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MOMENTSLEUTEL
DREMOMETER

GEREEDSCHAPWAGEN
WORKSTER

DOPSLEUTELSET
1/4" + 1/2"

DNR-SET 3/4"

met gereedschapsassortiment

69-delig

€ 729,00

+ BTW

€ 999,00

+ BTW

€ 159,00

+ BTW
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GEDORE BEST CHOICE

DREMOMETER SET
8563-N-05

De GEDORE momentsleutel 3/4" met verlengpijp en incl.
testcertificaat volgens DIN EN ISO 6789-2:2017 biedt een
gecontroleerd aanhalen van bouten van 155 tot 760 N·m en
dient als optimaal aandrijfgereedschap voor dopsleutelsets.
Waar u ook maar kracht zet, in het midden van het handvat of
op een andere plaats van de DREMOMETER, tweehandig of met
een verlengpijp - het door u ingestelde draaimoment wordt
altijd exact bereikt – zonder verschuiving van de waarden.
Herhalingsnauwkeurig en precies - dankzij de noniusschaal
met loep en een 1/10-indicatie waarop de ingestelde
draaimomentwaarde in een oogopslag kan worden afgelezen.

1

werken zonder lengtebeperking

›› foutloze bediening door werken

2

zonder lengtebeperking

3

Gecontroleerde kwaliteit
›› geclassificeerd volgens
DIN EN ISO 6789-2:2017
›› inclusief testcertificaat
›› robuuste constructie

4

vastdraaien zonder moe te worden
›› door 3/4" opsteekratel en een aluminium
verlengpijp voor meer kracht

nauwkeurig werken

›› Nonius-schaal met een resolutie van

1 N·m afwijking van +/- 3% en zodoende

›› nauwkeuriger dan de +/- 4% die in de
norm is vastgelegd

03

Met een nauwkeurigheid van +/- 3% van de ingestelde
schaalwaarde, overtreft de GEDORE DREMOMETER daarmee
de eisen van de DIN EN ISO 6789-2:2017.
Met de vaste 3/4"-aandrijving worden schroefverbindingen
op elk moment moeiteloos vastgedraaid. Voor degenen die
meer kracht moeten gebruiken, wordt de DREMOMETER in
de set DREMOMETER DNR-set 3/4" geleverd met 3/4"opsteekratel en aluminium verlengpijp.

8563-N-05

MOMENTSLEUTEL
DREMOMETER DNR-SET 3/4"



€ 729,00
+ BTW



155-760 N·m
›› Momentsleutel in het aanhaalbereik van 155 - 760 N·m
met testcertificaat; met verlengpijp

›› gecontroleerd rechtsom aanhalen; aandrijving 3/4";
incl. rechtsomdraaiende opsteekratel 3/4"

›› geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789-2:2017; afgesteld

op een maximaal toegestane afwijking van +/-3% en zodoende
nauwkeuriger dan de +/-4% die in de norm is vastgelegd
›› geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789-2:2017; afgesteld
op een maximaal toegestane afwijking van +/-3% en zodoende
nauwkeuriger dan de +/-4% die in de norm is vastgelegd
›› noniusschaal - resolutie 1,0 N·m

Code

Nr.

3107043

8563N-05

Type

Aandrijfvierkant
inch-maat
Enkelzijdig 3/4"
vierkant

Aandrijfvierkant
metrisch mm
40

Inhoud
DREMOMETER DN 3/4" met nonius 155-760 Nm nr. 8563-N-00
Opsteekpijp DR/DX ALU nr. 8571-80, Opsteekratel nr. 754-04

Hoogte
mm
35

Afstand behuizing vierkantmidden mm
22,5

DREMOMETER
Foutloos te bedienen
Waar u ook maar kracht zet, in het midden van het handvat of op een andere plaats van de DREMOMETER, tweehandig of met een verlengpijp - het door u
ingestelde draaimoment wordt altijd exact bereikt – zonder verschuiving van de waarden. Door de unieke éénassige positie van draaipunt en aandrijfvierkant
wordt de DREMOMETER een foutloos te bedienen stuk gereedschap. Deze enkele hefboom maakt - in tegenstelling tot traditionele momentsleutels,
het aanhalen zonder verschuiving van meetwaarden en zonder beïnvloeding van de nauwkeurigheid bij bediening buiten het greepgedeelte mogelijk.

Lengte
mm
812

Gewicht
kg
3,005
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GEDORE BEST CHOICE

TORCOFLEX UK 1/2"
3550-UK-LS4

De TORCOFLEX UK 1/2" van GEDORE met testcertificaat volgens
DIN EN ISO 6789:2017 biedt een gecontroleerd aanhalen van bouten
van 40 tot 200 N·m en dient als optimaal aandrijfgereedschap voor
dopsleutelsets. De draaimomentinstelling die eenvoudig te bedienen
is en aan het uiteinde van de handgreep kan worden vastgezet,
maakt een nauwkeurig werken mogelijk.
Door het 1/2"-verlengstuk wordt het risico van krassen op spatborden
geminimaliseerd, bovendien ontzien de slagmoerdopsleutels met
beschermhuls in de maten 17, 19 en 21 mm de velgen.
Gecontroleerd vast- en losdraaien met geïntegreerde 1/2"aandrijving - mogelijk met de TORCOFLEX met geïntegreerde
rechtsom- en linksom-functie.
Met een nauwkeurigheid van +/- 3% tolerantie van de ingestelde
schaalwaarde, overtreft de GEDORE TORCOFLEX daarmee de eisen
van de DIN EN ISO 6789-2:2017 van +/- 4%.

1

gecontroleerd aandraaien
›› Gecontroleerd en nauwkeurig vastdraaien
van schroeven van 40-200 Nm
›› Afwijking van +/-3% en zodoende nauwkeuriger
dan de vastgelegde normwaarde van +/-4%

17

3

geminimaliseerd beschadigingsrisico
›› 1/2"-verlengstuk minimaliseert het
risico van krassen op spatborden
›› kunststof mantel van de
slagmoerdopsleutels beschermt de velgen

2

Gecontroleerde kwaliteit

›› gecertificeerd volgens

DIN EN ISO 6789:2017 deel 2

›› inclusief testcertificaat

19

21

4

Eenvoudig gebruik
›› instellen en vastzetten van het
draaimoment bij het uiteinde
van de greep
›› Duidelijk hoor- en voelbare
draaimoment-uitschakeling

05

3550-UK-LS4

MOMENTSLEUTEL
TORCOFLEX UK-SET 1/2"



€ 129,00
+ BTW



5-delig
›› beproefde momentsleutel in het aanhaalbereik 40-200 N·m
met testcertificaat

›› gecontroleerd rechtsom aanhalen; omschakelbare ratel
met rechtsom- en linksom-functie; aandrijving 1/2"

›› geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789-2:2017; afgesteld op

een maximaal toegestane afwijking van +/-3% en zodoende
nauwkeuriger dan de +/-4% die in de norm is vastgelegd
›› door het 1/2"-verlengstuk en de krachtdoppen met beschermhuls
in de maten 17, 19 en 21 mm zeer goed geschikt voor het
wisselen van autowielen

Code

Nr.

