1
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Met de toetreding van de Belgische Partool Groep tot de
IndustriePartner Groep (IP) heeft de laatste het jaar 2017 afgesloten
met een recordomzet van meer dan Euro 100 miljoen. Het bereiken
van deze mijlpaal onderstreept het belang en de ambitie van de
IP Groep als toeleverancier voor de industrie. “IP is een groep van
familiebedrijven die de kernwaarden van een familiebedrijf volledig
inzetten bij de dienstverlening aan haar klanten; onze klanten zijn
onze relaties die we koesteren. We lopen dan ook graag iets harder
voor hen en dat voelen onze klanten”, aldus een woordvoerder van IP.
Bernard Verhelst, gedelegeerd bestuurder van Partool is blij
met de toetreding tot IP: “IP is voor ons de beste partij om
ons bij aan te sluiten. Wij kunnen het karakter van ons bedrijf
als “The Industrial Reserve” vasthouden en tegelijkertijd met
gelijkgestemde familiebedrijven werken aan onze groei en de
kwaliteit van onze dienstverlening.”
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Bernard Verhelst (R), gedelegeerd bestuurder van Partool en Wout op den Velde (L),
secretaris van IP Groep ondertekenen de toetredingsakte van Partool.

Op 18 januari jl. zijn de handtekeningen gezet onder de
toetredingsakte van Partool in België tot de IP Groep. Met de
toetreding van deze gerenommeerde MRO toeleverancier tot de
IP Groep heeft deze nu ook de eerste stappen gezet in België. Dit
is belangrijk om klanten die actief zijn in Nederland en België de
dienstverlening te geven waar de familiebedrijven die lid zijn van
de groep om bekend staan.
Voor meer informatie over IndustriePartner zie:
www.industriepartner.nl
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SKF automatisch smeersysteem

festo pun-h-t

PROMAT gereedschappen

Betrouwbare smering van meerdere smeerpunten

Transparante (gekleurde) persluchtslangen

Het huismerk van IndustriePartner
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voorjaar 2018 geldig van 15 maart tot 1 juli 2018.

SKF TLGB 20
Batterijgedreven vetspuit
De batterijgedreven vetspuit TLGB 20 is ontwikkeld voor maximale
efficiency en bevat een geïntegreerde vetmeter, die het risico van teveel
en te weinig smering helpt voorkomen. Deze unieke vetspuit kenmerkt

Over IndustriePartner
IP IndustriePartner is een coöperatie van een vijftal bedrijven
gespecialiseerd in de toelevering van MRO producten voor
de Nederlandse en Belgische industrie. Met 27 voorraadhoudende vestigingen verspreid over Nederland en België,
specialisatie in de productgroepen, aandrijftechniek, lagertechniek, pneumatiek, hydrauliek, appendages, lastechniek
en safety, bieden wij een enorm pakket aan producten en
diensten voor de Industrie.
IP IndustriePartner is geen dozenschuiver, maar dé specialist met
toegevoegde waarde. Dit vertaalt zich in eigen hoogopgeleide
productspecialisten voor de hoofdproductgroepen, exact op onze

zich door een duurzaam en ergonomisch ontwerp met een driepoot
standaard voor het gemak van de operator. Daarnaast zorgt een lithiumion batterij voor een langere levensduur.
De display van de vetspuit toont het batterijniveau, hoeveelheid
afgegeven smeermiddel, toerental pomp/motor en geblokkeerde
smeerpunten. Deze veelzijdige vetspuit biedt twee afgiftemogelijkheden
– laag en hoog – en kan tot 15 vetpatronen afgifte realiseren per
opgeladen batterij. De TLGB 20 kan druk tot 700 bar aan en heeft een
ingebouwde lamp om het werkgebied te verlichten.

actieprijs

349,00

Multifunctioneel LCD-scherm.
Toont vetuitvoer en batterijlading
en waarschuwt de gebruiker voor
geblokkeerde fittingen.

