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V I N T E R K A M PA N J E  2 0 2 2

Radio DAB+ med lader CXT® ® // LXT®®

DMR301
12V max – 18V
Robust og sprutsikker byggeplassradio som kan bruke og lade 12V og 18V batterier.
Bluetooth, DAB+ og AUX-IN. USB for lading av mobil og liknende. Mikro USB for software 
oppdateringer. Kraftig og fin stereolyd. LCD skjerm med mulighet for tekstinformasjon fra DAB 
sendinger, IP64 klassifisering på støv og vannbeskyttelse, to 89mm høyttalere og bærehåndtak. 
Leveres i eske uten batterier og lader.

3.490,-3.490,-
4.363,- ink. mva
Nobbnr: 60009527
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LYS I MØRKET

Arbeidslampe LXT®

DML814
18 V • 1 250 lx • 3000 lm
Arbeidslampe 18V med tripod stativ. Solid stativ som kan 
justeres mellom 110-220cm høyde, IP55 sertifisert støv- 
og vanntett og tre lysstyrkeinnstillinger. Tre lamper som 
kan retningsstyres individuelt. Leveres i eske med bag og 
skulderstropp, uten batteri og lader.

3.490,-3.490,-
4.363,- ink. mva
Nobbnr: 57383060

Lykt LXT®

DML812
18V • 71 000 lx • 1250 lm
Lykt med fire lysmoduser. God lykt til en rekke 
formål, blant annet til bruk på byggeplasser i 
mørket. 90 graders bevegelse på hodet. 
Godt håndtak 
og krok til oppheng. Leveres uten batteri og lader.

1.329,-1.329,-
1.661,- ink. mva
Nobbnr: 57226922

Arbeidslampe LXT®

DML811
14,4V / 18V • 3000 lm
Robust 18V arbeidslampe. IP65 sertifisert støv- og vanntett, tre 
lysstyrker som gir 3000/ 1500/ 750 lumen. Omtrent 3 timer brukstid 
på høyeste lysstyrke med 18V 6,0Ah batteri, og 13 timer på laveste 
lysstyrke. Kan også brukes med ledning.
Leveres i eske uten batteri og lader.

2.190,-
2738,- ink. mva
Nobbnr: 57914284

Arbeidslampe LXT®

DML810
14,4V / 18V / AC • 5 500 lm
Solid kjegleformet arbeidslampe som kan bruke 18V batterier 
eller ledning. Kan seriekoble inntil 8 lamper med ledning. 
Lyser 360 grader eller 180 grader høyre og venstre.
Leveres med 2,5 m ledning i eske, uten batteri og lader.

3.990,-
4.988,- ink. mva
Nobbnr: 57383075

Arbeidslampe LXT®

DML809
14,4V / 18V • 10 000 lm
Robust arbeidslampe på 18V med to batteriporter slik at du får lengre 
brukstid. IP65 sertifisert støv- og vanntett, tre lysstyrkeinnstillinger som 
gir 10.000/ 4000/ 2000 lumen. Omtrent 1,7 timer brukstid på høyeste 
lysstyrke med to 18V 6,0Ah batterier og 8,5 timer på laveste lysstyrke.
Leveres i eske uten batteri og lader.

2,990,-
3.738,- ink. mva
Nobbnr: 57914273

Arbeidslampe LED LXT®

DML806
14.4V / 18V • 2 100 lx
Kraftig 18V LED arbeidslampe med opphengskrok, rundt lys og 
spot. To styrker (10 / 20 x 05W LED lamper). Lampen gir 310 
lx og lysstyrke 620 lm. Driftstid med et 3,0Ah batteri på høy 
lysstyrke er 6 timer og lav lysstyrke 11,5 timer. 
Leveres i eske uten batteri og lader.

629,-
786,- ink. mva
Nobbnr: 55213094

LED-lykt LXT®

DML801
14.4V / 18V • 400 lx
Roterbar og sammenleggbar 18V LED-lykt med 
opphengskrok. Kraftig og praktisk 18V LED-lykt som 
kan vinkles i fire retninger: 
0°, 45°, 90°, 110°. Utstyrt med 12 LED-lys for lang 
og kontinuerlig lysstyrke. 
Leveres i eske uten batteri og lader.

379,-379,-
474,- ink. mva
Nobbnr: 48893944

LED-lykt LXT®

DML815
14,4V / 18V • 160 lm
Lett og mobil lykt med fire LED-pærer og godt lys 
med sine 160lm og 3000lx . Med 5,0Ah batteri 
er brukstiden omlag 25 timer.
Leveres uten batteri og lader

319,-319,-
399,- ink. mva
Nobbnr: 57293373
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STØVSUGERE 

LED-lykt LXT®

DML801
14.4V / 18V • 400 lx
Roterbar og sammenleggbar 18V LED-lykt med 
opphengskrok. Kraftig og praktisk 18V LED-lykt som 
kan vinkles i fire retninger: 
0°, 45°, 90°, 110°. Utstyrt med 12 LED-lys for lang 
og kontinuerlig lysstyrke. 
Leveres i eske uten batteri og lader.

Støvsuger LXT®

DCL280FZ
18V • 64 mbar • 0,75 l
Plasseringsvennlig støvsuger til mindre områder, kontor-
lokaler, ved trapper og liknende. Effektiv og stillegående 
børsteløs motor gir høy sugekraft. Filter som er enkelt å 
rengjøre. Skyvebryter og bryter på håndtak. Klipsfeste 
av støvsugerrør. Bruker ikke støvsugerposer. 
Leveres uten batteri og lader.

1.290,-1.290,-
1.613,- ink. mva
Nobbnr: 56127343

Støvsuger LXT®

DCL280FZW
18V • 64 mbar • 0,75 l
Plasseringsvennlig støvsuger til mindre områder, kontor-
lokaler, ved trapper og liknende. Effektiv og stillegående 
børsteløs motor gir høy sugekraft. Filter som er enkelt å 
rengjøre. Skyvebryter og bryter på håndtak. Klipsfeste 
av støvsugerrør. Bruker ikke støvsugerposer. 
Leveres uten batteri og lader.

1.290,-1.290,-
1.613,- ink. mva
Nobbnr: 58102236

Støvsuger LXT®

DCL184Z
18V • 54 mbar • 0,5 l
En støvsuger laget spesielt for å støvsuge biler. De 
forskjellige munnstykkene som medfølger er til matter, seter, 
gulv og annet interiør. 4 munnstykker, støvsugerposer, 
skulderrem og blåsetilbehør medfølger. 
Leveres i eske uten batterier og lader.

