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HAAKSE SLIJPER VLATTE KOP HAAKSE SLIJPER MET VARIABEL 
TOERENTAL     

M18 FUEL ONEKEY BLINDLNKNAGELTANG

Van hoogwaardige staallegering

Tot wel 900 klinknagels met een klinknagelgrootte 
van 4,8 mm in aluminium of 500 klinknagels met een 
grootte van 6,4 mm in aluminium met een volledig 
opgeladen M18™ 2.0 Ah accu
Flexibel accusysteem

Geïntegreerde ONE-KEY™ 
technologie

Kenmerken
Kenmerken

Zachte aanloop voor gemakkelijk starten

Overbelastingsbeveiliging ter  
voorkoming van oververhitting

Anti-vibratie zijhandgreep voor  
comfortabel werken
FIXTEC™ snelwisselsysteem

Meegeleverde accu’s: 2 stuks

Capaciteit accu (Ah): 5.0

Spanning: 18 V

Type accu: Li-ion

Kenmerken

Max. koppel: 135 Nm

COMPACT IMPACT WRENCH XXX FUEL DRILL DRIVER IN2

Ontwerp met vlakke kop - tot wel 42o

Anti-vibratie zijhandgreep voor  
comfortabeler werken
125 mm beschermkap - grote slijpdiepte 
en snelverstelling beschermkap zonder 
sleutel
Niet-vergrendelbare veiligheidsschakelaar 
met line-lock-out functie

Meegeleverde accu’s: 2 stuks

Capaciteit accu (Ah): 5.0

Geleverd met snellader en koffer

Losbreekkoppel: 339Nm

Kenmerken

Spanning: 18 V

Stofzuiger ATTIX 961-01
Dit type stof-waterzuiger vertegenwoordigt de premium klasse in de stofzuigers. De Nilfisk ATTIX 961-01 
stof-waterzuiger biedt de mogelijkheid om productief te kunnen werken dankzij twee krachtige motoren. 
Het is een veelzijdige machine die optimaal presteert. De Nilfisk ATTIX 961-01 is uitermate geschikt voor  
hout-, plastic-, farmaceutische-, voedingsmiddelen, drankenindustrie en werkplaatsen in de metaalindustrie.

Twee krachtige motoren voor topprestaties

Geschikt voor stof- en waterzuigen

Beschikt over betrouwbaar vlottersysteem

Reservoirinhoud van 70 liter

Antistatisch voorbereid

KENMERKEN
Uitwasbaar nanovezel filter

MultiFit aansluiting voor toebehoren

Toerenregelaar

Filterreinigingsysteem: Push&Clean

Stofzuiger MAXXI II 75-2 WD
De MAXXI II 75 heeft een dubbel filtersysteem voor zowel nat- als droogzuigen zonder dat je het filter hoeft te verwisselen. Voor maximale 
prestaties bij het opzuigen van stof- of vloeistoffen heeft de MAXXI II twee aparte filters: één voor nat en één voor droog gebruik. Deze 
oplossing maakt dat de eindgebruiker zich geen zorgen hoeft te maken of de machine het juiste filter bevat, omdat beide filters altijd in 
de machine kunnen blijven, ongeacht de opgezogen substantie.

KENMERKEN
Dubbel filtersysteem voor zowel nat als droog reinigen
Scharnierende motorkop zorgt voor het makkelijk  
en moeiteloos legen
Vergrendelmechanismen kunnen met één hand  
worden bediend

Transparante afvoerslang die ook als  
niveauindicator werkt

Slangaansluiting voor meerdere toepassingen

RVS buizen
Opbergruimte voor accessoires
De container kan eenvoudig van de trolley worden getild 
voor schoonmaak en onderhoud

Art.nr.: 1960496

€1299,-

Art.nr.: 1964135

€399,-

M18FSAGF125XB-0X

M18FIW2F12-502X M18FDD2-502X 

Kenmerken
M18ONEFPRT-202X

AGV15-125XE ANGLE GRINDER IN2

€ 129,-
Art.nr.: 3401548

€ 249,-
Art.nr.: 3402215

€ 425,-
Art.nr.: 3402193

€ 369,-
Art.nr.: 3401068

€ 849,-
Art.nr.: 3402216
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Deze stiftslijper van Toku wordt gebruikt met slijpstenen en  
frezen met 6mm opname. Toepassingsgebied: Nabewerking  
voor gietdelen en andere materialen.

Ergonomisch ontwerp, goed uitgebalanceerd

Compact en licht van gewicht

Laag vibratieniveau

Geleverd inclusief een assortiment aan  
slijpstenen en een adaptor voor 3mm opname

KENMERKEN

TOKU MI-14S1/2
SLAGMOERSLEUTEL 1/2’’

Deze slagmoersleutel van TOKU heeft uitstekende gewicht/kracht 
verhoudingen. De uiterst compacte bouw van dit gereedschap 
maakt het zeer geschikt voor werk in de kleine ruimtes zoals een 
motorcompartiment. De machine is geschikt voor industrieel 
gebruik. Met slechts 1,15 kg gewicht is dit zeer prettig werken!

