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NIEUWS

NOG MEER HELLA PRODUCTEN 
VERKRIJGBAAR 
De samenwerking tussen Alliance Automotive Trading en HELLA Benelux krijgt nog meer verdieping. 
In 2017 werden de Hella Pagid remdelen al aan het assortiment toegevoegd, in 2018 is een grote hoe-
veelheid HELLA elektronica op voorraad gekomen, en nu volgen ook voertuigspeci�eke verlichting 
– koplampen, achterlichten – en universele verlichting.

Met deze uitbreiding zijn er nu meer dan 17.000 HELLA producten verkrijgbaar. 
Deze producten kunt u vanaf 1 maart 2020 bestellen via uw verkooppunt. Alle vertrouwde HELLA 
producten zijn hierdoor makkelijk en snel op één plek te bestellen. Daarnaast zijn deze artikelen, 
gerelateerd aan courantheid, ook op de depots beschikbaar.

TECH360 & HELLA
De vergaande samenwerking met Hella is ook terug te vinden in de ondersteuning die Hella als pref-
fered partner biedt aan TECH360. TECH360 is een compleet pakket dat bestaat uit technische onder-
steuning, trainingen en een pass-thru oplossing beschikbaar voor alle aangesloten garagebedrijven. 
Door je als garage bij TECH360 aan te sluiten, ben je voorbereid op de toekomst in relatie tot nieuwe 
ontwikkelingen op het gebied van commercie, diagnose, techniek, kennis en training.

2Meer dan alleen onderdelen voor auto- & industrie!
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Q U A L I T Y

CO

NTROLLED

CO

NTROLLED

NIEUW IN HET ASSORTIMENT: 
BRANDSTOF RETOURLEIDINGEN
De retourleiding wordt direct op de injector gemonteerd en brengt de overtollige brandstof terug 
naar de brandstoftank.Deze leidingen moeten worden gedemonteerd bij het vervangen van de injector, 
maar ook bij diverse andere werkzaamheden aan de motor.

Door ouderdom en/of demontage kan het voorkomen dat de aansluitingen breken of gaan lekken.

We hebben een breed scala aan voertuigspeci�eke reparatiesets op voorraad, 
te vinden in het menu van Parts360 onder Brandstof à Retourleiding 

• De perfecte aanvulling op ons breed assortiment dieselinjectoren

• Geteste veiligheid en kwaliteit

• Snelle reparatie

Metzger retourleidingen:
De beste kwaliteit voor maximale veiligheid

3Meer dan alleen onderdelen voor auto- & industrie!



4 5Onderdeel van Alliance Automotive Trading Onderdeel van Alliance Automotive Trading

ASSORTIMENTS AANVULLING
Uw grossier breidt dagelijks het assortiment uit.  Ook met artikelen die (nog) niet verkrijgbaar zijn via de bekende reguliere 

merken maar wel al met regelmaat vervangen moeten worden. Hier een kleine greep uit het assortiment.

ALARMLICHTSCHAKELAAR
OE nummer: 6490 NG
Bekend onder de VTEC253

Peugeot 107/Citroen C1/Toyota Aygo. Gebouwd vanaf 2005

LUCHTFILTER
OE nummer: 95B129620
Bekend onder de VTEC254

Porsche Macan (95B). Gebouwd vanaf 2014

REMBLOKKENSET ACHTER
OE nummer: 42539412
Bekend onder de VTEC215

Opel Mokka (J13). Gebouwd vanaf 2018

BRANDSTOFFILTER
OE nummer: 31679237
Bekend onder de VTEC217

Volvo XC40. Gebouwd vanaf 2017

REMBLOKKENSET VOOR
OE nummer: 42566753
Bekend onder de VTEC056

Opel Mokka (J13). Gebouwd vanaf 2018

4Meer dan alleen onderdelen voor auto- & industrie!
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Voorziet 95% van het wagenpark
Eenvoudige montage met een bootgun
12x RVS klemband lang, 12x MoS2 vet 50gram
12x RVS klemband kort, 12x universele ashoes

UNIVERSELE ASHOEZEN

ASSORTIMENT FUSEEKOGELHOEZEN

Art.nr. Afmeting Omschrijving Aantal

08.382512 25x12mm Flex klemring 10x
08.383012 30x12mm Flex klemring 10x
08.383513 35x13mm Flex klemring 10x
08.383715 37x15mm Flex klemring 10x
08.383313 33x13mm Vaste klemring 6x
08.383413 34x13mm Vaste klemring 6x

Art. nr. 08.3812.0

42.-

Art. nr. 08.382500

55.-

6 SOORTEN 52 STUKS TOTAAL!

ERBA ROLMETER 
Art. nr. Omschrijving Prijs p/s

ERBA 3323 ERBA ROLMETER 30 METER 11,90

ERBA 3333 ERBA ROLMAAT 3 METER 1,90

ERBA 3335 ERBA ROLMAAT 5 METER 3,90

ERBA 3338 ERBA ROLMAAT 8 METER 5,90

Art. nr. 300.0535

32.50

REMSCHIJVEN 
SCHUIFMAAT 
• 0-60MM

BOOTGUN ASHOESSPREIDER V3.0
Art. nr. BG-111

99.-

GRATIS ACCU DISPLAY!
BIJ 12 STUKS BOSCH ACCU’S IN DE MIX

GRATIS HAAKSE SLIJPER!
BIJ 6 STUKS BOSCH ACCU’S IN DE MIX

*Zolang de voorraad strekt

5Meer dan alleen onderdelen voor auto- & industrie!
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DRAPER STOFZUIGER 
1600W 30 LITER
Geschikt voor zowel droge als natte ondergrond, 
multifunctioneel inzetbaar, RVS tank en +/- 
5m kabel. Voorzien van opbergruimte met 
diverse accessoires en toebehoren (35mm). 

