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De 4tecx ladders voldoen aan de Warenwet en NEN
2484 en EN 131. De 4tecx trappen voldoen aan de
Warenwet en NEN 2484.

MEGA
DEAL

Reformladder 2-delig
vanaf

349,00

Reformladders
2- en 3-delig
•
•
•
•
•
•
•

Voor professioneel gebruik (Arbo)
Vuilafstotend
Voorzien van stabiliteitsbalk
Extra stevig
Grote anti-slip voeten
Belastbaar tot 150 kg
5 jaar fabrieksgarantie

vanaf

475,00

Art. nr.

Aantal treden

Actieprijs

■ 4041000303

2 x 12 treden

349,00

■ 4041000316

2 x 14 treden

399,00

Reformladder 3-delig
Art. nr.

Aantal treden

Actieprijs

■ 4041000329

3 x 10 treden

475,00

■ 4041000342

3 x 12 treden

549,00

Uw voordeel: 20%
Trap enkel oploopbaar

Trap dubbel oploopbaar

Art. nr.

Aantal treden

Actieprijs

Art. nr.

Aantal treden

Actieprijs

■ 4041000103

1 x 3 treden

00

149,

■ 4041000167

2 x 3 treden

169,00

■ 4041000119

1 x 4 treden

165,00

■ 4041000183

2 x 4 treden

189,00

■ 4041000135

1 x 5 treden

179,00

■ 4041000199

2 x 5 treden

225,00

■ 4041000151

1 x 6 treden

199,

■ 4041000215

2 x 6 treden

255,00

■ 4041000156

1 x 7 treden

229,00

■ 4041000220

2 x 7 treden

289,00

■ 4041000159

1 x 8 treden

269,00

■ 4041000225

2 x 8 treden

319,00

■ 4041000228

2 x 10 treden

395,00

00

vanaf

149,00

12 kokers Constructielijm Expresse
•
•
•
•

310 ml
Bruin (houtkleur)
Bruisend
15 minuten klemmen

■ Art. nr. 4024000123

DOOS

VOORDEEL

79,00

vanaf

169,00

Diamantzaagblad
universeel
•
•
•
•

Voor gebruik zonder waterkoeling
10 mm segment hoogte
Geluidsarme kern
Geschikt voor het afwisselend
zagen van middelharde tot harde materialen

Art. nr.

Afmeting

Actieprijs

■ 4057200011

115 mm x 22 mm

19,90

■ 4057200015

125 mm x 22 mm

29,90

vanaf

■ 4057200019

180 mm x 22 mm

49,90

19,90

■ 4057200023

230 mm x 22 mm

56,90

Diamantdozen boor 82 mm

Diamantslijpkop 125 mm

• Laser gelast, dus 100 %
garantie tegen tandbreuk
• Schroefdraad M16

• Voor gebruik in harde steensoorten en beton
• Hoge kwaliteit en zeer lange levensduur

44,50

■ Art.nr. 4056000182

■ Art.nr. 4056000202

Geheel stalen Lijmtang

Temperguss Lijmtang

•
•
•
•

•
•
•
•

20% meer spankracht per spindelomwenteling
Spankracht tot 5.500 N
Ergonomisch gevormde houten handgreep
Diverse maten verkrijgbaar

Temper gietijzer lijmtang
Spankracht tot 5.500 N
Ergonomisch gevormde houten handgreep
Diverse maten verkrijgbaar

vanaf

vanaf

8,

7,90

90

59,90

vanaf

vanaf

12,

19,50

95

Handcleaner Special en Yellow 4,5 l

Schuifmaat analoog en digitaal

• Op basis van Aloe Vera extracten, Jojoba esters
en een huidvriendelijk schuurmiddel
• Special: voor verwijderen van middelzware
tot zware industriële vervuilingen
• Yellow: voor het verwijderen van zware industriële
hardnekkige vervuiling

•
•
•
•
•

Meetbereik 0 - 150 mm
Kan zowel binnen- als buitenmaten en diepte meten
In kunststof box
RVS uitvoering
Digitaal: inclusief 2 batterijen en schroevendraaier

Art. nr.