TOKU MG-7206BSET  
STIFTSLIJPER RECHT IN SET 23000 RPM

MG-7206B
Vermogen: 0,38 kW

Spantang: 6 mm
Luchtverbruik: 5 l/s

Gewicht: 0,56 kg

KENMERKEN

Boutcapaciteit: 16 mm
Aandrijfvierkant: 1/2’’

Slagmechanisme Twin Hammer

Koppel: 390 mm

Luchtverbruik: 6 l/s
Gewicht: slechts 1,15 kg

Losbreekkoppel: 570 n/m

SNAPDRILL   
de enige ‘hand-held’ automatische gatenzaagmachine voor buizen

Draai de klem vast, druk op de knop van de accu-machine en laat Snapdrill het werk voor u doen. Met onze gepatenteerde technologie  
bespaart u tĳd en geld en verbetert u de werkveiligheid vanaf de eerste zaagsnede. Zeg maar dag tegen gebroken (voor)boren, zere  
polsen en uit het midden boren. Verwelkom Snapdrill, tot 6 x sneller in minder dan een minuut van begin tot eind, zaagt Snapdrill gaten 
vergeleken met conventionele methoden.

Zelfcentrerende klem

Automatische voeding

Carbide snijtanden
Ongeëvenaarde stabiliteit

Ongelofelijke standtijd 
en snelheid

COMPLETE SET 

VANAF

€ 2075,-

EEN DEMO AANVRAGEN? SCAN DE QR-CODE

Art.nr.: 3606014

€ 139,-

€ 119,-
Art.nr.: 3600072

https://www.bus.nl/NL/lastechniek
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NEEM VOOR GROTERE AANTALLEN  CONTACT MET ONS OP:

Geleverd in koffer met: Inbussleutels, koelunit en veiligheidsriem  

Geleverd in koffer met:  
Inbussleutels, koelunit  
en veiligheidsriem  

  Vermogen:        2500 W 
  Magneet kleefkracht:  20 .000 Nm 
  Max. boordiameter 120 mm 
  Toerental:     80/125/175/300 tpm 
  Voltage:  230 V / 50 Hz

Geleverd in koffer met:  
Inbussleutels, koelunit  
en veiligheidsriem  

CLARK BORENSLIJPMACHINE  BS-13
Professionele borenslijpmachines voor het slijpen van boren tot 13 mm. 
De boren worden ingespannen in spantangen en worden door 
eenvoudige bediening snel en goed geslepen.  
Tevens is eenvoudig uitzielen van de boorpunt mogelijk. 

Kenmerken  
  Diameter:  tot 13 mm 
  Hoek:   950 - 1350 
  Toerental: 4400 RPM 
  Vermogen : 120 W 
  Voltage: 230V, 50 Hz 
  Gewicht: 10 kg

Compleet geleverd met :  
CBN-slijpschijf (voor HSS) | 11 spantangen:  Ø 3- Ø13 | Opspandoorn  | Aansluitkabel | Inbussleutel |

Kenmerken 
  Diameter: tot 26 mm 
  Hoek:  850 - 1400 
  Toerental: 4800 RPM 
  Vermogen: 250 W 
  Voltage: 230V, 50 Hz 

     Gewicht: 27 kg 
Compleet geleverd met : 
CBN-slijpschijf (voor HSS) | 14 spantangen:  Ø13- Ø 26 | Opspandoorn |  Aansluitkabel | Inbussleutel |

CLARK BORENSLIJPMACHINE  BS-26
Professionele borenslijpmachines voor het slijpen van boren tot 26 mm. 
De boren worden ingespannen in spantangen en worden door eenvoudige bediening  
snel en goed geslepen. Tevens is eenvoudig uitzielen van de boorpunt mogelijk. 

CLARK KERNBOORMACHINE KM-35  
Compacte lichte kernboormachine met een gewicht van slechts 10,5 kg.  
De machine is voorzien van een 1100 W motor, heeft een maximale  
boordiameter van 35 mm en een magneet kleefkracht van 10.000 Nm.

