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V I N T E R K A M PA N J E 2 0 18/2019
1. november – 31. januar

RADIO DAB+ DMR110
Markedets mest solgte håndverkerradio! Robust DAB+radio for byggeplassen. Genial på jobben eller i garasjen.
AUX-inngang og LCD-skjerm. Fungerer med 7,2 – 18V batterier, også de nye 10,8V slide-in-batteriene, eller
medfølgende strømadapter. Radioen leveres uten batteri og lader.

1490,-

EL NR

PRODUKTNAVN

8835968

Radio DAB+ DMR110

MOMENTSKRUTREKKER 7,2V DF012DSJ
Kan kjøres i revers
og brukes i rett eller
vinklet posisjon
1/4” bitsinnfesting

21 momentinnstillinger
LED-arbeidsbelysning

Leveres med 2stk 7,2V/1,0Ah
batterier og lader.

MOMENTSKRUTREKKER 7,2V DF012DSJ
Batteridrevet 7,2V momentskrutrekker med 1/4” bitsfeste og 21 momentinnstillinger. Leveres med 2stk
7,2V/1,0Ah batterier og lader. Ladetid ca 30min.
Brukerfordeler:
Auto-stop clutch: stopper når dreiemomentet er nådd
• Kan kjøres i revers og brukes i rett eller vinklet posisjon
• 1/4” bitsinnfesting og LED-arbeidsbelysning

•

•

1590,-

•
•

Turtall (min-1) 0-200/0-650, maks moment hard/myk
3,6/5,6Nm
21 momentinnstillinger
Vekt 0,55kg, dimensjoner (LxBxH) 279 x 43 x43mm.

EL NR

PRODUKTNAVN

8822456

Momentskrutrekker 7,2V DF012DSJ

COMBOKIT 18V ELB200V
Et flott sett som leveres med borskrutrekker BL m/slag DHP481RTJ og borskrutrekker DDF083Z.
Settet inneholder også 2 stk 5Ah batterier og en hurtiglader. Leveres i en stablebar koffert.
DHP481RTJ:
Børsteløs motor - vedlikeholdsfri og lengre levetid
• Slagborfunksjon gjør det mulig å bore i steinmaterialer
• LED-arbeidsbelysning
• Girkonstruksjon i metall gir lang levetid
• Batteribeskyttelse skåner batteri og maskin mot
overbelastning
• Lavt strømforbruk takket være børsteløs motor
•

5490,-

DDF083Z:
Børsteløs motor og kompakt design
• Lavt strømforbruk takket være børsteløs motor
• 1/4” bitsinnfesting
• LED-arbeidsbelysning
• Ideell til arbeid på trange steder
• Smalt håndtak gjør den smidig å arbeide med
• Batteribeskyttelse skåner batteri og maskin mot
overbelastning
• Girkonstruksjon i metall gir lang levetid
•

EL NR

PRODUKTNAVN

8876260

Combokit 18V ELB200V

BATTERI 18V BL1850
18V batteri med 5Ah kapasitet. Batteri for alle 18V modeller i Makita sortimentet. Li-ion batterienes levetid er
tre ganger så lang som konvensjonelle batterier. 40% lettere vekt uten tap av effekt. Ladetid med hurtiglader
DC18RC er ca 45minutter.

990,2

EL NR

PRODUKTNAVN

8876093

Batteri 18V BL1850

VERKTØYRYGGSEKK TECH PAC
Veto Pro Pacs Tech Pac er en svært slitesterk verktøyryggsekk, designet spesielt for profesjonelle håndverkere
som med jevne mellomrom har må klatre stiger eller gå lange avstander med mye oppakning. Med 56
innvendige og utvendige lommer har Tech Pac god plass til håndverktøy, instrumenter, elektroverktøy og annet
utstyr du skulle trenge. Tech Pac har i tillegg et innovativt hurtigutløserhåndtak som både gir enkel tilgang til
det største verktøyrommet, samt reduserer belastningen på skulderstroppene
Brukerfordeler:
To adskilte oppbevaringsrom med god plass
• Vanntett bunn

•

•

2290,-

Festeanordning for separate verktøytasker eks. TP3,
TP4, MB, MB2.

