
BIG Line 23-01 Kampanjperiod 30/1- 31/3 2023

Samtliga priser är exkl. moms och gäller under perioden 30/1 - 31/3 2023. Med reservation för eventuell slutförsäljning och tryckfel.

NOGA UTVALDA KAMPANJERBJUDANDEN

BORRMASKIN M18 FDD2-502X
Milwaukee M18 FDD2-502X är en 18V borrskruvdragare med ett vridmoment på 
135 Nm samt ett varvtal på upp till 2000/minut. Försedd med avancerad chuck 
som ger bättre bitsgrepp.

Den kompakt utformade designen med en längd på endast 175 mm, ger bättre 
åtkomst i trånga utrymmen
Når en hög effektivitet under belastning med ett vridmoment på 135 Nm
Vändbar bältesklämma i metall, häng ditt verktyg snabbt och enkelt
Flexibelt batterisystem som passar tillsammans med samtliga Milwaukee M18-
batterier

Avancerad heavy duty-chuck som ger bättre bitsgrepp
POWERSTATE kolborstfri motor, designad och byggd av Milwaukee för för tunga 
applikationer under belastning

artnr 358752

3 195 kr
Ord pris 4 470 kr

sMELT 12L SMÄLTER IS & SNÖ
Smälter is och snö ner till -25°C 
- Snabb och effektiv
- Skonsammare för underlaget än vanligt tösalt
- Användarvänlig – inget damm = ingen irriterad hud
- Utmärkt dammbindare på grusgångar etc. 

artnr 368532

139 kr
Ord pris 236 kr
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VAD ÄR
BIG GRUPPEN?
Vi är delägare i BIG-gruppen som  är en fristående 

bygg- och industrikedja med över 110 yrkesbutiker 

i Sverige och Norge. 

Fördelen ligger i att kombinera fristående företags 

styrkor, fackexpertis och stora regionala lager 

med gemensamma stordriftsfördelar. 

BIG-gruppen erbjuder ett brett sortiment av 

verktyg, maskiner, infästning, personligt skydd 

och förnödenheter.

Kontakta oss eller besök big-gruppen.com
för mer information.

MULTIMASKIN MULTIMASTER 
AMM 700 MAX AS 18 V UTAN BATTERI
Kraftfull multimaskin 18 V Li-Ion med borstlös PowerDrive-motor med hög 
verkningsgrad samt extrem lasttålighet och livslängd. Passar för krävande in-
redningsarbeten och renovering. Metallväxellåda som klarar stora belastningar 
och ger maximal livslängd. Varvtalshållare som ger konstanta varvtal också vid 
last och steglös elektronisk varvtalsstyrning. Mekaniskt fäste för stationär drift 
i ett bords- eller borrstativfäste eller för infästning av djupanslaget. 
Kompatibel med AMPShare/Bosch Professional 18 V-batterier. 
Batteriindikator. Utrustad med Starlock Max verktygsfäste, alla tillbehör med 
Starlock-, Starlock Plus- och Starlock Max-fäste passar maskinen.
Standardutrustning: 1 st Universal E-Cut-sågblad 
(44 mm) och staplingsbar förvaringsväska 
L-BOXX 136. Levereras utan batteri och laddare.

Art.nr: 3880-6071

3395 KR

MULTIMASKIN MULTIMASTER 
AMM 500 PLUS AS 18 V UTAN BATTERI
Kraftfull multimaskin 18 V Li-Ion med effektiv och vridmomentstark DC-motor. 
Metallväxellåda som klarar stora belastningar och ger maximal livslängd. 
Varvtalshållare ger konstanta varvtal också vid last och steglös elektronisk 
varvtalsstyrning. Mekaniskt fäste för stationär drift i ett bords- eller borrsta-
tivfäste eller för infästning av djupanslaget. COOLPACK-tekniken ger längre 
batterilivslängd och möjliggör på så sätt längre drifttider. Kompatibel med 
AMPShare-/Bosch Professional 18 V-batterier. Batteriindikator.
Utrustad med Starlock Plus verktygsfäste, alla tillbehör med 
Starlock- och Starlock Plus-fäste passar maskinen.
Standardutrustning: 1 st Universal E-Cut-sågblad 
(44 mm) och staplingsbar förvaringsväska 
L-BOXX 136. Levereras utan batteri 
och laddare.

Art.nr: 3880-6121

2495 KR
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BATTERI  DCB546 18/54 V 
6,0/2,0 AH FLEXVOLT
18V/54V XR FLEXVOLT 6.0Ah batteri som är kompatibelt 
med alla 18V XR och 54V XR elverktyg. 

Art.nr: 2986-8221

Komplettera gärna med 
DCB118 Batteriladdare 

Art.nr: 2986-8189

SLAGBORRMASKIN DCD999NT 
18 V FLEXVOLT ADVANTAGE
Treväxlad slagborrmaskin med maximalt 
vridmoment på 112/66 Nm och maximal 
borrkapacitet 55mm i trä. 
Effektiv och kolborstfri motor med 
obelastad hastighet på 
0-2000 varv/min och en maximal 
slaghastighet på 0-38250 slag/min. 
När ett 6.0Ah FLEXVOLT batteri 
används ges upp till 42% mer kraft 
jämfört med ett 5.0Ah batteri.
Standardutrustning: 
Magnetisk bitshållare, sidohandtag, 
bälteskrok och TSTAK förvaringsväska.

Art.nr: 3756-5801

2895 KR

BATTERI DCBP518 18 V 
5,0 AH XR POWERSTACK
Kompatibelt med alla 18V XR-verktyg.

Art.nr: 3882-9818

1695 KR
Komplettera gärna med 
DCB118 Batteriladdare. 

Art.nr: 2986-8189.

TIGERSÅG DCS386NT 
18 V FLEXVOLT ADVANTAGE
Effektiv tigersåg med en slaglängd på 29mm. Utrustad med kolborstfri 
motor med en obelastad slaghastighet 0-3000 slag/min och verktygsfritt 
bladbyte med justerbar fot. När ett 6.0Ah FLEXVOLT batteri används ges 
upp till 50% mer kraft jämfört med ett 5.0Ah batteri.
Standardutrustning: Förvaringsväska TSTAK.

Art.nr: 3705-2149

3195 KRKR

CIRKELSÅG DCS573NT 
18 V FLEXVOLT ADVANTAGE
Kolborstfri 190mm cirkelsåg med steglös justerbar geringsvinkel upp 
till 57°. Effektiv med en obelastad hastighet på 0-5500 varv/min 
och maximalt sågdjup i 90° 67 mm och i 45° 51 mm. 
När ett 6.0Ah FLEXVOLT batteri används 
ges upp till 77% mer kraft jämfört med 
ett 5.0Ah batteri.  
Standardutrustning: 
190 mm HM-sågklinga 24T, 
klingskydd, klingnyckel, damm- 
utsugsadapter och TSTAK 
förvaringsväska.

Art.nr: 3756-7054 

3095 KR

fört med

-

6 AH FLEXVOLT
BATTERI PÅ KÖPET!

6 AH FLEXVOLT
BATTERI PÅ KÖPET!

VINKELSLIP DCG409NT 
18 V FLEXVOLT ADVANTAGE
Smidig och kraftfull vinkelslip med en obelastad hastighet på 0-9000 varv/
min. Ingår i Preform & Protect-sortimentet och är utrustad med kickback- 
broms samt E-clutch för ökad användarskydd. Vinkelslipen ger upp till 
54% mer kraft när ett 6.0Ah FLEXVOLT batteri används jämfört 
med ett 5.0Ah batteri. 
Standardutrustning: Stödhandtag, splitterskydd, 
insexnyckel, inre och yttre bricka och TSTAK 
förvaringsväska. Levereras utan batteri 
och laddare.

Art.nr: 3756-6239

2595 KR

vereras utan batteri

6 AH FLEXVOLT
BATTERI PÅ KÖPET!

6 AH FLEXVOLT
BATTERI PÅ KÖPET!

g. 

Världens
första 18V XR 

POWERSTACK™ 
5.0-batteri!

Världens
första 18V XR 

POWERSTACK™ 
5.0-batteri!
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Extra prisvärt

1195 KR

VINKELSLIP GWS 1400
125 mm vinkelslip med 1400 W motor. 
Hög slipprestanda och mångsidighet. 
Konstantelektronik ger en konsekvent hastighet 
under jämn belastning. Optimerad motorkylning 
gör att verktyget kan hantera hög belastning. 
Mjukstartfunktionen ger ökad användarsäkerhet. 
Standardutrustning: Skyddskåpa, stödhandtag, 
monteringsfläns och spännmutter.

Art.nr: 2028-6662

KOMBIPAKET GSR/GDX 18 V
Innehåll:
GSR 18 V-EC Borrskruvdragare (kolborstfri).
GDX 18 V-200 Kombidragare (kolborstfri).
2 st 5,0 Ah Li-Ion batterier, laddare och 
förvaringsväska.

Art.nr: 3930-0850

4395 KR

TIGERSÅG GSA 18 V-28 
UTAN BATTERI
Kraftfull tigersåg 18 V Li-Ion med borstlös motor och prestanda motsvarande en 
1100 W nätdriven tigersåg. Passar för rivningsarbete i material som metall, trä, plast 
och isoleringsmaterial. Ergonomisk utformning med kompakt design och låg vikt. 
Variabel hastighet. Verktygsfri klickfunktion gör att bladet kan sättas 
in och tas ut med en hand. Upphängningskrok. 
Standardutrustning: 1 st sågblad S 123 XF Progressor 
for Metal, 1 st sågblad S 2345 X Progressor for Wood 
och staplingsbar förvaringsväska L-BOXX 238. 
Levereras utan batteri och laddare.