1.190,-
1.488,- ink. mva
Nobbnr: 57218821

Støvsuger LXT®

DVC156LZX1
18V X 2 • 110 mbar • 15 l • L
Allsidig støvsuger som kan brukes som en vanlig mobil støv-
suger og kan brukes med verktøy med mulighet for støvavsug. 
Nyutviklet forfiltersystem. Effektiv børsteløs motor med justerbar 
sugeeffekt. Filterklasse L.
Leveres uten batterier og lader.

4.190,-
5.238,- ink. mva
Nobbnr: 57183503

Støvsuger LXT®

DVC157LZX3
18V X2 • 110 mbar • 15 l • L • AWS
Allsidig støvsuger som kan brukes som en vanlig mobil støv-
suger og kan brukes med verktøy med mulighet for støvavsug. 
HEPA filtersystem med automatisk filterrens.. Effektiv børsteløs 
motor med justerbar sugeeffekt. Filterklasse L. 
Støvsugerslange, rør og poser medfølger. 
Leveres uten batterier og lader.

5.490,-
6.863,- ink. mva
Nobbnr: 57183518

Støvsuger LXT®

DVC750LZ
18V • 54 mbar • 7,5 l
Bærbar 18V støvsuger med HEPA filter, børsteløs motor og 
med suge- og blåsefunksjon. Brukes uten støvsugerposer. 
LZ-modellen leveres med uttrekkbar støvsugerslange, flatt 
munnstykke og smalt munnstykke.

1.990,-
2.488,- ink. mva
Nobbnr: 55244503
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DIVERSE MASKINER 

Hammerbor SDS-PLUS
B-49052
Hammerbor med 2 skjær og SDS-
PLUS feste. Til boring i betong og 
stein.

Diameter: 5, 6, 8 mm
Lengde: 110 - 160 mm
Arb.lengde: 50 - 100 mm

199,-
249,- ink. mva
Nobbnr: 54134095

Kombihammer LXT®

DHR182RTWJ
18V • SDS-Plus • 18 mm • 1,7 J
En liten kombihammer med god ergonomi. Kommer med AVT 
vibrasjonsreduksjonsteknolog og et meget effektivt støvavsug. 
Brukes til boring i betong opp til Ø18mm og lett meisling. Boring 
i tre opp til Ø24mm. Boring i stål opp til Ø13mm.
Leveres med 2 stk 5,0Ah batterier, hurtiglader og HEPA 
støvkassett DX05 i Makpac koffert

5.690,-
7.113,- ink. mva
Nobbnr: 56127358

Kombihammer LXT®

DHR243ZJW
18V • SDS-Plus • 24 mm • 2,0 J
Effektiv med Quick Change chuck og støvavsug. 3 funksjoner: 
Boring, hammerboring samt meisling. SDS-PLUS chuck er 
utskiftbar til medfølgende spennchuck. Meiselen kan rotere 360 
grader med 40 forskjellige låseposisjoner. 
Leveres med sidegrep, dybdestopper uten batteri og lader.

3.990,-
4.988,- ink. mva
Nobbnr: 56638426

Hammerbor SDS-PLUS
B-58992
4-Skjærs Nemsesis 2. Til boring i 
betong og stein.

Diameter: 5, 6, 8, 10 mm
Lengde: 115 - 165 mm
Arb.lengde: 50 - 100 mm

349,-
436,- ink. mva
Nobbnr: 54329592

Borsett SDS-PLUS
B-59031
Diamater: 5, 6, 8, 10, 12 mm
Lengde: 115, 160, 165 mm
Arb.lengde: 50, 100, 110 mm

590,-
738,- ink. mva
Nobbnr: 53577421

Meiselhammer LXT®

DHK180Z
18V • SDS-Plus • 3.1 J
Brukes til lett meisling, fjerning av fliser og liknende arbeid. 
En effektiv AVT vibrasjonsreduksjon gir lave eksponeringsverdier. 
Trinnløs hastighetsjustering gir god kontroll til forskjellig type jobber. 
Med SDS-PLUS chuck.
Leveres uten batteri og lader.

5.290,-
6.613,- ink. mva
Nobbnr: 56738640

Meiselsett SDS-PLUS
E-04911
Premium selvslipende. 3 meisler:
Spissmeisel, Flatmeisel 20 mm og 40 mm. 
Brukes til alle normale meiseloppgaver i 
betong.

Lengde: 250 mm

399,-
499,- ink. mva
Nobbnr: 56884134

Maskinsett LXT®

DLX2410G
18V
Maskinsett med to LXT® 18V maskiner med børsteløs motor til 
proff bruk. DDF484 borskrutrekker og DTW300 muttertrekker. 
Leveres med to 6,0 Ah batterier og hurtiglader i Makpac.

6.990,-
8.738,- ink. mva
Nobbnr: 57984545

Skralle LXT®

DWR180Z
18V • 3/8” / 1/4” • 47,5 Nm
Enkel skralle som kan brukes på trange steder. Reversfunksjon og 
lys. Høy rotasjonshastighet for effektivt arbeid. Kan også brukes 
som en manuell skralle.
Leveres uten batteri og lader.

1.590,-
1.988,- ink. mva
Nobbnr: 57368424
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VINKELSLIPERE

Vinkelsliper LXT®

DGA512ZU
18V • 125 mm • 3 000 - 8 500 min-¹ • AWS
Beregnet til sliping, pussing og kutting av metall og steinmaterialer uten bruk av vann. 
Med tommelbryter, momentkontroll (ADT) som justerer til optimal hastighet etter på-
ført moment. Soft start for bedre kontroll og lengre levetid på gir. Maskinen har aktiv 
Feedback kontroll som stopper motoren hvis skiven kiler seg (AFT) og 
vibrasjonsdempende grep for å ivareta brukeren. Leveres uten batteri og lader.

2.490,-
3.113,- ink. mva
Nobbnr: 54378660

Vinkelsliper LXT®

DGA518ZU
18V • 125 mm • 3 000 – 8 500 min-¹ • AWS
Beregnet til sliping, pussing og kutting av metall og steinmaterialer uten bruk av vann. 
Med dødmannsbryter, momentkontroll (ADT) som justerer til optimal hastighet etter 
påført moment. Soft start for bedre kontroll og lengre levetid på gir. Maskinen har 
aktiv Feedback kontroll som stopper motoren hvis skiven kiler seg (AFT) og 
vibrasjonsdempende grep for å ivareta brukeren. Leveres uten batteri og lader.

