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aantal  omschrijving    prijs/eenheid  totaal  
         
4000  sp.pl.schroeven 4 x 25mm  1,79/200  € 35,78  
4000  sp.pl.schroeven 4 x 30mm  1,99/200  € 39,93  
8000  sp.pl.schroeven 4 x 40mm  2,41/200  € 96,51  
2000  sp.pl.schroeven 4 x 50mm  2,95/200  € 29,50  
        

5000  5mm nylon pluggen zonder kr.     € 206,75 
10  sds+ boren 5mm / 110m  

  Aanpassen van maten is mogelijk

art. nr.    maat  netto prijs  art. nr.    maat  netto prijs
25.022.08450  8 x 450mm € 9,27   25.022.18450  18 x 450mm € 15,74
25.022.10450  10 x 450mm € 8,47   25.022.20450  20 x 450mm € 17,82
25.022.12450   12 x 450mm € 9,55   25.022.201000  20 x 1000mm € 43,52
2.502.212.600  12 x 600mm € 12,76   25.022.22450  22 x 450mm € 22,09
25.022.16450  16 x 450mm € 14,36   25.022.221000  22 x 1000mm € 57,46

Kruiskop PZD schroeven actie (gratis pluggen en boren)
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Bestel nu in onze nieuwe

WEBWINKEL
herunederland.nl
Ontdek de zeer 
speciale scherpe prijzen!!! 

SDS+ hamerboren met 2 snijkanten Rotec

SDS+ hamerboren met 4 snijkanten Rotec
art. nr.    maat  netto prijs
25.039.16450  16 x 450mm € 23,22
25.039.18450  18 x 450mm € 26,49
25.039.20450  20 x 450mm € 29,69
25.039.22450  22 x 450mm € 34,41
25.039.25450  25 x 450mm € 40,51

  

  
 



SDS+ hamerboren Rotec verpakt in kokers van 10 stuks
De speciale KVS-spiraal (kernversterkte spiraal)
en uniek ontworpen HM-tip zorgen voor
nieuwe maatstaven in het hamerborenbereik.

art. nr.   maat  netto prijs
25.021.05110   5 x 110mm € 18,98
25.021.06110  6 x 110mm € 17,98
25.021.06160  6 x 160mm € 20,17
25.021.08160   8 x 160mm € 24,30
25.021.10160   10 x 160mm € 28,35
25.021.12160  12 x 160mm € 33,75

SDS MAX hamerboren met 4 snijkanten
art. nr.   maat  netto prijs per stuk 
25.034.16540   16 x 540mm € 44,05 
25,034,18540  18 x 540mm € 44,50 
25.034.20520  20 x 520mm € 45,69 
25.034.20920  20 x 920mm € 63,03 
25.034.22520   22 x 520mm € 47,48 
25.034.22920  22 x 920mm € 68,88 
25.034.25520  25 x 520mm € 51,03 
25.034.25920   25 x 920mm € 79,50 

DS14DJL(LA) boor-schroefmachine Hitachi
• volledige nieuwe en voordelige HSP machine met de         
optimale Hitachi kwaliteit     
• hoogste aandraaimoment in zijn klasse  
• elektrische ‘quick stop’ rem    
• traploos regelbaar toerental    
• 22 standen instelbaar    € 144,63

DS14DSL(LG) 5.0 Ah boor-schroefmachine Hitachi
• slanke ergonomische handgreep   
• asblokkering   
• snelspanboorhouder met vergrendeling  
• led verlichting   
• bit snel verwisselbaar   
   € 349,00

DH28PD(LA) Boor-hakhamer
• uitstekende stofafzuiging, hoogste in zijn klasse   
• schoon werk door blaasinstallatie     
• stofunit gemakkelijk te demonteren    
• drie standen; boorhamer, boren en hakken    
• nieuw mechanisme voorkomt loze slagen   
• Gratis 5-Delige set SDS-plu Hamerboren    
 5/6/8/10/12 x 160mm   € 425,00



DH24PG(LA) Boorhamer
• SDS-plus aansluiting 2 standen: boorhamer en boren 
• diepte aanslag aan de zijkant van de boor, beter zich op het werk 
• in kunststof koffer      
• hoogste boorsnelheid in zijn klasse     
€ 128,10
• Gratis 5-Delige set SDS-plu Hamerboren    
 5/6/8/10/12 x 160mm    
   

€ 128,10

Heru diamant boren nat/droog
• zeer degelijke boren met breuk garantie    
• voorzien van 10 mm segmenten    
• aansluting 1/2”” gas (andere aansl. Mogelijk)  

maat   netto prijs per stuk 
31 x 300mm  € 79,00 
51 x 300mm  € 99,00 
81 x 300mm   € 135,00 
101 x 300mm  € 158,00 
131 x 300mm   € 187,00 
151 x 300mm  € 232,00 

- 15% 
korting

bij afname 3 stuks

Heru diamant inbouwdozenboren
Heru inbouwdozenboren met volledige   
GARANTIE voor segmentbreuk    
Gebruik voor het droogboren in een steen 82 mm en m16 aansl. 
voor gebruik op afzuigkap- en opnamedoorn

   type  type
   Standaard Premium
Met 4 segmenten € 55,40  € 69,95
Met 5 segmenten € 61,56  € 79,95 bij afname 5 stuks

4 betalen

Heru diamant zaagbladen
Heru zaagbladen geselecteerd uit de beste kwaliteit / prijsverhouding      
Na jaren verkoop van diamantgereedschap zijn we erin geslaagd om een selectie     
te maken voor de installateur en op de markt te brengen onder eigen naam     
waardoor wij u een betere garantie en nog betere service kunnen bieden.     

  type    type    type
  universeel   baksteen   beton
115 mm € 24,94    € 26,47    € 32,66
125 mm € 27,72    € 29,54    € 38,87
150 mm € 37,30    € 41,58    € 47,88

bij afname 10 stuks
8 betalen

Diamant inbouwdozenboormachine Eibenstock
Al jaren de topper onder de inbouwdozenboormachines!!!  
      
