676
: 0,9 kg

AN 2X75 -2,5X75
ANP 0x75 - 1x100- 2x125
AWDH 3x150
Kunststof inlay PL.361
: 0,750 kg

MOD.A6

Module met 10 Protwist
schroevendraaiers, waarvan
3 schroevendraaiers met kort heft
®

®

Module met 8 Protwist
schroevendraaiers

®

ANP 0X75 - 1X25 - 1X100 - 2X35 2X125 - 2X250 - 3X150
AND 1x100 - 2x125 - 2x35
Kunststof inlay XL PL.677
: 0,9 kg

Module met 8 Protwist®
schroevendraaiers waarvan
4 schroevendraaiers met kort heft
AN 4x25 - 5,5x35
ANP 0x75 - 1x25
AND 0X75 - 1X100 - 2X35 - 2X125
Kunststof inlay PL.326
: 0,785 kg

MOD.A7

Module met 10 Protwist
schroevendraaiers

Module met 8 Protwist®
schroevendraaiers

AEX 6x35 - 7x35 - 8x75
ANXR 10x75 - 15x75 - 30x125 - 40x150 20x100 - 25x100 -27x100
Kunststof inlay XL PL.678
: 0,9 kg

AN 3,5x75- 4x100 - 5,5x150 - 6,5x150
AWH 8x175mm
AND 1x100 - 2x125
ANP 0x75mm
Kunststof inlay PL.325
: 1,02 kg

®

MOD.E41
MOD.ANX

MOD.ANXR

Module met 7 Protwist Torx
schroevendraaiers
van 10 tot 40.
®

ANX 10x75 - 15x75 - 20x100
- 25x100 - 27x100 - 30x125 40x150
Kunststof inlay PL.327A
: 0,840 kg

®

MOD.E20L

Module met 7 Protwist Resistorx
schroevendraaiers van 10 tot 40.
®

ANXR 10x75 - 15x75 - 20x100 25x100 - 27x100 - 30x125 - 40x150
Kunststof inlay PL.327A
: 0,840 kg

®

Module met 20 schroefbits
6-kant : EH.2L 4-5-6-7-8-10
XZN : EV.2L 5-6-8-10
EX.2L 30-40-45-50
EXR.1L 10-15-20-25-30-40
SJ.236 : dop CDX bithouder 5/16
R.235 : dop 1/4” bithouder
S.236 : dop 1/2” bithouder 5/16
Kunststof inlay PL.624
: 0,755 kg

Ontdek de video van de gereedschapswagen JET+ op

Module met 41 lange bits
en 3 bithouder
EH.2L 4-5-6-7-8-10 / EH. 4-5-6-7 / EH.2 8-10
EV.2L 5-6-8-10 /EV. 6-8-10
EX.2L 30-40-45-50 / EX.2 45-50-55
EXR.1L 10-15-20-25-30-40 / EXR.1 10-15-2025-30-40
bits n° 1-2-3
SJ.236 : dop bithouder 5/16
R.235 : dop 1/4” bithouder
S.236 : dop 1/2” bithouder 5/16
Kunststof inlay PL.621
: 0,895 kg

MOD.NS260
Module slagschroevendraaiers
NS.260A : slagschroevendraaiers 1/2“
NS.236A : dop bithouder 1/2“ à 5/16“
15 slagmoerbits:
ENH. 5-6-8-10
END.2 n° 2-3
ENP.2 n° 2-3-4
ENX.2 20-25-30-40-45-55
Kunststof inlay PL.380
: 1,25 kgx
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FACOM MODULAR SYSTEM

Elk gereedschap op zijn plaats: productiviteit, comfort en veiligheid.

MODULES MET VERWIJDERBAAR GEDEELTE
Universele modules voor het hele
gamma FACOM gereedschapswagens

TANGENMODULES
MOD.CPE

MOD.CPE5

MOD.MT1

Module met 3 monteurstangen
inclusief:

Module met 5 tangen inclusief:

Module met Micro-Tech tangen

- 181.25CPE: waterpomptang met
vergrendeling
- 501 : tang met lange bekken
- 192.16CPE: zijkniptang.
- 195.20CPE: gebogen tang met lange
halfronde bekken
- 185.20CPE: tang met halfronde lange bekken
Kunststof inlay PL.657
: 1,770 kg

- 402.MT: tang met extra lange bekken
- 405.MT: compacte tang met axiaal snijvlak
- 405.12MT: sterke tang met axiaal snijvlak
- 406.MT: tang met bijna vlak snijvlak
- 406.8MT: tang met ﬁjne bekken en bijna
vlak snijvlak
- 433.LMT: tang met halfronde bekken
45 graden gebogen
Kunststof inlay PL.612
: 0,650 kg

- 185.20CPE: tang met halfronde bekken.
- 187.18CPE: combinatietang.
- 192.16CPE: zijkniptang.
Kunststof inlay PL.627
: 0,942 kg

in kunststof
schok bestendig.
175 x 418 mm
INFO Afmetingen
(355 mm zonder de goot)
voor CHRONO
dient men het
verwijderbare
gedeelte los te
maken.

MODULES
Modules enkel voor XL lades
(gamma JET+3, JET+4, JET+5,
en ook JETXL en CHRONOXL).

