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MAKITA 18 V BOOR-/SCHROEFMACHINE
Type DDF480RTJ
Allround accu boor-/schroefmachine, uitgerust met een energiezuinige en onderhoudsarme
koolborstelloze motor. Door de uitstekende machine-accu balans en comfortabele softgrip
heeft deze machine een hoog ergonomisch werkcomfort.
De machine wordt compleet geleverd met twee 18 V accu’s 5,0 Ah en een snellader in M-Box.

GRATIS
radiografisch bestuurbare
*

Nikko auto uit de
evo pro-line

*NU MET GRATIS RADIOGRAFISCH BESTUURBARE
NIKKO AUTO UIT DE EVO
PRO-LINE.
3 verschillende type auto’s,
willekeurig geleverd.
De auto wordt geleverd
met afstandsbediening,
accu en oplader. Daarnaast
wordt een extra bandenset
en een extra sprintmotor
meegeleverd, waardoor
de auto een snelheid tot
31 km per uur haalt.

OP=OP
Geleverde auto kan afwijken.

349.per set

Netto exclusief BTW, zolang de voorraad strekt en excl. verwijderingsbijdrage. WWW.IVANA.COM

IVANA PURBUSSENKRAT SET

GRATIS

4 BUSSEN FLEXI-PUR

purbussenkrat

Een 1K extreem elastisch gebruiksklaar isolatieschuim voor een
hoogwaardige afdichting en isolatie, zowel akoestisch als
thermisch. Speciaal ontwikkeld voor het luchtdichtbouwen
principe voor montage van kozijnen, afdichten en vullen van
voegen, naden en aansluitingen t.b.v. scheidingswanden en
plafonds. Afdichten van alle openingen in dakconstructies,
het aanbrengen van een geluiddempende laag en het
optimaliseren van isolatie in koel-techniek. Bus 750 ml
voor gebruik met een pistool.
Extreem flexibel luchtdicht hoge akoestische
isolatie.

IVANA PURREINIGER
Voor het verwijderen van pur en het reinigen van
een purpistool. Alleen toepasbaar op niet uitgeharde pur.
Bus 400 ml.

49.-

IVANA PURPISTOOL
Zwart nbs teflon gecoat met universele adapter en handige
schuimdosering middels stelschroef op de achterzijde van het
purpistool.

IVANA GEVELSCHROEF RVS A2 VOOR TRESPA®
Gevelschroef voor het monteren van Trespa® platen. De RVS A2
schroeven zijn voorzien van een speciale coating, hierdoor zijn
ze extreem hoog corrosiewerend, krasvast en UV-bestendig.
De maten 8 x 25 en 4,8 x 38 schroeven zijn in diverse
kleuren leverbaar.

per set

IVANA MULTIKIT
HIGH TACK WIT 290 ML

GRATIS

Universele kit voor het lijmen en
monteren in de bouw en industrie
kitkokerkrat bij
met zeer hoge aanvangs15 kokers
hechting en snelle doorharding.
Ivana Multikit High Tack heeft
een goede eindhechting, is zeer
goed verwerkbaar, overschilderbaar en blijvend elastisch na
uitharding. Geschikt voor zowel
binnen als buiten. Voorzien van
CE keurmerk en KOMO certificering.
Kleur wit. Tevens leverbaar in zwart.
Afname per doos à 15 stuks.

IVANA MULTIKIT
HIGH TACK,
WANNEER HET
SNEL VAST
MOET ZITTEN!
vanaf

12.95
per 100 stuks
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79.per set

IVANA VDE - SLIM KLIK SCHROEVENDRAAIERSET
14-delige set met 12 verwisselbare klingen met 1 handvat en 1 extra
dop voor het gebruik van de wisselbare bladen. Geïsoleerd volgens
EN/IEC 60900 voor gebruik tot 1.000 Volt AQC/1.500 Volt DC.
Hoog gelegeerd, gehard staal en voorzien van een ergonomische
greep met softgrip.

IVANA BITHOUDER IMPACT

Bithouder met magnetische schroefopname, speciaal ontwikkeld
voor gebruik met slagschroevendraaiers. De bithouder bevat
3 gesynchroniseerde torsie-zones welke de torsie pieken absorberen
voor gelijkmatiger kracht.

10.75
per set

IVANA SLIM KLIK SCHROEVENDRAAIERSET

13-delige set met 12 dubbelzijdige verwisselbare klingen met
1 handvat. 24 schroevendraaiers in 1 waarbij de hoek van het
blad ten opzichte van het handvat te verstellen is voor het
extra uitoefenen van kracht.
Klingen van chroommolybdeen-vanadium-staal.

