
Bouwmaterialen
Hermans - Vermeulen nv
Langstraat 96
B-2260   Westerlo

tel  014 54 56 08
fax  014 54 55 80

email  info@hermans-vermeulen.be
websites www.hermans-vermeulen.be
  www.uniconstruct.be

1Bezoek ook onze website - www.uniconstruct.be
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Werf- en kraanlamp HQI 400W - professioneel 
•	 Professioneel spuitgietaluminium armatuur
•	 Geeft meer licht dan een 

1500W halogeenlamp (33.000 
lumen)

•	 Het licht zal door zijn kleur 
bovendien ook nog als feller 
ervaren worden.

•	 De lampen hebben een zeer 
lange levensduur. Hierdoor zijn 
deze geschikt voor het plaatsen 
in kranen, lichtmasten, ...

•	 Dikwandig spuitgietaluminium / 
zwarte kleur

•	 Gehard veiligheidsglas, 
gepolijste en geanodiseerde 
alu	reflector

•	 Degelijke bevestigingsbeugel
•	 Geleverd met lamp en 10 m 

aansluitkabel neopreen.
•	 art.: 1000194

33000
lum

en

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Kabelhaspel 40 m - 3x2,5 mm²
•	 Haspel voor gebruik op bouwplaatsen, IP 44 gekeurd
•	 Kabel: neopreen H07RN-F 3G2.5
•	 4 stopcontacten
•	 Ergonomische handgreep
•	 Thermische schakelaar

•	 40 m - art.: 1091421

* geen naamopdruk mogelijk

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

High Bay Spotlight 100W en 200W
•	 SMD LED
•	 Hoge helderheid en uniforme lichtspreiding
•	 Laag verbruik
•	 Lange levensduur door warmte-afvoer
•	 Gegoten aluminium met koellichaam
•	 Krasvrij glas

100W
art. 1154936
lumen 8.830
bescherming IP44
lichtkleur 5500K
branduren 50.000
lichtspreiding 120°
energielabel A+
gewicht 1,52 kg

200W
art. 1154937
lumen 17.850
bescherming IP44
lichtkleur 5500K
branduren 50.000
lichtspreiding 120°
energielabel A+
gewicht 3,07 kg

100W

200W

190 mm
290 mm

48
 m

m

90
 m

m

250 mm
360 mm

72
 m

m

11
4 

m
m

8830
lum

en
17850
lum

en

NIEUW
Werf- en kraanlamp LED 300W
•	 Ultraplat slagvast alu armatuur
•	 SMD LED
•	 Lichtkleur: 6000K
•	 33.000 lumen
•	 Driverless
•	 IP65
•	 Kabel neo-

preen - 12 m
•	 art.: 1149444

33000
lum

en

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

LED 300W
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WERFVERLICHTING prijzen excl. btw - geldig zolang voorraad strekt

LED bouwlamp 30W
•	 Ultraplat slagvast alu armatuur
•	 SMD LED
•	 Lichtkleur: 5000K
•	 3300 lumen
•	 Driverless
•	 IP65
•	 Kabel neopreen - 5 m
•	 art.: 1149436

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs 3300
lum

en

LED bouwlamp 50W
•	 Ultraplat slagvast alu armatuur
•	 SMD LED
•	 Lichtkleur: 5000K
•	 5500 lumen
•	 Driverless
•	 IP65
•	 Kabel neopreen - 5 m
•	 art.: 1149438

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs 5500
lum

en

LED bouwlamp 100W
•	 Ultraplat slagvast alu armatuur
•	 SMD LED
•	 Lichtkleur: 5000K
•	 11.000 lumen
•	 Driverless
•	 IP65
•	 Kabel neopreen - 5 m
•	 art.: 1149440

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs 11000
lum

en

LED straler 30W
•	 Ultraplat slagvast alu armatuur
•	 SMD LED
•	 Lichtkleur: 5000K
•	 3300 lumen
•	 Driverless
•	 IP65
•	 Kabel neopreen - 5 m
•	 art.: 1149437

3300
lum

en

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

LED straler 50W
•	 Ultraplat slagvast alu armatuur
•	 SMD LED
•	 Lichtkleur: 5000K
•	 5500 lumen
•	 Driverless
•	 IP65
•	 Kabel neopreen - 5 m
•	 art.: 1149439

5500
lum

en

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

LED straler 100W
•	 Ultraplat slagvast alu armatuur
•	 SMD LED
•	 Lichtkleur: 5000K
•	 11.000 lumen
•	 Driverless
•	 IP65
•	 Kabel neopreen - 5 m
•	 art.: 1149441

11000
lum

en

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Werflamp LED Dual 30W & 50W
•	 Zowel te gebruiken op batterij als via kabel.
•	 2 lichtstanden, waardoor u zelf de hoeveelheid 

licht kan bepalen.
•	 COB LED
•	 2 lichtstanden: 50-100%
•	 Magnetische voet
•	 Kabel neopreen - 5 m

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

2700
lum

en

30W 50W
art. 1158848 1158849
lumen 2700 4500
bescherming IP54 IP54
lichtkleur 6500K 6500K
autonomie 
met batterij 4 u 6 u

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

4500
lum

en

1 m

• Werkt op 
accu of op 

netstroom

• Magnetische 

voet

• Afzonderlijk 

opladen van 

accu

• Accu met usb-

laadfunctie

NIEUW

2,50 m
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WERFVERLICHTING prijzen excl. btw - geldig zolang voorraad strekt

LED straler 150W
•	 Ultraplat slagvast alu armatuur
•	 SMD LED
•	 Lichtkleur: 5000K
•	 16.500 lumen
•	 Driverless
•	 IP65
•	 Kabel neopreen - 5 m
•	 art.: 1149443

16500
lum

en

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Professioneel statief met nivelleer-
systeem tot 3,2 m (geschikt voor 
oneffen oppervlaktes)
•	 Nivelleersysteem: het statief is door middel van een geleidings-

strip en de waterpaslibel eenvoudig verticaal te stellen, ook op 
oneffen	terrein	-	zie	ook	op	voorpagina.

•	 Een geïntegreerde waterpaslibel voor het snel en eenvou-
dig loodrecht zetten

•	 3-delig in hoogte uitschuifbaar van 1,30 m tot 3,20 m
•	 Gewicht: 7,2 kg
•	 Geschikt voor bouwlampen, halogeenstralers en 

HQI stralers.
•	 art.: 1095811

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

LED bouwlamp 150W
•	 Ultraplat slagvast alu armatuur
•	 SMD LED
•	 Lichtkleur: 5000K
•	 16.500 lumen
•	 Driverless
•	 IP65
•	 Kabel neopreen - 5 m
•	 art.: 1149442

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs 16500
lum

en

Werf- en kraanlamp LED 300W
•	 Ultraplat slagvast alu armatuur
•	 SMD LED
•	 Lichtkleur: 6000K
•	 33.000 lumen
•	 Driverless
•	 IP65
•	 Kabel neopreen 

- 12 m
•	 art.: 1149444

33000
lum

en

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Werf- en kraanlamp LED 600W
•	 Ultraplat slagvast alu armatuur
•	 SMD LED
•	 Lichtkleur: 6000K
•	 78.000 lumen
•	 IP65
•	 Kabel neopreen - 15 m
•	 art.: 1158850

78000
lum

en

Verkrijgbaar

eind 2018

LED 600W

NIEUW
Telescopische lichtmast 3 - 6 m - professioneel
•	 Telescopische lichtmast
•	 T-stuk geschikt voor 2 of 3 lichtarmaturen
•	 Eenvoudig op te stellen met behulp van de geremde handlier.
•	 Uitschuiven van de mast met behulp van de handlier.
•	 Afmetingen frame: 150 x 150 cm.
•	 Voorzien van CE-gekeurde handlier.
•	 Geleverd met duidelijke montagehandleiding en gebruikshandleiding.
•	 Lichtmast art.: 1068454

Lichtmast 
3 tot 6 m

3 - 6 m

2x 33000
lum

en

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

NIVELLEERBAAR 

lichtstatief voor 

gebruik op oneffen 

ondergrond

3,2 m

+
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WERFVERLICHTING prijzen excl. btw - geldig zolang voorraad strekt