Art.nr: 3800-6615

2995 KR

METALLCIRKELSÅG GKM 
18 V-50 UTAN BATTERI
Metallcirkelsåg 18 V Li-Ion. Precisionsresultat och 
mindre efterarbete utan blåning eller gradbildning 
tack vare optimerat varvtal för metallanvänd-
ning. Nästan gnistfritt arbetsförlopp ger säkrare 
arbetsmiljö. Steglös sågdjupsinställning med 
snabblåsning. Såglinjemarkering, siktfönster och 
integrerad LED-belysning. Metallkrok för praktisk 
upphängning. Standardutrustning: Sågklinga, 
parallellanslag och förvaringsväska L-BOXX.
Levereras utan batteri och laddare.

Art.nr: 3800-6599

2995 KR
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Extra prisvärt

8995 KR

BORRSKRUVDRAGARE 
M18 CBLDD-502C 18 V
Kompakt borrskruvdragare med kolborstfri motor. 
Endast 165 mm i längd. 13 mm metallchuck. 
2-växlad. Max vridmoment på 60 Nm. 
Max varvtal på 1800 varv/min. 
Elektroniskt överbelastningsskydd i verktyg 
och batteri. Inbyggd LED-lampa som lyser 
upp arbetsytan. Vikt inkl. batteri 1,8 kg. 
Standardutrustning: 2 st 5,0 Ah Li-Ion batterier, 
laddare, bältesclips och förvaringsväska.

Art.nr: 3187-5156

2795 KR

KOMBIPAKET M18 FPP5K-502B 18 V
Innehåll:
M18 CBLDD Borrskruvdragare (kolborstfri).
M18 CBLID Slagskruvdragare (kolborstfri).
M18 CCS55 Cirkelsåg (kolborstfri).
M18 FBJS Sticksåg (kolborstfri).
M18 BMT Multimaskin.
2 st 5,0 Ah batterier, laddare och 
mjuk förvaringsväska.

Art.nr: 3262-0478

M18 BMT Multimaskin.
2 st 5,0 Ah batterier, laddare och
mjuk förvaringsväska.

Art.nr: 3262-0478

BORRSKRUVDRAGARE M12 
FDDXKIT-202X 12 V
Kompakt borrskruvdragare 12 V Li-Ion med 
kolborstfri motor som levererar vridmoment upp 
till 34 Nm. 2-växlad. Med avtagbart chucksystem, 
4 olika huvuden för flera applikationer. Integrerat 
1/4” bitsfäste i maskinens chuckfäste som redu-
cerar längden till 130 mm när det krävs. Elektro-
niskt överbelastningsskydd för både verktyget 
och batteriet. Ergonomiskt grepp för god åtkomst 
och kontroll. Magnetisk hållarfunktion för bits och 
borr på maskinen. LED-belysning. Bältesclips. 
Batteriindikator.
Standardutrustning: 2 st 2,0 Ah batterier, laddare, 
borrchuck 10 mm, vinkeladapter, bitschuck för 
kantnära skruvning, bitschuck med snabbfäste 
och staplingsbar HD-box.

Art.nr: 3368-9654

2695 KR

68-9654

95 KR

TIGERSÅG M18 FSZ-0X 
18 V UTAN BATTERI
M18 FUEL tigersåg med kolborstfri motor. 
32 mm slaglängd och 3000 slag/min för extremt 
snabb kapning. Slirkoppling. Justerbart anhåll. 
FIXTEC bladfäste för snabbt och enkelt byte av 
blad. Digitalt överbelastningsskydd för både verk-
tyget och batteriet. Integrerad upphängningskrok. 
Batteriindikator. LED-belysning. 
Standardutrustning: Staplingsbar HD-box. 
Levereras utan batteri och laddare.

Art.nr: 3429-0437

3295 KR3295 KR

MULTIMASKIN M18 FMT-0X 
18 V UTAN BATTERI
M18 FUEL multiverktyg med kolborstfri motor och 
4,2° oscillering levererar snabb sågning och slip-
ning. Justerbar hastighet mellan 10000-20000 
varv/min. Låga vibrationer. Verktygslöst bladbyte. 
LED-belysning. Vikt med batteri 1,9 kg. Standard-
utrustning: Verktygsadapter, 1 st instickssågblad 
OSC 112, 1 st slipplatta, 1 st slippapper korn 60, 
1 st slippapper korn 80, 2 st slippapper korn 120, 
1 st slippapper korn 240 och staplingsbar HD-box.
Levereras utan batteri och laddare.

Art.nr: 3429-0650

2595 KR
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Extra prisvärt

4995 KR

SPIKPISTOL 
TRÅDSPIK 
IM90XI LI-ION
Gas- och batteridriven 
spikpistol för bandad spik 
och NailScrew 50-90 mm 
med 34° lutning. Ergonomisk 
design med låg vikt och balanserat verktyg. 
Hög prestanda. Anpassad för tuffa klimat, 
arbeta i temperaturer från -15°C till +49°C. 
Användarvänlig djupjustering. Tydlig mätare som 
visar nivå av batteri och gas. För både höger- och 
vänsterhänta, bälteskrok kan placeras på båda 
sidor. Standardutrustning: 1 st 2,1 Ah Li-Ion 
batteri, laddare, skyddsglasögon, insexnyckel 
och förvaringsväska. OBS! Spik och gas ingår ej.

Art.nr: 3441-5554

8495 KR

SPIKPISTOL DYCKERT IM50 F18 LI-ION
Gas- och batteridriven dyckertpistol för rak fin 1,2 mm dyckert. Skjuter 
fast 2-3 dyckert/sekund. Skjuter 10000 dyckert innan batteriet behöver 
laddas igen. Den öppna och tydliga siktlinjen gör att man alltid träffar 
rätt. Standardutrustning: 1 st 2,1 Ah batteri, laddare, skyddsglasögon, 
insexnycklar och förvaringsväska. OBS! Dyckert och gas ingår ej.

Art.nr: 1583-0425

EXCENTERSLIP DEROS 
5650CV 125/150 MM I BOX
Kompakt och effektiv excenterslipmaskin med 125 mm och 150 mm 
slipplatta med kardborrefäste. Kolborstfri motor. Ergonomisk design med 
bekvämt grepp, både för höger- och vänsterhänta. Mjukstart. 
Inbyggd elektrisk motorbroms och låga vibrationsnivåer. Låg ljudnivå. 
Enkelt byte av slipplatta. Kan anslutas till appen myMirka via Bluetooth för att 
få data i realtid vid slipning. På så sätt kontrolleras vibrationsexponering på ett 
enkelt sätt. Kombinera med slipnät Abranet och dammsugare för att uppnå 
dammfri slipning. Standardutrustning: Slipplatta Ø 125 mm, 
slipplatta Ø 150 mm och förvaringsväska.

Art.nr: 3183-1365

4995 KR

SLIPNÄTSRONDELL ABRANET ACE
Slipnätsrondell som erbjuder en kombination av hög prestanda och längre 
livslängd än traditionella slipmaterial. Utvecklad för industrins behov av 
slipmaterial för krävande slipoperationer. Optimerad nätkonstruktion med 
keramiska korn ger en överlägsen aggressivitet vid slipning av exempelvis 
hårt trä. Avverkar snabbt och lätt på olika ytmaterial. Passar även för slipning 
av primer, komposit och olika lacker. Tillsammans med utsug får man en 
dammfri slipning, de dammfria egenskaperna ger en renare arbetsmiljö och 
en bättre ytfinhet än vid traditionell slipning. 
Slipmedel: Keramisk/keramiskt belagd.

Pris från:

349 KR
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BETONGSLIP RG-125
Betongslipmaskin för effektiv och dammfri slipning/borttagning av 
betong eller andra hårda material på golv och vägg. Dammkåpa med 
tätande borst, effektivt dammutsug. Funktion för väggnära slipning. 
Variabel hastighet och snabblåsning för enkelt byte av slipskål. 
Lämpliga Carat diamantslipskålar: För betong: CUDY, CUM, CUDF 
och CUDG. För mursten/asfalt: CUBD. Övrig slipning som t.ex. lim, 
färg, mattrester: PCD. 1900 W, skivdiameter 125 mm, varvtal 
3800-8200 rpm. Spindelgänga M14, vikt 3,5 kg.

Art.nr: 3878-7248

5995 KR559955995 KR

BETONGSLIP BS-1255
Betongslipmaskin med tvåhandsgrepp med stötdämpare för 
optimal kontroll och användarvänlighet. Kraftfull 2200 W motor. 
Elektronisk justerbar hastighet. Utrustad med mjukstart och över-
belastningsskydd. Extra tyst motor. Med integrerat dammutsug och 
borstkant för dammfritt arbete. Levereras i transportväska. 
2200 W, skivdiameter 125 mm, varvtal 4500-9500 rpm. 
Spindelgänga M14, vikt 5,8 kg.

Art.nr: 3152-8334

5595 KR

BETONGSLIP 
PRO GRINDER BS-1254
Betongslipmaskin med justerbart ergonomiskt 
handtag. Kraftfull 2000 W motor. Med dammut-
sug och borstkant för dammfritt arbete. Utrustad 
med VR-elektronik, mjukstart, överbelastnings-
skydd, varvtalsreglering samt konstant varvtal. 
Med dammsäker strömbrytare av hallsensortyp. 
Skivdiameter 125 mm, varvtal 4300-7200 rpm. 
Spindelgänga M14, vikt 4,7 kg.

Art.nr: 3403-4496

5595 KR

DIAMANTKAPKLINGA UNIVERSAL 
CEBM THUNDERLINE MAX
Snabbskärande diamantkapklinga för tegel, sten och armerad betong. 
Med Laser Turbo Twisted-segment. Lasersvetsad. För kapning med 
vinkelslip och motorkapmaskin. Låg ljudnivå. Speciell form för extra 
kylning och stabilitet. Lång livslängd. För våt- och torrkapning. 
Kvalitet: Master.

125 x 22,23 x 2,2 mm
Art.nr: 3263-5237

339 KR

180 x 22,23 x 2,4 mm
Art.nr: 3392-0703

529 KR

230 x 22,23 x 2,6 mm
Art.nr: 3263-5245

679 KR
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DIAMANTSLIPSKÅL 
BETONG CUDY
Diamantslipskål med dubbla segments- 
rader. För slipning av betong och sten 
med betongslipmaskin och vinkelslip. 
Hålen gör att slipskålen passar maskiner 
med dammutsug. För våt- och torrslip-
ning. Kvalitet: Standard. Diameter  
125 mm, segmentshöjd 5 mm, hål 22,23,  
max varvtal 12250 rpm.

