STAALCONSTRUCTIE

BESTE KLANT,
Ook zo benieuwd naar de populairste producten van Würth voor uw

branche? In deze catalogus staan al onze bestverkochte toppers in de
Staalconstructie branche.

Wij laten u zien welke producten stapsgewijs in uw sector gebruikt worden.
Van werkplaatsvoorbereiding tot aan de montage op de bouwplaats.

Onze dienstverlening reikt verder dan het leveren van producten. Met geavanceerde (digitale) oplossingen versimpelen wij uw inkoopproces, met als doel:
maximale vereenvoudiging en efficiëntie.
Met vriendelijke groet,

het Würth Metaal Team

2

STAALCONSTRUCTIE

ONZE klanten
Werkplaatsvoorbereiding

4–5

6 – 16

MODYF werkkleding en schoenen
Uitrusting		
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Meten en markeren

7–9
10 – 11
12 – 14
15 – 16

ORSY® systeem

17 – 19

Werkplaatsmateriaalbewerking

20 – 36

Materiaalbewerking
Koel- en smeermiddelen
Lassen		
Oppervlaktebewerking

21 – 27
28 – 29
30 – 33
34 – 36

Werkplaats transport

37 – 40

Transport

41 – 45

ORSY®mobil bedrijfswageninrichting
ORSY®systeemkoffer on the road

Bouwplaatsvoorbereiding
MODYF werkkleding en schoenen
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Afzetting		
Meten en markeren

Bouwplaatsmontage
Accu machines
Verankering		
Bevestigingsmateriaal
Dak- en wandbekleding

iedereen z'n eigen würth

42 – 43
44 – 45

46 – 55
47 – 49
50 – 52
53
54 – 55

56 – 69
57 – 58
59 – 62
63 – 65
66 – 69

70 – 71
STAALCONSTRUCTIE

3

ONZE KLANTEN

MACHINEBOUW
ALUMINIUM
4

STAALCONSTRUCTIE

STAALCONSTRUCTIE
SMEDERIJ

METAALBEWERKING

RAMENCONSTRUCTIE

GEVELCONSTRUCTIE
STAALCONSTRUCTIE

5

WERKPLAATSVOORBEREIDING
> MODYF werkkleding en - schoenen
> Uitrusting
> Persoonlijke Beschermingsmiddelen
> Meten en markeren
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MODYF
Voor meer info

T-shirt Nature

Werkbroek Nature

Dit functionele t-shirt met bamboe vezels zorgt
voor een uitstekende temperatuurregulering.

Modieus gesneden, slijtvaste broek
met maximale bewegingsvrijheid.

•
•
•
•
•

• Elastisch canvas (zeer slijtvast), zeer duurzaam,
easy-care
• 2 voorzakken, 2 achterzakken, zak op bovenbeen, duimstokzak, e-care zak voor telefoon
• Reflecterende details, ergonomische pasvorm
bij de knie
• Ventilatierits, drievoudige naden, elastische riemband
• Kniezak gemaakt van CORDURA® (zeer slijtvast),
gecertificeerd conform EN 14404

Perfecte lichaamstemperatuur, sneldrogend, huidvriendelijk
Eigentijdse ronde halslijn, raglanmouwen
Reflecterende logoprint op de mouwen en zoom
Siernaden in contrasterende kleuren voor een sportieve look
UV-bescherming 50, organische katoenen jersey, bamboevezel

Verkrijgbaar in de maten S t/m 3XL
Art.nr. M446 361 00.
VE/stuk 1

Short Nature

Verkrijgbaar in de maten 25 t/m 118
Art.nr. M403 332 4..
VE/stuk 1

Deze casual shorts zijn zeer comfortabel dankzij hun
duurzame stretchmateriaal met hoog katoengehalte.
• Duurzame, gemakkelijk te reinigen stretch stof
• 2 voorzakken, 2 achterzakken, bovenbeenzak,
duimstokzak, e-care zak
• Reflecterende inzetstukken
• Elastische inzet in kruis voor meer bewegingsvrijheid en
scheurbestendigheid, elastische riemband
Verkrijgbaar in de maten 40 t/m 60
Art.nr. M413 118 43.
VE/stuk 1
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Bodywarmer Nature
Deze multifunctionele en sportieve bodywarmer is geschikt
voor elk gebruik en kan ook perfect worden gecombineerd
met een hemd, werktrui of een top.
Geniet van comfort en design.
•
•
•
•
•

Duurzame, gemakkelijk te reinigen stretch stof
Warm, ademend, winddicht en waterdicht (10.000 mm waterkolom)
2 borstzakken, 2 voorzakken met rits, Napoleon-binnenzak
Warm gevoerde zakken, e-care zak, verborgen kabeldoorvoer
Aramideversterking/voering (zeer slijtvast) in schoudergebied,
fleece binnenkraag
• Praktische rits bij de zijnaad
Verkrijgbaar in de maten S t/m 4XL
Art.nr. M442 093 00.
VE/stuk 1

Fleecejack Nature
Robuust en innovatief fleecejack met
gebreid effect. Het geeft veel comfort
bij het werk en in de vrije tijd.
• Robuust, warm, ademend
• 2 zakken voorzijde, 2 binnenzakken, mouwzak
met rits
• Gebreide boorden aan mouwen en kraag
• Aramide versteviging (zeer slijtvast) op de
ellebogen en schouders
• Voering van licht opgeruwde fleece
• Wel borduren, niet bedrukken
Verkrijgbaar in de maten S t/m 3XL
Art.nr. M449 009 00.
VE/stuk 1

Werksweater met
ritskraag Job+

• Stevige ritssluiting
• Elastische manchetten en zoom
• Versterkte band in een contrasterende kleur
en versterkte naden
• STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Verkrijgbaar in de maten S t/m 3XL
Art.nr. M450 427 ...
VE/stuk 1
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Amerikaanse overall Nature
Moderne Amerikaanse overall
met maximale bewegingsvrijheid.
Geschikt voor zwaardere omstandigheden.
• Elastisch canvas (zeer slijtvast)
• 2 voorzakken, 2 achterzakken, zak op
bovenbeen, duimstokzak, borstzak,
e-care zak voor telefoon
• Reflecterende details, ergonomische
pasvorm bij de knie
• Ventilatieritsen, drievoudige naden,
elastische schouderriemen, riemband
• Kniezak gemaakt van CORDURA®
(zeer slijtvast), gecertificeerd conform
EN 14404
Verkrijgbaar in de maten 25 t/m 110
Art.nr. M404 204 4..
VE/stuk 1

Lage veiligheidsschoen Trient Plus, S3
Innovatieve veiligheidsschoenen met hittebestendige
Vibram® rubber zool. Deze robuuste schoen biedt optimaal
comfort en veiligheid gedurende de werkdag.

Voor meer info

•
•
•
•
•

Ademend nubuckleer
Textielvoering
Kunststof neuzen, stalen anti-perforatie bescherming
Anti-slip Vibram®SRC HRO rubber buitenzool, standaardbreedte 10,5
FLEXITEC® -technologie, DGUV 112-191 (BGR 191),
Oostenrijkse norm Z 1259, Vibram®
• Ca. 690 g per schoen in maat 42
Verkrijgbaar in de maten 38 t/m 48
Art.nr. M018 053 0..
VE/paar 1

Halfhoge veiligheidsschoen Arcori Plus S3 FLEXITEC®
Robuuste en flexibele halfhoge veiligheidsschoenen met
hittebestendige Vibram® buitenzool. Deze halfhoge
schoenen zijn een meesterlijke combinatie van comfort
en bescherming.
•
•
•
•
•
•

Ademend nubuckleer
Textielvoering
Kunststof beschermende neuzen, stalen antiperforatiebescherming
Anti-slip Vibram® SRC HRO buitenzool, standaardbreedte 10,5
FLEXITEC® technologie, DGUV 112-191 (BGR 191), Vibram®
Ca. 740 g per schoen in maat 42

Verkrijgbaar in de maten 38 t/m 48
Art.nr. M022 073 0..
VE/paar 1

Halfhoge veiligheidsschoen Hercules S3
Comfortabele, moderne S3-schoenen die optimale bescherming op het werk garanderen. Optimaal comfort voor uw
voeten.
•
•
•
•
•

Ademend leer, technische inzetstukken
Mesh voering
Stalen neuzen, stalen anti-perforatie bescherming
Anti-slip SRC PU buitenzool, comfortbreedte 11 (brede pasvorm)
Ca. 635 g per schoen in maat 42

Verkrijgbaar in de maten 36 t/m 48
Art.nr. M422 149 04.
VE/paar 1
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UITRUSTING

Rondstrop
Hoge belastbaarheid ondanks laag eigengewicht
•
•
•
•

Gemaakt van hoogvast polyester met ingeweven tonnagestrepen
Eindeloze lus
Aanduiding van draagvermogen door kleurcode
Uiterst flexibele hijsband voor ladingen van alle soorten

Werkbare lengte van 2 - 6 meter en leverbaar in
14 uitvoeringen met diverse laadvermogen
Art.nr. 0713 50 22
VE/stuk 1

Hijsband
Hoge belastbaarheid ondanks laag eigengewicht
•
•
•
•
•
•
•

Conform DIN-EN 1492-1
Gemaakt van hoogvast polyester
Plat geweven materiaal, met kraanlussen aan beide uiteinden
Versterkte kraanlussen
Diverse hijsconfiguraties zijn mogelijk
Minimale beschadiging van de oppervlakken
Aanzienlijk lager risico op letsel in vergelijking met conventionele hijsbanden

Werkbare lengte van 1 - 4 meter en leverbaar in
8 uitvoeringen met diverse laadvermogen
Art.nr. 0713 50 704
VE/stuk 1
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Orderbeschermhoes met magneetsluiting
A4 formaat

Robuust ontwerp met versterkt sleutelvak aan de
achterzijde
• Koord los meegeleverd
• Doorzichtig kunststof folie met bescherming tegen scheuren in de hoeken
Art.nr. 0824 010 043
VE/stuk 10

Werkbank
1500 x 700 x 840 mm
• Gelamineerd beuken blad, 40 mm dik
• Afsluitbare lade (cilinderslot) en tussenplank
Art.nr. 0715 93 09
VE/stuk 1

Volstalen schroefklem met T-greep

Snijmes 2C handgreep met glijstuk 18 mm

1000 x 120 mm

Ultra antislip en ergonomisch dankzij de hoogwaardige 2-componenten handgreep en automatische
mesvergrendeling

• Robuust ontwerp met verstevigde
vaste beugel en glijbeugel
• Beweegbare klemplaat, zwenkt 35°
• Spindel met gewalst, verstevigd en
gehard trapeziumdraad

• Zeer stabiele en nauwkeurige mesgeleider
Art.nr. 0715 662 75
VE/stuk 1

Art.nr. 0714 675 100
VE/stuk 1

Massief stalen schroefklem
met houten handgreep

Maximale externe spanwijdte
250 mm

• Eenvoudig en handig klemgereedschap,
voor flexibel, elastisch en verfijnd klemmen
• Vaste beugel en glijbeugel uit een stuk,
warmvervormd, gehard en gegalvaniseerd
• Beweegbare klemplaat, gegalvaniseerd
• Koudverstevigde en gebruineerde spindel
met trapeziumdraad

Afbreekmes, extreem scherp
Extreem scherp, voor precisiesnijden van fijne strips
• Nauwkeurige meshoek en hoogwaardig staal maken het mes extreem
scherp
• Veilig op te slaan in praktische schuifhouder
Art.nr. 0715 660 53
VE/stuk 10

Art.nr. 0714 674 25
VE/stuk 1
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PERSOONLIJKE
BESCHERMINGS
MIDDELEN

Voor meer info

Tigerflex Plus beschermende nitrilhand-

Snijbestendige handschoen, TigerFlex W-230

Zeer comfortabel te dragen met optimale grip

Universele, uiterst comfortabele snijbestendige veiligheidshandschoen met nitrilschuimcoating, speciaal voor droge
werkomstandigheden

schoen
•
•
•
•
•

Huidvriendelijk, naadloos, rondgebreid nylon/Lycra® stof (gauge 15)
Met nitrilschuim beklede handpalm met extra nitril Tiger-grip
Ademend
Prettig draagcomfort
De zachte stof en goede pasvorm zorgen voor een uitstekende grip en
bewegingsvrijheid van de vingers dankzij het nieuwe nylon materiaal
• Elastische manchetten
Verkrijgbaar in de maten 7 t/m 11
Art.nr. 0899 411 0..
VE/paar 12

niveau C

• Nitrilschuim coating bij de handpalmen en extra nitril "Tiger" grip
• Optimale pasvorm en maximale tastgevoeligheid
• Geschikt voor precisiewerk in droge omstandigheden met medium
eisen aan snijbestendigheid
Verkrijgbaar in de maten 7 t/m 11
Art.nr. 0899 451 3..
VE/paar 6

Snijbestendige veiligheidshandschoen W-500 niveau F
Uiterst robuuste snijbestendige veiligheidshandschoen,
maximale bescherming tegen snijden en slijtvast

