
PRIJZEN EN ACTIES IN DEZE LEAFLET ZIJN EXCL. BTW, Recupel & Bebat en geldig t/m 31/12/2022 of tot einde voorraad. Wijzigingen in prijs en model alsmede druk- en zetfouten voorbehouden.

NOVEMBER - DECEMBER 2022

FATMAX® ROLBANDMAAT 5M - 32MM  
XTHT0-33671
• Gepatenteerde bandblokkering voor optimale controle
• Comfortabele en robuuste bi-materiaal behuizing
• Vervangbare magnetische en XL haken
• Band met Mylar® is tot 10x meer  

bestand tegen slijtage

FATMAX® WATERPAS 
• Aluminium waterpas
• 2 werkbladen
• Grote horizontale middenlibel  

en 2 verticale libellen
• Nauwkeurigheid:  

+/- 0,5 mm/m

BITSET EXPERT PRO 1/4” - RATELSLEUTEL 
(40-DELIG)  1-13-906
• 40-delige bitset
• Magnetische  

bithouder 60 mm
• 1/4’’ doppen:  

6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
• 1/4” ratel met  

ergonomische handgreep

FATMAX® LANDMETER 30M  
0-34-134
• Schokvast ingesloten ABS huis met zacht elastomeer  

voor comfortabele greep
• Band van roestvrij staal
• 3 x 1 ratio bij het opwinden  

= zeer snel opwinden
• Inklapbare handgreep

INTERLOCK AFBREEKMES 18MM  
0-10-018
• Metalen uitvoering, duurzaam en licht
• Gebruiksvriendelijk meswisselsysteem,  

geen gereedschap meer nodig
• Handig schoon te maken
• Lengte: 165 mm

FATMAX® KLAUWHAMER 450GR  
FMHT1-51275
• Gepatenteerde kop, 25% groter dan traditionele hamers
• Anti-vibratie handgreep
• Vernieuwd ontwerp en zachtere handgreep
• Anti-vibe stemvorksysteem  

om vibratie te beperken
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FATMAX® PRO-STACK  
ORGANISER TWINPACK   FMST82967-9
• Polycarbonaat deksel met groeven om bakjes  

op hun plaats te houden
• Compatibel met PRO-STACK en TSTACK
• Draagvermogen: 20 kg
• Afm.: 119 x 337 x 440 mm

FATMAX® GEREEDSCHAPSKOFFER  
HEAVY DUTY 23”  
1-94-749
• Extra ruime capaciteit (32 L)
• Waterdicht
• Uitneembare bak voor kleine  

gereedschappen en onderdelen
• Afm.: 58.4 x 30.5 x 26.7 cm

GEVULDE GEREEDSCHAPSGORDEL  
STST83334-1
• Dubbele gereedschapsgordel
• Klauwhamer Blue Strike 450gr
• FatMax® afbreekmes 18 mm
• Rolbandmaat Tylon 5m - 19mm

FATMAX® PRO-STACK KLEMBORD  
FMST82721-1
• Rubberen bumpers  

voor extra bescherming
• Led lamp
• Klikbaar op het  

PRO-STACK of  
TSTAK systeem

• Veilig opbergen 

FATMAX® PRO-STACK PROMOPACK  
FMST1-80101
• Moduleerbaar en stapelbaar, dankzij  

de zijdelingse bevestigingselementen
• Roestvrijstalen sluitingen en scharnieren
• Vlotte opening dankzij specifiek  

schuifsysteem van de handgreep
• Uitbreiding mogelijk met  

andere PRO-STACK koffers

VOUWBARE WERKTAFEL ESSENTIAL  
STST83492-1
• Handgreep voor gemakkelijk vervoer van en naar de werkplek
• Sterke constructie van metaal en kunststof
• Draagvermogen: 320 kg
• Compatibel met  

verschillende klemmen

GEREEDSCHAPSKOFFERS FATMAX® PRO-STACK
Ontworpen op uw maat. De PRO-STACK moduleerbare opbergkoffers bieden u alle opties, op maat van uw taak.  
Uw PRO-STACK is dé ideale partner om uw taken snel en professioneel af te werken - met oog voor robuustheid én gebruiksvriendelijkheid.  
Elke koffer is uitgerust met een stevig koppelsysteem om de koffers snel en gemakkelijk vast of los te koppelen. Zo kunt u zelf uw ideale 
combinatie samenstellen. Voeg de organiser toe voor de kleine spullen en een wielbasis om eenvoudig te transporteren.

€ 53,00
€ 99,70

€ 78,00
€ 110,15

€ 32,00
€ 47,57

€ 95,00
€ 234,83

€ 94,50
€ 152,16

NIEUW

€ 22,00
€ 33,08

Sterke koppeling Uitneembare 
tussenschotten 2 handgrepen Wielbasis Schuimrubberen 

inlay Uitneembare bakjes