EL NR

PRODUKTNAVN

8876184

Verktøyryggsekk Tech Pac

VERKTØYTASKE TP3
Veto Pro Pacs TP3 er en svært slitesterk og kompakt verktøytaske med 15 lommer designet for instrumenter og
dine mest brukte håndverktøy. Om ønskelig kan den enkelt hektes på en hvilken som helst Veto Pro Pac sekk
eller bag for enkel transport.
EL NR

PRODUKTNAVN

8876176

Verktøytaske TP3

490,-

SKRUTREKKERSETT 1000V 6 STK
Skrutrekkersett fra PB Swiss i Sveitsisk kvalitetsstål. Godkjent VDE gjennom IEC/EN 60900:2004. Håndtak og
isolering er i semi-hard plast, med textur for godt grep. Baksiden på alle PB Swiss-trekkere har fargekode for
type og god merking for størrelse. Settet inneholder: Flat: 3-3,5-4-5,5mm PH1 og PH2.
EL NR

PRODUKTNAVN

8840755

Skrutrekkersett 1000V 6 stk

449,3

KRYMPETANG ENDEHYLSER 0,08-16MM²
En høykvalitets og presis hexagonal krympetang produsert i Tyskland, for isolerte eller uisolerte endehylser.
Krymper enkelt endehylser fra 0,08-16mm² uten å måtte justere på tanga. Takket være waierlokatoren, treffer
man riktig for hver krymping. Tanga passer like godt både høyre- og venstrehendte.

1090,-

EL NR

PRODUKTNAVN

8822402

Krympetang endehylser 0,08-16mm²

E-RANGER VERNEHJELM
Den tekniske utviklingen av vernehjelmer har ikke vist mye fremgang siden sekstitallet, med enkeltvegghjelmer som har dominert markedet. Med de tyskproduserte RANGER- hjelmene, har de et nytt design som
bygger på teknologien fra bilindsutrien og kollisjonstester. Hjelmene har en Crash Zone” integrert på toppen,
nøyaktig der hvor slag mest sannsynlig vil finne sted. “Crash Zone” er en dobbel vegg som blir komprimert og
deformert ved slag fra eks. fallende gjenstander. Denne absorberer energien og reduserer kollisjonsenergien
som blir videresendt fra hjelmskallet til selen innvendig i hjelmen. RANGER-hjelmene gir derfor et høyt
beskyttelsesnivå for brukeren. Fåes i fargene, hvit, gul, oransje, rød, blå og grønn.

429,-

Tekniske data:
• Hjelmen er produsert i i UV-bestandig ABS plast
• Testet og sertifisert i hht. den Europeiske normen for
sikkerhetshjelmer EN 397
• Ventilasjonshull
• 6 punkts sele med selvutløsende hakerem, allergifri pH

•
•
•

EL NR

PRODUKTNAVN

8822420

E-Ranger vernehjelm

7 og vaskbar
Enkel enhånds strammesystem
Egne spor for montering av hørselvern og LED-lys
Innfellbare vernebriller fåes også til ROCKMAN, klart +
sotet glass. Se El.nr 8822429 og 8822430.

A Sonepar Company
www.otranorge.no

Vi tar forbehold om trykkfeil, evnt. forsinkede vareleveranser og at varene kan bli utsolgt.
Kampanjeprisene er nettopriser og gir ikke bonuser. Tilbudene gjelder
f.o.m. 01.11.2018 t.o.m. 31.1.2019, eller så langt lageret rekker.
Prisene er eks. mva og fraktsonetillegg, inkl. miljøgebyr.
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