2.490,-
3.113,- ink. mva
Nobbnr: 54360634

Kappeskive 125x0,8, A4, 12 pk
E-10877-12
Til kapping av rustfritt stål med tynt gods. Laget 
spesielt for vinkelslipere på batteri, og gjør at 
batteriet varer lenge. Kappeskivene er oSa sertifisert 
og har innhold mindre enn 0,1% av Fe (jern), 
S (sulfat) og Cl (klorid).

199,-
249,- ink. mva
Nobbnr: 60004272

Kappeskive 125x1,25
E-00418
X-Lock • Rustfritt
Med mellomgrov korning. 
Til kapping av rustfritt stål.

29,-
36,- ink. mva
Nobbnr: 56871337

Diamantskive 125
E-02076
X-Lock • Betong og stål
Til tørrkapping av armert betong 
og granitt.

490,-
613,- ink. mva
Nobbnr: 57017686

Vinkelsliper LXT®

DGA520ZX1
18V • 125 mm • 0 – 8 500 min-¹ • X-Lock
Beregnet til sliping, pussing og kutting av metall og steinmaterialer uten 
bruk av vann. Med dødmannsbryter, momentkontroll (ADT) som justerer 
til optimal hastighet etter påført moment og Soft start for 
bedre kontroll og lengre levetid på gir. Maskinen har elektrisk brems, 
aktiv Feedback kontroll som stopper motoren hvis skiven kiler seg 
(AFT) og reduksjonsdempende grep for å ivareta brukeren. 
Leveres uten batteri og lader.

2.490,-
3.113,- ink. mva
Nobbnr: 60007432

Vinkelsliper LXT®

DGA521ZX1
18V • 125 mm • 0 – 8 500 min-¹ • X-Lock
Beregnet til sliping, pussing og kutting av metall og steinmaterialer uten 
bruk av vann. Med tommelbryter, momentkontroll (ADT) som justerer til 
optimal hastighet etter påført moment og Soft start for 
bedre kontroll og lengre levetid på gir. Maskinen har elektrisk brems, 
aktiv Feedback kontroll som stopper motoren hvis skiven kiler seg 
(AFT) og reduksjonsdempende grep for å ivareta brukeren. 
Leveres uten batteri og lader.

2.190,-
2.738,- ink. mva
Nobbnr: 60007428
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DIVERSE

Slipemaskin giraff LXT®

DSL801ZU
18V • 1 000 – 1 800 min-¹ • 225 mm • AWS
Med teleskopstang og mulighet for å sette på forlenger. Variabel 
hastighetsregulering og konstant hastighetskontroll slik at du alltid 
får perfekt resultat. AWS Bluetooth medfølger. 
Leveres i bag uten batteri og lader. 

6.990,-
8.738,- ink. mva
Nobbnr: 58065333

Slipepapir 225mm 180
B-68410
Pakke á 25stk • Til DSL800

Gipsfres LXT®

DCO181Z
18V • 32 000 min-¹
Kraftig og kompakt gipsfres som gjør det lett å frese ut hull eller andre 
utskjæringer i gipsplater. Mulig å sette inn AWS Bluetooth sender for 
trådløs tilkobling til AWS støvsuger.
Leveres uten batteri og lader. 

1.990,-
2.488,- ink. mva
Nobbnr: 57368341

Gipsfres 3,18mm
191G69-8
Fresestål til gipsfres.

Skrumaskin LXT®

DFS452ZJX3
18V • 0 – 4 000 min-¹
Velbalansert med 1/4” bitsfeste til båndede gips og plateskruer. 
Brukes til å skru gips- og plateskruer. Trinnløs bryter for dybdejustering. 
Skrueforsats og bits til magasinerte skruer medfølger.
Leveres i Makpac koffert uten batteri og lader. 

3.190,-
3.988,- ink. mva
Nobbnr: 56128380

380,-
475,- ink. mva
Nobbnr: 56127313

45,-
56,- ink. mva
Nobbnr: 56825818

Bits 130mm, PH2
199155-7
Pakke med 5 bits. Brukes til 
skrueforsats 199146-8.

399,-
499,- ink. mva
Nobbnr: 56016024
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DIVERSE

Fugesprøyte LXT®

DCG180Z
18V • 310 ml
Til påføring av lim, fugemasse og silikon med 310ml patroner. Variabel 
hastighetskontroll gir deg optimale forhold for ditt arbeid. Stempelet 
trekker seg tilbake når man slipper opp bryteren, noe som hindrer utilsiktet 
drypping. Skyvekraft på hele 5000N og håndterer fugemasse med høy 
viskositet. Leveres uten batteri og lader. 

1.990,-
2.488,- ink. mva
Nobbnr: 48477198

Patronholder 600ml
196352-6
Alurør til DCG180

999,-
1.249,- ink. mva
Nobbnr: 48905882

Multilinjelaser CXT® Rød
SK700D
12V max • rød
Proff 12V MAX multilinjelaser med 3 røde 360° laserstråler. Multilinjelaser er 
meget effektivt å bruke ved f.eks oppmåling av lettvegger i et kontorbygg og 
liknende arbeid. Kan bruke CXT 12V batterier eller adapter ADP09 med 8x 
AA batterier. Leveres i polstret bag med måleskive og L-formet adapter.
Laseren har +/- 2mm feilmargin på 10 meter. Skruknott for finjustering av 
vinkel og tre lysstyrker. Adapteret har ben som gjør det stabilt på gulv, kan 
henges i spiker på vegg eller festes på vegg med magnet. 
Leveres med adapter til 8x AA batterier. CP00000001

4.390,-
5.488,- ink. mva
Nobbnr: 58065556

Multilinjelaser CXT® Grønn
SK700GD
12V max • grønn
Proff 12V MAX multilinjelaser med 3 grønne 360° laserstråler. Multilinjelaser er 
meget effektivt å bruke ved f.eks oppmåling av lettvegger i et kontorbygg og 
liknende arbeid. Kan bruke CXT 12V batterier eller adapter ADP09 med 8x 
AA batterier. Leveres i polstret bag med måleskive og L-formet adapter.
Laseren har +/- 2mm feilmargin på 10 meter. Skruknott for finjustering av 
vinkel og tre lysstyrker. Adapteret har ben som gjør det stabilt på gulv, kan 
henges i spiker på vegg eller festes på vegg med magnet. 
Leveres med adapter til 8x AA batterier. CP00000001

6.390,-
7.988,- ink. mva
Nobbnr: 58065560

CP00000001

CP00000001
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Kjedesag LXT®® 
DUC254Z
18V • 24 m/s • 25 cm
Lett, sterk (570 watt) og stillegående topp-håndsag. Boost funksjon
 (24 m/s) for raskere beskjæring av stammer/grener. Spesielt tilpasset 
arborister for beskjæring av trær. 10” (250 mm) sverdlengde med 
sporbredde 1,1mm og 3/8” deling. Sagen er en hendig rydde og 
grensag som egner seg til kvisting, rivning, utskjæringer og kapp av 
grener i høyden.
Leveres uten batteri og lader.

