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5763000094 

Eurom Pac 12.2 
Airconditioner
De Eurom PAC 12.2 is met zijn 
koelcapaciteit van 3500 watt en 12000 
BTU geschikt om ruimtes tot 120 m³ te 
verkoelen.
De airco is in 3 snelheden instelbaar en 
is ook te gebruiken als luchtontvochti-
ger. Hij ontvochtigt tot 1,5 liter per uur 
door middel van de luchtafvoerslang. 
De PAC 12.2 is bedienbaar via afstands-
bediening.

5763000092 

Eurom Pac 7.2
De Eurom PAC 7.2 is met 7000 BTU een krachtige mobiele airco die 
320 m3 lucht per uur verplaatst. Hij ontvochtigt tot 0,8 liter per uur 
door middel van de luchtafvoerslang. De PAC 7.2 wordt geleverd met 
afstandsbediening, en een timer. Isolatieklasse IP20.
Afvoerpijp 130 x 1500 mm

5763000093 

Eurom Pac 9.2
De Eurom PAC 9.2 is met zijn vermogen van 2600 watt en 9000 
BTU geschikt om ruimtes tot 90 m3 te verkoelen. Instelbaar in 2 
snelheden en is ook te gebruiken als luchtontvochtiger. Ontvoch-
tigt tot 1,2 liter per uur door middel van de luchtafvoerslang. De 
PAC 9.2 wordt geleverd met afstandsbediening en een timer.
Isolatieklasse IP20. Afvoerpijp 130 x 1500 mm

398.398.0000

238.238.0000 269.269.0000
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Afzuigarm in slanguitvoering
Tevens leverbaar van 5 tot 10 meter!
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5659900262

Lashelm Furia GP 913 ST
Betrouwbare (2 jaar garantie op cassette) automatische lashelm met zeer snelle reactietijd en een uniek 
design. Een “must” voor elke gevorderde hobbyist of lasser. Voor MIG/MAG en MMA (elektrode) lassen.

5656003470
Buitenruit,
91,5x110,5 mm, verpakt per 10 € 20,50
5659900625
Binnenruit 
47x97 mm, verpakt per 10 € 13,00

5659900254

Lashelm Weldkar Opklap
Met opklapbaar venster (51x108 mm). Geschikt om te gebruiken bij vele las-, snij-, en 
gutswerkzaamheden.

5659900475
Binnenruit  52x110 mm, verpakt per 10. € 12,69

5659900213

Afzuigarm
Afzuigarm 2 meter  
incl. motor+beveiligings schakelaar

5659900215

Afzuigarm
Afzuigarm 3meter
incl. motor+beveiligings schakelaar

5659900217

Afzuigarm
Afzuigarm 4 meter
incl. motor+beveiligings schakelaar

659900469

ProfiMaster
Afzuigarm 3 meter, Ø 150 mm.

5659900829

ProfiMaster
Afzuigarm 4 meter, Ø 150 mm.

5659900470

Hoofdfilter

5659901033

Voorfiltermatten
(set à 10 stuks)

1118.00

1993.1993.00

1164.00

1226.00

2055.2055.00

236.236.00

68.68.00

98.98.00 47.47.75

ProfiMaster
Een filtertoestel met een robuuste kwaliteit voor incidenteel en/of regelmatig laswerk. De wegwerpfil-
ters beschikken over een hoge lasrook opnamecapaciteit en kunnen eenvoudig verwisseld worden. De 
positioneerbare afzuigarm heeft een actieradius van 360 graden. Dankzij de vorm van de afzuigkap wordt 
de lasrook van het lasproces effectief afgezogen. Aansluitspanning 400 Volt.