Kenmerken 
  Vermogen:        1100 W 
  Magneet kleefkracht:  10.000 Nm 
  Max. boordiameter 35 mm 
  Toerental:     700 tpm 
   Voltage:  230 V / 50 Hz 

 
 
 

  Vermogen:        1500 W
  Magneet kleefkracht:  15.000 Nm 
  Max. boordiameter 60 mm  
  Toerental:     700 tpm
   Voltage:  230 V / 50 Hz

CLARK KERNBOORMACHINE KM-120CLARK KERNBOORMACHINE KM-60

Art.nr.: 1401051

€ 749,-

Art.nr.: 1401050

€ 349,-
Art.nr.: 3564001

€ 498,-

Art.nr.: 3564003

€ 659,-
Art.nr.: 3564004

€ 949,-
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3M Xtract™ Cubitron™ II Gaas-schijf 710W
Premium gaas-schijf zorgt voor nagenoeg stofvrij 
schuren
Uniek patroon, voor een toonaangevende  
snijsnelheid en een lange gebruiksduur
Zorgt voor een schonere werkomgeving dan 
traditionele schijven met gatenconfiguraties

Rug met klittenbandbevestiging voor een snelle, 
eenvoudige schijfwissel
Ideaal voor een breed scala aan ondergronden en 
toepassingen, inclusief materiaalafname en fijne 
finish

Verkrijgbaar in verschillende groftes, van 80+  
tot 320+

NIEUW ! Cubitron™ II  

€ 8,00 
Art.nr.: 5756100

VANAF

De nieuwe 3M™ Cubitron™ II Fiberschijven 982CX Pro hebben een vernieuwde nauwkeurig gevormde    
   korrel en een verbeterde constructie, voor een langere gebruiksduur en verbeterde prestaties.  
                    Conventionele keramische slijpkorrels hebben de neiging om door het metaal te ‘ploegen’.  
                        Hierdoor bouwt hitte op in het werkstuk en het schuurmateriaal, wat leidt tot een  
                           langzamere snijwerking en een kortere gebruiksduur van de schijf.

Cubitron™ II Fiberschijf 982CX Pro  
Snijdt sneller en heeft een langere gebruiksduur  
vergeleken met Cubitron II Fiberschijven 982C

Snijdt met minder druk – minder vermoeiend voor  
de gebruiker

Ideaal voor toepassingen die een middelhoge 
en hoge druk vereisen, zoals het verwijderen 
van lasnaden, afschuinen en andere agressieve 
slijptoepassingen

Geschikt voor koolstofstaal

Vrij van rvs en  
verontreinigingen

3M nauwkeurig gevormde korrel

ENDURO SAFETY SHOES, SERIOUSLY SUPPORTIVE.
De Enduro ACT en PWR collecties zijn al jaren bestsellers binnen het assortiment veiligheidsschoenen  
van Bata Industrials. En dat is niet voor niets. De schoenen bieden naast ultieme bescherming,  
uitstekende ondersteuning en comfort. De collecties zijn uitgerust met de Walkline® 2.0 technologie. 
Walkline ondersteunt de loop en pas van de drager optimaal dankzij zeven unieke kenmerken. Het  
resultaat is een kleinere kans op vermoeidheid en een energiekere loopervaring. Gemaakt van de beste 
materialen zoals volnerf leer en uitgerust met een comfortabele inlegzool en antibacteriële, geurvrije 
voering. De lichte en soepele PU/PU-zool maakt de ACT collectie zeer geschikt voor lichte en  
middelzware werkomstandigheden. Voor de zware condities komt de PWR collectie met rubber  
loopzool in beeld. Deze collectie biedt optimale grip, comfort en ondersteuning.  

WALKLINE® 2.0 TECHNOLOGIE
ODOR CONTROL

MADE IN NL

Heeft het vermogen om
99,9% van de bacteriën
te bestrijden, voor frisse
en hygiënische voeten.
Gebaseerd op een
natuurlijk plantenextract
verkregen uit pepermunt.

De Enduro collectie is ontworpen en wordt geproduceerd in Nederland, 
in het Noord-Brabantse Best. Het resultaat is een veiligheidsschoen van 
hoge kwaliteit met een perfecte pasvorm.

Voorzien van de ergonomische
Walkline® technologie: een biomechanisch 
ondersteuningssysteem dat vermoeidheid 
helpt voorkomen en de wandelervaring 
energieker maakt. ontwikkeld i.s.m. Noorse
wetenschapper, Terje Haugaa.

ACT119
VANAF
€ 75,-

€ 1,98 
Korrel: 36+

Diameters: 100 t/m 180 mm
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18 V Combo Set
BS 18 LT BL  + SSW 18 LT 300 BL
2 x 5.2 Ah, ASC 55 metaBOX 

€ 359,-
Art.nr.: 3451559

10

•  Exclusieve aanbiedingen
•  LiHD partner na registratie.  
    Klant moet zelf registreren.