2.490,-2.490,-
3.113,- ink. mva
Nobbnr: 54512337

Kjedesag LXT®® 
DUC305Z
18V X 2 • 20 m/s • 30 cm / 12”
Kraftig (1100 watt) og stillegående. Brukes til kapp av trær og 
grovkapp av stort trevirke. DUC305 har lite støy og lave 
vibrasjonsverdier, er meget robust, trenger lite vedlikehold og starter 
umiddelbart. Kickback brems og variabel hastighet på bryteren.
Leveres uten batteri og lader.

3.890,-3.890,-
4.863,- ink. mva
Nobbnr: 55281077

Kjedesag LXT®® 
DUC306Z
18V X 2 • 20 m/s • 30 cm / 12”
Batterisagen for de større oppgavene!
Sterk (1200 watt) 2x18V kjedesag med topphåndtak og 300mm sverd. 
Brukes til kapp av trær og kapp av større trevirke. Egner seg også for 
utskjæringer, rivningsarbeide, kvisting, rydding av trær og større busker.  
Med kickback brems, variabel hastighet på bryteren og Boost funksjon 
for raskere kapp av tykke emner.
Leveres uten batteri og lader.

3.790,-3.790,-
4.738,- ink. mva
Nobbnr: 56475175
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DIVERSE 

Kjedesag LXT®® 
DUC254Z
18V • 24 m/s • 25 cm
Lett, sterk (570 watt) og stillegående topp-håndsag. Boost funksjon
 (24 m/s) for raskere beskjæring av stammer/grener. Spesielt tilpasset 
arborister for beskjæring av trær. 10” (250 mm) sverdlengde med 
sporbredde 1,1mm og 3/8” deling. Sagen er en hendig rydde og 
grensag som egner seg til kvisting, rivning, utskjæringer og kapp av 
grener i høyden.
Leveres uten batteri og lader.

2.490,-2.490,-
3.113,- ink. mva
Nobbnr: 54512337

Kjedesag LXT®® 
DUC305Z
18V X 2 • 20 m/s • 30 cm / 12”
Kraftig (1100 watt) og stillegående. Brukes til kapp av trær og 
grovkapp av stort trevirke. DUC305 har lite støy og lave 
vibrasjonsverdier, er meget robust, trenger lite vedlikehold og starter 
umiddelbart. Kickback brems og variabel hastighet på bryteren.
Leveres uten batteri og lader.

3.890,-3.890,-
4.863,- ink. mva
Nobbnr: 55281077

Kjedesag LXT®® 
DUC306Z
18V X 2 • 20 m/s • 30 cm / 12”
Batterisagen for de større oppgavene!
Sterk (1200 watt) 2x18V kjedesag med topphåndtak og 300mm sverd. 
Brukes til kapp av trær og kapp av større trevirke. Egner seg også for 
utskjæringer, rivningsarbeide, kvisting, rydding av trær og større busker.  
Med kickback brems, variabel hastighet på bryteren og Boost funksjon 
for raskere kapp av tykke emner.
Leveres uten batteri og lader.

3.790,-3.790,-
4.738,- ink. mva
Nobbnr: 56475175

Arbeidslampe LXT®®  //  XGT®® 
ML003G
18V / 40Vmax • 1 100 lm
LED arbeidslampe som kan stå fritt på bakken eller settes på stativ. Robust 
18V arbeidslampe. IP65 sertifisert støv- og vanntett, to lysstyrker som gir 
1100/ 450 lumen. Omtrent 10 timer brukstid på høyeste lysstyrke med 40V 
4,0Ah batteri, og 22 timer på laveste lysstyrke.
Leveres i eske med ledning, uten batteri og lader. 

1.690,-1.690,-
2.113,- ink. mva
Nobbnr: 60009526

Fettpresse LXT®® 
DGP180Z
18V • 410 g • 690 bar
Effektiv 18V fettpresse med 1200 mm lang slange til og beholder til 
400ml patroner. Brukes til påfylling av fett, typisk for anleggsmaskiner, 
gårdsmaskiner og liknende. Opp til 690 bar trykk. Ved hurtig påfylling 
justeres maskinens hastighet automatisk i forhold til motstanden.
Leveres uten batteri og lader.

2.990,-2.990,-
3.738,- ink. mva
Nobbnr: 57965664
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Plansliper

