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https://amwittools.nl/benning-duspol-digital-tweepolige-spanningstester/
https://amwittools.nl/kabeltrekken/glasvezel-kabeltrekken/runpotec-glasvezeltrekveren/runpotec-trekveren-glasvezel-profi-6mm/
https://amwittools.nl/?match=all&subcats=Y&pcode_from_q=Y&pshort=Y&pfull=Y&pname=Y&pkeywords=Y&search_performed=Y&q=WIHA+Krachtzijkniptang+Professional+Electric+1&dispatch=products.search&security_hash=bc4cacee80c271551c4adbd77bed13f2
https://amwittools.nl/schwabe-cee-stroomverdeler-stecky-11-400v-5-polig/
https://amwittools.nl/mandrex-ezygrind-buizenzaag-groot-diamant-90-tot-150mm/
https://amwittools.nl/jokari-20200-automatische-striptang-super-4-pro-0-2-6mm/
https://amwittools.nl/bc-ontbramer-egr-hss-3-19mm/
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44044105

Benning IT 105 Installatietester
• Extra groot verlicht display (95 x 55 mm)
• Alle meetfuncties zijn met behulp van de draaischakelaar direct te selecteren
• Testpen met TEST-toets voor het starten van de meting
• AUTO-startfunctie voor het meten van de lage ohmwaarde, de
   lussen en de karakteristieke impedantie
• LOCK-functie (permanente meting) van de isolatieweerstand
• Compensatie (nulcompensatie) van de meetkabels tot 10 Ω
• Geleverd in een robuuste kunststof koffer, incl. testpen met TEST-knop,
   set meetkabels/krokodilklemmen, testkabel met beschermcontact,
   schouderriem, 6 x AA 1,5V batterij en kalibratie certificaat

Inclusief Inclusief kalibratiecertificaat
kalibratiecertificaat

Display Grafisch display (verlicht)

Laagohmse meting 0,15 Ω - 199 Ω

Isolatieweerstand 0,20 MΩ - 199 MΩ

Lusimpedantie (L-PE) 0,20 Ω - 1999 Ω

Vermogensimpedantie 
(L-N/L)

0,20 Ω - 1999 Ω

Kortsluitstroom tot 26 kA

Test van RCD aanraakspanning ( ½x, 1x, 5x IΔN, 
AUTO)
uitschakelstroom (ramp)

Teststroom sinusvorming (AC), pulserend (A)
10/30/100/300/500 mA

Draaiveldtest rechts/links

Spanning 1 V - 440 V

Frequentie 45 Hz - 65 Hz

44044686

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

Stekkerdoostester SDT 1

44020053

Voor het snel en eenvoudig testen van  
stekkerdozen, kabelhaspels en verlengkabels.
Met vingercontact voor actieve PE-foutherken-
ning en uitschakelfunctie van 30 mA RCD-zeke-
ring. Weergave van correcte bedrading en 
bekabelingsfouten middels duidelijke 
statustabel. DIN EN 61010-1, DIN  
EN 61010-2-033 CAT II 300V.

Multimeter MM P3

44044084

Digitale pocket multimeter in lederen etui. 
CAT III 300V. Meet: spanning AC/DC 600V 
weerstand, doorgang/diode, frequentie en 
capaciteit.

Benning CM P1 / CM P2
TRUE RMS mini stroomtang voor precisie meting 
van belastingsstromen tot 400A AC en inschakel-
stromen (INRUSH). Met laagdoorlaatfilter (ca. 160 
Hz), voltsensor en HOLD functie. Max. tangope-
ning 23 mm. Incl. beschermtas en batterijen. CAT 
III 600V. De CM P2 is tevens voorzien van ZERO 
functie en is geschikt voor meten van stroom tot 
400A DC.

44044678

44044679

++

GS38 Meetpunt bescherming Puntvergroting

Puntbeveiliging

Tangopening 16 mm

ZEER COMPACT
ZEER COMPACT

14
,9

 c
m

GRATISGRATIS
Benning VT 1 SpanningstesterBenning VT 1 Spanningstester

569,569,0000

109,109,0000

79,79,0000

195,195,0000

44,44,9595

42,42,5050

https://amwittools.nl/benning-it-105-installatietester/
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/
https://amwittools.nl/?match=all&subcats=Y&pcode_from_q=Y&pshort=Y&pfull=Y&pname=Y&pkeywords=Y&search_performed=Y&q=44020053&dispatch=products.search&security_hash=bc4cacee80c271551c4adbd77bed13f2
https://amwittools.nl/benning-sdt-1-contactdoostester/
https://amwittools.nl/benning-mm-p3-digitale-multimeter/
https://amwittools.nl/benning-cm-p2-mini-amperetang-true-rms/
https://amwittools.nl/benning-cm-p1-mini-amperetang-true-rms/
https://amwittools.nl/benning-it-105-installatietester/
https://amwittools.nl/benning-vt-1-contactloze-spanningstester-200-1000v/
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Profipol + Duspol Analog Duspol DigitalDuspol 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.

