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Item Omschrijving Openingsbod

1 4 dozen alban aluband zelfklevend van het merk Meple. Elke
doos bevat 3 rollen aluband. Alban band aluminium heeft 
een breedte van 10 cm en een lengte van 10 meter. Per 
doos 30 meter en in totaal dus 120 meter.

Verzending
Dit product kan per pakketpost naar u worden verzonden. 
U kunt na sluiting van de veiling contact met ons opnemen 
voor kosten en details.

5 €

2 1x Gouden kroonluchter met bijbehorende lichtbronnen 1 €

3 1x Vin van DAF

Afhalen van deze kavel tijdens de afhaaldag op het 
volgende adres:
Auctim Nederland
Kanaalstraat 101b
5711EG Someren
Nederland

Deze kavel kan worden verzonden.
Verzending naar Nederland kost €11,95.
Verzending naar een adres in België kost €13,95.

Indien u gebruik wilt maken van onze verzendservice, dient 
u de verzendkosten bij uw factuurbedrag op te tellen en 
over te boeken volgens de gegevens op de factuur.

1 €
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3 1x Rubson Liquid Metal 1.96l
Waterdichte beschermlaag voor daken en goten in zink, 
ijzer en lood. Het aanbrengen van deze beschermlaag 
verlengt aanzienlijk de levensduur van deze metalen. NIET 
geschikt voor koper of roestvrij staal.

Deze blikken hebben een adviesprijs van €80,-.

EIGENSCHAPPEN:

Bruikbaar op de meeste metalen ondergronden, zelfs 
indien deze na uitharding permanent ondergedompeld zijn 
in water.
Soepel, scheurt niet, lange levensduur
Goed bestand tegen externe chemische invloeden en U.V.-
stralen
Bestand tegen temperaturen van -50°C tot +100°C
Eenvoudig te verwerken, zelfvloeiend.

KLEUR:
Zilvergrijs (zink), gesatineerde glans

VERZENDING KAVEL:
Deze kavel kan worden verzonden. Neem na het sluiten van
de veiling contact op om uw adresgegevens door te geven 
indien u hier gebruik van wilt maken.

20 €

4 Grote partij dakleer geleverd op 10 pallets.

Elke pallet dakleer bevat ongeveer 34 rollen.

Rollen kunnen verschillende lengtes hebben vanaf 5 meter 
tot 8 meter.

10 pallets x 34 rollen x 5 meter = minimaal 1700 m2 dakleer.

490 €
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5 1x Rubson Liquid Metal 1.96l
Waterdichte beschermlaag voor daken en goten in zink, 
ijzer en lood. Het aanbrengen van deze beschermlaag 
verlengt aanzienlijk de levensduur van deze metalen. NIET 
geschikt voor koper of roestvrij staal.

Deze blikken hebben een adviesprijs van €80,-.

EIGENSCHAPPEN:

Bruikbaar op de meeste metalen ondergronden, zelfs 
indien deze na uitharding permanent ondergedompeld zijn 
in water.
Soepel, scheurt niet, lange levensduur
Goed bestand tegen externe chemische invloeden en U.V.-
stralen
Bestand tegen temperaturen van -50°C tot +100°C
Eenvoudig te verwerken, zelfvloeiend.

KLEUR:
Zilvergrijs (zink), gesatineerde glans

Afhalen van deze kavel tijdens de afhaaldag op het 
volgende adres:
Auctim Nederland
Kanaalstraat 101b
5711EG Someren
Nederland

Deze kavel kan worden verzonden.
Verzending naar Nederland kost €11,95.
Verzending naar een adres in België kost €13,95.

Indien u gebruik wilt maken van onze verzendservice, dient 
u de verzendkosten bij uw factuurbedrag op te tellen en 
over te boeken volgens de gegevens op de factuur.

20 €

6 1x Afdekplaat

Afhalen van deze kavel tijdens de afhaaldag op het 
volgende adres:
Auctim Nederland
Kanaalstraat 101b

1 €
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5711EG Someren
Nederland

Deze kavel kan worden verzonden.
Verzending naar Nederland kost €11,95.
Verzending naar een adres in België kost €13,95.