GRATIS REPSOL DEALER BORD 
BIJ AFNAME VAN 800L BULKOLIE
Art. nr. RP050

P20+ REMONTLUCHTER AREX
De betrouwbare all-rounder in de alledaagse werkplaats

Het verrijdbare remontluchtings apparaat P20+ neemt de 
remvloeistof direct uit de originele 5 tot 20 liter verpakkingen. 
Het bijvullen van de vloeistof is niet nodig.
Het verrijdbare apparaat kan probleemloos 
door één persoon bediend worden
Het heeft een traploos instelbare drukregelaar en een 
universele rubberen kegel met geïntegreerde zeef.
Voor ABS, ESP, EDS en SBC geschikte hydraulische pomp
Pulserende vloeistofstroom om luchtbellen uit het remsysteem te drukken
Automatische afslag bij lege verpakking
Drukloos ontkoppelen van het voertuig
Geen ontluchting nodig, wanneer de verpakking wordt gewisseld
Adapters voor alle gangbare voertuigtypen verkrijgbaar

Goedgekeurd door Daimler AG en aanbevolen door BMW AG
Leveromvang: Apparaat met adapter E20 

Art. nr. 39.RO1920   

895.-

KLANN VEER EN SCHOKBREKER STATION
Veerspaninrichting stationair (Pat). 
Universeel geschikt voor bijvoorbeeld veer- en 
dempingspoten met standaardveren, rechts of links veren, 
excentrische veren of veerplaten, conische veren, laag 
aantal windingen, sterke of verschillende veerafstand 

Voordelen: 
Universeel gebruik! Het speciale ontwerp van de behuizing/steun 
voor de veerbekers, armen en zwenkbalk maakt het mogelijk 
om alle hierboven genoemde veerpootjes of schokdempers 
snel, professioneel en veilig te repareren. Geen schade aan de 
schokdemperbuis! De behuizing van de schokdemperbuis op de 
houder kan door middel van een instelknop snel worden aangepast 
aan de overeenkomstige buisdiameter. (De verstelbare klemstaven 
moeten evenwijdig aan elkaar zijn). Plastic klembekken. Bediening 
door één enkele monteur! Alle handelingen kunnen door één 
persoon worden uitgevoerd. Houdtoestel voor schokdemperbuis 
met snelspaninrichting en bediening met één hand. 

Art. nr. KL-5501       

2.395

Art. nr. D48878  

95.-

OP = OP!

R134A AIRCOGAS 12 KG
Geen statiegeld
Beperkte voorraad!

SCHERP GEPRIJST

225.-
Prijs per stuk excl. btw.

235.-
Prijs per stuk excl. btw.

PER STUK PER 2 STUKS

6Meer dan alleen onderdelen voor auto- & industrie!
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WINNTEC WHEELASSIST
Winntec Wheelassist - Y472270 in Gereedschap / Heffen, hijsen 
en klimmen / Garagekrikken en assteunen / Assteunen

Ideale werkplaatshulp bij het monteren en demonteren van wielen. Voorzien van krachtige 
gasveren waarmee met minimale kracht de gewenste werkhoogte exact instelbaar is. 
Wielen zijn eenvoudig op en af te rollen mbv de oprijplaat. 

De 2 rollen waar het wiel op rust, maakt nauwkeurig roteren mogelijk. 
Verder hebben deze ook een glijfunctie, waardoor het mogelijk is het wiel de laatste 
cm’s geleidelijk naar de naaf te duwen tot de gewenste positie is bereikt.
Max draaglast 60kg/ gewicht 42kg/ breedte 685mm/ hoogte 1800mm

Art. nr. Y472270  

625.-

LUCHTHYDRAULISCHE WERKPLAATSPERS 
MET VOETBEDIENING 30 TON
Onmisbaar voor het rechtmaken, buigen, persen, ponsen enz.
Ideaal voor het aanbrengen of verwijderen van bouten, lagers en assen.
Alle persen zijn uitgerust met een schroefspindel voor een snel contact 

ingetrokken wanneer de ontlastklep wordt geopend.

Capaciteit 30 Ton
L 890mm x B 490mm x H 1920 mm
Gewicht: 180KG
Verlenging met schroef: 75 mm
Manometer
Instelbare tafel
Set van V-blokken meegeleverd
Elektrostatisch gepoedercoat

DELTACH DIAGNOSEWAGEN
Afmeting 500x 500x 1117mm (lxbxh) - 512000 in Gereedschap 
/ Merken / Deltach gereedschap / Gereedschapswagens

Materiaalsoort: Metaal
Lengte (mm): 500
Breedte/ (mm): 500
Hoogte (mm): 1117
Gewicht (kg): 43

Art. nr. 512000-DELTA  

385.-

Art. nr. PRP30G  

1.549

7Meer dan alleen onderdelen voor auto- & industrie!
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XENUM GUIDE

    XENUM   7

DOE GEEN 
SCHONE 
OLIE IN EEN 
SMERIGE 
MOTOR!
Lange verversingsintervallen 
zijn tegenwoordig legio. Echter 
is het meer dan eens gebleken 
dat zelfs de beste long drain 
oliën vaak niet bestand zijn 
tegen deze zware beproeving. 
Zelfs de grootste en meest 
gerenommeerde fabrikanten 
kennen zware problemen met 
erg kostelijke gevolgen. Er zijn 
maar 2 oplossingen: ofwel de 
verversingsinterval halveren, 
ofwel de motor grondig reinigen 
alvorens men verse olie toevoegt.