•  Geschikt voor staal en chroom-nikkel
•  Breed inzetbaar
•  Grote actieradius
•  Krachtige filter

Deze afzuigarmen zijn speciaal ontwikkeld voor het afzuigen van 
gezondheidsschadelijke dampen en stoffen aan de bron.
Compleet set bestaat uit:

•  Afzuigarm (inclusief wandconsole, draaikrans en afzuigkap)
•  Ventilator 2.000 m³ - 400 Volt
•  Verbindingsset uitblaaszijde ventilator
•  Motorbeveiligingsschakelaar



PROFIMASTER
Een filtertoestel met een robuuste kwaliteit voor incidenteel en/
of regelmatig laswerk. De wegwerpfilters beschikken over een 
hoge lasrook opnamecapaciteit en kunnen eenvoudig verwisseld 
worden. De positioneerbare afzuigarm heeft een actieradius van 
360 graden. Dankzij de vorm van de afzuigkap wordt de lasrook 
van het lasproces effectief afgezogen. Aansluitspanning 400 Volt.

•  Geschikt voor staal en chroom-nikkel
•  Breed inzetbaar
•  Grote actieradius
•  Krachtig filter
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11891189.00
5659500215

Weldkar Lastafel 
Professionele lastafels van Weldkar worden vervaardigd uit een hoogwaardige staalsoort type S355J2+N. Door 
een goede belastbaarheid is de tafel uitstekend geschikt voor licht- en zwaar werk. Bescherming tegen het 
aanhechten van lasspetters geschiedt door middel van anti-hecht spray. De lastafel en gereedschappen worden 
geproduceerd met de norm ISO 2768-1.

De boringrasters van 100 mm (28 mm systeem) zijn bij las- en opspantafels de meest voorkomende. De sleuven 
van de bouwdelen zijn hierop perfect afgestemd. Door een stabiele en massieve bouw ontstaat de hoogste 
kwaliteit van vakmanschap.

Technische specificaties
•  Boringsgaten – Ø28 mm
•  Afstand tussen boringsgaten – 100 mm
•  Afstand tussen boringsgaten (Zijwanden) – 50 mm
•  Rasterafstand – 100 mm
•  Zijwanden – 200 mm
•  Maximaal belastbaar – 2000 Kg
•  Gewicht – 488 Kg
•  Materiaaldikte – 15 mm
•  Basishardheid – ongeveer 220-270 Vickers
•  Perfecte vlakheid van de tafel (+/- 0,5 mm)
•  Afgeschuinde gaten voor eenvoudige montage van het gereedschap
•  Gegraveerde schaalverdeling in het rooster – 100 x 100 mm
•  Verstelbare steunen (standaarduitrusting) of wielen met verstelbare steunen (extra uitrusting)
•  Hoogteverstelling van de tafel met standaard poten – ca. 880-930 mm

Wiel met verstelbare ondersteuning tbv  
Lastafel Weldkar

5659500248

68.68. 82.82.08 p/st

Artikelnummer Afmetingen (LXB) Aantal poten Max. capaciteit Gewicht Prijs

5659500215 Lastafel Weldkar Staal Ø28 1000x1000x15mm 4 2000kg 240kg 1189

5659500216 Lastafel Weldkar Staal Ø28 1200x1200x15mm 4 2000kg 395kg 1449

5659500217 Lastafel Weldkar Staal Ø28 1500x1000x15mm 4 2000kg 420kg 1725

5659500218 Lastafel Weldkar Staal Ø28 1500x1480x15mm 4 2000kg 452kg 1895

5659500219 Lastafel Weldkar Staal Ø28 2000x1000x15mm 4 2000kg 488kg 2025

5659500220 Lastafel Weldkar Staal Ø28 2400x1200x15mm 6 3000kg 642kg 2695

OOK VERRIJDBAAR LEVERBAARVANAFVANAF
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5520001217 

Hikoki Boorhamer DH36DPAW2Z
36V - 3 J - SDS-PLUS
Compact en lichgewicht • hoge boorsnelheid, hoge slagkracht • koolborstelloze motor 
• RFC functie • ergonomische softgrip • 3 standen: boorhamer, boren en hakken • accu 
indicator • LED verlichting.
Inclusief HSC IV koffer. Exclusief accu’s en lader.