BUS IS METABO LiHD PARTNER   
•  Totale vermogensaanbod  in accuversie (400 tot 3.200 W)
•  Exclusieve 36 maanden GRATIS full-service (t.w.v € 99,-) 
•  Eindeloos veel combinaties van machines & accu’s 

Black Edition 18 V Combo Set 2.2.6  
BS 18 LT BL SE + SSW 18 LTX 400 BL SE
LiHD 4.0Ah, 5.2 Ah LiPower + ASC 55  
metaBOX

Black Edition  
Accu slijper 18V met rem 
WB 18 LTX BL 125 Q SE body
Onbelast toerental: 9000 omw/min
Spildraad: M14
Schijf-Ø: 125 mm

Accu-slagmoersleutel 18V  
SSW 18 LT 300 BL body  
metaBOX

Haakse slijper 
W 11-125 Quick
Schijf-Ø: 125 mm
Opgenomen vermogen: 1100 W
Nullasttoerental: 11000/ min
Koppel: 3.2 Nm

Gratis 3E LiHD 4.0 accu

NIEUW !EXCLUSIEF 

BIJ BUS

SPECIFICATIES
  Steendiameter: 200 mm
  Motor opgenomen vermogen P1: 0,55 kW
  Motorvermogen P2: 0 0,39 kW 
 Toerental: 2850 tpm / 30 M / seconde
  Spanning: 230 V wisselspanning
  Gewicht: 17 kg

EDELKORUND SLIJPSTEEN  
BREEDTE: 40 MM

NORMAALKORUND SLIJPSTEEN  
BREEDTE: 25 MM

VERGROOTGLAS

CLARK BANKSLIJPMACHINE CBS7200TS 
Robuuste gegoten constructie | Ideaal voor het slijpen van gereedschap en beitels  | 
Inclusief beschermglazen en vonkenvangers | Soepel lopende  inductiemotor |   
Kan messen, tuingereedschap en veel andere items slijpen |

GEREEDSCHAPSSTEUNEN
De gereedschapssteunen kunnen  
worden gekanteld om een goede  
ondersteuning te bieden

€ 425,-
Art.nr.: 3451578

€ 139,-
Art.nr.: 3450951

€ 129 ,-
Art.nr.: 3450173

€ 94,50
Art.nr.: 3451531

Art.nr.: 1401053

€ 95,-

10
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Lassen met gevulde draad

Bus is de enige technische groothandel in Nederland met lassen en snijden als specialisme. Dat     
   maakt dat wij voor u een partner in las- en snijtechniek kunnen zijn. We volgen de nieuwste                 
                  ontwikkelingen op de voet en zijn in staat om juist dát te selecteren wat voor uw     
                        bedrijf of instelling interessant is. 

                            Zo hebben wij een wel zeer uitgebreid assortiment gevulde lasdraden. Onze  
                              lasspecialisten kunnen u precies uitleggen welke lasdraad technisch en  
                              economisch het beste voor uw werk kan zijn. 

Gladde lassen en weinig nabewerking

Minder kans op bindingsfouten

Hogere neersmelt dus hogere productie

Toepasbaar op alle Mig/Mag machines

Hoge voortloop snelheid

Voordelen lassen met gevulde lasdraad:
Massieve lasdraad geeft een gecentreerde en een puntvormige boog. 
De gevulde lasdraad heeft daarentegen een bredere en rondvormige 
boog. Dit zorgt voor een betere inbranding, betere kwaliteit en  
minder snel kans op scheuren.   
Gevulde lasdraad wordt daarom vaker gebruikt bij laswerkzaamheden 
met hoge eisen. Daarnaast kan er met gevulde lasdraad sneller  
worden gelast.

Het verschil met de massieve lasdraden

MEER LASPRODUCTEN? SCAN DE QR-CODE ! 

BUS IS LEVERANCIER VAN DIVERSE A-MERKEN EN ZOEKT VOOR U UIT WELK MERK VOOR UW LASWERK DE BESTE KEUZE IS. 

Elke TIG-lasser heeft ze nodig voor het TIG-lasproces en de eis ligt  hoog: Wolframelektroden zijn  
tenslotte één van de belangrijkste accessoires voor TIG-lassen.

Onze wolfram elektroden zijn van een hoge en constante kwaliteit en zorgen voor een goede  
ontsteking van de lasboog met een lange stand tijd van de punt. 

Onze nieuwe papieren verpakkingen zorgen niet alleen voor meer duurzaamheid, maar ook voor een   
verdere meerwaarde voor lassers dankzij duidelijke productinformatie. De samenstelling, lengte en  
diameter kunnen individueel worden gemarkeerd. Hierdoor wordt duidelijk of de elektrode geschikt is  
voor de specifieke TIG-toepassing. 

De verpakking van 10 stuks is te openen middels een eenvoudig vouwmechanisme. De elektroden 
zijn stevig ingebed in een klein golfkarton. Hierdoor kan er geen elektrode wegglijden tijdens  
transport of gebruik. 

Diverse typen zijn nu ruim in voorraad.