Art.nr: 2960-0673

349 KR

DIAMANTSLIPSKÅL 
BETONG CUW
Segmenterad med högt diamantinnehåll. 
Används när materialet kräver en kraftfull 
och snabb bearbetning. För våt- och 
torrslipning Kvalitet: Master. Diameter 
125 mm, segmentshöjd 6 mm, hål 22,20, 
max varvtal 12250 rpm.

Art.nr: 2962-9060

695 KR

DIAMANTSLIPSKÅL 
BETONG CUBG
Stjärnformad diamantslipskål med dubbla 
segmentsrader. För slipning av betong 
och sten med betongslipmaskin. Hålen 
i slipskålen gör att den passar maskiner 
med dammutsug. För våt- och torrslipning
Kvalitet: Master. Diameter 125 mm, seg-
mentshöjd 6 mm, hål 22,23, max varvtal 
12250 rpm.

Art.nr: 3152-8144

639 KR39 KR

Alla priser är exkl. moms. Priserna gäller från 2023-01-30 t.o.m. 2023-03-31, eller så långt lagret räcker. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.
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Kontakta oss för mer information.

AutomatService är en tjänst för säker förvaring där förnödenheter, 
utrustning, maskiner, bilnycklar, borrmaskiner, märkapparater med 
mera lagerhålls hos er. Skåpen placeras ut vid strategiskt utvalda 
områden på din arbetsplats och gör det möjligt för din personal att 
själv hämta ut produkter, 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan. 

STÄNDIG TILLGÅNG TILL DE
VIKTIGASTE PRODUKTERNA

AUTOMATSERVICE

KAPSKIVA BASIC 2IN1 
STÅL/ROSTFRITT 125X1X22,23

Tunn kapskiva för kapning av både stål och rostfritt stål (2in1) med vinkelslip. 
För kapning av plåtar, profiler, rör, stavar och solitt material. 
Snabb och smidig kapning med minimal gradbildning. 
Lång livslängd. Typ 41: Rak.

Art.nr: 3199-3710

11 KR

ak.

LAMELLRONDELL BASIC 
VINKLAD 125X22,23

Lamellrondell av baskvalitet. För slipning i stål, ger bra ytresultat på stål, yt- och 
kantslipning samt avgradningsarbeten. Fin ytstruktur tack vare användningen 
av slipkorn av aluminiumoxid. Används tillsammans med vinkelslip. 
Slipmedel: Aluminiumoxid. Typ 27: Vinklad.

Lamellrondell Basic vinklad.
K60 125x60x22,23

Art.nr: 3050-0748

14 KR

Lamellrondell Basic vinklad.
K40 125x40x22,23

Art.nr: 3050-0730

14 KR

YTKONDITIONERINGSSET SCM 125 MM
Komplett set med fiberrondeller och tillhörande underläggstallrik samt 
ytkonditioneringsrondeller, Surfarce Conditioning Material (SCM). 
Används vid borttagning av ytdefekter och för att skapa perfekt ytfinish.

Innehåll:
2 st fiberrondeller 125x22 mm, korn 36.
2 st fiberrondeller 125x22 mm, korn 60.
2 st fiberrondeller 125x22 mm, korn 80.
2 st fiberrondeller 125x22 mm, korn 120.

1 st förpoleringsrondell 125x22 mm, fin.
1 st ytkonditioneringsrondell SCM 125x22 mm, grov.
1 st ytkonditioneringsrondell SCM 125x22 mm, medium.
1 st ytkonditioneringsrondell SCM 125x22 mm, extra fin.
1 st underläggstallrik M14x125 mm.

Art.nr: 3882-9933

339 KR

22,23

748
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Cubitron II 125x1,0x22,23

Art.nr: 2706-5564

35 KR

Cubitron II 125x2,0x22,23

Art.nr: 2706-5580

35 KR

Cubitron II 125x1,6x22,23

Art.nr: 2706-5572

35 KR

A095 204 1,0-13,0 mm (25 st)

Art.nr: 1459-8155

959 KR

KAPSKIVA CUBITRON II 
STÅL/ROSTFRITT 125X22,23
Kapskiva Cubitron II. 
Med precisionsformade slipmineraler. 
Hög avverkning, lång livslängd, 
låg arbetstemperatur, kräver lågt tryck 
och bidrar till ökad produktivitet. 
Skivorna är järnfria och avsedda för järn, 
stål och rostfritt. Typ 41: Rak.

FÖRSÄNKARSATS 
G236 HSS 90° 3-SKÄR
Försänkarsats med 6 st 3-skäriga 
försänkare i helslipat utförande. 
För försänkning av förborrade hål 
i de flesta material.
Försänkningsvinkel: 90°.
Skaft: Cylindriskt.
Ytbehandling: Blank.
DIN 335 C
Innehåll:
Förssänkare typ G136 Ø 6,3, 8,3, 
10,4, 12,4, 16,5, 20,5 mm.

Art.nr: 1360-1216

959 KR

BORRKASSETT A095 (A002) HSS TIN
Borrsatser A095 med borrar typ A002, för normala borrningsarbeten.
Spårutförande: Höger, normalspiral, breda spår. Spetsvinkel: 118°, 
spetsgeometri Dormer P.S. Point som ger bättre lägesnoggrannhet.
Ytbehandling: Blank kropp, TiN-belagd skärande del.
DIN 338 RN / BS 328 / ISO 235.

Alla priser är exkl. moms. Priserna gäller från 2023-01-30 t.o.m.2023-03-31, eller så långt lagret räcker. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. 9

Extra prisvärt
A095 201 1,0-10,0 mm (19 st)

Art.nr: 1459-8122

459 KR

A095 201 1,0
Art.nr: 
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SVETSHJÄLM G5-02
Svetshjälm med välvt automatiskt nedbländande svetsglas. 
Hjälmen är särskilt framtagen för avancerad TIG-svetsning och sätter en ny 
standard för skärpa på svetsglas. Passar även för MMA-, MIG/MAG-svetsning 
och plasmaskärning. Med Curved Glass-teknik, svetsglaset följer huvudets 
rundning och är mer i linje med ditt perifera synfält. 
Det välvda glaset möjliggör en hjälm med smalare profil och bredare synfält. 
Kombinationen med det välvda svetsglaset och en smalare hjälm minskar 
reflektioner och annan distraherande bländning inuti hjälmen. Levereras med 
svetsglas (siktyta 76x150 mm). Svetsglaset drivs av 1 st batteri CR2450. 
Överensstämmer med EN 379:2003+AI:2009, EN 166:F, 
EN 175:F, TIG+ standard enligt ISO 16321.

Art.nr:  3412-6813

8995 KR

SVETSHJÄLM 100V
Automatiskt nedbländande svetsvisir med fem täthetsgrader (3,8-12) i det 
mörka läget, DIN 8 till 12 och tre känslighetslägen för att säkerställa pålitlig 
detektering av ljusbågen. Levereras med svetsglas (siktyta 44x93 mm). 
Svetsglaset drivs av 2 st batterier CR2032. 
Lämplig för MIG/MAG-svetsning. 
Överensstämmer med EN 379.

Art.nr: 2127-1853

1795 KR

79.

SVETSHJÄLM 9100
Svetshjälmen har variabel mörk täthetsgrad 5, 8, 9-13 för de 
flesta typer av bågsvetsning. Möjlighet att låsa alla täthetsgrader. 
Fördröjningsfunktion för öppningstiden för mörkt till ljust. 
Bågdetekteringens känslighet kan justeras för oöverträffad 
växlingspålitlighet. Komfortläge för häftsvetsning 
minimerar ögonbelastning under längre 
häftsvetsningstillämpningar. 
Ergonomiskt utformad huvudsuspension. 
Levereras med svetsglas 9100X 
(siktyta 54x107 mm). 
Svetsglaset drivs av 2 st batterier 
CR2032. Överensstämmer 
med EN 379.

Art.nr: 2043-6630

4395 KR

re

ion.

KR
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Kontakta oss för mer information.

Med BIG Lagerservice effektiviserar och optimerar vi ditt lager fullt ut. 
Oavsett om det ligger i din industri lokal, på din byggarbetsplats eller i din 
verkstad. Du överlåter ansvaret för lagerhållning och logistik till oss vilket  
ger ökad kontroll över inköp, hjälp med kontinuerliga lagersaldon och 
minimering av lagervärden. Ett välsmort fungerande lager helt enkelt. 

LÅT OSS TA ÖVER ANSVARET 
FÖR DITT LAGER

LAGERSERVICE

FALLSKYDDSPAKET 
TITAN TAK PSS
Fallskyddspaket för arbete på tak. 
Består av enkel 2-punktssele 
Titan med bröst- och ryggförankring 
(vävbandsöglor fram). 20 m kanttestad 
fånglina (Ø 11 mm) RG300, med glidlås 
som låser automatiskt på repet vid fall. 
Glidlåset i hållbar korrosionsbeständig 
konstruktion i rostfritt stål och med 
koppling som underlättar förankring 
på sele. Förankringssling 0,8 m och 
förvaringspåse. Levereras med 
informativ förpackning med tydliga 
användarinstruktioner, lagkrav, 
kompletterande produkter och 
QR-kod som länkar till instruktions- 
video. Överensstämmer med EN 
361:2002. Glöm ej årlig besiktning. 
Ta kontakt med ditt BIG-företag.

