
 

   

Tesla Tester TPMS

Interieurverlichting

Reparatie-set

Werklaarzen

Starmix Stofzuigers

Plus & Play voor de nieuwe Tesla3, Tesla S en Tesla Y.
Door de nieuwste BLE Bluetooth technologie is deze sensor geschikt om 
de rmware up to date te houden na een Tesla Wi  update.
Voldoet aan de OE normen, ook de batterij levensduur.
Het ventiel is instelbaar in een hoek van 12 graden.

Noodreparatiekit voor lekke banden. 
Terug de weg op in 15 minuten met de 12 Volt Slime Smart Repair Compressor Set 
zonder dat u het wiel hoeft te demonteren, geen krik of gereedschap nodig. 
De TMPS afdichtingskit op waterbasis dicht gaten tot 6 mm. 
De compacte compressor maakt het mogelijk om banden weer volledig op te pompen.

Alle gangbare maten, Met of zonder bont

De Sixton is een zeer bekende en kwalitatief goede werklaars. 
De werklaarzen voldoen aan de S3 norm door o.a. een composiet 
overneus en een kevlar tussenzool. 
De Sixton Montana is gemaakt van gevet nubuck leer en 
gevoerd met echt lamswol.  Ook zonder wol leverbaar

Maat 
38 - 48

Met schakelaar

12V
ECE-gekeurd
12 LEDS
IP66/68
301 Lm
39cm kabel

WD-40 assortiment
Technische spray’s

Velgen reiniger

5 liter

1 liter

Aluminium-Teufel® is een extreem 
krachtige velgenreiniger met langdurige werking. 
Het verwijdert probleemloos alle vuil van lichtmetalen 
velgen en lost zelfs sterk ingebrande remstof 
moeiteloos op.

Informeer naar ons ruime assortiment

1232-EH 1432-EK

Opgenomen vermogen max 1200 W
Ketelinhoud 32 l
Volumestroom max 69 l/s
Onderdruk max 259 mbar
Gewicht 9,6 kg
MET STANDAARD ACCESSOIRESET EHB (35MM:
3,2M slang (413228)
1x gummi verloop taps (425696)
1x kunststof handgreep met luchtregelaar (424804)
2x kunststof zuigbuizen (424859)
1x zuigmond (440934)
1x voegen zuigmond (417011)

Filteroppervlakte cm² 3600
Impuls lterreiniging Nee
Zuigkracht regeling Ja
Softstart/naloop Ja
Blaasfunctie Ja
Vermogen Watt 1400
Luchtstroom l/s 69
Onderdruk mbar 259
Ketelinhoud L 32
Netto sto nhoud L 28
Netto waterinhoud L 21
Gewicht kg 9.5
Lengte stroomkabel 8
ACCESSOIRESET:
3,2M slang (413228)
1x gummi verloop taps (425696)
1x kunststof handgreep met luchtregelaar (424804)
2x kunststof zuigbuizen (424859)
1x zuigmond (440941)
1x voegen zuigmond (417011)

JB 80

Zeer hoogwaardige kruipolie

333111177700099///NNBBBAAA WWWDD--44000 SSSppeecciiaalliisstt® SSuuppeerr KKrruuiippoolliiee 225500mmll

31721/NBA WD--440 Specialist® Siliconenspray 250ml
31749/NBA WWDD-40 Specialist® Smeerspray met PTFE 250ml
331743/NBA WWD-40 Specialist® Droogsmeermet PTFE 250ml
331726/NBA WD-40 Specialist® Wit Lithium Spuitvet 250ml

318955 WD-40 Specialist® Spuitvet 250ml
311716/NBAA WD-40 Specialist® Contactspray 250ml
31731/NBAA WD-40 Specialist® Universele Reiniger 250ml

3110755 WD-40 Specialist® Hoogwaardig Mul func oneel Vet 150 gram
311077 WD-40 Specialist® Hoogwaardig Mul func oneel Vet 400 gram



   

Uw aantal

PSP4 haakset

Uw aantal

Poetsdoeken
bont 10 kg

Uw aantal Uw aantal Uw aantal Uw aantal Uw aantal

Papier op rol
Electroklemmen
28 stuks

  Uw aantal Uw aantal Uw aantal Uw aantal Uw aantal Uw aantal Uw aantal

per stuk

Dreumex
handzeep Speciaal

 per 10 kg

Dreumex 
handzeel plus

Professionele Remontluchter

Poetsdoeken
wit gesorteerd

 per 10 Kg

per 5 stuksper stuk

per stuk

minimal
afname 2
extra korting 
bij hogere 
afmane

Torx / Inbusper stuk per paar

Adblue extractor
pomp 1,5 liter

Universele Claxon
per 5 + 1 gratis

Marterverjager
12 v

10 mm bitset
40 stuks

Werkhandschoen
L/M XL

Repair Heat

WTK-600

per stuk

Knoopcel 
baterijen

minimale afname 
10 stuks

5 in 1 Oil 
stabilizer

Draagbare Stroomgenerator
EB150 

Texa Deeltjesteller
Vanaf 1 januari 2023 moet de aanwezigheid en goede werking van het roet lter 
worden gecontroleerd tijdens de APK. 
De optische controle wordt nu vervangen door een officiële jnstofmeting.