• Uitstekende mechanische weerstand wat betreft snij- en slijtagebestendigheid
• Coating van nitrilschuim met uitstekende grip en goede weerstand
tegen vet en olie
• Extra versterking in de duimholte zorgt voor een langere levensduur
• Goede perforatiebestendigheid tegen metaalsplinters
• Goede pasvorm
Verkrijgbaar in de maten 8 t/m 10
Art.nr. 0899 403 9..
VE/paar 6
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Voor meer info

BHV Verbandkoffer
Geschikt voor stationair en mobiel gebruik
• Inclusief wandhouder met 90°-vergrendelmechanisme
• Snel vinden wat u nodig hebt dankzij flexibele binnenindeling en
plexiglasdeksel
• Hoogvaste ABS-kunststof
• Bestand tegen vervorming, schokbestendig, temperatuurbestendig
• Beschermd tegen stof en spatwater dankzij de rubber afdichting
binnenin
Art.nr. 0899 520 601
VE/stuk 1

Voor meer info

Oogspoelhouder + oogspoeloplossing
Compact oogspoelingstation voor lokaal gebruik
• Wandhouder bestaande uit 1x oogspoelingoplossing, 500 ml
• Muurbeugel met pictogrammen en spiegel
Art.nr. 0899 511 905
VE/stuk 1

Veiligheidsbril Cetus®

Ruimzichtbril Andromeda®

Perfecte bescherming met een sportieve en dynamische
eigentijdse uitstraling

Tweecomponententechnologie voor betrouwbare
bescherming en maximaal comfort

• Schermt de ogen uitstekend af
• Speciale lenstechnologie en hoogwaardige coating
• Hoog draagcomfort en veilige pasvorm dankzij flexibele 2-componentenveren

• Ook ideaal voor brildragers
• Optimale ventilatie voor optimaal oogcomfort
• Krasvast lensoppervlak en duurzame anticondenscoating aan
de binnenkant
• Individueel in te stellen hoofdband

Art.nr. 0899 102 320
VE/stuk 1

Art.nr. 0899 102 110
VE/stuk 1

STAALCONSTRUCTIE
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Oordoppen met koord x-100
Ergonomische, kegelvormige wegwerpoordoppen voor
gebruik in zeer lawaaiige omgevingen
•
•
•
•
•

Altijd snel binnen handbereik dankzij het veiligheidskoord
Zeer goede isolatie
Uitstekende spraakherkenning
Zeer hoog draagcomfort, zorgt voor hoge acceptatie
Het gesloten oppervlak voorkomt het binnendringen van vreemde
voorwerpen en stofdeeltjes in de oordoppen

Gehoorbeschermingskappen W3/34

Gehoorbeschermingskappen met uitstekende geluidsisolatiewaarden voor een optimale bescherming in zeer
lawaaiige omgevingen
• Individuele instelling
• Extreem comfortabel te dragen
• Oorschelpkussens snel en eenvoudig te vervangen
Art.nr. 0899 300 354
VE/stuk 1

Art.nr. 0899 300 332
VE/stuks 100

Voor meer info

Ademmasker comfort

Bekervormig masker

Optimale bescherming en maximaal comfort

Volledige bescherming en comfortabel in gebruik dankzij
zachte filtermaterialen

CM 3000 Pro V FFP3 NR D

• Twee extra filters zorgen voor langere levensduur en lage ademweerstand
• Masker draagt aangenaam dankzij uitademventiel en twee extra
inademventielen (warmte + vochtigheid)
• 3D-neusgedeelte voor optimale pasvorm. Masker kan ook worden
gebruikt in combinatie met Würth veiligheidsbril en biedt een goed
gezichtsveld
• De hoofdband is traploos verstelbaar
• Afdichtlip rondom voor goede afdichting
Art.nr. 0899 110 511
VE/stuk 1
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CM 3000 V FFP2 NR D

• Uitademventiel zorgt voor een aangenaam microklimaat in het masker
• Lage ademweerstand
•
–
–
–

Perfecte en afsluitende pasvorm dankzij
Voorgevormd design
Neusstuk voor betere grip
Halfhoge afdichtlip in neusgedeelte

• Doorgeluste katoenen hoofdband
• Samen met Würth-veiligheidsbril gebruiken voor optimale bescherming
Art.nr. 0899 110 503
VE/stuk 1

METEN EN
MARKEREN

Lakmarker

Kraspen

Alle kleuren zijn hittebestendig tot 400 °C. De kleur wit is
nog steeds zichtbaar tot 1000 °C.

Met hardmetalen punt en bevestigingsklem

•
•
•
•

Ook voor donkere en transparante oppervlakken
Water- en schuurbestendig
Licht- en weersbestendig
Inkt is bestand tegen isopropylalcohol, ethanol en motorol

• In plastic etui
Art.nr. 0714 700 9
VE/stuk 1

Kleur: zwart
Art.nr. 0967 910 301
VE/stuks 5
Kleur: rood
Art.nr. 0967 910 302
VE/stuks 5
Kleur: wit
Art.nr. 0967 910 303
VE/stuks 5

Hoektronic

Elektronische hoekmeter voor het snel en eenvoudig meten
van hoeken.
•
•
•
•

Snelle aflezing met maximale nauwkeurigheid
Geen meetfout vanwege schuine positie
Goede basis voor het overnemen van hoeken
Geen onnodige energieverspilling

Art.nr. 0715 649 50
VE/stuk 1

Digitale schuifmaat
Met data-uitgang
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Herhalingsnauwkeurigheid 10 μm (± 2 s)
Verstelsnelheid: max. 1,5 m/sec
Maateenheid: metrisch of Engels (mm/inch), directe omrekening
Capacitief meetsysteem
LCD-cijferdisplay 6 mm
Bedrijfstemperatuur 5 °C tot 40 °C
Roestvast staal, gehard en geschuurd
Data-uitgang RS232-compatibel
Lithiumbatterij 3 V, type CR 2032

Art.nr. 0715 76 11
VE/stuk 1
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Stalen winkelhaak
Met aanslag
• Verzinkt ontwerp
• Nauwkeurigheid conform DIN 7168 m
150 mm
Art.nr. 0695 940 362
VE/stuk 1

250 mm
Art.nr. 0695 940 364
VE/stuk 1

400 mm
Art.nr. 0695 940 366
VE/stuk 1

Speksteenkrijt
Vierkant, onverpakt
• Voor het aanbrengen van hittebestendige markeringen

10 x 100 mm
Art.nr. 0984 400 5
VE/stuks 50

Precisie gradenboog
Precisiemeetklok voor het meten van hoeken van
0 tot 180 graden
• Meetpoten en gradenbogen zijn beweegbaar aan de kartelbout
bevestigd en kunnen op elk punt worden vergrendeld
• Diameter gradenboog: 120 mm
• Vrije beenlengte: 150 mm

Art.nr. 0715 774 150
VE/stuk 1

Rolbandmaat 1C-PT18
Hoogwaardige en handige rolbandmaat met slagvaste
kunststof behuizing en geel gelakte rolband
•
•
•
•
•
•
•

Met 2-componentenvergrendelingsknop
Driedubbel geklonken eindhaken voor een lange levensduur
Beweegbare eindhaken voor binnen- en buitenmetingen
Voldoet aan EC-nauwkeurigheidsklasse 2
Uitstekende afleesbaarheid van de rolband
Extreem krasvaste coating op de rolband
Geleverd met clip en polsband

Lengte: 3 m
Art.nr. 0714 65 003
VE/stuks 1
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Lengte: 5 m
Art.nr. 0714 65 005
VE/stuks 1
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Lengte: 8 m
Art.nr. 0714 65 008
VE/stuks 1

®
ORSY SYSTEEM
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DE MAATSTAF
BIJ MAATVOERING.
De ORSY® systeemwereld
Würth is de uitvinder van het systeemdenken voor vakmanschap en
industrie. Onze formule voor productiviteit en tijdbesparing heet ORSY®
(Orde en Systeem). Wat ooit met een rek begon, is tegenwoordig een
logistiek concept voor magazijn, werkplaats, voertuiginrichting en
bouwplaats. Eén universeel systeem waarin alle onderdelen perfect
samen passen.
Het is een publiek geheim, dat het succes van Würth te herleiden is
aan de ORSY® systeemwereld. Aan de basis hiervan staat de maat
van de kleinste rode systeembox. Omdat alle elementen op deze maat
gebaseerd zijn, past alles naadloos in elkaar. Magazijnstellingen, losse
rekken, vak-indelingen, gereedschaps- en kleinmateriaalassortimenten,
systeemkoffers, bedrijfswageninrichting, en nu dus ook de gereedschapswagen.
ORSY® – oneindig veel mogelijkheden.
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Award winning design!
De ORSY® systeemkoffer ontving voor zijn
draagcomfort en gebruiksgemak de German
Design Award, Reddot Award en iF Design Award.

MACHINES

GEREEDSCHAP

KLEINMATERIAAL
KLEIN-

OPSLAG, VOORRAAD
EN TRANSPORT

NIEUW!
ORSY®BULL
systeembox

ORSY®

systeemkoffer

ORSY® systeem-

gereedschapswagen

ORSY®

systeemrek
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WERKPLAATS
MATERIAALBEWERKING
> Materiaalbewerking

> Koel- en smeermiddelen
> Lassen
> Oppervlaktebewerking
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Haakse slijpmachine EWS 17-125-Q Power

MATERIAALBEWERKING

Krachtige, handige 1700 W haakse slijpmachine voor
het zo snel mogelijk verwijderen van materiaal en een
maximale productiviteit. Ideaal voor zwaar slijp- en
opruwwerk. Met antitrillingshandgreep.
•
•
•
•
•

Werkzaamheden verlopen sneller
Herstartbeveiliging
Overbelastingsbeveiliging en zachte aanloop
Terugslagbescherming
Met één druk op de knop snel en zonder gereedschap schijf vervangen

Art.nr. 5707 006 2
VE/stuk 1

Accu haakse slijpmachine

AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE®
Compacte, krachtige en borstelloze accuslijpmachine
voor middelzwaar opruw- en slijpwerk, ontwikkeld door
Würth om te voldoen aan de eisen van vaklieden.
• Continue bewaking van de motor met feedbackfunctie
• Dodemansschakelaar en remfunctie zorgen ervoor dat de
schijf snel stopt wanneer de schakelaar wordt losgelaten.
• Gereedschapsloos snelspanmoersysteem en
gereedschapsloze afstelling van de beschermkap

Art.nr. 5701 402 005
VE/stuk 1

Voor meer info
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Lamellenschuurschijf CERALINE

Lamellenschuurschijf OSF®

Lamellenschuurschijf voor extreem hoge en snelle
materiaalverwijdering bij lage contactdruk voor
staal, roestvast staal en aluminium.

Deze schijf maakt het mogelijk om in één bewerking
mogelijk een RVS lasnaad weg te slijpen en vlekkeloos
af te werken. Daar waar u vroeger 3 bewerkingen nodig
had, klaart u nu de klus in 1 stap.

Longlife & Speed

• Extreem hoge en snelle materiaalafname bij koel slijpen
• Zeer lange levensduur en een lage contactdruk
• Max. toerental 7500 tpm

Asgat: 22,23 mm
Diameter: 125 mm
Korrel P40 - P120
Type schuurkorrel: keramische korrel
Art.nr. 0578 510 52.
VE/stuks 10

Voor meer info

(One Step Finish)

3 in 1
1. Lasnaden slijpen
2. Uitlijnen
3. Finishen

Asgat: 22,23 mm
Diameter: 115 - 125 mm
Korrel: Medium
Type schuurkorrel: aluminiumoxide
Art.nr. 0585 580 3.
VE/stuks 10

Fiberschuurschijf gevulkaniseerd

Steunschijf voor gevulkaniseerd-fiber-

Gevulkaniseerd-fiberschijf voor hoge materiaalafname met lage contactdruk, voor staal/roestvast
staal/aluminium.

Harde steunschijf met spanmoer. Lange standtijd en perfecte oppervlakteresultaten. Maximale prestaties vanaf
korrel 60 en lager.

• Extreem hoge en snelle materiaalafname bij koel schuren
• Zeer lange levensduur en een lage contactdruk

• Lange standtijd
• Optimale oppervlakteresultaten met minimale hitteontwikkeling

CERALINE

Asgat: 22,23 mm
Diameter: 115 - 178 mm
Korrel: P36 - P120
Type schuurkorrel: keramische korrel
Art.nr. 0580 91. ...
VE/stuks 25
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schijven met koelingsgroeven

Diameter: 125 mm
Art.nr. 0586 580 225
VE/stuk 1

Gevulkaniseerd-fiberschijf

Afbraamschijf voor staal en roestvast staal

Standaard scheurbestendige, prijsvoordelige
fiberschuurschijven voor het schuren van staal.

Deze ruwe schijf is heeft een extreem lange levensduur,
maximale verwijderingssnelheid en optimale schuureigenschappen.