3107027

3550-UKLS4

Aandrijfvierkant
inch-maat
1/2"

Aandrijfvierkant
metrisch mm
12,5

Inhoud

Hoogte
mm
44

Momentsleutel TORCOFLEX 40-200
Nm nr. 3550-20 UK
Verlengstuk nr. 1990-5
Slagmoerdopsleutelset 1/2", 3-delig

Afstand behuizing vierkantmidden mm
21,3

Lengte
mm
499

Kopbreedte
mm
42,5

3549 UK - 3550 UK

MOMENTSLEUTEL
TORCOFLEX UK

vanaf

-delig
5

Gewicht
kg
2,398

€ 109,00
+ BTW





1-200 N·m

Kophoogte
mm
22

›› beproefde momentsleutel in het aanhaalbereik

3549-00 UK

1-200 N·m met testcertificaat
›› gecontroleerd rechtsom aanhalen; omschakelbare ratel
met rechtsom- en linksom-functie
›› geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789-2:2017; afgesteld op een
maximaal toegestane afwijking van +/-3% en zodoende nauwkeuriger
dan de +/-4% die in de norm is vastgelegd

3549-02 UK

3549-05 UK

3550-10 UK

3550-20 UK

Code

Nr.

Type

Aandrijfvierkant Aandrijfvierkant N·m
inch-maat
metrisch mm
1/4"
6,3
1 N·m5 N·m

Hoogte mm

2958007

3549-00 UK

Ratel met
schakelpal

2958015

3549-02 UK

2958023

34

Afstand behuizing vierkantmidden mm
12,5

Lengte
mm
225

Kopbreedte
mm
25,0

Kophoogte
mm
15

Ratel met
schakelpal

1/4"

6,3

3549-05 UK

Ratel met
schakelpal

3/8"

2958031

3550-10 UK

Ratel met
schakelpal

2958058

3550-20 UK

Ratel met
schakelpal

Gewicht
kg
0,61

€ excl. BTW

5 N·m25 N·m

34

12,5

286

25,0

21,5

0,67

119,00

10

10 N·m50 N·m

34

17,5

348

35,0

19,1

0,825

119,00

1/2"

12,5

20 N·m100 N·m

44

21,25

409

42,5

22

1,38

109,00

1/2"

12,5

40 N·m200 N·m

44

21,3

522

42,5

22

1,467

109,00

119,00
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GEDORE BEST CHOICE

GEREEDSCHAPWAGEN
WSL-L-TS-147

De 147-delige gereedschapset, in combinatie met de veilige, overzichtelijke
en mobiele gereedschapwagen WSL-L van GEDORE biedt een omvangrijke
basisuitrusting in metrische maten.
De zeven gereedschapladen, waarvan enkele al voorzien zijn van een 81-delige
dopsleutelset, een 24-delige ringsteeksleutelset, een 14-delige gereedschapset
en een 28-delig tanngen- en borenassortiment, bieden voldoende plaats voor
het opbergen van gereedschappen.
De zeven 640 mm brede en 400 mm diepe laden hebben een capaciteit van
max. 20 kg. Men heeft altijd zicht op de complete inhoud van de lade dankzij
de volledig uittrekbare telescooprails. Vijf laden zijn met name geschikt voor
handgereedschappen. De beide hoge onderste laden bieden ook plaats aan
gereedschappen en uitrusting van groter formaat.

1

2

hoge belastbaarheid

›› max. draagvermogen 300 kg
›› draagvermogen per lade 20 kg

veilige constructie

›› Duwen en trekken zonder inspanning
›› Hoge stabiliteit
›› Individuele uittrekblokkering voorkomt

dat er meer dan een lade wordt geopend

3

mobiele bergruimte
›› Zeven laden (B 640 x H 80 x D 400),
2 vooraf ingedeeld, 5 individueel
te gebruiken
›› Een extra hoge lade voor
gereedschappen met grote
afmetingen (B 640 x H 160 x D 400)

4

omvangrijk
gereedschapsassortiment
›› 147-delig gereedschapsassortiment voor
het vast- en losdraaien van verschillende
schroefverbindingen

07

De individuele uittrek zorgt voor veiligheid. Ongewild openen van de
laden wordt voorkomen. De laden kunnen alleen afzonderlijk worden
geopend, waardoor een hoge stabiliteit wordt bereikt. Een centrale
vergrendeling met cilinderslot beveiligt gereedschap en uitrusting
tegen onbevoegde toegang.
Veiligheid wordt aangevuld door comfort. Dankzij twee lichtlopende
wielen op kogellagers en twee grote hoogwaardige wielen in combinatie
met een rij-stuurhandgreep blijft de WSL-L ook bij hoge belasting licht
lopend, wendbaarheid en spoorvast.

WSL-L-TS-147

€ 999,00

GEREEDSCHAPWAGEN WORKSTER
SMARTLINE MET GEREEDSCHAPSASSORTIMENT IN CT-MODULES
147-delig
›› v oor het veilig, overzichtelijk en mobiel opbergen van gereedschap en uitrusting
›› voldoende bergruimte, draagvermogen per lade 20 kg
›› Hoge veiligheid door individuele vergrendeling/individuele uittrekblokkering
die voorkomt dat er meer dan een lade wordt geopend
›› eenvoudig sturen en keren dankzij rij-stuurhandgreep en twee zwenkwielen
Ø 125 mm met gesloten naafkappen, een daarvan met rij- en zwenkblokkering
›› onbeperkte toegang tot de complete lade omdat ze volledig uittrekbaar en
telescopisch is op kogelgelagerde geleiderails
›› laden zijn centraal afsluitbaar met een cilinderslot
›› met GEDORE-Check-Tool-systeem: controle van de volledigheid door
2-kleurige schuimstofmodules
›› in gereedschapwagen WSL-L7
›› GEDORE-gereedschappen in metrische maten
›› resistent tegen oliën en vetten

+ BTW







›› Inhoud en verdere details vanaf pagina 09

Code

Nr.

