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Lagers, oliekeerringen of v-snaren nodig?
Doe de voorraadcheck!

www.pehavo.nl/lagers/
Voor lagers, oliekeerringen en v-snaren zit u goed bij Pehavo. Wij hebben een groot assortiment INA en FAG 
lagers op voorraad. Naast deze merken kunnen we ook heel veel andere merken leveren, zoals SKF, Timken, 
NSK en NTN. Zoekt u v-snaren, dan kunt u kiezen uit ons grote assortiment van onder andere Optibelt en Gates. 
In elke prijs- kwaliteit verhouding kunnen wij u in uw behoefte voorzien.

Sinds kort hebben we de mogelijkheid om ook de voorraden van een van de grootste lager distribiteurs in 
Duitsland ter beschikking te stellen.

Met een klik kunt u een prijsaanvraag doen voor de beschikbare hoeveelheden. U ontvangt dan zo snel mogelijk 
een aanbieding. Vandaag besteld, is morgen geleverd.
Kunt u een kogellager, oliekeerring of v-snaar niet vinden? Neem dan contact met ons op of kom langs op een 
van onze filialen. Het kan zijn dat we het artikel op voorraad hebben of dat we het elders kunnen bestellen. Wij 
adviseren u graag en vinden een oplossing!

LAGERS, LINEAIRTECHNIEK, V-SNAREN, AFDICHTINGEN 
Onze specialisten helpen u graag verder met goed advies tegen een aantrekkelijke prijzen.

 
 

Veel merken 
laten zich weer 
van hun beste 
kant zien in
deze folder.
Doe er uw 
voordeel mee!

De leveranciers nog even op een rijtje.

Kunt u op www.pehavo.nl/lagers niet vinden wat u 
zoekt? Neem dan contact met ons op.

4105001367

Flexovit 
Doorslijpschijven 50 Stuks
Ontworpen voor gebruik op staal en RVS
• Vrij van ijzer, zwavel en chloor

953939.

GRATIS 
POWER
BANK
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Kelfort display Nieuws

Kelfort hoofdlamp 3W en 10W
9900000479 3W 14,95   9900000480 10W  39,95

Kelfort werkhandschoenen
Winter foam L en XL 
L 9900000479 4,49   XL 9900000480  4,49

6006000149

Kelfort veiligheidshesje XL
Oranje “Glow In The Dark”

Kelfort plateautrap
Aluminium plateautrap, speciaal 
voor professioneel gebruik

6060000004

Kelfort afzetlint
Rood/Wit

6060000003

Kelfort blusdeken
120X180cm

99
VANAFVANAF124124.

De nieuwe Kelfort 
klimtreffers 
folder vind u nu bij 
Pehavo

VERGELIJKBARE UITVOERINGEN
Artikelnummer Aantal treden Platformhoogte Lengte Prijs

9900000053 3 0,75m 1,54m 124,99

9900000054 4 1,00m 1,81m 139,95

9900000055 5 1,25m 2,10m 154,99

9900000056 6 1,50m 2,35m 179,95

9900000057 7 1,75m 2,62m 204,99

9900000058 8 2,00m 2,90m 234,99

9900000052 10 2,50m 3,40m 294,99

951818.601111.001212.
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Dé specialist in machinecomponenten
De combinatie van ELESA knowhow in ontwerp

en fabricage van technische kunststo� en én de

GANTER expertise en precisie in metalen onderdelen

maakt ELESA+GANTER tot een uniek assortiment.

Of u nu op zoek bent naar een handwiel, sterknop, 

klemhendel, blokkeerbout of snelspanner, wij kunnen

het u leveren! Maar ook scharnieren, vergrendelingen

en zwenkwielen vallen binnen ons assortiment.

Standaard 
machine-elementen
ELESA+GANTER heeft een uitgebreid

pakket van méér dan 80.000 machine-

en bediendelen. Door de doorlopende

ontwikkeling van nieuwe producten

groeit het brede assortiment standaard

machine-elementen  voortdurend.