Art.nr. TLGB 20

Industriële klanten afgestemde voorraden met leveringsgaranties
en uitgebreide automatiserings-oplossingen. Daarnaast organiseert IP IndustriePartner geregeld trainingen en opleidingen voor
u als klant, maar óók voor onze eigen mensen.
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De organisatie heeft de beschikking over diverse servicewerkplaatsen
en eigen productspecialisten, zodat een totaal servicepakket
aan producten en diensten wordt geboden aan de ruim 15.000
klanten. Korte lijnen, vaste gezichten en een no-nonsense aanpak
kenmerken de organisatie, die bestaat uit de bedrijven IP Duursma,
IP Op den Velde, IP Partool, IP Sanders en IP Zanten. Voor meer
informatie, bezoek de website: www.industriepartner.nl
Zeer krachtig.
Geeft een output
tot 160 ml / min.
bij een druk tot
400 bar en een
kortstondige
piekdruk tot
700 bar.
20 V Li-ion batterij.
Geeft tot 15 vetpatronen per
lading af en zorgt voor een stabiele
energie-output.

Kijk voor een IP IndustriePartner vestiging bij u in de buurt op www.industriepartner.nl

Betrouwbare smering
van meerdere smeerpunten

SKF MultiPoint Automatische
Smeerapparaat TLMP serie
De SKF MultiPoint Automatische Smeerapparaat TLMP serie is bedoeld voor betrouwbare
smering van meerdere smeerpunten. Dit robuuste automatische smeerapparaat
wordt geleverd als complete set, met het smeersysteem zelf en de benodigde
leidingen en koppelingen. Bedoeld om maximaal achttien smeerpunten te
smeren. De TLMP serie heeft insteeknippels en is gemakkelijk te installeren
en te programmeren met behulp van het toetsenbord en het LED-display.
Dit veelzijdige smeerapparaat heeft een reservoir van bijna één liter met een
roerspaan. Deze voorkomt dat het vet scheidt zodat het systeem geschikt is voor
meerdere soorten vet. Door de hoge IP-beschermingsklasse is de robuuste TLMP
serie bestand tegen trillingen en tegen afwassen van de apparatuur en dringen
er geen verontreinigingen binnen. De machine kan de smering tijdelijk onderbreken
door de spanning uit te schakelen.
Voordelen TLMP serie

• Eenvoudig te installeren en te programmeren.
• Complete set.
• Geschikt voor maximaal achttien smeerpunten.
• Alarmmeldingen voor laag vetpeil en storingen;
waarschuwing op afstand mogelijk.

• Besturing door de machine door spanning uit te schakelen.
• Beschikbaar voor verschillende spanningen.
• Ontwikkeld voor industriële en agrarische toepassingen en
voor off-road voertuigen.

De TLMP sets worden geleverd inclusief de volgende onderdelen:
Inhoud TLMP samengestelde sets
Pomp
Aansluitmateriaal voor de pompeenheid
Elektrische connectors
Kunststof pijp nylon, 6 × 1,5mm
Rechte slangkoppelingen voor G 1/8
Slangkoppelingspluggen
Uitlaatafsluitdoppen

TLMP 1008
1x
1x
2x
20 mtr.
8x
8x
7x

TLMP 1018
1x
1x
2x
50 mtr.
18 x
18 x
17 x

Duurzame, metalen behuizing
voor een lange levensduur.

Filter om vetvervuiling door in
de lucht zwevende deeltjes te
voorkomen.

Vetnippel of hydraulische snelkoppeling voor het bijvullen
van het reservoir.

Roerpeddel om vetscheiding te
voorkomen.

LED diplay voor eenvoudige
programmering.

Alarm geeft aan wanneer het
reservoir leeg is of wanneer de
uitgifte geblokkeerd is.

Pompelement met maximale
werkdruk van 120 bar (1740 psi).

Het verdelerblok biedt flexibiliteit
bij het gebruik van één tot acht
uitgangen.
De cycluscontrolesensor zorgt
ervoor dat het smeermiddel
in de juiste verhouding wordt
afgegeven.

https://youtu.be/2gSct5RkFy0
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Monitoren was nog nooit zo makkelijk