• Dragermateriaal van gevulkaniseerde fiber
• Hoogelastische volkunstharsbinding
• Elektrostatische verstrooiing

• Zeer lage vibratie door minimale afmetingen en toleranties van
onbalans

normaalkorund

CERALINE Longlife & Speed

Asgat: 22,23 mm
Diameter: 115 mm - 125 mm - 180 mm
Korrel: P16 - P120
Type schuurkorrel: normaal korund
Art.nr. 0580 1.. ..
VE/stuks 50

Asgat: 22,23 mm
Diameter: 125 mm - 180 mm - 230
Dikte: 7,0 mm
Art.nr. 0664 881 ...
VE/stuks 10

Longlife afbraamschijf voor staal

Schuurband, keramische korrel voor

Zeer lange standtijd in combinatie met grote materiaalafnames.
• Kunstharsgebonden, met vezels versterkte high performance afbraamschijven
• Voor slijpen uit de vrije hand met elektrische of pneumatische doorslijpmachines
• Uiterst lage breukgevoeligheid
• Minimale maat- en onbalanstoleranties

Asgat: 22,23 mm
Diameter: 115 mm - 125 mm
Dikte: 4,0 - 8.0 mm
Art.nr. 0670 161 ...
VE/stuks 25

stationaire schuurmachines

Voor hoog afneemvermogen met lage ruwheidsdieptes
en koel slijpen.
• Speciale microfragmentatie
• Uiterst koele snede, geen materiaalverkleuring

Lengte: 2000 mm
Breedte: 75 - 150 mm
Korrel: P40 - P80
Type schuurkorrel: keramisch
Dikte: 4,0 - 8.0 mm
Art.nr. 0672 875 ..
VE/stuks 10
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Doorslijpschijf Speed/Speed Plus

Speciaal voor dunwandige leidingen en profielen,
dunne metalen platen, carrosseriedelen van auto's.
• Uiterst grote snijcapaciteit (zeer korte snijtijden) met een zeer lange
standtijd
• Uiterst dun voor nauwkeurige, nagenoeg braam- en trillingsvrij sneden
(zeer zuivere en koele snijoppervlakken)
• Zeer comfortabele bediening ter bescherming van de gebruiker en de
machine
• Weinig snijafval en stofvorming
• Geringe geluidsontwikkeling en hoge breukvastheid

Blauw voor staal
Diameter: 125 mm
Dikte: 1,0 mm
Art.nr. 0664 101 250
VE/stuks 25
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Groen voor roestvaststaal
Diameter: 125 mm
Dikte: 1,0 mm
Art.nr. 0664 131 250
VE/stuks 25

Doorslijpschijf voor staal en roestvast staal
CERALINE Longlife & Speed

Slijpschijf met hoogwaardige keramische schuurkorrel met
een extreem lange levensduur, maximale slijpprestaties en
optimale slijpeigenschappen, met name in zeer harde en
veeleisende werkstukken en massieve materialen.
• Hoogwaardige keramische schuurkorrels en een optimaal bindingssysteem
• Nabewerking is nauwelijks nodig
• Aanzienlijk minder stress voor de gebruiker door zeer lage trillingen,
laag snijgeluid en vonken en tot 30% minder snijstof
• Zeer hoge veiligheidsreserves

Diameter: 125 mm
Dikte: 1,0 mm
Art.nr. 0664 831 250
VE/stuks 25

Accu-boor-/schroefmachine
ABS 18 COMPACT M-CUBE®

Compacte, krachtige en borstelloze accuboor-/schroefmachine voor middelzware schroef- en boorwerkzaamheden, ontwikkeld door Würth om te voldoen aan de
eisen van vaklieden.
• Elektronische motorbeveiligingsfunctie
• 13 mm boorkop met gesoldeerde hardmetalen spanbek
• LED-lampje op accublok
Art.nr. 5701 800 3
VE/stuk 1

Spiraalboor HSCo DIN 338 MFD Speed

Spiraalboor HSS DIN 338 SMART STEP

De high-speed handboor voor perfecte boorgaten in
vrijwel alle materialen, zoals roestvast staal (bijv. V2A,
V4A), hittebestendige staalsoorten en titanium. Ook voor
algemene toepassingen in conventioneel staal tot een
sterkte van 1200 N/mm², gietijzer en non-ferrometalen

Premium HSS metaalboor met unieke SMART STEP-technologie (vanaf Ø 2,5 mm) voor nauwkeurig boren van
ronde doorlopende gaten, voor hand gebruik in staal tot
1000 N/mm2, aluminium, kunststof, non-ferrometalen,
hard- en zachthout.

• Tot 50% sneller dan conventionele, geslepen spiraalboren
• Uitstekende centrering tijdens het werk, zelfs op gebogen oppervlakken
• Weinig wrijving en snelle spaanafvoer
• 3-vlaks schacht (vanaf Ø 4 mm):

• De eerste spiraalboor met trappenboorgeometrie van de punt (vanaf
Ø 2,5 mm)
• Nauwkeurige ronde gaten zonder centeren
• Uiterst comfortabel boren
• Aanzienlijk sneller dan conventionele, geslepen spiraalboren
• 3-vlaks schacht (vanaf Ø 4 mm)
• Exclusief verkrijgbaar bij Würth

Diameter: 6 mm / Lengte: 93 mm
Art.nr. 0626 930 600
VE/stuks 5

Voor meer info

Voor meer info

Art.nr. 0624 930...
VE/stuks 5

Spiraalboor HSCo DIN 338 type RN OXID

Combinatie-boortap HSCo multi-performance

Hoogwaardige precisieboor voor roestvast staal (bijv.
V2A, V4A), hittebestendige staalsoorten en titanium. Ook
geschikt voor algemene bredere toepassingen in staal tot
1.000 N/mm² en in gietijzer.

Premium combinatie-boortap voor nauwkeurig boren,
draadsnijden en verzinken/ontbramen in één beweging.

• Snel boren met een perfecte spaanafvoer
• Ideaal voor het maken van kernboorgaten

• De eerste combi-boortap die, behalve voor plaatbewerking, ook
geschikt is voor dikkere werkstukken
• De eerste combi-boortap die niet beperkt is tot gebruik in materialen
met een sterkte tot 600 N/mm², maar die geschikt is voor bijna alle
materialen
• Aanzienlijk langere levensduur vergeleken met conventionele combiboortappen
• Optimale centrering bij het werken op gebogen oppervlakken

Diameter: 5 mm / Lengte: 86 mm
Art.nr. 0626 000 500
VE/stuks 10

Schachtdiameter: 8 mm / Lengte: 91 mm
Art.nr. 0658 500 600
VE/stuk 1

Voor meer info
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Verzinkboorcassette paars

Machinetap HSCo blauwe ring

6-delig, bestaande uit diameters 6,3-20,5 mm.
Een alleskunner voor elke branche met zeer ongelijke
spoed (EU) voor het perfecte verzinken.

De machinetap met blauwe ring voor algemene, uiteenlopende toepassingen in langspanend, ongelegeerd staal
tot een sterkte van 850 N/mm².

• Extreem oneven steekhoek
• 3-vlaks schacht
• Geschikt voor universeel gebruik

• Snijgeometrie nauwkeurig afgestemd op stalen materialen

EU HSCo 90° DIN 335 C

doorlopend gat DIN 371/376

Schachtdiameter: 6 mm / Lengte: 80 mm
Art.nr. 0653 6
VE/stuk 1

Voor meer info
Art.nr. 0694 119 001
VE/stuk 1

Magneetkernboormachine MKB 35 Comfort

Compacte en krachtige elektromagnetische kernboor met
stroom-onafhankelijke permanente magneten inclusief
spanband, koelmiddeltank en zeskantsleutel.
•
•
•
•

100% veilig en gemakkelijk boren
met snelspanboorkop
Lichtgewicht
Min./max. boordiameter: 12-35 mm

Art.nr. 5709 201 1
VE/stuk 1

Kernboorbits HSCo8 AlCrN

Hoogwaardige kernboren met een boordiepte van 55 mm,
een AlCrN-meerlaagse coating en een kobaltlegering van
8% voor een lange levensduur en veelzijdig gebruik in
bijna alle materialen zoals conventioneel staal, gietijzer,
titanium, roestvast staal, hittebestendig en hoogvast staal
tot 1400 N/mm². Ook geschikt voor non-ferrometalen,
zoals aluminium, aluminiumlegeringen, messing, brons en
kunststoffen.
• Uitstekende prestaties in vergelijking met soortgelijke boren
zonder coating
• Speciale AlCrN meerlaagse coating tegen slijtage en 8% kobaltlegering
• Voor procesbetrouwbaarheid in vrijwel alle materialen
• Nauwkeurige geleiding, geen wegglijden
• Voorboren niet nodig, geen braamvorming
Art.nr. 0630 942 ...
VE/stuk 1
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Opnamehouder

Voor kleine schuurmiddelen
Schijfdiameter: 50 mm /
schachtdiameter: 6 mm
Art.nr. 0586 578 01
VE/stuk 1
Schijfdiameter: 75 mm /
schachtdiameter: 6 mm
Art.nr. 0586 578 02
VE/stuk 1
Schijfdiameter: 75 mm /
aansluitingsschroefdraad: M14
Art.nr. 0586 578 03
VE/stuk 1

Mini-fiberschuurschijf kleine
schuurmiddelen CERALINE

Zirkoonkorund, met snelwisselopname, voor het schuren
van RVS en non-ferrometalen
• Robuust polyesterweefsel
• Speciale fabricagemethode: Met behulp van warmte en druk een
extra laag speciaal vlies aangebracht (gelamineerd) op de
achterzijde van de schijven
Diameter: 50 mm
Art.nr. 0580 005 236
VE/stuks 50

Diameter: 75 mm
Art.nr. 0580 007 536
VE/stuks 50

Perslucht mini-vlakschuurmachine DME 75

Krachtige, kleine persluchtaangedreven excenterschuurmachine voor kleinere schuurwerkzaamheden en koplampreparaties

•
•
•
•
•

Ergonomische en met rubber beklede handgreep
Lichtgewicht en compact ontwerp
Met toerentalregeling
Geluiddichte luchtuitlaat aan het uiteinde van de handgreep
Grote, praktische regelklep

Art.nr. 0703 236 0
VE/stuk 1
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KOEL- EN
SMEERMIDDELEN

Boor- en snijschuim

Boor- en snijpasta

Sterk geactiveerd hoogwaardig
snijschuim voor alle verspanende
bewerkingen.

Optimale resultaten en veiligheid bij
alle materialen en toepassingen

CUT+COOL

CUT+COOL Perfect

Boor- en snijolie

CUT+COOL Perfect

Multisnijolie voor lichte tot middelzware verspanende bewerkingen

• Geschikt voor werkzaamheden boven het
hoofd
• Ontvetten met reinigers niet nodig
• Zeer goede koelende werking en sterk hechtvermogen
• Gering verbruik: daardoor is slechts een minimale hoeveelheid nodig voor optimale smering
• Goede prestaties dankzij hoge snijsnelheden
en geringe gereedschapsslijtage

• Langere standtijd van gereedschap
• Hoge corrosiebescherming
• Bij geringe gebruiksconcentraties kunnen
metalen worden gelast zonder eerst te
worden gereinigd
• Minimale hoeveelheid te gebruiken voor
optimale smering
• Pasta voor het moeilijkste verspaningswerk

•
•
•
•
•

Inhoud: 400 ml
Kleur: geelachtig
Art.nr. 0893 050 007
VE/stuk 1/6

Inhoud: 500 ml
Kleur: bruin
Art.nr. 0893 050 010
VE/stuk 1/6

Inhoud: 400 ml
Kleur: lichtbruin
Art.nr. 0893 050 004
VE/stuk 1
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Universele toepassing
Koelt al bij het opspuiten
Dringt in de kleinste toleranties binnen
Uitstekende corrosiebescherming
Bevat geen siliconen, chloor, hars en zuren

Inhoud: 5 l
Kleur: lichtgeel
Art.nr. 0893 050 012
VE/stuk 1

Onderhoudsolie Multi
Veelzijdige multifunctionele spray voor een verscheidenheid aan toepassingen
•
•
•
•

Smeert, reinigt en onderhoudt
Verwijdert roest en beschermt tegen corrosie
Bevat geen hars, zuren en siliconen
Tast rubber, verf of kunststoffen niet aan

Inhoud: 400 ml
Kleur: Lichtgeel glashelder
Art.nr. 0893 055 40
VE/stuk 1/12

Hechtend smeermiddel HHS® Grease
Wit, long-life onderhoudsvet van hoge kwaliteit met PTFE
• Uitstekende afdichtende eigenschappen bij vocht en vuil.
• Uitstekende corrosiebescherming
• Nadat de vetfilm is gescheurd, neemt het PTFE de smering over (noodloopeigenschap)
• Bestand tegen spatwater en zout water, zwakke zuren en logen
• Bevat geen siliconen, zuren, hars en AOX

Inhoud: 400 ml
Kleur: Briljantwit
Art.nr. 0893 106 7
VE/stuk 1/12

Voor meer info

Hechtend smeermiddel HHS® 2000
Deel synthetische olie, in hoge mate bestand tegen hoge druk
•
•
•
•

Bijzonder scheurvaste smeerfilm met uitstekende geluid- en trillingsdemping
Zeer goede smeereigenschappen voor kleine openingen
Betrouwbare bescherming tegen corrosie
Smeermiddel is bestand tegen centrifugaalkrachten bij draaiende en roterende
onderdelen
• Goede materiaalverdraagzaamheid
• Bestand tegen spatwater, zout water, zwakke zuren en logen
• Bevat geen siliconen, harsen en zuren

Inhoud: 500 ml
Kleur: Geelachtig
Art.nr. 0893 106
VE/stuk 1
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LASSEN
Voor meer info

Lashandschoen W-110

Lashandschoen W-120

Hoogwaardige, volledig gevoerde lashandschoen
voor alle laswerkzaamheden met verhoogde warmteontwikkeling.