®

MOD.PC

MOD.PCSN

Module met 4 borgveertangen rechte en gebogen bekken

Module met 4 borgveertangen

Voor borgveren van 18 tot 60mm:
- 177A.18 Rechte bekken.-197A.18
Bekken 90° - voor buitenborgveren
- 179A.18 Rechte bekken.-199A.18
Bekken 90° - voor binnenborgveren
Kunststof inlay PL.332A
: 0,780 kg

voor borgveren met een diameter van 10-25,
12-25, 18-60mm
- 177A.13 (10-25) - 177A.18 (18-60) –
rechte bek - buitenborgveren
- 179A.13 (12-25) - 179A.18 (18-60) –
rechte bek - binnenborgveren
Kunststof inlay PL332A
: 0,650 kg

MOD.PR11

MOD.PR12

MOD.PR4

MOD.PR5

MOD.PR7

Module met 2 verstelbare
tangen

Module met 2 verstelbare tangen

Module met 2 verstelbare
tangen inclusief:

Module met 2 verstelbare
tangen Inclusief:

Module met 2 verstelbare
tangen Inclusief:

- 180.CPE: waterpomptang.
- T5.L: griptang met ontgrendeling.
Kunststof inlay PL.330
: 1,158 kg

- 180.TE: waterpomptang.
- 500 : griptang met korte bekken.
Kunststof inlay PL.330
: 1,094 kg

- 180.TE: waterpomptang.
- T5.L: griptang met ontgrendeling.
Kunststof inlay PL.330
: 1,158 kg

- 181.25CPE: waterpomptang met
vergrendeling.
- T5.L: griptang met ontgrendeling.
Kunststof inlay PL.330
: 1,160 kg

- 181.25CPE: waterpomptang met
vergrendeling
- 580.10 : automatische griptang
met gebogen bekken 10
Kunststof inlay PL.330
: 1,140 kg

MOD.PR8

MOD.PR9

MOD.TE

MOD.VE

MOD.Y105

Module met 2 verstelbare
tangen Inclusief:

Module met 2 tangen inclusief:

Module met
3 monteurstangen TE

Module met 3 tangen met
isolatie 1000V Inclusief:

Blindklinknagelmodule

- 185.20TE: tang met halfronde bekken.
- 187.18TE: combinatietang.
- 192.16TE: zijkniptang.
Kunststof inlay PL.627
: 0, 942 kg

- 180.VE: waterpomptang.
- 391.16VE: zijkniptang.
- 194.17VE: striptang
Kunststof inlay PL.622
: 0,950 kg

- 180.CPE: waterpomptang.
- 500 : griptang met korte bekken.
Kunststof inlay PL.330
: 1,094 kg

- 181.25CPE: waterpomptang
met vergrendeling.
- 501 : griptang.
- Kunststof inlay PL.330
: 0,504 kg

- Y.105B: blindklinknageltang.
- 600 aluminium blindklinknagels:
- Standaard kop: 4x8 - 4x10 - 4,8x8 - 4,8x10.
- Zwartgelakte standaard kop: 4x8 - 4x10.
Kunststof inlay PL.377
: 1,984 kg

HAMERS EN SLAGGEREEDSCHAP

in kunststof
schok bestendig.

MOD.CG

MOD.CG1

MOD.LIM

MOD.MI1

MOD.MI3

Module beklede
doorslagen

Module beklede stiftuitdrijvers beitels bekleed
centerpunt

Module met 5 vijlen

Module slaggereedschap 200

Module slaggereedschap 205

- 200H.32: klinkhamer
Hickory 32MM
- 208A.32CBA: Kunststofhamer.
- 263.20 : beitel.
- 256.6 : centerpunt.
- 248.4-5-6 mm:
3 lange doorslagen.
Kunststof inlay PL.333
: 1,800 kg

- 205H.50: hamer DIN
Hickory 500G
- 208A.32CBA: Kunststofhamer.
- 263.18 : beitel.
- 256.6 : centerpunt.
- 248. 4-5-6 mm:
3 lange doorslagen.
Kunststof inlay PL.333
: 1,710 kg

- 249.G 2-3-4-5-6-8 mm:
6 doorslagen
- 247.G. 4-5-6-8 mm: 4 drevels.
- 255.G6: centerpunt.
Kunststof inlay : PL.334
: 1,47 kg

- 249.G 12-14-16 mm.: 3 beklede
doorslagen
- 263.G 19-20-22.: 3 beklede beitels
- 265.G 18.: 1 bekleed centerpunt
Kunststof inlay PL.611
: 3 kg

INFO Afmetingen 188 x 418 mm
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- PAM.B200EM: platte vijl.
- DRD.MD200EM: halfronde vijl.
- CAR.MD200EM: vierkante vijl.
- TRI.MD200EM: driehoekige vijl.
- RD.MD200EM: ronde vijl.
Kunststof inlay : PL.606
: 0,950 kg

105 kunststof modules ter uwer beschikking.
ZAGEN EN METEN
MOD.MI4

MOD.MI7

MOD.601

MOD.234

MOD.MET

Module slaggereedschap 202

Module slaggereedschap 205C

Module Zaag,
meten, vijlen

Meet-/aftekenmodule

Metrologiemodule

- 257G: automatische centerpunt.
- 234 : traceerpunt.
- 893.316 : meetlint 3 m.
- DELA.1051.05: liniaal 300 mm.
- DELA.1885.00: gradenboog.
- DELA.1223.02: rechte winkelhaak en
verstekwinkelhaak 300 mm.
Kunststof inlay PL.633
: 1,05 kg

- 805.1 : schuifmaat 1/50 mm
capaciteit 150 mm.
- 806.F: palmer 1/100 mm
capaciteit 25 mm.
- 814.M: schroefdraadkaliber
23 bladen van 25 tot 300.
- 804 : metrische voelermaten
van 4/100 tot 1 mm.
Kunststof inlay PL.634
: 0,930 kg