39.95
per set

IVANA BITHOUDER STAR

Bithouder met sterke magnetische schroefopname, maakt éénhandsbediening mogelijk. Met automatische instelling op de diepte
van de schroefkop. Gemakkelijk en snel wisselen van de bits.

9.50
per set

49.95
per set

WWW.IVANA.COM
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IVANA GATZAGENSET 13-DELIG HSS-BIMETAAL
MET 8% COBALT LEGERING
Ideaal voor metaal, hout en kunststof.

MILWAUKEE M18 SET
TYPE BLPP2A-402C, MET
3 ACCU’S M18 B4 4,0 AH

NU MET
GRATIS

shockwave
bitsset*

Set bestaande uit:
19, 22, 29, 35, 38, 44, 51, 57, 64
en 76 mm gatzagen, 2 adapters
en 1 centreerboor.

69.per set

IVANA GOLDLINE VERSTELBARE MOERSLEUTEL
Ergonomisch gevormde moersleutel, ligt goed in de hand. Door
middel van het vrijwel wrijvingsloze gekartelde draaiwiel zeer
precies in te stellen, met een schaalverdeling in zowel centimeters
als inches.
Leverbaar in uitvoeringen: lengte 200 mm en lengte 250 mm.

Deze set bestaat uit:

MILWAUKEE M18™
COMPACTBOORSCHROEFMACHINE

vanaf

16.95
per stuk

IVANA SILVERLINE VERSTELBARE MOERSLEUTEL
Zweeds model schroefsleutel uit chroom vanadium staal met
brede bek-opening. Zwart-gefosfateerd met gepolijste kop
voorzien van maataanduiding in mm en inches.

Leverbaar in de uitvoeringen:
lengte 205 mm, lengte 255 mm, lengte 305 mm en extra brede
bek (lengte 210 mm).

Type M18 BLDD
Koolborstelloze machine, de meeste compacte in zijn soort. Met 60
Nm koppel, metalen tandwielhuis, 13 mm metalen snelspanboorhouder, overbelastingsbeveiliging, ingebouwde brandstofmeter en
LED lamp.

+

MILWAUKEE M18™
COMPACTSLAGSCHROEVENDRAAIER
Type M18 BLID
Koolborstelloze machine met max. koppel 170 Nm, 2.800 omw./min.
en 3.600 slagen/min. Met volledig metalen tandwielhuis en tandwielen, overbelastingsbeveiliging en LED lamp.

+

3X MILWAUKEE M18™ ACCU 18 V/4,0 AH
REDLITHIUM
Type M18 B4
Voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere
levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20 °C dan andere
lithium-ion technologieën.

+
+

MILWAUKEE 80 MIN. MULTILADER
Type M12-18C
vanaf

11.95
per stuk
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MILWAUKEE DYNACASE
 u met gratis 56-delige set
N
Shockwave schroefbits.

*

449.per set

MAKITA 18 V
SLAGSCHROEVENDRAAIER

GRATIS

*

Type DTD152RTJ
radiografisch bestuurbare
Compacte en snelle slagNikko auto uit de
evo pro-line
schroevendraaier met een maximaal
koppel van 165Nm. Duurzame machine
door beveiliging tegen overbelasting,
*Zie d
voorzijd e
oververhitting en diepontlading van de accu.
e van
het Bull
voor verdetin
uitleg vaere
De machine wordt compleet geleverd met
deze acti n
e!
twee 18 V accu’s 5,0 Ah en een snellader in M-Box.

378.per stuk

IVANA STEEKBEITELSET
6-DELIG
6 steekbeitels van Chrome Vanadium
Staal, met 2-componentenhecht.
Wordt geleverd in houten kistje
met de maten: 6, 10, 12, 18,
25 en 32 mm.