Halogeenstraler 400W
•	 Halogeenstraler 400W op voet
•	 Inclusief lamp 400W
•	 Voorzien van beschermrooster
•	 IP 54
•	 Kabel: neopreen - 3 m
•	 art.: 1122089

Halogeenstraler 1000W
•	 Halogeenstraler 1000W op voet
•	 Inclusief lamp 1000W
•	 Voorzien van beschermrooster
•	 IP 54
•	 Kabel: neopreen - 5 m
•	 art.: 1007119

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs 18900
lum

en
8600

lum
en

Festool LED werklamp SYSLITE DUO

•	 80 x 1,4W
•	 Lichtkleur: 5000K
•	 8000 lumen
•	 IP55
•	 Kabel neopreen - 4,8 m
•	 Gewicht: 3,40 kg

8000
lum

en

art. type leveringsomvang prijs
1145314 DUO in doos -
1145320 DUO-Plus in Systainer SYS 3 T-LOC -
1145319 DUO-Set incl. statief 150-200 cm, in Systainer SYS 3 T-LOC -

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

LED straler 50W
•	 Power LED
•	 Lichtkleur: 6500K
•	 3 standen
•	 4100 / 2500 / 950 lumen
•	 Autonomie met batterij: 3 u bij 100% / 6 u bij 

50% / 12 uur bij 20%
•	 IP65
•	 art.: 1117848

4100
lum

en

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

LED straler 20W
•	 Power LED
•	 Lichtkleur: 6500K
•	 1500 lumen
•	 Autonomie met batterij: 4 u
•	 IP65
•	 art.: 1117847

1500
lum

en

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

HQI-straler 150W professioneel op voet
•	 Dezelfde armatuur als hieronder, maar 

gemonteerd op een kantelstatief. Geeft meer 
licht dan 500W halogeenlamp. (12.000 lumen) 
Het licht zal door zijn kleur bovendien ook nog 
als feller ervaren worden.

•	 Uitgevoerd in kunststof omkasting
•	 Veiligheidsglas	en	aluminium	reflector
•	 Geleverd met HQI lamp 150W
•	 Kabel: 5 m neopreen aansluitkabel
•	 art.: 1059705

12000
lum

en

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

HQI-straler 150W professioneel voor statief
•	 Voor gebruik op lichtstatief
•	 Geeft meer licht dan 500W halogeenlamp.
•	 Het licht zal door zijn kleur bovendien ook nog als 

feller ervaren worden.
•	 Uitgevoerd in kunststof omkasting
•	 Veiligheidsglas	en	aluminium	reflector
•	 Geleverd met HQI lamp 150W (12.000 lm)
•	 Kabel: 5 m neopreen aansluitkabel
•	 art.: 1044997

12000
lum

en

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

OP = OP

OP = OP
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WERFVERLICHTING prijzen excl. btw - geldig zolang voorraad strekt

Mobiele bouwlamp 108W (3x36W)
•	 Zowel geschikt voor losstaand gebruik als op statief.
•	 Geeft	minder	schaduweffect	door	reflector,	ideaal	voor	binnenwerken.
•	 Robuuste en stootvaste behuizing en beschermkap in polycarbonaat
•	 Rubberen beschermrand rondom de behuizing
•	 2 stopcontacten 230V aan de achterzijde van de lamp
•	 Kabellengte: neopreen - 5 m
•	 Capaciteit: 3 x 36W (ca. 9000 lumen)
•	 art.: 1024056

9000
lum

en

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Werflamp LED 45W
•	 Biedt enorm veel licht en kan ook op een statief gebruikt worden.
•	 Beschikt over een soft-grip handvat voor optimaal comfort.
•	 De twee anti-slip rubbers voor- en achteraan zor-

gen ervoor dat de lamp steeds stabiel staat.
•	 SMD LED  /  Lichtkleur: 6500K
•	 3800 lumen
•	 IP54
•	 2 lichtstanden: 

50-100%
•	 2 stopcontacten 

230V aan de 
achterzijde

•	 Kabel neopreen - 3 m
•	 art.: 1128119

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

3800
lum

en

Werflamp LED 80W
•	 Uiterst schokbestendige 

behuizing en duurzaam veilig-
heidsglas

•	 Robuuste antislip-rubbervoeten
•	 Draag-/grondbeugel voor het 

plaatsen, ophangen en/of bevestigen 
op een statief

•	 SMD LED  /  Lichtkleur: 6800K
•	 7250 lumen
•	 IP54
•	 2 stopcontacten 230V aan de achterzijde
•	 Kabel neopreen - 5 m
•	 art.: 1158272

NIEUW

7250
lum

en

Professioneel lichtstatief tot 2,50 m
•	 Heavy duty, universeel statief in verzinkt staal
•	 Bevestiging M8 bouten en moeren
•	 Uitschuifbaar tot 2,50 m
•	 Gewicht: 7 kg
•	 Geschikt voor bouwlampen, halogeenstralers en 

HQI stralers.

•	 art.: 1056685

2,50 m

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Mogelijkheid tot

doorlussen van de sets

Mobiele bouwlamp 72W (2x36W)
•	 Zowel geschikt voor losstaand gebruik als op statief.
•	 Geeft	minder	schaduweffect	door	reflector,	ideaal	voor	

binnenwerken.
•	 Robuuste en stootvaste behuizing en 

beschermkap in polycarbonaat
•	 Rubberen beschermrand rondom de 

behuizing
•	 2 stopcontacten 230V aan de achter-

zijde van de lamp
•	 Kabellengte: neopreen - 5 m
•	 Capaciteit: 2 x 36W (ca. 5900 

lumen)
•	 art.: 1024055

5900
lum

en

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
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WERFVERLICHTING prijzen excl. btw - geldig zolang voorraad strekt

LED zaklamp
•	 Alu behuizing
•	 Lumen: 1030 lm
•	 Lichtkleur: 6000K
•	 Waterdicht IP 67
•	 Autonomie: 80 u
•	 4 standen: high / medium / 
low	/	flash

•	 USB oplaadbaar
•	 Afmetingen: 139 x ø 

33 mm
•	 Gewicht: 300 gram
•	 art.: 1128127

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

1030
lumen

LED zaklamp
•	 Lumen: 260 lm
•	 Lichtkleur: 6000K
•	 Waterdicht IP 68
•	 Autonomie: 12 u
•	 3 standen: high / low 
/	flash

•	 Afmetingen: 165 x 
ø 35 mm

•	 Gewicht: 300 gram
•	 art.: 1128126

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

High Low

260
lumen

Flash

Verlichting voor vaste montage 50W
•	 SMD LED / Lichtkleur: 4000K / 4000 lumen
•	 IP54
•	 Met uitschakelbare bewegingssensor:
•	 Reikwijdte: 12 m
•	 Registratiegebied: 90°
•	 Tijdinstelling: 5 sec - 4 min.
•	 Lichtsterkteregelaar: 0 - 2000 lux

•	 art.: 1149721

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs 4000
lum

en
Verlichting voor vaste montage 30W
•	 SMD LED / Lichtkleur: 4000K / 2400 lumen
•	 IP54
•	 Met uitschakelbare bewegingssensor:
•	 Reikwijdte: 12 m
•	 Registratiegebied: 90°
•	 Tijdinstelling: 5 sec - 4 min.
•	 Lichtsterkteregelaar: 0 - 2000 lux

•	 art.: 1149720

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs 2400
lum

en

LED verlichting
met bewegings- en infraroodsensor
•	 Geen elektriciteit nodig, enkel daglicht
•	 Eenvoudig te installeren
•	 7W ledlamp
•	 36 heldere led’s
•	 700 lumen
•	 5W zonnepaneel
•	 Herlaadbare batterij 8000 mAh
•	 Bewegings- en infraroodsensor
•	 3,5 meter verlengsnoer
•	 IP65
•	 art.: 1122749

LED verlichting
met bewegings- en infraroodsensor
•	 Geen elektriciteit nodig, enkel daglicht
•	 16 led’s verlichting
•	 100 lumen
•	 0,55W zonnepaneel
•	 Li-ion batterij 800 mAh
•	 Bewegings- en infraroodsensor
•	 Lichtmodus: uit, gedimd of 

helder
•	 IP65
•	 art.: 1122750

100
lum

en

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs 700
lum

en

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

LED straler voor vaste montage 30W
•	 Ultraplat aluminium armatuur
•	 SMD LED
•	 Lichtkleur: 5500K
•	 2684 lumen
•	 IP65
•	 art.: 1158867