Xenum M-Flush is het ideale 
product hiervoor omdat het werkt 
met dezelfde detergerende 
additieven die men in de 
motorolie standaard vindt.
Menig concurrenten gebruiken 
een solvent met als gevolg dat 
dit niet enkel reinigt, maar ook de 
olie�lm vernietigt. Hierdoor kan 
motorschade ontstaan tijdens het 
reinigingsproces.

M-FLUSH, DE VEILIGE 
INTERNE REINIGING VAN UW 
MOTOR.

is het ideale 
product hiervoor omdat het werkt 

dezelfde detergerende 
additieven die men in de 
motorolie standaard vindt.
Menig concurrenten gebruiken 
een solvent met als gevolg dat 
dit niet enkel reinigt, maar ook de 
olie�lm vernietigt. Hierdoor kan 
motorschade ontstaan tijdens het 

REF. 1L. 3345001
350 ml. 3161350

XENUM REINIGING ACTIEPAKKET
3x Xenum M-Flusch 
3x Xenum Complex Diesel System Cleaner
3x Complex Petrol System Cleaner 
+ GRATIS 3X XENUM CLIMAIR GO ACTIEPAKKET SETPRIJS

82.-M-FLUSH
Hoog geconcentreerde 
motorolie reiniger vrij van 
solventen. Ontworpen om 
de motor intern te reinigen 
alvorens een olieverversing 
uit te voeren.
Art. nr 3161350

COMPLEX DIESEL 
SYSTEM CLEANER
Geavanceerd multifunctioneel 
dieselbrandstofadditief dat zorgt 
voor een algemene stijging van 
de motorprestaties en de optimale 
werking van de uitlaat nabehande-
ling systemen garandeert.
Art. nr. 3031301

COMPLEX PETROL 
SYSTEM CLEANER
Verbetert de werking van 
het brandstofsysteem en de 
algemene prestaties van de 
benzinemotor en het uitlaatna-
behandelingssysteem. Reinigt 
en smeert injectoren, kleppen en 
het volledige brandstofsysteem.
Art. nr 3024301

CLIMAIR GO
Een verontreinigde airconditioning 
en verwarming/verdamper kan 
stinkende, gezondheidsbedrei-
gende schimmel en deposito’s 
veroorzaken. Gebruik XENUM 
CLIMAIR GO om het airconditio-
ning- en verwarmingssysteem te 
verfrissen.
Art. nr. 4267150

COMPLEX PETROL 
SYSTEM CLEANER
Verbetert de werking van 
het brandstofsysteem en de 
algemene prestaties van de 
benzinemotor en het uitlaatna-
behandelingssysteem. Reinigt 
en smeert injectoren, kleppen en 
het volledige brandstofsysteem.

CLIMAIR GO
Een verontreinigde airconditioning 
en verwarming/verdamper kan 
stinkende, gezondheidsbedrei
gende schimmel en deposito’s 
veroorzaken. Gebruik XENUM 
CLIMAIR GO om het airconditio
ning- en verwarmingssysteem te 
verfrissen.
Art. nr. 4267150

82.-COMPLEX DIESEL 
SYSTEM CLEANER
Geavanceerd multifunctioneel 
dieselbrandstofadditief dat zorgt 
voor een algemene stijging van 
de motorprestaties en de optimale 
werking van de uitlaat nabehande-
ling systemen garandeert.

Hoog geconcentreerde 
motorolie reiniger vrij van 
solventen. Ontworpen om 
de motor intern te reinigen 
alvorens een olieverversing 

COMPLEX DIESEL 
SYSTEM CLEANER
Geavanceerd multifunctioneel 
dieselbrandstofadditief dat zorgt 
voor een algemene stijging van 
de motorprestaties en de optimale 
werking van de uitlaat nabehande
ling systemen garandeert.
Art. nr. 3031301

COMPLEX PETROL 

3X

3X

3X

GRATIS!

3X

8Meer dan alleen onderdelen voor auto- & industrie!



Smering wordt meer en meer een specialisme. Kies 
daarom voor de expertise en ondersteuning van de 
enige onafhankelijke smeermiddelfabrikant in Nederland. 
Wij bieden u de Eurol Service Point garageformule, een 
eigentijdse totaaloplossing voor uw bedrijf waarmee we u, 
naast technische en commerciële trainingen, ondersteuning 
bieden op het gebied van sales, garage-inrichting en 
marketing. Meer weten? Kijk op www.eurol.com/servicepoint

EUROL 
SERVICE POINT 
Meer rendement uit 
smeermiddelen

NIEUW
!

9Meer dan alleen onderdelen voor auto- & industrie!



