TILBUD – Lagersalg
Bernstein værktøjskufferter med eller uden værktøj til spotpris
Electronic service-kuffert PC-CONTACT 6100
Værktøjskuffert til computerteknik med det aktuelle værktøj.
Slagfast plastudførelse med aluminiumramme, støv- og regntæt. På den drejelige
og udtagelige tavle er overskueligt anbragt 65 stk. værktøjer i indstikslommer.
Bag tavlen placeret i kuffertlåget er der plads til tegninger, disketter, printkort,
måleinstrument m.v. fastholdt med gummibånd. Kuffertdækslet er foret med
skumgummi. I kuffertbunden er plads til reservedele, måle- og loddeapparat.
Højde 60 mm. Kan låses.
Pris: 3.000,Dimensioner, vægt: 460x350x170 mm, ca. 3,7 kg.
PRIS PC-CONTACT 6100 inkl. værktøj: 6.128,-

Kun 1 stk. tilbage

Electronic service-kuffert EPA 6900
Servicekuffert udført i ledende materiale for arbejde i ESD zoner, udstyret
med ESD specialværktøj. Ideel for arbejde på elektrostatiske komponenter.
Kuffert, værktøjstavler m.v. er TüV prøvet og tilfredsstiller DIN EN IEC Norm
10 00 15 afs. 5. Testet efter IEC 61340. Robust kuffert med en stabil dobbelt
alu-ramme. På to udtagelige tavler er anbragt 32 stk. værktøjer i lommer.
I kuffertdækslet er plads til tegninger m.v. i en lomme. Opdelt kuffertbund
til placering af yderligere værktøj og instrumenter.
Pris: 3.500,Dimensioner, vægt: 460x165x310 mm, ca. 5,4 kg.
PRIS EPA 6900 komplet inkl. værktøj: 7.042,Kun 1 stk. tilbage

Elektriker service-kuffert PROFI 5515
Sort ABS materiale og låg i hjortelæder. Lukkebeslag på oversiden, gennemgående
bærehåndtag for fordeling af hele belastningen over hele låget. I venstre og højre side
er 5 indstillelige remme. På bagsiden speciel plastbeslag til skruetrækkere, bor m.v.
I kuffertlåget er der 7 lommer til tænger. I midten af kufferten er der plads til
boremaskine og div. tilbehør.
Pris: 600,Dimensioner, vægt: 430x190x340 mm, ca. 6,1 kg.
PRIS PROFI 5515 uden værktøj: 1.193,-

Kun 1 stk. tilbage

Electronic service-kuffert PRAXIS 1755
Flad værktøjskuffert med speciel styling. Elegant kuffert med impact-resistant,
dobbeltsidet sort plastic. Værktøjet er fint arrangeret i 2 pivoting værkstøjstavler.
Bag tavlen placeret i kuffertlåget er der plads til tegninger. Opdelt kuffertbund til
placering af yderligere værktøj og instrumenter, 30 mm høj med rumdeler.
Dimensioner, vægt: 430x190x340 mm, ca. 6,1 kg.
Pris: 800,PRIS PRAXIS 1755 uden værktøj: 1.695,Kun 2 stk. tilbage
Kontakt os for mere information - Forbehold for mellemsalg. Kun begrænset antal. Alle priser er ex moms.