Art.nr: 3417-3054

Extra prisvärt

1795 KR

FILTRERANDE HALVMASK 2211 FFP2/2311 FFP3 
NR D MED VENTIL
Filtrerande halvmask med ventil. Material av softechTM ger en bättre passform, 
lägre andningsmotstånd och minimerar läckage. Integrerad näsbrygga för ökad 
komfort. Övre bandet 3 cm längre för en skönare passform. 
Kan användas inom livsmedelsindustrin. Miljö- och allergivänlig då masken inte 
innehåller latex, pvc samt är silikonfri. Individuellt förpackade i påsar 
som skyddar mot föroreningar. Förpackning 20 st. 
Överensstämmer med EN 149:2001 +A1:2009 Filtrerande halvmask

2211 FFP2 NR D med ventil

Art.nr: 2599-5614

235 KR

Filtrerande halvmask
2311 FFP3 med ventil

Art.nr: 2677-2657

325 KR

vmask
med ventil

5614

Filtre
2311

Art

3

alvmask
med ventil

7-2657

5

s
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HÖRSELKÅPA SECURE 1, 2, 3
Lätt och tålig, passiv hörselkåpa med hjässbygel. Smidig storleksjustering 
tack vare enpunkts teleskopfunktion. Mjuka tätningsringar med snap 
in-system för enkelt byte. Färgkodning underlättar val och identifiering. 
Kompatibel med Hellbergs Safe visirsystem. Passar i många olika arbets- 
miljöer, såsom allmänna tillverkningsindustrier, arbete med elkraftverktyg 
och för kortvarig bullerexponering.
SECURE 1 lämpar sig för låga till måttliga bullernivåer, 
mellan 75-90 dB.
SECURE 2 lämpar sig för måttliga till 
höga bullernivåer, mellan 90-110 dB.
SECURE 3 lämpar sig för höga till 
mycket höga bullernivåer, mellan 100-115 dB.
Överensstämmer med EN 352-1:2002.

Secure 1,
skyddsnivå 1. 75-90 dB

Art.nr: 3380-6399

159 KR

Secure 3,
skyddsnivå 3. 100-115 dB

Art.nr: 3380-6415

229 KR

Secure 2,
skyddsnivå 2. 90-110 dB

Art.nr: 3380-6407

199 KR

B.

Hörselkåpa
med hjässbygel

Art.nr: 3795-0888

HÖRSELKÅPA BLUETOOTH XSTREAM MP
Hellberg Xstream MP har ett mycket bra ljud, lång batteritid och kan ansluta två 
telefoner samtidigt. Bommikrofonen tillsammans med Wideband Audio-teknik 
ger tydligt samtalsljud även i buller. Medhörningen låter dig höra viktig information 
utan att ta av kåpan. Smidig USB-laddning och vattentät till IPX4-klass. 3 timmars 
laddning ger upp till 80 timmars batteritid.
Överensstämmer med EN 352-1:2002.

Extra prisvärt

1995 KR

SKYDDSHJÄLM EL801
Skyddshjälm för tak-, bygg-, klättrings- och industriarbete (EN397). Enkel 
storleksjustering med ratt på baksidan av hjälmen. Utrustad med fyrpunkts-
hakband samt knäppning med snabbspänne. Motståndet för hakremmen är 
mellan 15daN och 25daN. Kan användas i temperaturer mellan -40°C upp till 
+50°C. Uttag för fäste av pannlampa, hörselskydd och visir. Material: Skal av 
ABS-plast. Överensstämmer med EN 397:2012+A1:2012.
Vikt: 390 g. Storlek: 55-63 cm.

Skyddshjälm El801 gul

Art.nr: 3065-5534

475 KR

Skyddshjälm EL801 vit

Art.nr: 3065-5518

475 KR

Hörselkåpa

Hörselkåpa
för hjälmmontage

Art.nr: 3795-1514
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SOFTSHELLJACKA 1421 SW
Jacka i mjukt softshell-material med 4-vägs-
stretch. Vind- och vattentät med andasfunktion. 
Reglerbar avtagbar huva. Fleecefodrad krage. För-
stärkningar på axlar och ärmar i kraftigt laminerat 
oxfordmaterial med struktur. Sidfickor med dold 
dragkedja. Napoleonficka med dragkedja, som 
nås även när plagget är stängt. Innerficka med 
dragkedja. 2 innerfickor i mesh för bl a telefon. 
Reglerbart ärmslut med invändig mudd. Förlängd 
rygg. Reglerbar dragsko i nederkant. Vadderad 
quilt av polyester. Dragkedja i ryggfoder. Material: 
100% polyester. Färg: Mörk marinblå/svart, svart.
Storlek: S-3XL.

Art.nr: 3332-9129 (stl. L)

1095 KR095 KR

HANTVERKSBYXA 
2530 CYD STRETCH
Byxa med stretchpartier för optimal rörelsefrihet 
och komfort. Förstärkt med Cordura® på knän, 
fickor och benslut. Godkänd/Certifierad enligt 
OEKO-TEX 100, EN 14404 - tillsammans med 
Fristads knäskydd 9200 KP.
Färg: Marinblå/svart, grå/svart, svart.
Storlek: C44-C62, C146- C156, D84-D120.

Art.nr: 2948-4011 (stl. C50)

1269 KR

SERVICEBYXA 
2700 PLW STRETCH
Servicebyxa med partier i 4-vägsstretch vid midja, 
sidor, bakre ok, gren och knän för optimal rörelse-
frihet och komfort. Tillverkad av ett lätt, smidigt och 
snabbtorkande material med bra slitstyrka. D-ring 
vid linningen. 2 framfickor. 2 bakfickor med vat-
tentät dragkedja. 2 benfickor med tumstocksficka 
och ficka med vattentät dragkedja. Den ena med 
telefonficka och pennfickor och den andra med 
penn- och verktygsfickor. Extra benupplägg, kan 
förlängas 5 cm. Godkänd/Certifierad enligt OEKO-
TEX 100. Färg: Svart, militärgrön/svart, marinblå/
svart, grå/svart. Storlek: C42-C66, D84-D120.

Art.nr: 3150-3758 (stl. C50)

869 KR

FLEECEJACKA 4921 GRF
Miljödeklarerad fleecejacka med detaljer av 
kontrastfärgat jersey-material. Ingår i Fristads mil-
jödeklarerade klädkollektion Fristads Green, där 
hela tillverkningskedjan genomsyras av miljötänk 
och innovativa lösningar för att lämna minsta 
möjliga avtryck på miljön. Plaggen är tillverkade av 
återvunnen polyester. Miljödeklarerad enligt EPD 
som visar en produkts totala miljöpåverkan över 
hela dess livscykel. Godkänd/Certifierad enligt 
OEKO-TEX 100.
Färg: Svart. Storlek: XS-4XL.

Art.nr: 3284-8384 (stl. L)

869 KR
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En STANDARD 100 by OEKO-TEX® 

certifiering innebär att produkten 

uppfyller höga humanekologiska 

krav, dvs inte innehåller kemikalier  

i halter som är hälsoskadliga. Certi-

fieringen inkluderar inte bara ämnen 

som är förbjudna eller som har 

lagligt fastställda gränser, utan även 

andra ämnen som har vetenskapligt 

bevisats eller som misstänks ha  

negativa hälsoeffekter. Företag i 

mer än 100 länder längs hela textil-

kedjan deltar i certifieringssystemet  

STANDARD 100 by OEKO-TEX® 

och det finns idag totalt mer än 

16 000 giltiga certifikat.

Exelar 
arbetskläder

Exelar arbetskläder är skapade genom 

ett unikt samarbete mellan BIG-grup-

pens över 100 butiker i Sverige och 

Norge. Dagligen träffar vi massor av 

yrkesfolk i någon av våra butiker och 

genom dessa möten och all den kunskap 

inom BIG-gruppen ger det oss en unik 

möjlighet att skapa välgjorda, funktionella 

och smarta arbetskläder. Under 2023 

fortsätter vi att bredda vår kollektion av 

arbetskläder och skyddskor/skydds-

kängor.

Reflex-detaljer.

2-vägsstretch.

4-vägsstretch

Samtliga fickor förstärkta 

med polyamid.

Avtagbara fickor.

Invändiga knäskyddsfickor 

med möjlighet att justera 

placering av knäskydd i rätt 

höjd.

Nedfällbar fåll för 

längre benlängd.

HANTVERKSBYXA DJURSTEN 
6012, VARSEL KLASS 1
Hantverksbyxa i fullstretch med avtagbara verk-
tygsfickor. Bitsficka, tumstocksficka, knivknappar, 
pennfickor på både höger och vänster sida. Bakfickor 
med extra rymd. Dubbla hammarhankar och dubbla 
fästpunkter för hammarhållare. Invändiga knäskydds-
fickor med möjlighet att justera placering av knäskydd 
i rätt höjd. Förböjda ben och förstärkt grensöm. 
Segmenterade reflexer. Förstärkt med polyamid på 
utsatta ställen. Tvätt 60°. OEKO-TEX® 100. Varsel EN 
ISO 20471, klass 1
Storlek: C42-C62, D84-D124

Art.nr: 3707-0018 (herr stl. C 50)

1095 KR

HANTVERKSBYXA TJÄRVEN 
6009, VARSEL KLASS 1

Hantverksbyxa i bomull med verktygsfickor och reflexdetaljer. Dubbla hammarhankar 
och dubbla fästpunkter för hammarhållare. D-ring, vänster benficka med dragkedja samt 
ID-kortsficka som kan döljas. Bakfickor med extra rymd. Samtliga fickor förstärkta med 

polyamid. Invändiga knäskyddsfickor med möjlighet att justera placering av knäskydd i 
rätt höjd. Förböjda ben och förstärkt grensöm. Nedfällbar fåll för längre benlängd.  