De deeltjestest is verplicht voor alle Euro 5 en Euro 6 dieselvoertuigen (APK1 en APK2).

Deze draagbare stroomgenerator is de ideale energiebron voor recreationele doeleinden. 
Met een spanning van 14,8 V, een capaciteit van 1500 Wh en een vermogen van 1000 W kan de Lp EB150 
gebruikt worden voor het opladen en van stroom voorzien van een groot aantal apparaten. 
Ook krachtige apparaten als een TV of een kleine koelkast kunnen zonder probleem op deze s
troomgenerator worden aangesloten.

De generator kan niet alleen via netstroom worden opgeladen, 
maar ook via de auto of via 16 V tot 60 V zonnepanelen. 
Met de MC4 kabel kan de EB150 op vrijwel alle typen MC4 zonnepanelen worden aangesloten. 
En zelfs bij bewolking kan door de geïntegreerde MTTP van zonnenergie gebruik gemaakt worden. 
De Lp  EB150 is een lithium-ion accu en heeft een levensduur van circa 1000 laadcycli.

De aanzienlijke vermogenscapaciteit van 1500 Wh is voldoende om een laptop circa 25 keer op te laden, 
180 laadcycli bij een smartphone, of voor het 36 uur lang gebruiken van een kleine koelkast.

EB200 

Deze LP Energy EB200 is een krachtige draagbare stroomgenerator en levert hetzelfde voltage en kwaliteit 
als de gangbare netstroom (230V pure sinus). 
Door de EB200 kunnen bijna alle elektrische apparaten tot 2000W zonder problemen van stroom worden 
voorzien. 
De EB200 kan apparaten met hoger vermogen opladen, denk hierbij aan boormachines, blender, fohn etc.

De generator is voorzien van batterijbeheersysteem (BMS) en 
is beschermd tegen overspanning, kortsluiting, overstroom en meer beveiligingen. 
Ook wordt de generator automatisch uitgeschakeld zodra het volledig is opgeladen. 
U kunt de generator opladen via netstroom, via de auto of met 16V tot 60V zonnepanelen. 
De portable power generator word dankzij de geintegreerde MPPT ook bij licht bewolkt weer effectief geladen 
via de zon. 
Met de meegeleverde MC4-kabel kan de generator op bijna alle MC4-zonnepanelen aangesloten worden, 
bijvoorbeeld de 200F-34SP Energy Foldable Solar Panel 34V/200W.

Holts gun gum

efficiënt opvouwbaar zonnepaneel

Aan te sluiten op de AC100 Portable Power
Generator 1000Wh EB150 Portable Power 
Generator 2000 Wh EB200

CR 2060, 
CR 2025, 
CR 2032

PowerRepair Heat is de sterkste uitlaat 
reparatietape ter wereld! De unieke formule zorgt 
voor een ijzersterke en blijvende reparatie. 
Uitermate geschikt voor reparaties van uitlaten van 
auto's, motoren, trucks, scooters, 
ook voor andere hittebestendige en waterdichte 
reparaties zoals bv BBQ, rookafvoer haard, CV en meer. 
Eenvoudig in gebruik en wordt zo hard als staal!

1811702

Ideaal voor de kleine gaten 
en lekken in de uitlaatpijpen
en dempers
Repareert de gaten 
met een diameter tussen 40 en 50 mm

Elektronische remontluchter 230V
Tankcapaciteit nieuwe remvloeistof: 5 liter
Tankcapaciteit oude remvloeistof: 5 liter
5 remontluchter adapters
Lengte vulslang: 7 meter
Lengte afzuigslang: 7 meter
3m 230V kabel
Luchtdrukregelaar
Geschikt voor: Pre DOT-DOT2-DOT3-DOT4-
DOT5-DOT5.1-DOT6-DOT6.1-LHM
Afmetingen: L67xB54XH90 cm
Geluid: <70 dB (A)
Gewicht: 35Kg

WTK-900

Elektronische remontluchter 230V
Tankcapaciteit nieuw remvloeistof: 25 liter
Tankcapaciteit oud remvloeistof: 5 liter
5 remontluchter adapters
Lengte vulslang: 7 meter
Lengte afzuigslang: 7 meter
3m 230V kabel
Luchtdrukregelaar
Sensor: waarschuwt d.m.v. LED verlichting
als de tank met nieuwe remvloeistof onder
minimale inhoud is.
Geschikt voor: Pre DOT-DOT2-DOT3-DOT4-
DOT5-DOT5.1-DOT6-DOT6.1-LHM
Afmetingen: L67xB54XH90 cm
Geluid: <70 dB (A)
Gewicht: 36Kg