18V Lithium-ion

18V x2

6.0Ah   5.0Ah   4.0Ah

3.0Ah   2.0Ah   1
.5

Ah

380+
MASKINER

Utvid ditt Lithium sortiment

4-funksjons
slagskrutrekker

Skruautomat

Dykkert- 
pistol

Fugepistol 

Kaffetrakter

Vannkoker

Kjøle- & 
varmeboks

Kombihammer 

Betong- 
vibrator

Vifte

Viftejakke

Viftevest

Dykkert-
pistol

Slagdrill

Varmejakke

Varmevest

Bluetooth høyttaler

LED 
arbeidslys

Arbeidslys

Stansmaskin 

Platesaks

Krampe-
pistol

Båndsag

Polermaskin

Jernbinder

Varmepistol

Popnagle-
pistol

Borhammer

Meiselhammer

Stiftepistol

Multidetektor

Armeringskutter

Gjengestag-
kutter

Vacuum  pumpe

Fettpresse

Lykt med radio

Radio DAB+

LED lykt

Varmeteppe

Kompressor

oppladbar
lykt

Arbeidslys

Støvsuger

Trillebår

Borskrutrekker

Slagskrutrekker
Skralle

Oljeslag-
skrutrekker

Muttertrekker 

Vinkelskrumaskin

Blandemaskin 

Vinkelskrutrekker

Vinkelslagskrutrekker

Skrutrekker

Metallsirkelsag

Flis-/ steinkutter

Nibbler

Poler- 
/slipemaskin

Vinkelsliper

Rettsliper

Slipemaskin

Eksentersliper

Multiverktøy

Kapp- og gjærsag 

Båndsliper

Sirkelsag

Stikksag

Bajonettsag

Gipssag

Høvel

Lamellfres

Gipsfres

Overfres

Robotstøvsuger

Støvsuger

Støvsuger

Støvsuger Syklon

Kjedesag

Hekksaks

Lavtrykksprøyte 

Gresstrimmer

Gresstrimmer

Gress -/ 
hekksaks

Løvblåser

Vinkelbormaskin

Ryggstøvsuger

Muttertrekker

Kapp- og gjærsag

Bor-
hammer

Vinkelsliper

Bajonett-
sag

Kappemaskin

Gressklipper

Gressklipper

Grensaks

Sirkelsag med
bakhåndtak Gresstrimmer /

Krattrydder

Hekksaks 

Multimaskin

Multimaskin

Ryggsekk 
Power Pack

Senkesag

Kappmaskin

Kombihammer 

Blower

Sirkelsag

Kjedesag

Støvsuger

Earth Auger

Vacuum pumpe

Stangsag

Støvsuger
Stående

Høytrykkspyler
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Plansliper

18V Lithium-ion

18V x2

6.0Ah   5.0Ah   4.0Ah

3.0Ah   2.0Ah   1
.5

Ah

380+
MASKINER

Utvid ditt Lithium sortiment

4-funksjons
slagskrutrekker

Skruautomat

Dykkert- 
pistol

Fugepistol 

Kaffetrakter

Vannkoker

Kjøle- & 
varmeboks

Kombihammer 

Betong- 
vibrator

Vifte

Viftejakke

Viftevest

Dykkert-
pistol

Slagdrill

Varmejakke

Varmevest

Bluetooth høyttaler

LED 
arbeidslys

Arbeidslys

Stansmaskin 

Platesaks

Krampe-
pistol

Båndsag

Polermaskin

Jernbinder

Varmepistol

Popnagle-
pistol

Borhammer

Meiselhammer

Stiftepistol

Multidetektor

Armeringskutter

Gjengestag-
kutter

Vacuum  pumpe

Fettpresse

Lykt med radio

Radio DAB+

LED lykt

Varmeteppe

Kompressor

oppladbar
lykt

Arbeidslys

Støvsuger

Trillebår

Borskrutrekker

Slagskrutrekker
Skralle

Oljeslag-
skrutrekker

Muttertrekker 

Vinkelskrumaskin

Blandemaskin 

Vinkelskrutrekker

Vinkelslagskrutrekker

Skrutrekker

Metallsirkelsag

Flis-/ steinkutter

Nibbler

Poler- 
/slipemaskin

Vinkelsliper

Rettsliper

Slipemaskin

Eksentersliper

Multiverktøy

Kapp- og gjærsag 

Båndsliper

Sirkelsag

Stikksag

Bajonettsag

Gipssag

Høvel

Lamellfres

Gipsfres

Overfres

Robotstøvsuger

Støvsuger

Støvsuger

Støvsuger Syklon

Kjedesag

Hekksaks

Lavtrykksprøyte 

Gresstrimmer

Gresstrimmer

Gress -/ 
hekksaks

Løvblåser

Vinkelbormaskin

Ryggstøvsuger

Muttertrekker

Kapp- og gjærsag

Bor-
hammer

Vinkelsliper

Bajonett-
sag

Kappemaskin

Gressklipper

Gressklipper

Grensaks

Sirkelsag med
bakhåndtak Gresstrimmer /

Krattrydder

Hekksaks 

Multimaskin

Multimaskin

Ryggsekk 
Power Pack

Senkesag

Kappmaskin

Kombihammer 

Blower

Sirkelsag

Kjedesag

Støvsuger

Earth Auger

Vacuum pumpe

Stangsag

Støvsuger
Stående

Høytrykkspyler
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XGT - BORSKRUTREKKER

Borskrutrekker XGT®® 
DF001GM201
40V max • 140 Nm • 0 – 2 600 min-¹
Kraftig borskrutrekker med børsteløs motor til krevende boring og store 
skruer. To gir og høyt dreiemoment på 140 / 68 Nm. Et ideelt valg for 
arbeidsoppgaver som krever kraft og man ikke ønsker å bruke tunge 
verktøy. Imponerende kraft for en maskin som kun veier 3 kg med et 
4,0 Ah batteri. Borskrutrekkeren har elektronisk momentinnstilling med 
rulleknapp og opptil 41 trinn, så det er enkelt å sette riktig moment til 
ditt arbeid. AFT funksjonen gjør at motoren stopper hvis boret kiler seg 
fast. Leveres med to 40V 4,0 Ah batterier og hurtiglader i Makpac.

7.490,-7.490,-
9.363,- ink. mva
Nobbnr: 57183643

Borskrutrekker XGT®® 
DF002GD201
40V max • 64 Nm • 0 – 2 200 min-¹
Kraftig og kompakt borskrutrekker med børsteløs motor til profesjonell 
bruk. Dreiemoment på 64 / 30 Nm. Ideelt verktøy når du trenger en 
robust og kraftig drill. DF002G er det ideelle valget for profesjonelle. 
Veier kun 2,2 kg med 2,5Ah batteri. Drillen har 21 momentinnstillinger 
slik at du enkelt kan stille inn drillen til forskjellige applikasjoner. 
Leveres med to 40V 2,5 Ah batterier og hurtiglader i Makpac.

5.590,-5.590,-
6.988,- ink. mva
Nobbnr: 57918980
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XGT - KAPP- OG GJÆRSAG

Kapp- og gjærsag XGT®® 
LS002GZ01
40V max • 216 mm • 4 800 min-¹
Kraftig med LED-lys sikte og solid dobbel glidemekanisme som gir 
stabile og presise kutt. Glidemekanismen er utformet slik at man 
kan sette sagen helt inntil vegg. Fungerer trådløst med Bluetooth 
støvsuger. Kapasitet på 70x312mm ved 90 graders kutt. Meget 
godt støvavsug og presisjon for alle typer oppgaver. Sagen kan 
legges 48 grader til venstre og høyre, enten med stopp på faste 
vinkler eller helt fritt. Den kan også svinges 60 grader begge veier, 
enten med stopp på faste vinkler eller helt fritt. 
Leveres uten batteri og lader.

7.990,-7.990,-
9.988,- ink. mva
Nobbnr: 57814854

Deep and Exact Cutting Technology

Sagbord
WST07
WST07 • 3830mm
Sagen kan stå påmontert under 
transport. Med hjul - enkel å flytte 
på. Lang og justèrbar materialstøtte. 
Justerbare ben for ujevnt underlag

2.390,-
2.988,- ink. mva
Nobbnr: 57173272

Sirkelsagblad 261x30mm
E-06971
Efficut • T.C.T • 216 x 30 mm • 45 T • tre
Efficut sirkelsagblader er utviklet spesielt 
for sirkelsager på batteri, og effektiviteten 
til sagbladene gjør at batteriet varer lenger. 
Dette sagbladet har hardmetalltenner for 
lang levetid.

