
CATALOGUS
500.000 stuks Krimpkousen, Kabelwartels en Elektra

OMSCHRIJVING Meer dan 500.000 stuks diverse krimpkousen, kabelwartels en overige 
elektra.

Zeer grote partij bevat onder andere: 

- 48.000+ Kabelwartels
- 17.000 Spijkerclips
- 20.000+ Krimpkousen
- 213.800 Tie-wraps
- 9.000 Trekontlastingen
- 48.000+ Plakzadels voor bevestiging van tie-wraps
- 15.000 Twistlocks
- 30.000+ Tules
- 3.120+ Buisklemmen
- 15.000+ Wartelmoeren
- 90.000+ Pushmounts / Drukbevestiging

STARTDATUM 4 juni 2021 om 08:00

EINDATUM 15 juni 2021 vanaf 15:00

BEZICHTIGING  Enkel op afspraak via organisator
Maandag   07 Juni   2021 van 10:00 tot 15:00
Rijen

AUCTIM PARTNER PROAUCTIONS B.V.
Kanaalstraat 101 b, 5711 EG Someren, Nederland
+31 8 803 545 00 - info.proauctions@auctim.nl
BTW NL860900368B01
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AFGIFTE - COLLECTION  zie -Meer info- bij de veiling
Dinsdag   22 Juni   2021 van 11:00 tot 13:00
Vincent van Goghstraat 25, 5121CK Rijen, Nederland

Bieden uitsluitend via internet!

Catalogus aangemaakt op 15 juni 2021 om 06:02
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Item Omschrijving Openingsbod

4 924 stuks krimpkousen - HRS 45/12 - 1000mm
Deze kavel bestaat uit 14 dozen krimpkousen met een 
lengte van 1000mm. De afmetingen zijn 45/12 en elke doos
bevat 66 stuks.

10 €

5 924 stuks krimpkousen - HRS 45/12 - 1000mm
Deze kavel bestaat uit 14 dozen krimpkousen met een 
lengte van 1000mm. De afmetingen zijn 45/12 en elke doos
bevat 66 stuks.

10 €

6 448 stuks krimpkousen - HRS 55/16 - 1000mm
Deze kavel bestaat uit 14 dozen krimpkousen met een 
lengte van 1000mm. De afmetingen zijn 55/16 en elke doos
bevat 56 stuks.

10 €

7 924 stuks krimpkousen - HRS 45/12 - 1000mm
Deze kavel bestaat uit 14 dozen krimpkousen met een 
lengte van 1000mm. De afmetingen zijn 45/12 en elke doos
bevat 66 stuks.

10 €

8 448 stuks krimpkousen - HRS 55/16 - 1000mm
Deze kavel bestaat uit 8 dozen krimpkousen met een 
lengte van 1000mm. De afmetingen zijn HRS 55/16 en elke 
doos bevat 56 stuks.

10 €

9 448 stuks krimpkousen - HRS 55/16 - 1000mm
Deze kavel bestaat uit 8 dozen krimpkousen met een 
lengte van 1000mm. De afmetingen zijn HRS 55/16 en elke 
doos bevat 56 stuks.

10 €

10 336 stuks krimpkousen - HRS 55/16 - 1000mm
Deze kavel bestaat uit 6 dozen krimpkousen met een 
lengte van 1000mm. De afmetingen zijn HRS 55/16 en elke 
doos bevat 56 stuks.

10 €
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11 448 stuks krimpkousen - HRS 55/16 - 1000mm
Deze kavel bestaat uit 8 dozen krimpkousen met een 
lengte van 1000mm. De afmetingen zijn HRS 55/16 en elke 
doos bevat 56 stuks.

10 €

12 448 stuks krimpkousen - HRS 55/16 - 1000mm
Deze kavel bestaat uit 8 dozen krimpkousen met een 
lengte van 1000mm. De afmetingen zijn HRS 55/16 en elke 
doos bevat 56 stuks.

10 €

13 352 stuks krimpkousen 8000mm
Deze kavel bestaat uit 11 dozen krimpkousen met een 
lengte van 8000mm. De afmetingen zijn WSDÜ2 12,7/6.4 
en elke doos bevat 32 stuks.

10 €

16 448 stuks krimpkousen - HRS 55/16 - 1000mm
Deze kavel bestaat uit 8 dozen krimpkousen met een 
lengte van 1000mm. De afmetingen zijn HRS 55/16 en elke 
doos bevat 56 stuks.

10 €

17 336 stuks krimpkousen - HRS 55/16 - 1000mm
Deze kavel bestaat uit 6 dozen krimpkousen met een 
lengte van 1000mm. De afmetingen zijn HRS 55/16 en elke 
doos bevat 56 stuks.

10 €

18 448 stuks krimpkousen - HRS 55/16 - 1000mm
Deze kavel bestaat uit 8 dozen krimpkousen met een 
lengte van 1000mm. De afmetingen zijn HRS 55/16 en elke 
doos bevat 56 stuks.

10 €

19 200 stuks krimpkousen 750mm
Deze kavel bestaat uit 10 dozen krimpkousen met een 
lengte van 750mm. 
De afmetingen zijn HRA3 130/36 en elke doos bevat 20 
stuks.
Type: HRA3 130/36 750mm NKT NH.

10 €
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20 448 stuks krimpkousen - HRS 55/16 - 1000mm
Deze kavel bestaat uit 8 dozen krimpkousen met een 
lengte van 1000mm. De afmetingen zijn HRS 55/16 en elke 
doos bevat 56 stuks.

10 €

21 528 stuks krimpkousen - HRS 45/12 - 1000mm
Deze kavel bestaat uit 8 dozen krimpkousen met een 
lengte van 1000mm. 
De afmetingen zijn HRS 45/12 en elke doos bevat 66 stuks.

10 €

22 Circa 463 stuks krimpkousen - 28/9 - 1220mm
Deze kavel bestaat uit krimpkousen met een lengte van 
1220mm
De afmetingen zijn 28/9.
Type:HSTV 1100 28/9 1220mm

10 €

26 120 stuks krimpkousen 1100mm
Deze kavel bestaat uit krimpkousen met een lengte van 
1100mm. 
De afmetingen zijn HRA3 85/25 1100mm en elke doos 
bevat 120 stuks.
Type: INC. EN. HRA3 85/25 1100mm NKT NH

10 €

27 29 rollen krimpkousen 50mm
Deze kavel bevat 29 rollen van een breedte van 50mm.
Type: INC. EN. HBIT-2 / w: 50mm

10 €

28 22 Krimpkousen op rol 25mm
Deze kavel bevat 22 rollen van een breedte van 50mm.
Type: INC. EN. HBIT-2 / w: 25mm

10 €

29 924 stuks krimpkousen 1000mm
Deze kavel bestaat uit 14 dozen krimpkousen met een 
lengte van 1000mm. 
De afmetingen zijn HRS 45/12 1000mm en elke doos bevat 
66 stuks.

10 €
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30 448 stuks krimpkousen 1000mm
Deze kavel bestaat uit 8 dozen krimpkousen met een 
lengte van 1000mm. 
De afmetingen zijn HRS 55/16 1000mm en elke doos bevat 
56 stuks.

10 €

31 528 stuks krimpkousen 1000mm
Deze kavel bestaat uit 8 dozen krimpkousen met een 
lengte van 1000mm. 
De afmetingen zijn HRS 45/12 1000mm en elke doos bevat 
66 stuks.

10 €

32 396 stuks krimpkousen 1000mm
Deze kavel bestaat uit 6 dozen krimpkousen met een 
lengte van 1000mm. 
De afmetingen zijn HRS 45/12 1000mm en elke doos bevat 
66 stuks.

10 €

33 336 stuks krimpkousen 1000mm
Deze kavel bestaat uit 6 dozen krimpkousen met een 
lengte van 1000mm. 
De afmetingen zijn HRS 55/16 1000mm en elke doos bevat 
56 stuks.

10 €

34 924 stuks krimpkousen 1000mm
Deze kavel bestaat uit 14 dozen krimpkousen met een 
lengte van 1000mm. 
De afmetingen zijn HRS 45/12 1000mm en elke doos bevat 
66 stuks.

10 €

35 448 stuks krimpkousen 1000mm
Deze kavel bestaat uit 8 dozen krimpkousen met een 
lengte van 1000mm. 
De afmetingen zijn HRS 55/16 1000mm en elke doos bevat 
56 stuks.

10 €

36 336 stuks krimpkousen 1000mm
Deze kavel bestaat uit 6 dozen krimpkousen met een 
lengte van 1000mm. 
De afmetingen zijn HRS 55/16 1000mm en elke doos bevat 
56 stuks.

10 €
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37 924 stuks krimpkousen 1000mm
Deze kavel bestaat uit 14 dozen krimpkousen met een 
lengte van 1000mm. 
De afmetingen zijn HRS 45/12 1000mm en elke doos bevat 
66 stuks.

10 €

38 336 stuks krimpkousen 1000mm
Deze kavel bestaat uit 6 dozen krimpkousen met een 
lengte van 1000mm. 
De afmetingen zijn HRS 55/16 1000mm en elke doos bevat 
56 stuks.