44020023

44050261
44050263

44050262

VT 1 Spanningstester
Contactloze spanningstester 200 - 1000V. Met 
optische- en akoestische indicatie. De knipperfrequentie 
van de LED punt en de frequentie van het geluidssignaal 
nemen toe naarmate de aanliggende spanning stijgt. 
Geschikt als kabelbreukdetector.

44020054

VT 2 Spannings- en Magneetveldtester

Set Duspol Digital
Duspol Digital inclusief 
premium hardcase.

44050264

44044055

NieuwNieuw

NieuwNieuw

Contactloze spanningstester 12 - 1000V met geïntegreerde
testmagneet voor het testen van magnetische velden.
Extra hoge gevoeligheid voor het 12V spanningsbereik.

Alle Benning Duspols zijn geschikt voor het aantonen van spanningsloosheid 
volgens de vereiste norm IEC/EN 61243-3 (DIN VDE 0682-401).

38,38,0000 45,45,5050 53,53,7575 82,82,5050

99,99,5050

22,22,5050
41,41,5050

https://amwittools.nl/benning-mm-p3-digitale-multimeter/
https://amwittools.nl/benning-vt-1-contactloze-spanningstester-200-1000v/
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-vt-2-contactloze-spannings-en-magneetveldtester/
https://amwittools.nl/benning-duspol-digital-tweepolige-spanningtester-draagtas-premium/
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Veerkabelhaspel Neopreen 5x1,5 mm²WIHA Professional Electric Zijkniptang VDE

WIHA Professional Electric Krachtzijkniptang VDE

WIHA Professional Electric Combinatietang VDE

Robuuste allround zijkniptang. Nauwkeurige snede gegarandeerd dankzij de 
halfronde kopvorm.

23043335 160 mm

23043340 180 mm

De krachtpatser in zijn soort. Dankzij de halfronde snijkop wordt een zuivere snede 
gegarandeerd. Voorzien van openingsveer wat repeterend knippen makkelijker maakt.

23040921 160 mm

23041279 200 mm

Combinatietang voorzien van OptiGrip “driepuntsondersteuning” welke 
optimale grip op het werkstuk tijdens de werkzaamheden garandeert. 
Snijvlakken extra inductief gehard tot ca. 64 HRC.

23026714 200 mm

23026717 225 mm

DE BESTE TANGEN OP DE MARKTDE BESTE TANGEN OP DE MARKT

Wiha DynamicJoint® verlaagt de krachtsinspanning tijdens het 
knippen. Het tangscharnier met 60/40 verdeling zorgt voor een 
optimale overdracht van de handkracht naar de snijvlakken wat 
zorgt voor een hogere knipkracht tot 40%. De ergonomisch 
gevormde handgrepen zorgen voor comfortabel werken zonder 
dat handen pijnlijk of moe worden. Wiha tangen worden 
vervaardigd van hoogwaardig C70 staal.

WIHA DynamicJoint® Tangen

Krachtpatser
Krachtpatser

20% sterker dan een normale zijkniptang20% sterker dan een normale zijkniptang

40% sterker dan een normale krachtzijkniptang40% sterker dan een normale krachtzijkniptang

20% sterker dan een normale combinatietang20% sterker dan een normale combinatietang

27,27,9595

23,23,5050

31,31,9595

26,26,5050

20,20,9595

22,22,9595

https://amwittools.nl/?match=all&subcats=Y&pcode_from_q=Y&pshort=Y&pfull=Y&pname=Y&pkeywords=Y&search_performed=Y&q=WIHA+Professional+Krachtcombinatietang+Electric+DynamicJoint%C2%AE+Z+02+0+06&dispatch=products.search&security_hash=bc4cacee80c271551c4adbd77bed13f2
https://amwittools.nl/?match=all&subcats=Y&pcode_from_q=Y&pshort=Y&pfull=Y&pname=Y&pkeywords=Y&search_performed=Y&q=WIHA+Krachtzijkniptang+Professional+Electric+1&dispatch=products.search&security_hash=bc4cacee80c271551c4adbd77bed13f2
https://amwittools.nl/?match=all&subcats=Y&pcode_from_q=Y&pshort=Y&pfull=Y&pname=Y&pkeywords=Y&search_performed=Y&q=WIHA+Professional+Electric+Zijkniptang+met+DynamicJoint%C2%AE+z12106&dispatch=products.search&security_hash=bc4cacee80c271551c4adbd77bed13f2
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88056771

LED Bulkhead 7W Ovaal
Bulkhead lamp met aluminium behuizing en 
originele 7W Samsung SMD-LED. Lichtstroom 680 
Lumen, lichtkleur 4000K, slagvastheid IK10, 
energielabel A. IP65. 

