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Festool Battericirkelsåg
HKC 55 Li 5,2 EB-Set-FSK420
Oberoende i alla lägen.
Uppe på taket eller på fast mark, genom 
precisa, upprepade vinkelsnitt och styrda snitt 
i kombination med kap- och gerskenan FSK. 
Battericirkelsågen HKC 55 visar vad dagens 
moderna cirkelsågar klarar. 

• 2x Batteri BP 18 Li 5,2 AS
• Laddare SCA 8
• HW-standardsågklinga W18
• SYSTAINER SYS 4 T-LOC
• FSK-Skena 420

6390:-



Arbetsbelysning LED 3K 
uppladdningsbar Bårebo

Unik COB LED arbetslampa med 3000 lumen och 
dimmerfunktion. Det ger möjligheten att justera 
ljusstyrkan i 5 steg. Med uppladdningsbart Li-Ion 
batteri gör att man kan använda arbetslampan även 
där det inte finns tillgång till ström. Lystid 1-14h, 
laddningstid 2h. Med 5 meters anslutningskabel 
2G0,75 H05RN-F. Godkänd för utomhusbruk IP67. 
5000lux @ 0,5m. 26W. Vikt 2,2 kg.

1290:-
Essve Akustikfog
Fogmassans akustiska egenskaper 
är testade i enlighet med ISO 
10140. Akustiktätning inomhus 
för fogar upp till 8mm. 
Produkten finns som 300ml 
skelettpistol patron och 600ml 
fogpistols korv.

• Arbetstemeratur +5 till 40°C
• Shore A: 25
• Rörelseförmåga: 10%

 Arbetsbelysning LED MINIMAX Bårebo
Liten och smidig laddbar arbetslampa 
med COB LED-teknik. 
Arbetsbelysningen är anmärkningsvärt 
tunn - endast 43 mm, men har ändå 
ett kraftfullt ljus. Detta gör den smidig 
att ha med sig på alla tänkbara jobb. 
Arbetsbelysningen har även USB uttag 
på baksidan, vilket gör att den kan 
användas som powerbank.

• 9W
• 900lm

549:-
Plåt/Ventilationsskruv 4,2x9,5mm

Plåtskruv med utdragen spets är avsedd för 
montering/sammanfogning av tunnplåt 
inomhus. Skruven är tillverkad av härdat 
stål med blankförzinkad ytbehandling. Den är 
försedd med sexkantshuvud med 
krysspår.

NYHET!
160mm Ventilation
Vi bräddar vårt ventilations sortiment. 
Både lite mer detaljer till 125mm och lägger 
dessutom till rör och detaljer till 160mm.

NYTT I LAGER! NYTT I LAGER!