10 €

39 336 stuks krimpkousen 1000mm
Deze kavel bestaat uit 6 dozen krimpkousen met een 
lengte van 1000mm. 
De afmetingen zijn HRS 55/16 1000mm en elke doos bevat 
56 stuks.

10 €

40 264 stuks Krimpkousen (1000mm)
Deze kavel bestaat uit circa 4 dozen krimpkousen met een 
lengte van 1000mm. 
De afmetingen zijn HRS 55/16 1000mm en elke doos bevat 
66 stuks.
Type: HRS 55/16 1000 mm

10 €

41 140 stuks krimpkousen 535mm
Deze kavel bestaat uit 4 dozen krimpkousen met een 
lengte van 535mm. 
De afmetingen zijn HRA3 160/50 535mm en elke doos 
bevat 20 stuks.
Type: INC. EN. HRA3 160/50 535mm NKT NH

10 €

42 336 stuks krimpkousen 1000mm
Deze kavel bestaat uit 6 dozen krimpkousen met een 
lengte van 1000mm. 
De afmetingen zijn HRS 55/16 1000 mm en elke doos bevat
56 stuks.

10 €
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43 168 stuks krimpkousen 900mm
Deze kavel bestaat uit 7 dozen krimpkousen met een 
lengte van 900mm. 
De afmetingen zijn HRS 77/22 900 mm en elke doos bevat 
24 stuks.

10 €

44 180 stuks krimpkousen 1220mm
Deze kavel bestaat uit 2 dozen krimpkousen met een 
lengte van 1220mm. 
De afmetingen zijn HRS 45/13 1220mm en elke doos bevat 
90 stuks.

10 €

45 396 stuks krimpkousen 1000mm
Deze kavel bestaat uit 6 dozen krimpkousen met een 
lengte van 1000mm. 
De afmetingen zijn HRS 45/12 1000mm en elke doos bevat 
66 stuks.

10 €

46 336 stuks krimpkousen 1000mm
Deze kavel bestaat uit 6 dozen krimpkousen met een 
lengte van 1000mm. 
De afmetingen zijn HRS 55/16 1000mm en elke doos bevat 
56 stuks.

10 €

47 594 stuks krimpkousen 1000mm
Deze kavel bestaat uit 9 dozen krimpkousen met een 
lengte van 1000mm. 
De afmetingen zijn HRS 45/12 1000mm en elke doos bevat 
66 stuks.

10 €

48 60 stuks M63 wartels
Geschikt voor een kabeldikte van ±34 tot 48 mm. Kleur 
onbekend.
Deze kavel bestaat uit 12 zakjes van 5 stuks.

10 €

49 170 stuks pg 48 wartels
Geschikt voor een kabeldikte van ±37 tot 44 mm. Kleur 
onbekend.
Deze kavel bestaat uit 34 zakjes van 5 stuks.

10 €
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50 400 stuks pg 42 wartels
Geschikt voor een kabeldikte van ±28 tot 38 mm. Kleur 
onbekend.
Deze kavel bestaat uit 20 zakjes van 20 stuks.

De foto bij deze kavel is slechts ter illustratie. 
Bovenstaande informatie is correct maar het 
daadwerkelijke product kan afwijken van de foto.

10 €

51 760 stuks M40 wartels
Geschikt voor een kabeldikte van ±22 tot 32 mm. Kleur 
onbekend.

10 €

52 3900 stuks M25 wartels
Geschikt voor een kabeldikte van ± 12 tot 15 mm.
Deze kavel bestaat uit 39 zakjes van 100 stuks.

De foto bij deze kavel is slechts ter illustratie. 
Bovenstaande informatie is correct maar het 
daadwerkelijke product kan afwijken van de foto.

10 €

53 Circa 3000 stuks M25 wartels 
Geschikt voor een kabeldikte van ± 12 tot 15 mm.
Deze kavel bestaat uit ongeveer 30 zakjes van 100 stuks.

De foto bij deze kavel is slechts ter illustratie. 
Bovenstaande informatie is correct maar het 
daadwerkelijke product kan afwijken van de foto.

10 €

54 Circa 1800 stuks M40 wartels 
Geschikt voor een kabeldikte van 22 tot 32 mm.

De foto bij deze kavel is slechts ter illustratie. 
Bovenstaande informatie is correct maar het 
daadwerkelijke product kan afwijken van de foto.

10 €

PROAUCTIONS B.V. | Kanaalstraat 101 b, 5711 EG Someren, Nederland | NL860900368B01 | 
www.auctim.com

9



55 660 stuks PG42 wartels
Geschikt voor een kabeldikte van 32 tot 38 mm.

De foto bij deze kavel is slechts ter illustratie. 
Bovenstaande informatie is correct maar het 
daadwerkelijke product kan afwijken van de foto.

10 €

56 2200 stuks M32 wartels
Geschikt voor een kabeldikte van ± 18 tot 25 mm.

De foto bij deze kavel is slechts ter illustratie. 
Bovenstaande informatie is correct maar het 
daadwerkelijke product kan afwijken van de foto.

10 €

57 300 stuks M63 wartels 
Geschikt voor een kabeldikte van ±34 tot 48 mm.
Kleur: grijs 
RAL Kleur: 7035

De foto bij deze kavel is slechts ter illustratie. 
Bovenstaande informatie is correct maar het 
daadwerkelijke product kan afwijken van de foto.

10 €

58 120 stuks PG45 wartels 
Geschikt voor een kabeldikte van ±45 tot 47 mm.
Kleur: grijs 
RAL Kleur: 7035

De foto bij deze kavel is slechts ter illustratie. 
Bovenstaande informatie is correct maar het 
daadwerkelijke product kan afwijken van de foto.

10 €

59 160 stuks M50 wartels 
Geschikt voor een kabeldikte van ±32 tot 38 mm.
Kleur: zwart
RAL Kleur: 9005

De foto bij deze kavel is slechts ter illustratie. 
Bovenstaande informatie is correct maar het 
daadwerkelijke product kan afwijken van de foto.

10 €
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60 1600 stuks M25 wartels 
Geschikt voor een kabeldikte van ±12 tot 15 mm.
Kleur: grijs
RAL Kleur: 7035

De foto bij deze kavel is slechts ter illustratie. 
Bovenstaande informatie is correct maar het 
daadwerkelijke product kan afwijken van de foto.

10 €

61 1600 stuks M63 wartels 
Kleur: Zilvergrijs
RAL Kleur: 7001

De foto bij deze kavel is slechts ter illustratie. 
Bovenstaande informatie is correct maar het 
daadwerkelijke product kan afwijken van de foto.

10 €

62 180 stuks M63 wartels 
Geschikt voor een kabeldikte van ±37 tot 44 mm.
Kleur: zwart
RAL Kleur: 9005

De foto bij deze kavel is slechts ter illustratie. 
Bovenstaande informatie is correct maar het 
daadwerkelijke product kan afwijken van de foto.

10 €

63 5000 stuks M20 wartels 
Geschikt voor een kabeldikte van ±6 tot 11 mm.
Kleur: grijs
RAL Kleur: 7035

De foto bij deze kavel is slechts ter illustratie. 
Bovenstaande informatie is correct maar het 
daadwerkelijke product kan afwijken van de foto.

10 €

64 300 stuks PG29 wartels 
Geschikt voor een kabeldikte van ±18 tot 25 mm.
Kleur: grijs
RAL Kleur: 7035

De foto bij deze kavel is slechts ter illustratie. 
Bovenstaande informatie is correct maar het 

10 €
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daadwerkelijke product kan afwijken van de foto.

65 125 stuks M50 wartels 
Geschikt voor een kabeldikte van ±32 tot 38 mm.
Kleur: Zilvergrijs
RAL Kleur: 7001
Deze kavel bestaat uit 24 zakken van 5 stuks.

De foto bij deze kavel is slechts ter illustratie. 
Bovenstaande informatie is correct maar het 
daadwerkelijke product kan afwijken van de foto.

10 €

67 3840 stuks M40 wartels 
Kleur: grijs
RAL Kleur: 7035
Deze kavel bestaat uit 16 dozen van 240 stuks.

De foto bij deze kavel is slechts ter illustratie. 
Bovenstaande informatie is correct maar het 
daadwerkelijke product kan afwijken van de foto.

10 €

68 200 stuks M40 wartels 
Geschikt voor een kabeldikte van ±22 tot 32 mm.
Kleur: Zilvergrijs
RAL Kleur: 7001

De foto bij deze kavel is slechts ter illustratie. 
Bovenstaande informatie is correct maar het 
daadwerkelijke product kan afwijken van de foto.

10 €

69 50 stuks PG29 wartels 
Geschikt voor een kabeldikte van ±18 tot 25 mm.
Kleur: grijs
RAL Kleur: 7035

De foto bij deze kavel is slechts ter illustratie. 
Bovenstaande informatie is correct maar het 
daadwerkelijke product kan afwijken van de foto.

10 €
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70 320 stuks M40 wartels 
Geschikt voor een kabeldikte van ±22 tot 32 mm.
Kleur: zwart
RAL Kleur: 9005
Deze kavel bestaat uit 16 dozen van 20 stuks.