RAL

2980312

WSL-LTS-147

GEDORE
blauw,
RAL 5017

Hoogte
mm
1.045

Breedte
mm
785

Diepte
mm
510

Inhoud

Laden

1/4"- + 1/2"-dopsleutelassortiment in CT-module, nr. TS CT2-D19-D20,
81-dlg Ringsteeksleutelset in CT-module, nr. TS CT2-7, 24-dlg
Gereedschapsassortiment in CT-module, nr. TS CT2-2154SK-119,
14-dlg Tangenassortiment in CT-module, nr. TS CT2-142, 28-dlg
+ gereedschapwagen workster smartline, nr. WSL-L7

5x Type 1,
B 640 x H 80
x T 400 mm
2x Type 2,
B 640 x H 160
x T 400 mm

Aantal
laden
7

-delig
147

Gewicht
kg
97

08

WSL-M6

GEREEDSCHAPWAGEN
WORKSTER SMARTLINE

€ 429,00



+ BTW



met 6 laden
›› voor het veilig, overzichtelijk en mobiel opbergen van gereedschap en uitrusting
›› voldoende bergruimte met zes laden, draagvermogen per lade 20 kg
›› Hoge veiligheid door individuele vergrendeling/individuele uittrekblokkering
die voorkomt dat er meer dan een lade wordt geopend

›› eenvoudig sturen en keren dankzij rij-stuurhandgreep en twee zwenkwielen

Ø 125 mm met gesloten naafkappen, een daarvan met rij- en zwenkblokkering

›› onbeperkte toegang tot de complete lade omdat ze volledig uittrekbaar en
telescopisch is op kogelgelagerde geleiderails

›› laden zijn centraal afsluitbaar met een cilinderslot
›› zijwanden met euro-perforatie 10 x 38 mm voor de bevestiging van haken
en gereedschappen

›› afrondingen aan de zijkanten voor minimalisatie van stootranden
›› werkblad met afdekplaat van PP-kunststof met uitsparing aan de voorzijde
en rolbeschermrand

›› plaatstaal, gelast, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat
›› vergemakkelijkt het werk dankzij de eenhandbediening van de laden


Code

Nr.

RAL

3100707

WSL-M6

GEDORE blauw,
RAL 5017

Hoogte
mm
903

Breedte
mm
635

Diepte
mm
510

Laden

max.
draagvermogen kg
300

5x Type 1, B 480 x H 80 x T 400 mm
1x Type 2, B 480 x H 160 x T 400 mm

2005



GEREEDSCHAPWAGEN

Aantal
laden
6

Gewicht
kg
66

€ 869,00
+ BTW

met 7 laden



›› aflegblad van ABS-kunststof met 3 vakken voor kleine onderdelen, 2 spuitbushouders,
8 schroefdraaierhouders

›› beide zijwanden met vierkante gaten voor het aanbrengen van momentsleutels resp. ander
lang gereedschap of kleine onderdelen

›› centraal afsluitbaar dmv cilinderslot
›› laden volledig uittrekbaar, uitneembaar
›› veiligheidsvergrendeling per lade, bediening met één hand
›› kogelgelagerde geleiderails
›› draagkracht per lade 40 kg, onderste zware schuiflade tot 60 kg
›› GEDORE trapeziumasconstructie zorgt ook bij maximale belasting voor licht
lopen, wendbaarheid en spoorvastheid

Code

Nr.

RAL

1803018

2005
0511

GEDORE blauw,
RAL 5017

Hoogte
mm
985

Breedte
mm
864

Diepte
mm
606

Laden
5x Type 1, B 640 x H 67 x T 400 mm
1x Type 2, B 640 x H 137 x T 400 mm
1x Type 3, B 640 x H 207 x T 400 mm

max.
draagvermogen kg
500

Aantal
laden
7

Dwarsschotjes

Lengteschotjes

2

10

Gewicht
kg
83

09

1504 XL

VERRIJDBARE WERKBANK EXTRA BREED



met 7 laden

€ 1359,00
+ BTW



›› voor het veilig, overzichtelijk en mobiel opbergen van gereedschap en uitrusting
›› 4 laden met voldoende bergruimte, evenals een XL-lade, zes brede, uitneembare laden
›› onbeperkte toegang tot de complete lade omdat ze volledig uittrekbaar en
telescopisch is op kogelgelagerde geleiderails

›› GEDORE-trapeziumasconstructie zorgt ook bij maximale belasting voor licht
lopen, wendbaarheid en spoorvastheid

›› grote bergruimte met legbord en afsluitbare deur
›› veiligheid voor personen door hielbescherming
›› centraal afsluitbaar dmv cilinderslot, gelijktijdig afsluiten van laden en deur
›› draagvermogen per lade 40 kg, onderste zware schuiflade 60 kg
›› GEDORE hoogwaardig onderstel, twee hoogwaardige, rolgelagerde GEDORE-wielen
(bokwielen Ø 200 mm) en twee lichtlopende, kogelgelagerde GEDORE-wielen
(zwenkwielen Ø 125 mm) met rij- en zwenkblokkering
›› plaatstaal, gelast, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat

Code

Nr.

RAL

1988468 1504 XL GEDORE
blauw,
RAL 5017

Hoogte
mm
985

Breedte
mm
1.250

Diepte
mm
550

Laden
1x Type 1, B 1055 x H 67 mm
x T 400 mm extra breed
4x Type 2, B 640 x H 67 x T 400 mm
1x Type 3, B 640 x H 137 x T 400 mm
1x Type 4, B 640 x H 207 x T 400 mm

max. draagvermogen kg
1000

Aantal
laden
7

Legplanken
1

Dwarsschotjes
2

Lengteschotjes
10

Werkbladdikte Gewicht kg
mm
30
124

Afzonderlijke componenten in een oogopslag
TS CT2-D19-D20 / TS CT2-2154SK-119 / TS CT2-142 / TS CT2-7
TS CT2-D19-D20
Omschakelbare 1/4"-ratel, nr. 2093 U-20 127 mm
1/4"-cardan-verlengstuk, nr. 2090 KR-4 97 mm
1/4"-schuifgreep met glijstuk, nr. 2087, 115 mm
1/4"-dopsleutels, nr. D 20, SW 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm
1/4"-dopsleutels, nr. TX 20, E4 E5 E6 E7 E8 E10
l 1/4"-schroevendraaierbits zaagsnede, nr. 680, 4 5,5 6,5 8 mm
h 1/4"-schroevendraaierbits 6-kt, nr. 685, SW 2,5 3 4 5 6 mm
. 1/4"-schroevendraaierbits binnentwaalfkant, nr. 685, M5 M6 M8
k 1/4"-schroevendraaierbits kruiskop, nr. 690, PH1 2 3
m 1/4"-schroevendraaierbits kruiskop, nr. 690 PZD, PZ1 2 3

j 1/4"-schroevendraaierbits TX, nr. 687, T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20
T25 T27 T30 T40, Dophouder, nr. 673, 6,3, 1/4" 6-kt - 1/4" 4-kt
Bit-adapter, nr. 620, 1/4", 6-kt x 1/4" 4-kt
Multi-handvat, nr. 676, 1/4", Bithouder, nr. 699, 1/4" 6-kt
Omschakelbare 1/2"-ratel, nr. 1993 U-20 270 mm
1/2"-dopsleutelverlengstuk, nr. 1990-2, 1/2", 63 mm
1/2"-cardan-verlengstuk, nr. 1990 KR -5-10,125 + 250 mm
1/2"-dopsleutels, nr. D 19, SW 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm
1/2"-dopsleutels, nr. IN 19, SW 5 6 7 8 9 10 12 14 mm