Splitlederen standaard handschoen met poreus
oppervlak.

•
•
•
•
•
•

Warmte-isolerende moltonvoering
Handpalmen van rund-volleder
Ruggen en manchetten van splitleder
Lederen oppervlak biedt bescherming tegen lasparels en vonken
Olie-, vet- en waterbestendig
Lange levensduur

• Voor licht lassen, slijpen, schuren en ontbramen en andere ruwe taken
• Zonder voering
Maat 10 / lengte 35 cm
Art.nr. 5350 050 210
VE/stuk 1

Maat 10 / lengte 35 cm
Art.nr. 5350 050 110
VE/stuk 1

Lashandschoen W-100
Robuuste, universele lashandschoen gemaakt van
volnerf rundleder.
•
•
•
•

Palmen van rund-volleder
Ruggen en manchetten van splitleder
Uiterst robuust en slijtvast
Olie-, vet- en waterafstotend

Maat 10 / lengte 35 cm
Art.nr. 5350 050 010
VE/stuk 1
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Lashandschoen W-130
Tastgevoelige lashandschoenen voor uitstekend
tastgevoel tijdens het werk.
•
•
•
•
•

Uitstekende tastgevoeligheid
Palmen en ruggen gemaakt van soepel nappaleder
Splitleder manchetten
Gevoerde manchetten
Olie-, vet- en waterafstotend

Maat 10 / lengte 32 cm
Art.nr. 5350 050 310
VE/stuk 1

Lasschort, volleder

Armbescherming

De ideale bescherming voor lasbedrijven, distilleerderijen,
gieterijen, galvaniseerbedrijven. Dankzij het gladde oppervlak bestand tegen vonkenregens, lasparels, vloeibaar
staal en aluminium.

Gemaakt van splitleder
• Splitlederen mouw voor bevestiging aan de schouder
• Met trekkoord rond pols
• Kleur: naturel

Lengte ca. 56 cm
Art.nr. 0984 318
VE/stuk 1
Lengte 100 cm
Breedte 80 cm
Art.nr. 0984 313
VE/stuk 1

Vlamvertragende en antistatische overall

Beenbeschermers voor lassers

• Verborgen ritssluiting met flap
• 2 opgezette borstzakken met klep met verborgen knoopsluiting,
2 opgezette zakken met klep, 1 achterzak met klep en verborgen
drukknoopsluiting, 1 lus voor gasdetectiemeter, duimstokzak,
2 doorsteekgleuven
• Rond ingezette mouwen
• Manchetten met drukknopen
• Verstelbare elastische taille
• Indentificatielabel aan binnenzijde

Gemaakt van splitleder
• Met voetbescherming en voetriem
• Met 2 gespriemen
• Schachthoogte ca. 40 cm

Feroll

Comfortabele en ademende stof met versterkte naden

Art.nr. 0984 317
VE/stuk 1

Veiligheidslaarzen lasschoen Fornax S3
Robuuste laarzen van ademend en waterafstotend
volnerfleer, met veterflap. De ideale hoge schoen
voor laswerkzaamheden.
•
•
•
•

Volnerfleer, veterflap
Textielvoering
Kunststof neuzen, textiel anti-perforatie bescherming
Antislip rubber buitenzool SRC HRO,
comfortbreedte 11
• Snelle kliksluiting voor snel
uittrekken in noodgevallen,
gemaakt in de EU
• Ca. 780 g per schoen
in maat 42
Verkrijgbaar in de maten 39 t/m 47
Art.nr. M422 178 0..
VE/paar 1

Verkrijgbaar in de maten 48 t/m 64
Art.nr. 5359 951 1..
VE/stuk 1
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Airkos S4 lashelm met adembescherming
Optimale bescherming tegen lasrook, rondvliegende deeltjes en stof dat ontstaat tijdens het lassen of slijpen en aanverwante werkzaamheden. De filters voor dit apparaat zijn ook geschikt om deeltjes te filteren. De S4 heeft ook een groot
helder vizier voor perfect zicht bij slijpwerkzaamheden.
Lashelm
• S4 lashelm met traploze instelling tussen DIN 13
• Zicht rondom dankzij zijruit; bescherming van dubbelzijdige DIN 5
polycarbonaat ruit
• Slijpvizier van helder polycarbonaat bevindt zich onder het
opklapbare lasgedeelte
Airkos adembescherming
• Ergonomische bescherming van hoofd, nek en oren van
vlamvertragende katoen
• Accuduur 9 - 10 uur
• Luchtstroom 180 of 220 l/min.
• Geluidsniveau: max. 65 db (bij 220 l/min.)
• Waarschuwingstoon bij geblokkeerd filter of lege accu,
• Filter: 1 x type PRSL
• Slanglengte: 85 cm
Art.nr. 0984 743 107
VE/stuk 1

Automatische lashelm

Automatische lashelm

Automatische lashelm

Voor veeleisende lassers

Standaardhelm voor lassen met één of
twee beschermingsniveaus

Ideaal voor alle toepassingen met
verschillende lasprocessen

•
•
•
•
•
•

• Automatische modus voor individuele
en automatische aanpassing van het
beschermingsniveau
• Ergonomisch ontworpen helmschaal
• Lichtgewicht en uitermate comfortabel
• Rookafstotend ontwerp
• Beschermt tegen lasspatten en beschermt
bij werkzaamheden boven het hoofd
• Comfortabele in vier standen afstelbare
hoofdband

WSH III 9-13
•
•
•
•
•

Verzonken kijkvenster
Hoog draagcomfort dankzij gering gewicht
Speciaal rookafstotend ontwerp
Regeleenheid binnen de helm
Beschermingsniveaus 9 en 13 traploos
instelbaar
• Slijpmodus
• Geschikt voor lassen boven het hoofd

Art.nr. 0984 690 020
VE/stuk 1
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WSH III 10-11

Verzonken kijkvenster
Hoog draagcomfort dankzij gering gewicht
Speciaal rookafstotend ontwerp
Regeleenheid binnen de helm
Beschermingsniveaus 10 en 11 instelbaar
Geschikt voor lassen boven het hoof

Art.nr. 0984 690 010
VE/stuk 1

Solar II 9-13

Art.nr. 0984 700 400
VE/stuk 1

Lasspray Perfect
Biologische lasspray voor aluminium, bouwstaal,
non-ferrometalen, roestvast staal en mondstukken
van lastoortsen.
• Voorkomt inbranden van lasspatten op metalen, VA-materialen en
mondstukken van lastoortsen
• Dankzij het thixotrope effect hecht de lasspray ook aan verticale
oppervlakken zonder lopers of druppelvorming
• Onschadelijk wanneer men vervolgens gaat verzinken of lakken
• Koelende werking
• Siliconenvrij
• Biedt bescherming tegen corrosie
• Oplosmiddelvrij
Inhoud: 400 ml
Kleur: wit
Art.nr. 0893 102 100
VE/stuk 1

Beschermingsdeken hoge temperaturen HTD 1000
Om kwetsbare componenten te beschermen tijdens
las- en soldeerwerkzaamheden
•
•
•
•

Geschikt voor extreme omstandigheden
Bestand tegen vonken, slak, lasrupsen en gloeiende materialen
Asbestvrij
Max. temperatuurbestendigheid: 850 °C

Lengte x breedte: 1500 x 1000 mm
Art.nr. 0984 350
VE/stuk 1

Mobiel lasscherm
Combinatie van een zeer stevig basisframe op basis
van vierkante profielen (30x30 mm) en een lasgordijn
geschikt voor booglassen conform EN 1598.
• Doorschijnend oranje lasgordijn
• Risicofactor < 1
• Reflectiewaarde: 230 tot 400 nm < 10%

Scherm: B X H: 200 x 190 cm
Gordijn: B X H: 205 x 180 cm
Art.nr. 0984 770
VE/stuk 1
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OPPERVLAKTEBEWERKING

Zink spray licht perfect

Roeststop primer

RVS-spray Perfect

Uitstekende bescherming op lange
termijn en optimale uitstraling van
metalen oppervlak.

Actieve corrosiebescherming en hechtprimer voor metalen oppervlakken.

Uitstekende bescherming op lange
termijn en optimale uitstraling van
metalen oppervlak

•
•
•
•
•

In eerste spuitgang een dikke laag opbrengen
Veelzijdig inzetbaar door verstelbare spuitkop
Geeft geen lopers
Zeer slijtvast
Beproefde bescherming tegen corrosie in
overeenstemming met DIN
• Puntlasbaar

Inhoud: 400 ml
Kleur: Zink, blinkend
Art.nr. 0893 114 114
VE/stuk 1
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• Goede hechtingseigenschappen op een grote
verscheidenheid aan ondergronden, waaronder in combinatie met afdichtingskitten op
basis van PU- en MS-polymeer
• Goede kleefeigenschappen
• Sneldrogend
• Temperatuurbestendig tot 80°C, kortstondig
tot 140°C
• Gemakkelijk te schuren
• VOC-conform

• Zeer veilig door optimale bescherming tegen
verwering
• Kost een minimum aan tijd, want er is maar
één stap nodig
• Zorgt voor goede dekking
• Variabel inzetbaar door verstelbare spuitkop
• Geeft geen lopers
• Hoge slijtvastheid

Inhoud: 400 ml
Kleur: Witgrijs
Art.nr. 0893 210 1
VE/stuk 1

Inhoud: 400 ml
Kleur: RVS-/Chroomkleurig
Art.nr. 0893 114 116
VE/stuk 1

Inhoud: 400 ml
Kleur: Roodbruin
Art.nr. 0893 210 2
VE/stuk 1

Roestomvormer

Lakspray, mat

Milieuvriendelijke roestomvormer op basis van dispersie

Duurzame nitroalkydkwaliteit op hoog technisch niveau

• Na 3 uur overschilderbaar met alle in de handel verkrijgbare
toplaag-laksystemen
• Vulbaar
• Op basis van dispersie en daardoor milieuvriendelijk
• Stopt het corrosieproces en zorgt voor een optimaal oppervlak om
later lak op aan te brengen

• Hoge nitro-alkydkwaliteit
• Droogtijd bij 20 °C
• Kan worden gespoten met alle gewone hechtprimers, plamuurproducten en laktypen
• Sneldrogende lakhars
• Receptuur bevat geen zware metalen

Inhoud: 1000 ml
Kleur: Crème
Art.nr. 0893 110
VE/stuk 1/12

Inhoud: 400 ml
Kleur: Gitzwart RAL 9005
Art.nr. 0893 329 005
VE/stuk 1

Reiniger Industry Clean

Werkplaatsreiniger BMF

Hoogwaardige, speciale reiniger
voor het verwijderen van taperesten, etiketten en foliestickers, en tevens hardnekkig vuil. NSF-gecertificeerd

Het milieuvriendelijke reinigingsmiddel voor bedrijven,
machines en voertuigen

• Eenvoudig verwijderen van lijmresten, etiketten en tape
• Maakt hardnekkig vuil los zoals was, afgeschaafd rubber, siliconenresten, permanent marker, olie en vet
• Materiaalvriendelijk
• Gebruiksvriendelijk
• Bevat geen aceton, siliconen en AOX

Inhoud: 500 ml
Kleur: Transparant
Art.nr. 0893 140
VE/stuk 1

•
•
•
•
•
•

Geen fosfaten, oplosmiddelen en corrosieve stoffen
Uitstekend biologisch afbreekbaar
Kan mechanisch, handmatig of in hogedrukreinigers worden gebruikt
Krachtig in het oplossen van vet, maar zacht en mild voor materialen
Tast geen verf, rubber of kunststoffen aan
Snelle afscheiding in afvalwater conform de Duitse milieunorm
Ö-Norm Test B 5105
• pH-waarde: 9,4
• Siliconenvrij
• AOX-vrij

Inhoud: 5 l
Kleur: Briljantgeel
Art.nr. 0893 118 2
VE/stuk 1

STAALCONSTRUCTIE

35

KLEEFT + DICHT EXTREME
Silaan gemodificeerde hybridelijm
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geschikt voor verlijming, met extreem hoge aanvangshechting
Breed toepassingsbereik voor hechting zonder gebruik van een primer
Dempt dynamische bewegingen
Overschilderbaar, overspuitbaar
Ook geschikt voor gebruik op vochtige ondergronden
Oplosmiddelvrij en geurarm
Niet-corrosief
Bevat geen zuren, basen, isocyanaten en siliconen
Compatibel met teer- en bitumen
UV- en weerbestendig