NIEUW

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs 2684
lum

en

LED straler voor vaste montage 50W
•	 Ultraplat aluminium armatuur
•	 SMD LED
•	 Lichtkleur: 5500K
•	 4200 lumen
•	 IP65
•	 art.: 1158868

NIEUW

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs 4200
lum

en
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WERFVERLICHTING prijzen excl. btw - geldig zolang voorraad strekt

LED zaklamp waterproof
•	 PVC behuizing
•	 Lumen: 330 lm
•	 Lichtkleur: 6000K
•	 IP X4
•	 Autonomie: 25 u
•	 Afmetingen: 188 x 148 x 128 mm
•	 Gewicht: 476 gram
•	 art.: 1128129

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

330
lumen

Hoofdlamp met micro LED
•	 ABS behuizing
•	 Lumen: 350 lm
•	 IP X4
•	 Lichtbereik: 200 m
•	 5	standen:	high	/	medium	/	low	/	flash
•	 Afmetingen: 73 x 54 x 38 mm
•	 Gewicht: 198 gram
•	 art.: 1107543

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

350
lumen

LED lichtslang - oriëntatieverlichting
•	 Doorzichtige	flexibele	kunststof	slang	met	hoogwaardige	krachtige	LED’s.	Ideaal	voor	

gebruik in traphallen, gangen, signalisatie werfafsluiting bij 
verbouwing en nieuwbouw, ...

•	 Lengte slang: 11 m, 22 m of 45 m
•	 25.000 branduren
•	 60 leds per lm (voor grote lichtopbrengst)
•	 8W per lm

Voordelen: 
a) zeer laag verbruik
b)	flexibel	en	robuuste	slang,	makkelijk	te	monteren	op	werf

•	 Voor gebruik als oriëntatieverlichting in de bouw adviseren we LED-
slangen (omwille van de hogere lichtopbrengst) i.p.v. de standaard 
lichtslangen die eerder als decoratieverlichting worden gebruikt.

art. omschrijving lengte
1022010 LED lichtslang (60 leds/m) 11 m
1059694 LED lichtslang (60 leds/m) 22 m
1044019 LED lichtslang (60 leds/m) 45 m

Doorlusverlichting LED 36W
•	 Armatuur vervaardigd uit slagvast kunststof
•	 SMD Led technologie voor een goede spreiding van het licht
•	 Niet verblindend, schokbestendig
•	 Geschikt voor montage aan wand of plafond met RVS clips
•	 Lichtkleur: 4000K  /  3960 lumen
•	 Voorzien van 10 m - neopreen aansluitkabel + aangegoten stekker 230V - 3G1.5
•	 Voorzien van doorlusmogelijkheid.
•	 Te gebruiken als normale werfverlichting, of door te lussen voor traphallen, doorgangen, 

etc., ook makkelijk bij verbouwingswerken.
•	 art.: 1150373

Doorlusstekker: kabel 
neopreen 3G1.5 + 
aangegoten contra-
stekker schuko 230V 
- 16A - 3P

Aansluitkabel: 
10 m neopreen 
3G1.5 + aange-
goten stekker 
schuko 230V - 
16A - 3P

KRACHTIGE 

LED’s

720 lumen 

per meter

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Signalisatielamp + batterijen
Lampen steeds voorzien van:
•	 antidiefstalbeugel

art. omschrijving verp. prijs per stuk per 
20 st

per 
60 st

1045615 knipperlicht 20 st - - 10%
korting

- 15%
korting

- 20%
korting1045616 blokbatterij 6V 24 st -

1 doos
= 20 stuks

1 doos
= 24 stuks

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Oriëntatie-, bouwhek- & traphalverlichting

DOORLUS 5x
ACTIEPAKKET

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

DOORLUS 3x
ACTIEPAKKET

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

ACTIEPRIJS
PER STUK

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs
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WERFELEKTRO prijzen excl. btw - geldig zolang voorraad strekt

Verlengkabel 400V - met stekker en contrastekker
•	 Neopreenkabels met CEE stekker en CEE contrastekker
•	 Opgelet: prijzen geldig zolang de voorraad strekt

Losse verlengkabel - neopreen 3x2,5 mm²

 art.: 1020057  

10 m

ACTIEPRIJZEN
kabel 10 m

uw kortingen
per stuk: - 10%

per 3 stuks: - 15%
per 6 stuks: - 20%

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

art.: 1020059

40 m

ACTIEPRIJZEN
kabel 40 m

uw kortingen
per stuk: - 10%

per 3 stuks: - 15%
per 6 stuks: - 20%

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

ACTIEPRIJZEN
kabel 25 m

uw kortingen
per stuk: - 10%

per 3 stuks: - 15%
per 6 stuks: - 20%

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

art.: 1020058

25 m

actie-
prijzen *

art. omschrijving A lengte max 

m
et

 fa
se

n-
w

is
se

la
ar

normale 
prijs actieprijs

1022015 kabel 400V - 5 G 2.5 mm² 16A 25 m 16A -

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

1070102 kabel 400V - 5 G 2.5 mm² 16A 25 m 16A ja
1069766 kabel 400V - 5 G 4 mm² 32A 25 m 25A -
1070101 kabel 400V - 5 G 4 mm² 32A 25 m 25A ja
1022016 kabel 400V - 5 G 6 mm² 32A 25 m 32A -
1061503 kabel 400V - 5 G 6 mm² 32A 25 m 32A ja
1022017 kabel 400V - 5 G 10 mm² 63A 25 m 40A -
1022018 kabel 400V - 5 G 16 mm² 63A 25 m 63A -

* zolang de 
voorraad strekt

Kabelbeschermers - kabelbruggen
•	 Zware kunststof kabelbeschermers met antislip-
profiel

•	 Chemisch stabiel, zeer robuust
•	 Snel te monteren en weg te 

nemen

•	 Geschikt voor kabel en waterdarmprotectie.
•	 2 sleuven van - (b) 5,4 x (h) 3,5 cm (in deel A)
•	 2 sleuven van - ø 3,5 cm (in deel B)
•	 Voorzien	van	reflectoren	voor	‘s	nachts

Afmetingen per blok:
•	 Lengte: 80 cm 
•	 Breedte: 60 cm
•	 Hoogte: 8 cm
•	 Gewicht: +/- 30 kg

Werkwijze:
•	 De kabelbeschermers bestaan uit (A) een kabelgoot 

en (B) een zware kunststof afdekkap.
•	 De kabelgoot wordt geplaatst, de kabels worden 

hierin gelegd.
•	 De kabelbeschermers kunnen makkelijk aan 

elkaar gekoppeld worden dankzij de onderliggende 
kabelgoot.

•	 Geschikt voor de bescherming van kabels, buizen, 
darmen die liggen over toegangswegen, werfdoor-
gangen, bedrijfsterreinen, beurzen, evenementen, 
etcetera.

A

B

art. omschrijving normale
prijs

actie
per stuk

actie
per 6 st

actie 
per 12 st

1059511 zwart element - - 10%
korting

- 15%
korting

- 20%
korting1059512 geel element -

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Verlengsnoer 3 m - 3x2.5 mm² met 
kWh-teller en bedrijfsurenteller*
•	 Aansluitsnoer met een stroomteller (kWh) 

en een bedrijfsurenteller*, handig wan-
neer het nodig is het verbruik en/of de 
bedrijfsduur van toestellen te meten.

•	 Bij stroomafname bij de “buren”, 
bedrijfsduur van toestellen etc.

