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GELDIG 01-09 t/m
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5659901062 

Weldkar 
Tig 1660 DC/HF Pulse
De Weldkar WK TIG 1660 DC/HF Pulse is een lichtgewicht 
TIG inverter.
Deze machine is uitermate geschikt voor:
• Onderhouds-, reparatie- en productiewerkzaamheden
• Breed inzetbaar
• Met HF ontsteking
• Verstelbare draagriem
• Hoge inschakelduur 60% bij 160 Ampère
• Beklede elektroden t/m 3,25 mm.
Weldkar pakket bestaat uit:
• Paar lashandschoenen TIG Weldkar Pro-Touch (maat 10L)
• Automatische lashelm Furia GP Extreme 9-13DIN
• Assortimentskoffer Weldkar WK 17/18/26 gevuld.

5659901064

Weldkar Mig 2125
De Weldkar WK MIG 2125 is een krachtige MIG inverter op 230 Volt.
Deze kleinste telg uit het Weldkar MIG programma blinkt uit in laskwaliteit, compactheid en eenvoud.
Weldkar pakket bestaat uit:
Inverter WK MIG 2125 - 230 Volt incl. EMC • MIG-Lastoorts WK 250 (3mtr) gasgekoeld • MIG-Lasdraad WK SG2 - Ø 0.8mm-5kg
Paar lashandschoenen Rund-Splitleer • Drukregelaar Weldkar Argon/Co2 • Automatische lashelm Furia GP Extreme 9-13DIN
Assortimentskoffer Weldkar WK 250 gevuld • Antispat Binzel 400 ml.

695.695.0000

795.795.0000
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Nu met:
Tas en 39-delige accessoireset!

Met duurzame opbergkoffer Met 2 core batterijen 4.0Ah en oplader
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125125.9595

7979.9595

5500000725 

Bosch GWS 1400 
Haakse slijper - 1400W 
125mm - SDS-clic moer   
Specificaties:
Handige krachtpatser • Geoptimaliseerde motorkoeling – voor hoge overbelastbaarheid 
• Tegen verdraaien beveiligde beschermkap  • stabiel ook bij een barstende schijf 
• Constant-Electronic • houdt snelheid constant, zelfs onder belasting 
• Krachtige 1.400 Watt-motor  • 2,5 m lang netsnoer 
• Ook door linkshandigen goed te hanteren

5500001879 

Bosch Blauw GWS 880 
Professional Haakse slijper 
125mm 
Specificaties:
De beste machinecontrole en een verbeterd vermogensniveau in 880-watt-klasse
 • Hoge bewerkingssnelheid door een krachtige motor van 880 watt
 • Perfecte machinecontrole door slanke greepomvang en ergonomisch ontwerp
 • Lange levensduur en stofbescherming door speciaal ontwikkelde ventilatiesleuven
• Schijfdiameter 125 mm • Rubberen schuurschijf, Ø 125 mm

Met 1 
diamant schijf

Met 2
diamant schijven

Met duurzame 
opbergkoffer

Met duurzame 
opbergkoffer

5500001500 

Bosch GSR 12V-15 12V 
Li-Ion accu boor-/schroef-
machine set 
• Schroefboormachine met goed uitgebalanceerde 
prestaties en compactheid in de 12V-klasse van Bosch.

129.129.9595

269.269.9595

5500002030 

Bosch GSR 18 V-55 18V Li-Ion 
accu boor-/schroefmachine 
set - borstelloos  
Specificaties:
• Duurzame allrounder in een compact formaat 
• Duurzaam:minder slijtage door 13 mm massief metalen 
boorhouder.• Lange levensduur: minder risico op overbe-
lasting van de motor en lange levensduur door Electronic 
Motor Protection (EMP) • Ergonomisch: comfortabel 
hanteren door het compacte ontwerp.



GRATIS! 

GRATISDe Walt accugereedschap
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7979.