TS CT2-2154SK-119

TS CT2-142

TS CT2-7

l 3C-schroevendraaiers zaagsnede, nr. 2154SK,
met slagkap, 3,5 5,5 6,5 8 mm
k 3C-schroevendraaiers PH1, PH2
Bankhamer, nr. 4 E-500, met essen steel, 500 g
Centerpons, nr. 100-12, 120x12x5 mm
Pendrijver, nr. 119, 1,5 3 4 mm
Koudbeitel, nr. 97-250 8-kt, 250x24 mm
Ritsbeitel, nr. 98-125 8-kt, 125x10x5 mm
Doorslag, nr. 99 12-5 8-kt, 120x12x5 mm

Waterpomptang, nr. 142 10 TL, 10", 15-voudig verstelbaar
Combinatietang POWER, nr. 8250-180 JC, 180 mm 2C-greep
Telefoontang, nr. 8133-200 JC, 200 mm 2C-greep
Zijsnijtang POWER, nr. 8316-180 JC, 180 mm 2C-greep
Spiraalboren Ø 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 / Ø 3,3 4,2 6,8 10,2

Ringsteeksleutels, nr. 7, SW 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 mm
h Haakse stiftsleutelset, nr. PH 42-88,
6-kt in houder, SW 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm
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GEDORE BEST CHOICE

DOPSLEUTELSET 1/4" + 1/2"
19 BMC 20

De dopsleutelset 19 BMC-20 is voorzien van het beste dat GEDORE op het gebied van
bedieningsgereedschap te bieden heeft. De hoogwaardige omschakelbare ratels van
de uitvoering 2093-U 20 1/4" en 1993-U 20 1/2" beschikken over een schacht van
hoogwaardig chroom-vanadiumstaal en een 2-componenten-greep met een harde
kunststofkern met een rubberbeklede ommanteling. Zo zijn ze ook bestand tegen
extreem continu gebruik. De slanke bouwvorm van de koppen biedt mogelijkheden
tijdens het schroeven die bij andere ratels ontbreekt.
Doppen en aandrijving zijn door de kogelvergrendeling vast met elkaar verbonden.
Opsteken en lostrekken gaat dankzij de ontgrendelknop desondanks gemakkelijk
met de hand. Dopsleutels in alle metrische maten van 4 - 32 mm.

1

2

gemakkelijk handzaam
transport
›› lichte, gemakkelijk te vervoeren
kunststof koffer met de speciale
GEDORE Check-Tool-modules en
betrouwbare sluitingen

3

Overzichtelijke indeling
›› Check-Tool-schuimstofmodule van
vereenvoudigt de ordening en controle
van de kofferinhoud enorm

4

universeel gebruik
›› gereedschap en toebehoren voor
de werkplaats en onderweg

5

Premium-kwaliteitsratels
voor gecontroleerd werken
›› Fijnmechanisch met 60 tanden
›› Geringe arbeidshoek van 6°

omvangrijke basisuitrusting

›› 69 delen, incl. twee omschakelbare

2-componenten-ratels met geïntegreerde
rechts-/linksomdraai-functie draaien elke
schroefverbinding los

11

Een bitassortiment voor de meest gangbare aandrijvingen inclusief
zaagsnede, PH, PZ, TX, XZN en binnenzeskant. Daarbij verlengstukken
in verschillende uitvoeringen, waarmee de dopsleutels afhankelijk van
sleutelwijdte tot 375 mm in aandrijfdiepte kunnen worden verlengd.
Alleen de meegeleverde doppen en het toebehoren van de nieuwe
dopsleutelset zijn al zeer omvangrijk.
De olie- en vetbestendige zwart-blauwe Check-Tool-schuimstofmodules
van schuimstof en de afbeelding op de dekselinzet vereenvoudigen de
ordening en controle van deze veelzijdige kofferinhoud enorm: gereedschap
en toebehoren dat verkeerd gesorteerd is of ontbreekt, valt meteen op.

19 BMC 20

DOPSLEUTELSET 1/4" + 1/2"



69-delig

€ 159,00
+ BTW



›› de nieuwe GEDORE kunststof ratelcassette is niet alleen geschikt voor

industrie en automotive, maar ook voor doe-het-zelvers en hobbyisten

›› hij is voorzien van zwart/blauwe Check-Tool-schuimstofmodule,
waardoor ontbrekend gereedschap beter zichtbaar is

›› door de druppelvormige kopvorm van de omschakelbare ratel is deze
set bijzonder goed geschikt voor de krapste schroeflocaties

›› 1/4"- en 1/2"-dopsleutelzeskanten met alle metrische maten van 4-32 mm
evenals een bitset voor de meest gangbare aandrijvingen zoals zaagsnede,
PH, PZ, TX, XZN en binnenzeskant
›› de omschakelbare ratels beschikken over een 2-componenten-greep,
omschakelpal en drukknop-ontkoppeling, waarmee een comfortabel,
snel en veilig werken mogelijk wordt
›› afhankelijk van de sleutelwijdte kunnen de dopsleutels in de
aandrijfdiepte worden verlengd tot 375 mm


Code

Nr.

Inhalt

3108902

19 BMC 20

Ratches 1/4" + 1/2", omkeerbare ratels 1/4" 2093 U-20,
Omkeerbare ratels 1/2" 1993 U-20, steeksleutelinzetten 1/4" + 1/2",
Zeshoekige inzetstukken 1/4" SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm
Zeshoekige inzetstukken 1/2" SW 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm
Zeshoekige inzetstukken lang 1/2" SW 10 13 17 19 mm, bits 1/4",
Binnenzeskant 2 3 4 5 6 8 mm, TX; met boring T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40,
Gleuf 4 5,5 6,5 8 mm, kruisgleuf PH 1 2 3, kruisgleuf PZ 1 2 3,
Multi-tand XZN M4 M5 M6 M8, toebehoren 1/4" + 1/2",
Verlenging 1/4" 50 100 mm, adapter 1/4" x 1/4", bithouder 1/4", T-greep 1/4",
Cardanscharnier 1/4", verlengstuk 1/2" 125 250 mm, universeelscharnier 1/2", T-greep 1/2

Lengte
mm
459

Breedte
mm
350

Diepte
mm
87

-delig

Gewicht kg

69

5,74

12

20 ITU-3

DOPSLEUTELSET 1/4"