•	 Behuizing in slagvast kunststof, 
geïntegreerde stroom- en bedrijfsu-
renteller*

•	 * 230V: bedrijfsurenteller & stroomteller
•	 * 400V: enkel stroomteller

art. span-
ning stekker kabel lengte kWh-

teller
bedrijfsuren-

teller prijs

1088452 230V 16A-CEE 3G2,5 3 m ja ja -
1088453 400V 16A-CEE 5G2,5 3 m ja - -
1088454 400V 32A-CEE 5G4 3 m ja - -

art.: 1088452

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Teststekkers 400V - CEE aansluitingen
•	 Onmisbaar voor elke aannemer
•	 Ideaal om uw stekkers te controleren alvorens toestellen aan te sluiten

•	 De stekker geeft aan of de draaiveldrichting van uw te 
controloren stekker correct is
•  groene lamp: draaiveld correct
•  rode lamp: draaiveld foutief
••  beide lampen branden: 1 fase onderbroken

Toepassing: bij het controleren vóór het aansluiten van:
•	 Bouwkranen / 3-fasige zaagtafels
•	 3-fasige betonmolens / 3-fasige compressoren
•	 3-fasige hogedrukreinigers / gipsspuitmachines

•	 16A, 5-polig - 400V: art.: 1088455
•	 32A, 5-polig - 400V: art.: 1088456

 •  ...  L1  L2  L3  ...

 •  ...  L1  L3  L2  ...

 ••  ...  L1  L2  L3  ...X

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
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WERFELEKTRO prijzen excl. btw - geldig zolang voorraad strekt

Werfkabel met powerblock
•	 Slag- en breukvaste behuizing
•	 4 spatwaterbestendige stopcontacten met 

zelfsluitend deksels
•	 Voorzien van metalen ophanghaken 

en spanband
•	 Aan/uit indicator
•	 IP54
•	 Kabel: neopreen H07RN-F 

3G2.5 - 15 m
•	 art.: 1158267

NIEUW

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Kabelhaspel professioneel
•	 Schok- en stootbestendige behuizing
•	 Met overrolbescherming, uiterst stabiel met kabelge-

leiding op alle vier kanten
•	 Inklapbare zwengel
•	 4 spatwaterbestendige stopcontacten 

met zelfsluitend deksels
•	 Aan/uit indicator
•	 Kabel: neopreen H07RN-F 3G2.5 - 33 

m
•	 IP44
•	 art.: 1158259

NIEUW

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Kabelhaspel professioneel CEE
•	 Schok- en stootbestendige behuizing
•	 Met overrolbescherming, uiterst stabiel met 

kabelgeleiding op alle vier kanten
•	 Inklapbare zwengel
•	 2 spatwaterbestendige stopcontacten 

230V met zelfsluitend deksels
•	 1 CEE-contactdoos 400V/16A
•	 Aan/uit indicator
•	 Kabel: neopreen H07RN-F 5G2.5 - 30 m
•	 IP44
•	 art.: 1158261

NIEUW

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Verdeelblok
•	 Slag- en breukvaste behuizing
•	 4 spatwaterbestendige stopcontacten 

met zelfsluitend deksels
•	 Handige kabelhouder
•	 Verlichte schakelaar met bescherm-

kap
•	 Met bevestigingslus voor het vast-

zetten van het snoer tijdens transport
•	 IP54
•	 Kabel: neopreen H07RN-F 3G2.5 - 5 m
•	 art.: 1158265

NIEUW

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Powerblock
•	 Slag- en breukvaste behuizing
•	 4 spatwaterbestendige stopcontacten met zelfsluitend deksels
•	 Voorzien van metalen ophanghaken en spanband
•	 Aan/uit indicator
•	 IP54
•	 art.: 1158258

NIEUW

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Kabelhaspel professioneel met powerblock
•	 Schok- en stootbestendige behuizing
•	 Met overrolbescherming, uiterst stabiel met kabel-

geleiding op alle vier kanten
•	 Inklapbare zwengel
•	 4 spatwaterbestendige stopcontacten met zelfslui-

tend deksels
•	 Aan/uit indicator
•	 Kabel: neopreen H07RN-F 3G2.5 - 33 m + 5 m voor 

aansluiting op wandstopcontact
•	 IP44
•	 art.: 1158260

NIEUW

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
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WERFELEKTRO prijzen excl. btw - geldig zolang voorraad strekt

Losse stekkers en koppelstekkers
Schuko en CEE-stekkers
•	 Losse stekkers voor connectie aan kabels, alle andere soorten 

stekkers verkrijgbaar op aanvraag.

1

2

5

6

7

8

9

10
11

12

art. omschrijving V A
1 1003847 Rubber stekker 230V 16A
2 1003849 Rubber koppelstekker 230V 16A
3 1158257 Extra robuuste stekker 230V 16A
4 1158256 Extra robuuste koppelstekker 230V 16A
5 1003833 CEE stekker - 3 polig 230V 16A
6 1003835 CEE koppelstekker - 3 polig 230V 16A
7 1003837 CEE stekker - 5 polig 400V 16A
8 1003839 CEE koppelstekker - 5 polig 400V 16A
9 1003841 CEE stekker - 5 polig 400V 32A
10 1003843 CEE koppelstekker - 5 polig 400V 32A
11 1022019 CEE stekker - 5 polig 400V 63A
12 1022020 CEE koppelstekker - 5 polig 400V 63A

Adaptersnoer met stekker & CEE-contrastekker
•	 Machines, werfcontainers etc. zijn vaak uitgerust met een CEE stekker, dit korte snoer 

bezorgt u een overgang van CEE, naar standaard verlengsnoeren.
•	 Stekkers: schuko 230V - 16A  -  contrastekker 230V - 16A  - 3P
•	 3x2.5 mm² - 2 m lengte
•	 art.: 1022755

actieprijs
uw korting

per stuk: - 10%
per 10 stuks: - 15%
per 20 stuks: - 20%

Contacteer 

ons 
voor uw 

beste prijs

Aansluitkabel neopreen met aangegoten stekker
•	 Machinesnoeren neopreen H07RN-F met 

aangespoten stekker
•	 Vervang snel en makkelijk uw 

kapotte machinesnoeren

ACTIEKORTINGEN
- 10 % - 15 % - 20 %

art. omschrijving lengte prijs per stuk per 10 st per 20 st
1069697 aansluitkabel 2x1 mm² 3 m

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijs

1060379 aansluitkabel 2x1 mm² 5 m
1022024 aansluitkabel 2x1.5 mm² 3 m
1059792 aansluitkabel 2x1.5 mm² 5 m
1069698 aansluitk. / aarding 3x1.5 mm² 5 m

Verdeelblok kunststof + 3 m neopreen aansluitkabel
•	 4 stopcontacten, met grote tussenruimte en zelfsluitende deksels
•	 3 m kabel H07RN-F - 3x2,5 mm²
•	 Ingang: 230V - 16A - schuko
•	 Uitgang: 4x stopcontacten 230V - 16A
•	 Behuizing stevig PVC
•	 art.: 1069684

actieprijs
uw korting

per stuk: - 10%
per 3 stuks: - 15%
per 6 stuks: - 20%

Contacteer 

ons 
voor uw 

beste prijs

LOSSE STEKKERS

Bij ons op voorraad.

Contacteer 

ons 
voor uw 

beste prijs

Verdeelblok ABS 400V - 230V
•	 Stevige ABS stekkerblok
•	 Stekkerblok voor overgang van 400V naar 230V
•	 Ingang: CEE-stekker - 400V - 16A - 5P
•	 Uitgangen: 3x stopcontact SCHUKO - 230V - 16A 
•	 art.: 1069688

Verdeelblok ABS 400V - 16A
•	 Stevige ABS stekkerblok
•	 Stekkerblok voor splitsen naar 400V - 16A
•	 Ingang: CEE-stekker - 400V - 16A - 5P
•	 Uitgangen: 3x CEE - 400V - 16A - 5P
•	 art.: 1069689

Verdeelblok ABS 400V - 32A
•	 Stevige ABS stekkerblok
•	 Stekkerblok voor splitsen 400V naar - 32A
•	 Ingang: CEE-stekker - 400V - 32A - 5P
•	 Uitgangen: 3x CEE - 400V - 32A - 5P 
•	 art.: 1069690

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Verdeelblok kunststof IP 44
•	 Slag- en breukvaste behuizing
•	 5 stopcontacten in 45° stand, met grote tussenruimte en zelfsluitende deksels + aan-uit 

schakelaar
•	 2 m kabel 3x2,5 mm²
•	 art.: 1003829

actieprijs
uw korting

per stuk: - 10%
per 3 stuks: - 15%
per 6 stuks: - 20%

Contacteer 

ons 
voor uw 

beste prijs

Powerblock IP 44
•	 Slag- en breukvaste behuizing in kunststof
•	 4 stopcontacten in 45° stand, met zelfsluitende deksels
•	 Inklapbare metalen ophanghaak 
•	 5 m kabel 3x2,5mm²
•	 art.: 1003827

actieprijs
uw korting

per stuk: - 10 %
per 3 stuks: - 15 %
per 6 stuks: - 20 %

Contacteer 

ons 
voor uw 

beste prijs

Verlengsnoer met verliesstroomschakelaar 10mA
•	 Aansluitsnoer	met	differentieelbeveiliging	10	mA,	deze	schakelaar	schakelt	de	spanning	uit	

op het moment dat een onder- of overspanning is opgetreden. Ook bij een spanning over 
de aardleiding schakelt de schakelaar uit.