Product

Actieprijs

Art. nr.

Uitvoering

Actieprijs

■ 4009000132

Handcleaner Special

12,95

■ 4082000101

Analoog

19,50

■ 4009000144

Handcleaner Yellow

14,95

■ 4082000109

Digitaal

34,50

Reservemessen A-Kwaliteit
•
•
•
•

Voor trapezium mes 19 mm
Voor haakmes 18 mm
Voor afbreekmes 18 mm en 25 mm
In veiligheidsdispenser of box

vanaf

2,50

Art. nr.

Product

Actieprijs

■ 4019001121

Trapezium mes 10 stuks dispenser

■ 4019001133

Trapezium mes 100 stuks dispenser

■ 4019001145

Haakmes 10 stuks dispenser

2,

■ 4019001157

Afbreekmes 18 mm 10 stuks dispenser

2,50

■ 4019001169

Afbreekmes 25 mm 10 stuks box

5,

2,50
13,90

VOLUME

VOORDEEL

90

13,90

50

Oordoppen Ø 12 mm
• Samenrolbare oordopjes met een gemiddelde dempingswaarde
van SNR 24 dB(A)
• Gemaakt van een langzaam expanderend polyurethaanschuim
• Kleur: geel
• Oordopjes voor eenmalig gebruik

Sysbox Metaal 13 vaks
• Stevige metalen draagbeugel
• 3 maatvoeringen kunststof bakken (uitneembaar)
• Afsluiting door 2 stevige klemsluitingen en zekerheidsknop
■ 4033000024

■ Art.nr. 4054250548

OP=OP
200 paar

22,50

18,95

MEGA
DEAL

Voegenband
• Kwaliteit BG1 met Komo Keur
• Een voegafdichting voor diverse aansluitingen zoals:
- Aansluitingen van metselwerk met deur- en/of raamkozijnen, 			
		 metselwerk met betonkolommen
- Aansluitingen bij gevel· en dakelementen
- Damwandprofielen en golfplaten
• Bij gehanteerde voegbreedte is voeg: zowel slagregendicht als stofdicht

Art. nr.

Type

Geschikt
voor voegbreedte

Afmeting

Actieprijs

■ 4029000158

15/3 1 rol

3 mm

10 m

5,95

vanaf

■ 4029000164

15/4 1 rol

4 mm

8m

6,

■ 4029000188

20/4 1 rol

4 mm

8m

8,30

5,95

■ 4029000194

20/8 1 rol

8 mm

4,3 m

8,95

50

Loca GPS Tracker
De nieuwste generatie gps-tracker, zónder abonnement. Het zoeken
naar bedrijfsgoederen wordt veel efficiënter met alle locatie-data
voorhanden. In branches als bijvoorbeeld de logistiek, transport
of automotive is er daarom veel tijd en geld te besparen met gpstracking.
• Nauwkeurigheid: gps <3 meter, lbs < 400 meter
• Materiaal: PC/ABS, robuust met hoge slagvastheid
• Afmetingen: 7,4 x 5,4 x 2,2 cm
• Gewicht: 74 gram
• IP67, stofvrij en waterdicht
■ Art.nr. 8715387110731

NIEUW
82,50

Batterijlevensduur
Bij het tonen van 1 positie per dag is de gebruiksduur van Loca 3
jaar. Frequenter locaties zien is mogelijk (tot 1x per 10 minuten) ,
echter beïnvloedt dat uiteraard de gebruiksduur.