- 202H.1/2: Amerikaanse
hamer Hickory1/2
- 208A.32CBA: Kunststofhamer
32 mm
- 263.18 : beitel.
- 256.6 : centerpunt.
- 248. 4-5-6 mm:
3 lange doorslagen.
Kunststof inlay PL.333
: 1,450 kg

- 205C.50: hamer DIN composiet 500G
- 208A.32CBA: Kunststofhamer 32 mm
- 248. 4-5-6 mm: 3 lange doorslagen.
- 263.18 beitel.
- 256.6 centerpunt.
Kunststof inlay PL.333
: 1,660 kg

- 601 : zaagbeugel
- 660A.10: 10 zaagbladen
- 234.S: traceerpunt
- 803.300M: liniaal 5 vijlen
- 893.316 : meetlint 3M
Kunststof inlay
(complete lade) PL.335
: 2,3 kg
3 MODULES

DOPPENMODULES
MOD.CDX
Doppenmodule CDX

®

- SJ.171: ratel CDX® met vergrendeling
- SJ.210R en SJ.215R:
verlengstukken 125 en 250 mm
- SJ.240: universele kruiskoppeling CDX®
- SJ.230 verloopstuk CDX® A 3/8“
- SJ.232 verloopstuk CDX® A 1/2“
- SJ.H 8 tem 27 mm: doppen CDX®
Kunststof inlay : PL.355
: 2,12 kg

MOD.HLA

MOD.J1

MOD.J2

MOD.J5

Module met lange
6-kant doppen

Module Doppen 3/8“ 6-kant
van 8 tot 22 mm en accessoires

Doppenmodule 3/8“ in inches

Module Doppen 3/8“
6-kant van 8 tot 22 mm

- J.HLA 7-8-9-10-11mm: 3/8“
- S.HLA 12-13-14-15-16-17-1819mm: 1/2“
Kunststof inlay : PL.609
: 1,6 kg

- J.161: ratel 3/8 “handpalm“
- J.240A: universele kruiskoppeling 3/8“
- J.120A: schuifhandgreep 3/8“
- J.215 en J.210: 2 verlengstukken
125 en 250 mm
- J.H 8 tem 19 – 21 – 22 mm
Kunststof inlay PL.322A
: 1,8 kg

- J.161: ratel 3/8 “handpalm“
- J.215 en J.210: 2 verlengstukken
125 en 250 mm
- J.240A: universele kruiskoppeling 3/8“
- J.120A: schuifhandgreep 3/8“
- J.1/2 tem J.13/16: 10 Junior doppen 3/8“ 12-kant
Kunststof inlay : PL.601
: 1,520 kg

MOD.J6

MOD.J7

MOD.K1

MOD.K2

Module Doppen 3/8“
6-kant van 8 tot 22 mm

Module Doppen 3/8“
6-kant van 8 tot 24 mm

Doppenmodule 3/4“
6-kant van 34 tot 55 mm

Doppenmodule 3/4“
6-kant van 34 tot 55 mm

- J.360: ratel 3/8“ met los
meedraaiend heft
- J.210 en J.215: 2 verlengstukken
- J.240A: universele kruiskoppeling 3/8“
- J.H 8 tot 22: set 6-kant doppen
8 tot 19 – 21 – 22mm
Kunststof inlay : PL.674
: 1,660 kg

- J.161: ratel 3/8“ “handpalm“
- J.174: ratel 3/8“ lange vergrendeling
- J.210RC en J.215RC: 2 verlengstukken
- J.240A: universele kruiskoppeling 3/8“
- J.120A: schuifhandgreep 3/8“
- J.H 8 tem 24: doppenset
8 tot 19 – 21 tot 24mm
Kunststof inlay : PL.665
: 2,172 kg

- K.151B: Ratel 3/4“
- K.210B: Verlengstuk 3/4’’
- K.120B: Schuivende handgreep
- K.230B: verloopstuk
- K.HB 34-36-41-46-50-55:
doppen 3/4“ - 6-kant
Kunststof inlay XL : PL.324
: 8,29 kg
2 MODULES

- K.152 Ratel ¾“ compact terugstelling
- K.210B Verlengstuk ¾“ 200mm
- K.240A Universele kruiskoppeling 3/4“
- K.34HB - 36HB - 41HB - 46HB - 50HB 55HB: doppen ¾“ 6-kant
Kunststof inlay XL : PL.662
: 7,46 kg

- J.171: ratel 3/8“ met vergrendeling
- J.210RC, J.215RC: verlengstuk
3/8“ 125mm en 250mm
- J.240A: universele
kruiskoppeling 3/8“
- J.120A: schuifhandgreep 3/8“
- J.H-N 8 tem 22: doppenset
8 tot 19 – 21 – 22mm
Kunststof inlay : PL.322A
: 1,750 kg
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FACOM MODULAR SYSTEM

Elk gereedschap op zijn plaats: productiviteit, comfort en veiligheid.