5500001879 

Bosch Blauw GWS 880 
Professional Haakse slijper125mm 
Specificaties:
De beste machinecontrole en een verbeterd vermogensniveau in 880-watt-klasse
 • Hoge bewerkingssnelheid door een krachtige motor van 880 watt
 • Perfecte machinecontrole door slanke greepomvang en ergonomisch ontwerp
 • Lange levensduur en stofbescherming door speciaal ontwikkelde ventilatiesleuven
• Schijfdiameter 125 mm • Rubberen schuurschijf, Ø 125 mm

4100001952 

Tyrolit Slijpschijf  
Tyrolit doorslijpschijf 125 x 1Normaal € 1,80 per stuk  Bij aankoop van 50 stuks in stalen blik:

Bij aankoop van 5 blikken à 50 stuks Tyrolit slijpschijven een: 
Bosch GWS 880 t.w.v. 89,95 gratis!

1.25Nu
p.st

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.

199.50

5001500420 

Facom Limited Edition Gereed-
schapskar met 5 Gevulde Laden
Specificaties:
• MODM.RJSPB - Module vastzetten 1/4” - 3/8” - 1/2” • MODM.440-1 
- Module met 17 ringsteeksleutels 6 tot 24 mm
• MODM.467BJ12 - Module 12 ultra grip steekringratelsleutels • 
MODM.A456PB - Module schroevendraaiers (AT4, AT5 en AT6)
• MODM.CG - Module beklede doorslagen • MODM.CPEA1 - Module 4 
tangen • MODM.MI7 - Module slaggereedschap 205C
• PM.384 - Module klein materiaal
• PM.MODDWTNLIV19 - Module DEWALT 10.8V accugereedschap

LIMITED EDITION 8 LADEN

1695.1695.0000
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9001001130 

Kroon  
Screenwash 500 ML.
500 ml. concentraat

9001000637 

Kroon  
Screenwash 5 LTR.
5 ltr. concentraat

9318000043 

Kelfort
Groene aanslag verwijderaar
Sterk geconcentreerd product voor alg bestrijding.  “Eén liter oplossen in 
20 liter water en dit met gieter of drukspuit met grove nozzle op de aanslag 
sproeien.” 

9111500130 

Kelfort
Waterslang 3-Laags 25M X3/4  
10Bar 19X25Mm Kel-Flow 

1.1. 29 29 8.8. 92 92
9001001182 

Kroon Fuel Optimix 2T
Speciaal ontwikkeld voor 2-taktmotoren. Eenmengsmering op basis van 
alkylaatbenzine en hoogwaardige, 2-taktvol-synthetische motorolie in een 
mengverhouding van 1:50. Zelfs wanneer u het apparaat lange tijd niet hebt 
gebruikt, start de motor zonder problemen.

1717.56

2727.50 2525.00
9000000003

Wynn’s
Remmenreiniger
500ml. Normaal €2.99 p/st nu bij  12 stuks € 1,50 p/st.

      11.50 p/st

Normaal €2,99p/st.

9500000068 3 x 4 m €   6,77

9500000069 4 x 6 m €  13,44

9500000070 6 x 8 m €  26,82

9500000071 8 x 10 m €  44,05

9500000072 10 x 12 m  €  67,07

 

Kelfort Dekkleden
Lagedruk P.E., geweven en gecoat aan beide zijden. Voorzien van omzoomde rand, met ogen. 
Kleur blauw, 130 g/m². Verkrijgbaar in alle gangbare maten.

6.vanaf 77
Nu bij 10 stuks 8.00 p/st.

7012000000

Pehavo Spanbanden
Compleet,,9 meter X 50mm. Blauw met opdruk Pehavo. 

Normaal € 12,95 p/st.



Op het hele Fristads
assortiment

20% KORTING 
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4003000337

Dormer borenset
Specificaties:
Set 204 HSS korte spiraalboren in duurzame metal cassette.
• Cilindrische schacht Din 338RN uitvoering met 118gr TiN-tip gecoate 4xD kop
• Geschikt voor staal≤850 N/mm², gietijzer, aluminium legeringen
<0.5% en synthetische materialen zoals thermo- en duraplasten

 

119119.00

7373.00

Normaal € 215,00  OP=OP

9252000008

Kelfort Rondneuskruiwagen 85Ltr.
Kelfort Rondneuskruiwagens Model Quad. Uit één stuk geperste 1,2 
mm dikke bak, ovaal buisframe, diameter 30x1,5 mm op kogelgela-
gerde stalen velg, afmeting wiel 400x80 mm. Inhoud 85 liter.