ELESA+GANTER: twee
bedrijven. Eén wereld
van standaard compo-
nenten

PEHAVO heeft een groot assortiment machine
elementen op voorraad!
Kijk op www.elesa-ganter.com
of vraag informatie aan bij uw Pehavo contact 
persoon

ELESA+GANTER is a worldwide sales joint-venture set-up to o� er the widest product range of standard 
machine elements for the mechanical industry. Highly reliable products ensuring perfect functionality 
with a unique design represents the ELESA+GANTER distinctive quality code.

elesa-ganter.com
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5760000411

Nilfisk MC 5M 200/1050 PA  
koudwater 
hogedrukreiniger
Zeer geschikt voor gebruik in de agrarische 
sector, de industrie, de bouw en de auto-
motive. Nilfisk is erin geslaagd ongekende 
mobiliteit en gebruiksgemak te combineren 
met robuustheid, optimale service, transport- 
en opberggemak.

5760000169

Nilfisk® ATTIX 50-01 PC, nat + droog 
Industriële stofzuiger
De industriële stofzuiger Nilfisk ATTIX 50-01 PC met een 
vermogen van 1500 watt maakt via het Push&Clean-filterreini-
gingssysteem een snelle en eenvoudige reiniging van het filter 
mogelijk. Droog- en natzuiger voor de reiniging in de industrie. 
Maximale zuigkracht van 1500 watt Bakinhoud van 47 liter.
5761049210

Fleece filterzakken (5st.) 24,67

De nieuwe
Baggerman catalogi zijn 
weer uit.
Boordevol met noviteiten 
op het gebied van 
slangen en koppelingen.

Wij lichten ze graag toe.
Vraag ze geheel vrijblijvend 
aan!

5760000385

Nilfisk koudwater reiniger 2C-150/650 XT
De Nilfisk-ALTO POSEIDON 2-serie hogedrukreinigers is speciaal ontwikkeld voor 
de dagelijkse reinigingswerkzaamheden.Deze mobiele compacte koudwaterhoge-
drukreinigers combineren superieure ergonomie met reinigingskracht.
Ergonomie met een goede reinigingsprestatie.Tevens gemakkelijk op te bergen.

5760000464

Nilfisk AERO 21-01 PC -  
Professionele Stof-waterzuiger
Compact, lichtgewicht en robuust. Nadat het werk klaar is, kan de 
container makkelijk worden geleegd, door het vervangen van de 
fleece stofzak of door de container te kantelen. Het Push&Clean 
filterreinigingssysteem biedt hoge zuigprestaties en maakt het 
mogelijk om de filtercassette snel en eenvoudig te reinigen. 
5761049216

Stofzakken (5st.) 11,60

5771000001

Lincoln schaarvetspuit 
Voor het onder hogedruk doorsmeren van machines, auto’s e.d.. 
Vullen met los vet of standaard vetpatronen. Geleverd incl. vaste uitloop 
en doorsmeerkop. 

4107003984

BearTex schuurrollen  
Hoge kwaliteit non woven schuurrol 
(Scotch Brite rollen).
100mm X 10meter. Geschikt voor: 
Licht ontbramen, reinigen en estetisch 
finishen.

00398398.

00749749.

0016491649.
00115115.

852727.002323.



Schaeffler
Optime 3
OPTIME van Schaeffler zorgt voor uitgebreide conditiebewaking. 
De trilling sensoren worden met schroeven of lijm aan elke machine 
bevestigd. Vervolgens geeft de app trends weer en biedt met behulp 
van een waarschuwingssysteem een visuele weergave van de ernst van 
mogelijke incidenten. Het systeem detecteert storingen weken van 
tevoren en geeft informatie over de onderliggende oorzaken. 

Op deze manier kan OPTIME het plannen van onderhoudswerkzaamheden, 
personeel en het aanschaffen van reserveonderdelen snel, eenvoudig en 
kosteneffectief maken.