Luchtslang Veerhaspel Pro

88012613

15 meter luchtslang in robuuste behuizing. 
Binnendiameter slang 8 mm, max. druk 
12 bar / 180 psi. Incl. montage beugel.

Veerhaspel Vinyl

88012611

15 meter vinyl kabel 3 x 1,5 mm² eenvoudig 
afneembaar van de bijgeleverde muurbeugel. 
Voor minder zware toepassingen.

VINYLVINYL
3 X 1,53 X 1,5

Haspel Vinyl 3 x 1,5 mm²
Met kabelgeleider en thermische beveiliging 
4 contacten met afdekkappen.

25 meter
88010118     

50 meter       
88010119

Haspel Rubber 3 x 1,5 mm²
Robuuste kabelhaspel met rubber kabel. 
Hoge kwaliteit IP44 en uitgerust met  
thermische beveiliging.

25 meter
88010116     

50 meter
88010135    

Haspel Neopreen 3 x 1,5 mm²
Zware bouw en industrie uitvoering met neopreen 
kabel 3 x 1,5 mm². Uitgerust met thermische 
beveiliging. IP44.

25 meter        
88010128     

40 meter       
88010129    

VINYLVINYL
3 X 1,53 X 1,5

RUBBERRUBBER
3 X 1,53 X 1,5

NEOPREENNEOPREEN
3 X 1,53 X 1,5

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.

88060960

Stecky 4 DUO Stroomverdeler
Robuuste stroomverdeler gemaakt van slijtvast 
kunststof. Voorzien van stalen frame met 
randbescherming. IP44.

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

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

NieuwNieuw

NieuwNieuw

21,21,5050

79,79,0000

355,355,0000

109,109,0000

77,77,5050

39,39,9595

62,62,5050 55,55,0000

84,84,0000
57,57,5050

79,79,5050

https://amwittools.nl/schwabe-led-bulkhead-7w-ovaal-zwart-ip65/
https://amwittools.nl/schwabe-professionele-luchtslanghasp-met-snelkoppeling-15m/
https://amwittools.nl/?match=all&subcats=Y&pcode_from_q=Y&pshort=Y&pfull=Y&pname=Y&pkeywords=Y&search_performed=Y&q=8801011&dispatch=products.search&security_hash=bc4cacee80c271551c4adbd77bed13f2
https://amwittools.nl/?match=all&subcats=Y&pcode_from_q=Y&pshort=Y&pfull=Y&pname=Y&pkeywords=Y&search_performed=Y&q=Schwabe+Kabelhaspel+Rubber+H05RR-F+3x1%2C5+IP44&dispatch=products.search&security_hash=bc4cacee80c271551c4adbd77bed13f2
https://amwittools.nl/?match=all&subcats=Y&pcode_from_q=Y&pshort=Y&pfull=Y&pname=Y&pkeywords=Y&search_performed=Y&q=Schwabe+Kabelhaspel+Neopreen+H07RN-F+3x1%2C5+WD+IP44+&dispatch=products.search&security_hash=bc4cacee80c271551c4adbd77bed13f2
https://amwittools.nl/schwabe-cee-stroomverdeler-stecky-11-400v-5-polig/
https://amwittools.nl/schwabe-veerkabelhaspel-vinyl-h05vv-f-3x1-5-ip20-15m-aansluitkabel-1-5m/
https://amwittools.nl/?match=all&subcats=Y&pcode_from_q=Y&pshort=Y&pfull=Y&pname=Y&pkeywords=Y&search_performed=Y&q=WIHA+Professional+Krachtcombinatietang+Electric+DynamicJoint%C2%AE+Z+02+0+06&dispatch=products.search&security_hash=bc4cacee80c271551c4adbd77bed13f2
https://amwittools.nl/?match=all&subcats=Y&pcode_from_q=Y&pshort=Y&pfull=Y&pname=Y&pkeywords=Y&search_performed=Y&q=WIHA+Krachtzijkniptang+Professional+Electric+1&dispatch=products.search&security_hash=bc4cacee80c271551c4adbd77bed13f2
https://amwittools.nl/?match=all&subcats=Y&pcode_from_q=Y&pshort=Y&pfull=Y&pname=Y&pkeywords=Y&search_performed=Y&q=WIHA+Professional+Electric+Zijkniptang+met+DynamicJoint%C2%AE+z12106&dispatch=products.search&security_hash=bc4cacee80c271551c4adbd77bed13f2
https://amwittools.nl/schwabe-cee-stroomverdeler-stecky-duo-4-400v-5-polig/
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EzyGrind Buizenzaag
Diamant gecoate buizenzaag voor het zagen van 
PVC en HDPE buizen die zich op of onder het vloer-
oppervlak bevinden, zelfs geschikt voor in beton 
gegoten buizen. De 7 mm zeskant aansluiting past 
op vrijwel alle accu-boormachines. Incl. twee 
geleiderollen voor gecontroleerde zaagdiepte. 
Zaagt zeer snel, veilig en zuiver in een 
enkele handeling.