PUN-H-T transparant
(gekleurde) luchtslangen van Festo
Slangen zijn soms net ‘black boxes’. Wát gebeurt daarbinnen in die donkere tunnels eigenlijk met de perslucht? Om deze controle eenvoudig
te kunnen uitvoeren, introduceert Festo een standaard serie slangen – de PUN-H-T – in verschillende kleuren én een transparante
uitvoering. Monitoren was nog nooit zo makkelijk.
Slangen zijn meer dan ‘accessoires’ in een

microben. Bovendien mogen ze in contact

Welke slang het meest geschikt is voor

pneumatisch

deze

komen met water tot een temperatuur van 50 °C

een specifieke applicatie, is eenvoudig te

componenten zijn eigenlijk net zo belangrijk

zonder kans op beschadiging. De verschillende

achterhalen via de Festo Product Finder

als het meest geavanceerde ventieleiland of de

eigenschappen maken de slangen geschikt voor

in de digitale catalogus: www.festo.com/

meest uitgebreide luchtverzorgingsunit. Zíj zijn

toepassing in praktisch iedere omgeving en

productfinder/tubing

immers verantwoordelijk voor een deugdelijk

proces; ook wanneer het zeer vochtig is en zélfs in

transport van het medium perslucht dat aan het

de voedingsmiddelenindustrie.

systeem.

Sterker

nog:

einde van de reis nog van dezelfde uitstekende
kwaliteit moet zijn als op het punt waar het werd

Transparant

gegenereerd.

Naast verschillende (transparante) kleuren zijn
de slangen ook beschikbaar in een volledig
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Bestand tegen hydrolyse

transparante uitvoering. Dit biedt

Om die reden ontwikkelde Festo de serie PUN-

de gebruiker de mogelijkheid om

H-T slangen. Deze componenten zijn eenvoudig

een snelle visuele controle uit te

te monteren met behulp van QS push-in

voeren op de aanwezigheid van

koppelingen en bestand tegen onder andere

vaste deeltjes, vocht of olie in de

hydrolyse, UV-straling (zwarte uitvoering) en

perslucht. Easy monitoring…

Technische specificaties
Materiaal
Diameter uitwendig [mm]
Kleuren
Bedrijfsdruk [bar]
Bedrijfstemperatuur [°C]
Weerstand tegen chemicaliën
Weerstand tegen hydrolyse
Foodgrade
Medium

Polyurethaan
4, 6, 8, 10, 12
Blauw, zwart, groen, rood, geel, transparant
-0,95 … +10
-35 … +60
+
++
FDA gedocumenteerd materiaal
Perslucht, vacuüm, water

Cubitron II fiber schuurschijven
982C / 125 x 22mm

Cubitron steunschijf
64861 / 125 mm x M14

De 3M™ 982C CubitroCubitron™ fiberschijven zijn speciaal ontwikkeld

De maximale prestatie van de 3M Cubitron™

voor het bewerken van staal en zijn

fiberschuurschijven wordt alleen bereikt met behulp van de

bijzonder geschikt voor de meest
veeleisende toepassingen zoals het
verwijderen van lasnaden, het maken
van smeltbaden en het afschuinen
voor het lassen.
Art. nr. Korrel Ø mm Actieprijs*
55073 36+ 125
€ 36,75
27624 60+ 125
€ 36,00
Prijs per verpakking à 25 stuks.

Vanaf

1,44

speciaal ontwikkelde Cubitron™ steunschijf. Gemaakt van
gevulkaniseerd rubber met fiber-koelribben voor maximale
p/st.

prestaties.

actieprijs

9,99

Art.nr. 64861

Prijs per stuk.

Kijk voor een IP IndustriePartner vestiging bij u in de buurt op www.industriepartner.nl

Onbeperkte verlijmingen
voor onbeperkte reparaties

De universele
structurele lijmen
van LOCTITE

KAN

208
TON TREKKEN.
DE TREIN ZELF IS OOK VRIJ STERK.

Niets vervult u met meer trots dan een productie die gesmeerd
loopt. Als er dan iets fout gaat, draait alles om tijd. Elke minuut
die gespendeerd wordt aan het opsporen en oplossen van een
probleem, vormt niet alleen een mechanische maar ook een
persoonlijke uitdaging.
Dankzij een innovatieve hybridetechnologie, kunnen de Universele
Structurele Lijmen van LOCTITE helpen, uw productielijn verder gesmeerd
te laten lopen door snelle, eenvoudige en duurzame herstellingen.
Onmisbaar in elke gereedschapskist
De Universele Structurele Lijmen zijn de nieuwste aanwinst binnen het
LOCTITE-assortiment van lijmen, afdichtingsmiddelen en beschermende
coatings. Deze helpen, wereldwijd, industrieën om hun onderhoudskosten
te beperken, betrouwbaarheid te vergroten en veiligheid en efficiëntie

Ontdek onbeperkte
verlijmingsmogelijkheden.
Hoe sterk zijn de nieuwe
LOCTITE Universele
Structurele Lijmen?

van hun installaties en uitrusting te verbeteren.