De foto bij deze kavel is slechts ter illustratie. 
Bovenstaande informatie is correct maar het 
daadwerkelijke product kan afwijken van de foto.

10 €

71 1050 stuks M32 wartels 
Geschikt voor een kabeldikte van ±16 tot 21 mm.
Kleur: Zilvergrijs
RAL Kleur: 7001
Deze kavel bestaat uit 21 dozen van 50 stuks.

De foto bij deze kavel is slechts ter illustratie. 
Bovenstaande informatie is correct maar het 
daadwerkelijke product kan afwijken van de foto.

10 €

72 Circa 470 stuks krimpkousen 1220mm
Deze kavel bestaat uit krimpkousen met een lengte van 
1220mm. 
De afmetingen zijn HSTV 33/10 1220mm.

De foto bij deze kavel is slechts ter illustratie. 
Bovenstaande informatie is correct maar het 
daadwerkelijke product kan afwijken van de foto.

10 €

73 Circa 298 stuks krimpkousen 38/12 1220mm
Deze kavel bestaat uit krimpkousen met een lengte van 
1220mm. 
De afmetingen zijn HRS 38/12 1220mm.

De foto bij deze kavel is slechts ter illustratie. 
Bovenstaande informatie is correct maar het 
daadwerkelijke product kan afwijken van de foto.

10 €

PROAUCTIONS B.V. | Kanaalstraat 101 b, 5711 EG Someren, Nederland | NL860900368B01 | 
www.auctim.com

13



74 20 stuks krimpkousen 1100mm
Deze kavel bestaat uit 20 krimpkousen met een lengte van 
1100mm. 
De afmetingen zijn 130/36 1100mm.

De foto bij deze kavel is slechts ter illustratie. 
Bovenstaande informatie is correct maar het 
daadwerkelijke product kan afwijken van de foto.

10 €

75 Circa 10400 stuks M32 wartels 
Geschikt voor een kabeldikte van ±16 tot 21 mm.
Kleur: grijs
RAL Kleur: 7035

De foto bij deze kavel is slechts ter illustratie. 
Bovenstaande informatie is correct maar het 
daadwerkelijke product kan afwijken van de foto.

10 €

76 1000 stuks M32 wartels 
Geschikt voor een kabeldikte van ±16 tot 21 mm.
Kleur: zwart
RAL Kleur: 9005

De foto bij deze kavel is slechts ter illustratie. 
Bovenstaande informatie is correct maar het 
daadwerkelijke product kan afwijken van de foto.

10 €

77 800 stuks PG 21 wartels 
Geschikt voor een kabeldikte van ±13 tot 18 mm.
Kleur: zwart
RAL Kleur: 9005

De foto bij deze kavel is slechts ter illustratie. 
Bovenstaande informatie is correct maar het 
daadwerkelijke product kan afwijken van de foto.

10 €

78 625 stuks PG48 wartels 
Geschikt voor een kabeldikte van ±37 tot 44 mm.
Kleur: grijs
RAL Kleur: 7035

De foto bij deze kavel is slechts ter illustratie. 
Bovenstaande informatie is correct maar het 

10 €
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daadwerkelijke product kan afwijken van de foto.

79 250 stuks M50 wartels 
Geschikt voor een kabeldikte van ±32 tot 38 mm.
Kleur: grijs
RAL Kleur: 7035

De foto bij deze kavel is slechts ter illustratie. 
Bovenstaande informatie is correct maar het 
daadwerkelijke product kan afwijken van de foto.

10 €

80 480 stuks PG36 wartels 
Geschikt voor een kabeldikte van ±22 tot 32 mm.
Kleur: grijs
RAL Kleur: 7035

De foto bij deze kavel is slechts ter illustratie. 
Bovenstaande informatie is correct maar het 
daadwerkelijke product kan afwijken van de foto.

10 €

81 40 stuks PG 63 wartels 
Geschikt voor een kabeldikte van ±42 tot 50 mm.
Kleur: zwart
RAL Kleur: 9005

De foto bij deze kavel is slechts ter illustratie. 
Bovenstaande informatie is correct maar het 
daadwerkelijke product kan afwijken van de foto.

10 €

82 5000 stuks M25 wartels 
Geschikt voor een kabeldikte van ±12 tot 15 mm.
Kleur: grijs
RAL Kleur: 7035

De foto bij deze kavel is slechts ter illustratie. 
Bovenstaande informatie is correct maar het 
daadwerkelijke product kan afwijken van de foto.

10 €
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83 210 stuks PG63 wartels 
Geschikt voor een kabeldikte van ±37 tot 44 mm.
Kleur: grijs
RAL Kleur: 7035

De foto bij deze kavel is slechts ter illustratie. 
Bovenstaande informatie is correct maar het 
daadwerkelijke product kan afwijken van de foto.

10 €

84 60 stuks PG63 wartels 
Geschikt voor een kabeldikte van ±42 tot 50 mm.
Kleur: Zilvergrijs
RAL Kleur: 7001

De foto bij deze kavel is slechts ter illustratie. 
Bovenstaande informatie is correct maar het 
daadwerkelijke product kan afwijken van de foto.

10 €

85 100 stuks M50 wartels 
Geschikt voor een kabeldikte van ±32 tot 38 mm.
Kleur: zwart
RAL Kleur: 9005

De foto bij deze kavel is slechts ter illustratie. 
Bovenstaande informatie is correct maar het 
daadwerkelijke product kan afwijken van de foto.

10 €

86 3000 stuks PG21 wartels 
Geschikt voor een kabeldikte van ±13 tot 18 mm.
Kleur: zwart
RAL Kleur: 9005

De foto bij deze kavel is slechts ter illustratie. 
Bovenstaande informatie is correct maar het 
daadwerkelijke product kan afwijken van de foto.

10 €

87 900 stuks M20 wartels 
Geschikt voor een kabeldikte van ±6 tot 11 mm.
Kleur: zwart
RAL Kleur: 9005

De foto bij deze kavel is slechts ter illustratie. 
Bovenstaande informatie is correct maar het 

10 €
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daadwerkelijke product kan afwijken van de foto.

88 950 stuks PG29 wartels 
Geschikt voor een kabeldikte van ±18 tot 25 mm.
Kleur: zwart
RAL Kleur: 9005

De foto bij deze kavel is slechts ter illustratie. 
Bovenstaande informatie is correct maar het 
daadwerkelijke product kan afwijken van de foto.

10 €

89 300 stuks PG29 wartels 
Geschikt voor een kabeldikte van ±18 tot 25 mm.
Kleur: grijs
RAL Kleur: 7035

De foto bij deze kavel is slechts ter illustratie. 
Bovenstaande informatie is correct maar het 
daadwerkelijke product kan afwijken van de foto.

10 €

90 1400 stuks M25 wartels 
Geschikt voor een kabeldikte van ±18 tot 25 mm.
Kleur: Zilvergrijs
RAL Kleur: 7001

De foto bij deze kavel is slechts ter illustratie. 
Bovenstaande informatie is correct maar het 
daadwerkelijke product kan afwijken van de foto.

10 €

91 448 stuks krimpkousen 1000mm
Deze kavel bestaat uit 8 dozen krimpkousen met een 
lengte van 1000mm. 
De afmetingen zijn HRS 55/16 1000mm en elke doos bevat 
56 stuks.

De foto bij deze kavel is slechts ter illustratie. 
Bovenstaande informatie is correct maar het 
daadwerkelijke product kan afwijken van de foto.

10 €

PROAUCTIONS B.V. | Kanaalstraat 101 b, 5711 EG Someren, Nederland | NL860900368B01 | 
www.auctim.com

17



92 50 stuks M32 wartels 
Geschikt voor een kabeldikte van ±16 tot 21 mm.
Kleur: zwart
RAL Kleur: 9005

De foto bij deze kavel is slechts ter illustratie. 
Bovenstaande informatie is correct maar het 
daadwerkelijke product kan afwijken van de foto.

10 €

93 50 rollen PVC krimpkous blauw 86 x 15 
Verpakt per 3 rollen van 100 meter.

De foto bij deze kavel is slechts ter illustratie. 
Bovenstaande informatie is correct maar het 
daadwerkelijke product kan afwijken van de foto.

10 €

94 90 stuks PVC krimpkous wit 23,5 x 0,13 mm

De foto bij deze kavel is slechts ter illustratie. 
Bovenstaande informatie is correct maar het 
daadwerkelijke product kan afwijken van de foto.

10 €

95 75 rollen PVC krimpkous zwart 98mm 
De rollen hebben een lengte van 300 meter.

De foto bij deze kavel is slechts ter illustratie. 
Bovenstaande informatie is correct maar het 
daadwerkelijke product kan afwijken van de foto.

10 €

96 Circa 80 rollen PVC krimpkous 12/7 transparant 
De rollen hebben een lengte van 60 meter.

De foto bij deze kavel is slechts ter illustratie. 
Bovenstaande informatie is correct maar het 
daadwerkelijke product kan afwijken van de foto.

10 €
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97 Circa 20 rollen PVC krimpkous 9/5 transparant
De rollen hebben een lengte van 60 meter.