Indien u gebruik wilt maken van onze verzendservice, dient 
u de verzendkosten bij uw factuurbedrag op te tellen en 
over te boeken volgens de gegevens op de factuur.

7 1x Luchtbalg

Afhalen van deze kavel tijdens de afhaaldag op het 
volgende adres:
Auctim Nederland
Kanaalstraat 101b
5711EG Someren
Nederland

Deze kavel kan worden verzonden.
Verzending naar Nederland kost €11,95.
Verzending naar een adres in België kost €13,95.

Indien u gebruik wilt maken van onze verzendservice, dient 
u de verzendkosten bij uw factuurbedrag op te tellen en 
over te boeken volgens de gegevens op de factuur.

1 €

8 1x Stockdorf, 8035 gauting steuergerät SG 1553/24V 
338.362

Afhalen van deze kavel tijdens de afhaaldag op het 
volgende adres:
Auctim Nederland
Kanaalstraat 101b
5711EG Someren
Nederland

Deze kavel kan worden verzonden.
Verzending naar Nederland kost €11,95.
Verzending naar een adres in België kost €13,95.

Indien u gebruik wilt maken van onze verzendservice, dient 

1 €
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u de verzendkosten bij uw factuurbedrag op te tellen en 
over te boeken volgens de gegevens op de factuur.

9 1x Bediening standkachel Webasto

Afhalen van deze kavel tijdens de afhaaldag op het 
volgende adres:
Auctim Nederland
Kanaalstraat 101b
5711EG Someren
Nederland

Deze kavel kan worden verzonden.
Verzending naar Nederland kost €11,95.
Verzending naar een adres in België kost €13,95.

Indien u gebruik wilt maken van onze verzendservice, dient 
u de verzendkosten bij uw factuurbedrag op te tellen en 
over te boeken volgens de gegevens op de factuur.

1 €

10 1x DAF afdekplaatjes voor opstapbakje

Afhalen van deze kavel tijdens de afhaaldag op het 
volgende adres:
Auctim Nederland
Kanaalstraat 101b
5711EG Someren
Nederland

Deze kavel kan worden verzonden.
Verzending naar Nederland kost €11,95.
Verzending naar een adres in België kost €13,95.

Indien u gebruik wilt maken van onze verzendservice, dient 
u de verzendkosten bij uw factuurbedrag op te tellen en 
over te boeken volgens de gegevens op de factuur.

1 €

11 1x Hella controle unit

Afhalen van deze kavel tijdens de afhaaldag op het 
volgende adres:
Auctim Nederland

1 €
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Kanaalstraat 101b
5711EG Someren
Nederland

Deze kavel kan worden verzonden.
Verzending naar Nederland kost €11,95.
Verzending naar een adres in België kost €13,95.

Indien u gebruik wilt maken van onze verzendservice, dient 
u de verzendkosten bij uw factuurbedrag op te tellen en 
over te boeken volgens de gegevens op de factuur.

11 170 m2 dakleer geleverd op één pallet.

Rollen kunnen verschillende lengtes hebben vanaf 5 meter 
tot 8 meter.

1 pallet x 34 rollen x 5 meter = minimaal 170 m2 dakleer!

50 €

12 1x Snelheidsbegrenzer
Type: 898.03-DN4 10-32 V dc DAF partnr. 1366018

Afhalen van deze kavel tijdens de afhaaldag op het 
volgende adres:
Auctim Nederland
Kanaalstraat 101b
5711EG Someren
Nederland

Deze kavel kan worden verzonden.
Verzending naar Nederland kost €11,95.
Verzending naar een adres in België kost €13,95.

Indien u gebruik wilt maken van onze verzendservice, dient 
u de verzendkosten bij uw factuurbedrag op te tellen en 
over te boeken volgens de gegevens op de factuur.

1 €

12 1x Accuboormachine 16.8V

Inclusief:
- 6x boor
- 6x bit
- 1x bithouder

4 €
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- Accu
- Acculader

16.8 Volt

Kleur: blauw
Merk: Agoiama

Afhalen van deze kavel tijdens de afhaaldag op het 
volgende adres:
Auctim Nederland
Kanaalstraat 101b
5711EG Someren
Nederland

Deze kavel kan worden verzonden.
Verzending naar Nederland kost €11,95.
Verzending naar een adres in België kost €13,95.