MAKITA 230 V SDS-MAX
BREEKHAMER

449.-

Aansluiting:
SDS-Max
Slagkracht:
8,1 joule
Opgenomen vermogen: 1.110 Watt

MAKITA 230 V
INVALCIRKELZAAG 165 MM

TOP
DEAL

GRATIS

*

Type HM0871C
radiografisch bestuurbare
Breekhamer voorzien van
Nikko auto uit de
evo pro-line
variabele toerenregeling en actieve
Anti Vibratie Technologie (AVT), waardoor
de gebruiker merkbaar minder trillingen ervaart.
*Zie d
voorzijd e
Daarnaast is de machine uitgerust met
e
het Bull van
automatisch uitschakelende koolborstels die
voor verdetin
uitleg vaere
8 uur vooraf aangeven dat ze vervangen
deze acti n
e!
dienen te worden. De machine wordt geleverd
in koffer.

per stuk

GRATIS

*

Type SP6000J1X
radiografisch bestuurbare
Deze 1.300 Watt invalcirkelzaag is
Nikko auto uit de
door de variabele toerenregeling
evo pro-line
geschikt voor het zagen van diverse
materialen. Door de voorritsfunctie kun je
*Zie d
voorzijd e
splintervrij zagen en de constante electronica
e
het Bull van
in de machine zorgt voor een gelijkmatig
voor verdetin
uitleg vaere
toerental van de motor. De machine wordt
deze acti n
e!
geleverd met zaagblad in M-box samen met
een geleiderail van
1.400 mm in tas.

+
IVANA KLAUWHAMER
16 oz met getemperde en gesmede kop, buisvormige steel en
2-componenten greep.

Samen

39.95
per set

369.per stuk

WWW.IVANA.COM
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DUSPOL® ANALOG SPANNINGSTESTERS

PROFIPOL®+ SPANNINGS- EN DOORGANGSTESTER

- Veilige spanningstest 12 - 1.000 V
AC/DC.
- Lastinschakeling met vibratiealarm.
- Lastinschakeling via druktoets
(laagohmige test).
- Testen van de draaiveldrichting in
het draaistroomnet.
- Eenpolige buitengeleidertest (fase).
- Polariteitstest.
- Trilalarm.
- Beschermingsgraad IP 65.
- Overspanningsbeveiliging CAT IV
600 V, CAT III 1.000 V.
- VDE getest en goedgekeurd overeenkomstig de actuele norm DIN
EN 61243-3 (VDE 0682-401):2015.

- Veilige spanningstest 12 - 690 V AC/DC.
- Eenpolige buitengeleidertest (fase).
- Polariteitstest.
- Akoestische, optische doorgangstest.
- Meetpuntverlichting - High Power LED.
-D
 etector voor het contactloos lokaliseren
van kabelbreuken.
- Beschermingsgraad IP 54.
-O
 verspanningsbeveiliging CAT III 600 V,
CAT II 690 V.
-O
 vereen met DIN EN 61243-3
(VDE 0682-401):2015.

45.per stuk

34.95
per stuk

BENNING MM P3 – DIGITALE MULTIMETER
Bijzonder geschikt voor installateurs, huismeesters en servicemonteurs.
- Spanning: 0,1 mV - 600 V AC/ DC.
- Weerstand: 0,1 - 40 M.
- Capaciteit: 10 pF - 100 μF.
- Frequentie: 1 mHz - 5 MHz.
- Doorgangs-/diodetest.
- Schakelverhouding: 0,1 % - 99,9 %.
- Automatische/ handmatige keuze meetbereik.
- Functie: HOLD.
- Categorie: CAT III 300 V,
CAT II 600 V.
- Toebehoren: lederen etui,
batterijen, meetsnoeren.

39.

95

per stuk
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IVANA JUNIOR ZAAGBEUGEL

IVANA METAALZAAGBEUGEL

Ergonomisch gevormde zaagbeugel 150 mm voor het zagen van
ijzer en zachte materialen.

Hand metaalzaagbeugel 300 mm.

+

+

IVANA 32-TANDS ZAAGBLAD, 10 STUKS

IVANA 24-TANDS ZAAGBLADEN, 10 STUKS

10 zaagbladen HSS-kwaliteit t.b.v. de junior zaagbeugel 150 mm.

10 zaagbladen t.b.v. de metaalzaagbeugel 300 mm.

12.95
per set

19.95
per set

IVANA SPEEDBORENSET
8-delige speedborenset 12-14-16-18-20-22-25
en 32 mm in kunststof koffer.

24.

