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Momentschroevendraaierset VDE, 13-Delig
Instelbaar van 0,8 - 5,0 Nm,
instelgereedsachap, bithouder en 9 slimBits:
Sleuf 2,5 - 3,5 - 5,5
PH1 - PH2 - PZ1 - PZ2
SL/PZ1 - SL/PZ2

De slimste Wiha koffer
nu ook leeg leverbaar

22040674

169,00
Tangenset VDE, 3-Delig
Punttang 200 mm,
Zijkniptang 160 mm,
Combinatietang 180 mm.

23026852

59,00
Multifunctionele Zaklamp
Revolutionaire zaklamp met LED, laser en UV-licht.
Zwenkbare lampkop vergroot het gebruiksgemak.
Voorzien van magneet en bevestigingsclip, incl.
batterijen.

23041286

58,50

595,

00

Inclusief 6-delig SlimFix
schoevendraaierset en
Picofinisch fijnschroevendraaier met 3 SlimBits.
23044129

Sleuteltang 250 mm
Met drukknoploze instelling waardoor de vereiste
sleutelmaat direct op het werkstuk kan worden
ingesteld. Zeer praktisch bij toepassingen met weinig
ruimte en geschikt voor linkshandigen doordat de
enkelzijdige drukknop ontbreekt. Door de parallel
geleide, gladde grijpbekken met ratelfunctie is
overpakken niet meer nodig.
Zelfklemmend vanaf SW 17.
Max. bek opening 47 mm.

23040923

46,50

ErgoStar
9-delig verchroomde inbussleutelset 1,5 t/m
10 mm in revolutionaire houder. Wanneer één
stiftsleutel in de houder wordt gedraaid, draaien
alle andere sleutels onder dezelfde hoek opzij
waardoor snel en comfortabel uitnemen mogelijk
wordt.

24,95

All popular tips
contained in one
single tool!

26one

4,0

6,0

PH0

PH3

De WIHA LiftUp 26one is een
magazijnbithouder die met één druk
op de knop toegang biedt tot 13
unieke dubbelbits, ofwel een waaier
van 26 van ‘s werelds meest gangbare
schroefproﬁelen.

PH1

PH2

PZ1

PZ2

T10

T15

T20

T25

T27

T30

3,0

4,0

22040912

5,0

6,0
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22034753

44,50

Robuust,
efficiënt
en intelligent

Productvideo
scan
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Wiha speedE II
Vele schroefverbindingen per dag, honderden schroefverbindingen per week. Als vakman investeert men veel
tijd en energie in terugkerende schroefwerkzaamheden. De daaruit voortvloeiende pijn in de polsen is een
natuurlijke reactie van het lichaam. Dankzij de elektrische aandrijving van de E-schroevendraaier speedE® II
worden de gewrichten en pezen vooral bij intensief gebruik ontzien. Bovendien wordt de normaal
benodigde tijd tot 1/3 gereduceerd.
Bij gevoelige schroefverbindingen, zoals kunststof afdekkingen van contactdozen, mag niet te zwaar
worden aangedraaid, aangezien het materiaal anders beschadigd kan worden. Hier schakelt de speedE® II
automatisch uit bij 0,4 Nm en behoudt de gebruiker de volledige controle om het laatste vastdraaien op
gevoel met de hand uit te voeren.

Sneller
Krachtiger
Meer controle

slimBits en speedE® getest bij 10.000V
AC en toegelaten voor 1.000V AC.
100% compatibel met het Wiha slimBit-systeem en
de easyTorque moment adapters.

Als er schroefwerkzaamheden zijn, waarbij meer kracht noodzakelijk is, biedt de speedE® van de tweede
generatie de mogelijkheid om met een schuifschakelaar de elektrische kracht tot 1,0 Nm te verhogen.
De kleur van de slimBits dient daarbij als hulp, zodat het juiste krachtniveau overeenkomstig de
desbetreffende toepassing wordt ingesteld. De rode slimBits met de kleinere profielen worden
in de rode schuifpositie gebruikt, de gele Power slimBits met de grotere profielen geven
aan dat hier in de krachtigere, gele schuifpositie gewerkt kan worden. Als er een
keer meer kracht nodig is, kan de speedE® II niettemin handmatig tot 12 Nm
worden gebruikt , zonder dat deze daardoor beschadigd raakt.

Sneller werken dankzij de elektrische aandrijving.
Met geïntegreerde LED ring voor
beter zicht op uw werkplek.
Aanbevolen door artsen en
therapeuten van de AGR.