Indien u gebruik wilt maken van onze verzendservice, dient 
u de verzendkosten bij uw factuurbedrag op te tellen en 
over te boeken volgens de gegevens op de factuur.

13 1x DAF onderdeel

Afhalen van deze kavel tijdens de afhaaldag op het 
volgende adres:
Auctim Nederland
Kanaalstraat 101b
5711EG Someren
Nederland

Deze kavel kan worden verzonden.
Verzending naar Nederland kost €11,95.
Verzending naar een adres in België kost €13,95.

Indien u gebruik wilt maken van onze verzendservice, dient 
u de verzendkosten bij uw factuurbedrag op te tellen en 
over te boeken volgens de gegevens op de factuur.

1 €
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13 1x Accuboormachine 16.8V

Inclusief:
- 6x boor
- 6x bit
- 1x bithouder
- Accu
- Acculader

16.8 Volt

Kleur: blauw
Merk: Agoiama

Afhalen van deze kavel tijdens de afhaaldag op het 
volgende adres:
Auctim Nederland
Kanaalstraat 101b
5711EG Someren
Nederland

Deze kavel kan worden verzonden.
Verzending naar Nederland kost €11,95.
Verzending naar een adres in België kost €13,95.

Indien u gebruik wilt maken van onze verzendservice, dient 
u de verzendkosten bij uw factuurbedrag op te tellen en 
over te boeken volgens de gegevens op de factuur.

4 €

14 1x Webasto standkachel motor

Afhalen van deze kavel tijdens de afhaaldag op het 
volgende adres:
Auctim Nederland
Kanaalstraat 101b
5711EG Someren
Nederland

Deze kavel kan worden verzonden.
Verzending naar Nederland kost €11,95.
Verzending naar een adres in België kost €13,95.

Indien u gebruik wilt maken van onze verzendservice, dient 
u de verzendkosten bij uw factuurbedrag op te tellen en 

1 €
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over te boeken volgens de gegevens op de factuur.

14 1x Accuboormachine 16.8V

Inclusief:
- 6x boor
- 6x bit
- 1x bithouder
- Accu
- Acculader

16.8 Volt

Kleur: blauw
Merk: Agoiama

Afhalen van deze kavel tijdens de afhaaldag op het 
volgende adres:
Auctim Nederland
Kanaalstraat 101b
5711EG Someren
Nederland

Deze kavel kan worden verzonden.
Verzending naar Nederland kost €11,95.
Verzending naar een adres in België kost €13,95.

Indien u gebruik wilt maken van onze verzendservice, dient 
u de verzendkosten bij uw factuurbedrag op te tellen en 
over te boeken volgens de gegevens op de factuur.

4 €

15 1x Deurpaneel onderkant

Afhalen van deze kavel tijdens de afhaaldag op het 
volgende adres:
Auctim Nederland
Kanaalstraat 101b
5711EG Someren
Nederland

Deze kavel kan worden verzonden.
Verzending naar Nederland kost €11,95.
Verzending naar een adres in België kost €13,95.

1 €
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Indien u gebruik wilt maken van onze verzendservice, dient 
u de verzendkosten bij uw factuurbedrag op te tellen en 
over te boeken volgens de gegevens op de factuur.

16 2x Brandblusserbox
Kunststof

Afhalen van deze kavel tijdens de afhaaldag op het 
volgende adres:
Auctim Nederland
Kanaalstraat 101b
5711EG Someren
Nederland

Deze kavel kan worden verzonden.
Verzending naar Nederland kost €11,95.
Verzending naar een adres in België kost €13,95.

Indien u gebruik wilt maken van onze verzendservice, dient 
u de verzendkosten bij uw factuurbedrag op te tellen en 
over te boeken volgens de gegevens op de factuur.

1 €

16 1x Accuboormachine 16.8V

Inclusief:
- 6x boor
- 6x bit
- 1x bithouder
- Accu
- Acculader

16.8 Volt

Kleur: blauw
Merk: Agoiama

Afhalen van deze kavel tijdens de afhaaldag op het 
volgende adres:
Auctim Nederland
Kanaalstraat 101b
5711EG Someren
Nederland

4 €
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Deze kavel kan worden verzonden.
Verzending naar Nederland kost €11,95.
Verzending naar een adres in België kost €13,95.

