
FERROCK

Doorslijpschijf 
Metaal
253.210.4472

  Zeer voordelige dunne, 
snelle doorslijpschijf. 
Afmetingen: ø125 x 1.0.

Per stuk € 1,50
Incl. BTW: 1,82

25 stuks

32,50
Incl. BTW: 39,33

3M

Gehoorkap 
Protac III
406.239.0576 

  Bijzondere gehoorkap met geluidsdemping die aangepast kan worden 
naar noodzaak van omgevingsgeluid. Het geluid kan versterkt worden 
of tot een gewenst lager niveau gedempt worden zonder uw gehoor te 
beschadigen. Voorzien van een stereo-ingang voor 
aansluiting op mobiele telefoon. Schakelt zichzelf 
automatisch na 4 uur uit.

 Geluidsdemping aan te passen aan omgevingsgeluid

van 89,47 voor

59,00
Incl. BTW: 71,39

IJZERSTERKE 
ACTIES VOOR 
DE INDUSTRIE

MAKITA

Haakse slijper 
18V / 125MM DGA504ZJ
428.230.3911

  Deze lichte maar sterke haakse slijper past automatisch zijn toerental 
aan bij zware belasting voor behoud van kracht. Dankzij de verhoogde 
eff iciëntie van de koolborstelloze motor met elektronische sturing, 
levert deze 18V machine bijna dezelfde prestaties als een gesnoerd 
model. Voorzien van heropstartbeveiliging. Excl. accu’s en lader. 

Deze lichte maar sterke haakse slijper past automatisch zijn toerental 
aan bij zware belasting voor behoud van kracht. Dankzij de verhoogde 

159,00
Incl. BTW: 192,39

Gratis accu via makita.nl!
Deze actie is geldig t/m 30 april 2020.

Aanbiedingen geldig t/m 30 mei 2020
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BAHCO

Moersleutel/waterpomptang
2-Pack 
540.123.0081 

  Verstelbare moersleutel 9031 en waterpomptang 8224 in één set. 
Hoge kwaliteit en betrouwbaarheid.

van 82,61 voor

42,00
Incl. BTW: 50,82

MITUTOYO

Schuifmaat
343.195.0001

  Uitvoering met speciale corrosiewe-
rende legering, schaalverdeling en 
verhoogde geleidingen. Met geharde 
meetvlakken, blokkeerschroef en 
dieptemaat.

HIKOKI

Accu schroefboormachine 
18V / 2 x 2,5Ah + Bitset
880.230.2347 

  Accu schroefboormachine met hoog aandraaimoment. Voorzien van “Quick-Stop” rem. 
Traploos regelbaar toerental. 22 standen instelbaar. Incl. snelspanboorhouder (13 mm), 
led verlichting, oplaadtijd max. 40 min. 

Geleverd met 2 x 2,5Ah accu in koff er

149,00
Incl. BTW: 180,29

BAHCO

Doppenset 
S240 
540.122.0124

  24-Delig, met 18 stuks 1/2” 6-kant 
doppen, 10-32 mm, veel verleng-
stukken, greep en ratel.

69,00
Incl. BTW: 83,49

27,50
Incl. BTW: 33,28

LOCTITE 

Borgmiddel 
243
636.570.3286

  Zet bouten, moeren en tapeinden vast 
en dicht ze af om het loskomen door 
trilling te voorkomen. Geschikt voor alle 
metalen, inclusief passieve 
materialen zoals roestvrij 
staal en aluminium. 

van 43,08 voor

32,50
Incl. BTW: 39,33

Voor kwaliteit
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MOTIP

Remmen-
reiniger
500 ML
375.577.0563 

  Hoog oplossend 
vermogen. Laat geen 
residu achter, is niet 
geleidend en niet 
corrosief. 

van 6,94 voor

1,25
Incl. BTW: 1,51

per rol
van 13,04 voor

8,95
Incl. BTW: 12,04

voor

Incl. BTW: 12,04

TESA

Ducttape 
4688
114.578.1353/54

  Sterke ducttape met grote kleefkracht,
meer rekkracht en grotere weefsel-
dichtheid. Bijzonder temperatuurs-
bestendigheid. Verkrijgbaar in de 
kleuren grijs en zwart.