MODULES MET VERWIJDERBAAR GEDEELTE
Universele modules voor het hele
gamma FACOM gereedschapswagens

DOPPENMODULES
MOD.NS1

MOD.NS2

MOD.R1

MOD.R3

Module slagmoerdoppen 1/2“

Module slagmoerdoppen 1/2“

Module met doppen 1/4“, accessoires,
inbussleutels en schroefbits

Doppenmodule 1/4“ Radio in inches

- NSA 10-11-12-13-14-15-1617-18-19-21-22-23-24mm:
slagmoerdoppen 1/2’’ kort
- NS215A: verlengstuk 1/2’ 125mm
Kunststof inlay : PL. 610
: 2 kg

Slagmoerdoppen:
- NS.A 13-14-15-16-17-18-19-21-22-2427-30-32: korte slagmoerdoppen 1/2’’
- NS.236A en NS.237A:
slagmoerdoppen 1/2’’ bithouder
Slagmoerbits:
ENH.3 6-7-8-10-12-14
ENP.2 2-3-4
NEX.A 30-40-45-50-55
Kunststof inlay : PL.623
: 0,985 kg

in kunststof
schok bestendig.
175 x 418 mm
INFO Afmetingen
(355 mm zonder de goot)
voor CHRONO
dient men het
verwijderbare
gedeelte los te
maken.

MODULES
Modules enkel voor XL lades
(gamma JET+3, JET+4, JET+5,
en ook JETXL en CHRONOXL).

- R.161: ratel 1/4 “handpalm“
- R.209 en R.215: verlengstukken 55 en 150 mm
- R.236A: handgreep met heft 1/4“ – 158MM
- R.240A: cardangewricht 1/4“
- R.120A: schuifhandgreep 1/4“
- R. 5.5-6-7-8-910-11-12-13-14 mm en R.235:
doppen 82H. 2 tot 10 mm: korte inbussleutels
bits : 1 et 2
Torsie sleuf : 4.5, 6.5 et 8
3-4-5-6-10
Kunststof inlay : PL.321
: 0,920 kg

MOD.R5

MOD.S1

MOD.S2

MOD.SHP

Module Doppen 1/4’’ 6-kant, inbussleutels,
TORX® sleutels en metrische bits

Module 6-kant doppen
1/2’’ en accessoires

Module 12-kant doppen
1/2’’ en accessoires in inches

Module met 12 Doppen 1/2’’
6-kant met lange bits uit één stuk

- R.161: ratel 1/4 “handpalm“
- R.209 en R.215: verlengstukken 55 en 150mm
- R.236A: handgreep met heft 158mm
- R.240A: cardangewricht 1/4“
- R.120A: schuifhandgreep 1/4“
- 83SH.JPA: hoes met 9 inbussleutels met bolkop
1.5-2-2.5-3-4-5-6-7-8-10mm)
- 89S.JP8: hoes met 8 TORX® sleutels met bolkop
(10-15-20-25-27-30-45)
- R. 5.5 tot 14 mm en R.235 (bithouderdop)
Bits : 6.5 - 8 3-4-5-6-7 mm
10-15-20-25-30- 40 - 1-2-3 - 1 et 2
Kunststof inlay XL : PL.658
: 1,413 kg

- S.161: ratel 1/2 “handpalm“
- S.210 en S.215: verlengstukken
125 en 250 mm
- S.240A: cardangewricht 1/2“
- SH.10 tot 19 -21 tot 24 -27-30-32 mm
Kunststof inlay PL.323
: 3,320 kg

- S.161 ratel
- S.210 en S.215: verlengstukken
125 en 250 mm
- S.240A: cardangewricht 1/2“
- S. 3/8 -7/16- 1/2 -9/16-19/325/8-21/32-11/16-3/4-13/16-7/8
Kunststof inlay : PL.604
: 2,95 kg

- Doppen voor cilinderkopschroeven
voor personenauto’s
SX.LA 40-45-55-70
SHP.LA 5-6-7-8
SV.LB 6-8-10-12
Kunststof inlay : PL.336
: 1,630 kg

MODULE TREKKERS

in kunststof
schok bestendig.

MOD.SM1

MOD.SM2

MOD.U306

Module metrische
doppen 1/2“

Doppenmodule 1/2“
12-kant in inches

Module met trekkers –
grip binnen en grip buiten

- SM.161A: ratel
- S.210 en S.215:
verlengstukken 125 en 250 mm
- S.240A: cardangewricht 1/2“
- S.H 10 tot 19-21 tot 24-27-30-32:
metrische OGV® doppen
Kunststof inlay PL.323
: 3,320 kg

- SM.161A: ratel
- S.210 en S.215:
verlengstukken 125 en 250 mm
- S.240A: cardangewricht 1/2“
- S 3/8-7/16-1/2-9/16-19/325/8-21/32-11/16-3/4-13/167/8: OGV® doppen inches
Kunststof inlay PL.604
: 2,95 kg

- U.306A140: trekker (7 tot 140 mm).
- U.306G2: 3 klauwen voor grip binnen (23 tot 130 mm).
- U.306G10: 3 lange klauwen voor grip buiten (10 tot 180 mm).
- U.14L: compacte trekker (10 tot 45 mm).
Kunststof inlay PL.354
: 4,4 kg.
2 MODULES

INFO Afmetingen 188 x 418 mm
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- R.161 : ratel 1/4 «handpalm»
- R.209 en R.215: verlengstukken 55 en 150 mm
- R.236A: handgreep met heft 158mm
- R.240A: cardangewricht 1/4»
- R.120A: schuifhandgreep 1/4»
- R 3/16-7/32-1/4-9/32-5/16-11/32-3/813/32-7/16-1/2 en R.235: Doppen 82H.
1/4- 1/8 – 3/8- 3/16-3/32-5/16- 5/325/64- 7/32-9/64 : korte inbussleutels
Bits :
Torsie sleuf 4.5, 6.5 et 8
1/8-5/32-3/16-7/32
1 et 2
Kunststof inlay : PL.603
: 0,950 kg