LOCTITE HY 4070
Ultrasnelle, universele
reparatielijm

LOCTITE HY 4060 GY
Duurzame, structurele
5 minuten-reparatielijm

Met een sterke combinatie van snelheid en kracht, lost LOCTITE

Dé betrouwbare lijm voor universele herstellingen, die zowel kracht

HY 4070 haast elke repartie-uitdaging op. Omdat LOCTITE HY 4070

als duurzaamheid biedt. LOCTITE HY 4060 GY garandeert snelle fixatie

diverse materialen snel en met hoge sterkte kan verlijmen, kan

en uitstekende hechtkracht, ongeacht de omgevingstemperatuur of

hij snel en eenvoudig heel wat repareren. Het is een onmisbare

luchtvochtigheid. LOCTITE HY 4060 GY is een ideale vervanger voor de

reparatielijm.

traditionele 2K 5 min.-epoxies.

Uw voordelen

Uw voordelen

Ultrasnelle fixatie - beperkt machinestilstand voor onderhoud.

Korte fixatietijd zelfs bij lage temperaturen - minder onderhoudskosten.

Heeft een groot spelingvullend vermogen - uitstekend voor universele reparaties.

Groot spelingvullend vermogen - uitstekend voor universele reparaties.

Snelle verlijming van diverse materialen zoals metaal, kunststof, rubber, hout, papier, leder ,

Uitstekende en snelle hechting op diverse materialen zoals metaal, kunststoffen, rubber, hout,

enz. voor meer reparatiemogelijkheden.

papier, leder - meer reparatiemogelijkheden.

Een gelproduct met een niet-druipende formule - loopt niet uit.

Kan, na uitharding, machinaal bewerkt worden - minder vervangingskosten.

Goede vocht-, temperatuur-, uv- en chemische bestendigheid - duurzame en betrouwbare

Zeer bestendig tegen oplosmiddelen en chemische substanties - betrouwbaardere reparaties.

reparaties.

Consistente grijze kleur na menging van witte met zwarte component - garandeert juiste

Gebruiksklare spuitverpakking inclusief spuitmond - handig.

menging.
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Alles overzichtelijk in één naslagwerk

De IP Industrie Catalogus
2017 - 2018
Deze catalogus is het resultaat van de samenwerking van de leden van Coöperatie
IndustriePartner met NordWest Handel AG uit Duitsland. Door de samenwerking
bieden we niet alleen een handig en overzichtelijk naslagwerk aan, maar kunnen we
vrijwel alle in de catalogus vermelde producten ook binnen 48-uur uitleveren.
In de catalogus treft u een ruim
assortiment aan van vele bekende

• Nederlandstalig

A-merk fabrikanten. Daarnaast

• Afgestemd op de industrie

bieden we voor vrijwel elk product
een alternatief aan van ons

• Bijna 1.800 pagina’s

huismerk PROMAT . Een kwalitatief

• 12 hoofdproductgroepen

©

ijzersterk merk tegen een zeer
interessante prijsstelling.

• Ruim 30.000 producten

NOG GEEN CATALOGUS ONTVANGEN?
Vraag de catalogus vandaag nog aan bij één van onze 27 IndustriePartner vestigingen.
Voor alle contactgegevens zie www.industriepartner.nl
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Promat schroevendraaierset
6-delig met meercomponenten
krachtgreep

Promat VDE schroevendraaierset
7-delig met schakelkastsleutel

Schroevendraaiers met veel grip door meercomponenten krachtgreep

Volt in een waterbad. Klingisolatie direct op de klingen gespoten -

- slagvast - cadmiumvrij - voor het overbrengen van hoge momenten

klingen van hooggelegeerd chroom-vanadium-staal - volledig gehard

- met rol- en handbeveiliging - klingen van Chroom-vanadium-

- blads en punten gebruineerd.