De foto bij deze kavel is slechts ter illustratie. 
Bovenstaande informatie is correct maar het 
daadwerkelijke product kan afwijken van de foto.

10 €

98 7 rollen PVC krimpkous 12/7 bruin
De rollen hebben een lengte van 60 meter.

De foto bij deze kavel is slechts ter illustratie. 
Bovenstaande informatie is correct maar het 
daadwerkelijke product kan afwijken van de foto.

10 €

99 3 rollen PVC krimpkous 21/4 bruin
De rollen hebben een lengte van 30 meter.

De foto bij deze kavel is slechts ter illustratie. 
Bovenstaande informatie is correct maar het 
daadwerkelijke product kan afwijken van de foto.

10 €

100 7 rollen PVC krimpkous 19,1 bruin
De rollen hebben een lengte van 60 meter.

De foto bij deze kavel is slechts ter illustratie. 
Bovenstaande informatie is correct maar het 
daadwerkelijke product kan afwijken van de foto.

10 €

101 14 rollen Krimpkous 3,0/1,0
De rollen hebben een lengte van 75 meter.
Kleur: zwart

De foto bij deze kavel is slechts ter illustratie. 
Bovenstaande informatie is correct maar het 
daadwerkelijke product kan afwijken van de foto.

10 €
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102 15 rollen Krimpkous 4mm
De rollen hebben een lengte van 200 meter.
Kleur: zwart

De foto bij deze kavel is slechts ter illustratie. 
Bovenstaande informatie is correct maar het 
daadwerkelijke product kan afwijken van de foto.

10 €

103 1 rol PVC krimpkous 1,6 mm
De rol heeft een lengte van 300 meter.
Kleur: transparant

De foto bij deze kavel is slechts ter illustratie. 
Bovenstaande informatie is correct maar het 
daadwerkelijke product kan afwijken van de foto.

10 €

104 5 rollen PVC krimpkous 2,4 mm
De rollen hebben een lengte van 300 meter. 
Kleur: zwart

De foto bij deze kavel is slechts ter illustratie. 
Bovenstaande informatie is correct maar het 
daadwerkelijke product kan afwijken van de foto.

10 €

105 10 rollen PVC krimpkous 3 mm
De rollen hebben een lengte van 300 meter.
Kleur: zwart

De foto bij deze kavel is slechts ter illustratie. 
Bovenstaande informatie is correct maar het 
daadwerkelijke product kan afwijken van de foto.

10 €

106 10 rollen PVC krimpkous 1,6 mm 
De rollen hebben een lengte van 150 meter.
Kleur: zwart

De foto bij deze kavel is slechts ter illustratie. 
Bovenstaande informatie is correct maar het 
daadwerkelijke product kan afwijken van de foto.

10 €
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107 10 rollen PVC krimpkous 1,6 mm 
De rollen hebben een lengte van 60 meter. 
Kleur: zwart

De foto bij deze kavel is slechts ter illustratie. 
Bovenstaande informatie is correct maar het 
daadwerkelijke product kan afwijken van de foto.

10 €

108 1 rol PVC krimpkous 2,4 mm
De rol heeft een lengte van 75 meter.
Kleur: wit

De foto bij deze kavel is slechts ter illustratie. 
Bovenstaande informatie is correct maar het 
daadwerkelijke product kan afwijken van de foto.

10 €

109 1 rol van 300m PVC krimpkous 2,4 mm 
De rol heeft een lengte van 300 meter.
Kleur: transparant 
1cm

De foto bij deze kavel is slechts ter illustratie. 
Bovenstaande informatie is correct maar het 
daadwerkelijke product kan afwijken van de foto.

10 €

110 1 rol  PVC krimpkous 16 mm 
De rol heeft een lengte van 50 meter. 
Kleur: zwart

De foto bij deze kavel is slechts ter illustratie. 
Bovenstaande informatie is correct maar het 
daadwerkelijke product kan afwijken van de foto.

10 €

111 2 rollen PVC krimpkous 2,4 mm
De rollen hebben een lengte van 150 meter. 
Kleur: zwart

De foto bij deze kavel is slechts ter illustratie. 
Bovenstaande informatie is correct maar het 
daadwerkelijke product kan afwijken van de foto.

10 €
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112 1 rol PVC krimpkous 30 mm 
De rol heeft een lengte van 200 meter. 
Kleur: groen

De foto bij deze kavel is slechts ter illustratie. 
Bovenstaande informatie is correct maar het 
daadwerkelijke product kan afwijken van de foto.

10 €

113 1 rol van 50m PVC krimpkous 30 mm 
De rol heeft een lengte van 50 meter. 
Kleur: groen

De foto bij deze kavel is slechts ter illustratie. 
Bovenstaande informatie is correct maar het 
daadwerkelijke product kan afwijken van de foto.

10 €

114 78 rollen PVC krimpkous 2.4 mm -1.2 mm 
Afmetingen: 2.4 mm - 1.2 mm
De rollen hebben een lengte van 11.5 meter. 
Kleur: transparant

De foto bij deze kavel is slechts ter illustratie. 
Bovenstaande informatie is correct maar het 
daadwerkelijke product kan afwijken van de foto.

10 €

115 29 rollen PVC krimpkous 2.4 mm -1.2 mm 
Afmetingen: 1,6 mm
De rollen hebben een lengte van 190 meter. 
Kleur: transparant

De foto bij deze kavel is slechts ter illustratie. 
Bovenstaande informatie is correct maar het 
daadwerkelijke product kan afwijken van de foto.

10 €

116 13 rollen PVC krimpkous 2.4 mm -1.2 mm 
Afmetingen: 1/16" / 2.4 mm - 1.2 mm 
De krimpkousen hebben een lengte van 1220mm.
Kleur: transparant

De foto bij deze kavel is slechts ter illustratie. 
Bovenstaande informatie is correct maar het 
daadwerkelijke product kan afwijken van de foto.

10 €

PROAUCTIONS B.V. | Kanaalstraat 101 b, 5711 EG Someren, Nederland | NL860900368B01 | 
www.auctim.com

22



117 120 stuks PVC krimpkous 130/36 450mm 
Afmetingen: 130/36 
De krimpkousen hebben een lengte van 450mm.
Kleur: zwart

De foto bij deze kavel is slechts ter illustratie. 
Bovenstaande informatie is correct maar het 
daadwerkelijke product kan afwijken van de foto.

10 €

118 51 stuks PVC krimpkous 254mm 
Afmetingen: 120 mm 
De krimpkousen hebben een lengte van 254mm.
Kleur: zwart

De foto bij deze kavel is slechts ter illustratie. 
Bovenstaande informatie is correct maar het 
daadwerkelijke product kan afwijken van de foto.

10 €

119 8 rollen PVC krimpkous 50 mm
Afmetingen: 50 mm 
De krimpkousen hebben een lengte van 50m. 
Kleur: zwart

De foto bij deze kavel is slechts ter illustratie. 
Bovenstaande informatie is correct maar het 
daadwerkelijke product kan afwijken van de foto.

10 €

120 5 rollen PVC krimpkous 50 mm
Afmetingen: 0,9 mm
De krimpkousen hebben een lengte van 12m 
Kleur: transparant

De foto bij deze kavel is slechts ter illustratie. 
Bovenstaande informatie is correct maar het 
daadwerkelijke product kan afwijken van de foto.

10 €

121 1 rol PVC krimpkous 400m 
Afmetingen: 3/32"
De rollen hebben een lengte van 400m 
Kleur: zwart

De foto bij deze kavel is slechts ter illustratie. 
Bovenstaande informatie is correct maar het 

10 €
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daadwerkelijke product kan afwijken van de foto.

122 2 rollen PVC krimpkous 75m 
Afmetingen: 3/8" 9,5 mm - 4,8 mm
De rollen hebben een lengte van 75m 
Kleur: grijs

De foto bij deze kavel is slechts ter illustratie. 
Bovenstaande informatie is correct maar het 
daadwerkelijke product kan afwijken van de foto.

10 €

123 4 rollen PVC krimpkous 75m 
Afmetingen: 6,0 mm - 2,0 mm
De rollen hebben een lengte van 75m 
Kleur: zwart

De foto bij deze kavel is slechts ter illustratie. 
Bovenstaande informatie is correct maar het 
daadwerkelijke product kan afwijken van de foto.

10 €

124 2 rollen PVC krimpkous 50m 
Afmetingen: 16,0 mm - 8,0 mm
De rollen hebben een lengte van 50m.

De foto bij deze kavel is slechts ter illustratie. 
Bovenstaande informatie is correct maar het 
daadwerkelijke product kan afwijken van de foto.

10 €

125 2 rollen PVC krimpkous 50m 
Afmetingen: CPX 100/1 16,0 mm - 8,0 mm
De rollen hebben een lengte van 50m.
Kleur: bruin

De foto bij deze kavel is slechts ter illustratie. 
Bovenstaande informatie is correct maar het 
daadwerkelijke product kan afwijken van de foto.