Wolfram elektroden

Hoge en constante kwaliteit

Goede lasboog ontsteking

Duidelijk herkenbare codering en kleuren

Milieuvriendelijke verpakking

Voordelen lassen met Clark wolfram elektrode:

VOOR ALLE LASAPPARATEN EN TOEBEHOREN IS BUS DÉ LEVERANCIER ! 

https://www.bus.nl/NL/lastechniek
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Art.nr.  Treden Stahoogte  Prijs
8302424  8 175 cm € 1099,-
8302425 9 197 cm € 1119,-

8302426 10 218 cm € 1269,-

8302427 11 240 cm € 1309,- 

8302428 12 262 cm € 1349,-

8302429 13 283 cm € 1379,-
8302430 14 305 cm € 1419,-
8302431 15 326 cm € 1489,-

Art.nr.  Treden Stahoogte  Basisafmeting Gewicht Prijs
8302112 2 40 cm 64 x 67 cm 4 kg € 174,-
8302113 3 60 cm 86 x 67 cm 6 kg € 214,-
8302114 4 80 cm 107 x 67 cm 8 kg € 299,-
8302115 5 100 cm 128 x 67 cm 10 kg € 369,-
8302116 4 Modul 4 st. geveerd wielen Ø100 mm incl. montage € 169,-
8302117 Aangrijpleuning tbv >= 3 tr. incl. bev materiaal (links of rechts) € 104,-

14

Bordestrap 2271 
Stevig en veilig | Groot bordes 480 x 600 
mm | Automatisch sluitend toegangshek | 
10 cm diepe treden | Aangrijpleuningen | 
Eenvoudige voetbediening | Verkrijgbaar 5 
t/m 15 treden. 

SuperPRO M-Max vouwsteiger
Snel samen te vouwen en makkelijk mee 
te nemen | 4 geremde rubberen  
zwenkwielen | 125 mm | Anti-slip plat-
form | Compleet gemonteerd geleverd | 

SuperPRO M-Max vouwdeel
88 cm hoog | Toe te passen op de SuperPRO  
vouwsteiger | 

Werkbordes Modul
200 mm diepe treden | Extra groot bordes 400 x 560 | Robuuste constructie | Uit te breiden met aangrijpleuningen
(vanaf 3 treden) en/ of set geveerde remwielen van Ø 100 mm, waardoor werkbordes geremd is zodra hij wordt betreden. 

FORMAT SCHUIFMATEN

Art.nr. Uitvoering Meetbereik Aflezing mm Aflezing inch Beklengte Prijs

40010150 momentvaststelling 150 mm 0,05 mm 1/28 inch 40 mm € 19,-

40010151 blokkeerschroef 150 mm 0,05 mm 1/28 inch 40 mm € 19,- 

40010201 blokkeerschroef 200 mm 0,05 mm 1/28 inch 50 mm € 28,-

40010301 blokkeerschroef 300 mm 0,05 mm 1/28 inch 60 mm € 50,-

 
Formaat zakschuifmaat met rechthoekige dieptemaat | DIN 862 | Van roestvast staal volledig 
gehard | Afleesgedeelte en nonius mat verchroomd | Rugzijde met  
schroefdraadtabel | Levering in kunstleren etui | 

Toepassing: voor binnen-, buiten-,  diepte- en getrapte metingen.

RVS

met momentvaststelling

met blokkeerschroef

DIN 
862

FORMAT MEETTECHNIEK 
voor elke toepassing een professionele oplossing. 
Gegarandeerd goed in alle metingen: Hoogste precisie 
met Format meettechniek. Mechanisch of digitaal: met  
de schuifmaten van Format meet u zeer nauwkeuring. 

U VINDT ONS COMPLETE ASSORTIMENT  MEETTECHNIEK OP WWW.BUS.NL 

VANAF
€ 19,-

Art.nr.: 8302432

€ 249,-

Art.nr.: 8302433

€ 159,-€ 229,-
VANAF 
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Leng kaplengte 1 meter uitgevoerd met  
lasthaak met klep
Leng kaplengte 2 meter uitgevoerd met  
lasthaak met klep en RDG inkorthaak

2- sprong kaplengte 1 meter uitgevoerd met  
lasthaak met klep
2- sprong kaplengte 2 meter uitgevoerd met 
lasthaak met klep en RDG inkorthaken

Eenvoudig keuzemenu: aan/uit-, tarreer-, piek-  
en blokkeerknop
Zelf kalibreerbaar op nul- en gewichtswaarde
Piekfunctie houdt maximale gewicht vast
Eenheden selectie unit (kg – t – ton – lbs – daN – kN)

