Service &
Equipment

®

Vrage
n
conta ? Neem
ct me
t
ons o
p
0184
:
- 430
044

Hét totaalconcept voor Hybride verbindingen!

De Fastriv
Ponsnageltang
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Over de Fastriv Ponsnageltang

Gratis software!

Ponsnagel of SPR is een gevestigde technologie die al sinds 1960

De Fastriv Ponsnageltang met dataregistratie welke middels USB interface

commercieel wordt uitgebruikt. De Fastriv ponsnageltang van Lascare

kan worden uitgelezen en gearchiveerd.

is het perfecte gereedschap voor de schadehersteller, voor het
aanbrengen en het verwijderen van ponsnagelverbindingen.

Door zijn elektrisch-hydraulische aandrijving is de Fastriv zeer flexibel en
gebruiksvriendelijk. De krachtige Lithium-ion accu’s maken het mogelijk
om ruim 600 verbindingen te maken of te verwijderen. De verschillende
accessoires zorgen voor een optimale bereikbaarheid en maximale
inzetbaarheid voor nu, maar ook voor de toekomst.

Kenmerken en voordelen:
• Geen gebruik van externe pomp, etc.
• Geen lucht of hydrauliek slangen.
• Elektrisch-hydraulische aandrijving.
•	Snel wisselbare C-beugels leverbaar in drie verschillende dieptematen.
•	De C-beugels zijn 360o draaibaar om de lengte-as van de Fastriv tang.

Artikelnr. 31095

prijs op aanvraag

Aanbevolen door o.a.

Informatie en/of demonstratie? Wij informeren u graag vrijblijvend

0184- 430 044
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Lascare Acculight 300 op accu
Over de Lascare
Acculight 300

Kenmerken en voordelen:

Een professioneel en draadloos pistool,

• Snelheid: 6,9 mm/sec

aangedreven door een lithium-ion batterij.

• Li-Ion batterij, voltage 7,4 V

• Variabele snelheidsregeling

• Non-drip functie

Artikelnr. 33012

€ 225,-

• Gewicht: 1.250 g
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• Afgebeelde extra accu
wordt als optie geleverd

Phitec Epoxy lijm
Over de Phitec Epoxy lijm

Kenmerken en voordelen:

Phitec Epoxy lijm

• Zeer geschikt voor structurele paneel-		
verlijmingen in de carrosserie sector

mono cartridge 195ml

• Te gebruiken voor o.a. staal, aluminium en

inclusief 2 mixertips.

eventueel in combinatie met kunststoffen

Artikelnr. 30468

€ 38.95,-

Powerbird Blindklinkpistool op accu
Over de Lascare Powerbird

Kenmerken en voordelen:

Een uiterst krachtig, mobiel blindklinkpistool.

• Capaciteit Ø 5 mm

Klinkt moeiteloos in alle materiaalsoorten.

• Geleverd met 4 mondstukken 4,8 t/m 6,4 mm
• Trekkracht 13.000 Nm

Verwerkt nagels van 2,4 mm tot 5 mm.

• Totale slag 20 mm

Onder de neussteeksleutel bevinden zich de

• Gewicht 2,2 kg met Li-Ion accu ( 0,54 kg)

neusstukken. Uitgevoerd met een opvangbeker

• Voltage 14,4 V - 2,6 Ah

aan de achterzijde.

Artikelnr. 30965

€ 760,-
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