
ACTIES

249 95

ART.NR. 30532216

Lengte kabel: +/- 3 meter (van de hoorn naar ontvanger)

”Ontvanger moet op een droge plek gemonteerd worden”

Aantal hoorns: 6

Materiaal: aluminium

Maximale druk: 11 bar

Aantal dB’s: 130 dB (op 3 tot 4 km afstand nog te horen)

	24V

	Lengte: 51 cm

 Breedte: 39 cm

 Hoogte: 10 cm

Basuri luchthoorn 20 melodieën wo baby-shark 12/24v 

Voor al uw truck- en trailer onderdelen 

149 95

ART.NR. 5809187

Siberia 7" LED verstraler - Night Ranger

	Wit en oranje positielicht

	IP67/69K, 6467 Lumen, ECE R112 R7

	50cm kabel met DT-stekker

	DxH met beugel 78,2x194,7mm

	Ø 178mm

Verstraler Siberian ranger 16 leds 6000k 9-32v amber en witte led

Varta Truck accu 240AH EFB uitvoering 

219 95

ART.NR. C40

Doos poetslappen a 9kg  prijs per kg  

1 20

ART.NR. 34-441309

	Doos poetslappen

	9 kg per doos



1195 95

ART.NR. S2CP10,087A

Koppelingsservo scania Next generation

Vetspuit Granit incl nippel  

Werkhandschoen chauffeurs uitvoering Wielring open 22,5” grondverf 

22 14

ART.NR. FE02326

15 00

ART.NR. 8660005

	Vetspuit compleet

	Schaar model

	Geschikt voor losse patronen

	Incl. spuitpijp en kopje

	Materiaal: Rundsnerfleder

	Voering: Ongevoerd

	Manchet: Elastiek

3 05

ART.NR. 111519-11

24 95

ART.NR. EP066

 Led Staaflamp Oplaadbaar, incl USB kabel 

	2 in 1 LED lamp

	Hoofdlamp: 500 Lumen

	Zaklamp: 80 Lumen

	Hoofdlamp: 3 flitsinstellingen

 100%, 50% en 10%

	Magnetisch

	Metalen haak

	Werktijd: 3 - 5 uur

	USB oplader / USB kabel

Eurol Handzeep Yellowstar Gallon  

24 79

ART.NR. W601430-4,5L

Eurol Hand Cleaner yellowstar is een intensief 

werkende gel achtige handreiniger die wordt ingezet 

daar waar het vuil hardnekkiger is, zoals in spuiterijen, 

drukkerijen etc.

	Wielring 10 gaten

	Diameter: 335 mm

	Koppelingsservo

	Geschikt voor: Scania next generation

	Merk: FTE



109 95

ART.NR. 13.203003

LED verstraler met positielicht (streep)

109 95

ART.NR. 13.203004

LED verstraler met positielicht (ring en streep)

	2x25W zeer krachtige lamp met een hoge lichtopbrengst

	6x2,4W ring + streep

	12/24V

	E-gekeurd

	Beschermd tegen krassen en corrosie

	IP 66/68

	Afmeting: 245x132mm

	2x25W zeer krachtige lamp met een hoge lichtopbrengst

	2x1W streep

	12/24V

	E-gekeurd

	IP 66/68

	Beschermd tegen krassen en corrosie

	Afmeting: 245x132mm

LED werklamp - 2400 lumen

LED lichtbalk met dagrijverlichting LED lichtbalk 90 cm curved

179 95

ART.NR. 13.203567

LED zijmarkering met werklamp 

19 95
ART.NR. 13.203521/13.203522

69 95

ART.NR. 13.203504

	12/24V

	12 LEDs

	17W

	IP 66/68

	ECE-gekeurd

	101 x 101 mm

	Kabellengte: 250 cm

	12/24V

	10W

	1350 Lumen

	ECE R10

	Werklamp voor + achter

	244 x 170 x 58 mm

	Kabellengte: 250 mm

	10/30V

	60 LEDs (24 flood & 36 spot)

	234W

	13.200 Lumen

	IP 67

	80cm balk + 10cm bevestiging

229 95

ART.NR. 13.205090CU

	Voltage: 12/24V

	Wattage: 10, 65 W

	Aantal leds: 46

	Aantal lumen: 5730

	ECE R10, ECE R148, ECE R149

	Met deutsch connector

	Afmeting: 545 x 75 x 65 mm

	Kabellengte: 250 mm



Trekhaakslot

LED zijmarkeringslamp neon oranje  

Universele schuimreiniger 500 ml Tip-it mix snel actiepakket 

89 95

ART.NR. 04.5007

Tip-It universele schuimreiniger reinigt en ontvet in een 

oogwenk en maakt de behandelde oppervlakken siliconevrij. 

Door zijn neutraal karakter te gebruiken op vrijwel alle 

materialen. Deze goed geurende reiniger bevat geen 

schuurmiddelen en tast het oppervak niet aan.

6 95

ART.NR. 05.3700

Tip-it MS-polymeer zwart/wit/grijs/transparant 

LED achterlicht universeel vrachtwagen  

169 95

ART.NR. 13.203454

Snel uithardende elastische lijmkit

Grote weerstand tegen veroudering

Hoge aanvangssterkte en kleeft zonder primer

Overschilderbaar

Oplosmiddel, isocyanaat, siliconen,- vlekvrij,- reukloos verlijmen

Toepasbaar op vochtige ondergronden

Schimmel,- en bacteriewerend

10 95

Art.nr. 01.5000 ZW / WI / GR / TR

	Uitgehard en bewerkbaar in 90 seconden

	Reparatie en bewerking met 1 product 

	Zeer snel bewerkbaar zelf bij dunne lagen na 10 minuten

	Professioneel 2-componenten voor supersnel verlijmen en  

 herstellen

90 seconden

	Trekhaakslot / achterdeur beveiliging

	Blokkeert de kofferbak / laadruimte 

	Gemakkelijk te monteren op de trekhaak

	Trekhaakslot kan blijven zitten tijdens het rijden

	Inclusief vergrendelbaar slot

	2 sleutels 99 95

ART.NR. 13.341208

19 95

ART.NR. 13.204576

	12/24V

	IP 69

	ECE-gekeurd

	Afmeting: 133,8 x 53 x 25 mm

	Kabellengte: 24 cm

	12/24V

	IP 66/68

	Universeel

	Functies: Achterlicht, remlicht,   

 knipperlicht, mistachterlicht en  

 achteruitrijverlichting

	Dynamisch knipperlicht

	Afmeting: 306 x 133 x 60  mm