50 m x 50 mm

SIMMER

Dompelpomp 
Simer 5
191.860.2001

  Heavy duty dweilpomp in aluminium 
behuizing. Zuigt water aan vanaf 5 mm 
en zuigt dweildroog tot 2 mm. Voorzien 
van 10 meter netsnoer.

 Max. 4320 liter p/uur
 Max. opvoerhoogte 6 m

Dompelpomp 

119,00
Incl. BTW: 144,99

Opslagdeken
325.250.0150 

  Deze opslagdekens zijn het perfecte 
middel voor verhuizingen, transport en 
opslag van meubilair of andere kwets-
bare producten.

 1,5 x 2 meter

10 stuks

25,00
Incl. BTW: 30,25

RUST-OLEUM

Zinkspray
2185
530.577.1929

  Sneldrogende, zinkvrije
grondlaag gebaseerd op 
een epoxy ester. Koud-
verzinker is bedoeld 
voor reparaties en 
kleine onderhouds-
werkzaamheden.

van 19,85 voor

14,50
Incl. BTW: 17,55

van 14,25 voor

10,95
Incl. BTW: 13,25

RIDGID 

Draadsnijolie
600 Ml
535.577.1481

  Hoogwaardige minerale 
olie voor het smeren van 
de draadsnijkussens van 
stationaire, elektrische 
en handbediend draad-
snijgereedschap.

Lashand-
schoen 
150 mm
145.239.3063

  Soepele handschoen van nappaleer 
voor precisiewerkzaamheden. 
Met rundsplitlederen kap. 

Soepele handschoen van nappaleer 
voor precisiewerkzaamheden. 
Met rundsplitlederen kap. 

3,95
Incl. BTW: 4,78

en razendsnelle leveringen



UNION

Slanghaspel 
5025
486.233.5025

  Haspel op 360 graden draaibare voet voor meer 
fl exibiliteit. Heeft  een max. werkdruk van 15 bar en 
voorzien van een 30 meter lange fl exibele slang 
8 x 12 mm. Uitgerust met praktische hendel voor 
het op- en afwikkelen van de slang. Geleverd incl. 
insteeknippel en draaibare orion koppeling.

 30 meter slang

PERFECTPRO

Workman radio 
WM1
886.731.4313 

  Deze bouwradio beschikt over krachtige stereo 
speakers (20 watt). FM ontvangst 
met RDS zenderinformatie en 
aux-ingang voor externe MP3 
speler. Voorzien van een 
stevige beschermkooi. 

 Vermogen 20 watt

WELDKAR

Lasinverter 
MMA 1630
456.236.1930

  Ideaal voor alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden bij het lassen. Heeft  een 
netspanning van 230V en een lasstroombereik van 10 tot 160 Ampère. Zowel geschikt voor 
MMA als TIG lassen met elektroden tot wel 3,25 mm. Voorzien van een digitale ampèremeter 
voor instellen en uitlezen van de lasstroom. Spatwaterdicht, twee jaar garantie.

339,00
Incl. BTW: 410,19

85,00
Incl. BTW: 102,85

van 85,23 voor

62,00
Incl. BTW: 75,02

Aanbiedingen geldig zolang de 
voorraad strekt doch uiterlijk tot en
met 30 mei 2020. Mocht een artikel
uitverkocht zijn, dan trachten wij het
voor u opnieuw te bestellen. Deze fl yer
werd met veel zorg samengesteld, maar 
wijzigingen in prijs, model en kleur zijn 
voorbehouden. Vermelde prijzen zijn 
in euro’s excl. BTW en excl. eventuele 
verwijderingsbijdrage.  

Roman Techno
Vlechter 24
5711 LS Someren
0493-440075
info@romantechno.nl
www.romantechno.nl