590,-
738,- ink. mva
Nobbnr: 56884134
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VINKELSLIPERE - XGT

Vinkelsliper XGT®

GA023GZ
40V max • 125 mm • 3 000 – 8 500 min-¹ • AWS
En kompakt børsteløs vinkelsliper med justerbar hastighet for krevende profesjonell 
bruk. Tommelbryter og 125 mm diameter skiver. Maskinen er utstyrt med overbe-
lastningsbeskyttelse og AFT-funksjon som gjør at motoren stopper hvis skivene kiler 
seg fast. AWS Bluetooth medfølger. Leveres i eske uten batteri og lader.

2.990,-2.990,-
3.738,- ink. mva
Nobbnr: 57368394

Kappeskive 125x1,2mm
E-10724
MULTIMATERIALE
Kan brukes til metall, A4, aluminium, 
fliser, plast, mur og lettbetong

19,-
24,- ink. mva
Nobbnr: 60009525

Vinkelsliper XGT®

GA038GZ
40V max • 230 mm • 6 600 min-¹
Kraftig 40V Max vinkelsliper med dødmannsbryter, justerbar hastighet og børsteløs 
motor. GA038G har kraft tilsvarende en 1700W ledningsmaskin og soft start for 
bedre kontroll og lengre levetid på gir. Maskinen har elektrisk brems, aktiv Feedback 
kontroll som stopper motoren hvis skiven kiler seg (AFT) og vibrasjonsdempende 
grep for å ivareta brukeren. 
Leveres i eske uten batteri og lader.

2.790,-2.790,-
3.488,- ink. mva
Nobbnr: 58065261

Diamantskive 230x22,33mm
B-54025
NEBULA BETONG
Brukes med vinkelsliper for tørrkapping av 
betong. 10mm høye segmenter.

680,-
850,- ink. mva
Nobbnr: 53379423

Diamantskive 125x22,33mm
B-53992
NEBULA BETONG
Brukes med vinkelsliper for tørrkapping av 
betong. 10mm høye segmenter.

390,-
488,- ink. mva
Nobbnr: 53379412

Kappeskive 230x1,9mm Metall
B-12273
RUSTIFRITT

39,-
49,- ink. mva
Nobbnr: 42601141



15

KJEDESAGER

Maskinsett XGT®

DK0114G201 
40V max
Maskinsett med to XGT® 40V max maskiner til krevende bor- og 
skrujobber. HP001G er en kraftig slagbormaskin med 140Nm maks 
kraft, og TD001G er en kompakt og kraftig slagtrekker med mange 
innstillingsmuligheter. Leveres med ADP10 adapter, to 4,0 Ah batterier 
og hurtiglader i bag.

7.990,-
9.988,- ink. mva
Nobbnr: 57321895

Slagskrutrekker Muttertrekkere

Vinkelslipere

Kombihammer

Meiselhammere

Kombihammere

Dykkertpistol

Kommende 

NYHET

SlagbormaskinerBorskrutrekkere Vinkelborrmaskin

Sirkelsager

Kapp- og gjærsag

Bajonettsager

Senkesag

Kommende 

NYHET

Kommende 

NYHET

Løvblåser
Multitrimmer

Kommende 
NYHET

Arbeidslampe

Kompressor

Kommende 
NYHET

LED-lykt

Arbeidslampe

Kommende 

NYHET

USB-adapter ADP001G 
USB-strømforsyning
2x2,4A.

Støvsugere

Gresstrimmere

Hekksakser

Kommende 
NYHET

Kommende 
NYHET

Vifter

Radio

Adapter 
For  lading av 18V batterier
med XGT-lader.
DC40RA/DC40RB: 6,0 Ah 40/50 min.
DC40RC: 6,0 Ah 85 min.

Batteriryggsekk
PDC1200A02
1206 Wh, XGT  
samt kompatibelt 
med LXT 2x18V.
Lader følger med.

Maskinsett XGT®

DK0126G401
40V max
Maskinsett med fire XGT® 40V max maskiner til kraftkrevende jobber. 
DF001G kraftig borskrutrekker med 140Nm, GA005G vinkelsliper med 
tilsvarende kraft som en 1000W ledningsmaskin, TD001G kompakt og 
kraftig slagtrekker og JR001G bajonettsag med rå kraft og hurtighet. 
Leveres med to 4,0 Ah batterier og hurtiglader i verktøybag.

11.900,-
14.875,- ink. mva
Nobbnr: 57321880
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MEISELHAMMERE 

Meiselhammer XGT®

HM001GZ02
40V max • SDS-Max • 18 mm • 9,4 J
Kompakt XGT® meselhammer med tilsvarende kraft som en 1100W 
ledningsmaskin. Soft start reduserer eksponering for vibrasjon og gir 
kontrollert oppstart. Effektiv vibrasjonsreduksjon gir meget lave 
vibrasjonsverdier. AWS blåtanntilkobling til støvsuger er mulig. XGT® 
batteriteknologien gir mye kraft og tåler tøff bruk. Maskinen har 
bryterlås slik at du slipper belastningen med å holde avtrekkeren inne. 
Meieselen kan roteres 360 grader med 12 innstillinger slik at du 
enklere får en god arbeidsstilling. Hastigheten justeres med et 
nummerisk hjul fra 1-5. Leveres i koffert uten batterier og lader.

5.190,-
6.488,- ink. mva
Nobbnr: 58065204

Meiselhammer
HM1512
1 850 W • 28,6 mm • 1 300 min-¹
Kraftig meiselhammer med lave vibrasjonsverdier. Den egner seg til meisling 
av gulv og liknende. Enkel og lett tilgjengelig skyvebryter ved håndtaket og 
lave vibrasjonsverdier. Servicelampe lyser ca 8 timer før kullbørstene bør 
skiftes. Kraftig maskin til større meiseljobber.

10.990,-
13.738,- ink. mva
Nobbnr: 58102221

Meiselhammer XGT®

HM002GZ03
40V max X2 • SDS-MAX • 18 mm • 20,9 J
En meget kraftig maskin med 20,9 joule slagkraft som bruker 2x40V 
batterier. AWS blåtanntilkobling til støvsuger er mulig. HM002G har 
konstant hastighetskontroll som automatisk gir mer kraft til motoren for 
å opprettholde hastigheten ved tung belastning. Maskinen har XGT® 
teknologien for å tåle høy belastning over tid, AVT anti-
vibrasjonsteknologi. En meget godt egnet meiselhammer for 
profesjonelle. 
Leveres i koffert uten batteri og lader.