5520001264 

Multi Volt accu’s en laders
Technische specificaties:
Booster Pack A2 - 2x BSL36A18 li-ion + UC18YSL3 W0Z

In de bouw is stofvrij werken sinds 2013 de norm. De grote hoeveelheden kwarts- en fijnstof -
die vrijkomen bij zagen en boren in steensoorten - kunnen niet alleen leiden tot hoge boetes, 
maar vooral tot blijvende gezondheidsschade aan de longen. HIKOKI levert stofzuigersystemen 
voor nagenoeg elke machine.

Daar waar stofvrij werken van belang is, heeft HIKOKI haar powertools laten keuren bij TNO.

225.00

Tot wel 5 jaar garantie

5520001112

Bij aankoop van een DH36DPAW2Z of DH18DBLW2Z een
stofzuigerunit 714959 in HSC II koffer van 100,00 voor slechts 

75,00

269.00



 

9600001616 

Analoge  
Meetklok 
2046SB
10mm/0,01mm  
Geleverd inclusief inspectie 
certificaat.

99.95

30.00

146.00

116.00

188.00

19.95

50.00
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5600000282 

Chicago Pneumatic  
Slagmoersleutel  
1/2” CP7748G   
Dubbelhamer slagwerk garandeert langere 
levensduur bij zware toepassing. Lichtgewicht door 
kunststof behuizing. Rubbere, koud- geïsoleerde 
handgreep voor betere controle.

9600009867 

Digimatic schuifmaat
CD-15CPX ABS Dig.Caliper500-181-20 - 500-181-20. Met het 
fantastische Mitutoyo A meetsysteem.

9600002360 

Digimatic schuifmaat
CD-15PPX IP67 Caliper w.o. Output, w.o. Thumb - 500-706-11.  
Met het fantastische Mitutoyo A meetsysteem.

9600002563 

Zwenktaster Set 513-404E
Met7014(Stand) - 513-908. Draaibare wijzerplaat voor 
nulstelling, edelsteengelagerd, verstelbare taster.

9600001880 

Schroefmaat 293
Revolutionair!  
MDE-25PJ QuantuMike 0-25mm/0,001mm - 293-145.

9600009949 

Analoge schuifmaat
0-150mm - 530-104. Quadri-uitvoering, vervaardigd van een 
speciale corrosiewerende legering.

5700003995  

Tachometer Limit
R2000 Geschikt voor foto-meten en voor contact-meten.  
Meetafstand voor foto-meten: 50-150mm

9600000260 

Schroefmaat met duo-ratel
M317-25 R.T-Micrometer 0-25mm/ 0,01mm - 102-701.  
Met inspectie certificaat.

185.00

5700005642 

RITC640 
Pneumatische 
Riveteertang 
Capaciteit 3,2 tot 6,4mm. 
Professioneel toestel voor 
seriematig werk.

159.00

199.50

5600301858

RODAC 
RA8870 SLANGHASPEL 
HP - 15M - 3/8”
• Slanghaspel met een 15 meter slang  • Maximale werkdruk van 20 Bar  
• Vrijloop en terugloopbeveiliging.  • Geschikt voor intensief en industrieel 
gebruik • Geschikt voor water en lucht tot 40°C!  
• Slanghaspel HP 10 x15mm - 15 meter

125.00
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LOCTITE ACTIE VERPAKKING. PROFITEER BIJ PEHAVO
9002010368 

Loctite HY 4070 Reparatielijm
Bij aankoop van :

3 kartons Promopacks LOCTITE HY 4070,  
ontvangt u 5% korting
5 kartons Promopacks LOCTITE HY 4070,  
ontvangt u 10% korting