Ontdek de video van de gereedschapswagen JET+ op

105 kunststof modules ter uwer beschikking.
AUTOMOTIVE MODULES

MOD.208

MOD.BJ

MOD.BJB

MOD.BRA

MOD.BSA

Module voor
aandraaien wielmoeren

Complete module voor bougies

Module voor onderhoud
benzinebougies

Module voor dieselbougies

Module voor
onderhoud benzine

- Montage en demontage van ontstekingsbougies: van 14,
16, 21mm, en van voorgloeibougies van 8, 9,10,12 mm.
- B.J14BH 1 -2 / - B.J16A 1-2 / B.J21A1: bougiedoppen
- B.10R8L, B.10R9L: scharnierende sleutels
voor voorgloeibougies
- B.10R10A / B.10R12AL: scharnierende sleutels
voor dieselbougies
- J.161: ratel
- D.110: klemschroevendraaier
- DM.28-9: bougiekabeltang 9mm
Kunststof inlay : PL.661
: 2,360 kg

- 77AT0D: kruissleutel
- S.208-200:
momentsleutel 40-200 Nm
- NSB.17 - 19 - 21 mm:
lange slagmoerdoppen
- SH.17 - 19 – 21:
6-kant doppen
Kunststof inlay : PL.337
: 5,47 kg
3 MODULES

- B.J14BH 1-2, B.J16A 1-2,
B.J18A1 - B.J21A1: bougiedoppen
- DM.28-9: bougiekabeltang 9mm
- DM.20: slang bougiezetter
Kunststof inlay PL.669
: 1,685 kg

- Onmisbaar voor werkzaamheden aan
voorgloeibougies van moderne
dieselvoertuigen.
- D.110: klemschroevendraaier
- B.10R8L, B.10R9L: scharnierende
sleutels voor voorgloeibougies
- B.10R10A / B.10R12AL: scharnierende
sleutels voor dieselbougies
- D.133A6: ﬂexibele schroevendraaier van 6mm
Kunststof inlay : PL.667
: 0,91 kg

2 MODULES

MOD.CAR1A

MOD.CAR2

MOD.CARA

MOD.CH

Module met 4 stuks
carrosseriegereedschap

Module carrosserie

Module carrosserie

- 851B: frame voor gefreesde vijlen + 1 vijl.
- 259 : extra platte beitel. 26mm
- 860H.28: plaatwerkhamer diam. 28 mm.
- 861D.30: bankhamer kop 30 en 40.
- 209.50 : houten hamer diam. 50 mm.
- 862D.60: platte vlakhamer kop 50 x 30.
- 867D: krimphamer kop 50 x 30.
- 906A: vlakmaker 130 x 68 x 25.
- 870B: Amerikaanse tas scherpe en ronde randen.
- 871B.55: kleine gekromde tas 140 x 54 x 55.
- 874A: hieltas 106 x 65 x 26.
- 875.3 : lang lepelvormig strijkmes.
- 225.J3 6-8-10: boortjes voor het loshalen van laspunten
Kunststof inlay XL : PL.679
: 10,601 kg
3 MODULES

- 225.J3: set met 3 boortjes voor
het verwijderen van laspunten.
- 259.P: extra platte beitel met
beschermer - 1235 mm, diam. 26 mm.
- 850.S350: gefreesde vijl - gekromde
vorm - 1350 mm.
- 851B: frame voor gefreesde vijlen.
- 862D.60: platte vlakhamer.
- 875.3 : lang lepelvormig strijkmes.
- 875.4 : gebogen strijkmes 40°
- 884B: schuine knipschaar - min. max. 43-130 mm.
- 874A: hieltas of «zeepje».
- 501 : tang met lange bekken.
Kunststof inlay PL.379B
: 6.47 kg

Module met 24 stuks
gereedschap voor het vast- en
losdraaien van cilinderkoppen

- 861D.RPC: hamer
met ronde, platte
en bolronde kop
- 909A: extra platte
Amerikaanse tas
- 906A: vlakmaker
- 902B: bolronde tas
Kunststof inlay
PL.396B
: 3,548 kg

- B.S16A1 - B.S16A2 - B.S18A1 B.S21A1: dop 1/2 voor bougie
- DM.28-9: bougiekabeltang 9mm
- DM.20: slang bougiezetter
Kunststof inlay : PL.668
: 1,315 kg

MOD.DFD
Module schijfremmen

- D.34B L, 7 -9 -10 -12 -14-16.:
schroevendraaierdoppen met
groeven 1/2”
- SV. LB 6-8-10-12-14:
schroevendraaierdoppen 1/2” lang XZN
- JTX. 8-10. : doppen 3/8” TORX®
- STX.12,14,16,18,20.: doppen 1/2” TORX®
- SX. LA, 55-70.: schroevendraaierdoppen
1/2” lange TORX® doppen
- SHP.LA 6-8-10-12: 6-kante doppen 1/2”
Kunststof inlay : PL.663
: 2,612 kg

- 31.14X15 en 31.16X17: extra platte steeksleutels voor
het demonteren van contramoeren van remzadelbeugels.
- 467F.12, 13,14: 3 gelede ringsteeksleutels met ratel
voor het demonteren van remzadelbeugels
- NJ.260: slagschroevendraaiers + bithouderdoppen.
- NJ.236A: slagmoerdop 3/8” bithouder
- 83SH.7: 6-kante inbussleutel met bolkop van 7 mm
- 249.G4: beklede stiftuitdrijver diameter 4 mm.
- Bits:
ENX.230, ENX.240
N° 2
ENH.205 5 mm
Kunststof inlay : PL.685
: 1,670 kg