Inhoud: 310 ml
Kleur: Wit
Art.nr. 0893 235 007
VE/stuk 1/12

Oppervlaktereiniger KLEEFT + DICHT

Lijmverwijderaar

Optimalisatie van metallic oppervlakken

Voor verwijdering van niet-uitgeharde
PU en hybride lijm/afdichtmiddelen

metaalprimer

• Werkt als hechtmiddel tussen kleefstoffen en
metaalhoudende materialen

Inhoud: 250 ml
Kleur: Geel
Art.nr. 0890 100 61
VE/stuk 1
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KLEEFT + DICHT

Inhoud: 400 ml
Kleur: Transparant
Art.nr. 0890 100 63
VE/stuk 1

WERKPLAATS
TRANSPORT
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Transporttafel
Van stalen vierkantprofiel
•
•
•
•
•
•

Stalen buis, diameter 26,9 x 1,75 mm
Wielen met volrubber banden en rollagers, gegalvaniseerde behuizing
Remmen op de zwenkwielen volgens de Europese norm EN 1757-3
Laadplatform van MDF-plaat met beukenhouteffect
Houten laadplatforms worden vlak tegen het profiel geplaatst
Geprofileerd stalen frame vervaardigd van hoekstaal (40/40/4 mm) voor een
hoge belastbaarheid

Breedte x diepte: 1000 x 700 mm
Art.nr. 0962 400 210
VE/stuk 1

Omwikkelsysteem Spannfix
De band kan een extreme belasting van 500 kg weerstaan
•
•
•
•
•
•
•
•

Compact systeem
Vijf keer lichter dan staalband
Eenvoudige fixering met de hand of de spanner
UV- en weerbestendig
Grotendeels bestand tegen chemicaliën
Laat geen drukpunten, krassen of roestplekken achter
Band en klemmen kunnen meerdere malen worden gebruikt
Geen scherpe randen

Breedte van de band: 16 mm
Kleefbandlengte: 50 m
Aantal bandklemmen: 1000 stuks
Art.nr. 0899 713 000
VE/stuk 1

Verpakkingstape, speciaal transparant PP
Zeer sterke en scheurvaste dragerfolie
• Verpakkingstape van hoge kwaliteit
• De hoogste scheurweerstand in lengte- en dwarsrichting
• Hoge beginhechtkracht maakt optimaal en veilig sluiten mogelijk, ook bij
slechte kwaliteit van de kartonnen verpakking.
• Afrolbaar zonder bijgeluiden
• Oplosmiddelvrij

Lengte x breedte: 6 m x 50 mm
Dikte: 62 µm
Art.nr. 0985 050 5
VE/stuk 1
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Afrolapparaat voor
verpakkingstape
Met beschermklep

• Intrekbaar mes met beschermklep
beschermt tegen verwonding
• Ergonomische softgrip voor gebruiksvriendelijke en gemakkelijke bediening
• Verstelbare rolrem voor probleemloos
werken
Art.nr. 0985 052
VE/stuk 1

Herbruikbaar afdekvlies
Universele bescherming voor vloeren tijdens schilderen renovatiewerkzaamheden
•
•
•
•
•

Lange levensduur; kan meerdere keren worden gebruikt
Hoog absorptievermogen. Door folielaag niet doordringbaar
Antislip membraan aan de onderkant
Eenvoudig uit te leggen en uit te snijden
Milieuvriendelijk

Lengte x breedte: 50 m x 1 m
Art.nr. 0818 050 100
VE/stuk 1

Verzenddoos
Hoogwaardige doos voor de verzending of opslag van
producten
• Kwaliteit is miljoenen keren bewezen bij het verzenden van Würthproducten
• Beschermt tegen scheuren of stoten tijdens het transport
• Stevige constructie met hoogwaardige ribben beschermt producten
tegen schade of verlies
• Snel in elkaar te zetten
• Bij dozen met zelfsluitende bodem geen extra tape nodig

L x B x H: 590 x 350 x 299 (buitenmaat)
Maximaal laadgewicht: 25 kg
Art.nr. 0992 905 040
VE/stuks 10

Packfix verpakkingsfolie
Voor snel verpakken zonder knip- en lijmrestanten
• Bij verwijdering van de folie van het product blijven er geen lijmresten
achter
• Met de folie kunnen snel en betrouwbaar ook hoeken, randen,
rondingen enz. worden verpakt en/of beschermd
• Snel afscheurbaar
• Recyclebare PE-folie

Kleur: Zwart
Lengte x breedte: 270 m x 500 mm
Dikte: 20 µm
Art.nr. 0992 900 220
VE/stuks 6

Kleur: Transparant
Lengte x breedte: 270 m x 500 mm
Dikte: 20 µm
Art.nr. 0992 900 220
VE/stuks 6
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Spanband met ratel, 1-delig
Veiligheid door TÜV getest
•
•
•
•
•

Polyester sjorbanden
Drukratel
Bruikbaar bij temperaturen tussen -40 °C en +100 °C
Label aan binnenkant
Toelaatbare trekkracht LC in de omwikkeling; 500 daN

Lengte x breedte: 4 m x 25 mm
Art.nr. 0713 921 0
VE/stuk 1

Spanband met ratel, 2-delig
Veiligheid door TÜV getest, S-haak
•
•
•
•

Polyester spanbanden
Drukratel
Kan worden gebruikt bij temperaturen tussen -40 °C en +100°C
Toelaatbare trekkracht LC in de omwikkeling; 500 daN

Lengte x breedte: 6 m x 25 mm
Art.nr. 0713 921 3
VE/stuk 1

Spanband, 2-delig voor zware belasting
Universele 2-delige spanband
•
•
•
•

Polyester spanbanden
Te gebruiken bij een temperatuur tussen -40 °C en +100 °C
Label is op de band genaaid
Toelgestane belasting; 2000 - 4000 daN

Lengte x breedte: 9,5 m x 50 mm
Art.nr. 0713 921 954
VE/stuk 1

Expander met vergrendeling
oor universele bundeling van leidingen, stangen,
kanalen, enz. en voor het vastzetten van een grote verscheidenheid aan goederen
• De bundeldiameter kan naar wens worden aangepast
• Oneindig uitbreidbaar door meerdere expanders aan te sluiten
Lengte: 1000 mm/Ø 8 mm
Art.nr. 0880 240 195
VE/stuks 2
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®
ORSY MOBIL

BEDRIJFSWAGENINRICHTING

Als je chaos laat heersen in je busje, riskeer je niet alleen
een puinhoop, maar losliggende voorwerpen in de wagen
kunnen gevaarlijke projectielen worden.
ORde, SYsteem en Mobiliteit komen samen in ORSY®mobil
Bedrijfswageninrichting. De unieke toepassingen realiseren
een optimaal gebruik van de beschikbare ruimte in het desbetreffende voertuig en is geschikt voor elk type bedrijfswagen.
Ook de hoge compatibiliteit van onze ORSY® systeemcomponenten biedt u veel voordelen. Omdat de ORSY®
koffers en dozen zowel in het opbergrek als in de bedrijfswagen passen – u blijft dus zo flexibel mogelijk.
Kenmerk van het interieur is het gebruiksgemak voor onze
klant. Die beschikt over een compleet uitgeruste mobiele
werkplaats. Tijdens het rijden zit het materieel en de voorraad onderdelen veilig achter slot en grendel.
Wat de inrichting van Würth extra duurzaam maakt, is het
modulaire karakter. Als de bedrijfswagen over vijf jaar aan
vervanging toe is, gaat de bedrijfswageninrichting mee naar
elke willekeurige opvolger.
En het beste: met onze voertuiguitrusting op maat gebruik
je de ruimte in je bedrijfswagen 100% effectief. Laat jezelf
adviseren - wij vinden de optimale oplossing.
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1.	Bedrijfswageninrichting van Würth
Hoogste kwaliteit uit eigen ontwikkeling en productie.
2.	Speciale oplossingen voor stationwagens
ORSY®Bull Toolbox – vast en flexibel.
3	Speciale oplossingen voor kleine bestelauto's
Vloerverwarming voor ruimtebesparende opslag onder
de laadruimte.

4.	Ladingzekering
Sjormateriaal, trekstangen, netten, dekzeilen en dergelijke –
alles voor jouw veiligheid
5.	Transportoplossingen voor de systeemkoffer
Mobiele oplossingen voor een breed scala aan vereisten
6.	ORSY®BULL systeembox
Stabiliteit, flexibiliteit en mobiliteit – gecombineerd in één
systeembox met veel slimme details.

4
2

5

3
6

Voor meer info
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SYSTEEMKOFFER ON THE ROAD
Systeemadapterplaten

Variant

Breedte x diepte

Art.nr.

VE/st.

Voor aansluiten van ORSY® systeemkoffers van basisafmetingen 8.4 en 4.4

520 x 405 x 35 mm

5581 038 000

1

Voor verbinden van ORSY® serie 5
BULL boxen en ORSY® systeemkoffers

550 x 450 x 45 mm

5581 038 050

1

x hoogte:

Systeemwagen

Steekwagen

Systeemwagen voor ORSY® -serie 5 BULL-boxen en
ORSY® -systeemkoffers 8.4, 4.4 en andere objecten

Geschikt voor ORSY systeemkoffers
van de maten 8.4 en 4.4 en voor
ORSY Bull

Lengte x breedte x hoogte:
615 x 490 x 185 mm
Art.nr. 5581 038 500
VE/stuk 1

Draaglast: 250 kg
Door het gebruik van adapterplaten
kunnen systeemkoffers in verschillende
maten alsmede ORSY® BULL boxen
gecombineerd worden met de systeemtrolleys.

Houten paneel
Art.nr. 5581 038 501
voor het aanpassen tot een transportwagen
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Art.nr. 5581 038 060
VE/stuk 1
Traploos in hoogte
verstelbaar tot 1,10 m

ORSY®BULL werkbank Serie 5
Ideale combinatie van ladebox, voorlader en
een werkblad voor gebruik als werkbank
Art.nr. 0962 330 131
VE/stuk 1

ORSY®BULL voorlader serie 5 box

voor systeembox

Robuuste ORSY BULL, zonder klep, voor veilige opslag
van twee systeemboxen type 8.4.2 of 4.4.2
Breedte x diepte x hoogte (buitenmaat): 592 x
390 x 400 mm
Inhoud: 67 l
Art.nr. 0962 330 031
VE/stuk 1

ORSY®BULL werkplaatskar Serie 5
Een robuuste, flexibele en extreem mobiele allrounder die een ORSY®BULL voorlader
en ladebox en een werkblad en wagen combineert
Breedte: 610 mm
Diepte: 450 mm
Hoogte: 1150 mm
Art.nr. 0962 330 111
VE/stuk 1
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BOUWPLAATSVOORBEREIDING
> MODYF werkkleding en - schoenen

> Persoonlijke Beschermingsmiddelen
> Afzetting
> Meten en markeren
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MODYF

Ondergoed T-shirt, basic

Poloshirt Stretch X

Functioneel, comfortabel T-shirt voor
sportieve activiteiten en zwaar werk.

Het comfortabele poloshirt is gemaakt
van elastisch materiaal en heeft een
tweekleurige rits voor optimaal draagcomfort.

• Platte, zeer zachte naden, ademend, sneldrogend
• Lichtgewicht, gladde zomen
• Nauwsluitende pasvorm, maximale bewegingsvrijheid

Verkrijgbaar in de maat M t/m XXL
Art.nr. M452 049 00.
VE/stuk 1

• Gekamd katoen voor maximaal comfort
• Versterkte ventilatiegaten en contrasterende
stiksels
• Raglanmouwen
• Reflecterende inzetstukken en logo
• Tweekleurige rits
Verkrijgbaar in de maten XS t/m 4XL
Art.nr. M447 512 0..
VE/stuk 1

Bermuda Stretch X
De innovatieve Stretch bermuda is gemaakt van
een mix van katoen met polyester: de perfecte
combinatie van comfort en duurzaamheid.
• Knopen afgedekt om krassen te voorkomen
• 7 buitenzakken, 2 penzakken, duimstokzak
• E-care-stof (biedt 99% bescherming tegen elektromagnetische straling)
• Reflecterende details, elastische tailleband
• Drievoudig gestikte naden, ID-houderclips
• STANDARD 100 door OEKO-TEX®
Verkrijgbaar in de maten 42 t/m 66
Art.nr. M413 142 4..
VE/stuk 1
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Broek Stretch X
Deze moderne broek is gemaakt van stretchmateriaal.
Zij zijn duurzaam en bieden maximaal comfort. De afgedekte knopen voorkomen krassen op oppervlakken.
•
•
•
•

Knopen afgedekt om krassen te voorkomen
7 buitenzakken, 2 penzakken, duimstokzak
E-care-stof (biedt 99% bescherming tegen elektromagnetische straling)
Reflecterende inzetstukken, ergonomisch voorgevormd in versterkt
kniegedeelte, elastische tailleband
• Drievoudig gestikte naden, ID-houderclips
• Kniezakken, gecertificeerd conform DIN EN 14404
• STANDARD 100 door OEKO-TEX®

Verkrijgbaar in de maten 25 t/m 114
Art.nr. M403 312 ...
VE/stuk 1

Bamboesokken 5-pak
Bamboesokken voor een perfecte
pasvorm. De comfortabele zool
biedt uitmuntend comfort.
•
•
•
•