+ stofafzuigkap     
+ 1 diamantdozenboor 82 mm     
+ centreerpen     

aansluiting M18 
2000 toeren per minuut 
Gewicht 3,4 kg  
Vermogen 1300 W  
    

€ 398,-



Anti twist haspel

Kabelhaspel vinyl

Met revolutionaire stilstaande kern waardoor stekkers     
kunnen blijven zitten tijdens het afrollen.     
Met 40 meter neopreenkabel 3 x 1,5.     
Gemonteerd in een zeer robuust dubbel frame. 
   
    
   NEOPREEN

€ 119,00

Vinyl kabel 3 x 1,5 mm² met kabelgeleider en VDE    
Thermoschakelaar. 4 contacten met afdekkappen    

Kabellengte  25 meter 50 meter
   € 41,00  € 65,50

VINYL

Kabelhaspel rubber
Robuuste kabelhaspel met 3 x 1,5 mm² rubber kabel.    
Uitgerust met Thermische beveiliging en kabelgeleider.    

Kabellengte  25 meter 50 meter
   € 58,00  € 88,00

RUBBER

Kabelhaspel neopreen
Zware bouw en industrie uitvoering met  
neopreen kabel 3 x 1,5 mm².  

Kabellengte  25 meter 40 meter
   € 72,50  € 85,00

NEOPREEN

CEE pro haspel 400V
Robuuste professionele verlenghaspel met 30 meter neopreen    
Kabel 5 x 2,5mm². Voorzien van 2 x 230V aansluiting    
En 1 x 400V 16A aansluiting.    
Gemonteerd in een zeer robuust dubbel frame.    
 
   
    
   NEOPREEN

€ 165,00



ProFit HM Endura
• Ideaal voor zwaardere metaalbewerkingen    
maakt het gebruik van een magneetstandaard overbodig   
• Gebruik van ProFit boorschuim word aangeraden, maar niet noodzakelijk  
• Een hoge standtijd en naslijpbaar     
• De meervoudige aanslijping van de tanden zorgt voor perfecte verspaning 
• Minstens 5x sneller dan een HSS BiMetal gatzaag 

Maat   Prijs  per stuk
16 x 25 mm  € 52,50
18 x 25 mm  € 52,50  
  
Maat   Prijs  per stuk
20 x 25 mm   € 59,00
22 x 25 mm  € 59,00
24 x 25 mm  € 59,00
   
Korting 20% bij afname van 3 stuks gratis Metal cutting foam! t.w.v. €19,20 

ProFit BiMetal plus
Maat   Prijs per stuk    Maat   Prijs per stuk
19 mm  € 13,20     60 mm  € 23,60
20 mm  € 13,20     64 mm  € 25,10
22 mm  € 13,20     70 mm  € 26,50
25 mm  € 13,80     73 mm  € 26,50
27 mm  € 13,80     76 mm  € 28,10
29 mm  € 13,80     79 mm  € 28,80
30 mm  € 13,80     83 mm  € 28,80
       
Maat   Prijs per stuk    Maat   Prijs per stuk
32 mm  € 14,40     127 mm € 67,00
35 mm  € 15,30     
38 mm  € 15,30     
40 mm  € 16,70     
44 mm  € 19,40     
51 mm  € 19,40     
54 mm  € 20,80     

Korting 15% 
Bij afname van 5 stuks,
gratis opnameschacht zeskant 8 mm! 
t.w.v. €8,50 

Gatzagen Multi Purpose
Multi Purpose gatzagen met hardmetalen tanden en geïntgreerde Click&Drill adapter.
Toepassing in hout, spaanplaat, MDF, zachte steen, wandtegels (tot krasheid4) en kunststoffen.
Diamters van 16t/m 330mm.
Zaagdiepte 52mm.
De hardmetalen (HM) vertanding is naslijpbaar.
Exclusief centreerboor.

Maat   Prijs per stuk
16 mm  € 14,00
22 mm  € 14,00
25 mm  € 14,00
29 mm  € 15,00
30 mm  € 15,00
32 mm  € 15,00
35 mm  € 16,40

Korting 15% 
Bij afname van 5 stuks,
gratis opnameschacht zeskant 8 mm! 
t.w.v. €8,50 

Gatzagen vanaf 39mm zijn vanuit  
voorraad leverbaar.  
 

 Alle prijzen zijn excl. Btw Franco boven €150,- netto 
  Aanbiedingen gelden tot 31 augustus 2015 
Zolang de voorraad strekt en alles onder voorbehoud van druk- en zetfouten 
       