•	 Dit (tussen)snoer wordt vaak gebruikt wan-
neer men werkt in vochtige ruimtes

•	 Kabel: neopreen H07RN-F 3x1.5mm²
•	 Lengte kabel: 1,5 m
•	 art.: 1069683

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

3 4
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WERFELEKTRO prijzen excl. btw - geldig zolang voorraad strekt

Kabelhaspel professioneel PUR kabel
•	 Haspel voor gebruik op bouwplaatsen, IP44 gekeurd
•	 Kabel: PUR kabel H07BQ-F 3G2.5
•	 Gepatenteerde kabelgeleider tegen vastlopen
•	 3 stopcontacten met zware klepdeksels, afzonderlijk uitneembaar
•	 Haspel uit stootbestendig, massief kunststof
•	 VDE veiligheidssysteem tegen overhitting

•	 25 m - art.: 1063463
•	 40 m - art.: 1029034

ACTIE
NAAMOPDRUK
mogelijk vanaf

6 stuks *

Kabelhaspel professioneel 3x2,5 mm²
•	 Haspel voor gebruik op bouwplaatsen, IP44 gekeurd
•	 Kabel: neopreen H07RN-F 3G2.5
•	 Gepatenteerde kabelgeleider tegen vastlopen
•	 3 stopcontacten met zware klepdeksels, afzonderlijk uitneembaar
•	 Haspel uit stootbestendig, massief kunststof
•	 VDE veiligheidssysteem tegen overhitting

•	 25 m - art.: 1021717
•	 40 m - art.: 1021718

Haspels professioneel
haspel 25 m
haspel 40 m
uw kortingen

per stuk - 15% korting
per 6 
stuks

 - 15% korting +
gratis naamopdruk

per 12 
stuks

- 20% korting + 
gratis naamopdruk

Contacteer 

ons 
voor uw 

beste prijs
Contacteer 

ons 
voor uw 

beste prijs

ACTIE
NAAMOPDRUK
mogelijk vanaf

6 stuks *

Soorten kabel en de actie GRATIS NAAMOPDRUK
Bij het kiezen van uw kabels of haspels maakt u best 
eerst een keuze van de kabelsoort. Voor gebruik 
op de bouwplaats heeft u de keuze uit de neopreen 
kabel, of de extreem sterke PUR kabel.

(A) Kabel neopreen H07RN-F
Op bouwplaatsen is het verplicht haspels of kabels 
te gebruiken van minimum 3G2.5 
Kabel neopreen: H07RN-F

(B) PUR kabel: H07BQ-F
Dé kabel voor gebruik in extreme en ruwe omstandigheden.
Kenmerken:
•	 Poly-urethaan kabel+, ideaal voor extreem ruw gebruik
•	 Extreem sterk, breuk- en snijvast, bijzonder slijtvast, maar toch zeer 
flexibel

•	 Weer-, olie-, zuur-, microben en UV-bestendig
•	 Bestand tegen situaties waarin de kabel gekneld kan worden, passage van voertuigen, etc.
•	 Toelaatbaar van -40°C tot +90°C
•	 Oranje veiligheidskleur valt op op de werf
•	 Ook deze kabel kan je verkrijgen met naamopdruk

(B) PUR kabel
H07BQ-F

(A) neopreen kabel
H07RN-F

GRATIS KABELOPDRUK
(afname afhankelijk per artikel)

De kabel wordt over de hele lengte 
bedrukt met bv. uw 

firmanaam & telefoonnummer. 
Ideaal tegen diefstal.

ACTIE
kabel + haspels
met GRATIS

NAAMOPDRUK

Losse verlengkabel PUR kabel
Dé kabel voor gebruik in extreme en ruwe omstandigheden.
Kenmerken:
•	 Poly-urethaan kabel, ideaal voor extreem ruw gebruik
•	 Zeer	sterk,	breuk-	en	snijvast,	bijzonder	slijtvast,	maar	toch	zeer	flexibel.	
•	 Weer-, olie-, zuur-, microben en UV-bestendig
•	 Bestand tegen situaties waarin de kabel gekneld kan worden, passage van voertuigen, etc.
•	 Toelaatbaar van -40°C tot +90°C
•	 Oranje veiligheidskleur valt op op de werf
•	 Ook deze kabel kan je verkrijgen met naamopdruk ACTIE

NAAMOPDRUK
mogelijk vanaf

6 stuks *

Haspels PUR kabel
haspel 25 m
haspel 40 m
uw kortingen

per stuk - 15% korting
per 6 
stuks

 - 15% korting +
gratis naamopdruk

per 12 
stuks

- 20% korting + 
gratis naamopdruk

Contacteer 

ons 
voor uw 

beste prijs
Contacteer 

ons 
voor uw 

beste prijs

Losse PUR kabel
kabel 25 m
kabel 50 m
uw kortingen

per stuk - 10% korting
per 3 st - 15% korting

per 6 
stuks

 - 15% korting +
gratis naamopdruk

per 12 
stuks

- 20% korting + 
gratis naamopdruk

Contacteer 

ons 
voor uw 

beste prijs
Contacteer 

ons 
voor uw 

beste prijs

•	 25 m - art.: 1069678
•	 50 m - art.: 1069679 * actie opdruk geldig vr mix van art. 1063463 en art. 1029034

* actie opdruk geldig vr mix van art. 1021717 en art. 1021718

Kabelhaspel dakwerker / steigerwerken
•	 BRETEC = Afrollen met de stekkers van de haspel ingeplugd. Je kan haspel laten staan en 

gaat met stekker de steiger of het dak op.
•	 Haspel voor bouwplaatsen, IP44 gekeurd, zwengel voor op- en afrollen
•	 Contactdoos met 4 stopcontacten aan uiteinde voor het inpluggen van verschillende machi-

nes op de stelling, of dak. Contactdoos voorzien van metalen haak.
•	 Voorzien van 40 m kabel - 3G2.5mm².

•	 40 m - art.: 1059707

* geen naamopdruk mogelijk

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Kabelhaspel “BROBUSTA BRETEC” - 3G2,5
•	 BRETEC = Afrollen met de stekkers van de machines ingeplugd. Haspel voor bouwplaat-

sen, IP44 gekeurd, zwengel voor op- en afrollen
•	 4 stopcontacten met klepdeksel
•	 Duo safety system tegen thermische overhitting. Solide, praktisch en makkelijk te dragen. 

Nooit knellingen van het snoer tussen trommel en frame.

•	 25 m - art.: 1000502 
•	 40 m - art.: 1000504

* geen naamopdruk mogelijk

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
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Doorluskasten 32A
•	 Robuuste doorluskast in volrubber omkasting op verhoogd verzinkt stalen frame. Kan 

natuurlijk ook dienen als 
eindkast

•	 Voorzien van verliesstroom-
schakelaar

•	 C1 en C2 voorzien van 
omkeerschakelaar 3x230 
/400V

in: 400V - 32A (5-polig)
doorlus: 400V - 32A (5-polig)
uit: zie tabel / alles afgezekerd

aansluitingen type C3
art. 1059638

type C1
art. 1000512

type C2
art. 1000514

DOORLUS 32A 1 x 1 x 1 x
stopcontact  230V - 3p - 16A 6 x 6 x 4 x

stopcontact CEE 230V - 3p - 16A - - 2 x
stopcontact CEE 400V - 5p - 32A 2 x 2 x 2 x

omkeerschakelaar 230 / 400V nee ja ja
NORMALE PRIJS Contacteer ons 

voor uw 
beste prijsACTIEPRIJZEN

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Doorluskasten 63A
•	 Robuuste doorluskast in 

volrubber omkasting op 
verhoogd verzinkt stalen 
frame.  