*Geldt alleen voor olieproducten en additieven. 
Pro� teer van deze actie door contact op te nemen met Novatech 
via info@novatech-aip.nl of telefoonnummer (0513) 68 12 00.

VOORBEELD VAN PRODUCTPAKKET

12 X 1L EUROL SYNTENCE 5W-30
E100062-1L

12 X 1L EUROL FLUENCE DXS 5W-30
E100076-1L

12 X 1L EUROL ULTRANCE PSA 0W-30
E100018-1L

12 X 1L EUROL FORTENCE 5W-30
E100065-1L

6X 250ML EUROL PETROL SYSTEM CLEANER
E802512-250ML

6X 250ML EUROL DIESEL INJECTION CLEANER 
E802492 -250ML

DISPLAYACTIE
Gratis Eurol display 
bij afname van 54 liter 
automotive productpakket*

Voorbeeld ter illustratie. Productpakket is naar wens aan 
te passen.

*Geldt alleen voor olieproducten en additieven. 

automotive productpakket*

GRATIS 
DISPLAY

10Meer dan alleen onderdelen voor auto- & industrie!
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HM LEKBAK KUNSTSTOF 
2 VATEN 200L
Geschikt voor 2 stuks 200 liter vaten

VATENLEKBAK 
1340X850X340MM
Blauw gelakte, stalen lekbak t.b.v. opslag
van diverse milieubedreigende (vloei)
stoffen. Geschikt voor twee vaten van
200 / 209 L, voorzien van verzinkt stalen
maasrooster.

Art. nr. 19 802

289.-

Art. nr. 10001328

559.-

Art. nr. Omschrijving Prijs p/s

9LTR GARAGEBAK 29X29X13CM 9L. 2,75

20LTR GARAGEBAK 60X40X12CM 20L. 5.-

40LTR GARAGEBAK 65X40X18CM 40L. 12.-

65LTR GARAGEBAK 65X45X27CM 65L. 17.-

90LTR GARAGEBAK 75X46X32CM 90L. 20.-

OLIE OPVANGBAKKEN
Stabelbare zwarte polyethyleen opvangbakken
voor de meest uiteenlopende
chemische vloeistoffen

Art. nr. 9018017

249.-

HM DRUMDOLLY BASIC 3:1 
VATPOMP HASP 4MTR
Geschikt voor 200 liter vaten . Set wordt
geleverd met: Bondelmoer, luchtset met
manometer en 4meter olieslang. Digitale
Hamer oliemeter met display.

STOELHOEZEN 15 MY 
84X140CM ROL 500 ST
Stoelhoes standaard voor bescherming 
van de autostoelen tijdens werkzaamheden 
in de werkplaats. Stoelhoes in wit PE.
Maat 84 x 140cm. 500 stuks op rol.

STOELHOEZEN 40 MY 
84X140CM EXTRA 
STERK 100 ST
Stoelhoes Standaard Extra sterk voor 
bescherming van de autostoelen tijdens 
werkzaamheden in de werkplaats.
Stoelhoes transparant PE. Extra sterk.
Maat 84 x 140cm.100 stuks op rol.

Art. nr. 300010

69.- Art. nr. 300015-1

59.-

11Meer dan alleen onderdelen voor auto- & industrie!
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GARAGE KRIK 3000KG 
MET SNELLIFT
Robuuste 3tons krik bruikbaar voor allerlei 
toepassingen. Voorzien van ijzeren wielen 
en een rubberen bescherm pad.

Art. nr. REQ3005  

99.-

GARAGE KRIK 2000KG 
LAAG MODEL
Garagekrik met ultra lage bouwhoogte. 
Opname hoogte 75mm.
Polyurethaan wielen voor geluidsreductie en voorkoming 
van beschadigingen aan garage vloeren.

Art. nr. Y420250  

129.-

GARAGE KRIK 3000KG
Allround krik met 3 ton hefvermogen. 
Opname hoogte 120mm.
Polyurethaan wielen voor geluidsreductie en voorkoming 
van beschadigingen aan garage vloeren.

Art. nr. Y420330  

159.-

GARAGE KRIK 2000KG 

Garagekrik met ultra lage bouwhoogte. 

Polyurethaan wielen voor geluidsreductie en voorkoming 
van beschadigingen aan garage vloeren.

GARAGE KRIK 2000KG 

Garagekrik met ultra lage bouwhoogte. 

Polyurethaan wielen voor geluidsreductie en voorkoming 
van beschadigingen aan garage vloeren.

GARAGE KRIK 3000KG
Allround krik met 3 ton hefvermogen. 

Polyurethaan wielen voor geluidsreductie en voorkoming 
van beschadigingen aan garage vloeren.

GARAGE KRIK 3000KG
Allround krik met 3 ton hefvermogen. 

Polyurethaan wielen voor geluidsreductie en voorkoming 
van beschadigingen aan garage vloeren.

1/2" SLAGMOERSLEUTEL 
STUBBY
De RC2751 "Stubby" is de kleinste slagmoer-
sleutel uit het Rodac assortiment. Uitgevoerd 
met twin hammer mechanisme waardoor het 
trillingsniveau laag is ten opzichte van een 
jumbo hammer.