Geproduceerd volgens IEC 90900: 2004/ per stuk getest bij 10.000

molybdeen-staal - volledig gehard.

Inhoud:

Inhoud:

Sleufschroevendraaiers in de

Sleufschroevendraaiers in de

maten: 3,5 x 100 - 4,5 x 125

maten: 3,0 x 100 - 4,0 x 100

5,0 x 125 en 6,5 x 150 mm

5,5 x 125 en 6,5 x 150 mm.

Kruiskopschroevendraaiers

Kruiskopschroevendraaiers

in de maten PH1 x 80 en

in de maten PH1 x 80 en

PH2 x 100 mm.

PH2 x 100 mm.
Spanningzoeker 3,0 x 60 mm.

actieprijs

14,50

Art.nr. 40 00 827 712

actieprijs

11,50

Art.nr. 40 00 828 600

Kijk voor een IP IndustriePartner vestiging bij u in de buurt op www.industriepartner.nl

Promat bankschroef
van gesmeed staal

Promat doppendoos-set
55-delig in metalen cassette

Absoluut parallel spannen door instelbare

Inhoud met 1/4” aansluiting
- Omkeerratel met schakelpal 1/4”
- 6-kant dop SW 4 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 8 - 9
10 -11 - 12 - 13 mm.
- TORX bits: T.20 - T.25 - T.27 - T.30
- Inbus-bits: SW3 - 4 - 5 - 6 mm
- Verlengstukken: 50 mm en 150 mm.
- Cardangewricht
- Schroevendraaier handgreep met 1/4”
- Sleufbits: 4 en 5,5 mm
- Kruiskopbits: PH1 en PH2
- Schuifstuk (tevens adaptor 3/8 - 1/4”)
Inhoud met 1/2” aansluiting
- Omkeerratel met schakelpal 1/2”
- 6-kant dop SW 10 -11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17
19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm.
- Dopsleutels voor bougies: 16 en 21 mm
- Verlengstukken: 75 mm en 250 mm
- Cardangewricht en schuifstuk

centrische geleiding. Gemaakt van C-45
staal, bekken en aambeeld inductief gehard
(HRC 52-58).

Hoge kwaliteit.
Scherpe prijs!
Art. nummer
40 00 830 290
40 00 830 291
40 00 830 292
40 00 830 293
40 00 830 294

Bekbreedte Actieprijs
100 mm
€ 89,00
120 mm
€ 105,00
140 mm
€ 141,00
160 mm
€ 179,00
180 mm
€ 199,00

Duitse kwaliteit tegen een scherpe prijs

PROMAT gereedschappen
Ons huismerk

IndustriePartner is officieel distributeur van vrijwel alle bekende A-merken en daarmee
een gedegen kwaliteitspartner voor al uw MRO producten. Naast al deze A-merken
hebben we ook nog ons huismerk PROMAT. Met PROMAT leveren we een uitgekiend
assortiment gereedschappen, magazijnuitrusting, chemische producten en persoonlijke
beschermingsmiddelen.
Met 7.500 producten zijn gereedschappen

de geldende DIN- en ISO-normen. Uiteraard

de belangrijkste focus van het PROMAT merk.

voldoen we aan alle eisen van de gebruikers met

Ze bieden de hoogste kwaliteit tegen een

betrekking tot effectiviteit, betrouwbaarheid,

aantrekkelijke prijs. Daarom zijn PROMAT-

precisie en hoge duurzaamheid en worden de

merkgereedschappen altijd de juiste keuze.

producten eerst uitvoerig getest alvorens we
deze op de markt brengen. U haalt met PROMAT

PROMAT producten worden gemaakt door

dan ook topkwaliteit in huis en dat tegen een

bekende Europeese merkfabrikanten volgens

uiterst aantrekkelijke prijs!

actieprijs

81,00

Art.nr. 40 00 821 190

Ringsteeksleutelset
12-delig
Gesmeed chroomvanadiumstaal met gelijke
maten (ring/steek). Ring en
steekbek beide onder een
hoek van 15°. Maten: 10, 11,
12, 13, 14, 17, 19, 22, 24 27,
30 en 32 mm.

actieprijs

44,50

Art.nr. 40 00 823 605

Inbussleutelset
9-delig met
kogelkop
Extra lang met kogelkop.
Mat verchroomd S2 staal.