Tvätt 75°. OEKO-TEX® 100. Varsel EN ISO 20471, klass 1. 
Storlek: C42-C62 , D84-D124

Art.nr: 3706-9473 (herr stl. C 50)

795 KR

HANTVERKSBYXA ÖRSKÄR 
6010, VARSEL KLASS 2 
Hantverksbyxa i polyester/bomull med verktygsfickor och reflexdetaljer. Dubbla ham-
marhankar och dubbla fästpunkter för hammarhållare. D-ring, vänster benficka med 
dragkedja samt ID-kortsficka som kan döljas. Bakfickor med extra rymd. Samtliga fickor 
förstärkta med polyamid. Invändiga knäskyddsfickor med möjlighet att justera placering 
av knäskydd i rätt höjd. Förböjda ben och förstärkt grensöm. Nedfällbar fåll för längre 
benlängd. Tvätt 75°. OEKO-TEX®100. Varsel EN ISO 20471, klass 2.  
Storlek: C42-C62, D88-D124

Art.nr: 3706-9697 (herr stl. C 50)

895 KR
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SKALJACKA GREPEN 
6030 (HERR), 6031 (DAM), VARSEL KLASS 2/3

Skaljacka med justerbar och avtagbar huva. Med segmenterade reflexer. Jackan har förböj-
da ärmar och mudd med tumgrepp inuti ärmavslut. Förlängd i ryggen samt justerbar med en 
elastisk dragsko nertill. Bröstficka med vattentät dragkedja samt 2-vägsdragkedja i fronten. 

Meshfoder i övre delen för god ventilation. Tre innerfickor varav en med dragkedja.  
Material: 100% polyester. Tvätt 40°C. OEKO-TEX® 100. EN ISO 20471 klass 2 - gäller för 

storlekar Dam XS-M, Herr XS-S. EN ISO 20471 klass 3 - gäller för storlekar Dam L och större, 
Herr M och större. EN 343, klass 44X. Storlek: XS-3XL. 

Art.nr: 3707-0786 (herr stl. L)
Art.nr: 3707-0869 (dam stl. M)

1595 KR

HANTVERKSBYXA SANDHAMN 
6013, VARSEL KLASS 2
Hantverksbyxa i fullstretch med avtagbara verk-
tygsfickor. Bitsficka, tumstocksficka, knivknappar, 
pennfickor på både höger och vänster sida. Bak-
fickor med extra rymd. Dubbla hammarhankar och 
dubbla fästpunkter för hammarhållare. Invändiga 
knäskyddsfickor med möjlighet att justera placering 
av knäskydd i rätt höjd. Förböjda ben och förstärkt 
grensöm. Segmenterade reflexer. Förstärkt med 
polyamid på utsatta ställen. Tvätt 60°.  
OEKO-TEX® 100. Varsel EN ISO 20471, klass 2. 
Storlek: C42-C62, D84-D124 

Art.nr: 3707-0232 (herr stl. C 50)

1295 KR

FINNS BÅDE FÖR
DAM OCH HERR!
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HANTVERKSBYXA 77405 
OXFORD 4X STRETCH
Stilren hantverksbyxa i material med 
fyrvägstretch. Hängfickor samt två lägen 
för knäskydd som adderas från utsidan. 
Färg: Svart.
Storlek: C44-C74, 
D88-D124, C146-C156.

Art.nr: 3791-2391
(stl. 50)

795 KR

SERVICEBYXA 77408 
OXFORD 4X STRETCH
Stilren servicebyxa i material med fyrvägstretch. 
Dubbla lårfickor samt gummerade knappar. 
Färg: Svart. Storlek: C44-C74, 
D88-D124, C146-C156.

Art.nr: 3791-4538 (stl. 50)

595 KR

SKYDDSSKO 78350 
KENSINGTON BOA S3 ESD
Sportig design med en nötningsbeständig stickad 
ovandel. I mellansulan används HH:s teknologi 
Dual Stride vilket ger optimal dämpning, stabi-
litet samt en extra kick i steget. Skon har mjukt 
spiktrampskydd, tåhätta i komposit , förstärkt nos 
samt BOA® snabbsnörning.
Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2011 
(S3, SRC), IEC 61340-5-1 - ESD. Färg: Svart.
Storlek: 35-48.

Art.nr: 3726-2755 (stl. L)

1295 KR

SKYDDSKÄNGA 78383 
CHELSEA EVO MID BOA S3 ESD
Vattentät skyddskänga med Helly Tech®-mem-
bran vilket ger en torr insida. Fokus på komfort 
vilken byggs upp med en lätt EVA-mellansula 
med en yttersula i nitrilgummi. Skon har mjukt 
spiktrampskydd, tåhätta i komposit, förstärkt nos 
samt BOA® snabbsnörning. Godkänd/Certifierad 
enligt EN ISO 20345:2011 (S3, WR, SRC), IEC 
61340-4-3:2018 - ESD. Färg: Svart/grå. Storlek: 
35-48.

Art.nr: 3726-2755 (stl. L)

1295 KR

Extra prisvärt

795 KR

SOFTSHELLJACKA 
74290 OXFORD
Vattenavvisande jacka i stretchigt softshell- 
material. Modern passform, förböjda ärmar 
samt avtagbar huva. Godkänd/Certifierad enligt 
OEKO-TEX 100 - gäller endast materialen. 
Färg: Svart. Storlek: S-4XL.

Art.nr: 3725-8068 (stl. L)
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PILOTJACKA HV 1359 
VARSEL KLASS 3
Pilotjacka i slitstark vattenavstötande polyester 
med smidigt quiltfoder. Skönt piléfoder i kragen. 
Bröstfickor och ärmficka med blixtlås samt 
framfickor. Innerficka med fack för mobil. 
D-ring för ID-kortshållare. 
Material: 100% polyester. 
Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20471 
klass 3. Färg: Orange, gul. Storlek: S-5XL.

Art.nr: 2728-2417 (stl. L)

595 KR

PILOTJACKA 1357
Pilotjacka i slitstark vattenavstötande 
polyester med smidigt quiltfoder. 
Skönt piléfoder i kragen. Bröstfickor och 
ärmficka med blixtlås samt framfickor. 
Innerficka med fack för mobil. D-ring för 
ID-kortshållare. Material: 100% polyester. 
Färg: Mörkgrå, svart, vit, marin.
Storlek: XS-5XL.

Art.nr: 2688-9709 (stl. L)

550 KR

MONTAGEHANDSKE 9125 MICROTHAN
En smidig och slitstark handske med extremt bra grepp. 
För bygg/anläggning och hantverk där bra fingertoppskänsla och slitstyrka 
krävs. Silikonfri, kromfri, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, reflex, 
vadderad innerhand, resår, förböjda fingrar, 
specialdesignad tumme. 
Godkänd/Certifierad enligt 
CE kategori 2, EN 420:2003+ 
A1:2009, EN 388:2016 2131X.
Storlek: 7-13.

Art.nr: 
2002-0335 (stl. 9)

149 KR

MONTAGEHANDSKE NITRIL 8820R
Smidig och mjuk montagehandske som passar för precisionsarbete i torra 
och fuktiga miljöer. Gul varselfärg för hög synlighet. Kan användas på 
pekskärm. Vatten- och oljeavvisande doppning i Nitril-skum. 
Microfoam-greppyta i handflatan för bättre grepp. 
Fodermaterial av 15 gg kolfiber, polyester och spandex. 
Stickad mudd. Tål kontaktvärme upp till 100°C. 
Godkänd/Certifierad enligt 
CE kategori 2, OEKO-TEX 100, 
EN ISO 21420:2020, 
EN 388:2016+A1:2018 4131X, 
EN 407:2020 X1XXXX, 
EU-förordning 2016/425.
Storlek: 6-12.

Art.nr: 3706-9283 (stl. 9)

39 KR
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SKYDDSKÄNGA 
GORM VINTER 9120 
FITGO S3
Vinterfodrad skyddskänga i läder med 
Ripstop Cordura och KPU-paneler för 
bygg, entreprenad och hantverk.  
Tåhätta i komposit. Vattentätt XLRTec 
membran. XLRFit FitGo-snabbsnörn-
ingssystem med justerbar ratt för snabb 
och exakt passform med optimal kom-
fort. Stötdämpande XLRFlex mellan-
sula för mycket god komfort. Spik-
trampskydd i metallfri textil. Yttersula  
i Nitrilgummi som klarar 300° C värme 
och ger bra fäste. Antistatisk sko.  
Färg: svart, blåa detaljer. Godkänd/Cer-
tifierad enligt EN ISO 20345:2011 S3, CI, 
WR, HRO, SRC. Storlek: 35-48.

Art.nr: 3758-2137 (stl. 42)

1795 KR
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Skyddsklass S3.

Tåhätta i 

komposit.

Spiktrampskydd 

i metallfri textil.

Läder med 

Ripstop Cordura 

och KPU-paneler.

XLRTec är ett 

membran som 

gör skon vattentät 

med en behaglig 

och ventilerande 

funktion.

XLRFlex är en stöt- 

dämpande mellansula 

för mycket god komfort.

Yttersula i Nitrilgummi 

som klarar 300° C värme  

och ger bra fäste.

XLRFit FitGo-snabbsnörnings- 

system med justerbar ratt.  

Snabb och exakt passform  

med optimal komfort.

Antistatisk 

sko.

SKYDDSKÄNGA GORM 9115 FITGO S3
Skyddskänga i läder med Ripstop Cordura och KPU-paneler för 
bygg, entreprenad och hantverk. Tåhätta i komposit. Vattentätt 
XLRTec membran. XLRFit FitGo-snabbsnörningssystem med jus-

terbar ratt för snabb och exakt passform med optimal komfort. 
Stötdämpande XLRFlex mellansula för mycket god komfort. 

Spiktrampskydd i metallfri textil. Yttersula i Nitrilgummi som 
klarar 300° C värme och ger bra fäste. Antistatisk sko.  

Färg: svart, blåa detaljer. Godkänd/Certifierad 
enligt EN ISO 20345:2011 S3, WR, HRO, SRC.  

Storlek: 35-48.