Ultrasnelle, universele reparatielijm
• Ultrasnelle fixatie
• Heeft een groot spelingvullend vermogen tot 5 mm
• Snelle verlijming van diverse materialen zoals metaal, kunststof, rubber, hout, papier, leder
• Een gelproduct met een niet-druipende formule
• Goede vocht-, temperatuur-, uv- en chemische bestendigheid
• Gebruiksklare spuitverpakking inclusief spuitmond

5602500008

Sievert Soldeerset
Complete soldeerset pro95 titanium.
• Oranje karweifles, inhoud 0,42 kg.
• Reduceerslangbreukventiel voor een constante vlam en optimale veiligheid.
• Gasslang (2 m) compleet met aangeperste koppelingen.
• Soldeerbrander pro95 gemaakt van hoogwaardig titanium, supersterk en vederlicht en de    
   keramische gaskraan zorgt voor een optimale instelling

159159.0000

5602500305

Sievert 
Pro88 turborooferset
De professionele dakbrander set bestaat uit een krachtige 
dakbrander met RVS branderkop van 60mm en een vaste 
halspijp met een lengte van 500mm, een slangenset van 
10 meter met aangeperste koppelingen en een slangbreuk 
ventiel voor de grote gasfles.

115115.0000

22.23
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5520001530 

Hitachi  
Compressor EC58 
Draagbaar, olie vrij, spanning 230 V,  
Kracht:1 Hp, 0,75 kW

5750000013 

Creemers Mobiel 387-50  
Compressor 230 volt
V-snaar gedreven mobiele compressor 2,2 kW lichtnet uitvoering. Uiterst laag 
toerental, dus stil en zeer duurzaam. Volautomatisch lopend, 10 bar uitvoering.
Uitgevoerd met Orion passende snelkoppeling. Deze compressoren zijn ideaal 
voor de zware mobiele werkzaamheden.

180.00

7785.

Hét assortiment lagers voor thrusters en boegschroeven

Lagers voor thrusters en boegschroeven in alle soorten en maten? Daarvoor moet u bij Pehavo zijn. Ons 
assortiment thruster- en boegschroeflagers is enorm breed. Het bevat lagers in alle typen en varianten. 
Bovendien leveren we de meeste lagers direct uit voorraad. De leveringssnelheid van Pehavo wordt zeer 
gewaardeerd door klanten. Tot onze klantenkring behoren onder meer bedrijven die thrusters en boegschroe-
ven repareren, reviseren en onderhouden. Ook bedrijven die thrusters, boegschroeven en/of tandwielkasten 
produceren, doen zaken met Pehavo, evenals scheepsbouwers en producenten van scheepslieren.

FAG: hét wereldmerk in thruster- en boegschroeflagers

Bij Pehavo vindt u het juiste lager voor uw specifieke toepassing. Niet voor niets zijn wij in Nederland een van 
de grootste Authorised Distributors van FAG. 
Vakmensen weten het: FAG is hét topmerk in thruster- en boegschroeflagers. 
De lagers van FAG zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen in de maritieme sector. De FAG-lagers staan 
wereldwijd bekend om hun kwaliteit. Pehavo helpt u om daar optimaal van te profiteren. 

We zijn thuis in de maritieme sector en hebben een uitgebreide knowhow met betrekking tot lagers, boeg-
schroeven en thrusters. Bij de keuze van het juiste lager kunt u dus rekenen op een deskundig advies.
Meerwaarde: thruster- en boegschroeflagers compleet met serviceprogramma’s Voor alle toepassingen van 
FAG-lagers kan Pehavo ook de serviceprogramma’s  leveren. Als Authorised Distributor van FAG bieden wij 
onze klanten in de  maritieme sector complete ondersteuning.

Snelle levering van lagers verzekerd

Complete ondersteuning betekent ook dat we de lagers voor thrusters en boegschroeven snel leveren.
Het motto van Pehavo luidt immers: Voor ons is vandaag al morgen.

Wilt u meer informatie over de thruster- en boegschroeflagers van FAG of wenst u advies? 
Neem dan contact met ons op!