Art. nr. RC116D

29.-

BANDENPOMP MET 
DUBBELE SCHAAL
Geijkte bandenpomp die uitgevoerd is met 
een dubbele schaal om zowel BAR als PSI 
af te lezen.

Art. nr. WT-4038

75.-

WEBER-TOOLS  TPMS 
MONTAGE TOOL
Dit uitgebreide set bevat alle 
gereedschappen die nodig zijn om een 
TPMS-sensor juist in de velg te monteren.
TPMS-sensoren worden gebruikt om 
de bandenspanning te bewaken.

Art. nr. RC2751

139.-

WIELNAAFSLIJPSET
Te gebruiken samen met een 1/2" slagmoersleutel. 
Ideaal voor het schoonmaken en reinigen van velgen.

Lengte mm: 30
Breedte mm: 30
Hoogte mm: 90

Art. nr. RR275130

75.-

WIELMOER 
VERWIJDERAAR 16 DLG.
Deze 16-delige professionele set helpt u 
de diverse soorten slotbouten en moeren 
los te halen zonder schade aan de velg. 
Universeel geschikt voor zowel wielbouten als 
wielmoeren, ook voor slotbouten en moeren. 
Inhoud: 4 nylon boor geleide bussen voor uitboren 
van wielbout of moer, 3 hard metalen overzet 
hulzen voor uitboren slotmoer of slotbout, 2 
speciale boren 8,5 mm, 4 bout extractor stiften 
voor demontage moer of bout, 1 slagbeugel 
voor inbrengen extractor stift, 1 geleide bus, 1 
demontage apparaat voor loshalen extractor 
stift uit de bout/moer. Wordt geleverd in zwarte 
kunststof koffer, met gebruiksaanwijzing.

Art. nr. AM-16

375.-

Art. nr. Y451550  

325.-

TRANSMISSIEKRIK
Capaciteit 550 kg, Min. hoogte: 1150 
mm, Max. hoogte: 2015 mm.
De brede basis biedt optimale stabiliteit en 

snel en precies bereik tot de last.
Is voorzien van PU wielen. De kop is omkeerbaar.

12Meer dan alleen onderdelen voor auto- & industrie!



novatech-aip.nl

Aanvraagformulier
Werkkleding & Werkschoenen

Postcode : Plaats:

Wij zijn geinteresseerd in:: � Werkkleding
� Werkschoenen
� Sparco bureaustoel

Telefoonnummer : E-mailadres:

1. Contact- en adresgegevens

Bedrijfsnaam :

Adres :

Volledige naam :

Op zoek naar werkkleding en/of 
werkschoenen?
Vul dan hieronder het formulier in voor een advies afspraak en lever deze in 
bij de balie van onze vestiging bij u in de buurt, u geeft hem mee aan onze 
accountmanager of u mailt het naar: info@novatech-aip.nl

Ons advies en service ontzorgt

Aaron Kors (adviseur werkkleding, werkschoenen en meer) neemt dan 
z.s.m. contact met u op voor het maken van een afspraak. Wij leveren 
o.m. de merken FHB (werkkleding) en SPARCO (werkschoenen).

Altijd eerst een afspraak en o�erte

Tijdens de afspraak laat hij u graag zien wat er te koop is, luistert naar uw 
wensen, beantwoord uw vragen en geeft aan wat past bij uw situatie. U 
kunt kleding passen om de juiste maat / pasvorm te bepalen en hij overlegt 
met u of u uw bedrijfskleding wilt voorzien van logo en/of huisstijlelement-
en. Vertelt u over de bestel- en levertijden en meer zodat u goed geïn-
formeerd bent.

Vlotte levering

Als alles besproken is en keuzes gemaakt zijn ontvangt u een o�erte op 
maat. Na uw akkoord op de o�erte gaan we de bestelling natuurlijk vlot voor 
u verzorgen en wordt het afgeleverd bij u op de zaak.

ONS ADVIES EN SERVICE

ONTZORGT!

Ja, ik wil een adviesafspraak voor Werkkleding & Werkschoenen

13Meer dan alleen onderdelen voor auto- & industrie!
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S8 GEREEDSCHAPSKAR 
158-DLG .
De sonic s8 is het basismodel binnen de sonic 
modellijn. Deze gereedschapswagen blinkt uit 
door zijn eenvoudige maar zeer robuuste en 
complete opzet. De s8 is standaard uitgerust 
met 7 kogelgelagerde laden met geintegreerde 
vergrendeling in het handvat. Alle laden zijn 100% 
uitschuifbaar. Tevens is de s8 elektrostatisch 
gepoedercoat in ral 9004 (zwart).

Art. nr. 728406

1.399

SONIC TROLLEY SFS S10 
354-DLG. ZWART
De sonic s10 is een compleet nieuw ontworpen 
gereedschapswagen met geïntegreerde spuitbus-
bakken, afvalbak en papierrolhouder. De s10 is 

100% uitschuifbaar zijn. De s10 is tevens elektro-
statisch gepoedercoat en beschikbaar in ral 9004 
(zwart), 3001 (rood), 5005 (blauw) en 7040 (grijs).