95

per set

WWW.IVANA.COM
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De krachtige alleskunner van Fischer
Spreiden, vouwen, knopen

NIEUW

Maak kennis met de nieuwste innovatie van Fischer: de
DUOPOWER plug. Deze krachtige alleskunner bestaat uit
2 componenten, waardoor de plug voor elke ondergrond
geschikt is; beton, baksteen, holle steen, cellenbeton, gipsplaat,
etc. De DUOPOWER geeft daarnaast duidelijk aan wanneer
deze goed is aangedraaid, waarmee doldraaien tot het
verleden behoort. Kortom, een echte plug voor vakmannen!
De DuoPower verenigt de bekende functies van spreiden,
vouwen of knopen in één plug. Het ‘zachte’ rode deel van de
plug is verantwoordelijk voor een veilige grip in volle
materialen. Het ‘harde’ grijze deel vormt de basis voor de
vouwfunctie in holle ruimtes. De combinatie tussen het rode
en grijze deel zorgt voor de verknoping bij plaatmaterialen.
De DuoPower is door Fischer voorzien van handige extra’s.
De dunne kraag voorkomt dat de plug bij holle wanden in
het boorgat verdwijnt, maar hindert niet bij doorsteekmontage. Verder is de DuoPower voorzien van een dichte
punt, waardoor er geen boormeel in de plug komt en de
schroef gemakkelijk kan worden ingedraaid. Om verwarring
te voorkomen staan de boorgat- en schroefdiameter duidelijk
op de plug aangegeven. De DuoPower is verkrijgbaar in
vier maten: 5 x 25, 6 x 30, 8 x 40 en 10 x 50, zowel met als
zonder schroef.

6 mm

4.25
per 100 stuks

FISCHER SNELBOUWANKER FBN II 12/30 (12 X 126)
Flexibel en krachtig
Het Fischer snelbouwanker FBN II is geschikt voor doorsteek- en
voorsteekmontage ter bevestiging van stalen contructies, houten
constructies, machines, trappen, hekwerk, gevelsystemen,
kabelgoten en veel meer. Leverbaar in diverse maten.
Voordelen:
- De FBN II biedt met de standaard verankeringsdiepte de
maximaal haalbare belasting in ongescheurd beton.
- Optimale flexibiliteit: mogelijkheid tot gereduceerde
verankeringsdiepte, dit scheelt boortijd en vermindert de
kans op het treffen van wapening.
- Europese Technische Goedkeuring (ETA) optie 7 voor
ongescheurd beton.
- Brandweerstandklasse F120.
- Hoog gebruiksgemak: Het anker laat zich met weinig slagen
plaatsen. Er zijn maar enkele omwentelingen van de moer
nodig om het anker aan te draaien.
- Meer toepassingsmogelijkheden: kleine h.o.h.- en
randafstanden voor verankeringen dicht bij de rand of in
kleine ankergroepen.

ALTIJD DICHTBIJ!
NEDERLAND

Alkmaar
Almelo
Almere-Stad
Amersfoort
Amstelveen
Amsterdam
- Centrum
- Noord
- Westpoort
- Zuid
- Zuidoost
Apeldoorn
Barendrecht
Barneveld
Bergen op Zoom
Bergschenhoek
Best
Breda
Den Haag
Doetinchem
Dokkum
Dongen
Eindhoven
Elburg
Emmen
Gouda
Groningen
Halfweg
Heemskerk
Heerenveen
Heerlen
Helmond
Hengelo
Hoofddorp
Hoogeveen
Houten
Huizen
Leeuwarden
Leiderdorp
Maastricht
Meppel
Middelburg
Mijdrecht
Moerdijk
Nijkerk
Nijmegen
Noordwijkerhout
Oosterhout
Oss
Purmerend
Rijssen
Roermond
Roosendaal
’s-Hertogenbosch
Sittard
Soesterberg
Son en Breugel
Steenbergen
Terneuzen
Tiel
Tilburg
Uden
Utrecht
Veghel
Veldhoven
Venlo
Venray
Waalwijk
Wassenaar
Weert
Wierden
Wijchen
Wijk bij Duurstede
Zaandam
- Ind.Terr. Zuiderhout
- Ind.Terr. Westerspoor
Zeewolde
Zoetermeer
Zoeterwoude
Zwolle

BELGIË

12/30, 12 x 126

89.-

Aalst
Balen
Diegem (Brussel)
Houthalen-Oost
Kalmthout
Mechelen
Oudenaarde
Passendale
Tessenderlo
Zele
Zonhoven

per 100 stuks

VOOR
ADRESSEN EN MEER INFORMATIE KIJK OP WWW.IVANA.COM
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Alle bedragen zijn netto exclusief BTW, zolang de voorraad strekt en excl. verwijderingsbijdrage.
Modelwijzigingen, prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen geldig tot en met 31 december 2016. WWW.IVANA.COM

DUO POWER PLUG