Buisdiameter 40 - 80 mm
18601001

Buisdiameter 90 - 150 mm
18601002

Hardmetalen Gatzaag 76 mm Starterset

18005010 18001014

Tegel Gatzagenset, 5-delig

18007001

Gatzagen met diamant grit voor het boren in 
tegels. Hoge snelheid en lange standtijd dankzij  
inwendige cooling wax. 
Maten 5, 6, 8, 10 en 12 mm.

Dak en Muur Doorvoer 
Boor 165 mm

Extra lange hardmetalen gatzaag  
voor multifunctioneel gebruik.
Breed inzetbaar en zeer slijtvast. 
Incl. ONE Click snelwisselhouder.
Excl. centreerpen.
Boordiepte 300 mm.

Diameter 45 mm
18121045

Diameter 60 mm
18121060

Diameter 68 mm
18121068

Diameter 80 mm
18121080

Diameter 111 mm
18121111

Diameter 133 mm
18121133

Centreerpen 165 mm € 19,00
18965002

Houtboor 165 mm € 22,50
18965003

Steenboor 165 mm € 22,95
18965005

Lange hardmetalen gatzaag  
voor multifunctioneel gebruik.
Breed inzetbaar en zeer slijtvast. 
Incl. ONE Click snelwisselhouder.
Excl. centreerpen.
Boordiepte 165 mm.

Diameter 32 mm
18111032

Diameter 45 mm
18111045

Diameter 51 mm
18111051

Diameter 86 mm
18111086

Diameter 111 mm
18111111

Diameter 133 mm
18111133

Centreerpen 300 mm € 19,95
18965001

Houtboor 300 mm € 29,50
18965004

Steenboor 300 mm € 31,00
18965006

Beide boren zijn beschikbaar in diverse andere 
maten en ook beschikbaar in Bi-metaal.

Elektricienset, 15-Delig

Dak en Muur Doorvoer 
Boor 300 mm

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  
centreerboor
1 x TCT centreerboor (hardmetaal)
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

SteenHout Zachte
tegel

16
5 m

m
16

5 m
m

30
0 m

m
30

0 m
m

Productvideo
scan

SteenHout Zachte
tegel

49,49,0000

59,59,0000

139,139,9595
35,35,0000

79,79,9595

72,72,000043,43,1010

87,87,505044,44,1010

93,93,757546,46,7575

119,119,000060,60,0000

149,149,000084,84,7575

167,167,0000109,109,0000

https://amwittools.nl/mandrex-ezygrind-buizenzaag-klein-diamant-40-tot-80mm/
https://amwittools.nl/mandrex-ezygrind-buizenzaag-groot-diamant-90-tot-150mm/
https://amwittools.nl/mandrex-starter-set-gatzaaghouder-met-tct-gatzaag-o76mm/
https://amwittools.nl/mandrex-tilexcut-diamantboorset-5-delig/
https://amwittools.nl/mandrex-diep-centreer-houtboor-165mm-zesk.-11/
https://amwittools.nl/mandrex-diep-centreer-steenboor-165mm-zesk.-11/
https://amwittools.nl/mandrex-diep-centreerpen-255mm/
https://amwittools.nl/mandrex-diep-centreer-houtboor-300mm-zesk.-11/
https://amwittools.nl/mandrex-diep-centreer-steenboor-300mm-zesk.-11/
https://amwittools.nl/mandrex-diep-centreerpen-390mm/
https://amwittools.nl/verspanend-gereedschap/zagen/gatzagen/mandrex-multipurpose-superxcut-300mm-met-adapter/
https://amwittools.nl/verspanend-gereedschap/zagen/gatzagen/mandrex-multipurpose-superxcut-165mm-met-adapter/
https://www.youtube.com/watch?v=Dq4H7kxQvRo
https://amwittools.nl/bc-speedboor-set-hexagon-schacht-10-32-mm-18-delig/
https://amwittools.nl/mandrex-elektricien-set-tct-16mm-tot-76mm-zesk.-8.5-15-delig/
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3410 03 00018

Set Machinetappen, 15-Delig

4120 13 30015

M3-M12 met wringijzer en kerngatboren. 
HSS-G DIN 352 professioneel set in stevige 
ABS cassette.

