
Saenroll HD300

Kabelafroller, draagkracht 300 Kg. 
Voor haspels tot 66 cm breed.

Bestelnummer: 99120048

Saenroll Plus

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

Bestelnummer: 99120045

Saenroll Mini

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

Bestelnummer: 99120042

Klein en compact

Voor iedere installateur

Voor het zwaardere werk

De Cable-go zorgt ervoor dat kabels gemakkelijk in 
gootsystemen kunnen worden getrokken.

Saenroll Cable-Go: Onmisbaar voor de installateur, 
efficiënt, compact en zeer betaalbaar.

• Vermindert trek weerstand
• Voorkomt mechanische beschadiging van de kabel
• Past op vrijwel alle kabeldraagsystemen
• Beschermt kabels tegen knikken

Cable-Go Master Set

Bestelnummer: 99120055

Bestaande uit: 5x Cable-Go
inclusief compleet montage set.

KruisingKruising

HalverwegeHalverwegeAanvangAanvang

In BochtIn Bocht Boven BochtBoven Bocht

Voor meer informatie en verkooppunten kijk op 
www.amwittools.nl/acties.html
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Advies verkoopprijs € 79,00

Advies verkoopprijs € 159,00

Advies verkoopprijs € 199,00

Advies verkoopprijs € 259,00

https://amwittools.nl/saenroll-cable-go-master-set/
https://amwittools.nl/saenroll-cable-go-master-set/
https://amwittools.nl/saenroll-cable-go-master-set/
https://amwittools.nl/saenroll-cable-go-master-set/
https://amwittools.nl/saenroll-cable-go-master-set/
https://amwittools.nl/saenroll-hd300-kabeltrommel-afrolapparaat/
https://amwittools.nl/saenroll-plus-kabeltrommel-afrolapparaat/
https://amwittools.nl/saenroll-mini-kabeltrommel-afrolapparaat/
https://amwittools.nl/saenroll-cable-go-master-set/
https://amwittools.nl/saenroll-cable-go-master-set/


Profipol +

Duspol Analog

Duspol Digital

Duspol Expert

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

12 - 690V AC/DC (zelfs met lege
batterijen) doorgangstest tot
100 kOhm, eenpolige fasetest,
plaatsaanduiding, contactloze
kabelbreukdetectie, incl.
batterijen. CAT III 600V CAT II
690V. IP54.

Als Expert + 1200V DC, 
frequentie 1 - 1000 Hz, 
weerstand 0,1 K - 300 K, 
IP65.

Als Analog + kabelbreuk 
detector, diodetest, 
doorgangstest, IP65.

Bestelnummer: 44020023

Bestelnummer: 44050261

Bestelnummer: 44050263

Bestelnummer: 44050262
Advies verkoopprijs € 66,50

Advies verkoopprijs € 99,50

CM 12 TRUE RMS Ampèretang
Bestelnummer: 44044680

Bestelnummer: 44044088

MM 12 TRUE RMS Digitale 
Multimeter

Benning introduceert twee nieuwe hoogwaardige meetinstrumenten 
met datalogfunctie voor complexe en veeleisende metingen. Meetwaar-
denoverdracht via Bluetooth-interface naar smartphone of tablet. De 
Benning MM-CM Link is gratis beschikbaar voor Android en IOS.

InclusiefInclusief kalibratiecertificaat
 kalibratiecertificaat

Voor meer informatie en verkooppunten kijk op 
www.amwittools.nl/acties.html

Advies verkoopprijs € 439,90
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Advies verkoopprijs € 43,10

Advies verkoopprijs € 53,90

Advies verkoopprijs € 384,90

https://amwittools.nl/benning-cm-1-4-multimeter-true-rms/
https://amwittools.nl/benning-profipol-plus-tweepolige-spanningstester/
https://amwittools.nl/benning-duspol-analog-tweepolige-spanningstester/
https://amwittools.nl/benning-duspol-expert-tweepolige-spanningstester/
https://amwittools.nl/benning-duspol-digital-tweepolige-spanningstester/
https://amwittools.nl/benning-mm-12-digitale-multimeter-true-rms/
https://amwittools.nl/benning-cm-12-amperetang-nl-3/


By Amwittools

Bestelnummer: 44050427

Complete set voor het testen van PV-installaties 
volgens normen EN 62446 en EN 61829.
Voor opleverinspecties, periodieke controles en het 
in kaart brengen van de prestatie curves.
Nullastspanning 5 V - 1000 V DC - Kortsluitstroom 
0,5 A - 15 A DC.