36-delig

€ 179,00
+ BTW



›› voor het gecontroleerd en handmatig los- en vastdraaien van schroeven en moeren
›› met extra fijn vertande omschakelbare ratel
›› handsparende krachtoverbrenging door slipvaste 2-componenten-greep
›› met gesmede, geharde zeskantdopsleutels, voor handgebruik
›› met hulpstukken van GEDORE-vanadiumstaal 31CrV3
›› dopsleuteldoos van kunststof met een schuimstofmodule

Code
6196710

Nr.
20 ITU-3

Inhoud
2093 U-3, 20 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, IN 20 3 4 5 6 8,
TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10
ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30,
2087, 2090 -2-6, 2095, 2098

Lengte mm
275

Breedte mm
150

Diepte mm
42

19 V20U-20

DOPSLEUTELSET 1/4" + 1/2"



81-delig

-delig
36

Gewicht kg
1,376

€ 349,00
+ BTW



›› voor het gecontroleerd en handmatig los- en vastdraaien van schroeven en moeren
›› samengesteld voor industrie en werklieden op basis van alledaags gebruik
›› kleine arbeidshoek van 6° door fijnvertande omschakelbare ratel met 60 tanden
›› verliesveilig opsteken en lostrekken van de dopsleutel door drukknop-ontkoppeling
›› met gesmede, geharde dopsleutels voor handgebruik
›› met hulpstukken van GEDORE-vanadiumstaal 31CrV3
›› ongevoelige, duurzame blauwe plaatstalen GEDORE-koffer

Code
1550691

Nr.
19 V20 U-20

Inhoud
1993 U-20, 2093 U-20, 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 36,
D 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13, 680 4 4,5 5,5 6,5,
685 2 2,5 3 4 5 6 8, 685 X 5 6 8, 687 TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, 690 1 2 3,
690 PZD 1 2 3, 885 3 4 5 6 8 10, 885 X 5 6 8 10 12, 887 TX T27 T30 T40 T45 T50,
1990 KR-5 -10, 2090-4, 2095, 620, 676, 699, KB 819

Lengte mm
438

Breedte mm
294

Diepte mm
60

-delig
81

Gewicht kg
7,4

13

IN 19 PM



DOPSLEUTEL-SCHROEVENDRAAIERSET 1/2"

€ 69,90
+ BTW



9-delig
›› voor het gecontroleerd los- en vastdraaien van binnenzeskantbouten
›› ongevoelige, duurzame blauwe plaatstalen GEDORE-koffer

Code
6156250

Nr.
IN 19 PM

Inhoud
5 6 7 8 9 10 12 14 17

Lengte mm
281

Breedte mm
79

Diepte mm
35

-delig
9

32 EMU-2

DOPSLEUTELSET 3/4"



14-delig

Gewicht kg
1,4

€ 299,00
+ BTW



›› voor het los- en vastdraaien van schroeven en moeren bij
grote sleutelwijdtes

›› ideaal voor de robuuste inzet bij dagelijks stationair of mobiel
gebruik in de bedrijfswagenwerkplaats of industrie

›› dopsleutels met zeskant-UD-profiel dat de schroefkop beschermt
›› van GEDORE-vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd
›› ongevoelige, duurzame blauwe plaatstalen GEDORE-koffer

Code
6280340

Nr.
32 EMU-2

Inhound
No. 3293 U-2, No. 32 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50 mm,
No. 3287, No. 3290-8 -16

Lengte mm
525

Breedte mm
203

Diepte mm
73

-delig
14

Gewicht kg
11,56

14

2093 U-20

OMSCHAKELBARE RATEL 1/4" 



€ 33,90
+ BTW



›› voor het handmatig los- en vastdraaien van schroeven en moeren
›› omschakelbare ratel met geïntegreerde rechts-/linksomdraai-functie
›› handsparende krachtoverbrenging door slipvaste 2-componenten-greep met ophanggat
›› verliesveilig opsteken en lostrekken van de dopsleutel door drukknop-ontkoppeling
›› tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met vierkantaandrijving vlgs.
DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvergrendeling

›› van GEDORE-vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd
›› uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315

Code
1703749

Nr.
2093 U-20

Aandrijfvierkant inch-maat
1/4"

Aandrijfvierkant mm
6,3

Arbeidshoek
9°

Lengte mm
127

Ratelkophoogte mm
20

3093 U-20

OMSCHAKELBARE RATEL 3/8" 



Gewicht kg
0,095

€ 39,90
+ BTW



›› voor het handmatig los- en vastdraaien van schroeven en moeren
›› omschakelbare ratel met geïntegreerde rechts-/linksomdraai-functie, fijn vertand
›› handsparende krachtoverbrenging door slipvaste 2-componenten-greep met ophanggat
›› verliesveilig opsteken en lostrekken van de dopsleutel door drukknop-ontkoppeling
›› tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met vierkantaandrijving vlgs.
DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvergrendeling

›› van GEDORE-vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd
›› uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315

Code
1556800

Nr.
3093 U-20

Aandrijfvierkant inch-maat
3/8"

Aandrijfvierkant mm
10

Arbeidshoek
6°

Lengte mm
200

Ratelkophoogte mm
29.7

Gewicht kg
0,292

1993 U-20

OMSCHAKELBARE RATEL 1/2" 



€ 39,90
+ BTW



›› voor het handmatig los- en vastdraaien van schroeven en moeren
›› omschakelbare ratel met geïntegreerde rechts-/linksomdraai-functie, fijn vertand
›› handsparende krachtoverbrenging door slipvaste 2-componenten-greep met ophanggat
›› verliesveilig opsteken en lostrekken van de dopsleutel door drukknop-ontkoppeling
›› tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met vierkantaandrijving vlgs.
DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvergrendeling

›› van GEDORE-vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd
›› uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315

Code
1436686

Nr.
1993 U-20

Aandrijfvierkant inch-maat
1/2"

Aandrijfvierkant mm
12,5

Arbeidshoek
6°

Lengte mm
270

Ratelkophoogte mm
37.5

Gewicht kg
0,536

15

1101-1.04/SEB-08

TREKKERSET, 2-ARMIG



9-delig

€ 289,00
+ BTW



›› voor het lostrekken van vastzittende verbindingen op assen of in behuizingen
›› universele set incl 2-armige trekker, verlengstukken, haaklengtes, haakbenen
voor buiten- en binnentrekkers

›› geschikt voor wisselende trek-/uittrekwerkzaamheden
›› mogelijke spanwijdtes traploos tot 130 mm / spandieptes 100, 200, 250, 350 mm
›› variabel, snel en veilig werken door snelspanmechanisme, haakrem,
haken voor krappe situaties

›› onderhoudsvrije spindel, spindelpunt verwisselbaar
›› lange levensduur en hoge veiligheidsreserves, omdat de traverse,
haken en verlengstukken in de matrijs gloeiend gesmeed zijn