Ketting Veilige 
werklast L  1 meter L 2 meter met 

 inkorthaak
Art.nr. Prijs Art.nr. Prijs

   6 mm 1400 kg 4006400 € 55,- 4006472 € 39,- 
   8 mm 2500 kg 4006407 € 62,- 4006479 € 49,- 
10 mm 4000 kg 4006414 € 81,- 4006486 € 65,- 
13 mm 6700 kg 4006421 € 123,- 4006493 € 95,- 

Ketting Veilige werklast L  1 meter L 2 meter met  
inkorthaak

0-45o 45-60o Art.nr. Prijs Art.nr. Prijs

   6 mm 1960 kg 1400 4006540 € 94,- 4006612 € 75,- 
   8 mm 3500 kg 2500 4006547 € 113,- 4006619 € 89,- 
10 mm 5600 kg 4000 4006554 € 149,- 4006626 € 119,- 
13 mm 6700 kg 6700 4006561 € 227,- 4006633 € 179,- 

16

Dreumex ONE2CLEAN Dispense concept
De unieke touch-free dispenser voor optimale hygiëne!

Bij de vernieuwde automatische One2Clean dispenser kan er  
gekozen worden uit een kleine dosering (3ml) voor lichte tot  
middelzware vervuilingen en uit een grote dosering (5ml) voor 
middelzware tot zware vervuilingen. Op deze manier wordt bij elke 
wasbeurt de juiste hoeveelheid zeep gebruikt. De geïntegreerde 
vertraging in de dispenser zorgt ervoor dat het niet mogelijk is om 
direct een tweede dosering te krijgen.

Bespaar tot 85% op uw verbruikskosten. Schone 
handen vanaf slechts € 0,02 per handwassing!

Het goed zorgen voor het welzijn van uw 
medewerkers is cruciaal en kan vanaf nu een 
stuk voordeliger

Pas de hoeveelheid zeep aan op uw vervuiling

+

3 liter cartridge

Krachtige citrus handreinigingsgel

Vervuiling: teer, verf, lijm en lak

Dosering: 3 - 5 ml

Reinigingskracht + + + + 

Dreumex Plus Dreumex Special

2.8 kg cartridge

Oplosmiddelvrije handreinigingspasta

Vervuiling: smeermiddelen, diesel, remvloeistof,  
cement en roest
Dosering: 3 - 5 ml

Reinigingskracht + + +  

GRATIS AUTOMATISCHE DISPENSER  
T.W.V. € 99,50 BIJ AANKOOP VAN  
4 CARTRIDGES HANDREINIGING

€ 23,50
Art.nr.: 8710050

€ 19,50
Art.nr.: 8710036

REMA introduceert een volledig nieuw kettingwerkprogramma voor het hijsen van symmetrische en asymmetrische lasten. Minstens zo belangrijk is de 
flexibiliteit en veelzijdigheid van het systeem. Met aanzienlijk minder componenten kunnen 1, 2, 3 of zelfs 4 sprong kettingwerken samengesteld  
worden. Doordat er tal van samenbouwmogelijkheden zijn, kan er veel eenvoudiger en dus sneller met het systeem gewerkt worden, terwijl de  
veiligheid uiteraard 100% gegarandeerd is.

Rema 10 - Het modulaire hijssysteem

REMA 10 kettinglengte - grade 10 REMA 10 - 2 sprong - grade 10

* 3, 4- sprongen, andere kaplengtes of uitgevoerd met veiligheidshaken op aanvraag.
* 3, 4- sprongen, andere kaplengtes of uitgevoerd met veiligheidshaken op aanvraag.

REMA 10 - Het modulaire hijssysteem: kettingwerk & componenten zijn geproduceerd volgens EN-818 en EN-1677, DIN17115 en DIN 5692.

REMA Dynamometer DSD-04
Levering inclusief kunststof koffer, handleiding en kalibratierapport. Capaciteiten leverbaar van 1.250 tot 20.000 kg.

Type Veilige  
werklast (kg) Harpsluiting Gewicht Art.nr.  Prijs

DSD04-2.5   2500 kg 3.25t incl.   1,35 P0245535 € 925,-

DSD04-5.0   5000 kg 6.50t incl.   1,85 P0245536 € 949,-

  DSD04-10.0 10000 kg 12.00t excl. 3,6 P0245537 € 999,-
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Varitex-Teleprof 
Telescopische vouwladder voor de professional. Je kunt de  
vouwladder zowel in A-stand als ladderstand plaatsen. Bovendien 
is de ladder telescopisch instelbaar zodat je hem eenvoudig kunt 
gebruiken op een ongelijke ondergrond, zoals in een trapgat.  
Dankzij het horizontale stavlak sta je comfortabel. Met de uitge-
bogen bomen met antislip voeten werk je altijd stevig en stabiel. 
Bovendien borgt het unieke 3-PIN autolocking® scharniersysteem 
de vouwladder in elke positie. Veiligheid gegarandeerd!