79,

00

Stanley 1-51-031 SteelMaster klauwhamer
•
•
•
•

Getemperd stalen kop voor stevigheid, duurzaamheid en veiligheid
Ergonomisch gevormde handgreep (DynagGrip® Pro)
Buisvormige, ovalen, stalen steel - combineert kracht met laag gewicht
450 g

32,15

■ Art.nr. 1-51-031

Stanley 1-51-033
Klauwhamer Steelmaster

Stanley FatMax FMHT1-51275 klauwhamer
•
•
•
•
•

• Getemperd stalen kop voor stevigheid,
duurzaamheid en veiligheid
• Ergonomisch gevormde handgreep (DynagGrip® Pro)
• Buisvormige, ovalen, stalen steel combineert kracht met laag gewicht
• 570 g
■ Art.nr. 1-51-033

36,10

Gepatenteerde kop 25% groter dan traditionele hamers
Anti-Vibratie Handgreep
Vernieuwd ontwerp en zachtere handgreep
Nauwkeurig gebalanceerde kop
Antivibe stemvork systeem
om vibratie te beperken
• 450 g
■ Art.nr. FMHT1-51275

Stanley 1-51-488 Klauwhamer Blue Strike
•
•
•
•

Getemperd stalen kop voor stevigheid, duurzaamheid en veiligheid
Ergonomisch gevormde handgreep (DynagGrip® Pro)
Buisvormige, ovalen, stalen steel - combineert kracht met laag gewicht
450 g

■ Art.nr. 1-51-488

20,95

TIJDELIJK 30% KORTING
OP ALLE STANLEY HAMERS

45,15

Afkortzaag MKAS 355
Veilig, snel en nauwkeurig zagen met de nieuwe afkortzaag voor
metaal MKAS 355 van FEIN. Traploze hoekinstelling van 0° tot
45° voor verstek zagen: de MKAS 355 onderscheidt zich door
nauwkeurig zagen met een hoge oppervlaktekwaliteit in een breed
toepassingsgebied.
• Tot 100 % vonkvrij: koudzagen voor veilig werken zonder stof
• Made for Metal: flexibel inzetbaar in de metaalbewerking
in de werkplaats of op montage
• Zaagt snel en nauwkeurig: maximale bewerkingssnelheid
bij minimale nabewerking
• Superieure prijs-kwaliteitverhouding
• Veelzijdig inzetbaar: voor elk materiaal het juiste zaagblad
• Inclusief een zaagblad voor bouwstaal

NIEUW

■ Art.nr. 7 236 54 60

599,00

Zaagblad voor bouwstaal

Zaagblad voor aluminium

• 355 x 25,4 x 2,2 mm
• 66 T

• 355 x 25,4 x 2,8 mm
• 80 T

■ Art.nr. 6 35 02 301 00 0

■ Art.nr. 6 35 02 302 00 0

108,90

129,60

Zaagblad voor RVS

Zaagblad voor vlakstaal

• 355 x 25,4 x 2,4 mm
• 90 T

• 355 x 25,4 x 2,4 mm
• 90 T

■ Art.nr. 6 35 02 303 00 0

■ Art.nr. 6 35 02 304 00 0

126,90

126,90

Super Sipro Uniquat Groenverwijderaar
De Sipro Uniquat Super groene aanslag verwijderaar is geconcentreerd en rekent
snel af met alle vormen van groene aanslag op o.a. trottoir, oprijlaan, gevels,
zonwering, hout, (tuin)meubilair en overige oppervlakken. Na gebruik hoeft u niet te
schrobben of na te spelen en binnen 36 uur is de groene aanslag verwijderd. Vóór
gebruik het product aanlengen met water. Dit product is biologisch afbreekbaar.
• Zonder schrobben of afspoelen
• Tot 400 m² per liter
• Gebruik een drukspuit of gieter
Art. nr.