•	 Kan natuurlijk ook dienen 
als eindkast

•	 Voorzien van verliesstroom-
schakelaar

•	 Voorzien van omkeerscha-
kelaar 3x230 - 3x400V

•	 Alle uitgangen afgezekerd

in:
•	 400V - 63A (5-polig)
doorlus: 
•	 400V - 63A (5-polig)
uit:
•	 aansluitingen: zie tabel
•	 alles afgezekerd

aansluitingen type M3
art. 1059640

type M4
art. 1059641

type M1
art. 1059639

type M2
art. 1055195

DOORLUS 63A 1 x 1 x 1 x 1 x
stopcontact  230V - 3p - 16A 6 x 12 x 6 x 6 x

stopcontact CEE 400V - 5p - 16A 1 x - 1 x 4 x
stopcontact CEE 400V - 5p - 32A 2 x 2 x 2 x 2 x
stopcontact CEE 400V - 5p - 63A - - 1 x -

NORMALE PRIJS Contacteer ons 
voor uw 

beste prijsACTIEPRIJZEN

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Eindkast 32A in volrubber
•	 Robuuste volrubber verdeelkast (type: 

eindkast)
•	 Slagvast, olie-, uv- en zuurbestendig
•	 Op rubberen voetjes, lange levensduur
•	 Handig te koppelen aan een doorluskast 

of aan de tellerkast. Dubbel geïsoleerd, 
standaard IP44

•	 Voorzien van verliesstroomschakelaar
•	 2 x zekering 2p - 16A 

in:
•	 ingang: 400V - 5p - 32A
uit:
•	 4 x stopcontact 230V - 3p - 16A
•	 2 x stopcontact CEE 400V - 5p - 32A

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

art.: 1000510

Afsluitbare startkast 16A met KWH - teller.
Handig wanneer er op de werf 
nog geen stroom aanwezig is. De 
startkast kan bij de “buren” worden 
geplaatst  als u overeenkomt dat u bij 
hen stroom afneemt. Na de werken 
kan u de tellerstand opnemen en 
op die manier de door u verbruikte 
stroom vergoeden. Handig bij verbou-
wingswerken waarbij de stroom moet 
worden afgesloten, of bij nieuwbouw-
werken waar er nog geen stroom op 
de werf aanwezig is, of nog geen 
tijdelijke aansluiting werd geplaatst. 

Voorzien van:
•	 verliesstroomschakelaar
•	 stopcontacten per 3 afgezekerd 16A
•	 1x kWh - meter met analoge display
in:
•	 2 m kabel 3G2.5 - 230V
uit: 
•	 6 x stopcontact 230V - 3p - 16A

art.: 1059636

Doorluskasten 125A
•	 Robuuste doorluskast in volrubber omkasting op verhoogd verzinkt stalen frame.  
•	 Kan natuurlijk ook dienen als eindkast
•	 Voorzien van verliesstroomschakelaar
•	 Alle uitgangen afgezekerd
in:
•	 400V - 125A (5-polig)
doorlus: 
•	 400V - 125A (5-polig)
uit:
•	 aansluitingen: zie tabel
•	 alles afgezekerd

aansluitingen type M5
art. 1059642

DOORLUS 125A 1 x
stopcontact  230V - 3p - 16A 6 x

stopcontact CEE 400V - 5p - 16A -
stopcontact CEE 400V - 5p - 32A 4 x
stopcontact CEE 400V - 5p - 63A 2 x

Contacteer ons voor 

een offerte voor de 

gewenste verdeelkast.

ACTIEPRIJZEN

Eindkasten 16A en 32A in kunststof
Handige stroomverdeelkast uit slagvast kunststof, met kabelwikkelsysteem 
en handvat.

Eindkast Stecky 16A: art.: 1022022
in: 2 m kabel met 380V-16A stekker
uit: 4 x 220V - 16A en 2 x 380V-16A

Eindkast Stecky 32A: art.: 1022023
in: 4 m kabel met 380V-32A stekker
uit: 4 x 220V - 16A en 1 x 380V - 16A  en 1 x 380V - 32A
beveiliging: 1 x 3p - 16A / 2 x 1p - 16A 
+ verliesstroomschakelaar

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Verdeelblok volrubber - 230V met
verliesstroomschakelaar 30mA
•	 Verdeelblok: stevige volrubber omkasting
•	 Ingang: 230V - 16A 
•	 Uitgang: 4 stopcontacten 230V - 16A
•	 Beveiliging: verliesstroomschakelaar van 30 mA
•	 230V - 16A - schuko - art.: 1069685

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
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Werftellerkasten 32A / 63A “standaard” in frame
•	 Standaard werftellerkast in stevig polyester 

uitvoering
•	 Type met frame: volledig ingebouwd in warm 

verzinkt frame dat de werftellerkast volledig 
beschermt.

Steeds voorzien van:
•	 netkeuzeschakelaar achter verzegelbaar venster
•	 aardingsonderbreker
•	 scheidingsschakelaar
•	 verliesstroomschakelaar + zekeringen
•	 aansluitmodule 25x60

•	 art. 1069750 : standaard 32A in frame
•	 art. 1069751 : standaard 63A in frame

Aardingspinnen + aansluitkabel
•	 Aardingspin 1m + kabel 

voor aarden van de werf-
tellerkast

•	 Uitbreidingspin van 1m. 
Indien de aardingsweer-
stand niet laag genoeg is 
met 1 pin, kan met behulp 
van uitbreidingspinnen de 
gewenste weerstand bereikt worden.

•	 art. 1044881 : aardingspin + kabel
•	 art. 1044882 : uitbreidingspin + kabel

Werftellerkasten “standaard” 32A / 63A
•	 Standaard werftellerkast in stevig polyester uitvoering
•	 Standaard: kan makkelijk bevestigd worden tegen de muur

Steeds voorzien van:
•	 netkeuzeschakelaar achter verzegelbaar venster
•	 aardingsonderbreker
•	 scheidingsschakelaar
•	 verliesstroomschakelaar + zekeringen
•	 aansluitmodule 25x60

•	 art. 1011419 : standaard 32A
•	 art. 1011421 : standaard 63A

type standaard 32A 63A
stopcontacten 230V - 3p - 16A 2 x 2 x
stopcontacten CEE 400V - 5p - 16A 1 x -
stopcontacten CEE 400V - 5p - 32A 1 x 1 x
stopcontacten CEE 400V - 5p - 63A - 1 x

Contacteer ons voor 

een offerte voor de 

gewenste tellerkast.

ACTIEPRIJZEN

Werftellerkasten “standaard” 32A / 63A op voet
•	 Standaard werftellerkast in stevig polyester uitvoering
•	 Op voet: stevig warm verzinkt onderstel

Steeds voorzien van:
•	 netkeuzeschakelaar achter verzegelbaar venster
•	 aardingsonderbreker
•	 scheidingsschakelaar
•	 verliesstroomschakelaar + zekeringen
•	 aansluitmodule 25x60

•	 art. 1011420 : standaard 32A op voet
•	 art. 1011422 : standaard 63A op voet

Werftellerkasten “extra” 32A / 63A
•	 Zeer complete werftellerkast in stevig polyester uitvoering
•	 Kan makkelijk bevestigd worden tegen de muur

Steeds voorzien van:
•	 netkeuzeschakelaar achter verzegelbaar venster
•	 aardingsonderbreker
•	 scheidingsschakelaar
•	 verliesstroomschakelaar + zekeringen
•	 aansluitmodule 25x60

•	 art. 1029352 : werftellerkast extra 32A
•	 art. 1023145 : werftellerkast extra 63A

Werftellerkasten “extra” 32A / 63A in frame
•	 Zeer complete werftellerkast in stevig polyester 

uitvoering
•	 Type met frame: volledig ingebouwd in warm 

verzinkt frame dat de werftellerkast volledig 
beschermt.