BENNING PV 2 Set

Laat u verrassen door de vele meetfuncties en extra’s van deze 
tester. Neem bijvoorbeeld het riemholster en de ultra dunne 
precisie-meetpennen met GS38 reductiehulzen en opschroef-
bare 4mm vergroters voor wandcontactdozen. Een must voor 
elke vakman.

Bestelnummer: 44044686

CM 1-4 TRUE RMS Multimeter
met Open Stroomtang

Advies verkoopprijs € 1999,00

GS38 Meetpunt bescherming
Puntvergroting

Puntbeveiliging

Meetopening 16 mm

SCIOS Scope 12
incl. kalibratiecertificaat 

 Gratis PV Link app voor  Gratis PV Link app voor 
Android en iOSAndroid en iOS

Advies verkoopprijs € 219,10
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https://amwittools.nl/benning-cm-1-4-multimeter-true-rms/
https://amwittools.nl/benning-pv-2-set-voor-fotovoltaische-installaties/
https://amwittools.nl/benning-mm-12-digitale-multimeter-true-rms/
https://amwittools.nl/benning-cm-1-4-multimeter-true-rms/
https://amwittools.nl/benning-cm-1-4-multimeter-true-rms/
https://amwittools.nl/benning-cm-1-4-multimeter-true-rms/


By Amwittools

Bestelnummer: 18003102

Gatzagenset Bi-Metaal, 15-Delig
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

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

Bestelnummer: 18967003

ONE Click Starterset
Bestaand uit:
1 x ONE Click Gatzaaghouder zeskantopname 8,5 mm
1 x Centreerboor HSS 125 mm
2 x Adapter 1/2” voor gatzagen Ø 14-30 mm
3 x Adapter 5/8” voor gatzagen Ø 32-210 mm

Hardmetalen Gatzaag 76 mm Starterset

Bestelnummer: 18005010

Gatzaag met speciaal ontwikkelde hardmetalen 
tanden welke zorgen voor waanzinnige 
snijprestaties en duurzaamheid. Zaagt tot 5 x 
sneller en gaat tot 10 x langer mee dan 
bi-metaal gatzagen. 

Complete set bestaand uit:
1 x Gatzaag 76 mm
1 x One Click snelwisselhouder met HSS centreer-
boor
1 x TCT centreerboor (hardmetaal)
1 x Inbussleutel

Bi-Metaal Gatzaag 76 mm Starterset

Bestelnummer: 18005011

Slijtvaste bi-metaal cobalt gelegerde 
gatzaag met variabele vertanding. 
Met unieke extra lossingsgaten voor 
een goede afvoer van spanen.

Complete set bestaand uit:
1 x Gatzaag 76 mm
1 x One Click snelwisselhouder
met HSS centreerboor
1 x HSS centreerboor
1 x Inbussleutel

Mandrex ONE Click Systeem
Het ONE Click snelwissel systeem past op vrijwel elk gatzagen merk 
en maakt het mogelijk om met slechts één druk op de knop van 
gatzaag te wisselen. Het systeem is zo ontwikkeld dat u maar één 
gatzaaghouder nodig heeft om alle mogelijke gatzaagtypes en 
diameters op te kunnen nemen, zelfs die van andere merken. Er be-
staat voor elk te zagen materiaal een geschikte centreerboor. Ervaar 
de toekomst in gatzaag systemen. Het is beter, sneller en efficiënter 
dan bestaande systemen in de markt.

Gatzagenset Hardmetaal, 15-Delig

Bestelnummer: 18001014

Voor meer informatie en verkooppunten kijk op 
www.amwittools.nl/acties.html

Advies verkoopprijs € 27,50

Advies verkoopprijs € 34,95
Advies verkoopprijs € 37,50

Advies verkoopprijs € 139,00
Advies verkoopprijs € 142,50

Koop en ervaar het Koop en ervaar het 
gebruikersgemakgebruikersgemak

Metaal HoutRVS SteenHout Zachte
tegel
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https://amwittools.nl/mandrex-starter-set-gatzaaghouder-met-tct-gatzaag-o76mm/
https://amwittools.nl/mandrex-starter-set-gatzaag-plus-houder-m42-76mm/
https://amwittools.nl/mandrex-starter-kit-gatzaaghouder-zesk.-8.5-125mm-centreerboor/
https://amwittools.nl/mandrex-industrie-set-m42-speedxcut-19mm-tot-76mm-zesk.-11-15-delig-nl/
https://amwittools.nl/mandrex-elektricien-set-tct-16mm-tot-76mm-zesk.-8.5-15-delig/