Art. nr. 735409

2.389

GRATIS JBL TRIP!
T.W.V. € 65.-

GRATIS SONOS MOVE!
T.W.V. € 398.-

S9 GEREEDSCHAPSWAGEN 
378-DLG.
De fonkelnieuwe sonic s9 is een opvallende gereed-
schapswagen met een modern design. Het robuuste 
uiterlijk wordt extra benadrukt door de kunststof 
stootranden en het rvs bovenblad. Naast het op-
vallende design wordt elke s9 standaard geleverd 
met o.A. Een spuitbushouder, papierrolhouder en 
geperforeerde zijpanelen voor het ophangen van 
diverse accessoires.

Art. nr. 737731

2.499
GRATIS SONOS MOVE!
T.W.V. € 398.-
GRATIS SONOS MOVE!

14Meer dan alleen onderdelen voor auto- & industrie!
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S12 GEREEDSCHAPWAGEN 
575-DLG.
De fonkelnieuwe Sonic s12 is een opvallende 
gereedschapswagen met een modern design. Het 
robuuste uiterlijk wordt extra benadrukt door de 
kunststof stootranden en het rvs bovenblad. Naast 
het opvallende design wordt elke s12 standaard ge-
leverd met o.a. een spuitbushouder, papierrolhou-
der en geperforeerde zijpanelen voor het ophangen 
van diverse accessoires. Verder is de s12 uitgerust 

uitschuifbaar zijn. 

Art. nr. 757529

3.199

S15 GEREEDSCHAPWAGEN 
735-DLG.
De Sonic S15 is een compleet nieuw ontworpen 
gereedschapswagen met geïntegreerde spuitbus-
bakken, afvalbak en papierrolhouder. De s15 is 
uitgerust met 14 kogelgelagerde laden welke 100% 
uitschuifbaar zijn. De s15 is elektrostatisch gepoe-
dercoat en beschikbaar in ral 9004 (zwart)

Art. nr. 773544

5.999
GRATIS SONOS MOVE!
T.W.V. € 398.-

GRATIS SONOS MOVE!
T.W.V. € 398.-

GEVULDE WORK 
TROLLEY 540 DLG.
Met zijn veelzijdigheid en robuuste constructie is 
de compleet nieuw ontwikkelde s13 de ultieme 
partner in uw werkplaats. De S13 gereedschaps-
wagen is voorzien van 2 hoge, 9 lage en 2 smalle 
(1/4) laden. Tevens komt de s13 standaard met 
een massief eikenhouten bovenblad, spuitbus-
houder, afvalbak, documentenhouder en centrale 
veiligheidssloten.

Art. nr. 754007

4.199
GRATIS SONOS MOVE!
T.W.V. € 398.-
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WELLER SOLDEERTIN 
MET HARSKERN
100 gram Ø 1.5 mm

SOLDEERSTATION 
WHS40 40W
Bijzondere kenmerken De temperatuur kan 
worden versteld van 200°C en 450°C Ge-
wenste temperatuur kan nauwkeurig worden 
afgesteld Technische gegevens 40 Watt 230 
Volt 50 Hz 1460 gram

WELLER TINZUIGER
Tinzuiger DSP11 van Weller.

Art. nr. T0054011099

25.-

GASSOLDEERBOUT
Bijzondere kenmerken Drie solderen: sol-
deren, hete lucht en open vlam Bruikbaar 
gedurende 30 minuten Max. temperatuur. 
1300 °C Gas soldeerijzer, 3 soldeertips, 
1,0 -  2,4 en beitelvormig 2,4 mm 15 gram 
schoonmaakspons Oplaadstuk Opberg-
kistje Technische gegevens Gas soldeer-
set 468 gram

Art. nr. T0054002599

5.90

Art. nr. WHS40

89.-Art. nr. WP3EU

49.-

16

POWERGAS EU 175G
Powergas wegwerppatroon met 
automatisch ventiel van Sievert. 
Powergas bevat een gasmengsel 
met 35% propaan en 65% butaan.

Art. nr. 220483

7.90

POWERGAS 
EU 336G
Sievert Gaspatroon Power-
gas EU 7/16" 336G/600ML 
is een Pokergas wegwerp-
patroon met automatisch 
ventiel. Powergas bevat een 
mengsel van 35% propaan 
en 65% butaan.

ULTRAGAS EU 
210G
Ultragas gaspatroon van 
Sievert. Ultragas is een 
speciaal gasmengsel 
van propaan, butaan en 
propeen.

EASYJET MET 
220483
Powerjet met gas-
patroon de krachtige 
brander voor Doe-
Het-Zelf toepassingen 
zoals zachtsolderen, 
losmaken van bouten, 
verfafbranden, aanste-
ken van de barbecue.

POWERCASE 
MET 220583
De Powerjet-serie beantwoordt de wensen van 
zowel de professionals als de doe-het-zelvers. 
Dankzij hun unieke eigenschappen zijn de 
Powerjets de meeste innovatieve en krachtigste 
branders voor hard- en zachtsolderen en krimp-, 
verhittings- of demontagewerkzaamheden.

HANDYJETSET 
MET 220383
De Handyjet heeft een multifunctione-

en windbestendige vlam. Voorzien van 
-

ging en voorverwarmingsbuis, die het gas 
opwarmt voor de ontsteking. Als gevolg 
verkrijgt men een stabiele vlam zelf bij het 
op de kop gebruiken.