127559

Fristads
AIRTEC Winterjack
Functioneel en duurzaam winterjack met 
verstevigingen op schouders, mouwen en voorkant. 
Gemaakt van water- en winddicht, ademend 
materiaal. Afneembare capuchon.

129482

Fristads Broek
Broek met een modern design voor professionals 
in de dienstverlening, industrie of bouwsector. Gemaakt 
van een licht en duurzaam materiaal met mechanische 
stretch, voor comfortabele bewegingsvrijheid. Met 
kniezakken. 

96.96.4747

43.43.4848

Deze prijs is inclusief 20% korting

Deze prijs is inclusief 20% korting

NuNu

NuNu
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8585.00

3838.50
9900517901 

Opzetloep menas ZOOM
Opzetloep met traploos instelbare vergroting.  
Super plat ontwerp bij groot gezichtsveld.

9900509718 

Metaalfolie-assortiment Messing
M150x1200mm Record  
• Messing (MS 63) 
• Bestaand uit 4 afzonderlijke boxen met elk 1 box folieband in maat: 
   0,025 0,050 0,075 en 0,100mm
• Folieband 150 x 1200 mm. 

11.11.0000
25.25.0000

37.00

9102000247

LED zaklamp Coast G20
De Coast Portland G20 flashlight is een LED zaklamp die geschikt is voor alledaags gebruik. De lamp heeft een 
roestvrijstalen behuizing die gemakkelijk schoon te maken is. De inspectie Beam produceert een ongelooflijk helder 
en consistente straal van rand tot rand, wat werkactiviteiten van dichtbij eenvoudiger maakt. 
Deze penlights kunnen een gebied tot 9 meter zo scherp verlichten.

9102000266 

Zaklamp Coast 10 Polysteel 400
De Coast Polysteel 400 is het middelste model uit de Polysteel serie. Deze led-zaklamp 
produceert een helder licht om bij te werken in het donker. U kunt switchen tussen 
een brede lichtstraal en een zeer gefocuste lichtstraal en tussen de standen High en 
Low. Deze led flashlight is val- en waterbestendig en kan onder zware omstandigheden 
gebruikt worden. 

9102000276 

Coast HX5R zaklamp oplaadbaar 340Lm
Werkt op accu, grote lichtopbrengst, robuust en oplaadbaar!
De HX5R wordt eenvoudig via de geïntegreerde USB-stekker onder de eindkap op een USB-poort opgeladen. Dat kan bijvoorbeeld ook 
onderweg met een powerbank of in de auto met een USB-auto-adapter. Met zijn grote lichtsterkte van 340 lumen en een bereik van 
maximaal 178 meter is deze zaklamp een krachtpatser in de duisternis. De broekclip kan in beide richtingen worden gemonteerd.
Deze robuuste en krachtige zaklamp zal u altijd licht in de duisternis geven. 
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9900518472 

Digitale zakschuifmaat
TWIN-Cal IP 67 IP67  ISO13385-1  150mm 
• Roestvrij staal 
• 4-voudige metingen (binnen-, buiten-, diepte- en getrapte metingen) 
• Data-uitgang uitbreidbaar met USB of Digimatic   

5050001896 

Gereedschapskoffer ABS, 
met klemmodules
• Aluminium frame met stootkantbescherming 
• Afsluitbaar door 2 kipcilindersloten en een cijferslot
• Exclusief gereedschap
  

9650000050 

Buitenschroefmaat HM
Matverchroomd 0-25mm         
• Nauwkeurigheid volgens DIN 863 
• Afleesonderdelen matverchroomd 
• Meetvlakken HM-gecoat 
• Meetkrachtregeling door drukgevoelige ratel 

9900516883 

3-punt binnenschroefmaat IMICRO met 
schaalaanduiding
Met schaalaanduiding, meetvlakken gehard staal
• Nauwkeurigheid volgens DIN 863
• Zelf richtend en-centrerend
• Hoge betrouwbaarheid zelfs bij de meting van grote diepten
• Maat 20-25mm
• Aflezing 0.005mm 

9900518276

Spanningzoekers PROFIPOL 
Voor de controle van gelijk- en wisselspanningen   

159.00363.00

47.00 25.00

135135.00

METEN IS WETEN

vanaf



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

“ALS WIJ HET NIET HEBBEN, VERGEET HET DAN MAAR!”