Steeds voorzien van:
•	 netkeuzeschakelaar achter verzegelbaar venster
•	 aardingsonderbreker
•	 scheidingsschakelaar
•	 verliesstroomschakelaar + zekeringen
•	 aansluitmodule 25x60

•	 art. 1029035 : werftellerkast extra 32A in frame
•	 art. 1013258 : werftellerkast extra 63A in frame

Werftellerkasten “extra” 32A / 63A op voet
•	 Zeer complete werftellerkast in stevig polyester uitvoering
•	 Op voet: stevig warm verzinkt onderstel

Steeds voorzien van:
•	 netkeuzeschakelaar achter verzegelbaar venster
•	 aardingsonderbreker
•	 scheidingsschakelaar
•	 verliesstroomschakelaar + zekeringen
•	 aansluitmodule 25x60

•	 art. 1069752 : werftellerkast extra 32A op voet
•	 art. 1069753 : werftellerkast extra 63A op voet

type extra extra
32A

extra
63A

stopcontacten 230V - 3p - 16A 4 x 4 x
stopcontacten CEE 230V - 3p - 16A 2 x 2 x
stopcontacten CEE 400V - 5p - 16A 1 x 1 x
stopcontacten CEE 400V - 5p - 32A 1 x 1 x
stopcontacten CEE 400V - 5p - 63A - 1 x

type extra
op voet

extra
32A

extra
63A

stopcontacten 230V - 3p - 16A 4 x 4 x
stopcontacten CEE 230V - 3p - 16A 2 x 2 x
stopcontacten CEE 400V - 5p - 16A 1 x 1 x
stopcontacten CEE 400V - 5p - 32A 1 x 1 x
stopcontacten CEE 400V - 5p - 63A - 1 x

type standaard
op voet 32A 63A

stopcontacten 230V - 3p - 16A 2 x 2 x
stopcontacten CEE 400V - 5p - 16A 1 x -
stopcontacten CEE 400V - 5p - 32A 1 x 1 x
stopcontacten CEE 400V - 5p - 63A - 1 x

type standaard
in frame 32A 63A

stopcontacten 230V - 3p - 16A 2 x 2 x
stopcontacten CEE 400V - 5p - 16A 1 x -
stopcontacten CEE 400V - 5p - 32A 1 x 1 x
stopcontacten CEE 400V - 5p - 63A - 1 x

type extra
in frame

extra
32A

extra
63A

stopcontacten 230V - 3p - 16A 4 x 4 x
stopcontacten CEE 230V - 3p - 16A 2 x 2 x
stopcontacten CEE 400V - 5p - 16A 1 x 1 x
stopcontacten CEE 400V - 5p - 32A 1 x 1 x
stopcontacten CEE 400V - 5p - 63A - 1 x

Werftellerkast 125A
•	 Werftellerkasten vanaf 125A kunnen op aanvraag geproduceerd worden.
•	 Hieronder staat een typevoorbeeld.

Steeds voorzien van:
•	 netkeuzeschakelaar achter verzegelbaar venster
•	 aardingsonderbreker
•	 scheidingsschakelaar
•	 verliesstroomschakelaar + zekeringen
•	 aansluitmodule 25x60

type 125A
stopcontacten 230V - 3p - 16A 6 x
stopcontacten CEE 400V - 5p - 32A 1 x
stopcontacten CEE 400V - 5p - 63A 1 x
stopcontacten CEE 400V - 5p - 125A 1 x

Contacteer ons voor 

een offerte voor de 

gewenste tellerkast 

op maat.

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
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WERFELEKTRO prijzen excl. btw - geldig zolang voorraad strekt

Stroomgroep EUROPOWER 44kVA-versie BOUW
•	 Supergeluidsge-

dempte stroom-
groep 44kVA

•	 Brandstoftank 90 
liter - brandstof-
pomp 12V en 
waterafscheider

•	 Standaard bedie-
ningspaneel

•	 Geleverd met 
aardlekscha-
kelaar en 
aardingspin.

Uitgangen:
•	 230V - 2 x schuko / 1 x 16A - 3p / 1 x 32A - 3p
•	 400V - 1 x 32A - 5p / 1 x 63A - 5p
•	 Alternator: Mecc Alte ECP32-3S/4 ~ borstelloos
•	 Motor: Kubota V3800DIT - Diesel - 1500 t.p.m. - 4 cilinders - watergekoeld
•	 *Productietermijn: 4 weken - groep kan naar keuze uitgebreid worden met extra opties

Europower 44 kVA

versie BOUW*

contacteer ons

voor de actieprijs

+ GRATIS

LICHTMAST 3-6 m

+ 2 HQI lampen

zie pag. 16

Benzinestroomgroep EUROPOWER - 230V / 3kVA
•	 Uitgerust met een uiterst duurzame Honda motor
•	 Alternator met hoog rendement & lange levensduur
•	 Oliepeilbeveiliging tegen droogdraaien
•	 2x stopcontacten & overbelastingszekering

EP3300
Alternator

art. 1059699
max. vermogen 3 kVA
cont. vermogen 2,7 kVA
continu stroom 12 A

stopcontacten 2 stopcontacten
230V - 16A

Motor

type Honda GX200
5,5 PK - 3000 t.p.m.

tank 3,1 liter
autonomie 
(75% belasting) 2,4 u

Frame
afmetingen (lxbxh) 58 x 42 x 44 cm
gewicht 42 kg

+ GRATIS

onderhoudskit

(luchtfilter + bougie)

Benzinestroomgroep EUROPOWER - 230V / 6kVA

EP6000
Alternator

art. 1059701
max. vermogen 6 kVA
cont. vermogen 5,4 kVA
continu stroom 23 A

stopcontacten 2 stopcontacten
230V - 16A

Motor

type Honda GX390
11 PK - 3000 t.p.m.

tank 6,1 liter
autonomie 
(75% belasting) 2,5 u

Frame
afmetingen (lxbxh) 83 x 51 x 56 cm
gewicht 75 kg

+ GRATIS

onderhoudskit

(luchtfilter + bougie)

Benzinestroomgroep EUROPOWER - 230V / 4kVA
•	 Uitgerust met een uiterst duurzame Honda motor
•	 Alternator met hoog rendement & lange levensduur
•	 Oliepeilbeveiliging tegen droogdraaien
•	 2x stopcontacten & overbelastingszekering

EP4100
Alternator

art. 1059700
max. vermogen 4 kVA
cont. vermogen 3,6 kVA
continu stroom 16 A

stopcontacten 2 stopcontacten
230V - 16A

Motor

type Honda GX270
8 PK - 3000 t.p.m.

tank 5,3 liter
autonomie 
(75% belasting) 2,7 u

Frame
afmetingen (lxbxh) 77 x 51 x 56 cm
gewicht 60 kg

+ GRATIS

onderhoudskit

(luchtfilter + bougie)

Stroomgroep EUROPOWER - 230V / 10kVA
•	 Supergeluidsgedempte stroomgroep 10kVA
•	 Max. vermogen: 10 kVA
•	 Cont. vermogen: 9 kVA
•	 Cont. stroom: 39 A
•	 Tank: 25 liter
•	 Autonomie (75% belas-

ting): 8,1 uur
•	 Afmetingen: 138 x 64 x 

68 cm
•	 Gewicht: 345 kg

Uitgangen:
•	 230V - 1 x schuko / 1 x 

16A - 3p / 1 x 32A - 3p
•	 Alternator: Mecc Alte S20F-200/A ~ borstelloos
•	 Motor: Kubota D722 - Diesel - 3000 t.p.m. - 3 cilinders - watergekoeld

Infraroodstraler MASTER XL61
•	 Brandstof: diesel
•	 Gewicht: 19 kg
•	 230 V - 50 Hz
•	 14600 Kcal/u / 17kW
•	 Tank: 11 liter
•	 Autonomie: 7u
•	 art.: 1149458

Warmeluchtblazer MASTER INDUSTRIE B150CED
•	 Direct gestookte heater voor bouwplaatsen. 
•	 Brandstof: petroleum / diesel
•	 Afmetingen: 102 x 46 x 48 cm
•	 Gewicht: 25 kg
•	 230V - 2A
•	 Luchtverplaatsing: 

900 m³ / uur
•	 38000 Kcal/h / 

44kW
•	 Tank: 43 liter
•	 art.: 1023225

art.: 1090757

Benzinestroomgroep EUROPOWER - 230V / 7kVA

EP7000
Alternator

art. 1060512
max. vermogen 7 kVA
cont. vermogen 5,6 kVA
continu stroom 26 A

stopcontacten

2 stopcontacten
230V - 16A

1 stopcontact CEE 
230V - 32A

Motor

type Honda GX390
11 PK - 3000 t.p.m.

tank 6,1 liter
autonomie 
(75% belasting) 2,3 u

Frame
afmetingen (lxbxh) 83 x 51 x 56 cm
gewicht 85 kg

+ GRATIS

onderhoudskit

(luchtfilter + bougie)

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
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WERFELEKTRO prijzen excl. btw - geldig zolang voorraad strekt

Bouwdroger DRYFAST DF400
•	 Ideaal voor het versnellen van het droog-

proces, wanneer verschillende bouwwerk-
zaamheden elkaar snel opvolgen. Indien 
gecombineerd met elektrische kachels en 
ventilatoren wordt het vocht nog sneller uit de 
lucht gehaald.