1648 16 00001

Draadeind Ontbramer HSS 3-19 mm

Compleet speedborenset met de meest 
gebruikelijke maten bestaande uit:

1x 10 / 12 / 14 / 24 / 26 / 28 / 30 / 32 mm
2x 16 / 18 / 19 / 20 / 22 mm

Wordt geleverd in kunststof koker.

Speedborenset, 18-Delig

Speciaal ontworpen voor het repareren 
van beschadigde draadeinden, 
schroeven, bouten etc. Let op werk met 
een laag toerental voor veilig gebruik 
en een optimaal resultaat. 
1/4’’ aansluiting.

1100 14 10119

Spiraalborenset Rolgewalst
19-delig 1-10 mm, 0,5 mm oplopend.
In robuuste kunststof houder. Comptact 
en daardoor makkelijk op te bergen.

Licht & zeer compact 

Licht & zeer compact 
Ideaal voor in uw gereedschapskoffer

Ideaal voor in uw gereedschapskoffer

Productvideo
scan

38,38,5050

29,29,0000

39,39,9595

12,12,5050

https://amwittools.nl/bc-machinetapset-kort-egb15-k-din-352-hss-g-m3-m12-15dlg/
https://amwittools.nl/verspanend-gereedschap/zagen/gatzagen/mandrex-multipurpose-superxcut-300mm-met-adapter/
https://amwittools.nl/bc-speedboor-set-hexagon-schacht-10-32-mm-18-delig/
https://amwittools.nl/bc-borenset-rolgewalst-v-10-hss-din-338-type-n-1-0-10-0-x-0-5mm-19-dlg/
https://amwittools.nl/bc-ontbramer-egr-hss-3-19mm/
https://www.youtube.com/watch?v=XHo-FFFOMYg
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Kabelgeleider

90010166

Universeel inzetbaar om kabel o.a. om kolommen 
en hoeken te geleiden. Kan optioneel worden 
uitgebreid met extra rollen en schakels.
Afmetingen: L 580 mm x B 155 mm x H 140 mm

Kabelgeleiderol

90010157

Om kabels die uit leidingen en schachten komen 
te geleiden.
Afmetingen: L 220,5 x B 155 x H 140 mm

Saenroll Mini

99120042

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

Saenroll Plus

99120045

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

Saenroll HD300

99120048

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

De RUNPO Lifter 4500 is een inklapbare kabeltrommellifter die trommels kan optillen 
tot een maximale diameter van 1600 mm en een maximumgewicht van 4500 kg. Door 
zijn lage gewicht (22 kg per unit) kan hij gemakkelijk worden vervoerd en heeft hij 
nog steeds een uitstekende stabiliteit op verschillende ondergronden.

De twee hefsteunen hebben een 2-traps hefsysteem. Een snelle stand voor het snel 
bereiken van het punt waarop de kabeltrommel begint met liften en een power stand 
voor het daadwerkelijke optillen van de kabeltrommel. Schakelen tussen de twee 
standen kan eenvoudig worden geregeld door het uittrekken en induwen van de as 
waaraan de slinger is gemonteerd.

Met de RUNPO lifter 4500 is het niet nodig om de slinger te borgen omdat de 
tandwielkast is voorzien van een zelfblokkerend systeem.

Afmetingen:
Ingeklapt: L 1220 x B 400 x H 245 mm 
Uitgeklapt: L 1000 x B 400 x H 750 mm 

Wordt geleverd inclusief trommelas en centreerconussen.