6015000145

Cat - Munising 
hoge Veiligheidsschoen S3 grijs  
CAT Veiligheidsschoen met composiet neus en kevlar tussenzool.
Licht in gewicht. Volnerf, lederen upper.Loopzool van rubber. 
EVA tussenzool. Door de waterdichte voering is de schoen 100% waterproof
en de SRX zool zorgt voor een zeer goede anti slip  

6015000140

CAT - Framework  
hoge Veiligheidsschoen S3   
Deze CAT schoen is geheel nieuw ontwikkeld en voorzien van de nieuwste, 
technische hoogstandjes. De beschermende stalen neus wordt gecombi-
neerd met een kevlar tussenzool. Zeer buigzaam en beschermend tegen 
penetraties van buitenaf. De loopzool bestaat uit een tussenzool van EVA, 
welke super licht en schokdempend is. De rubber loopzool heeft de certi-
ficering HRO mee gekregen, dus bestand tot temperaturen van 300 graden 
Celsius. Daarbij is de loopzool SRA gekeurd en hiermee extreem slipvast.
De Framework is voor alle toepassingen in te zetten.
Ook onder natte omstandigheden, want de schoen is waterproof.
Een beschermende overneus maakt de schoen helemaal compleet, want 
hiermee kan deze ook letterlijk een stootje verdragen.

6015000155

CAT - Byway lage veiligheidsschoen 
S1P zwart/blauw  
De Byway is een van de nieuwste modellen uit de CAT stal welke zich 
kenmerkt door de sportieve uitstraling en het lichte gewicht.
Door gebruik te maken van een composiet neus en kevlar tussenzool is het 
gewicht nog verder terug gebracht.
Het upper is gemaakt van mesh welke gecombineerd wordt met een rubber 
loopzool. Hierdoor is de zool extreem slipvast (XRG) en zeer buigzaam en 
comfortabel in gebruik (ERGO).

6014000112

Dunlop - Purofort+ laars S5 zwart  
Een sterke en duurzame Purofort+ laars voor een verscheidenheid aan 
toepassingen. De Purofort-materiaaltechnologie biedt isolatie tot -20°C.
Verbeterde grip: vuillossende zool en antislip insert.
Lichtgewicht (35% minder dan traditioneel).

6015000173

Dunlop - Acifort knielaars S5 
Een praktische en duurzame industriële laars voor een veelheid aan 
toepassingen op bouwterreinen.
Zeer goed bestand tegen zuren, zoals cement en beton.
Een stevige buitenzool en goed loopvlak.

6014000077

GS90 Rome veiligheidslaars S3 bruin  
Deze volledig lederen laars is onder alle omstandigheden 100% waterdicht.
De composiet neus en kevlar tussenzool zorgen ervoor dat deze S3 gekwali-
ficeerd is, dus inzetbaar voor alle werkzaamheden.
De laars is voorzien van verschillende extra’s waardoor het loopcomfort nog 
verder geoptimaliseerd is.
Hierbij mag u denken aan een verstevigde hak constructie en een verbeterde 
instap. De zool bestaat uit twee verschillende lagen polyurethaan,
waarbij de eerste laag de schokdemping verzorgt en de tweede slijtvast is 
en als eerste bescherming biedt tegen penetratie door de zool van buitenaf.
De SRC-zool heeft een hoge slipweerstand.
Er is voorzien in treklussen aan de bovenzijde van de schacht. Ook heeft de 
schacht slechts één zgn. spannaad aan de achterzijde.
Hiermee behoren irritaties aan het scheenbeen tot het verleden en zijn de 
laarzen buigzaam en soepel.

129129.95 109109.95
9999.95

8989.95

8686.9595 2424.9595

THESE SHOES ARE
MADE FOR WORKING