Bel Pehavo voor advies en ondersteuning!
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Uitgebreide conditiebeoordeling eenvoudig en
betaalbaar te realiseren

Monitoring van roterende
machines en 
machine onderdelen

Voordelen van OPTIME
De belangrijkste voordelen op een rij

Snelle Installatie             Zeer kostenefficiënte monitoring             voor beginners en ervaren gebruikers                                   



KIJK VOOR MEER VOORDEEL OP PEHAVO.NL6

LOCTITE 
HEALTH&SAFETY PRODUCTEN

TOPKWALITEIT MET RESPECT
VOOR DE HOOGSTE 

VEILIGHEIDSNORMEN

Wat betekent ‘Health and Safety’

‘Health and Safety’ producten - van Loctite worden geclasificeerd als niet 
gevaarlijke producten die geen gevaren etikettering nodig hebben

De chemische bestanddelen gebruikt in ‘Health and Safety’-producten worden zo 
uitgekozen, dat de producten niet geclassificeerd worden als gevaarlijk en toxisch 

volgens de meeste criteria van de REACH- en CLP-regelmentering.

De nieuw Loctite generatie

Standaard
Loctite product

Loctite
H&S vervanger

Pehavo
Artikelnummer

Nu bij
Pehavo (50ml)

243 2400 9002000413 31,64

270 2700 9002000415 31,46

638 6300 9002010201 36,46

577 5400 9002000470 17,98

519 5800 9002000459 23,56
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5520001333

Hikoki Accu 
Boor-schroefmachine 
DS18DBL2WPZ
Inclusief 2x 5.0 Ah accu BSL1850 + 
lader UC18YFSL+ HSCII 
Gratis derde accu (BSL1850C) 
na registratie van jouw HiKOKI 
machine op:
hikoki-powertools.nl/gratisaccu

5659901062

WeldkarTig 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
• Hoge inschakelduur 60% bij 160 Ampère
• Beklede elektroden t/m 3,25 mm.

5659901064

Weldkar Mig 2125
De Weldkar WK MIG 2125 is een krachtige 
MIG inverter op 230 Volt.
Deze kleinste telg uit het Weldkar MIG pro-
gramma blinkt uit in laskwaliteit, compact-
heid en eenvoud.

NIEUW
WELDKAR  ASSORTIMENT IN 
ONZE SHOWROOM

5520001098

Hikoki 
Accu slagmoeraanzetter 
1/2” 18V 
WR18DBDL2WPZ
Inclusief 2x 5.0 Ah accu BSL1850 + lader 
UC18YFSL + HSCII
Gratis derde accu (BSL1850C) na registra-
tie van jouw HiKOKI machine op: 
hikoki-powertools.nl/gratisaccu

40030000334

Metaalborenset Dormer 
A095201
HSS Korte spiraalboren met cilindri-
sche schacht in metalen cassette. 
Set bestaat uit A002-boren: 1.0 mm 
t/m 10.0 mm met 0.5 mm oplopend 
(19-delig).

4003000337

Metaalborenset Dormer 
A095204
Borencassette voorzien van de meest 
gebruikte boren uit het Dormer assortiment. 
Deze set bevat de volgende diameters 
A002-boren: 1.0 mm t/m 13.0 mm met 0.5 
mm oplopend (25-delig).

00349349.00389389.

955959. 95119119.

00695695.

00795795.

Gratis 
3eAccu

Gratis 
3eAccu

Kom gerust eens een kijkje nemen en laat u informe-
ren en adviseren door een van onze specialisten



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 maaswaal@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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5600000341

CP7732 
1/2’’ Slagmoersleutel
• Hoge duurzaamheid • Compact 
• Krachtig 610Nm
• Geweldige controle

5600000075

CP7500DK 
Haakse slijpmachine
•  Ø 50mm • slijpen en afbramen

5600400340

CP86200 Hydraulische 
werkplaatspers – 20 t
• Hoge stabiliteit • Duurzaam en stevig
• Eenvoudige bediening5600000125

CP7202D
Mini schuurmachine in set
• Schuurmachine voor algemeen onderhoud
• Compact en lichtgewicht • Ø 75mm

5600000212

CP CP7748 
Slagmoersleutel 1/2” 
Dubbelhamer slagwerk garandeert langere levensduur bij zware toepassing 
• lichtgewicht door kunststofbehuizing
• Rubberen, koude-geisoleerde handgreep voor betere controle

00139139.

00139139.

00759759.

00169169.

00179179.