10 €
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126 13 rollen PVC krimpkous 75m 
Afmetingen: X100 9,0 mm - 3,0 mm
De rollen hebben een lengte van 75m.
Kleur: zwart

De foto bij deze kavel is slechts ter illustratie. 
Bovenstaande informatie is correct maar het 
daadwerkelijke product kan afwijken van de foto.

10 €

127 2 rollen PVC krimpkous 75m 
Afmetingen: CPX 55 3/8"
De rollen hebben een lengte van 75m

De foto bij deze kavel is slechts ter illustratie. 
Bovenstaande informatie is correct maar het 
daadwerkelijke product kan afwijken van de foto.

10 €

128 3 rollen PVC krimpkous 150m 
Afmetingen: CPX 100/1  1/8"
De rollen hebben een lengte van 150m 
Kleur: zwart

De foto bij deze kavel is slechts ter illustratie. 
Bovenstaande informatie is correct maar het 
daadwerkelijke product kan afwijken van de foto.

10 €

129 1 rol PVC krimpkous 250m 
Afmetingen: CPX 100/1 1/8" 3,4 mm
De rol heeft een lengte van 250m 
Kleur: zwart

De foto bij deze kavel is slechts ter illustratie. 
Bovenstaande informatie is correct maar het 
daadwerkelijke product kan afwijken van de foto.

10 €

130 3 rollen PVC krimpkous 50m 
Afmetingen: CPX 100/1 3/4"
De rollen hebben een lengte van 50m 
Kleur: zwart

De foto bij deze kavel is slechts ter illustratie. 
Bovenstaande informatie is correct maar het 

10 €
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daadwerkelijke product kan afwijken van de foto.

131 1 rol PVC krimpkous 50m 
Afmetingen: CDR 625 3/8" 
De rol heeft een lengte van 50m 
Kleur: zwart

De foto bij deze kavel is slechts ter illustratie. 
Bovenstaande informatie is correct maar het 
daadwerkelijke product kan afwijken van de foto.

10 €

132 1 rol PVC krimpkous 30m 
Afmetingen: CPX 55 508 2"
De rol heeft een lengte van 30m 
Kleur: rood

De foto bij deze kavel is slechts ter illustratie. 
Bovenstaande informatie is correct maar het 
daadwerkelijke product kan afwijken van de foto.

10 €

133 1 rol PVC krimpkous 50m 
Afmetingen: CDX 55 160 5/8" 
De rol heeft een lengte van 50m 
Kleur: wit

De foto bij deze kavel is slechts ter illustratie. 
Bovenstaande informatie is correct maar het 
daadwerkelijke product kan afwijken van de foto.

10 €

134 1 rol PVC krimpkous 11,5m
Afmetingen: 3.2 mm - 1.7 mm
De rol heeft een lengte van 11,5m
Kleur: wit

De foto bij deze kavel is slechts ter illustratie. 
Bovenstaande informatie is correct maar het 
daadwerkelijke product kan afwijken van de foto.

10 €
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135 56 stuks PVC krimpkous 11,5m
Afmetingen: 55,0 - 16.0
De krimpkousen hebben een lengte van 1220mm per stuk.
Kleur: zwart

De foto bij deze kavel is slechts ter illustratie. 
Bovenstaande informatie is correct maar het 
daadwerkelijke product kan afwijken van de foto.

10 €

136 31 rollen PVC krimpkous 5m 
Afmetingen: CPX 2.4 - 1.2
De rollen hebben een lengte van 5m.
Kleur: zwart

De foto bij deze kavel is slechts ter illustratie. 
Bovenstaande informatie is correct maar het 
daadwerkelijke product kan afwijken van de foto.

10 €

137 11 rollen PVC krimpkous 5m 
Afmetingen: CPX 55 9,5 mm - 4,8 mm
De rollen hebben een lengte van 5m.

De foto bij deze kavel is slechts ter illustratie. 
Bovenstaande informatie is correct maar het 
daadwerkelijke product kan afwijken van de foto.

10 €

138 5 stuks PVC krimpkous 5m 
Afmetingen: CPX 55 19,0 mm - 9,5 mm 
De rollen hebben een lengte van 5m.

De foto bij deze kavel is slechts ter illustratie. 
Bovenstaande informatie is correct maar het 
daadwerkelijke product kan afwijken van de foto.

10 €

139 7 stuks PVC krimpkous 5m 
Afmetingen: CPX 55 12,7 mm - 6,4 mm 
De rollen hebben een lengte van 5m.

De foto bij deze kavel is slechts ter illustratie. 
Bovenstaande informatie is correct maar het 
daadwerkelijke product kan afwijken van de foto.

10 €
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140 145 stuks PVC krimpkous 5m 
Afmetingen: CPX 55 4,8 mm - 2,4 mm
De rollen hebben een lengte van 5m.

De foto bij deze kavel is slechts ter illustratie. 
Bovenstaande informatie is correct maar het 
daadwerkelijke product kan afwijken van de foto.

10 €

143 5900 Plak zadels FB20
Type: FB-20
Afmetingen: 17.6 x 8.6 mm
100 stuks per verpakking
59 verpakkingen

10 €

144 2200 Tie-Wraps 
MT-220 100 stuks x 12 zakken

10 €

150 130 stuks Randbeschermingen 10 meter randbescherming
Deze kavel bevat 130 GMB-32 randbescherming.
De kleur is transparant met een afmeting van 10 meter.

10 €

151 4.200 stuks Plakzadels
Deze kavel bevat 42 zakken met plakzadels met 100 stuks 
per zak. 
Afmeting: 8.6mm 
Type: Hw-8Aa

10 €

155 800 stuks Trekontlasting voor kabels
Deze kavel bevat 8 zakken trekontlasting met 100 stuks 
per zak.
De kleur is zwart.

10 €
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158 800 stuks Adereindhulzen 
Deze kavel bevat 8 zakken adereindhulzen met 100 stuks 
per zak. 
De kleur is grijs. 
Maat: P50

10 €

159 200 Kroonsteen van speksteen
50 stuks per verpakking, 4 verpakkingen per doos.
Kroonsteen 16q 2 polig 
Afmetingen: 35 x 30 x 22mm

10 €

161 1200 stuks Trekontlasting voor kabels. 
Deze kavel bevat 6 zakken van trek ontlasting voor kabels 
met 200 stuks per zak. 
De kleur is zwart.

10 €

165 190 stuks Randbescherming
Randbescherming ca. 190 stuks per verpakking met een 
lengte van 10 meter.
Type: ART00343
De gegeven aantallen zijn een schatting. Houd er rekening 
mee dat deze enigszins kunnen afwijken. Alvast bedankt 
voor uw begrip. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen.

10 €

166 190 stuks Randbescherming
Randbescherming ca. 190 stuks per verpakking met een 
lengte van 10 meter.
Type: ART00343
De gegeven aantallen zijn een schatting. Houd er rekening 
mee dat deze enigszins kunnen afwijken. Alvast bedankt 
voor uw begrip. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen.

10 €

167 160 stuks Randbeschermingen 
Deze kavel bevat 160 randbeschermingen.
De kleur is transparant met een afmeting van 10 meter.

10 €
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170 15.000 stuks Twist-Locks
Deze kavel bevat 15 zakken van Twist-Locks met 1000 
stuks per zak. 
De kleur is transparant.

10 €

172 4.000 stuks Triple tie-wrap
Deze kavel bevat 40 zakken met triple tie-wraps met 100 
stuk per zak. 
De kleur is transparant met een afmeting van 300 x 4.8 
mm. 
Te gebruiken om onder anderen kabels vast te binden.

10 €

173 4.000 tie-wraps 
Deze kavel bevat 40 zakken tie-wraps met 100 stuks per 
zakje.
De kleur is transparant met een afmeting van 370 x 4,8.

10 €

174 2.500 stuks tripel tie-wraps met label
Deze kavel bevat 25 zakken tripel tie-wraps met label, per 
zak 100 stuks. 
De kleur is transparant met een afmeting van 270 x 4,8.

10 €

175 4.150 stuks Tules 10-14VET
Deze kavel bevat 83 zakken tules en bevat 50 stuks per zak.

De kleur is zwart.
Afmeting: 10-14VET

10 €

176 3.500 stuks Tules
Deze kavel bevat 70 zakken tules met 50 stuks per zak. 
De kleur is grijs.

10 €

177 5000 stuks trekontlasting voor kabels
Deze kavel bestaat uit 10 verpakkingen van 500 stuks.
Kleur: Zwart

10 €
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178 3.550 stuks Tules 14-20VET
Deze kavel bevat 71 zakken tules en bevat 50 stuks per 
zakje. 
De kleur is grijs.
Afmeting: 14-20VET

10 €

180 15.150 stuks Tules 5-7VET 
Deze kavel bevat 303 zakken tules en bevat 50 stuks per 
zak.
De kleur is grijs.
5-7VET

10 €

181 175 stuks van Tules 26-35VET
Deze kavel heeft 7 zakken tules en bevat 25 stuks per zak. 
De kleur is grijs.
26-35VET

10 €

182 1715 stuks Tules 10-14VET
Deze kavel heeft 49 zakken tules en bevat 35 stuks per zak.

De kleur is grijs. 
10-14VET

10 €

183 2.650 stuks Tules Vet
Deze kavel bevat 53 zakken Tules en bevat 50 stuks per 
zak. 
De kleur is zwart. 