Beproefde
kwaliteit voor

professionals

In handige kunststof
cassette.

actieprijs

11,75

Art.nr. 40 00 825 111
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Promat steekwagen
met luchtbanden

Promat gereedschapswagen
met 4 laden en afsluit jaloezieën

Stabiele gelaste constructie van stalen

Stevige plaatstalen constructie met poedercoating (RAL

buizen met plaatstalen steekplateau en

5022) • Jaloezieën en laden zwart uitegevoerd • Groot

wielbeschermingsplaten.
• Draagvermogen 200 kg.

werkvlak met geribbelde pvc-rubber bekleding • Vier op
gelagerde telescooprails aan beide zijden uittrekbare

• Afm. 1150 x 570 (hoogte x breedte) mm.

laden • Alle laden individueel onderverdeelbaar

• Gewicht: 11 kg.

(12 verdeelplaten meegeleverd) • Aan beide zijden
openende jaloeziesluiting • Zwenkwielen voor, waarvan 1
blokkeerbaar • Afsluitbaar met ingebouwd cilinderslot met
2 sleutels.
Afmetingen compleet met greep en wielen:
855 x 400 x 895 (B x D x H) mm.
Statisch draagvermogen: 300 kg.

actieprijs

78,00

Art.nr. 90 00 443 139

actieprijs

255,00

200 kg
ogen

Art.nr. 40 00 871 108

draagverm
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Gereedschapskoffer leeg
met 3 opbergkaarten: 12, 15 en 16 vaks

Gereedschapskoffer basis
met 35-delige basis inhoud

• Robuuste kunststof draagbeugel

Idem als koffer hiernaast met de volgende inhoud:

• 3 kaarten: 12, 15 en 16 vaks

Professional Power

• Ringsteeksleutels 6 t/m 19 mm

Professional Power

• Documentenvak

• Schroevendraaiers Gleuf 4st en Phillips 2st

• Bodembak flexibel in te delen hoogte 58 mm

• Priem

• ABS schaal delen

• Afstriptang, krachtzijsnijtang, combinatietang en platbektang

• Robuust aluminium frame incl. scharnieren met blokkeermachanisme

• Moniertang en waterpomptang

• Afsluitbaar

• Bitset 31-delig
• Spanningzoeker
• Moersleutel 300 mm
• Inbussleutelset 9-delig
• Afbreekmes 18 mm

actieprijs

102,

50

Art.nr. 403300005

• Rolbandmaat 5 mtr.
• Bankhamer 400 gr.
- Metaalzaagbeugel 300 mm

actieprijs

265,00

Art.nr. 4048000102

Lege koffer voor toepassing naar keuze

koffer met een 35-delige basisuitrusting

Kijk voor een IP IndustriePartner vestiging bij u in de buurt op www.industriepartner.nl

Eigen label voor verspaningstechniek

IP-V verspaning
Nieuw bij IndustriePartner
Met IP-V verspaning introduceert IndustriePartner een eigen label voor
verspanende gereedschappen. Een label van hoogwaardige verspanende
gereedschappen tegen een buitengewoon aantrekkelijke prijs.

Gatzagen assortiment
8-delig HSS Bi-Metall
Complete set in kunststof koffer.
Geringe vibratie en warmte opbouw gedurende het zagen.
Hierdoor een duidelijke standtijd verlenging.
Inhoud
Gatzagen:
1 x 19 / 22 / 29 / 38 / 44 / 57 mm

Met ingang van heden hebben we een compleet assortiment beschikbaar onder
het IP-V label. Alle gevoerde producten zijn door onze productspecialisten zelf
geselecteerd op een optimale
een zeer aantrekkelijk kernpakket
kunnen

aanbieden.

• Bi-metaal Gatzagen metvariabele vertanding (4/6 t.p.i.)

De

• Snelle en mooie zaagsnede

productie wordt ondergebracht
bij

vooraanstaande

fabrikanten

van

1 x Nr. 3 (voor 14-30 mm)
1 x Nr. 5 (voor 32-152 mm)

prijs/kwaliteitverhouding om zo
te

Opnames:

• Vele toepassingsgebieden (staal, RVS en hout)

Europese

verspanende

gereedschappen. Zo voldoen we
aan alle geldende normen en
garanderen we een hoge kwaliteit!
Het complete assortiment hebben
we
in

overzichtelijk
de

IP-V

introductie

gegroepeerd

catalogus.