Art.nr: 3758-1998 (stl. 42)

1595 KR

VINTERHANDSKE 
EXELAR 2143G
Vinterfodrad handske av getskinn av 
hög kvalitet med ovandel av polyes-
ter, fodrad med polyesterfleece och 
3M Thinsulate-foder. Lanolin- och 
DMFu-fri. Godkänd/Certifierad  
enligt: CE kategori 1.  
EN 420:2003+A1:2009.
Storlek: 8-12

Art.nr: 2632-3139 (stl. 10)

79 KR

VINTERHANDSKE 
EXELAR 2145PU
Smidig varmfodrad vinterhandske 
tillverkad av syntetiskt PU-läder i 
handen och med ovansida av poly- 
ester. Med 40 gr Thinsulate foder, 
mjuk fleece och vattenavvisande 
membran på insidan. Reflekterande 
tryck på ovansida hand. Godkänd/
Certifierad enligt: CE kategori 2.  
EN ISO 21420:2020.
EN 388:2016+A1:2018 2121X.  
EN 511:2006 131.
Storlek: 8-12

Art.nr: 3439-6101 (stl. 10)

110 KR

SKYDDSSKO GORM 9110 FITGO S3
För bygg, entreprenad och hantverk. Storlek: 35-48.  
Färg: svart, blåa detaljer. Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 
20345:2011 S3, WR, HRO, SRC.

Art.nr: 3758-1857 (stl. 42)

1395 KR
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SKYDDSSKO 9965 EXALTER BOA S3 ESD
Vattenavvisande skyddssko, S3, med strumpliknande konstruktion vilket 
gör den mjukare och enklare att ta på och av. Yttersulan i nitrilgummi från 
Vibram® ger ett oslagbart grepp på underlaget för att kunna stå stadigt 
oavsett aktivitet. Aluminiumtåhätta och spiktrampskydd i PTC. 
Utrustad med BOA® Fit System på sidan för ökad flexibilitet.
Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2011 
(S3, SRC, HRO), IEC 61340-5-1 - ESD.
Storlek: 34-47.

Art.nr: 3369-1957 (stl. 42)

1559 KR

5-1 - ESD.

YRKESSKO 5362 
SPOC EASYROLL BOA O1 ESD
Lätt och luftig yrkessko med bra stötdämpning och grepp. 
En strumpliknande konstruktion gör skon lätt att ta på. 
Överdel i textil och BOA-stängning på sidan. 
Ergothan stötdämpningssystem med Poron som skyddar häl och 
trampdyna mot stötar. Halksäker, oljebeständig yttersula. 
Antistatiska egenskaper. Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20347:2012 
(O1, SRC, A, E, FO), IEC 61340-5-1 - ESD. Storlek: 35-48.
Art.nr: 3369-1163 (stl. 42)

995 KR

SKYDDSSKO KRYPTO MONITEX BOA S3 ESD
Skyddssko i sportutförande med god passform och hög komfort. 
Ovandel med Boa® Fit System och ett vattentätt Monitexmembran. 
Slitstarkt ribstop-material i ovandelen och på tå och häl ett kraftigare 
TPU-skydd. Yttersula i gummi med bra grepp och mellansula i dämpande EVA.
Tåhätta i aluminium och mjukt spiktrampskydd. Godkänd/Certifierad enligt 
EN ISO 20345:2011 (S3, SRC, HRO, WR). IEC 61340-5-1 - ESD.
Storlek: 36-47.

Art.nr: 3405-3330 (stl. 42)

1259 KR

SKYDDSSKO PARADOX E BOA S3 ESD
Lätt och mjuk skyddssko med tåhätta i aluminium och Pantzar APT 
spiktrampskydd i textil. Ovandel i textil med extra förstärkning på tån.
Foder tillverkat i en fuktabsorberande textil. Vattentätt Monitex-membran 
med hög andningsförmåga. Extra dämpningszoner under häl och framfot. 
Bred läst. Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2011 
(S3 WR HRO SRC), IEC 61340-5-1 - ESD.
Storlek: 36-47.

Art.nr: 3802-3859 (stl. 42)

1495 KR
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SKYDDSSKO 
AIR R3 ROLLER 52375 BOA S3 ESD
Luftigt och vattenavvisande på samma gång. Med spiktrampskydd av stål 
och tåhätta av aluminium. BOA snörningsmekanism. Ovanmaterial i mikro-
fiber som är lättvättat och snabbtorkande. 3D-dry foder absorberar 
och transporterar bort fukt. Yttersula i PU som ger bra grepp, är 
flexibel och ger bra stötdämpning. Stötupptagning i klacken. 
ESD-godkänd och med antistatiska egenskaper. 
Godkänd/Certifierad enligt EN ISO 20345:2011 
(S3, SRC), IEC 61340-5-1 - ESD.
Storlek: 35-48.

Art.nr: 3369-4274 (stl. 42)

1695 KR

SKYDDSKÄNGA 
HIKER ROLLER+ 52451 BOA S3 ESD
Varmfodrad skyddskänga med tåhätta av aluminium och spiktrampskydd av 
stål. Vattenavstötande ovanmaterial av PU-läder. Vristskydd med minnesskum 
som stöder ankeln och dämpar stötar. Inläggssula med värmeisolerande 
aluminiumskikt. FlexEnergy elasticitetsegment i hälen ger svikt i steget. 
Mycket tåliga friktionsgummisulan TractionPro ger utmärkt grepp oavsett 
förhållanden. Boa snörningsmekanism på sidan av skon. 
Antistatiska egenskaper. 
Godkänd/Certifierad enligt 
EN ISO 20345:2011 (S3, SRC, CI), 
IEC 61340-5-1 - ESD.
Storlek: 36-47.

Art.nr: 3705-2800 (stl. 42)

1849 KR

KR

SMÅDELSTVÄTT SMARTWASHER SW-23
Mobil smådelstvätt som effektivt rengör med bioremedieringsteknik. 
Systemet består av tre viktiga komponenter, SmartWasher smådelstvätt, 
OzzyJuice-rengöringsvätska och OzzyMat-filter som innehåller en patenterad 
blandning av mikrober. Smådelstvätten värmer upp och cirkulerar 
OzzyJuice-vätskan och rengör delarna. Flexibel och böjbar kran, 
vätskeflödet kan riktas direkt mot oljiga och smutsiga delar. 
Inbyggd värmare med justerbar termostat mellan 40-46°C. 
Behållarkapacitet på 60 l och lastkapacitet på 180 kg. 
Monterad på multifunktionell vagn för enkel förflyttning.
Rengöringsvätska OzzyJuice och 
filter OzzyMat ingår ej, beställs separat.
Certifierad enligt CE, NSF.

Art.nr: 3742-6483

16995 KR

e och
älls separat.

Smartwasher
CRC SmartWasher® är en manuell smådelstvätt som 

ersätter traditionella lösningsmedel- eller vattenbaserade 

alternativ, och som erbjuder överlägsen rengöringspre-

standa för att möta behoven hos moderna företags krav 

på smådelstvättar. CRC SmartWasher® använder den 

naturliga processen med bioremediering för att bryta ner 

och omvandla olja, fett och kolbaserade föroreningar till 

ofarliga biprodukter av CO² och vatten.
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MONTERINGSLIM XTREMFIX+
Extremt starkt fukthärdande monteringslim med tätande egenskaper och ut-
märkt vidhäftning till de flesta material. Passar för inom- och utomhuslimning 
av olika föremål så som stenar, tegelstenar, fönster och dörrkarmar, speglar, 
träbjälkar och tunga lister. Fogens ojämnhet kan vara flera millimeter. 
Extremt högt initialhugg. Justering möjlig första minuten. Hög hållfasthet, 
mekanisk resistent och E-modul. Mycket goda åldrande egenskaper och 
temperaturmotstånd. Ingen krympning och extremt bra fyllning av fogen. 
Appliceringstemperatur: +5°C till +40°C. 

Art.nr: 3223-6135

99 KR

LIM- OCH TÄTNINGSMASSA MULTITECH
1-komponents, flexibel allroundfog, lim- och tätmassa. Har ett brett 
användingsområde och god vidhäftning till många underlag. För applicering 
inomhus och utanpå byggnader såsom golv, väggar, dörrar, fönster, tak, 
våtrum, kök, tvättstugor, fritidsbåtar etc. Övermålningsbar. Frostbeständig. 
Rörelsekapacitet ± 20%. Stark och hållbar. Bra mekaniskt motstånd. 
Absorberar vibrationer. Hög bindningsstyrka. Fäster på fuktiga underlag. 
Härdar under vatten. Resistent mot saltvatten, utspädda alkalier och syror. 
Lösningsmedelsfri. Tennfri. Isocyanatfri. Ftalatfri. Lågemitterande, främjar 
bra kvalitet på luften inomhus. Godkänd för användning på ytor avsedda för 
livsmedel (ISEGA) och i våtrum. Temperaturbeständig från -50°C till +90°C. 
Appliceringstemperatur: +5°C till +40°C.

ANKARMASSA FIS V ZERO 300 T
Ankarmassa godkänd för förankring i sprucken och osprucken 
betong, murverk, för eftermonterade armeringsjärnsanslut-
ningar och för vattenfyllda borrhål. De möjliga installations-
temperaturerna från -10 till 40°C tillåter universell användning 
under hela året. Fri från dibenzoylperoxid, som klassificeras 
som miljöfarligt, sensibiliserande och ögonirriterande. 
Patronen kan kastas i vanligt restavfall. Marknadens första 
och enda Svanen-märkta ankarmassa. Godkänd enligt ETA-
20/0572, ETA-20/0574, ETA-21/0267, 21046HK15511.

Art.nr: 3706-8400

159 KR

MONTERINGSLIM SUPERFIX+
Extremt starkt monteringslim med goda tätningsegenskaper. 
Ojämnheter i fogen kan vara flera millimeter. Limfogen blir fyllande och 
elastisk. Har god beständighet mot vatten, värme och kyla, samt mot många 
olika kemikalier, t ex olja, aceton, ättiksyra, lacknafta m.fl. Utmärkt vidhäftning 
till de flesta material som metall, trä, glas m.fl, dock ej mot feta plaster. 
Kan användas både inom- och utomhus. Lättarbetad. Mycket bra kemikalie-
beständighet. Mycket bra åldersbeständighet. Limfogen krymper ej och 
tar upp vibrationer. Ftalatfri. Appliceringstemperatur: +5°C till +40°C.