10 €

184 2900 stuks Tules 8-12VET
Deze kavel bevat 58 doosjes Tules met 50 stuks per doos. 
De kleur is grijs ( RAL 7042) met een afmetig van 8-12VET.

10 €

185 200 stuks Tules 14-20VET
Deze kavel bevat 4 zakken tules en bevat 50 stuks per zak. 
De kleur is zwart.
4 x 50 pcs
14-20VET

10 €
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186 350 stuks Klikseal
Deze kavel bevat 7 zakken met klikseals en bevat 50 stuks 
per zak. 
De kleur is wit met een afmeting van 4 - 14mm.

10 €

188 29.000 stuks Tie-wraps 
Deze kavel bevat 29 zakken tie-wraps en bevat 1000 stuks 
per zakje. 
De kleur is groen met een afmeting van 110 x 2,5.

10 €

189 10.000 stuks Nylon binders
Deze kavel bevat 100 zakken met nylon binders en bevat 
100 stuks per zak. 
De kleur is zwart met een afmeting van ongeveer 6,6.

10 €

191 8.000 stuks Tie-wraps 
Deze kavel bevat 80 zakken tie-wraps en elke zak bevat 
100 stuks. 
De kleur is blauw met een afmeting van 300 x 4,8. 
De tie-wraps hebben ook een plekje voor een label.

10 €

193 16.000 stuks Tie-wraps 
Deze kavel bevat 160 zakjes tie-wraps en bevat 100 stuk 
per zak. 
De kleur is blauw met een afmeting van 300 x 4,8.

10 €

195 30 stuks kabelwartels 
Deze kavel bevat 6 zakken kabelwartels en bevat 5 stuks 
per zak. 
De kleur is grijs met een afmeting van m 50 x 1,5.

10 €

196 45 stuks Kabelwartels M50
Deze kavel bevat 9 doosjes kabelwartels en bevat 5 stuks 
per doos. 
De kleur is wit.
Waterdichtheid: IP68
Maat: M50 x 1,5

10 €
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197 900 stuks Kabelwartels PG16
Deze kavel bevat 18 zakken kabelwartels en bevat 50 stuks 
per zak. 
De kleur is grijs ( RAL 7035).
Maat: PG16

10 €

198 80 stuks Kabelwartels 
Deze kavel bevat 4 zakken kabelwartels en bevat 20 stuks 
per zak. 
De kleur is grijs. 
Maat: m16 IP 68

10 €

199 500 stuks Kabelwartels PG11
Deze kavel bevat 10 zakken kabelwartels en bevat 50 stuks 
per zak. 
De kleur is grijs ( RAL 7035).
Maat PG11.

10 €

200 3.650 stuks Kabelwartels M16
Deze kavel bevat 73 doosjes kabelwartels en bevat 50 
stuks per doos
De kleur is wit. 
Maat: M16 
Waterdichtheid: IP 68.

10 €

201 2750 stuks Kabelwartels PG13,5
Deze kavel bevat 55 zakken kabelwartels en bevat 50 stuks 
per zak. 
De kleur is grijs ( RAL 7035).
Maat: PG 13,5

10 €

202 50 stuks Kabelwartels M50
Deze kavel bevat 10 zakken kabelwartels en bevat 5 stuks 
per zak. 
De kleur is grijs ( RAL 7035). 
Maat: M50

10 €

203 275 stuks Kabelwartels M50
Deze kavel bevat 5 zakken kabelwartels en bevat 55 stuks 
per zak. 
De kleur is grijs ( RAL 7035). 

10 €
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Afmeting van M50 x 1,5.

204 1750 stuks kabelwartels BM16
Deze kavel bevat 35 doojes kabelwartels en bevat 50 stuks 
per doos. 
De kleur is grijs met een afmeting van BM16 3,5 - 8 mm.

10 €

206 2850 stuks kabelwartels M16
Deze kavel bevat 57 doosjes kabelwartels en bevat 50 
stuks per doos. 
De kleur is wit. 
Maat: M16
Waterdichtheid: IP68

10 €

207 875 stuks kabelwartels PG21
Deze kavel bevat 35 zakken kabelwartels en bevat 25 stuks 
per zak. 
De kleur is zwart. 
Maat: PG 21 
Waterdichtheid: IP68

10 €

208 10 stuks kabelwartels m 50 x 1,5. 
Deze kavel bevat 2 zakjes kabelwartels en bevat 5 stuks per
zak. 
De kleur is wit met een afmeting van m 50 x 1,5.  
Waterdichtheid: IP68

10 €

209 50 stuks kabelwartels M50
Deze kavel bevat 10 zakken met kabelwartels en bevat 5 
stuks per zak.
De kleur is grijs met een afmeting van M50 x 1,5. 
Waterdichtheid: IP68

10 €

210 750 stuks kabelwartels PG16 
Deze kavel bevat 15 zakken kabelwartels en bevat 50 stuks 
per zak. 
De kleur is grijs ( RAL 7035) 
Maat: PG16

10 €
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211 90 stuks kabelwartels PG42 
Deze kavel bevat 9 zakken kabelwartels en bevat 10 stuks 
per zak. 
De kleur is grijs. 
Maat: PG42

10 €

212 340 stuks wartelmoer M63
Deze kavel bevat 34 doosjes wartelmoer en bevat 10 stuks 
per doos. 
De kleur is creme. 
Maat: M63
Waterdichtheid: IP68

10 €

213 5.300 stuks Kabelwartels M12
Deze kavel betreft een totaal van 106 x 50 stuks.
De kleur is wit.

10 €

214 250 stuks Kabelwartels PG29
Deze kavel bevat 5 zakken kabelwartels en bevat 50 stuks 
per zak. 
De kleur is wit. 
Maat: PG29.

10 €

215 16 stuks Kabelwartels M63
Deze kavel bevat 4 doosjes kabelwartels en bevat 4 stuks 
per doos. 
De kleur is wit. 
Maat: M63
Waterdichtheid: IP68

10 €

216 88 stuks Kabelwartels M63
Deze kavel bevat 22 doosjes kabelwartels en bevat 4 stuks 
per doos.
De kleur is wit. 
Maat: M63
Waterdichtheid: IP68

10 €
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217 1.500 stuks Kabelwartels PG13,5
Deze kavel betreft een totaal van 30 x 50 stuks.
De kleur is PG13,5, donkergrijs.
Waterdichtheid: IP68

10 €

218 225 stuks Kabelwartels PG29 
Deze kavel bevat 9 zakken kabelwartels en bevat 25 stuks 
per zak. 
De kleur is grijs ( RAL 7001).  
Maat: PG29

Daadwerkelijke product kan van de foto kan afwijken.

10 €

219 2.300 stuks Wartels PG11
Deze kavel betreft een totaal van 23 x 100 stuks.
De kleur is RAL 7001, donkergrijs 
Maat: PG11

10 €

220 1.925 stuks Kabelwartels M50
Deze kavel betreft een totaal van 385 x 5 stuks. 
De kleur is Grey.
Diameter: 26-38 mm

10 €

221 225 stuks Kabelwartels M50
Deze kavel betreft een totaal van 29 x 5 stuks.
De kleur is RAL 7035 wit.
M 50 x 1,5 
polyamid 6.6

10 €

222 700 stuks Kabelwartels PG13,5
Deze kavel betreft een totaal van 7 x 100 stuks.
De kleur is grijs.
Waterdichtheid: IP68
Art.-Nr. 50.013 PA15

10 €
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223 600 stuks Kabelwartels PG16
Deze kavel betreft een aantal van 12 x 50 stuks.
De kleur is grijs.
Art.-Nr. 50.016 PA15

10 €

224 1.750 stuks Kabelwartels PG16
Deze kavel betreft een totaal van 35 x 50 stuks.
De kleur is grijs. 
Diameter: 11 - 14mm

10 €

225 1.400 stuks Kabelwartels M20
Deze kavel betreft een totaal van 28 x 50 stuks.
De kleur is RAL 7035.
6311M20PA.
M 20 x 1,5 - 11 mm

10 €

226 225 stuks Kabelwartels M32
Deze kavel betreft een aantal van 9 x 25 stuks.
De kleur is RAL 7035
M 32 x 1,5
11 MM

10 €

227 600 stuks Kabelwartels PG42
Deze kavel betreft een aantal van 60 x 10 stuks.
De kleur is RAL 7035, grijs.
Art.-Nr. 6342 PA

10 €

228 50 stuks Dop voor inbouwdoos PG42
Deze kavel betreft een aantal van  5 x 10 stuks.
De kleur is PG 42, lichtgrijs.

10 €

229 100 stuks Dop voor inbouwdoos M50
Deze kavel betreft een aantal van 2 x 50 stuks.
De kleur is RAL 9005, zwart
M50 x 1,5
Art.-Nr. 10.5015 PA/SW.

10 €
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231 2.220 stuks Buisklemmen 2x 15 - 17 mm
Deze kavel betreft een aantal van (148 x 5 pcs) x 3 dozen.
De kleur is 50 Wit.
2x Diameter 15 - 17mm.