69,00

Vraag

de catalogus nu aan bij uw
Industriepartner vestiging.
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Art.nr. IPZ100.C003

HSS borenassortiment
25-delig in kunststof cassette

HSS-E cobalt borenassortiment
25-delig in kunststof cassette

IP-V kunststof borencassette met HSS boren
uit de serie IPB100.

IP-V kunststof borencassette met HSS-E cobaltboren
uit de serie IPB105.

Inhoud: 1 t/m 13 mm,
met 0,5 mm oplopend.

introductie

49,95

Art.nr. IPB100.C001

Nieuw

Inhoud: 1 t/m 13 mm,
met 0,5 mm oplopend.

introductie

69,95

Art.nr. IPB105.C002

Nieuw

Inzetbaar in talrijke applicaties

Lichte en compacte procesventielen
De VDW- en VX2-serie van SMC bestaat uit elektrisch bediende procesventielen die in uiteenlopende applicaties gebruikt kunnen worden.
Dankzij het innovatieve ontwerp zijn deze ventielen

De series zijn beschikbaar in varianten die resistent

afdichtingsmaterialen zijn NBR, FKM en EPDM. De

tot 27% lichter en 4% kleiner dan conventionele mo-

zijn tegen lage concentraties ozon en in varianten

poortaansluiting varieert van ¼” tot 1” en er zijn

dellen. Daardoor zijn ze ideaal voor toepassingen in

voor olievrije toepassingen. Er zijn diverse mate-

‘one-touch’ slang insteekaansluitingen van Ø4 tot

lichte machines en in krappe ruimten. Een rubberen

rialen voor de body leverbaar, zoals aluminium,

Ø12. Daarmee zijn de VDW- en VX2-serie zeer flexi-

buffer zorgt voor een geluidsarme werking.

kunststof, koper, en roestvast staal. De standaard

bel en arbeidsbesparend.

Leverbaar in diverse body materialen zoals aluminium, kunststof, koper, en roestvast staal.

Aluminium steekwagen
volledig opvouwbaar
10

Professional Power

Kabelhaspel 15 meter
voor binnengebruik

- Lichtgewicht Aluminium Steekwagen.

Kunststof kabelhaspel voor binnen gebruik.

- Extreem plat inklapbaar.

Thermisch beveiligd.

- Middels drukknop snel en eenvoudig in- en uit te klappen.

Lichtoprolbare PVC kabel.

- Wielen uitgevoerd met rollagers.

Gemaakt uit breukvrij kunststof.

- Voorzien van elastisch spanband.

Snoerdiameter: 3 x 1,5 mm²

Professional Power

Snoerlengte: 15 mtr.
Draagvermogen (kg) : 125 kg
Gewicht (kg)

: 5,2 kg

Wielgrootte (mm)

: 178 mm

Afmeting (mm)

: 320 x 490 mm

actieprijs
actieprijs

83,50

Art.nr. 4036000136

28,50

Art.nr. 4023001448

Kabelhaspel 40 meter
voor professioneel gebruik
Kunststof kabelhaspel met verzinkt stalen frame.
Thermisch beveiligd
Dubbel geïsoleerd
KEMA Keur
Materiaal: neopreen
Snoerdiameter: 3 x 2,5 mm²
Snoerlengte: 40 mtr.

actieprijs

97,25

Art.nr. 4023001175

Kijk voor een IP IndustriePartner vestiging bij u in de buurt op www.industriepartner.nl

Professional Power

Led bouwlamp met accu
50 Watt / 4100 lumen

Professional Power

Dompelpomp DPV
opvoerhoogte tot 9 mtr.

Professional Power

• Ideaal voor toepassing in de industrie of de bouw.