DF400
art. 1000406
spanning 230V
vermogen 1400W
compressor schroefcompressor
ruimtes tot 400 m³
luchtverpl. 420 m³/u
max. cap. 75 l./u
normaal

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijsactieprijs

Bouwdroger DRYFAST DF800
•	 Ideaal voor het versnellen van het droogproces, 

wanneer verschillende bouwwerkzaamheden elkaar 
snel opvolgen. Indien gecombineerd met elektrische 
kachels en ventilatoren wordt het vocht nog sneller uit 
de lucht gehaald.

DF800
art. 1000408
spanning 230V
vermogen 2100W
compressor schroefcompressor
ruimtes tot 800 m³
luchtverpl. 940 m³/u
max. cap. 150 l./u
normaal

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijsactieprijs

- 20%
KORTING

OOK TE HUUR

Elektrische kachel Professional TEH 100

•	 De kachel zorgt voor een geleidelijke opwarming van de lucht in de woning in aanbouw.
•	 2 doelen: 

a) vorstvrij houden van ruimtes
b) indien gecombineerd met 
bouwdrogers zorgen deze kachels 
dat bouwdrogers sneller hun werk 
doen. Zorgt ervoor dat droogproces-
sen van mortel, specie en lijmen 
geleidelijk verlopen en uitharden. 
Dus voorkomt scheurvorming.

TEH 100
art. 1106430
spanning 400V
vermogen 18.000W
luchtverpl. 1440 m³/u
thermostaat optioneel
normaal

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijsactieprijs

Elektrische kachel Professional TEH 30 T

•	 De kachel zorgt voor een geleidelijke opwarming van de lucht in de woning in aanbouw.
•	 2 doelen: 

a) vorstvrij houden van ruimtes
b) indien gecombineerd met bouwdrogers 
zorgen deze kachels dat bouwdrogers 
sneller hun werk doen. Zorgt ervoor dat 
droogprocessen van mortel, specie en 
lijmen geleidelijk verlopen en uitharden. 
Dus voorkomt scheurvorming.

TEH 30 T
art. 1106428
spanning 230V
vermogen 3300W
luchtverpl. 185 m³/u
thermostaat ja
normaal

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijsactieprijs

Elektrische kachel Professional TEH 70

•	 De kachel zorgt voor een geleidelijke opwarming van de lucht in de woning in aanbouw.
•	 2 doelen: 

a) vorstvrij houden van ruimtes
b) indien gecombineerd met 
bouwdrogers zorgen deze kachels 
dat bouwdrogers sneller hun werk 
doen. Zorgt ervoor dat droogproces-
sen van mortel, specie en lijmen 
geleidelijk verlopen en uitharden. 
Dus voorkomt scheurvorming.

TEH 70
art. 1106429
spanning 400V
vermogen 12.000W
luchtverpl. 995 m³/u
thermostaat optioneel
normaal

Contacteer ons 
voor uw 

beste prijsactieprijs

- 20%
KORTING

- 20%
KORTING

- 20%
KORTING

Keramische kachel 3kW
•	 Draagbare keramische kachel in degelijk metalen geelgelakte behuizing, voorzien van 
kunststof	handgreep.	Met	PTC	technologie	(positieve	temperatuur	coëfficient).	Dit	betekent	
o.a. een snelle opwarming 
en lange levensduur van de 
kachel. Ideale oplossing voor het 
verwarmen van werkplaatsen. 
De kachels zijn uitgerust met 
thermostaat en oververhittings-
beveiliging.

•	 Spanning: 230V
•	 Vermogen: 3000W
•	 2 standen: 1500 - 3000W
•	 Thermostaat
•	 Oververhittingsbeveiliging

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

art.: 1118238

Elektrische kachels Basic

2 kW

3,3 kW

Basic 2 kW Basic 3,3 kW Basic 5 kW
art. 1117849 1117850 1117851
spanning 230V 230V 400V
vermogen 2000W 3300W 5000W
standen 3 2 2
thermostaat ja ja ja
oververhittings-
beveiliging ja ja ja

normaal
Contacteer ons 

voor uw 
beste prijsactieprijs

5 kW



Deze brochure richt zich uitsluitend tot personen, bedrijven en instellingen die de aangekochte 
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zich niet tot particulieren. Prijzen excl. 21% btw, excl. bebat, excl. recupel en zonder verbintenis.
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Verzinkte lichtmast telescopisch 5-delig 12 meter
+ 2x 400W HQI lamp alu professioneel
•	 5-delige uitschuifbare (telescopische) lichtmast 

die veilig is op te stellen
•	 Ballast op frame min. 1000 kg frame 

ideaal voor montage op stelconplaat
•	 Frame voorzien van lepelogen, mak-

kelijk te transporteren met vorkheftruck
•	 Het geheel is volbad verzinkt
•	 T-stuk is geschikt voor 2 of 3 halogeen arma-

turen
•	 Uitschuiven mast middels geremd lierwerk
•	 Frame afmeting 196 x 196 cm uitgevoerd 

met schoren
•	 Deze lichtmast is vanwege zijn afmetingen 

ideaal voor transport op aanhanger of open 
laadbak

•	 CE gekeurde handlier tot 800 kg
•	 Geleverd incl. 2 x 400W HQI lamp (professioneel) 

+ 10 m kabel

•	 Lichtmast art.: 1088438
•	 Lampen 2x art.: 1000194

+

+

2x 33000
lum

en

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Telescopische lichtmast 3 - 6 m
+ 2x 400W HQI lamp alu - professioneel
•	 Telescopische lichtmast
•	 Geleverd incl. 2 x 400W HQI lamp (professioneel) + 10 m 

kabel
•	 T-stuk geschikt voor 2 of 3 lichtarmaturen
•	 Eenvoudig op te stellen met behulp van de geremde handlier.
•	 Uitschuiven van de mast met behulp van de handlier.
•	 Afmetingen frame: 150 x 150 cm.
•	 Voorzien van CE-gekeurde handlier.
•	 Geleverd met duidelijke montagehandleiding en gebruikshandleiding.

•	 Lichtmast art.: 1068454
•	 Lampen 2x art.: 1000194

Lichtmast 
3 tot 6 m

3 - 6 m

++

2 x 400W HQI
lampen alu -
professioneel

2x 33000
lum

en

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs
Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Professioneel lichtstatief tot 2,50 m
•	 Heavy duty, universeel statief in verzinkt staal
•	 Bevestiging M8 bouten en moeren
•	 Uitschuifbaar tot 2,50 m
•	 Gewicht: 7 kg
•	 Geschikt voor bouwlampen, halogeenstralers en 

HQI stralers.

•	 art.: 1056685

2,50 m

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

Professioneel statief met nivelleersysteem tot 3,2 m 
(geschikt voor oneffen oppervlaktes)
•	 Nivelleersysteem: het statief is door middel van een geleidingsstrip en de waterpaslibel 
eenvoudig	verticaal	te	stellen,	ook	op	oneffen	terrein	-	zie	ook	op	voorpagina.

•	 Een geïntegreerde waterpaslibel voor het snel en eenvoudig loodrecht zetten
•	 3-delig in hoogte uitschuifbaar van 1,30 m tot 3,20 m
•	 Gewicht: 7,2 kg
•	 Geschikt voor bouwlampen, halogeenstralers en 

HQI stralers.

•	 art.: 1095811

3,2 m

NIVELLEERBAAR 

lichtstatief voor 

gebruik op oneffen 

ondergrond

Contacteer ons 

voor uw 

beste prijs

geïntegreerde 

waterpaslibel