Uitstekende pasvorm
Zeer comfortabel
Easy-care materiaal
Antibacterieel

Verkrijgbaar in de maten 35 t/m 46
Art.nr. M451 044 ...
VE/paar 5

Fleece sweater Stretch X
De sportieve sweater is gemaakt van zeer
licht functionele stretchstof. Het gladde
oppervlak trekt geen vuil aan.
•
•
•
•

Warmteregulerende stof
2 buitenzakken met rits
Reflecterende details, contrastnaden
Antibacteriële eigenschappen

Verkrijgbaar in de maten S t/m 4XL
Art.nr. M456 135 ...
VE/stuk 1

Softshelljack Stretch X

Lage veiligheidsschoenen
S3 Stretch X

Flexibele en innovatieve veiligheidsschoenen met comfortabele stretchinzet. Ideaal voor werkzaamheden
waarbij vaak moet worden geknield.
• Ademend suède, textiel inzetstukken
• Mesh voering, aantreklussen van hoogwaardig microvezel
• Glasvezel beschermneus, textiel antiperforatiebescherming
• Slipvaste SRC PU buitenzool,
comfortbreedte 11 (breed)
• DGUV 112-191 (BGR 191), flexibel dankzij
CORDURA® (extreem slijtvaste) stretch
inzetten, metaalvrij
• Ca. 570 g per schoen in maat 42

Dit praktische jack is gemaakt van elastisch softshell-materiaal en heeft afneembare mouwen. Het
is tevens winddicht en heeft versterkte schouders.
• Waterafstotend (8000 mm waterkolom), ademend
• 3 buitenzakken met rits, 2 binnenzakken
• E-care-stof (biedt 99% bescherming tegen
elektromagnetische straling)
• Reflecterende inzetstukken, elastische manchetten,
trekkoord in zoom
• ID-houderclips, afneembare capuchon
• STANDARD 100 door OEKO-TEX®
Verkrijgbaar in de maten S t/m 4XL
Art.nr. M441 132 ...
VE/stuk 1
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Verkrijgbaar in de maten 38 t/m 48
Art.nr. M418 099 0..
VE/paar 1

Veiligheidslaars S3 GS91
Stoere, waterdichte winterlaars voor op de bouw
• Warme, kunstbont voering en 100% waterdichte buitenkant
• Veiligheidsneus van composiet en ondoordringbare tussenzool van
Kevlar ®
• SRC-loopzool
• Extra loopcomfort door verstevigde hakconstructie
• De schacht heeft alleen een spannaad aan de achterzijde waardoor irritaties aan het scheenbeen voorkomen worden en de laars
soepel zit

Verkrijgbaar in de maten 40 t/m 46
Art.nr. 9501 002 7..
VE/paar 1

Signaalvest RWS klasse 2
Uniforme maat in RWS uitvoering
•
•
•
•

Parka Nature
Extreem duurzaam functioneel
jack met veel praktische details –
geschikt voor veel weertypes.
Ultracomfortabel en ziet er
geweldig uit.
• Warm, ademend, winddicht en waterdicht
(15.000 mm waterkolom)
• 2 borstzakken, 2 voorzakken, 2 zijzakken,
mouwzak, Napoleon-zak
• Gelijmde naden, drievoudig gestikte naden,
verborgen kabeldoorvoer, e-Care
• Voering in het schoudergebied, binnenkant
van de kraag gemaakt van fleece
• Ventilatie onder de arm, manchetten in de
mouw, afneembare capuchon
Verkrijgbaar in de maten S t/m 4XL
Art.nr. M411 229 00.
VE/stuk 1

V-hals met klittenbandsluiting
Fluorescerend textielweefsel
Universele maat, ruglengte ca. 70 cm
100% polyester mesh -ca 120 g/m2

Universele maat
Art.nr. 0899 078 006
VE/stuk 1

Reflecterend softshelljack, klasse 3
Praktisch en functioneel reflecterend softshelljack
voor maximaal comfort. Veelzijdig door afneembare mouwen en extra lang rugpand.
• Elastisch, ademend, wind- en waterdicht (8000 mm
waterkolom)
• 2 zakken voorzijde, borstzak, alle met rits
• Scotchlite® reflecterend materiaal op de mouwen,
torso en schouders
• Afneembare mouwen, fleece-gevoerde kraag, verstelbare tailleband/manchetten
• EN ISO 20471 klasse 3
Verkrijgbaar in de maten L t/m XXL
Art.nr. M041 048 00.
VE/stuk 1
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PERSOONLIJKE
BESCHERMINGS
MIDDELEN

Veiligheidshelm Pro Tek

Stootpet

6-punts

Sportieve hoofdbescherming in een modern baseball
cap-design voor alle toepassingen waarbij gevaar
bestaat voor het stoten van het hoofd.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Energie-absorberende vorm/roosterspaan structuur
Robuust ontwerp met versterkte bovenzijde
Schaal van polyethyleen (PE)
Optimale nekbescherming
Waterafvoerkanaal
30 mm uitsparingen voor monteren gehoor/gelaatsbescherming
Lichtgewicht: 396 g
Zweetband van absorberend fleecemateriaal
Anti-slip hoofdband

Min./max. grootte: 53 - 62 cm
Art.nr. 0899 200 25
VE/stuk 1

• Bovenmateriaal: 100% katoen
• Schaal van hard kunststof
• Schuimvoering op de schaal en geïntegreerde ventilatiegaten voor
comfort
• Met klittenband verstelbare sluiting
• Ingebouwde zweetband
• Hoes wasbaar tot 30 °C
Min./max. grootte: 54 - 59 cm
Art.nr. 0899 200 981
VE/stuk 1

Voor meer info

Veiligheidsbril Cetus®
Lichte en comfortabele uitvoering Perfecte bescherming
met een sportieve en dynamische eigentijdse uitstraling.
• Schermt de ogen uitstekend af
• Onvervormd zicht
• Buitenkant zeer krasvast, binnenkant met duurzame anticondenscoating
• 100% UV-bescherming (tot 400 nm)
• Hoog draagcomfort en veilige pasvorm dankzij flexibele 2-componentenveren
• UV-bescherming: 400 nm
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Heldere glazen
Art.nr. 0899 102 320
VE/stuk 1

Donkere glazen
Art.nr. 0899 102 321
VE/stuk 1

Gehoorbeschermingskap Basic

Gehoorbeschermingskappen W2F/32

Lichte en comfortabele uitvoering

Uitstekende isolatiewaarden, reflecterende hoofdband en fluorescerende schelpen

• Comfortabel ontwerp en lichtgewicht kunststof constructie
• Eenvoudig in de hoogte verstelbare hoofdband
• Hoofdband: Acetaal
Geluiddempingswaarde in dB (SNR-waarde): 24 dB
Art.nr. 0899 300 350
VE/stuk 1

Beschermende handschoen, nitril,
Maxiflex Dry Fit

Ademend en met comfortabele microschuimtechnologie
•
•
•
•
•
•

Huidvriendelijk, naadloos rondgebreid nylon/Lycra®
Gecoat nitril-/polyurethaanschuim
Buitenkant: Elastisch nylon
Uitstekende grip en vingerbeweeglijkheid
Elastische manchetten
Siliconenvrij

Verkrijgbaar in de maten 7 t/m 11
Art.nr. 0899 400 48.
VE/paar 12

•
•
•
•

Zeer goed zichtbaar
Inklapbare hoofdband
Extreem comfortabel te dragen
Oorschelpkussens snel en eenvoudig te vervangen

Geluiddempingswaarde in dB (SNR-waarde): 32 dB
Art.nr. 0899 300 353
VE/stuk 1

Montagehandschoen bruin
Universele handschoen met goede mechanische belastbaarheid en een speciale oppervlaktestructuur voor
uitstekende droge en natte grip
• Uitstekende flexibiliteit voor fijn montagewerk
• Goede mechanische belastbaarheid
• Speciale oppervlaktestructuur voor uitstekende natte en droge
grip
• Huidvriendelijke naadloze gebreide nylonvoering
• Hoogwaardige coating van natuurlatex met open handrug voor
goede ademende eigenschappen

Verkrijgbaar in de maten 9 t/m 11
Art.nr. 0899 400 53.
VE/paar 6

Voor meer info

Voor meer info
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Elastico Pro veiligheidsharnas
Ergonomisch veiligheidsharnas waarmee maximale
bewegingsvrijheid mogelijk is.
•
–
–
–
•
–
–
•
•

Optimaal comfort dankzij
Gebruik van elastisch riemmateriaal rondom de borst
X-vormige rugpolstering
Beenpolstering
Snel en eenvoudig aan en uit te trekken dankzij
Door de rugpolstering geregen riemen (geen verdraaiing)
Snelsluitgespen aan de beenriemen
Achterste harnasoog conform EN 361
Twee borstlussen als harnasoog conform EN 361

Voor meer info

Maximaal draagvermogen: 100 kg
Art.nr. 0899 033 075
VE/stuk 1

Veiligheidsharnas W100
Ergonomisch veiligheidsharnas voor inspanningsvrij dragen, ook gedurende langere perioden.
•
•
•
•
•

Brede, ergonomisch gevormde rugsteun met binnenvoering
Harnasoog achter conform EN 361
Twee borstlussen als harnasogen conform EN 361
Twee zijdelingse opvangogen volgens EN 358
Klimbeveiligingsoog conform EN 361 in combinatie met EN 353-1

Maximaal draagvermogen: 100 kg
Art.nr. 0899 032 900
VE/stuk 1

Verbandkoffer, DIN 13157
Geschikt voor stationair en mobiel gebruik
• Inclusief wandhouder met 90°-vergrendelmechanisme
• Snel vinden wat u nodig hebt dankzij
flexibele binnenindeling en plexiglasdeksel
• Hoogvaste ABS-kunststof
• Bestand tegen vervorming, schokbestendig,
temperatuurbestendig
• Beschermd tegen stof en spatwater dankzij
de rubber afdichting binnenin
Art.nr. 0899 520 60
VE/stuk 1
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WÜRTH
KEURINGEN
Om de veiligheid van u en uw werknemers te waarborgen is het noodzakelijk om uw gereedschappen en
materialen jaarlijks te keuren. Würth
Keuringen kan deze keuringen voor u
op locatie verzorgen. Dit scheelt u tijd,
(reis)kosten en op deze manier grijpt
u niet ineens mis op uw materiaal.
Daarnaast kunnen er op afspraak ook
keuringen plaatsvinden in een Würth
Shop bij u in de buurt.
Würth kan het volgende materiaal en
gereedschap keuren:
• Hijs- en hefmiddelen
• Klimmaterialen
• Elektrische arbeidsmiddelen
• Blusmiddelen en PBM
Beheer uw keuringen en certificaten
Na een Würth keuring krijgt u gratis toegang tot
het online certificatensysteem om eenvoudig uw
keuringen te beheren.
Normen en certificaten
Wij voldoen aan alle gestelde eisen en wij
werken conform VCA Veiligheidsnorm en EKHwerkvoorschriften. Alle inspecties worden uitgevoerd volgens de laatste normen. Wij zijn tevens
ISO 9001 gecertificeerd.
Vragen over het keuren
van gereedschap?
Telefoon: 073 629 1600
E-mail: keuringen@wurth.nl
of scan de QR-code

AFZETTING

Afzetlint

Ketting rood/wit

Voor afsluiten, beveiligen en markeren van gevarenzones,
bouwplaatsen, bouwputten, kavels, paden, enz.

Voor afzetten, beveiligen en gebruik als regenketting

• Zeer hoge weerstand tegen scheuren
• Geblokt rood-wit aan beide kanten
• PVC en vrij van zware metalen
Lengte x breedte: 500 m x 80 mm
Art.nr. 0899 615 002
VE/stuks 2

•
•
•
•
•
•

Roestvast
Geen scherpe randen
Lichtgewicht
Antimagnetisch
Geleid geen elektriciteit
Hoge weers- en
UV-bestendigheid en
zeer kleurecht; -10°C tot +50°C

Lengte: 25 m
Art.nr. 0899 610 612
VE/stuk 1

Markeerbout

Verkeerskegel bouwplaats

Voor het snel en eenvoudig blokkeren
van bouwterreinen

Tijdelijke markeringskegel met uitstekende stabiliteit,
goedgekeurd voor gebruik op wegen.