5750000740 

Creemers Mobiel 270-10  
Compressor 230Volt
Draagbare en mobiele Compressor 1,5kW lichtnet uitvoering Kenmerken 
Mobiel 240-10 De mobiel 240/10 is een mobiele krachtpatser welke zowel 
verreden kan worden als gedragen, doordat zijn gewicht onder het toelaatbare 
van de Arbo ligt. Door zijn hoge opbrengst en 10L ketel is deze compressor 
ideaal voor het zware niet- en spijkerwerk. 

342.

5750000006 

Creemers Mobiel 
254-50  
Compressor  
230 volt
V-snaar gedreven mobiele com-
pressors 1,5 kW lichtnet uitvoering. 
Robuuste twee cilinder compressoren. 
Uiterst laag toerental, dus stil en zeer 
duurzaam. Volautomatisch lopend, 
10 bar uitvoering. Uitgevoerd met 
filterreduceerventiel

675.

00

00 00



Zelfaanzuigende pompIdeaal voor beregening!

Pehavo -  Den Bosch 

Moeskampweg 4, 

5222 AW Den Bosch

T 073 – 631 23 80

WhatsApp: 06 – 44053096 

denbosch@pehavo.nl

Pehavo  - Oss
Dommelstraat 12,  

5347 JL Oss

T 0412-62 20 25

WhatsApp: 06 – 22393696

E oss@pehavo.nl

Pehavo - Uden
Ambachtsstraat 8,  

5405 AM Uden

T 0413-24 87 47

WhatsApp: 06 – 51721071

E uden@pehavo.nl

Pehavo - Maas en Waal

Van Heemstraweg 19d,  

6657 KD Boven-Leeuwen

T 0487-59 35 35

WhatsApp: 06 – 22394061

E bovenl2@pehavo.nl

Pehavo  - Cuijk
De Hork 7,  

5431 NS Cuijk

T 0485-31 00 08

WhatsApp : 06 – 17073181

E cuijk@pehavo.nl
Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief btw.

Alle pehavo filialen zijn geopend van 08.00 uur tot 18.00 uur - Op zaterdag zijn wij geopend van 08.00 uur tot 13.00 uur
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151151.50
2401000046

Dab Jet 82
Zelfaanzuigende centrifugaal pomp. Bijzonder geschikt voor watertoevoer in 
landbouw en tuinbouw.

5009001155 

Knipex Bestsellerset - 3 delig               
Deze set bevat de tangencombinatie die het meest wordt gebruikt.
• Tangen met gepolijste koppen • Grepen met antislip kunststof bekleding • In twee kleuren
Inhoud:
• 03 02 180 combinatietang
• 70 02 160 zijsnijtang
• 87 01 250 Knipex Cobra® 

5009001809 

Knipex 8 delig borgveertangset 
Uitgerust met courante borgringtangen voor binnen- en buitenringen. In een stevige kunststof koffer.
Inhoud: 
• 48 11 J1 + 48 11 J2 + 48 21 J11 + 48 21 J21 Precisie-borgveertang, voor binnenringen in boringen.
• 49 11 A1 + 49 11 A2 +49 21 A11 + 49 21 A21 Precisie-borgveertang, voor buitenringen op assen.

5009001583 

Knipex Cobra- set 3-delig
De Cobra-set van Knipex omvat 3 hightech-waterpomptangen in verschillende formaten die worden geleverd 
in een schuimbekleding. De waterpomptangen zijn gesmeed, in olie gehard en vervaardigd uit  
chroom-vanadium-elektrostaal, door deze uitvoering heeft u robuuste werktuigen met een lange levensduur
Inhoud:
• Knipex Cobra®, Hightech-waterpomptang, 180 mm
• Knipex Cobra®, Hightech-waterpomptang, 250 mm
• Knipex Cobra®, Hightech-waterpomptang, 300 mm
 

48. 62.

138138.
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