Art. nr. T0051616099

6.90

GASNAVULLING 75ML
Butagasvulling voor alle Pyropen gas-
soldeerbouten. Gebruik van 'gewoon' 
aanstekergas (Propaan) wordt ten zeerste 
ontraden, daar de verbrandingstemperatuur 
ver onder dat van professioneel butaan-
gas ligt en daardoor sterke roet-afzetting 
aan de katalysator zal vormen, die de 
functie van de bouten zal beinvloeden 
en de katalysator beschadigd. 

Art. nr. 220583

16.90

Art. nr. 223511

69.90

Art. nr. 220383

5.90

Art. nr. 228202

49.90 Art. nr. 253505

109.-
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LASRUIT
Art. nr. Omschrijving Staffel Prijs p/s

619009 50X108MM KLEUR 9 10 0,65

619010 50X108MM KLEUR 10 10 0,65

619409 100X120MM KLEUR 9 10 1,25

619410 100X120MM KLEUR 10 10 1,25

LASKAP GLASH 
50X108MM MET GLAS
Lasschild type Shellfo (812214) van Honey-
well. Zeer licht en comfortabel lasschild voor 
maximale bescherming bij het lassen boven 
het hoofd. Afneembare handgreep aan de 
binnenzijde. Met glashouder. Kleur: zwart

Art. nr. 812214

22.50

JWL REMONTLUCHTER
Met handige ophangbeugel, 
slanglengte 1,5mtr

Art. nr. JWL143102

37.50

LASHANDSCHOEN 
ROODBRUIN 35 
CM GEVOERD

Art. nr. 189505785

6.95

Art. nr. 05-1090

127.-

BERNARDO 
TAFELSLIJPMACHINE DS 150
De universele, dubbele slijpmachine DS 150 
is de perfecte machine voor de professionele 
gebruiker. De inductiemotor loopt door kwaliteit 
kogellagers geluidsarm en onderhoudsvrij. De 
hoogwaardige slijpschijven zorgen voor het opti-
male resultaat.

BERNARDO 
ONDERSTEL DSA
• Universeel inzetbaar voor o.a. slijpmachines
• Gelakt in RAL 5014 donkerblauw
• Stabiele constructie

Art. nr. 56-1042

103.-

EEZIBLEED RE-
MONTLUCHTER 

Art. nr. G4062

22.50

Gunson Eezibleed G4062 is een automatisch 
hydraulisch ontluchtsysteem voor rem-
vloeistof en koppelingsvloeistof. Voor gemak-
kelijk ontluchten door slechts één persoon 
van remsysteem en koppeling.

ROMESS
REMONTLUCHTER

Art. nr. BRAKES15FL

1.495.-

Elektrisch/hydraulisch
Pulserend
Niveaubeveiliging
Voorraadtank 19L

Druk instelbaar

AFBRAAMSCHIJVEN
Komvormige uitvoering. Voor univer-
seel gebruik in hardheid M-INOX. 
Uitvoering met hoog slijpvermogen 
en goede standtijd. Geschikt voor 
edelstaal (INOX) en staal. Bewerkings-
opgaven: vlakslijpen, lasnaadbewer-
king, schuinkanten, ontbramen, slijpen 
van V-naden, uitslijpen van voegen.

Art. nr. 640852

2.-
Art. nr. 640883

2.25

Art. nr. 62017640

3.50
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Art. nr. Toepassing Prijs

85409VIC1 PHILIPS 85V 35W D1R XENON € 68,00

85415VIC1 PHILIPS 85V 35W D1S XENON € 50,00

85126VIC1 PHILIPS 85V 35W D2R XENON € 38,00

85122VIC1 PHILIPS 85V 35W D2S XENON € 38,00

42306VIC1 PHILIPS 42V 35W D3R XENON € 89,00

42403VIC1 PHILIPS 42V 35W D3S XENON € 68,00

42406VIC1 PHILIPS 42V 35W D4R XENON € 71,00

42402VIC1 PHILIPS 42V 35W D4S XENON € 53,00

12410C1 PHILIPS 12V 25W D5S XENON € 140,00

XENON VERLICHTING

OPLAADBARE LED-
INSPECTIELAMP
RCH19
Slanke opklapbare LED
inspectielamp incl.
ophanghaak en magneet.

Art. nr. LPL46X1

26.-

HYBRIDE ALUMINIUM
LED-MOTORKAPLAMP 
32 hoogwaardige LED’s met intens wit
licht en een brede lichthoek van 120 
graden. Dubbele modus: met en zonder 
snoer te gebruiken. Geïntegreerde teles-
copische haak

Art. nr. LPL45X1

89.-89.-

-Maximale lichtopbrengst (lumen) 
  met hoogvermogen LED’s;

-Daglicht kleurtemperatuur en een
  egale lichtbundel zorgen voor uren    
  probleemloos en secuur werken;

-Robuust design, hoge IP en IK 
  beschermingsklasse;

-Functioneel design, gemakkelijk om   
  te positioneren voor een optimaal     
  lichtbeeld;

-2 jaar garantie.

WAAROM PHILIPS?

Professionele
inspectielampen

-Maximale lichtopbrengst (lumen) 
  met hoogvermogen LED’s;

-Daglicht kleurtemperatuur en een
  egale lichtbundel zorgen voor uren    
  probleemloos en secuur werken;

-Robuust design, hoge IP en IK 
  beschermingsklasse;

-Functioneel design, gemakkelijk om   
  te positioneren voor een optimaal     
  lichtbeeld;

-2 jaar garantie.