3 MODULES

MOD.DFT

MOD.U46CL

MOD.U48

D.83C

Module trommelremmen

Module olieverversen en olieﬁlter

Module olieverversen en ﬁlter

- D.104A: schroevendraaier voor
het spannen van aandrukveren.
- DF.2: schroevendraaier voor het
blokkeren van kabels, voor
handremmen.
- D.79A: tang voor het plaatsen
van handremkabels.
- 43. 8X10- 11X132: open ringsleutels
Kunststof inlay PL.684
: 0,855 kg

- U.46ACL: sleutel met snelle terugstelling voor olieﬁlter.
- S.230: verloopstuk 1/2” naar 3/8”
13 aftapbits 3/8”
- D.105-8-10-10,5-13,1.
- D.106-10.
- D.107-8-10-12-13-14-17.
- D.109-10.
- D.120-16.
Kunststof inlay PL.399
: 1,1 kg

- U.48: automatische olieﬁltersleutel
- D.105-8 - 10 - 10,5 - 13,1: aftapbits 3/8 vierkant
- D.107-8, 10, 12, 13, 14, 17: aftapbits 3/8 mannetje,
- D.106-10: aftapbits 3/8 vierkant vrouwtje
- D.109-10: aftapbits 3/8 driehoek mannetje
- D.120-16: bit XZN van 16 mm met boring
- S.230: verloopstuk 1/2” naar 3/8”
Kunststof inlay PL.399
: 1,013 kg

Module met 28 stuks gereedschap
voor schokdemperkop Mac Pherson®

Ontdek de video van de gereedschapswagen JET+ op

- D.83CTS12: verloopstuk
- D.83C 13L-14L-15L-17L-18L-19L-21L-22L-24L: lange doppen
- D.83C 8H - 9H - 11H: 6-kant doppen
- D.83C 5S - 6S - 8S: sleufdoppen
- D.83CJ794M - D.83CJ635 - D.83CJ8: verlengstukken
- J.120A: schuifhandgreep 3/8”
- 64.17X19: ratelsleutel
- Bits : EH.108 - 107-106 : bit 1/4 l 25mm
: EXR.140, EX.245 - XZN : EV.2 M12, 36 mm
Kunststof inlay XL : PL.647
: 3,750 kg
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FACOM MODULAR SYSTEM

Elk gereedschap op zijn plaats: productiviteit, comfort en veiligheid.

Modules foam

MODULES FOAM SLEUTELS

FACOM Control System

2 kleuren: visuele controle van ontbrekende producten
Hoge weerstand: bestand tegen deuken, koolwaterstoffen,
hydraulische vloeistoffen, schoonmaakproducten
Gereedschap is makkelijk uit te nemen door uitsparingen
voor de vingers
Gereedschap blijft vastzitten tijdens transport

INFO

Afmetingen 188 x 418 mm
Enkel voor de gammas JET+3,
JET+4, JET+5, JETXL
en CHRONOXL

MODM.440-1

MODM.440-2

MODM.467J12

MODM.75

Module met 17 ringsteeksleutels met OGV-proﬁel
van 6 tot 24 mm

Module met 5 ringsteeksleutels met OGV-proﬁel
van 27 tot 34 mm

Module met
12 ratelringsteeksleutels

Module van de 13
gebogen open pijpsleutels
met OGV-proﬁel, 6-kant

440. 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-1617-18-19-21-22-24 mm
Inlay van foam PM.MOD440-1
: 1,910 kg

440. 27-29-30-32-34mm
Inlay van foam PM.MOD440-2
: 2,144 kg

MODM.84TZS

MODM.89TX

Module met T-inbussleutels
met bolkop

Module met Torx
inbussleutels T-greep

Module met 7 T-sleutels met
cardangewicht van 7 tot 19 mm

84TZS. 3-4-5-6-7-8-10 mm
Inlay van foam
PM.MOD84TZS
: 0,9 kg

89TX. 10-15-20-25-27-30-40
Inlay van foam PM.MOD89TX
: 0,6 kg

99C. 7-8-10-11-13-17-19
Inlay van foam PM.MOD99B
: 3,5 kg

467. 8-9-10-11-12-13-14-15-1617-18-19 mm
Inlay van foam PM.MOD467J12
: 1,535 kg

MODM.99B
®

3 MODULES

MODULES FOAM SCHROEVENDRAAIERS
MODM.A1

MODM.A2

MODM.A3

MODM.A4

Module met 8 Protwist®
schroevendraaiers

Module met 8 Protwist®
schroevendraaiers

Module met 8 Protwist®
schroevendraaiers waarvan
4 schroevendraaiers met kort heft

Module met 9 Protwist®
schroevendraaiers waarvan
2 bolschroevendraaiers

AN 4x25 - 5,5x35
ANP 0x75 - 1x25
AND 0X75 - 1X100 - 2X35 - 2X125
Inlay van foam PM.MODA3
: 0,763 kg

AN. 2,5x75 - 3,5x75 - 4x35 - 4x100 4x300 - 5,5x35 - 5,5x100
AWH. 6,5X150 - 8X175
Inlay van foam : PM.MODA4
: 0,9 kg

AN 3.5x75 - 3.5x100 - 4x100
- 5.5x100
AWH 6.5x150 - 8x175
ANP 1x100 - 2x125
Inlay van foam : PM.MODA1
: 0,9 kg

- AN 2x75 - 2,5x75
- ANP 0x75 - AWPH 3x50
- AND 0x75 - 1x100 - 2x125
- AWDH 3x150
Inlay van foam PM.MODA2
: 0,9 kg