7.890,-
9.863,- ink. mva
Nobbnr: 58065212

Meiselsett SDS-MAX
E-04927
PREMIUM SELVSLIPENDE 5 MEISLER
Det medfølger 2x spissmeisel, 2x 25mm flatmeisel, 
1x 40mm flatmeisel. Lengde 400 og 380mm. Settet brukes til alle 
normale meisleoppgaver i betong. Meislene er selvslipende, har lang 
levetid og en utforming som gir meget effektiv meisling.

990,-
1.238,- ink. mva
Nobbnr: 56884145
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DIVERSE MASKINER - XGT

Kombihammer XGT®

HR005GZ01
40V max • SDS-Max • 40 mm • 8 J
Maskinen er spekket med HMS funksjoner. Den har meget gode 
Makita AVT antivibrasjonsfunksjoner, AFT momentkontroll hvis 
boret kiler seg, AWS Bluetooth kobling til støvavsug. det optimale 
valget for krevende oppgaver. Maskinen leverer opptil 2 900 BPM 
og rotasjonshastighet opp mot 500 min-¹. To moduser velges fra 
bryteren på toppen av maskinen. Meisling og slagboring. Meget 
lave vibrasjonsverdier, 8 joule slagkraft og fin balanse. Borer opp til 
40mm hull i armert betong og egner seg godt på større prosjekter. 
Sammen med SDS-MAX Nemesis bor får du optimal ytelse. 
Z01-modell leveres i koffert uten batterier og lader.

9.790,-9.790,-
12.238,- ink. mva
Nobbnr: 57814865

Dykkertpistol XGT®

FN001GZ
40V max • 15 - 40 mm • 1,2 mm / 18Ga
Praktisk 40V dykkertpistol til listing og liknende arbeid med 1,2 mm 
dykkert. Drives med fjærsystem som skyver frem dykkert ved avfyring. 
Maskinen kan ikke avfyres uten dykkert i magasinet slik at man unngår 
å skade treverket ved tomskudd. Velbalansert og lett maskin. 
Z-modell leveres i eske uten batteri og lader.

5.190,-
6.488,- ink. mva
Nobbnr: 58065193

Kombihammer XGT®

HR006GZ
40V max X2 • SDS-MAX • 52 mm • 21,4 J
En meget kraftig kombihammer spekket med HMS-funksjoner for å 
ivareta brukeren. Vibrasjonsreduksjon (AVT), aktiv feedback teknologi 
som stanser motoren hvis boret kiler seg fast (AFT) og mulighet for 
bluetooth tilkobling til Makita støvsuger (AWS). Automatisk justering 
av kraften slik at maskinen opprettholder hastigheten ved krevende 
arbeid. Håndtak er adskilt fra motordelen med et fjærsystem slik 
at vibrasjoner ikke går direkte videre til brukerens hender. XGT® 
teknologien gjør at kombihammeren tåler høy belastning over tid. 
Maskinen egner seg meget godt til profesjonell bruk. 
Leveres i koffert uten batteri og lader.

12.690,-12.690,-
15.863,- ink. mva
Nobbnr: 58065223
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SAGING

Sirkelsagblad 260x30mm, 60T
B-67234
Efficut • T.C.T. • 260x30mm • 60 T • tre
ATAFR tanning med 60 sagtenner gir en kombinasjon av raske kapp og 
pene snitt. 
Sagbladet har hardmetalltenner for lang levetid. Tennene er kun 2,15mm 
brede som gir meget effektive kutt, tannen er buet for å effektivt transportere 
bort spon og de er ekstra spisse for å gi fint og presise kutt.

690,-
863,- ink. mva
Nobbnr: 55905303

Kapp- og gjærsag
LS1019L
1 510 W • 260 mm • 3 200 min-¹
Kapp- og gjærsag med lasersikte og solid dobbel glidemekanisme som gir 
stabile og presise kutt. Glidemekanismen er utformet slik at man kan sette 
sagen helt inntil vegg. Kapasitet på 91x279/68x310mm ved 90 graders kutt. 
Meget godt støvavsug og presisjon for alle typer oppgaver. Sagen kan legges 
48 grader til venstre og høyre, enten med stopp på faste vinkler eller helt fritt. 
Den kan også svinges 60 grader begge veier, enten med stopp på faste vinkler 
eller helt fritt. Ved tilkobling av støvsuger samles sagspon opp på to steder, 
dette er meget effektivt.

7.590,-
9.488,- ink. mva
Nobbnr: 53325175

Deep and Exact Cutting Technology

Støvsuger
VC2512L
1 000 W • 210 mbar • 25 l • L-klasse
Lett og kompakt våt/tørr støvsuger for generell bruk. Filteret renses 
med ett tastetrykk. Automatstart av støvsuger ved tilkobling av elek-
troverktøy. 25-liters plastbeholder. Filterklasse ”L”. Med Push&Clean 
rensesystem - automatisk rensing av filter.

2.390,-
2.988,- ink. mva
Nobbnr: 52247958

Støvsuger
VC3012M
1 500 W • 250 mbar • 30 l • M
Effektiv M-klassifisert støvsuger. Brukes til vått og tørt, til rengjøring 
og som støvavsug til maskiner. Egner seg godt til betong-, gips- 
og pussestøv Justerbar sugeeffekt og autostartfunksjon ved 
tilkobling til verktøy, 30 liters beholder og filterrens ved et 
enkelt trykk på en knapp. 
Leveres med slange, rør og gulvmunnstykke.

5.290,-
6.613,- ink. mva
Nobbnr: 44257825

Bluetooth adapter AWS
199773-1
WUT02 • AWS
Med dette adapteret kan du koble Makita AWS batterimaskiner til de fleste 230V ledninsstøvsugere som har ”auto” funksjon. Enkelte Makita batteri-
maskiner er merket AWS og har Bluetooth sender som kan kommunisere med Makita støvsugere med AWS Bluetooth mottaker. Dette gjør at 
støvsugeren starter når maskinen går, og stopper når maskinen stopper. 
Adapteret plugger du rett i kontakten på støvsugeren og støvsugeren vil starte og stoppe sammen med maskinen du har linket opp til adapteret. Du 
kan linke opp inntil 10 maskiner samtidig på adapteret. Dette gjør at du kan bruke et større utvalg støvsugere med andre egenskaper, større beholder 
og større kraft enn de som leveres AWS-klare. I brukermanualen er det beskrevet prosess for å finne riktig kanal som egner seg til støvsugeren.