Art.nr: 3348-0153

89 KR

Svart

Art.nr: 3466-7295

99 KR

Vit

Art.nr: 3466-7287

99 KR

Grå

Art.nr: 3466-7311

99 KR

VERKTYGSSATS 
9853 3-DELAR
Innehåll:
1 st  polygriptång 8224, 

längd 250 mm.
1 st  sidavbitare 2101G-160, 

längd 160 mm.
1 st  skiftnyckel 9071, 

längd 208 mm.

Art.nr: 1053-5789

795 KR

SKRUVMEJSELSATS ERGO BE-9885
Sats med 5 st skruvmejslar för Torx-skruvar (T10x65, T15x70, 
T20x80, T25x80, T30x100). I högglanspolerat och förkromat 
vanadinstål. Härdad och svartoxiderad spets. 
Beständig färgmärkning i handtagens båda ändar för lätt 
identifikation av rätt 
skruvspets. Ergonomiskt 
utvecklat 3-komponent-
handtag av polypropen och 
termoplastiskt elastomer.

Art.nr: 1051-4057

269 KR



2222222222222

PROFESSIONAL WORKFORCE

VERKTYGVAGN 
PÅ HJUL 1-94-210 
FATMAX
Idealisk verktygsvagn 
i 4 nivåer för förvaring av 
alla dina verktyg. 
Justerbara fack och 
löstagbara avdelare för 
anpassning efter behov. 
Slitstarka hjul och justerbart 
handag för smidig transport 
och förvaring. 
Produktmått 
54,9 x 73,3 x 41,3 cm.

Art.nr: 2426-9433

Extra prisvärt

1095 KR

t
t

VERKTYGSVAGN 
PÅ HJUL 1-95-622 
WORKSHOP
Stor, mobil förvaringsvagn i metall 
med extra mycket plats för verktyg. 
Utfällbart system för snabb åtkomst 
till alla förvaringsytor och 20” av-
tagbar verktygslåda med löstagbara 
tråg. Utrustad med slitstarka hjul 
och rostfria metallspännen med 
hänglåsögla. Produktmått 
56,8 x 89,3 x 38,9 cm.

Art.nr: 2427-0233

1695 KR

SORTIMENTSLÅDA 
1-97-518 FATMAX
Slitstark, vattenresistent sorti-
mentslåda med löstagbara fack 
och lådor för smådelar och tillbehör. 
Utrustad med genomskinligt okross-
bart lock och unik konstruktion som 
låser fast alla fack. Robust handtag 
och kraftiga spännen så att enheter-
na kan kopplas ihop med varandra. 
Produktmått 44,6 x 11,6 x 35,7 cm.

Art.nr: 2427-0621

209 KR

SNABBTVING BT6LL, BT12LL, BT18LL
Extra kraftig enhandstving i proffsutförande, med snabbspänning 
och enkel utlösningsmekanism. Av aluminium. Tryckkraft 350 kg.och enkel utlösningsmekanism. Av aluminium. Tryckkraft 350 kg.

Snabbtving BT6LL 6” 150mm
enhandstving

Art.nr: 2538-6566

189 KR

Snabbtving  BT12LL 12”  300mm 
enhandstving

Art.nr: 2538-6574

229 KR

Snabbtving BT18LL 18” 450mm
enhandstving

Art.nr: 2538-6582

249 KR

PROFESSIONAL WORKFORCE

SKRUVMEJSELSATS 
BT2000VDE 6-DEL 
1000V SL/PH VDE
Skruvmejselsats för raka-spår, 
Phillip-spår och Pozidriv-spår i 
6 delar. Isolerade mejslar för arbete 
under spänning upp till 1000 V. Rund 
isolerad klinga av härdat vanadinstål. 
Ergonomiskt tvåkomponentshand-
tag.
Innehåller 1 st Phillip-skruvmejsel, 
2 st Pozidriv-skruvmejslar och 
3 st spårskruvmejslar.
Testade och godkända enligt VDE 
GS 1000 V 14 IEC 60900:2004

Art.nr 3410-2541

259 KR
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Kedjebelysning 
LED 10 meter. Effekt 96 W. 

Ljusflöde 6000 lumen.

Art.nr: 3790-4802

795 KR

Kedjebelysning 
LED 25 meter. Effekt 240 W. 

Ljusflöde 15000 lumen.

Art.nr: 3790-4810

1395 KR

SIDAVBITARE BT6SAE
Sidavbitare med enkel led. Ergonomiskt handtag 
av tvåkomponentsmaterial för bättre grepp. 
Med smalt huvud utformat för att kunna skära i 
trånga utrymmen. Eco-produktion, 10% grönare 
tillverkningsprocess. Längd 160 mm. 
Klippkapacitet 2,0 i hård ståltråd 1800 N/mm².

Art.nr: 3410-5411

159 KR

KRAFTSIDAVBITARE BT7SAE
Kraftsidavbitare med enkel led. 
Ergonomiskt handtag av tvåkomponentsmaterial 
för bättre grepp. Med smalt huvud utformat för att 
kunna skära i trånga utrymmen. Eco-produktion, 
10% grönare tillverkningsprocess. 
Längd 180 mm. Klippkapacitet 2,7 mm 
i hård ståltråd 1800 N/mm².

Art.nr: 3410-5429

189 KR

KRAFTAVBITARE BT8KAF
Kraftavbitare med hög utväxling. 
Induktionshärdade centrumskär (62HRC UP). 
Svartoxiderad med ergonomiskt handtag av 
tvåkomponentsmaterial för bättre grepp. 
Längd 210 mm. Klippkapacitet 3,6 mm 
i pianotråd 2200 N/mm².

Art.nr: 2964-6072

279 KR

NAJTÅNG BT11NT
Najtång med enkel led. Industrikvalitet av 
krom-molybdenstål. Plastklädda skänklar. 
Längd 280 mm. Klippkapacitet 1,6 mm 
i medelhård ståltråd 1600 N/mm².

Art.nr: 2655-6332

225 KR

SNICKARHAMMARE 
BT160BH 16 OZ
Snickarhammare med runt slag och böjd klo. 
Greppvänligt gummerat handtag för bra grepp.

Art.nr: 2576-0893

179 KR

SNICKARHAMMARE 
BT165BH 16 OZ
Traditionell snickarhammare med böjd klo. 
Greppvänligt gummerat handtag för bra grepp. 
Hammare tillverkad i kolstål med handtag 
av TPR/PP-material.

Art.nr: 3049-1823

299 KR

Extra prisvärt
Kedjebelysning LED 5 m. Effekt 48 W. 

Ljusflöde 3000 lumen.
Art.nr 3790-4794

395 KR

KEDJEBELYSNING LED
Kedjebelysning med LED-dioder monterade i dubbla rader.. 
Slitstark och flexibel vilket gör att belysningen kan fästas på de flesta ställen genom upphänging, 
lindad runt byggställning eller hängandes i tak. Användbar på byggarbetsplatser eller i verkstäder. 
Kan sammankopplas med flera enheter. Lämplig att använda i temperaturer mellan 
-20°C till +50°C. Levereras med 5 m kabel med IP44 stickpropp. Kan sammankopplas med flera 
enheter (max 50 m).Effekt: 9,6 W/m. Färgtemperatur: 6500K. Kapslingsklass: IP44.
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METERSTOCK G59 POLYAMID
Tillverkad av glasfiberförstärkt polyamid, som ger ökad motståndskraft mot 
fukt. Metrisk gradering i svart på båda sidor och röda decimetersiffror. 
Bredd 15 mm. Längd 2 m. Typgodkänd enligt EU klass III.

Art.nr: 1084-8885

89 KR

SLIDKNIV HVK
Slidkniv med blad av 2,5 mm kolstål härdat till 58-60 HRC.

Art.nr: 1833-2676

33 KR

Måttband Metreo MT3019
19 mm x 3 meter

Art.nr: 3101-2396

89 KR

Skjutmått 0-150mm

Art.nr: 3784-9676

395 KR

Skjutmått 0-200 mm

Art.nr: 3784-9718

695 KR

Skjutmått 0-300 mm

Art.nr: 3784-9726

995 KR

Måttband Metreo MT5019
19mm x 5 meter

Art.nr: 2947-4079

99 KR

Måttband Metreo MT8025
25mm x 8 meter

Art.nr: 2947-4087

159 KR

MÄTBAND
Ergonomiskt mätband med låsknapp och bälteshållare. 
Måttband med gul skala i mm, med svart och röd text. 
Typgodkänd enligt EU klass 2. Gradering: Metrisk.

SKJUTMÅTT MT150
Skjutmått av stål. Mattförkromad skala. Graderad i mm/tum samt med nonie-
skala för 1/20 mm och 1/128” tum. Försett med djupmått och spetsar för 
invändning mätning. Snabblås.

Art.nr: 3149-7290

259 KR
MT3019
eter

2396

R

MT5019
t

Måttband Metreo MT8025
25 8 t

2 KR

DIGITALSKJUTMÅTT
Digitalskjutmått i rostfritt stål. Stor LCD-skärm. Omställbar från mm till tum. 
På- och avknapp samt funktion för nollställning. Med platt djupmätare. 
Monoblock-profil ger minskad friktion och ökad livslängd. Drivs med 1 st 
LR44 batteri (ingår). Levereras i en robust plastlåda. Upplösning: 0,01 mm.

Skjutmått 0-150mm
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Extra prisvärt

1995 KR

TORR- OCH VÅTDAMMSUGARE NT 22/1 AP TE L
Grovdammsugaren för vått och torrt NT 22/1 Ap med eluttag för elhand- 
verktyg (med automatisk startfunktion), hög sugeffekt och semi-automatiskt 
rengöringssystem. Kompakt och lättviktig instegsenhet. 
Standardutrustning: 1,9 m sugslang, 2 st 0,5 m metallrör, böj i plast, 
300 mm golvmunstycke, fogmunstycke, anslutningsmuff för elverktyg, 
fleecefilterpåse och patronfilter PES.