90010164

RUNPO Lifter 4500 

Kabelgeleiderol 90°

90010153

Om kabels moeiteloos om hoeken of randen 
te trekken.
Afmetingen L 360 x B 155 x H 140 mm

Kenmerken kabel geleiderollen:

• Aluminium rollen met RVS kogellagers
• Robuust metalen frame
• CDP-coating
• Ergonomisch aluminium handvat

• Draagvermogen 1500 kg
• Max. Kabeldiameter Ø 100 mm
• Door de gaten en sleuven kunnen de  

geilederollen bevestigd worden met  
bouten of een sjorband

Drievoudig  Drievoudig  
gelagerdgelagerd

Productvideo
scan

75,75,0000139,139,0000

2395,2395,0000

189,189,0000

199,199,0000 69,69,0000129,129,0000

https://amwittools.nl/runpo-lifter-4500-kabeltrommellifter-l1600/
https://amwittools.nl/runpo-lifter-4500-kabeltrommellifter-l1600/
https://amwittools.nl/saenroll-mini-kabeltrommel-afrolapparaat/
https://amwittools.nl/saenroll-hd300-kabeltrommel-afrolapparaat/
https://amwittools.nl/saenroll-plus-kabeltrommel-afrolapparaat/
https://amwittools.nl/runpo-kabelgeleider-ketting/
https://amwittools.nl/runpo-kabelgeleider-schacht/
https://amwittools.nl/runpo-kabelgeleider-90/
https://www.youtube.com/watch?v=z3Dv_NmRfN4
https://amwittools.nl/amw-koffer-abs-490x330x195/
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Saenroll Kabelrol

99120060

Uniek gelagerde kunststof rol met 20 mm  
dikke as die bij zware belasting goed blijft 
functioneren. Het geheel is geplaatst in een 
robuust verzinkt stalen frame.

Saenroll 4-Wire

99120046

Zeer compacte inklapbare standaard
t.b.v. 4 dozen VD-draad.

Saenroll Spinner

99120041

Voor het snel en moeite-
loos afrollen van kabel in 
doos en folie verpakking.
Compacte bouwvorm 
waardoor transport en 
opslag met de rol op het 
apparaat mogelijk is.

RUNPO 5, 30 Meter

90010014

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

RUNPO Profi Set 6 mm

INCLUSIEF SERVICE SETINCLUSIEF SERVICE SET

Trekveer met 6 mm glasvezelprofiel, twee opbergvakken 
en uitschuifbare voetsteunen. Voorzien van geleider 
voor snelloop of afgeremde uitloop. Leverbaar in diverse 
lengtes. Voor buisdiameter 40 mm - 100 mm.

40 meter
90010059

60 meter
90010063

80 meter
90010065

90010000

RUNPO RT2008 Trekveerpomp

Revolutionaire trekveerpomp voor het snel een eenvoudig invoeren 
van stalen trekveren. Ideaal om te gebruiken bij langere afstanden 
en het beste te gebruiken bij buisdiameters van 16 t/m 32 mm. 
Dankzij het ergonomische ontwerp is er weinig spierkrachtnodig bij 
in invoeren van de trekveer.

Inhoud set:

• RT2008 trekveerpomp
• Opzetstukken 1 x Ø20, 1 x Ø25, 1 x Ø32, 1 x Ø40, 1 x neutraal
• 2x Aansluitstukken
• 1x Riemclip
• 1x RUNPO Stalen trekveer met RunpoGleiter 15m (90030018)
• Hardschalen koffer

Drievoudig  Drievoudig  
gelagerdgelagerd

Trekbelasting 
270 Kg

35,35,0000

269,269,0000

79,79,0000

199,199,0000

139,139,9090 319,319,0000
265,265,0000

369,369,0000

https://amwittools.nl/saenroll-kabelrol-met-kunststof-rol-mosterdpot/
https://amwittools.nl/saenroll-4-wire/
https://amwittools.nl/saenroll-spinner/
https://amwittools.nl/runpo-rt2008-incl.-stalen-trekveer-met-runpogleiter-15m/
https://amwittools.nl/runpo-runpo-5-met-box-30m/
https://amwittools.nl/kabeltrekken/glasvezel-kabeltrekken/runpotec-glasvezeltrekveren/runpotec-trekveren-glasvezel-profi-6mm/
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Lyra Deep Hole Marker

55850403

Voor het markeren van dieper  
liggende en moeilijk bereikbare 
plaatsen. Kleur zwart. Inclusief  
beschermhuls zodat de punt 
niet beschadigt tijdens  
transport.

Proflex Stalen Trekveer 20 m

99060604

Verenstalen trekveer met 19-binnenaders waar-
door de sterkste in zijn soort. Aan beide zijden 
bevindt zich een trekoog.

QualityQuality

Schaar voor het knippen van 
elektrobuis met een diameter 
van 16 en 19 mm. 
Hoogwaardig mes met een zeer 
lange standtijd.

99110401

AMW-Connect BuisknipperBuizenschaar 35 mm

99110135

Geschikt voor het knippen van PB, PEX en 
MULTILAYER.