Toepassing:
Het ideale gereedschap voor alle schroefwerkzaamheden, b.v. contactdoosmontage, werkzaamheden in schakelkasten,
industrieel onderhoud en montage, onderhoud en reparatie van elektrisch gereedschap, huishoudelijke apparaten en witgoed,
ramen- en deurenmontage, installatie van verwarming, airconditioning en sanitair en reparatie van fiets, motor en grasmaaier.
Ook perfect voor werkzaamheden in en rond het huis b.v. voor het in elkaar zetten van meubels, reparaties en andere klussen.

WIHA speedE II Electric
Schroevendraaier

EasyTorque Moment
Adapter VDE

Inhoud set:

Moment adapter met vast ingestelde waarde.
Voor gecontroleerde schroefwerkzaamheden aan
spanningvoerende delen tot 1.000 V AC.
Compatibel met alle WIHA VDE handgrepen.

1x speedE
1x Accuset
1x Oplader
1x slimBit SL 3,5 mm
1x slimBit SL/PZ2 mm
1x L-BOXX

169,

00

25044318
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0,8 Nm
2,0 Nm
2,5 Nm
2,8 Nm
4,0 Nm

22041341
22041342
22041343
22041344
22041345

29,50

speedE Heuptas
U kunt de bit gerust in de
speedE® laten zitten wanneer u
gebruik maakt van de heuptas.

Materiaalbeschermingsfunctie bij 0,4 Nm: Perfect voor sensitieve toepassingen.
Op plaatsen waar met meer gevoel moet worden geschroefd, kiest men voor het
krachtniveau 0,4 Nm. Op die manier kunnen ook sensitieve schroefverbindingen snel
worden uitgevoerd. Natuurlijk met automatische materiaalbeschermingsfunctie,
bij precieze schroefklussen ondersteund door easyTorque momentadapters.

19,50

Prijs per stuk

Productvideo
scan

Materiaalbeschermingsfunctie bij 1,0 Nm: Perfect voor langere schroeven.
Dankzij het nieuwe krachtniveau van 1,0 Nm is speedE® II nu ook de ideale tool
voor schroefwerkzaamheden waar meer kracht voor nodig is. Daar waar steeds
vaker langere schroeven worden ingezet.

25044367
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ONE Click Systeem

Klein en compact

Alle gatzagensets zijn voorzien van het ONE
Click snelwissel systeem dat het mogelijk
maakt om met slechts één druk op de knop
van gatzaag te wisselen.

Saenroll Mini
Kabelafroller, draagkracht 50 Kg.
Voor haspels tot 33 cm breed.

Elektricien Set, 15-Delig

99120042

Bi-metaal gatzagen met 8% kobalt.
Zaagdiepte 45 mm voor diepe gaten.
Breed inzetbaar en zeer slijtvast.
Inhoud: Gatzagen 19, 22, 25, 32, 35, 38, 44,
51, 57, 68 en 76
1 x ONE Click snelwisselhouder met HSS
centreerboor
1 x HSS centreerboor
1 x Inbussleutel

Past op elk gatzagen merk.

75,00

134,

95

18003102

Metaal

RVS

Saenroll Spinner
Voor het snel en moeiteloos afrollen van
kabel in doos en folie verpakking.
Compacte bouwvorm waardoor transport
en opslag met de rol op het apparaat
mogelijk is. Voorzien van remmechanisme
wat voorkomt dat de Spinner door blijft
draaien en de kabel tegendraads gaat
opwinden.

Hout

Gratis bij aanschaf
van een van deze 4
gatzagensets

Ventilatie Set, 9-Delig

99120041

Voor iedere installateur

Grotere maten Bi-metaal gatzagen met 8%
kobalt. Geschikt voor het zagen in diverse
materialen waaronder RVS. Zeer slijtvast.
Inhoud: Gatzagen 57, 111, 133, 168 en 210 mm
1 x ONE Click snelwisselhouder
1 x HSS centreerboor
1 x Inbussleutel

18004101

179,95

Metaal

RVS

Hout

Elektricien Set, 15-Delig
Hardmetalen gatzagen met een zaagdiepte van
60 mm voor extra diepe gaten. Voor het snel
zagen van schone gaten, extreem duurzaam.
Inhoud: Gatzagen 16, 20, 22, 25, 29, 35, 44,
51, 64, 68 en 76 mm
1 x ONE Click snelwisselhouder met HSS
centreerboor
1 x TCT centreerboor (hardmetaal)
1 x Inbussleutel

18001014

139,95

Loodgieter Set, 11-Delig
Inhoud: Gatzagen 29, 32, 35, 41, 51, 76 en 114 mm
1 x ONE Click snelwisselhouder met HSS centreerboor
1 x TCT centreerboor (hardmetaal)
1 x Verlengstuk 300 mm
1 x Inbussleutel

18002002

124,

95

Hout
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Steen

199,00

+

139,00
Saenroll Plus

Adapter set, 3-delig
Maak uw huidige gatzagen ook geschikt voor
het ONE Click systeem. De adapters passen op
gatzagen van 32 t/m 150 mm.
18964002

+

Gatvergroot adapter set, 3-delig
U kunt nu de gatzaag van de kleinste
maat als centrering gebruiken voor
de grote zaag.
18964004

Kabelafroller, draagkracht 175 Kg.
Voor haspels tot 56 cm breed.