NIEUW: Slagmoeraanzetter 1/2’’ 

Haakse slijpmachine 
G13SB4 YGZ  | 230V, 1.400 W, 
125MM | in doos | 

Haakse slijpmachine 
G13BYEQWDZ | 230V | 1.320 W |  
125MM | met rem en dodemans scha-
kelaar | BL | LVH in doos | 

Sleuvenfreesmachine 
CM5MA WSZ | 230V, 1.900 W, 125MM, 
10-40MM | incl. diamantbladen in koffer | 

Art.nr.: 3411158

€ 279,-

Art.nr.: 3411094

€ 105,-

Art.nr.: 3411099

€ 229,-

Art.nr.: 3410432

€ 539,-

WAZ Premium stofzuiger 
RP250YDL | 230V, 1.000 W, 25 L,  
Klasse L

Art.nr.: 3410004

€ 159,-

Voor bouten, moeren en schroeven | zeer hoog aan- en losdraaimoment | zeer compacte body 
| koolborstelloze motor | auto stop | 4 standen instelbaar | IP56; stof- en waterbestendig | accu 
indicator | led verlichting | riem haak | geleverd zonder accu’s en lader in HSC II

Slagmoeraanzetter 1/2’’ 
WR36DEW2Z | 36V, BL, 770 
Nm, MV 

Type Art. nr. Prijs

 Teleprof 4x4 P0627023 € 365,-
 Teleprof 4x5 P0627275 € 445,-

Mounter reformladder
De topladder voor professioneel gebruik. De Mounter 3x10 heeft 
een gecoat I-profiel en is geschikt voor intensief gebruik. Voorzien 
van toprollen, maakt in- en uitschuiven makkelijker. Groter sta- 
oppervlak (45 mm) door unieke D-sport. Lichtgewicht ladder,  
compact en gemakkelijk te transporteren

Type Art. nr. Prijs

Mounter 2x10 € 309,-
Mounter 3x10 € 489,-

RS Tower 52-S Fiber-deck

CONFIGUREER UW STEIGER OP  
BUS.STEIGERSAMENSTELLEN.NL

Fiber-deck voor de prijs van hout bij RS TOWER 52-S!

VANAF
€ 365,-

VANAF
€ 309,-
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De lampen zijn voorzien van de nieuwste hoogwaardige COB LED-technologie. De lampen zijn te leveren vanaf 2000 lumen. 
De ingebouwde lichtdimmerfunctie maakt het mogelijk om het licht in vijf verschillende stappen in te stellen, afhankelijk 
van de werktaak. De lamp wordt ook geleverd met een display voor de batterijcapaciteit en het  
lichtrendementniveau.

De krachtige en robuuste NOVA CAS lampen voor de professionele gebruiker

NOVA 2 |  CAS 
Art. nr. 

NOVA 4  |  CAS 
Art. nr.

NOVA 10  |  CAS 
Art. nr.

SCANGRIP VEGA LITE CAS

VEGA LITE CAS is een krachtige LED schijnwerper 
ontworpen voor de professionele gebruiker. De 

krachtige LED’s zorgen voor een diffuus en  
aangenaam, niet verblindend, uniform werklicht, 
met een grote spreiding, perfect voor schilder- en 

installatiewerk.

SCANGRIP TOWER LITE CAS
TOWER LITE CAS is een statief met twee  
ingebouwde schijnwerpers die tot 5000  

lumen leveren. Met 360° flexibele en draaibare  
schijnwerpers, kunnen de lampen in veel  

verschillende posities worden geplaatst om  
de gewenste verlichtingshoek te verkrijgen,  

waardoor een perfecte lichtconditie voor  
schilder- en installatiewerk wordt verkregen.

SCANGRIP STATIEF 1-3 M

De SCANGRIP STATIEF is vervaardigd uit  
duurzaam en robuust gepoederlakt staal voor 
binnen- en buitengebruik. De scangrip statief 
is onmisbaar als je de werklamp stationair wilt 
positioneren om een specifiek werkgebied te 

belichten.

Lade-plan TM-Modular Elegance

INDELINGSMATERIAAL

   6 x Langsverdelers 
20 x Dwarsverdelers

2 x FH 100 mm

   6 x Langsverdelers 
16 x Dwarsverdelers

1 x FH 150 mm 2 x FH 200 mm

€ 162,50
Art.nr.: 9130204

Setprijs€ 895,-

Art.nr.: 9130202

Op elk gewenst moment uitbreidbaar door middel van modules

Sluitsysteem ‘Key Lock’ met ladeblokkering als veiligheid  
tegen kantelen, incl. 2 sleutels

Hoogwaardige plaatstaalconstructie 

6 schuifladen (2 x 100 mm / 2 x 150 mm, 2 x 300 mm),  
draagvermogen 75 kg, volledig uittrekbaar