Product

Actieprijs

■ CONS100070

Super Sipro Uniquat Groenverwijderaar 1 L

9,95

■ CONS100070.5L

Super Sipro Uniquat Groenverwijderaar 5 L

39,95

vanaf

9,95

Super Solar Cleaner
Super Solar Cleaner verhoogt uw rendement. Binnen enkele maanden na plaatsing van zonnepanelen heeft
vervuiling al een groot nadelig effect op het rendement ervan. Onder andere luchtvervuiling en uitwerpselen
van vogels zorgen voor vervuiling waardoor lichtinval en dus het rendement afneemt. Met het gebruik van de
milieuvriendelijke Super Solar Cleaner behoudt u een hoog rendement én bent u verzekerd van een optimale
levensduur van uw zonnepanelen! Verbruik: 1 liter per 10 zonnepanelen.
• Maximaal rendement halen
• Reinigen zonder schrobben
• Laat een beschermlaag achter

11,16

10,50

■ CONS100290

Bats 000 excellent
Deze bats is geschikt voor het verplaatsen van
zware grondsoorten. De maat van de bats is
000 250x205mm. Deze bats is voorzien van
een recht opstapje, zodat er extra druk met de
voet gezet kan worden. Aan deze bats is een
steel,van 110 cm bevestigd, en is voorzien
van een T-greep. Het blad is blank geslepen.
■ Z48M

Spade met glasfiberkern
Deze spade is geschikt voor het spitten in
aarde en zware kleigrond. Tevens is dit blad
blank geslepen dit houdt in dat het zichzelf
slijpt, hierdoor glijdt hij makkelijker de grond
in. De afmeting van
het blad is 275 x 160
mm. De 76 cm lange
steel is voorzien van een
glasfiberkern, deze is
elastischer en sterker dan
een compleet houten steel.

Xbezem buiten 40 cm
compleet
Deze X-bezem met kunststof haren is geschikt
voor buiten. De bezem is ook ideaal voor
vochtige ondergronden. Deze X-bezem
met kunststof haren is geschikt voor buiten.
De bezem is ook ideaal voor vochtige
ondergronden.
■ BB81C

■ SG104

29,95

49,95

12,95

Positioneringskit ELARA 130
Kant-en-klare kit: comfortregeling via 2 zijdelingse beugels aan het
harnas voor positionering in hoogwerkers bvb Harnas: Polyester
riemen. Lijn: Polyamide. Karabijnhaak: Staal.

vanaf

37,

50

Art. nr.

Maat

Actieprijs

■ ELARA130V2GT

S, M, L

37,80

■ ELARA130V2XX

XL, XXL

40,00

Valbeschermingskit
ELARA 140
Kant-en-klare
valbeschermingskit:
Valbeschermingsharnas met 2
bevestigingspunten (rug - borst).
2 gespen. Comfortregeling via
2 zijdelingse beugels aan het
harnas. Karabijnhaak: Staal.
Art. nr.

Maat

Actieprijs

■ ELARA140GT

S, M, L

128,00

■ ELARA130V2XX

XL, XXL

130,00

vanaf

128,00

Valbeschermingskit
ELARA190
Kant-en-klare valbeschermingskit:
Valbeschermingsharnas met 2
bevestigingspunten (rug - borst).
2 gespen. Comfortregeling via 2
zijdelingse beugels aan het harnas.
Karabijnhaak: Staal.

Valbeschermingskit
ELARA150
Kant-en-klare valbeschermingskit:
Valbeschermingsharnas met 2
bevestigingspunten (rug - borst).
2 gespen. Comfortregeling via 2
zijdelingse beugels aan het harnas.
Karabijnhaak: Staal.

117,00

■ ELARA150

Art. nr.

Maat

Actieprijs

vanaf

■ ELARA190GT

S, M, L

75,00

75,00

■ ELARA190XX

XL, XXL

77,00

Flexibele kuip 42 l zwart

Stofblik country met stoffer

Onkruidbezem incl.steel

Deze zwarte kuip is ideaal om uw bladeren
of ander tuinafval in te verzamelen. De kuip
is flexibel en heeft twee handige handvaten.
Deze kuip heeft een diameter van 45 cm en
een hoogte van 33 cm.

Dit stoffer en blik zijn degelijk in gebruik en
geschikt voor het verwijderen van droog grof
en middel grof vuil. De borstel is gemaakt van
blank hout met cocos haren. De borstel is 29
cm lang. Het blik is gemaakt van verzinkt staal
en deze is voorzien van een houten handvat.
De afmeting van het blik is 220 x 230 mm.