BasicsBasics
Edding 8407

55727000

Set van 4 kabel markers.
Kleuren rood, zwart, blauw  
en groen. Geleverd in etui.

Veiligheidsmes Pro

29150010

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.

Reserve Universeelmes

29150011

Universeelmessen 18 mm t.b.v. 
veiligheidsmes 29150010. 
In dispenser a 10 stuks.

Hoofdlamp

99000013

Met 3W COB LED en verstelbare hoofdband,
Lichtstroom 150 Lumen. Twee lichtstanden.
Incl.3 x AAA batterij.

Koffer 490 x 330 x 195

52160020

Voorzien van twee sloten, bodembak, 2 panelen 
en uniek in het deksel gelegen paneel voor 
meetgereedschap.

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

Extra grote vakken voor Extra grote vakken voor 
bijv. uw meetapparatuurbijv. uw meetapparatuur

9,9,5050

1,1,4949

4,4,9595 8,8,5050

5,5,7070

95,95,0000 21,21,5050

19,19,9595
3,3,5555

5,5,7070

6,6,9595

8,8,5050

https://amwittools.nl/amw-veiligheidsmes-pro-softgrip-met-draadsnijder/
https://amwittools.nl/amw-dispenser-universeelmessen-18mm-10st/
https://amwittools.nl/amw-dispenser-universeelmessen-18mm-10st/
https://amwittools.nl/amw-hoofdlamp-led-3w-cob/
https://amwittools.nl/edding-8407-kabel-marker-set-a-4-stuks-in-etui/
https://amwittools.nl/lyra-deep-hole-marker-zwart/
https://amwittools.nl/amw-koffer-abs-490x330x195/
https://amwittools.nl/proflex-stalen-trekveer-20m/
https://amwittools.nl/amw-connect-buizenschaar-35mm-standaard/
https://amwittools.nl/amw-connect-buisknipper-5-8-3-4-16-19-mm/
https://amwittools.nl/?match=all&subcats=Y&pcode_from_q=Y&pshort=Y&pfull=Y&pname=Y&pkeywords=Y&search_performed=Y&q=amw-connect+rolbandmaat+met+rem&dispatch=products.search&security_hash=bc4cacee80c271551c4adbd77bed13f2
https://amwittools.nl/amw-koffer-abs-490x330x195/
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Gebruikers kunnen dankzij het functionele design van de 
XXL III comfortabel en probleemloos een "mobiele 
werkplaats op wielen" vervoeren – ongeacht de 
onbegaanbaarheid van het terrein of de bouwplaats. 

Dankzij de robuuste, multifunctionele en zeer professionele 
inhoud biedt de XXL III talloze voordelen qua functionaliteit, 
ergonomie, efficiency en veiligheid voor de dagelijkse 
werkdag van de professional. 

Of het nu een trap is of moeilijk begaanbaar terrein, een 
ontbrekende ladder of werkbank die voor vertraging in het 
werk zorgt, of dat er gewoon te weinig plek is om spullen 
neer te leggen of om te zitten: voor talloze uitdagingen 
op de bouwplaats biedt de XXL III een passende oplossing. 
Extra grote, speciaal geconstrueerde wielen, een uittrekbare 
trede, een mobiele meet- en zaaghulp, opbergruimte voor 
grote en kleine onderdelen en gasveren, die onbedoeld 
dichtvallen van het deksel voorkomen, zijn daarvan slechts 
enkele voorbeelden.

Gereedschapskoffer XXL 3, 100-Delig

23044128

Kabelknipper 180 mm

Schakelkastsleutel

Punttang 200 mm

Zijkniptang 160 mm

TriCut 170 mm

BiCut 200 mm

Volt Detector

SL 12

SL 3,5

SL 5,5

SL 6,5

PH1

PH2

SL/PZ1

SL/PZ2

Plugschroevendraaier

Zaklamp

Kabelmes

Elektriciensduimstok 2 m

Elektricienshamer 300g

Inbussleutelset

Sleuteltang 250 mm

Automatische Striptang 
0,03-16,00 mm²

Professional Adereindhulstang 
0,08-16mm² Zeskant

Krimptang Geisoleerde 
Kabelschoen 220 mm 

SlimVario Electric 
Gereedschapset, 31-delig

Junior Zaagbeugel 280 mm 
(zaagblad 150 mm)

Elektricienswaterpas 40 cm

Bitset, 31-delig

Flesopener

100 pcs kg 21,6
net. 13,3 kg

1495,1495,0000

https://amwittools.nl/amw-dispenser-universeelmessen-18mm-10st/
https://amwittools.nl/lyra-deep-hole-marker-zwart/
https://amwittools.nl/amw-connect-buisknipper-5-8-3-4-16-19-mm/
https://amwittools.nl/wiha-gereedschapskoffer-elektricien-competence-xxl-3-9300-70103-100-delig/
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Deze actie is geldig tot  
31 augustus 2021
Prijzen zijn exclusief BTW

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

Wijzigingen in prijs en  
samenstelling voorbehouden. 
Zolang de voorraad strekt. 