Levering kant-en-klaar gemonteerd

2 legborden duifgrijs
Afmetingen: 2100 x 805 x 695 mm
1 hefwagensokkel zonder frontdekking

4 x Langsverdelers 
6 x Dwarsverdelers

€ 236,10
Art.nr.: 8050845

€ 69,-
Art.nr.: 90430140

€ 102,70
Art.nr.: 8050844

VANAF
€ 92,40
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Flexovit vlaklamel Mega-Line Blue
Vlaklamellen voor het bewerken van oppervlakken op verschillende materialen. De Mega-Line Blue 
HD zijn vlaklamellen welke comfortabel zijn en goed presteren onder zware omstandigheden,  
hebben een glasfiber drager en zijn conisch of vlak. Fijne korrel voor het reinigen en finishen en de  
grove korrels voor het afschuinen en afkanten van randen.

Zirconium korrel - voor optimale verspaning en  
comfortabel slijpen
Hoge standtijd

Geschikt voor: staal, gietijzer, RVS en aluminium

Kenmerken

Mega-Line Flexclean
Schuurschijven voor het bewerken van diverse materialen. De Mega-Line 
Flexclean R9101 schijven zijn reinigingsschijven  
waarbij de open weefselstructuur zorgt voor een  
snelle snijwerking met minimale belasting.  
Geschikt voor de haakse slijper.  

Keramische korrel - breekt  
microkristallijne en is daardoor  
zelfslijpend
Non-woven structuur

Geschikt voor: metaal en hout 

Kenmerken

Mega-Line Flexfinish
Schuurschijven voor het bewerken van diverse materialen. De Mega-Line 
Flexfinish U2305 schijven zijn reinigingsschijven voor het  
snel reinigen en conditioneren van oppervlakken  
en agressief verwijderen van corrosie.

Aluminiumoxide- agressief 
slijpende korrel

Non-woven structuur

Geschikt voor: metaal en hout 

Kenmerken

Tool case XXL III  - 46- pcs. Mobiele werkplaats voor onderweg
De gereedschapskoffer XXL III van Wiha bevat een uitgebreid gereedschapsassortiment, voldoende opbergruimte en absolute 
robuustheid. Dankzij de extra grote wielen is het niet moeilijk de koffer op onbegaanbaar terrein of over trappen comfortabel  
achter zich mee te trekken. Door de uitklapbare poten fungeert de koffer ook als slipvaste trede. 

Bovendien is door de verhoogde positie een comfortabel uitnemen van de gereedschappen mogelijk, waarbij de rug  
ontzien wordt. De V-vormige inkeping met schaalverdeling in het kofferdeksel maakt het afzagen van bijvoorbeeld een  
kabelkanaal op de bouwplaats makkelijker. 

Door de omvangrijke uitrusting van de XXL III heeft men voor iedere toepassing het passende gereedschap steeds bij  
de hand. Ergonomische schroevendraaiers, innovatieve tangoplossingen, een mobiele schroevendraaier en bitset  
slimVario® voor het snelle servicegebruik, en vele andere gereedschappen maken het werk van alledag merkbaar  
makkelijker. 

Daarbij beschermen de volledig geïsoleerde gereedschappen de gebruiker bij  
werkzaamheden aan spanningvoerende delen. Tegelijkertijd worden spieren  
en pezen door het ergonomische handgereedschapsconcept van Wiha,  
juist bij werkzaamheden in permanent gebruik, duidelijk ontzien. 

De van robuuste polypropyleen kunststof gemaakte koffer is  
extra uitgerust met gasveren, die het deksel in verschillende  
posities vasthouden en kneuzingen aan de vingers door het  
per ongeluk dichtvallen van het deksel voorkomen.

SPECIFICATIES
Afmetingen: 68,5 x 50,1 x 34,5 cm

Toepassing: geschikt voor werkzaamheden aan  
spanningvoerende delen tot 1.000 V AC. De complete 
uitrusting voor de mobiele professional

INHOUD KOFFER

€ 849,-
Art.nr.: 3162019

VANAF
€ 2,95

VANAF
€ 8,75

VANAF
€ 9,95

Art.nrs.: 5787200 t/m 5757214

Art.nrs.: 5787215 & 5787216 Art.nrs.: 5787217 & 5787218



SCAN DE QR- CODE OF GA NAAR 

WWW.BUS.NL/INSCHRIJVEN-NIEUWSBRIEF
OM DE DIGITALE VERSIE TE ONTVANGEN 

VANAF JANUARI 2022 VERSTUREN WIJ ONZE 
BUSINESSNIEUWS ALLEEN NOG DIGITAAL !

Geldig t/m december 2021. Alle prijzen zijn exclusief BTW.  
(Prijs-)wijzigingen druk- en  opmaakfouten voorbehouden.