Art.nr: 3187-4746

HÖGTRYCKSTVÄTT 
HETVATTEN HDS 7/16 C
Eco-efficiency-läge för miljövänlig och ekonomisk drift. 
Användarvänlig med ett vred, integrerade tankar, 
steglös tryck- och flödesreglering. 
Maskinen är utrustad med nya EASY!Force och EASY!Lock. 
Standardutrustning: Spolhandtag EASY!Force, 
spolrör 1050 mm, 10 m högtrycksslang och 
Power-munstycke.

Art.nr: 3004-9605

28995 KR

HÖGTRYCKSTVÄTT KALLVATTEN HD 5/15 CX
Den kompakta, lätta och mångsidiga kallvattentvätten som imponerar 
med utmärkt rörlighet och passar för både vertikal och horisontell drift. 
Utrustad med praktisk tillbehörsförvaring och automatisk 
tryckavlastning. Den 3-cylindriga axialkolvpumpen med 
keramiska kolvar och topplock i mässing garanterar 
lång livslängd och avger ett vattenflöde på 500 l/tim 
och 150 bar. Högtryckstvätten är utrustad med det 
revolutionerande användarkonceptet EASY!Force 
spolhandtag som utnyttjar högtrycksstrålens 
rekyl och reducerar den kraft som behövs 
för att hålla emot spolhandtaget till noll.

Art.nr: 3247-1609

7495 KR

ning: Spolhandtag EASY!Force,
m, 10 m högtrycksslang och
ke.

605

5 KR

TORR- OCH VÅTDAMMSUGARE NT 50/1 TACT TE L
Kompakt torr- och våtdammsugare för dammklass L. 
Med helautomatiskt filterrengöringssystem. 
Eco-filtersystem. Eluttag med automatisk 
start/stopp för elverktyg. Steglöst justerbart varvtal. 
Automatisk frånkoppling vid max fyllnadsnivå. 
Antistatisk anordning. Kraftig 50 l behållare. 
Säkerhetsklass I. 
Standardutrustning: 4 m sugslang, 
2 x 0,55 m sugrör i rostfritt stål, 
våt/torr-golvmunstycke 360 mm, 
filterpåse av fleece, fogmunstycke, 
anslutningsmuff för elverktyg, 
oljebeständig tömningsslang 
och planfilter PES.

Art.nr: 3101-7916

6995 KR
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TORR- OCH VÅTDAMMSUGARE 
ATTIX 30-21 PC
Kompakt och ergonomisk torr- och våtdammsugare med mycket hög 
sugförmåga. Push&Clean semiautomatiskt filterrengöringssystem. 
Eluttag för elverktyg och automatisk start-/stoppfunktion. 

Standardutrustning: Sugslang (Ø32 mm, 2,5 m), 
2 st förlängningsrör krom, golvmunstycke, fog-

munstycke, tvättbart PETfleece filterelement, 
fleece-filterpåse och verktygsadapter.

Art.nr: 2903-9385

3995 KR

Standardutrustning: Sugslang (Ø32
2 st förlängningsrör krom, golvmu

munstycke, tvättbart PETfleec
fleece-filterpåse och verktyg

Art.nr: 2903-9385

3995 KR

TORR- OCH VÅTDAMMSUGARE 
AERO 21-01 PC
Liten och kompakt torr- och våtdammsugare med ergonomisk design. 
Semiautomatiskt filterrengöringssystem Push&Clean.
Blåsfunktion. Behållare av slagtålig plast. Lyfthandtag på behållaren. 

Hållare till sugslangen. Kraftiga snäpplås. 
Smart klicksystem för snabbt byte av tillbehör. 

Tillbehörs- och kabelhållare. 
Stabila kör- och länkhjul. Låg ljudnivå. 
Standardutrustning: 1,8 m sugslang Ø 32 mm, 
2 st sugrör av aluminium, möbelmunstycke, 
golvmunstycke, fogmunstycke, tvättbart 
PET-fleece filterelement och 
fleece-filterpåse.

Art.nr: 3157-3140

1395 KR

Hållare till sugslangen. Kraftiga snäp
Smart klicksystem för snabbt byte

Tillbehörs- och kabelhållare.
Stabila kör- och länkhjul. Låg 
Standardutrustning: 1,8 m su
2 st sugrör av aluminium, mö
golvmunstycke, fogmunsty
PET-fleece filterelement o
fleece-filterpåse.

Art.nr: 3157-3140

1395 KR

LUFTRENARE A 1000
Smidig luftrenare som håller en mycket hög standard vad gäller 
säkerhet och ergonomi. Försedd med indikatorlampor som visar när 
filtren är igensatta eller när ett filter är trasigt. Kan köras på hel- 
och halvfart. Möjlig att seriekoppla då den har eluttag. 
Kolfilter finns som tillval för att ta bort dofter. H13-filter. 
Med sidoutblås och förberedd för montering 
av avledningsslang.

Art.nr: 3367-8590

8595 KR

KASSETT 
FÖRFILTER 
20-PACK A1000
Art.nr:  2374-3511

ARBETSBOCK SEVENTEC BP
Lätt och bekväm arbetsbock för snabb och flexibel användning med stor 
arbetsplattform (600x300 mm). Uppstigning med 85 mm djupa steg och 
bekväm stegyta från bägge sidor. Integrerad gångjärnsförbindning. 
Patenterad 7-punkts förbindelse mellan trappsteg och stegsida. 
Uppfyller kraven för arbetsbock enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter.
* = Godkänd enligt ”Bra arbetsmiljöval”.

Seventec BP - 2x2 steg*

Art.nr: 3246-5239

1295 KR

Seventec BP - 2x3 steg

Art.nr: 3246-5247

1695 KR

Seventec BP - 2x4 steg

Art.nr: 3246-5254

1995 KR
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Arbetsbock 55TP - 2+2 steg

Art.nr: 1852-4074

1250 KR

Arbetsbock AP+ 5000 - 2 steg

Art.nr: 2072-3946

2795 KR

Arbetsbock 55TP - 3+3 steg

Art.nr: 1852-4082

1495 KR

Arbetsbock Plazastep P - 2-steg

Art.nr: 2006-4721

1895 KR

Arbetsbock AP+ 5000 - 3 steg

Art.nr: 2072-3953

3295 KR

Arbetsbock 55TP - 4+4 steg

Art.nr: 1852-4090

1795 KR

Arbetsbock Plazastep P - 3-steg

Art.nr: 2006-4739

2495 KR

Arbetsbock AP+ 5000 - 4 steg

Art.nr: 2072-3961

4195 KR

ARBETSBOCK 55TP
Arbetsbock med stabil och hållbar topplatta, 250x385 mm. 
Specialdesignad aluminiumprofil som ger minimal vikt, 
bra hållfasthet och riktigt lång livslängd.

ARBETSBOCK 5000+
En stabil och säker arbetsbock med extra djupa steg. 
Har lutning som en vanlig trappa vilket gör det enkelt att kliva upp och ner. 
Som hopfälld tar den liten plats och är lätt att transportera.

ARBETSBOCK PLAZASTEP P
Lätt och kompakt arbetsbock med halksäkra steg i aluminium. 
Idealisk för installationsarbeten. Stegdjup 205 mm och stegbredd 360 mm. 
Hopfälld är bocken bara 68 mm. Lätt att bära och stuva undan vid transport.

Plazastep P - 3-steg

r: 2006-4739

495 KR

HANTVERKARSTÄLLNING PAXTOWER 1T
Robust och smidig hantverkarställning med enkel hantering av ställnings- 
ramen tack vare smidig enhandslåsning, ställningen låses och fälls ihop 
med bara ett klick. Utrustad med Ø 125 mm länkhjul med låsningsbroms, 
kan uppgraderas till höjdjusterbara hjul med hjälp av hjuladapter. 
Plattformstorlek 1,80 x 0,60 m. Kan utökas med påbyggnadspaket. 
I enlighet med EN 1004, ställningsklass 3 (kan belastas upp till 200 kg/m²).

Art.nr: 3410-3614

5995 KR

er Vi reserverar oss för eventuella tryckfel

Arbetsbock AP+ 5000 - 5 steg

Art.nr: 2072-3979

4895 KR



Avsändare: BIG-gruppen Sverige, Lindhagensgatan 133, 112 51 Stockholm

Returadress:
IP Industripartner AB 
Gustafsvägen 13B 
633 46 Eskilstuna

IP Industripartner AB
Gustafsvägen 13B
633 46  ESKILSTUNA

Kontakta oss när du behöver bygg- eller industriförnödenheter!

Tel 016-51 52 50info@industripartner.se

Samtliga priser är exkl. moms och gäller under perioden 30/1- 31/3  2023. Med reservation för eventuell slutförsäljning och tryckfel.

www.industripartner.se

NOGA UTVALDA KAMPANJERBJUDANDEN

Argonsvetshandske av mjukt getskinn med ovandel och krage (12 cm) 
av spaltläder. Ofodrad och sydd med kevlartråd. Längd 30-35 cm. Lano-
lin- och DMFu-fri. 
 
artnr 327468, 327469, 327470

SVETSHANDSKE EXELAR 4041GKE stl 8-10

49 kr
Ord pris 97 kr

139 kr
Ord pris 247 kr

SVETSHJÄLM SAVAGE A40 SVART
Professionell automatisk avbländande svetshjälm. Hjälmen SAVAGE A40 har utformats för 
att tillgodose behoven hos en mängd olika svetsare, och har ett högteknologiskt lättvikts-
skal som skyddar mot värme, gnistor och sprut. 

artnr 363038

SVETSSKÄRM HANDHÅLLEN SVART
En svetsskärm med handtag som skyddar ansiktet mot svetssprut. Tillverkad av termoplast 
och försedd med svetsglas (90x110mm, DIN 11). 
 
artnr 124152

1 195 kr
Ord pris 1 963 kr

1 295 kr
Ord pris 2 642 kr

HÖRSELKÅPA HOWARD LEIGHT SYNC WIRELESS
Hörselskydd med hjässbygel och Bluetooth som låter dig besvara samtal/ringa och streama 
radio eller musik från din mobiltelefon när du arbetar i en bullrig miljö utan att skada din 
hörsel. 
 
artnr 343293