›› zeer smalle haakbenen, bijzonder geschikt voor moeilijk toegankelijke plaatsen
›› combinatie van 8 verschillende trekkers mogelijk
›› met Check-Tool-module voor het snel vaststellen van
ontbrekend gereedschap

Code
3106756

Nr.
1101-1.04/SEB-08

Inhoud
i-BOXX 72 nr. 1101 L + assortiment nr. 1101 CT2-1.04

Lengte mm
367

Breedte mm
316

Diepte mm
72

-delig
9

Gewicht kg
3,77

16

1 B-012

RINGSTEEKSLEUTEL-SET
12-delig



€ 139,00
+ BTW



›› de ringsteeksleutels zijn optimaal geschikt voor het los- en vastdraaien
van vierkant-, zeskant- en twaalfkant-schroeven en -moeren

›› diepliggende, resp. verzonken moeren of schroeven kunnen ook
met de gebogen ring veilig worden bediend

›› ring gebogen en onder een hoek van 10°, met UD-profiel voor
een zorgvuldige krachtoverbrenging

›› slanke schacht, versterkt met krachtrib aan de bekzijde staat garant
voor de hoogste draaimomenten

›› bek precies op exacte, nominale maat geslepen voor optimale contactvlakken
›› hoogwaardige industriekwaliteit voor continue belasting onder
zware omstandigheden

›› overbelasting wordt aangegeven door vervorming
›› reflectievrij mat verchroomd
›› Chroom-vanadiumstaal 31CrV3

Code
6012170

Nr.
1 B-012

Inhoud
10 11 12 13 14 17 19 22 24 27 30 32 mm

-delig
12

Gewicht kg
3,39

7 XL-012

RINGSTEEKSLEUTEL-SET,
EXTRA LANG



€ 179,00
+ BTW



12-delig
›› de ringsteeksleutels zijn optimaal geschikt voor het los- en vastdraaien
van vierkant-, zeskant- en twaalfkant-schroeven en -moeren

›› hoge krachtoverbrenging door verlengde uitvoering
›› ring onder een hoek van 15°, met UD-profiel voor een zorgvuldige
krachtoverbrenging

›› slanke bek en slanke bekwanden maken de sleutel in zijn geheel lichter
›› veilige greep door geprofileerde schacht
›› hoogwaardige industriekwaliteit voor continue belasting onder zware
omstandigheden

›› overbelasting wordt aangegeven door vervorming
›› reflectievrij mat verchroomd
›› Chroom-vanadiumstaal 31CrV3

Code
6095950

Nr.
7 XL-012

Inhoud
10 11 12 13 14 17 19 22 24 27 30 32 mm

-delig
12

Gewicht kg
4,41

17

7 R-005

RINGRATEL-STEEKSLEUTELSET



5-delig

€ 69,00
+ BTW



›› voor het los- en snel vastdraaien van schroeven en moeren met ratelfunctie
›› hoge krachtoverbrenging door torsiestijve geometrie met dubbel-T-profiel
›› bek precies op nominale maat geslepen voor optimale contactvlakken
›› extreem behoedzaam UD-profiel waarmee een gelijkmatige drukverdeling bij
de hoogste krachtuitoefening mogelijk is

›› beproefde U-20-rateltechnologie, in een zeer platte ringkop ingebouwd,
maakt een efficiënt werken met ratelfunctie mogelijk

›› het handvriendelijke, holle profiel in de schacht zorgt voor moeiteloos schroeven
›› reflectievrij mat verchroomd
›› GEDORE-vanadiumstaal 31CrV3
›› met GEDORE-Check-Tool-systeem: controle van de volledigheid door
2-kleurige schuimstofmodules

›› sleuteldoos van kunststof met een schuimstofmodule


Code
2297434

Nr.
7 R-005

Inhoud
8 10 13 17 19

-delig
5

7 R-012

RINGRATEL-STEEKSLEUTELSET
12-delig



Gewicht kg
0,932

€ 149,00
+ BTW



›› voor het los- en snel vastdraaien van schroeven en moeren met ratelfunctie
›› hoge krachtoverbrenging door torsiestijve geometrie met dubbel-T-profiel
›› bek precies op nominale maat geslepen voor optimale contactvlakken
›› extreem behoedzaam UD-profiel waarmee een gelijkmatige drukverdeling bij de
hoogste krachtuitoefening mogelijk is

›› beproefde U-20-rateltechnologie, in een zeer platte ringkop ingebouwd, maakt
een efficiënt werken met ratelfunctie mogelijk

›› het handvriendelijke, holle profiel in de schacht zorgt voor moeiteloos schroeven
›› reflectievrij mat verchroomd
›› GEDORE-vanadiumstaal 31CrV3
›› ongevoelige, duurzame blauwe plaatstalen GEDORE-koffer


Code
2297442

Nr.
7 R-012

Inhoud
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

-delig
12

GEDORE UNITDRIVE-profiel

1
2
3
4

Groter contactvlak zorgt voor een betrouwbare krachtoverbrenging.
Ook bij schroefkoppen waarvan de maten buiten de tolerantie liggen.
Gelijkmatige verdeling van de kracht op de flanken van de schroefkop. Het kerfeffect
dat op deze manier wordt verminderd, voorkomt het ronddraaien van de schroefkop.
Zelfs versleten schroefkoppen worden door de voorzichtige draaimomentoverbrenging
veilig losgedraaid – het gereedschap glijdt niet door.
Doordat de kracht optimaal verdeeld wordt uitgeoefend, kunnen tot 20 % hogere
draaimomenten worden overgebracht.

12-kant

Gewicht kg
2,9

18

GEDORE BEST CHOICE

SLEUTELTANG
SB 183

De GEDORE-sleuteltang SB 183, een hybride van schroefsleutel
en tang, vervangt niet alleen twee complete sleutelsets metrisch en inch - maar daarnaast ook een ratelsteeksleutel.
Zodoende is het een verstelbaar, universeel gereedschap
voor schroeven, buigen, houden, persen en grijpen.
Wie met de sleuteltang werkt, kan een enorm hoge pers- en
klemkracht benutten: de bekken werken met een tienvoudige
handkrachtversterking op het werkstuk. Bovendien laten de
gladde en evenwijdig geleide bekken geen enkel spoor achter
op de materialen. Kunststof, glas, verchroomde onderdelen
blijven volledig onbeschadigd.