Lengte: 1,25 m/Ø 13 mm
Art.nr. 0993 997 033
VE/stuk 1

• Kegeltop van HD-PE, kegelvoet van gerecycled materiaal
• Hoge mate van stabiliteit dankzij anti-tiprand
• Geoptimaliseerd stapelen zonder vastkleven
• Geen stoffen die een gevaar voor de
gezondheid opleveren in de zin van REACH
• Verzonken greep voor een eenvoudige
hantering, zelfs wanneer u handschoenen
draagt
Hoogte: 750 mm
Art.nr. 0993 899 307
VE/stuk 1
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Voor meer info

Laserafstandsmeter WDM 3-19

METEN & MARKEREN

Handig, licht en zeer nauwkeurig afstandsmeetinstrument
voor het meten van lengten en het berekenen van oppervlakken.
• Meetnauwkeurigheid 1,5 mm over het volledige meetbereik van
0,2-100 meter
• Eenvoudig afleesbaar
• Schokbescherming
• Detecteert de juiste meetpositie
• Gegevens en beelden kunnen worden verzonden naar een tablet of
smartphone met behulp van de Android/iOS app
• Automatische einddetectie
• Geen tijdrovende instellingen nodig

Rotatielaser pakket RL2-14

Speciaal voor buitengebruik. Uiterst robuust en eenvoudig
met één knop te bedienen. Zet de bouwlaser op een statief,
druk op de knop en de bouwlaser begint zichzelf te nivelleren. Wanneer de laser gaat roteren is deze klaar voor
gebruik!
Complete set bestaande uit:
• Rotatielaser RL2-14
• Laserontvanger LRU18
• Aluminium statief 5/8"
• Telescopische meetbaak

Voor meer info
L x B x H: 116 x 53 x 26 mm
Art.nr. 5709 300 523
VE/stuk 1
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Meetnauwkeurigheid: 1 mm/10 m
Art.nr. 0988 010 402
VE/stuk 1

Slaglijnmolen

Markeringsspray met geïntegreerde spuitkop

Voor het markeren met krijtpoeder

Voor met de hand markeren en voor het aanbrengen
van markeringen met de belijningswagen

•
•
•
•

Zeer licht, extreem slagvast
Slaglijn snel uittrekbaar
Geen losglijden van de haak
Veilige opslag door haakbevestiging in de
behuizing
• Roestvaststalen riemclip

• Langdurig bestand tegen slijtage door voertuigen
• Bestand tegen uiteenlopende weersinvloeden
• Goede hechting op absorberende en niet-absorberende oppervlakken
• Korte droogtijd
• Met één bus kan ca. 25-50 m rijbaanmarkering
worden aangebracht (afhankelijk van de lijnbreedte)
• Speciaal geconstrueerde beschermkap met
geïntegreerde spuitkop

Snoerlengte: 30 m
Art.nr. 0713 70 240
VE/stuk 1

Krijtpoeder
Fijn calciumcarbonaatpoeder voor algemene werkzaamheden binnen en buiten
• Goede kleefkracht, bestand tegen regen en wind
• In transparante, hersluitbare kunststof fles
Inhoud: 300 g
Kleur: geel
Art.nr. 0713 70 081
VE/stuk 1

Inhoud: 300 g
Kleur: blauw
Art.nr. 0713 70 08
VE/stuk 1

Inhoud: 500 ml
Kleur: rood
Art.nr. 0893 199 12
VE/stuk 1

Rolbandmaat Robuust
Inhoud: 300 g
Kleur: rood
Art.nr. 0713 70 082
VE/stuk 1

Hoogwaardige rolbandmaat met rubbercoating
•
•
•
•
•
•
•

Behuizing van slijtvast kunststof met rubbercoating
Lange levensduur van de band
Goed afleesbaar
Beweegbare eindhaken
Automatische bandintrekking
Wordt geleverd met handlus en afneembare riemclip
Komt overeen met nauwkeurigheidsklasse ll

Lengte: 5 m
Art.nr. 0714 64 518
VE/stuk 1

Uni-markerset

Duimstok

19-delig

Glasvezelversterkte, hoogwaardige duimstok voor de
zwaarste taken

• Robuuste metalen uitvoering met handige bevestigingsklem
• In dop ingebouwde puntenslijper voor grafietstift
Art.nr. 0967 911 401
VE/set 1

•
•
•
•

Polyamide versterkt met glasvezel
Ingestempelde zwarte maatverdeling in stappen van 1 mm
In reliëf aangebrachte rode decimalen
Scharnieren raken elkaar op 90°

Max. meetbereik: 2 m
Art.nr. 0715 64 605
VE/stuk 1
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BOUWPLAATSMONTAGE
> Accu machines
> Verankering
> Bevestigingsmateriaal
> Dak- en wandbekleding
> Overige benodigdheden
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ACCU MACHINES
Voor meer info

Accu haakse slijpmachine

AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE®
Compacte, krachtige en borstelloze accuslijpmachine
voor middelzwaar opruw- en slijpwerk, ontwikkeld door
Würth om te voldoen aan de eisen van vaklieden.
• Continue bewaking van de motor met feedbackfunctie
• Dodemansschakelaar en remfunctie zorgen ervoor dat de
schijf snel stopt wanneer de schakelaar wordt losgelaten.
• Gereedschapsloos snelspanmoersysteem en
gereedschapsloze afstelling van de beschermkap
Art.nr. 5701 402 005
VE/stuk 1

Accu-boor-/schroefmachine
ABS 18 POWER M-CUBE®

Krachtige, handzame accu boor-/schroefmachine,
speciaal ontworpen voor veeleisende toepassingen
op bouwplaatsen met een moment van 140 Nm,
ontwikkeld door Würth volgens de eisen van vakmensen.
• Continue bewaking van de motor met feedbackfunctie
• Efficiënte, onderhoudsarme, borstelloze EC-motor met vermogensreserves. Handhaaft ook een stabielere snelheidscurve onder belasting.
• 13 mm metalen Röhm boorkop met gesoldeerde hardmetalen spanbekken
• Elektronische gasgeefschakelaar
Art.nr. 5701 404 004
VE/stuk 1

STAALCONSTRUCTIE

57

Accu-boorhamer ABH 18 COMPACT M-CUBE®
Compacte, krachtige en borstelloze boorhamer voor
middelzware boorwerkzaamheden en lichte beitelwerkzaamheden, ontwikkeld door Würth om te voldoen aan
de eisen van vaklieden.
• Zeer compact en ergonomisch ontwerp met extra trillingsdempende
functie
• Efficiënte, onderhoudsarme, borstelloze EC-motor met vermogensreserves
• Als de motor overbelast wordt of geblokkeerd raakt, schakelt de
elektronische motorbeveiligingsfunctie de motor tijdig uit.
• De SDS-plus opname kan snel, eenvoudig en zonder gereedschap
worden vervangen door de meegeleverde snelspanboorkop.
• Zorg voor nagenoeg stofvrij werken dankzij de optionele stofafzuiging
Art.nr. 5701 403 004
VE/stuk 1

Accu-afzuigsysteem ASA 18 COMPACT M-CUBE®
Stofafzuigsysteem geschikt voor accu boorhamer ABH 18
COMPACT
•
•
•
•
•

Vrijwel stofvrij werken
Geen externe afzuiging nodig
Automatische afzuigfunctie
Voorkomt dat gaten te diep worden geboord.
Optimale verlichting van het werkgebied

Art.nr. 5701 407 000
VE/stuk 1

Accu slagschroevendraaier ASS 18-1/4 inch COMPACT M-CUBE®
Lichte en compacte snoerloze slagschroevendraaier met
¼-inch bitopname (E 6.3), ontwikkeld door Würth om te
voldoen aan professionele eisen
• Drie snelheids-/momentniveaus, evenals drie andere modi die kunnen
worden ingesteld voor de juiste schroeftaak, maken een optimale afstelling voor een breed scala aan toepassingen mogelijk
• Optimale verlichting van het werkgebied dankzij drie LED's op de kop
• De borstelloze motor met overbelastingsbeveiliging is onderhoudsarm,
duurzaam en krachtig
• Moeiteloos en gebruiksvriendelijk werken dankzij het compacte en lichtgewicht ontwerp met rubberen handgreep
• Geen terugslag- of momenteffect op de pols
• De geïntegreerde snelwisselhouder voor ¼ inch E 6.3 bits maakt een
snelle en zonder gereedschap te wijzigen bit mogelijk
Art.nr. 5701 415 004
VE/stuk 1
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Verwacht zomer 2021

VERANKERING
Voor meer info

Hamerboor Plus Quadro-L Vario
Stabiele premium hamerboor SDS-plus met scherpe kop met vier snijkanten, centreerpunt, vario spiraalaandrijving met
versterkte kern voor extra boorsnelheid en extreem lange levensduur. De oplossing voor het boren in beton met wapening
of harde materialen.

Voor meer info
Verkrijgbaar in diverse afmetingen
Art.nr. 0648 05. ...
VE/stuks 2

Blaasbalg

Reinigingsborstel voor metselwerk en beton

Voor “uitblaasreiniging” van boorgaten

Voor het reinigen van boorgaten van WIT injectiesystemen
in beton en metselwer

• Handmatige luchtreiniging (reiniging van boorgat met handgereedschap voor uitblazen)
• Diameter uitblaasbuis: 9 mm
• Voor een nominale boringdiameter van 10 mm bevelen wij het
“verloopstuk voor de uitblaaspomp" aan (dit vermindert de diameter
van uitblaasbuis tot 8 mm)

• Roestvaststalen draadborstel met aansluitdraad M6
Art.nr. 0903 489 ...
VE/stuk 1

Art.nr. 0903 990 001
VE/stuk 1
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ANKERTECHNIEK
Vind hier alle informatie omtrent ankertechniek!
www.wurth.nl/verankering

Kent u onze Ankertechniek catalogus al?
Scan de QR-code om hem te bekijken!

WÜRTH BEREKENINGSSOFTWARE
Met de ankersoftware kunt u elke ankersituatie
in beton flexibel en zeker berekenen.
• Overzichtelijke interface voor comfortabel werken
• Belastbaarheid van het anker altijd in beeld
• Ankerprogramma en ankerplatengeometrie vrij selecteerbaar

Momentsleutel 1/2 inch

1/2 inch dopsleutel-

inzetstuk POWERDRIV®

Met doorsteekvierkant, ratelkop (60 tanden)
• Nauwkeurigheid ± 3% ten opzichte van de ingestelde waarde, in overeenstemming met DIN EN
ISO 6789:2003
• Eenvoudige en nauwkeurige instelling door aan de handgreep te draaien
• Omschakeling en doorsteekvierkant
• Momentactivering via geluid en voelbaar signaal voorkomt dat bouten te ver worden aangedraaid
• 2-componenten-antislipgreep
• Met ijkcertificaat

Metrisch, 12-kant, lang
Art.nr. 0712 132 ...
VE/stuk 1

Lengte: 570 mm
Min./max. meetbereik koppel: 60 - 300 Nm
Art.nr. 0714 71 22
VE/stuk 1

Fixanker W-FAZ/S / W-FAZ A4

Goedkeuringen

Spreidanker voor middelzware tot hoge draaglasten in gescheurd en ongescheurd beton.

Staal verzinkt
M8 - M27
Art.nr. 5928 4.. ...
VE/stuks 50/25
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Roestvast staal A4
M8 - M4
Art.nr. 5928 2.. ...
VE/stuks 50/25

Europese
Technische
Goedkeuring

Brandwerendheid

M8 - M27

Thermisch verzinkt
M10 - M20
Art.nr. 5928 7.. ...
VE/stuks 50/25

Seismische
goedkeuring

Europese Technische
Goedkeuring
Optie 1
voor achteraf aanbrengen
van wapeningsstaven

Europese Technische
Goedkeuring
Optie 1
voor achteraf aanbrengen
van wapeningsstaven

Injectiemortel beton Multi

All-rounder injectiemortel

Styreenvrije 2-componenten injectie-mortel voor hoge
draaglasten in gescheurd en ongescheurd beton en het
achteraf inlijmen van wapenings-staven (REBAR)

Universele styreenvrije 2-componenten injectiemortel
voor gemiddelde draaglasten in gescheurd en ongescheurd beton, massieve en geperforeerde steensoorten,
gasbeton en het achteraf inlijmen van wapeningsstaven
(REBAR)

Inhoud: 330 ml
Art.nr. 5918 500 320
VE/stuk 1

Inhoud: 330 ml
Art.nr. 0903 450 202
VE/stuk 1

Ankerstang W-VD-A

Applicatiepistool

Voor WIT injectiesystemen in beton.

Voor het uitdrukken van WIT-kokers (150 ml, 280 ml,
320 ml, 300 ml, 330 ml) en siliconenkokers

WIT-UH 300

Staal verzinkt 5.8
Art.nr. 5915 1.. ...
VE/stuks 10

Staal thermisch vz. 5.8
Art.nr. 5915 4.. ...
VE/stuks 10

Staal verzinkt 8.8
Art.nr. 5915 3.. ...
VE/stuks 10

Staal thermisch vz. 8.8
Art.nr. 5916 5.. ...
VE/stuks 10

Roestvaststaal A4
Art.nr. 5915 2.. ...
VE/stuks 10

WIT-VM 250

Art.nr. 0891 003
VE/stuk 1
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Betonschroef
W-BS

Voor meer info

De snelste bevestigingsoplossing in beton

•H
 et zelfsnijdend schroefdraad zorgt
spanningsvrije verankering, korte randen asafstanden
• Flexibiliteit door drie verankeringsdieptes
• Compleet demonteerbaar
• Achteraf nastelbaar
•O
 ptisch aantrekkelijk, verschillende
kopvormen

Goedkeuringen

Europese
Technische
Goedkeuring

Brandwerendheid

TYPE S, zeskantkop
Optimaal voor bevestiging van staalconstructies

Staal verzinkt
Art.nr. 5929 12. ...

RVS A4
Art.nr. 5929 22. ...