Levering alleen via de vakhandel

Dealerinformatie:

99020120

Multi-Talent QUADRO Plus
De ongeëvenaarde integratie van vier verschillende functies: strippen, 
knippen, twisten en krimpen. Het snel herladen van adereindhulzen 
door van magazijn te wisselen, maakt snel en efficiënt werken 
mogelijk. Magazijnen kunnen worden gebruikt voor adereindhulzen 
van 0,5 t/m 2,5 mm2.

Inhoud box:

• Multi-Talent QUADRO Plus striptang

• 3 magazijnen voor adereindhulzen

• Adereindhulzen 0.5, 0.75, 1.0, 1.5 en 2.5 mm²

• Geleverd in een handige Sortimo stapelkoffer

Top Coax Plus
De Jokari Top Coax Plus stript alle gangbare coax kabels van Ø 4,8 tot 
7,5 mm, bijvoorbeeld RG6, RG58 en RG59. De bijbehorende moersleutel 
zorgt ervoor dat de gebruiker de gestripte kabel direct kan bevestigen 
en de F-connector kan aandraaien. Ook is de Top Coax Plus voorzien van 
een geïntegreerde lengteschaalverdeling  van 5 tot 20 mm voor 
nauwkeurig strippen.

Incl. moersleutel voor F-connector 

voorkomt beschadigingen van 

exclusieve afdekplaten.

99020021 99020076

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 maken 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.

Jokari Super 4 Pro

Ergonomische, automatische striptang 
voor massieve en soepele draden van Ø 6 
t/m 16 mm waarbij geen instelling nodig 
is. Ook geschikt voor het strippen van de 
PVC-Flex 3 x 0,75 mm² en solarkabels met 
dubbele isolatie zoals Solarflex en 
Energyflex. De te strippen kabel kan door 
de greep heen gestoken worden, hierdoor 
is het strippen van langere lengtes 
mogelijk.

Jokari Nr. 6-162

99020015

De stripper voor alle standaard ronde geïsoleerde kabels, inclusief NYM 3 x 1,5 
tot 5 x 2,5 mm2. Geen instelling van de stripdiepte vereist. TIN-gecoate messen. 
Extra mes voor strippen in de lengte van de kabel. 6 inkepingen voor het 
strippen van de aders. 2-componenten handvat voor een betere grip en meer 
veiligheid. Voorzien van een pocket clip. 

SECURA Nr. 15

99020090

Volg Amwittools op:

Productvideo
scan

Nieuw is het ratelmechanisme dat er voor zorgt 
dat de huls altijd volledig geperst wordt.  

Dit verhoogt de proces zekerheid.

ZEER GESCHIKT VOOR ZEER GESCHIKT VOOR 
DE 90°C KABELDE 90°C KABEL

199,199,0000

15,15,9595

24,24,9595

55,55,5050

24,24,9595

https://www.facebook.com/amwittools
https://www.youtube.com/channel/UCY0Hm1VQXh2VttVUNzMqxdg
https://www.linkedin.com/company/14806762/admin/
https://www.instagram.com/amwittools/
https://www.youtube.com/watch?v=wNsKE1A3Ybo
https://amwittools.nl/jokari-quadro-plus-complete-set-nr.-62000-incl.-alle-adereindhulzen/
https://amwittools.nl/jokari-20200-automatische-striptang-super-4-pro-0-2-6mm/
https://amwittools.nl/jokari-top-coax-plus-nr.-30110/
https://amwittools.nl/jokari-6-16-nr.20090/
https://amwittools.nl/jokari-nr.15-secura-nr.30155/
https://amwittools.nl/jokari-quadro-plus-complete-set-nr.-62000-incl.-alle-adereindhulzen/
https://amwittools.nl/jokari-quadro-plus-complete-set-nr.-62000-incl.-alle-adereindhulzen/
https://amwittools.nl/jokari-quadro-plus-complete-set-nr.-62000-incl.-alle-adereindhulzen/
https://amwittools.nl/jokari-quadro-plus-complete-set-nr.-62000-incl.-alle-adereindhulzen/
https://amwittools.nl/jokari-quadro-plus-complete-set-nr.-62000-incl.-alle-adereindhulzen/