25 €

232 2.100 stuks - Spijkerclips 16-19 mm
Deze kavel betreft een aantal van 21 x 100 stuks.
Kleur is grijs.
16-19 mm.

20 €

235 2.700 stuks Spijkerclips 16-19mm
Deze kavel betreft een aantal van 27 x 100 stuks.
De kleur is crème.
16-19mm.

15 €

236 3.000 stuks Spijkerclips 16-19mm
Deze kavel betreft een aantal van 30 x 100 stuks.
De kleur is grijs.
16-19mm.

15 €

237 3.000 stuks Spijkerclips 16-19mm
Deze kavel betreft een aantal van 30 x 100 stuks.
De kleur is grijs.
16-19mm.

15 €

238 3.000 stuks Spijkerclips 16-19mm
Deze kavel betreft een aantal van 30 x 100 stuks.
De kleur is grijs.
16-19mm.

15 €

239 3.000 stuks Spijkerclips 16-19mm
Deze kavel betreft een aantal van 30 x 100 stuks.
De kleur is grijs.
16-19mm.

15 €
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241 3.000 stuks Spijkerclips 16-19mm
Deze kavel betreft een aantal van 30 x 100 stuks.
De kleur is creme.
16-19mm.

15 €

243 61 stuks Kabelstripper
Deze kavel betreft een aantal van 61 stuks.
De kleur is zwart.

25 €

249 14 Krimptangen 
Deze kavel betreft een totaal van 14 stuks.
De kleur is blauw.

10 €

252 1 stuk - Kabelstripper
Deze kavel betreft een aantal van 1 stuk.
De kleur is rood.
Diameter: 28 - 35mm

5 €

257 6.000 stuks Dubbelzijdige heat sink bevestiging
Deze kavel betreft een aantal van 6 x 1000 stuks.
De kleur is zwart.
MB 2828

10 €

262 4.700 stuks Tie-wraps
Deze kavel betreft een aantal van 47 x 100 stuks.
Kleur is transparant.
Met twee openingen.

10 €
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264 900 stuks Kabelschoen 6,3 mm
Deze kavel betreft een aantal van 9 x 100 stuks.
De kleur is transparant. 
6,3 mm

10 €

267 5000 stuks Tie-wraps
Deze kavel betreft een aantal van 5000 stuks.
De kleur is wit.
De kabelbinders zijn hersluitbaar.

10 €

273 40 zakken - GMB-32 Randbescherming 
Deze kavel betreft een aantal van 40 x 10 m per zak
De kleur is wit.

10 €

277 ongeveer 30.000 stuks Plakzadels
Zelfklevende houders voor Tie-wraps.
Deze kavel betreft een aantal van ongeveer 300 x 100 
stuks. 
Monteer gemakkelijk je Tie-wraps.

10 €

281 ONBEKEND AANTAL stuks Kabelwartels PG36
Geschikt voor kabels met een diameter van 25-32mm.
De kleur is PG36 
Kleur: grijs.

10 €

282 16.000 stuks Tie-wraps
Afmeting: 200 x 4,8
Deze kavel betreft een aantal van 160 x 100 stuks.
De kleur is creme.

10 €

286 200 stuks Uienring PG13,5
Deze kavel betreft een aantal van 200 stuk.
De kleur is zwart. 
PG 13,5

10 €
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287 13.590 stuks Bevestigingsclips metaal
Deze kavel betreft een aantal van 453 x 30 stuks. 
De kleur is zwart.

10 €

288 9.500 stuks Tie-wraps met label
Deze kavel betreft een aanral van 95 x 100 stuks.
De kleur is wit.
Maat: 220 x 4.8

10 €

292 85.000 stuks Bevestigingsmateriaal 
Deze kavel betreft een aantal van 85 x 1000 stuks.
De kleur is transparant.
HSP5-5N.

10 €

293 10.000 stuks - Tie-wraps
Deze kavel betreft een aantal van 10 x 1000 stuks.
De kleur is bruin/oranje. 
Maat: 110 x 2,5

10 €

295 Ongeveer 47.000 stuks Tie-wraps
Deze kavel betreft ongeveer 470 x 100 stuks.
De kleur is transparant.

25 €

297 16.000 stuks Tie-wraps 150 x 3,6mm
Deze kavel betreft een aantal van 16 x 1000 stuks.
De kleur is zwart. 
Afmetingen: 150 x 3,6mm

20 €

298 8.400 stuks Plakzadels
Zelfklevende houders voor Tie-wraps.
Deze kavel betreft een aantal van 84 x 100 stuks.
De kleur is grijs.

10 €
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299 27.000 stuks Tie-wraps 110 x 2,5mm
Deze kavel betreft een aantal van 27 x 1000 stuks. 
De kleur is blauw.
Maat is 110 x 2,5mm.

10 €

300 28.000 stuks Tie-wraps 110 x 2.5
Deze kavel betreft een aantal van 28 x 1000 stuks.
De kleur is blauw.
Maat is 110 x 2.5.

10 €

304 13.000 stuks Pushmount bevestiging
Deze kavel betreft een aantal van 13 x 1000 stuks.
De kleur transparant.
Identify number 002607.

10 €

305 70.000 stuks Pushmount bevestiging 
Deze kavel betreft een aantal van 70 x 1000 stuks.
De kleur is tramsparant.
Identify no. Is 107103

10 €

306 400 stuks Tie-wraps 300 x 4.8 mm
Deze kavel betreft een aantal van 4 x 100 stuks.
De kleur is transparant.
Maat is 300 x 4.8 mm

10 €

307 19.700 stuks Blauwe Tie-wraps met label 300 x 4.8 mm
Deze kavel betreft een aantal van 197 x 100 stuks.
De kleur is blauw.
300 x 4.8 mm
Identify no. Is 108017

25 €

309 2.500 stuks Connectors met krimpkous
Deze kavel betreft een aantal van 5 x 500 stuks.
De kleur is blauw.

10 €
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311 6 stuks Telefoonkabel tang
Deze kavel betreft een aantal van 6 stuks.
De kleur is Rood.

10 €

315 1 stuk Krimptang 
Deze kavel betreft een aantal van 1 stuk.
De kleur is groen.

5 €

316 2 stuks HPX Tape
Deze kavel betreft een aantal van 2 stuks.
De kleur is zwart.
Afmeting : 100mm x 33m.

10 €

323 2 stuks Tagging gun
Pistool om kaartjes aan stoffen objecten vast te maken.
Deze kavel betreft een aantal van 2 stuks.
De kleur is lichtgrijs met blauw.
Fine Type.

10 €

324 6 stuks Krimptang 
Deze kavel betreft een aantal van 6 stuks.
Kleur rood met zwart.

10 €

325 500 stuks Solderuitlopen / connector
Deze kavel betreft een aantal van 500 stuks. 
De kleur is rood.

10 €
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326 3 stuks Ceramic board
Deze kavel betreft een aantal van 3 stuks.
Merk: Iroda.
CB-88

10 €

329 8 stuks Kabelstripper voor coax
Deze kavel betreft een aantal van 8 stuks.
De kleur is zwart.
4.9 mm - 11 mm

10 €

330 2.000 stuks Trekontlasting voor kabels
Deze kavel betreft een aantal van 2 x 1000 stuks.
De kleur is zwart.

10 €

331 5.000 stuks Trekontlasting voor kabels
Deze kavel betreft een aantal van 5 x 1000 stuks.
De kleur is zwart.

10 €

332 1.050 stuks Dubbele buisklemmen
Deze kavel bevat een aantal van 42 x 25 stuks.
2 keer een diameter van 16 - 19 mm.
De kleur is wit.

10 €

334 600 stuks - Buisklem 12 - 14mm 
Deze kavel betreft een aantal van 6 x 100 stuks.
De kleur is wit.
12 - 14 mm.
Type 500 nylon.

10 €
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340 400 stuks Kabelwartels M16 x 1,5 
Deze kavel bevat 6 zakken kabelwartels met 50 stuks en 1 
zak met 100 stuks.
De kleur is grijs RAL 7035) met een afmeting van 16 x 1,5 
mm.

10 €

341 150 stuks Kabelwartels PG11
Deze kavel bevat 3 zakken met kabelwartelss met 50 stuks 
per zak. 
De kleur is zwart met een afmeting van 5- 10 mm.

10 €

342 250 stuks Kabelwartels
Deze kavel bevak 5 doosje van kabelwartels met 50 stuks. 
De kleur is grijs.

10 €

343 500 stuks Kabelwartels PG09
Deze kavel bevat 10 zakken kabelwartels met 50 stuks per 
zak.
De kleur is zwart.
PG09
Waterdichtheid: IP68

10 €

344 1.300 stuks Kabelwartels PG09
Deze kavel bevat 13 zakjes van kabelwartels met 100 stuks 
per zakje. 
De kleur is grijs (RAL 7001).
Maat: PG09

10 €

346 440 stuks Wartelmoer PG29 
Deze kavel bevat 22 doosjes wartelmoer met 20 stuks per 
doos. 
De kleur is grijs.
Maat: PG 29

10 €
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347 220 stuks Wartelmoer PG48
Deze kavel bevat 22 doosjes wartelmoer met 10 stuks per 
doos. 
De kleur is grijs.
Maat: PG48

10 €

348 650 stuks kabelwartels PG9 
Deze kavel bevat 13 doosje kabelwartels met 50 stuks per 
doos. 
De kleur is grijs met een afmeting van PG 9 4,5 - 7 mm.