TYPE SK, verzonken kop
Voor een strakke afwerking aan het oppervlak

Staal verzinkt
Art.nr. 5929 13. ...

RVS A4
Art.nr. 5929 23. ...

TYPE P, LENSKOP
Voor bevestiging van montagerail, plaatwerk of brandwerende beplating (RVS)

Staal verzinkt
Art.nr. 5929 146 0..

62

STAALCONSTRUCTIE

RVS A4
Art.nr. 5929 246 0..

M8 - M27

Seismische
goedkeuring

BEVESTIGINGSMATERIAAL

SB-GARNITUREN
DIN EN 15048-1

DIN EN 15048-1

Staal 8.8 elektrolytisch verzinkt
Art.nr. 0059 2.. ..
VE/stuks 100

Staal 8.8, galvanisch verzinkt (A2K)
Art.nr. 0059 3.. ..
VE/stuks 100

DIN EN 15048-1

DIN EN 15048-1

Staal 8.8U thermisch verzinkt
Art.nr. 0059 4.. ..
VE/stuks 100

Staal 8.8U thermisch verzinkt
Art.nr. 0059 58. ..
VE/stuks 100

Zeskantbout DIN EN ISO 4014
en zeskantmoer DIN EN ISO 4032

Zeskantbout met schacht DIN EN ISO 4014
en zeskantmoer DIN EN ISO 4032

Zeskantbout DIN EN ISO 4017
en zeskantmoer DIN EN ISO 4032

Zeskantbout DIN EN ISO 4017 en
zeskantmoer DIN EN ISO 4032
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SLUITRINGEN
ISO 7089

ISO 7093-1

Staal galvanisch verzinkt 200 HV, blauw gepassiveerd (A2K)
Art.nr. 5149 ..
VE/stuks 100

Staal galvanisch verzinkt 200 HV, blauw gepassiveerd (A2K)
Art.nr. 5150 000 010
VE/stuks 100

ISO 7089

ISO 7093-1

Staal thermisch verzinkt, hardheidsklasse 200 HV
Art.nr. 0407 009 1..
VE/stuks 100

staal 200 HV, zinklamel, zilver (ZFSH)
Art.nr. 5150 060..
VE/stuks 100

Platte ring zonder facet

Platte ring

Platte ring - grote buitendiameter

Platte ring - serie groot

ZeskANTmoeren t.b.v. Haakankers
ISO 4032

DIN 934

Staal 6/8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
Art.nr. 0317 9..
VE/stuks 500

Staal I8I, thermisch verzinkt (TZN) overmaats
t.b.v. haakanker thermisch verzinkt
Art.nr. 0317 091 ..
VE/stuks 100
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Haakankers
Muurplaatanker met haak

Muurplaatanker met haak overmaats

Staal, verzinkt
Art.nr. 0276 2.. …
VE/stuks 1

Staal, thermisch verzinkt
Art.nr. 0276 0.. …
VE/stuks 1

Metrische draad

Metrische draad

Spanwartels met bladeinden
DIN 1480

DIN 1480

Staal, verzinkt
Art.nr. 0521 015 ..
VE/stuks 1

Staal, thermisch verzinkt
Art.nr. ....
VE/stuks 1

DRAADEINDEN
DIN 976

DIN 976

Staal 8.8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
Art.nr. 0959 0..
VE/stuks 5

Ataal thermisch verzinkt 8.8U
Art.nr. 0959 701 …
VE/stuks 25

Met standaard schroefdraad, vorm A

Met standaard schroefdraad, vorm A
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DAK- EN WANDBEKLEDING
Boorschroef WFBS, type metaal

Boorschroef WFBS, type hout

Boorschroeven voor het in één keer monteren van cementvezel golfplaten

Boorschroeven voor het in één keer monteren van cementvezel golfplaten

• Boorschroef met zeskantkop en afdichtschijf
WFBS 6,3 x1 05mm golfplatendak

• Boorschroef met zeskantkop en afdichtschijf
WFBS 6,3 x1 05mm golfplatendak

Staal thermisch verzinkt
Art.nr. 0200 863 105
VE/stuks 100

Staal thermisch verzinkt
Art.nr. 0200 965 130
VE/stuks 100

Sandwich piasta® zelfborende sandwich-

Sandwich piasta® zelfborende sandwich-

Van bimetaal - roestvast staal A2/gehard staal,
met Ruspert ® -coating en zeskantkop.
Voor stalen draagconstructies.

Van bimetaal - roestvast staal A2/gehard staal,
met Ruspert ® -coating en zeskantkop.
Voor houten draagconstructies.

Met extra lange stalen boorpunt
Art.nr. 0214 935 … / 0214 945 …
VE/stuks 100

Voor houten onderconstructies
Art.nr. 0214 936 … / 0214 946 …
VE/stuks 100

paneelschroef
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paneelschroef

Gevelconstructieschroef met zeskantkop en

Zelfborende sandwichpaneelschroef met

Voor het vastschroeven van stalen profielen, aluminium
profielen, kunststof panelen, vezelcementpanelen, houten
panelen en sandwichelementen

Boren, draadsnijden, inschroeven — allemaal in één
werkstap

• Met weerbestendige EPDM afdichting
• Gecarboneerd staal galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd

• Zonder afdichtring
• Voor universeel gebruik via zeskantkop

Type A
Art.nr. 0200 065 ...
VE/stuks 150

Van bimetaal - RVS A2/gehard staal, met Ruspert ® coating
Art.nr. 0214 814 … / 0214 815 ... / 0214 816 ...
VE/stuks 500

afdichtschijf Faba type A / type BZ

zekantkop en flens Piasta®

Type BZ
Art.nr. 0200 63 ...
VE/stuks 150

Zelfborende sandwichpaneelschroef Piasta®
Voor het bevestigen van aluminium, plaatstalen profielen
en sandwichelementen op draagconstructies van aluminium en staal
• Bimetaal - roestvast staal A2/gehard staal, met Ruspert® coating en
zeskantkop vergelijkbaar met ISO 10666

Met EPDM afdichtring Ø D = 16 mm
Art.nr. 0214 804 … / 0214 805 ... / 0214 806 ...
VE/stuks 200
Met EPDM afdichtring Ø D = 19 mm
Art.nr. 0214 834 … / 0214 835 ... / 0214 836 ...
VE/stuks 200
Met EPDM afdichtring Ø D = 22 mm
Art.nr. 0214 846 ...
VE/stuks 200

Zelfborende sandwichpaneelschroef Piasta®
type 2

Voor het stevig aan elkaar bevestigen van aluminium en
stalen profielplaten (stootplaat-verbinding)
• Met gereduceerde boorpunt
• Bimetaal - roestvast staal A2/gehard staal, met Ruspert ® coating en
zeskantkop vergelijkbaar met ISO 10666

Zonder afdichtring
Art.nr. 0214 864 … / 0214 855 ...
VE/stuks 500

Met EPDM afdekring ø d = 16 mm
Art.nr. 0214 884 … / 0214 886 ...
VE/stuks 500
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Zelfborende sandwichpaneelschroef Piasta®

Boorschroef, zeskantkop met kraag Pias®

Zelfborende sandwichpaneelschroef met verlengde
boorpunt en zeskantkop, RVS met Ruspurt ® behandeling

Boren, draadsnijden, inschroeven — allemaal in één
werkstap, verzinkt staal, blauw gepassiveerd (A3K)

• Voor het bevestigen van aluminium en stalen profielplaten op draagconstructies van dik aluminium en staal.
• Max. materiaaldikte die moet worden doorboord = 12 mm
• Vergelijkbaar met DIN 7504-K

• Voor geschroefde langgroefverbindingen van stalen profielplaten
• Direct schroeven van stalen profielen op stalen draagconstructies

Zonder afdichtring
Art.nr. 0214 825 538
VE/stuks 250

Art.nr. 0214 35 ... / 0214 42 ... / 0214 48 ... /
0214 55 ... / 0214 63 ...
VE/stuks 500

Met EPDM afdichtring Ø D = 16 mm
Art.nr. 0214 885 538
VE/stuks 200
Met EPDM afdichtring Ø D = 19 mm
Art.nr. 0214 895 538
VE/stuks 400

Zelfborende sandwichpaneelschroef Pias®

Boorschroef, zeskantkop met kraag en

Door de kleinere doorsnede van de boorpunt, meer dan
50% hogere uittrekwaarden en doordraaimomenten dan
met normale pias

Met lange boorpunt voor gevelbouw, verzinkt staal,
blauw gepassiveerd (A3K)

• Trekt de platen terug naar elkaar toe
• Materiaaldikte om doorheen te boren: max. 2,5 mm
• Voor stootplaat-verbindingen van stalen profielpanelen

• Verlengde boorpunt voor materiaaldikten van 1,75 – 12,0 mm
• Boren, draadsnijden en inschroeven in één werkstap
• Exacte boordiameter voor elke schroefverbinding

Saal galvanisch verzinkt , blauw gepassiveerd (A3K), met zeskantkop
Art.nr. 0214 248 ..
VE/stuks 500

5,5 x 32 mm
Art.nr. 0214 055 32
VE/stuks 250

verlengde boorpunt Pias®

5,5 x 38 mm
Art.nr. 0214 055 38
VE/stuks 250
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Vleugelboorschroef, zelfverzinkende kop met

Vleugelboorschroef, zelfverzinkende kop met

De zelfborende schroef met tot 50% tijdsbesparing bij het
bevestigen van hout op metalen draagconstructies

De zelfborende schroef met tot 50% tijdsbesparing bij het
bevestigen van hout op metalen draagconstructies

•
•
•
•

• C1-gehard, Ruspert laag (RVS C1 is tot een bepaalde hoogte corrosiewerend).

AW-aandrijving Piasta®

Bimetaal (A2 roestvast staal/boorpunt van gecarboneerd staal)
RUSPERT® gecoat (zilver)
Met zelftappende schroefdraad
Zelfverzinkende kop voor gebruik met zacht hout

Art.nr. 0215 883 ... / 0215 884 ... / 0215 885 ...
VE/stuks 500

AW-aandrijving Piasta®

Art.nr. 0215 963 ... / 0215 98. ...
VE/stuks 500

BENODIGDHEDEN

Bitbox AW, 1/4''

Bitdoos in hoogwaardige behuizing van slagvast ABSkunststof met 12 bits
• Past perfect in elke borst- of broekzak
• Extra ruimte voor 1 bithouder
• Afmetingen bitbox (B x H x D): 86 x 53 x 20 mm
Inhoud:
1 AW40-bit
van elk 3 stuk AW10- en AW30-bits
5 AW20-bits
Art.nr. 0614 250 102
VE/stuk 1

1/4 inch krachtdopsleutel metrisch + 3/8 inch
De 5-delige set bevat de meest gebruikte magnetische
dopsleutels voor gebruik in mechanische toepassingen.
Inhoud:
Teksdop SW 7, 8, 10, 11 mm
Teksdop 3,8"
Art.nr. 0614 176 01
VE/stuk 1
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WÜRTH NEDERLAND B.V.
Würth Nederland B.V. is een dochteronderneming van de Duitse
Würth-Groep. De Würth-Groep is met haar kernactiviteit, de internationale
handel in montage- en bevestigingsmateriaal, wereldwijd marktleider.
Vandaag de dag is Würth Nederland B.V. met meer dan 35.000
klanten en 125.000 producten, één van de toonaangevende
handelsondernemingen voor bevestigings- en montagematerialen in
Nederland. Menig werkplaats in onder andere de Metaal en
Maintenance branche wordt bevoorraad uit ons brede assortiment.

ALLE PRODUCTEN BIJ 1 LEVERANCIER
•
•
•
•
•
•
•

Onderhouds-, lijm- en kitproducten
Bevestigingsmaterialen
Ankers & Pluggen
Materiaalbewerking
Machines & Gereedschappen
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Werkplaatsuitrusting en opbergsystemen

MEERDERE (ONLINE)
VERKOOPKANALEN
Het aanbod is divers, maar de kracht van Würth schuilt in het proces.
Onze dienstverlening reikt verder dan het leveren van producten. Met
geavanceerde (digitale) oplossingen versimpelen wij uw inkoopproces,
met als doel: maximale vereenvoudiging en efficiëntie.
• Online-shop
• App (gratis)
• Shops
•C
 lick&Collect via de App en Online Shop
(bestelling na 1 uur afhalen in Würth Shop)
• Vertegenwoordigers

IEDEREEN Z‘n EIGEN WÜRTH
WÜRTH SHOPS
Als extra service voor alle klanten beschikt Würth Nederland over
zogenaamde “Shops”. De Würth Shop is een formule die Würth
speciaal voor haar klanten heeft ontwikkeld. Het zelfbedieningsconcept biedt de klant de mogelijkheid, de producten die hij snel
nodig heeft direct en efficiënt uit de voorraad te kopen. Iedere Shop
beschikt over een ruim assortiment.
De Würth Shop, ook bij u heel dicht in de buurt!
www.wurth.nl/shops
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Würth Nederland B.V.
Het Sterrenbeeld 35
5215 MK ‘s-Hertogenbosch
Telefoon (073) 629 19 11
Telefax (073) 629 19 22
info@wurth.nl
www.wurth.nl
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