1.190,-
1.488,- ink. mva
Nobbnr: 58102285
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HÅNDVERKTØY OG BITS

Verktøysett 120 deler
E-06616
Koffert som inneholder assortert utvalg bits, bitsholdere, piper, pipe-
tilbehør, skraller, skrutrekker, umbrako, fastnøkler og overganger. Med dette 
verktøysettet har man et ryddig og godt utvalg verktøy for diverse 
monteringer i hjemmet.

1.199,-
1.499,- ink. mva
Nobbnr: 58065295

Verktøysett 221 deler
E-10883
Koffert som inneholder assortert utvalg bits, bitsholdere, piper, pipe-
tilbehør, skraller, skrutrekker, umbrako, fastnøkler og overganger. Med dette 
verktøysettet har man et ryddig og godt utvalg verktøy for diverse 
monteringer i hjemmet.

1.799,-
2.249,- ink. mva
Nobbnr: 60003218

Borsett 9 stk
D-71962
Borsettet med 5, 6 og 8mm bor til 
mur, tre og metall, leveres i en 
kompakt og oversiktelig plastboks.

99,-
124,- ink. mva
Nobbnr: 60001654

Metallborsett
D-72855
HSS-Tin • 1.5 - 6.5 mm, 13 stk
HSS-TIN bor er belagt med et lag 
titannitrid som forlenger levetiden 
til boret.

95,-
119,- ink. mva
Nobbnr: 57932942

Borsett 5 stk
D-72861
Tre • 4 - 10 mm, 5 stk
Trebor som egner seg godt for 
mindre dimensjoner hull. 

55,-
69,- ink. mva
Nobbnr: 57932957

Murborsett
D-72877
TCT • 2 - 8 mm, 6 stk • mur
Murbor med rund tange kan brukes 
med slagdriller for å bore mindre 
dimensjoner i mur og betong.

69,-
86,- ink. mva
Nobbnr: 57932961

Bitssett
E-03567
1/4” • 11 stk
Settet inneholder PH1, PH2 ,PH3, 
PZ1, PZ2, PZ3, T15, T20, T25, T30 
bits og 50 mm bitsholder.

279,-
349,- ink. mva
Nobbnr: 57914254

Bitssett
E-03573
1/4” • 11 stk
Settet inneholder PH2, PZ1, PZ2 x 
2, PZ3, T20, T25, T30, SL4, SL6 
bits og 50 mm bitsholder.

279,-
349,- ink. mva
Nobbnr: 57914265

Ultramag bitsholder
E-03414
79 mm • 1/4”
 

89,-
111,- ink. mva
Nobbnr: 57906164

Bitsholder
E-03399
68 mm • 1/4”

79,-
99,- ink. mva
Nobbnr: 57906145

Bitsholder
E-03408
150 mm • 1/4”

99,-
124,- ink. mva
Nobbnr: 57906153

Magboost bitsmagnet
E-03442

39,-
49,- ink. mva
Nobbnr: 57914197

Impact Premier Bitssett

Bor- og bitssett
B-36192
48 deler
 

290,-
363,- ink. mva
Nobbnr: 60001647

Bor- og bitssett
E-10730
102 deler
Inneholder en rekke av de mest brukte min-
dre dimensjonene av metallbor, murbor og 
trebor, samt utvalgte flatbor og hullsager.

590,-
738,- ink. mva
Nobbnr: 58065280
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HÅNDVERKTØY

Skrallesett 1/4”
B-65567
4-13mm • 34 deler
Brukes til å feste bolter og muttere, 
samt skruer med Torx hode.

519,-519,-
649,- ink. mva
Nobbnr: 56385912

Gjengesett skralle
B-65838
M3-M12 • 40 deler
Brukes til å lage innvendig gjenger 
og rense utvendig gjenger.

1.599,-1.599,-
1.999,- ink. mva
Nobbnr: 56386173

Skiftenøkkel- og skrallesett
B-65458
SETT MED 11 DELER
Inneholder 10 gjennomgående piper og en skiftenøkkel som har skral-
lefunksjon i enden. Pipene har utforming som passer til både SAE og 
Metrisk system. Kan også brukes på HEX, 12-point, Square, E-T, Spline 
og delvis avrunded HEX. Skiftenøkkelen har både metriske og SAE mål.

459,-459,-
574,- ink. mva
Nobbnr: 56385836

Hammer
B-65779
Solid 20 oz hammer med 
antivibrasjonshåndtak og gripeklo 
for å løsne spiker.

559,-559,-
699,- ink. mva
Nobbnr: 56386120

Skiftenøkkel 10”
B-65470
Ø35 mm • 250 mm
Med klemhåndtak. Brukes til å 
feste bolter og muttere. Har både 
metriske og SAE mål.

359,-359,-
449,- ink. mva
Nobbnr: 56385840

Knivblader, 10 stk
P-90598
Brukes med foldbar kniv. 
Når et knivblad begynner å bli sløvt 
kan du snu det og bruke andre siden 
av bladet.

39,-39,-
49,- ink. mva
Nobbnr: 55028324

Målebånd, 10 m
B-57168
Tosidig avlesning, magnetkrok og 
beskyttelse rundt kroken når måle-
båndet ikke er i bruk. Målebåndet 
kan strekkes 2.2m uten støtte.

359,-359,-
449,- ink. mva
Nobbnr: 54123474

Målebånd, 7,5 m
B-68351
Tosidig avlesning, magnetkrok og 
beskyttelse rundt kroken når måle-
båndet ikke er i bruk. Målebåndet 
kan strekkes 2.2m uten støtte. 
henger med en sikkerhetsline på 
en belteklips.

559,-559,-
699,- ink. mva
Nobbnr: 56560064

Skrallenøkkel
B-65523
Sett med 8 doble skrallenøkler. 
Leveres med 8,10,12,13,14,15,17,
19mm doble skrallenøkler. Brukes til å 
feste bolter og muttere.

759,-759,-
949,- ink. mva
Nobbnr: 56385874

Målebånd 7,5 m
B-57152
Tosidig avlesning, magnetkrok og 
beskyttelse rundt kroken når måle-
båndet ikke er i bruk. Målebåndet 
kan strekkes 2.4m uten støtte.

279,-279,-
349,- ink. mva
Nobbnr: 54123466

Kniv, foldbar
B-65501
Godt egnet for å kappe tepper, 
andre gulvbelegg og liknende. 
Leveres med et tosidig blad. 

159,-159,-
199,- ink. mva
Nobbnr: 56386464