1

behoedzaam werken

›› bij schroefverbindingen met een kwetsbaar

2

oppervlak (bijv. verchroomde armaturen)
door gladde en parallel geleide bekken

3

snelle en eenvoudige instelling

›› de sleutelwijdte door het schuifmechanisme
(0-52 mm resp. 0-2")

4

veelzijdige toepassingen
›› Dankzij de geniale mix van sleutel en tang
is het gebruik als ratelsteeksleutel mogelijk

perfecte krachtoverbrenging

›› Uitstekende pers- en klemkracht door
extreem hoge overbrenging (>1:10)

19

De modellen JC S en TC S worden tevens aangeboden met
speciale beschermbekken voor de omgang met bijzonder
gevoelige materialen.

183

SLEUTELTANG 

vanaf

€ 35,90
+ BTW



›› verstelbaar, universeel gereedschap voor schroeven, buigen, houden, persen en grijpen
›› kan twee complete steeksleutelsets vervangen, metrisch en inch-maat (0 - 52 mm resp. 0 - 2")
›› te gebruiken als "ratelsteeksleutel" - snel en comfortabel vast- en losdraaien van
zeskantschroeven en -moeren

›› veilige montage van schroefverbindingen met een kwetsbaar oppervlak (bijv.

verchroomde armaturen) door de speciale beschermbekken die worden meegeleverd

›› activering van het schuifmechanisme vanuit bijna elke instelpositie
›› instelling van de sleutelwijdte door schuifmechanisme en parallel geleide bek,
praktisch traploos

›› optimale en ergonomische aanpassing van de handpositie aan de
openingswijdte van de bekken resp. sleutelwijdte

›› DIN ISO 5743
›› uitvoering TC = verchroomd, antislipgrepen met blauw kunststof overtrokken
›› uitvoering JC = verchroomd, met 2-componenten-greepbekledingen


Code
3112438
3112268

Nr.
SB 183 7 TC S-001
SB 183 10 JC S-002

Sleuteltang in gebruik:

Maat inch
7
10

Spanwijdte mm
40
52

Lengte mm
185
250

Gewicht kg
0,265
0,575

€ excl. BTW
35,90
41,90

20

8133-200 JC

TELEFOONTANG



met snijkanten, vertand, recht

€ 25,90
+ BTW



›› multifunctionele tang voor de mechanische en elektronische sector
›› geschikt voor het vasthouden, knippen, strippen, krimpen, afknellen van
verschillende materialen door getande grijpvlakken

›› tbv middelharde draad 1,6 mm
›› continu te gebruiken zonder moe te worden dankzij de 2-componenten-greep
›› inductief geharde precisie-snijvlakken, gehard tot 62-64 HRC
›› GEDORE speciaal temperstaal, matrijsgesmeed en olie gehard en ontlaten

Code
2676079

Nr.
8133-200 JC

Lengte mm
200

Gewicht kg
0,2

C 2150-60 PH-06

CENTURYSCHROEVENDRAAIERSET
6-delig



€ 14,90
+ BTW



›› voor dagelijks professioneel gebruik voor het in- en uitdraaien
van zaagsnedeschroeven en kruiskopschroeven

›› greepeinde met markering van aandrijvingstype en de grootte
›› fasetester, volledig geïsoleerd vlgs. DIN VDE 0680-6
›› 3-componenten-greep Power-Grip³ met ophanggat
›› handvat met ergonomisch design voor nauwkeurig en moeiteloos werken
›› vormsluitende verbinding van greep en kling voor optimale krachtoverbrenging
›› schroevendraaierkling van GEDORE molybdeen-vanadiumPlus-staal getemperd

Code
3106411

Nr.
C 2150-60 PH-06

Inhoud
Schroevendraaiers, nr. 2150 5,5 6,5 8
Schroevendraaiers, nr. 2160 PH 1 2, Fasetester, nr. 4615 3,5

-delig
6

Gewicht kg
0,545

21

VDE 8132 AB-200 H

VDE-TELEFOONTANG

€ 22,90



+ BTW



met huls-isolatie, gebogen
›› speciaal afgestemd op de behoeften in de elektrotechniek
›› geschikt voor het beetpakken en vasthouden van verschillende
materialen door getande grijpvlakken en gebogen tangpunt

›› voor het knippen van kabels en aders tot 5 x 2,5 mm² resp. 12 mm
›› stripsleuf voor kabels en aders tot 2,5 mm²
›› tbv het krimpen van adereindhulzen
›› voor veilig en comfortabel werken onder spanning
door ergonomische 2C-greepbekledingen

›› GEDORE speciaal temperstaal, verchroomd
›› geïsoleerd tot 1000 V AC volgens DIN EN/IEC 60900

Code
1552147

Nr.
VDE 8132 AB-200 H

Lengte mm
200

Beklengte mm
70,5

Kopbreedte mm
18,5

Puntlengte mm
3,7

Kopdikte mm
9,5

Puntdikte mm
2,8

VDE 2170-2160 PH-077

VDE-SCHROEVENDRAAIERSET
7-delig



Gewicht kg
0,235

€ 24,95

+ BTW



›› voor dagelijks professioneel gebruik voor het in- en uitdraaien van

zaagsnedeschroeven VDE-schroevendraaiers voor kruiskopschroeven PH

›› door het goed in de hand liggende Power-Grip3-greepontwerp met ophanggat

is een ergonomisch en moeiteloos werken bij een maximale krachtoverbrenging mogelijk

›› greepeinde met markering van aandrijvingstype en de grootte
›› handvat met ergonomisch design voor nauwkeurig en moeiteloos werken
›› vormsluitende verbinding van greep en kling voor optimale krachtoverbrenging
›› geïsoleerd tot 1000 V AC volgens DIN EN/IEC 60900, volledig geïsoleerde kling
›› kling van GEDORE molybdeen-vanadiumstaal getemperd



Code
1616048

Nr.
VDE 2170-2160 PH-077

Inhoud
gleuf 2,5 4 5,5 6,5, PH 0 1 2

-delig
7

Gewicht kg
0,575

22

116 D

PENDRIJVERSET
6-delig
›› voor het in- of uitdrijven van splinten, veerpennen,
bouten of andere verbindingselementen

›› afgeronde randen en minimumtoleranties bij de diameter zorgen
voor een minimaal klemgevaar tijdens gebruik

›› zorgvuldig getemperd over de gehele lengte
›› slagkoppen inductief ontlaten



€ 18,90
+ BTW



Code
8758050

Nr.
116 D

Inhoud
119-3 -4 -5 -6 -7 -8

-delig
6

Gewicht kg
0,82

HET ORIGINEEL

600 H

BANKHAMER
ROTBAND-PLUS 

vanaf

›› voor universeel gebruik in de werkplaats of op de bouwplaats
›› Bankhamer met beproefde veiligheidstechniek
›› getemperde hamerkop en getemperde steelbeschermhuls

€ 14,90
+ BTW



ROTBAND-Plus van staal

›› hamerkop gloeiend in de matrijs gloeiend gesmeed, DIN 1041
›› tweevoudig geprofileerde, duurzame hickory steel DIN 5111

Houten steel met
ROTBAND-PLUS beschermhuls
1.000 misslagen: lichte sporen
op de lak, geen vervormingen,
absoluut vaste kop-steel verbinding
Onbeschermde
hamersteel
30 misslagen: duidelijke
beschadiging van de
steel - Breukgevaar!