99120045

AMW-Connect Rolbandmaat
Hoogwaardige rolbandmaat met rem en riemclip.
29003016
3 meter lang,
16 mm breed
29005019
5 meter lang,
19 mm breed
29008025
8 meter lang,
25 mm breed

3,
5,70
55

6,95

Buizenschaar 51 mm
Professional

Veiligheidsmes Pro
Universeelmes 18 mm in
metalen houder met rubber
coating. Mes vergrendelt
automatisch na gebruik,
handmatig ook mogelijk.
Met draadsnijder en
geïntegreerd magazijn
t.b.v. reservemessen.

Geschikt voor het knippen
van KEVLAR, PVC, PE, PP, PB,
VPE, PVDF, MLP, HTA, PPR,
PEX, MULTILAYER.

99110151

29150010

49,00

9,50

Zachte
tegel

7

Draagkracht van max. 800kg

Jokari Sensor Special

Jokari Super 4 Pro

Automatische striptang voor diverse types meeraderige
halogeenvrije sensorkabel wel of niet afgeschermd met
een diameter van Ø 4,4 tot 7 mm² met PUR of PVC mantel.

Ergonomische striptang voor het strippen van massieve en meeraderige
draden. De tang stelt zich automatisch in op de diameter van de ader.
De pistoolvorm van de striptang zorgt voor een optimale krachtoverbrenging
en de smalle bek maakt het mogelijk om te werken op moeilijk toegankelijke
plaatsen. De Super 4 Pro is bestand tegen vuil en doet het uitstekend in een
bouw omgeving. Het ontwerp van de hangreep en de zachte antislip laag
maakt de tang zeer geschikt voor intensief gebruik.
De striplengte is instelbaar van 6 - 15 mm.
Knipt tot 2,5 mm².
Stript 0,2 - 6,0 mm².

99020039

RUNPO X-Board XB 500

Flexbuis

Compact, professioneel en multifunctioneel apparaat
voor het op- en afwikkelen van kabelringen en diverse
haspels met bijvoorbeeld kabel, leidingen, flexbuis en
touw. Voorzien van 12 rubberen anti-slip poten.
Maximale draagkracht 800 Kg.

99020076

90010136

65,00

Kapotte haspel

Productvideo
scan

229,00
24,95

Dubbele kabelring

RUNPO 5 Trekveer, 30 Meter
Kunststof trekveer die bestaat uit drie
afzonderlijke in elkaar gedraaide strengen.
Vrijwel onbreekbaar en knikt zelfs niet bij de
kleinste buigradius. In slagvaste behuizing welke
kan worden gebruikt als trekhulp.

90010014

RUNPO Profi Set trekveer 4,5 mm
Trekveer met 4,5 mm glasvezelproﬁel, twee opbergvakken
en uitschuifbare voetsteunen. Voorzien van geleider voor
snelloop of afgeremde uitloop. 80 meter lang.
Voor buisdiameter 30 mm - 80 mm.

90010050

Jokari Allrounder

Jokari Kabelmes System 4-70

Stripper voor ronde kabels en platte kabels. Een gereedschap met
een groot aantal toepassingen in de bouw en industrie. Extra mes
voor strippen in de lengte van de kabel. 2 inkepingen met
lengte-aanslag voor het strippen van aders van 1,5 en 2,5 mm².
Bereik: Ronde kabels 4 - 15 mm diameter. Bijvoorbeeld voor
energie-, besturing-, halogeenvrije installatie-, data- of coaxkabels.
Platte kabels max. 15 mm breedte, bijv. YDY en NYM -J.

Snijwonden behoren tot het verleden met het nieuwe kabelmes van Jokari.
Dit kabelmes is speciaal ontworpen om uw veiligheid te waarborgen.
Niet alleen staat het kabelmes garant voor meer veiligheid maar het biedt u
ook meer comfort en flexibiliteit.