ONTWERP UW EIGEN MODULE
PM.MOD3/3

MODM.A5

Inlay van tweekleurig high
density foam om zelf op maat
te snijden

Module met 10 Protwist
schroevendraaiers waarvan
3 schroevendraaiers
met kort heft

Dim 569 X 420 mm
3 MODULES
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75. 7-8-9-10-11-12-13-14
15-16-17-18-19
Inlay van foam PM.MOD75
: 2,690 kg

®

ANP 0X75 - 1X25 - 1X100 2X35 - 2X125 - 2X250 - 3X150
AND 1x100 - 2x125 - 2x35
: 0,9 kg

MODM.A6

MODM.ANXR

Module met 7 schroevendraaiers Protwist en
3 schroevendraaiers Micro

Module met 7 schroevendraaiers,
Protwist® Resistorx®

AEX 6x35 - 7x35 - 8x75
ANXR 10x75 - 15x75 - 30x125
- 40x150 - 20x100 - 25x100
-27x100
Inlay van foam : PM.MODA6
: 0,9 kg

Ontdek de video van de gereedschapswagen JET+ op

ANX 10x75 - 15x75 - 20x100 25x100 - 27x100 - 30x125 - 40x150
Inlay van foam PM.MODANXR
: 0,763 kg

30 duurzame modules, licht en in 2 kleuren foam
geven een snelle en correcte visuele controle.
MODULES FOAM TANGEN
MODM.CPE

MODM.CPE1

MODM.PCSN

MOD.PR12

Module met 3 monteurstangen

Module met 4 tangen

Module met 4 borgveertangen

Module met 2 instelbare tangen

- 185.20CPE: tang met halfronde bekken.
- 187.18CPE: combinatietang
- 192.16CPE: zijkniptang.
Inlay van foam : PM.MODCPE
: 0,75 kg

- 181.25CPE: waterpomptang met vergrendeling
- 192.16CPE: zijkniptang.
- 185.20CPE: tang met halfronde bekken
- 501 : griptang met groot vermogen
Inlay van foam PM.MODCPE1
: 1,480 kg

voor borgveren diameter 10-25, 12-25, 18-60mm
- 177A.13 (10-25) - 177A.18 (18-60) – ronde
bek - buitenborgveren
- 179A.13 (12-25) - 179A.18 :(18-60) – rechte
bek - binnenborgveren
Inlay van foam PM.MODCPE1
: 0,700 kg

- 181.25CPE: waterpomptang met vergrendeling
- 580.10 : automatische griptang met gebogen
bekken 10
Inlay van foam PM.MODPR12
: 1,200 kg

MODULES FOAM DOPPEN
MODM.HLA

MODM.J5

MODM.R1A

MODM.S1A

Module met lange 6-kant doppen

Module Doppen 3/8’’ 6-kant van
8 tot 22 mm

Module met 6-kant doppen 1/4 –
Inbussleutels en metrische bits

Module 6-kant doppen 1/2’’ en accessoires

- J.HLA 7-8-9-10-11mm : 3/8“
- S.HLA 12-13-14-15-16-17-18-19mm : 1/2“
Inlay van foam PM.MODHLA
: 1,420 kg

- J.171: ratel 3/8“ met vergrendeling
- J.210RC, J.215RC: verlengstuk 3/8“ 125mm
en 250mm
- J.240A: cardangewricht 3/8 kaal
- J.120A: schuifhandgreep 3/8“
- J.H-N 8 tot 22: doppenset 8 tot 19 – 21 – 22mm
Inlay van foam PM.MODJ5
: 1,700 kg

MODULE FOAM SLAGGEREEDSCHAP

- R.161: ratel 1/4 “handpalm“
- R.209 en R.215: verlengstukken 55 en 150 mm
- R.235: bithouderdop
- R.236A: handgreep met heft 1/4“ – 158MM
- R.240A: cardangewricht 1/4“
- R.120A: schuifhandgreep 1/4“
- R.5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Bits: 1-2-3 - 1-2-3 - 4.5-6.5-8 mm 3-4-5-6-7 mm 15-20-25-30-40 - 83SH.JP9 : inbussleutels van 1.5 tot 10 mm
Inlay van foam : PM.MODR1A : 1,095 kg

- S.161: ratel 1/2 “handpalm“
- S.210 en S.215: verlengstukken
- S.240A: cardangewricht 1/2“
- S.120A: schuifhandgreep 1/2“
- SH. 8 tot 19 -21 tot 24 – 27-30-32 mm
Inlay van foam PM.MODS1A
: 3,45 kg

MODM.CG

MODM.MI1

MODM.MI3

MODM.MI4

Module beklede doorslagen

Module slaggereedschap 200

Module slaggereedschap 205

Module slaggereedschap 202

- 249.G 2-3-4-5-6-8 mm: 6 doorslagen
- 247.G. 4-5-6-8 mm: 4 drevels.
- 255.G6: precisie centerpunt 6 mm.
Inlay van foam PM.MODCG
: 1,47 kg

- 200H.40: klinkhamer Hickory 40MM
- 208A.32CBA: kunststof hamer.
- 263.20 : beitel.
- 256.6 : precisie centerpunt 6 mm.
- 248.4-5-6 mm: 3 lange doorslagen.
Inlay van foam PM.MODMII
: 1,800 kg

- 205H.100: hamer DIN Hickory 1kg
- 208A.32CBA: kunststof hamer.
- 263.20 : beitel.
- 256.6 : precisie centerpunt 6 mm.
- 248. 4-5-6 mm: 3 lange stiftuitdrijvers.
Inlay van foam : PM.MODMI3
: 1,800 kg