Dompelpomp met een maximale capaciteit van 13.8 m3/h en een opvoer-

• Met statief.

hoogte van 9 meter. • Dompelpomp voor licht vervuild water. • Pomphuis,

• Met laadindicator, de LED geeft rood licht tijdens het laadproces.

waaier, kopstuk en pomprooster van techno polymeer. • Motor, rotoras,

• Als de lamp volledig opgeladen is zal de LED groen oplichten.

schroeven van rvs staal. • Ingebouwde thermische beveiliging. • Permanent

• Bij een bijna lege accu zal de LED-straler automatisch uitschakelen om

ingeschakelde condensator. • Installatie vast of verplaastbaar in verticale

diepontlading te voorkomen.

positie.

• Aluminium behuizing.
• Li-ion accu.

Technische gegevens

• Oplaadbaar via 230V en 12-24V.

• Capaciteit: max 13,8 m3/h

• Volledig opgeladen in slechts 4 uur.

• Vermogen: 650 W

• Energiezuinig alternatief voor een

• Maximale vuilgrootte: 25 mm

halogeenarmatuur.

• Opvoerhoogte: 9 mtr.

• 50W = 4100 lumen.

• Temp. bereik: 0 - 35 °C

actieprijs

actieprijs

149,95

146,25

Art.nr. 4035001336

Art.nr. 4049000119

De nieuwe « biologische » onderdelenreiniger
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ROZONE SmartWasher PCS23
De PCS23 is de laatste aanwinst in het gamma Smartwasher van Rozone. Het biedt een breed
pallet voordelen op het vlak van gezondheids-, veiligheids- en milieu items. Zowel de gezondheid
van de medewerker als het mileu zijn redenen om te kiezen voor deze Rozone Smartwasher.

kenmerken
• Grote werkbak

Grote reinigingsbak
voor een effectieve
werkruimte.

• Regelbare temperatuur en timer
• Mobiele bak met voethendel
• Elektriciteitssnoer van 4 meter

Flexibele spuitmond
met regelbaar volume.

Gebogen borstel
voor het
gebruiksvriendelijk
wassen van de
onderdelen.

• Handige borstel
• Flexibele spuitmond

voordelen
• Mobiele reinigingsbak

Elektriciteitssnoer van 4m
met ophangsysteem.

• Micro-organismen breken
vuil op natuurlijke wijze af
• Solvent vrij

Autodiagnose dankzij
Chemfree’s M2 technologie.

• Reinigingsvloeistof is niet
brandbaar en niet giftig
• Ergonomische ontwerp zorgt
voor een comfortabel gebruik
• Zeer eenvoudig te verplaatsen

Mobiel door duurzame
en compacte trolley.

Voethendel om de PCS23
op gebruiksvriendelijke
manier te verplaatsen over
leidingen en kabels.

Coöperatie IP IndustriePartner U.A.
De Smalle Zijde 35C
3903 LM Veenendaal
E info@industriepartner.nl
I www.industriepartner.nl

aandrijftechniek

Lagertechniek

Pneumatiek
en perslucht

Hydrauliek

Appendages,
slangen en
koppelingen

Gereedschappen

Tooling en
verspaning

bevestigingsmaterialen

Lastechniek

Veiligheid en
ergonomie

Onderhoud en
reinigingsproducten

Elektro

Intern
transport

Werkplaatsinrichting en
uitrusting

Metaalbewerking
machines

Afdichtingen

Service
activiteiten

Hijs- en
hefmiddelen

www.industriepartner.nl

IP leden in Nederland:

Hoofdvestiging Apeldoorn

Hoofdvestiging Zaandam

Wilmersdorf 20, 7327 AC Apeldoorn
T +31 (0)55 538 47 47 • E info@duursma.nl

Kleine Tocht 1, 1507 CB Zaandam
T +31 (0)75 653 14 14 • E info@opdenvelde.nl

www.duursma.nl

www.opdenvelde.nl

Hoofdvestiging Wateringen

Hoofdvestiging Veghel

Turfschipper 27, 2292 JC Wateringen
T +31 (0)174 22 18 58 • E info@bernardsanders.com

Kennedylaan 24, 5466 AA Veghel
T +31 (0)413 34 85 85 • E info@zanten.nl

www.bernardsanders.com
IP lid in België:

Hoofdvestiging Oostende
Torhoutsesteenweg 607, 8400 Oostende
T +32 (0)59 50 88 38 • E info@partool.be

www.partool.be

bUNDELING VAN KRACHT EN KENNIS.

www.zanten.nl