99020049

- Meer veiligheid met automatisch vergrendeld haakmes
- Meer comfort door robuuste twee-componenten greep
- Inspectie gat in beugel
- Groot bereik van Ø 4 tot 70 mm²
- Inclusief beugel Nr. 28 Ø 8-28 mm²

99020470

Productvideo
scan

327,50
Trekbelasting
270 Kg

12,95

139,

90
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Incl. Service Set

29,90

+
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Puntbeveiliging

GS38 Meetpunt bescherming

Puntvergroting
Tangopening 16 mm

Open Stroomtang CM 1-4
Open stroomtang/multimeter met LC-display en LED indicator.
• Stroommeting tot 200A AC
• Spanningsmeting tot 1000V AC/DC
• Testen van draaiveldrichting L/R
• Optische en akoestische doorgangstest
• Polariteitscontrole
• Spanningsmeting van stopcontacten met één hand
• LED meetpuntverlichting
• TRUE RMS
• CAT IV 600V
• Wordt geleverd inclusief riemholster

Stecky 11 Stroomverdeler
4 x 230V + 2 x 400V 16A uitgang.
Met 2 meter neopreenkabel.
Voorzien van robuuste behuizing
van zeer slijtvast kunststof.
IP44, waardoor geschikt voor
outdoor toepassingen.

195,00

88060960

44044686

79,

00

+

GRATIS
Benning VT 1 Spanningstester

Stecky 4 DUO Stroomverdeler
Duspol Analog

Robuuste stroomverdeler gemaakt van slijtvast
kunststof. Voorzien van stalen frame met
randbescherming. IP44.

12 - 1000V AC/DC, draaiveldrichting, enkelpolige fase test,
lastinschakeling 550 mA, IP65.

Ingang:
CEE Stekker 400V, 32A, 5-polig
Uitgangen:
6x veiligheidscontacten 230V
1x CEE stopcontact 230V, 16A, 3-polig
1x CEE stopcontact 400V, 16A, 5-polig
2x CEE stopcontact 400V, 32A, 5-polig
2x USB-poort 5 V, 2,1 A

167,

00

44050261

45,50

Faseaanduiding L1, L2, L3
Zekeringen:
1x FI 40A, 30 mA, Typ A
1x LS C 16A, 3-polig
4x LS C 16A, 1-polig

88060934

355,00
XXL Special
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Multimeter MM 6-2
TRUE RMS multimeter, 1000V
AC/DC, 1 mA - 10A AC/DC,
weerstand van 0,1 - 40MΩ,
doorgang en diode test,
capaciteits- en frequentie
meting. Met voltsensor.

44044087

11

Casa Smart Safe Pro Telescoopladder
De ladder is uitgevoerd met een Smart Safe Pro close
systeem welke bij het inschuiven volledig veilig is voor bijvoorbeeld uw vingers of handen. Voorzien van extra brede
sporten en een stevige stabiliteitsbalk. Veelzijdig inzetbaar
en zeer compact tijdens het transport en het opbergen.

269,00

•
•
•
•
•
•

Traptreden:11 treden
Laadvermogen 150 kg
Lengte 3,24 m
Werkhoogte 4,05 m
Materiaaldikte: Top Ø 40 mm / Bodem Ø 76 mm
Uitvoering: Anodische oppervlaktebehandeling van
aluminium legering
• Voldoet aan EN131-6:2019, TÜV-Bauart ( 2 pfg1779/04.10)
en de veiligheidseisen van de Nederlandse Warenwet

202011

145,00
Wiha Basic Mechanic
Gereedschapskoffer, 40-Delig

Wiha Basic Elektricien
Gereedschapskoffer, 34-Delig

Inhoud:
Combinatietang
Punttang
Waterpomptang
Bitset 9-delig
Inbussleutelset 10-delig
Hamer
Steekringsleutels: 8, 10, 13, 17, 19
Bithouder schroevendraaier
Schroevendraaiers: SL 3,0 - 4,0 – 5,5 –
PH1 – PH2 – PZ2 – T10 – T15 – T20 – T25

Inhoud:
Punttang
Zijkniptang
Striptang
Adereindhulstang
Inbussleutelset kogelkop
Kabelmes 4,0-28 mm
Elektriciensduimstok 2 m
Elektricienswaterpas
Magazijnschroevendraaier LiftUp electric
SlimFix Schroevendraaiers: SL 2,5 - 3,5 - 5,5 6,5 - PH1 - PH2 - PZ1 - PZ2 - SL/PZ2

23044965

23044505

Ingeschoven
Nieuwsbrief
Scan de QR code en schrijf je in op de
Amwittools nieuwsbrief en blijf op
de hoogte van aanbiedingen en de
nieuwste tools.

12

Deze actie is geldig tot
31 december 2021
Prijzen zijn exclusief BTW

Quality Selection is een uitgave van
Amwittools B.V. te Ter Aar
0172 538433

Volg Amwittools op:

269,00
Wijzigingen in prijs en
samenstelling voorbehouden.
Zolang de voorraad strekt.

Levering alleen via de vakhandel