- 202H.1: Amerikaanse hamer Hickory 1LB
- 208A.32CB: kunststof hamer 32 mm
- 263.20: Beitel.
- 256.6 : Precisie centerpunt 6 mm.
- 248.: 4-5-6 mm: 3 lange stiftuitdrijvers.
Inlay van foam PM.MODMI4
: 1,800 kg

OPBERGMODULE FOAM KLEIN MATERIAAL
MODM.MI5

MODM.MI6

MODM.MI7

PM.384

Module slaggereedschap 205C

Module slaggereedschap 200C

Module slaggereedschap 205C

- 205C.50: hamer DIN composiet 500 g.
- 208A.32CB: kunststof hamer 32 mm
- 263.G19: Beklede beitel 190mm
- 256.6: Precisie centerpunt 6 mm.
- 249.G: 4-5-6 mm: lange beklede stiftuitdrijvers.
Inlay van foam : PM.MODMI5
: 1,750 kg

- 200C.40: composiete klinkhamer 40 mm.
- 208A.32CBA: kunststof hamer 32 mm.
- 256.6 : Precisie centerpunt 6 mm.
- 263.G19: Beklede beitel 190 mm.
- 249.G 4-5-6mm: beklede stiftuitdrijvers.
Inlay van foam : PM.MODMI6
: 2,150 kg

- 205C.50: hamer DIN composiet 500G
- 208A.32CBA: kunststof hamer 32 mm
- 256.6 : precisie centerpunt 6 mm.
- 263.18 : beitel.
- 248. 4-5-6 mm: 3 lange stiftuitdrijvers.
Inlay van foam : PM.MODMI7
: 1,700 kg

Opbergmodule voor kleine elementen
in tweekleurig foam

Ontdek de video van de gereedschapswagen JET+ op

vakjes van verschillende maten, voor het geordend
opruimen van schroeven, kabelschoenen, klinknagels
en pakkingen
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Uw aanpassingsprogramma
EEN WERKPLAATS IN UW EIGEN DESIGN
• In het kader van opgelegde grafische richtlijnen of voor uw plezier kunt u uw gereedschapswagen aanpassen.
- Kies uw eigen kleuren (max. 2 per product): alle RAL- kleuren zijn toegestaan
- Wijzig de samenstelling van de laden
- Zend ons de stickers van uw merk, wij plakken ze voor u op
- Minimum aantal: 6 gereedschapswagens/ prijs en levertijd op aanvraag
• Op de site van FACOM, www.facom.com, met behulp van onze configurator kunt u kiezen: uw model,
de samenstelling van uw laden, uw kleur, uw accessoires, uw opbergmodules voor het gereedschap.

DIENSTEN +
• Het programma MYJET betreft alle opbergproducten van plaatwerk uit het FACOM assortiment
• Wij kunnen ieder ander verzoek met betrekking tot een specifiek product bestuderen.
Aarzel niet contact op te nemen met uw contactpersoon bij FACOM of uw dealer.
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Ontdek de video van de gereedschapswagen JET+ op

Stel in enkele klikken snel en eenvoudig
uw eigen gereedschapswagen samen.

Producten gefabriceerd
in Frankrijk
Geen grenzen: alle RAL- tinten zijn toegestaan

De opbergproducten van Facom worden
gefabriceerd in Frankrijk, in de fabriek
van Feuquières en-Vimeu, in het
departement Somme (80).
Deze fabriek is al meer dan 80 jaar
gespecialiseerd in de verwerking van
plaatwerk en met zijn knowhow kan
deze zijn professionele klanten
kwaliteitsproducten leveren die ontworpen
worden met het oog op duurzaamheid,
veiligheid en productiviteit.
Geautomatiseerde machines zijn
geïnstalleerd over heel de productielijn
voor het ponsen, knippen, vouwen
en lassen.

Het verfpoeder wordt volgens de milieunormen aangebracht
in geautomatiseerde spuitcabines.

Genormaliseerde fabriek: ISO 9001 (V. 2000),
ISO 14001 (milieu) en OHSAS 18001 (veiligheid)
Ontdek de video van de gereedschapswagen JET+ op
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Wordt de ontwerper van uw eigen werkplaats
Pas de organisatie
van uw werkstation
aan uw eigen
behoeften aan!

40 onderdelen
Een complete oplossing voor al
uw wensen voor uw inrichting.

Bespaar
ruimte!
Gespecialiseerde brochure
Download deze op de site www.facom.com
of vraag hem aan uw dealer.

Geen enkele
muurbevestiging
nodig!
Conﬁgurator
Ontwerp uw eigen JETLINE-werkruimte in 3D.
Te downloaden op de site www.facom.com

Uw dealer

België :
FACOM BELGIË B.V.B.A.
Egide Walschaertsstraat 14-16 - 2800 Mechelen
Tel.: +32 15 47 39 30
Fax : +32 15 47 39 70
www.facom.be - voor informatie : facom@facom.com

Nederland :
FACOM GEREEDSCHAPPEN B.V.
Postbus1007 - 2600 BA Delft - Nederland
Tel.: 0800 236 236 2
Fax : 0800 237 602 0
www.facom.nl - voor informatie : bestellingen@facom.com
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FACOM heeft het recht wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande verwittigingen. FACOM SAS au capital de 24 414 487,20 € - 328 630 645 R.C.S. EVRY - TVA intracommunautaire FR 49328630645 - Conception & Réalisation :
ÉVOLUTION - www.evolutioncom.eu