Code
8583070
8583230
8583580

Nr.
600 H-300
600 H-500
600 H-800

Kopgewicht g
300
500
800

Steellengte mm
305
320
350

Losse steel
E 600 H-300
E 600 H-500
E 600 H-800

Gewicht kg
0,502
0,727
1,135

€ excl. BTW
14,90
16,90
20,90

23

248 ST

TERUGSLAGVRIJE
NYLON HAMER 

vanaf

€ 28,90
+ BTW



›› ideaal voor het buigen, richten en voegen van gevoelige of harde onderdelen
›› vulling met staalschroot zorgt voor optimale benutting van de slagenergie
›› met splintervrije, breuk- en slijtvaste polyamidekop
›› met slipvaste greep en stabiele en robuuste stalen steel
›› reservekoppen zijn eenvoudig te monteren



Code
8829170
8829250
8829330

Nr.
248 ST-40
248 ST-50
248 ST-60

Kopdiameter mm
40
50
60

Lengte mm
300
310
335

Gewicht kg
0,8
1,005
1,8

SB 6952-00

REDDINGSMES 



€ excl. BTW
28,90
34,90
49,90

€ 14,90
+ BTW



›› voor het veilig snijden, scheiden en delen van veelzijdige materialen
›› hoogwaardig, universeel klapmes met extra riemmes en glasbreker
›› universele hulp in de auto, huishouden, tuin en in de werkplaats
›› getemperde lemmet met gedeeltelijke zaagvertanding
›› lemmet zwart, greepbekledingen blauw


Code
3100464

Nr.
SB 6952-00

Klinglengte mm
85

Totale lengte mm
203

Gewicht kg
0,2

GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Remscheider Straße 149
42899 Remscheid · GERMANY
Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 0
Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 230
info@gedore.com
www.gedore.com

GEDORE IBÉRICA S.L.
c/Arangutxi 12, Poligono Industrial de Júndiz
01015 Vitoria Alava · SPAIN
Tel. +34-945-29 22 62
Fax +34-945-29 21 99
gedore@gedore.es
www.gedore.es

GEDORE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Žwirki i Wigury 56a
43-190 Mikołów · POLAND
Tel. +48 (0) 32 / 738-40 10
Fax +48 (0) 32 / 738-40 20
gedore@gedore.pl
www.gedore.pl

Vertrieb Deutschland
Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 900
Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 999

GEDORE UK Limited
Marton Street , SKIPTON BD23 1TF
North Yorkshire · UNITED KINGDOM
Tel. +44 (0) 1756 / 70 67 00
Fax +44 (0) 1756 / 79 80 83
sales@gedoreuk.com
www.gedoreuk.com

Ferramentas GEDORE do Brasil S.A.
Rua Vincentina Maria Fidélis, 275 Bairro
Vincentina | Vicentina
São Leopoldo - RS | 93025-340 · BRAZIL
Tel. +55 51-35 89 9200
Fax + 55 51-35 89 9222
export@gedore.com.br
www.gedore.com.br

Sales International
Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 910
Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 911
GEDORE Automotive GmbH
Breslauer Straße 41
78166 Donaueschingen · GERMANY
Tel. +49 771 83223-0
Fax +49 771 83223-90
GEDORE Torque Solutions GmbH
Bertha-Benz-Straße 12
71665 Vaihingen/Enz · GERMANY
T +49 7042 9441-0
F +49 7042 9441-41
info@loesomat.de
GEDORE AUSTRIA GmbH
Gedore-Str. 1
8190 Birkfeld / Stmk. · AUSTRIA
Tel. +43 (0) 3174 / 363 64 00
Fax +43 (0) 3174 / 363 83 20
sales.austria@gedore.com
www.gedore.at

GEDORE France SARL
Parc d'activités des Béthunes - La Mare II
10, avenue du Fief - Bât. 12
BP 79144 Saint-Ouen-l'Aumône
F-95074 Cergy Pontoise Cedex · FRANCE
Tél. +33 (0)1 34 40 16 60
Fax +33 (0)1 34 40 16 61
jadore@gedore.fr
www.gedore.fr
GEDORE TECHNAG B.V.
Flemingweg 7, 2408 AV
Alphen aan den Rijn · NETHERLANDS
Tel. +31 (0) 172 / 42 73 50
Fax +31 (0) 172 / 42 73 60
technag@gedore.nl
www.gedore.nl

GEDORE TOOLS, INC.
7187 Bryhawke Circle, Suite 700
NORTH CHARLESTON,
SC 29418 · USA
Tel. +1-843/225 50 15
Fax +1-843/225 50 20
info@gedoretools.com
www.gedoretools.com
GEDORE Tool Trading (Shanghai) Co., Ltd.
1/F., Block 2, 1358 Pingan Road,
Minhang, Shanghai · CHINA 201109
Tel. +86-21-3388 7258
Fax +86-21-3388 7259
Service Hotline: 400 880 1858
info@gedore.cn
www.gedore.cn

GEDORE Tools S.A. (Pty) Ltd.
103 Qashana Khuzwayo (Shepstone) Road,
New Germany, 3610 - South Africa
PO Box 68, New Germany, 3620
SOUTH AFRICA
Tel. +27 (0) 31 / 705 3587
Fax +27 (0) 31 / 705 32770
general@gedoresa.co.za
www.gedore.co.za
GEDORE (INDIA) Private Limited
148, Sector 3, IMT Manesar
Gurgaon – 122051
Haryana · INDIA
Tel. +91 (0) 124 22910 – 65/66/67
Fax +91 124 2341067
sales@gedoreindia.com
www.gedore.in
GEDORE MIDDLE EAST
TOOLS TRADING LLC
The One Tower, 39th Floor, Office #3923
Sheikh Zayed Road
Dubai · U.A.E
Tel. +971 4 2462923
info@gedore.ae
GEDORE TOOL CENTER OOO
4.-ya Magistralnaja H11/1
123007 Moscow · RUSSIA
Tel. 8 800 100 58 96 (free from Russia)
Tel. +7 (499) 754 7000
Fax +7 (8) 985 22 99 88 0
sales@gedoretools.ru

Brands of the GEDORE Group
gedore.com · ochsenkopf.com

Verkrijgbaar bij:

MUST-HAVES TOOL PROMOTION
geldig t/m 31.07.2020.
levering zolang de voorraad strekt.
Alle prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen per stuk/set, excl. BTW.
Technische wijzigingen en/of drukfouten voorbehouden.
Levering geschiedt via de vakhandel.
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