Deze onkruidbezem is geschikt voor het
verwijderen van mos, onkruid en groene
aanslag. De bezem heeft aan de buitenkant
nylon haren en in het midden metalen haren,
hij heeft een totale breedte van 28 cm. De
steel heeft een lengte van 140 cm.

■ 847142

■ 9440
■ 8854

7,95

4,95

12,95

HSS metaalborenset 19-delig

HSS Cobalt metaalborenset 19-delig

• HSS spiraalboor DIN 338
• Voor de bewerking van gelegeerde en ongelegeerde stalen:
CrNi, (giet)ijzer, V2A-Nirosta, V4A en kunststoffen
• Zeer hittebestendig, hoge slijtvastheid en hoge
rondloopnauwkeurigheid
• Nauwkeurige boringen door
groefgeslepen spiraalvorm
• Splitpoint maakt optimale
centrering mogelijk
• Tot 1400 N/mm²
• Range oplopend met 0,5 mm
• Set inhoud: 1-10 mm

• Voor de bewerking van gelegeerde en ongelegeerde stalen;
CrNi, (giet)ijzer, V2A-Nirosta, V4A, RVS
• Gelegeerd HSS- staal 5 % Cobalt
• Zeer hittebestendig en hoge slijtvastheid
• Hoge rondloopnauwkeurigheid
• Nauwkeurige boringen door
groefgeslepen spiraalvorm
• De splitpoint maakt optimale
centrering mogelijk
• DIN 338
• Set inhoud: 1-10 mm

19,90

44,50

■ Art.nr. 4027005903

■ Art.nr. 4027005747

Houtbouwschroeven verzinkt

SDS+ hamerboor 4-snijder

• Geschikt voor zwaardere, dragende 		
houtconstructies zonder voorboren
• Voorzien van een snijpunt
(hierdoor ook minder kans op splijten van hout)
• Groot draagvlak door grote schotelvormige kop
• Voorzien van een ETA keur
• TX-30: 6 x 40 mm t/m 6 x 200 mm
• TX-40: 8 x 40 mm t/m 8 x 400 mm

• Voor boren in (gewapend) beton, (natuur)steen,
cellenbeton, graniet, marmer, klinkers, tegels
• Volledig hardmetalen boorkop
• Voorzien van centreerpunt
Art. nr.

Afmeting

Actieprijs

■ 4027006110

5 mm x 160 mm

3,90

■ 4027006143

6 mm x 160 mm

3,90

NIEUW

■ 4027006209

8 mm x 160 mm

4,50

vanaf

■ 4027006248

10 mm x 160 mm

4,90

■ 4027006281

12 mm x 160 mm

5,50

4,50

vanaf

3,90

Multizaagbladen
•
•
•
•

Universeel en supercut
Voor alle werkzaamheden met hout, gipsplaat en kunststof
Eenvoudig zagen in materiaal op elke plaats
Geschikt voor de volgende machines: Bosch, Fein Multimaster,
Makita, Einhell, Würth, Milwaukee, Metabo, Hikoki
en andere gangbare Multi-Cutters

vanaf

10,80
per 3 stuks

GBI Auke Rauwerda
Celsiusweg 33, 8912 AM Leeuwarden
T 058 212 68 29
E verkoop@aukerauwerda.nl

Deze folder is een uitgave van GBI.
Aanbiedingen gelden zolang de
voorraad strekt. Alle prijzen zijn netto
exclusief BTW in euro’s. Prijzen zijn
geldig van 14 maart t/m 13 mei 2022.
Wijzigingen in prijs en model alsmede
druk- en zetfouten voorbehouden.
#2-2022.

BEZOEK
ONZE
WEBSITE

w w w. a u k e r a u w e r d a . n l

Openingstijden
■ Maandag t/m vrijdag
■ Zaterdag

07.00 - 17.00 uur
08.00 - 13.00 uur