10 €

349 125 stuks kabelwartel m32 x 1,5
Deze kavel bevat 5 zakken kabelwartels met 25 stuks per 
zak. 
De kleur is wit met een afmeting van M32 x 1,5.

10 €

350 130 stuks Dop voor wanddoos PG48
Deze kavel bevat 130 blindstoppers.
De kleur is grijs. 
Maat: PG48

10 €

351 400 stuks Kabelwartels PG 13,5
Deze kavel bevat 8 zakken met kabelwartels met 50 stuks 
per zak. 
De kleur is zwart.
Maat: PG 13,5
Waterdichtheid: IP68

10 €

352 500 stuks Kabelwartels PG16
Deze kavel bevat 5 zakje kabelwartels met 100 stuks per 
zak. 
De kleur is grijs. 
Maat: PG16

10 €

353 850 stuks Kabelwartels PG11
Deze kavel bevat 17 zakken kabelwartels met 50 stuks per 
zak. 
De kleur is grijs (RAL 7035).
Maat: PG11

10 €
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354 350 stuks kabelwartels PG09
Deze kavel bevat 7 zakken kabelwartels met 50 stuks. 
De kleur is grijs ( RAL 7035).
Maat: PG09

10 €

356 110 stuks Kabelwartels M40
Deze kavel bevat 11 zaken kabelwartels met 10 stuks per 
zak. 
De kleur is grijs ( RAL 7035) 
Maat: M40

10 €

357 60 stuk Wartelmoer M63
Deze kavel bevat 6 zakken met wartelmoeren, 10 stuks per 
zak. 
De kleur is wit. 
Je kunt ze gebruiken de wartel vast te schoeven. 
Waterdichtheid: IP68

10 €

358 100 stuks kabelwartels PG11 
Deze kavel bevat 2 zakken met kabelwartelss met 50 stuks 
per zak. 
De kleur is zwart.
Afmeting van PG11 - 5-10 mm

10 €

359 140 stuks Kabelwartels M63
Deze kavel heeft 35 doosjes kabelwartels met 4 stuks per 
doos. 
De kleur is wit. 
Maat: M63

10 €

360 5000 stuks kabelwartels BM16
Deze kavel bevat 100 doosjes van kabelwartels met 50 
stuks per doos. 
De kleur is grijs.
Geschikt voor kabeldiameters van 3,5 - 8 mm.

10 €

361 1400 stuks Kabelwartels PG21
Deze kavel bevat 70 doosjes kabelwartels met 20 stuks per 
doos.
De kleur is grijs.
Maat van PG21 en geschikt voor kabeldiameters van 14 - 

10 €

PROAUCTIONS B.V. | Kanaalstraat 101 b, 5711 EG Someren, Nederland | NL860900368B01 | 
www.auctim.com

47



18 mm.

362 1.500 stuks Kabelwartels PG16
Deze kavel bevat 30 doosjes kabelwartels met 50 stuks per 
doos. 
De kleur is grijs.
Maat van PG16 en geschikt voor kabeldiameters van 11 - 
14 mm. 

10 €

364 160 stuks Kabelwartels M63
Deze kavel bevat 40 doosje kabelwartels met 4 stuks per 
doos. 
De kleur is wit.
Maat: M63
Waterdichtheid: IP68

10 €

365 1400 stuks Kabelwartels PG21
Deze kavel bevat 70 doosje van kabelwartels met 20 stuks 
per doos. 
De kleur is grijs.
Maat van PG21 en geschikt voor kabeldiameters van 14 - 
18 mm.

10 €

366 400 stuks Kabelwartels PG36
Deze kavel bevat 40 zakken kabelwartel met 10 stuks per 
zak. 
De kleur is grijs.
Maat: PG36
Waterdichtheid: IP68

10 €

367 680 stuks kabelwartels M32
Deze kavel bevat 34 doosjes kabelwartels met 20 stuks per 
doos. 
De kleur is wit. 
Maat: M32
Waterdichtheid: IP68

10 €
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368 450 stuks Kabelwartels PG07 
Deze kavel bevat 9 doosjes van wartelmoer met 50 stuks 
per doos. 
De kleur is grijs ( RAL 7035). 
Maat: PG07

10 €

369 14.000 stuks Wartelmoer PM12
Deze kavel bevat 14 doosjes van wartelmoer met 100 stuks
per doos.
De kleur is grijs.
Maat: PM12

10 €

372 700 stuks Wartelmoer PM16
Deze kavel bevat 14 doosjes wartelmoer met 50 stuks per 
doos.
De kleur is grijs.
Maat: PM16

10 €

374 600 stuks kabelwartels PG29
Deze kavel bevat 30 doosje van kabelwartels met 20 stuks 
per doos.
De kleur is grijs.
Maat van PG29 en geschikt voor kabeldiameters van 18 - 
25 mm.

10 €

375 1500 stuks Kabelwartels PG16
Deze kavel bevat 30 doosjes kabelwartels met 50 stuks per 
doos. 
De kleur is grijs.
Maat van PG16 en geschikt voor kabeldiameters van 11- 14
mm.

10 €

376 250 stuks wartelmoer PG36
Deze kavel bevat 25 doosjes wartelmoer met 10 stuks per 
doos. 
De kleur is grijs.
Maat: PG36

10 €
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377 150 stuks Wartelmoer PG11
Deze kavel bevat 3 doosje wartelmoer met 50 stuks per 
doos. 
De kleur is grijs. 
Maat: PG11

De foto bij deze kavel dient ter illustratie. De 
daadwerkelijke wartelmoeren kunnen afwijken. 
Bovenstaande informatie is correct.

10 €

396 1500 stuks - Buisklemmen 25 - 32mm
De kleur is grijs.

10 €

398 120 stuks - Buisklemmen 
Deze kavel betreft een aantal van 8 x 15 stuks.
De kleur is grijs.

10 €

401 8.000 stuks - Pushmount clips 
Deze kavel betreft een aantal van 80 x 100 stuks.
De kleur is transparant.

10 €

403 3.400 stuks - Tie-wraps met label 22 x 4.8 mm
Deze kavel betreft een aantal van 34 x 100 stuks.
De kleur is wit.
De tie-wraps bevatten een plek om een label te plakken of 
om de tie-wrap direct te beschrijven.
Maat: 22 x 4.8 mm

10 €

406 100.000 stuks - Bevestigingsmateriaal
Deze kavel betreft een aantal van 100 x 1000 stuks.
De kleur is transparant.
Identify no. Is 107103.

10 €
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416 Divers assortiment aan elektra-producten
Deze kavel betreft een complete pallet aan elektra-
producten. Voornamelijk krimpkousen.

50 €

417 Divers assortiment aan elektra-producten
Deze kavel betreft een complete pallet aan elektra-
producten. Voornamelijk krimpkousen.

50 €

418 Divers assortiment aan elektra-producten
Deze kavel betreft een complete pallet aan elektra-
producten. Voornamelijk krimpkousen.

50 €

419 Divers assortiment aan elektra-producten
Deze kavel betreft een complete pallet aan elektra-
producten. Voornamelijk krimpkousen.

50 €
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420 Divers assortiment aan elektra-producten
Deze kavel betreft een complete pallet aan elektra-
producten. Voornamelijk krimpkousen.

50 €

421 Divers assortiment aan elektra-producten
Deze kavel betreft een complete pallet aan elektra-
producten. Voornamelijk krimpkousen.

50 €

422 Divers assortiment aan elektra-producten
Deze kavel betreft een complete pallet aan elektra-
producten. Voornamelijk krimpkousen.

50 €

423 Divers assortiment aan elektra-producten
Deze kavel betreft een complete pallet aan elektra-
producten. Voornamelijk krimpkousen.

50 €
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424 Divers assortiment aan elektra-producten
Deze kavel betreft een complete pallet aan elektra-
producten. Voornamelijk krimpkousen.

50 €

425 Divers assortiment aan elektra-producten
Deze kavel betreft een complete pallet aan elektra-
producten. Voornamelijk krimpkousen.

50 €

426 Divers assortiment aan elektra-producten
Deze kavel betreft een complete pallet aan elektra-
producten. Voornamelijk krimpkousen.

50 €

427 Divers assortiment aan elektra-producten
Deze kavel betreft een complete pallet aan elektra-
producten. Voornamelijk krimpkousen.

50 €
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428 Divers assortiment aan elektra-producten
Deze kavel betreft een complete pallet aan elektra-
producten. Voornamelijk krimpkousen.

50 €

429 Assortiment van verschillende elektra-producten
Onder anderen wartels, wartelmoeren, borgschroeven, 
tie-wraps en krimpkousen.

10 €

430 Divers assortiment aan elektra-producten
Deze kavel betreft een complete pallet aan elektra-
producten. Voornamelijk krimpkousen.

50 €
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