WAAROM PHILIPS?

Professionele
inspectielampen

AUTOSHAMPOO 
5 LITER
SONAX Autoshampoo is een gecon-
centreerde reinigingskracht voor hand-
matige reiniging van motorrijtuigen. 
Werkt snel en grondig tegen typische 
straatvervuilingen en geeft gelijktijdig 
maximale reiniging van het oppervlak. 
Fostfaatvrij.

VELGENREINIGER 
PLUS 5 LITER
SONAX Zuurvrije power-reiniger voor alle 
lichtmetalen en stalen velgen. Verwijdert ook 
van verchroomde en gepolijste velgen snel en 
moeiteloos zelfs de meest hardnekkige vervui-
lingen. Bij een maximale bescherming van het 
oppervlak, krijgen de velgen in een handom-
draai hun nieuwe uiterlijk terug. Niet schadelijk 
voor het velgoppervlak of de wielbouten. Met 
innovatieve actie-indicator.

PROFILINE 
GLASREINIGER 5 LTR
Professionele, sneldrogende ruitenreiniger 
voor binnen- en buitengebruik. Reinigt rui-
ten en spiegels zonder restanten of strepen 
achter te laten. 

Art. nr. 314500

19.90
Art. nr. 230500

49.90

Art. nr. 335500-1

27.90

TRUNKHUNK
NIEUW & Gepatenteerd Trunkhunk; 2 in 1 
spanband om uitstekende ladingen VEILIG 
vast te zetten tijdens transport in de achterbak 
van de auto. Met gratis veiligheidsvlag functie 
1: reguliere spanband van 3 meter met gesp 
functie 2: met special ring om de achterbak met 
1 click vast te zetten. 

SLEEPKABEL 4000 KG
Incl. 2 haken. Geleverd in koffer. Maximale 
belasting 4000 kg. Stretch model.

Art. nr. T-200301

4.90

Art. nr. 474532-T

12.90

OP = OP
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DAB FM/AM DAKANTENNE
zwarte OEM dakantenne die op de originele 
fabriekslocatie kan worden gemonteerd.

5 meter kabel
Antenne aansluitingen:
AM/FM - Fakra (male)
DAB - FME (male)
Extra kabels:
AM/FM - Fakra (female) -> Din (male)
DAB - FME (female) -> SMB (female)

Art. nr. RDC10

55.-

R10 DASHCAM WIFI 
EN NACHTZICHT
2.0'' display
1200 lens
720p resolutie

R20 DASHCAM WIFI 
EN NACHTZICHT
2.7'' display
1400 lens
1080p resolutie

Art. nr. RDC20

79.-

Art. nr. RDC30

109.-

R30 DASHCAM WIFI 
EN NACHTZICHT 
3'' display
1500 lens
1080p resolutie

R40OE DASHCAM 
WIFI GPS PARKEER
1800 lens
1440p resolutie

Art. nr. RDC40

129.-
Art. nr. RDC50

39.-

R50 ACHTER 
DASHCAM RDC30/40
1400 lens
720p resolutie

AUTORADIO DEH-S410DAB
• DAB + RDS
• USB en Aux ingang
• CD / WMA / MP3 / WAV / AAC 
• Meerkleurige verlichting
• Compatible met Android en Iphone
• 4 x 50 Watt MOSFET-versterker
• Afneembaar front
• Inclusief DAB antenne en gratis   
telefoon houder

AUTORADIO DEH-S720DAB
• Bluetooth
• DAB + RDS
• USB en Aux ingang
• CD / WMA / MP3 / WAV / AAC / FLAC
• Meerkleurige verlichting
• Pioneer Smart Sync App compatible
• 4 x 50 Watt MOSFET-versterker
• Afneembaar front
• Inclusief DAB antenne en gratis

telefoon houder.

Art. nr. DEH-S720DAB

119.-
Art. nr. DEH-S410DAB

95.-

Art. nr. 11.7008

39.-

DAB AM/FM HAAIENVIN ANTENNE
Hoogglans zwarte OEM haaienvin antenne die op de 
originele fabriekslocatie kan worden gemonteerd.

3,5 meter kabel
Antenne aansluitingen:
AM/FM - Fakra (male)
DAB - FME (male)

Extra kabels:
AM/FM - Fakra (female) -> Din (male)
DAB - FME (female) -> SMB (female)AM/FM - Fakra 
(female) -> Din (male)
DAB - FME (female) -> SMB (female)

PLAK ANTENNE DAB - 
SMB - FEMALE
Plak antenne
DAB Female
SMB

Art. nr. 11.7007

49.-

Art. nr. 11.7001

29.90
PLAK ANTENNE DAB 
- FME - FEMALE
Plak antenne
DAB Female
FME

Art. nr. 11.7000

29.90
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autovakmeesterworden.nl

• 24 maanden garantie voor consumenten

• Inkoopvoordeel

• Europese pechhulp & klantenkaart

• Technische ondersteuning & training (TECH360)

• Consumenten reviewtool

Van vakman naar 
Autovakmeester

Als lokale ondernemer meeliften op de kracht 
van een grote club en een sterk merk?

• Marketingportal

• Online vindbaarheid (DTG)

• Formulesupport

• Marketingcampagnes regionaal en landelijk

• Marketingondersteuning
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