Indien u gebruik wilt maken van onze verzendservice, dient 
u de verzendkosten bij uw factuurbedrag op te tellen en 
over te boeken volgens de gegevens op de factuur.

17 1x Deurpaneel 1 €

18 1x Opstapkast DAF 1 €

19 2x Pirelli Scorpion Zero P 285/35 ZR 22
Set van twee banden met goed profiel.

1 €

19 4x Meubelverplaatser Wagentje (150kg)
4 Stuks van deze handige wagentjes voor het verplaatsen 
van meubels en meer! Ze kunnen per stuk een gewicht aan 
van maximaal 150kg
De afmetingen zijn 56 bij 30 cm en de wagentjes zijn 
voorzien van antislip.
Er kunnen kleine roestplekjes op de wielen aanwezig zijn. 
Dit doet niets af aan de werking of draagkracht van de 
wagentjes.

Afhalen van deze kavel tijdens de afhaaldag op het 
volgende adres:
Auctim Nederland
Kanaalstraat 101b
5711EG Someren
Nederland

5 €
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Deze kavel kan worden verzonden.
Verzending naar Nederland kost €11,95.
Verzending naar een adres in België kost €13,95.

Indien u gebruik wilt maken van onze verzendservice, dient 
u de verzendkosten bij uw factuurbedrag op te tellen en 
over te boeken volgens de gegevens op de factuur.

20 1x Luchtfilter element

Afhalen van deze kavel tijdens de afhaaldag op het 
volgende adres:
Auctim Nederland
Kanaalstraat 101b
5711EG Someren
Nederland

Deze kavel kan worden verzonden.
Verzending naar Nederland kost €11,95.
Verzending naar een adres in België kost €13,95.

Indien u gebruik wilt maken van onze verzendservice, dient 
u de verzendkosten bij uw factuurbedrag op te tellen en 
over te boeken volgens de gegevens op de factuur.

1 €

21 1x Computerscherm 1 €

22 4x Meubelverplaatser Wagentje (150kg)
4 Stuks van deze handige wagentjes voor het verplaatsen 
van meubels en meer! Ze kunnen per stuk een gewicht aan 
van maximaal 150kg
De afmetingen zijn 56 bij 30 cm en de wagentjes zijn 
voorzien van antislip.
Er kunnen kleine roestplekjes op de wielen aanwezig zijn. 
Dit doet niets af aan de werking of draagkracht van de 
wagentjes.

Afhalen van deze kavel tijdens de afhaaldag op het 

5 €
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volgende adres:
Auctim Nederland
Kanaalstraat 101b
5711EG Someren
Nederland

Deze kavel kan worden verzonden.
Verzending naar Nederland kost €11,95.
Verzending naar een adres in België kost €13,95.

Indien u gebruik wilt maken van onze verzendservice, dient 
u de verzendkosten bij uw factuurbedrag op te tellen en 
over te boeken volgens de gegevens op de factuur.

23 1x Voor spatbord Vespa LX

Afhalen van deze kavel tijdens de afhaaldag op het 
volgende adres:
Auctim Nederland
Kanaalstraat 101b
5711EG Someren
Nederland

Deze kavel kan worden verzonden.
Verzending naar Nederland kost €11,95.
Verzending naar een adres in België kost €13,95.

Indien u gebruik wilt maken van onze verzendservice, dient 
u de verzendkosten bij uw factuurbedrag op te tellen en 
over te boeken volgens de gegevens op de factuur.

1 €

24 1x Philips Televisie 37PFL7605H
37inch geen afstandsbediening beschikbaar.

1 €

25 1x Achterbumper Mercedes GLE Coupe 2018 1 €
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26 4x stoelen 
Kleuren zijn zwart, blauw en bruin.

1 €

27 1x Afdekplaat DAF grille 1 €

28 1x Afdekplaat DAF grille 1 €

30 1x DAF cabine fender 1 €

32 4x zwarte tuinstoelen 1 €

33 1x Ovele uitklapbare salontafel van hout
Tafel is in goede staat en inklapbaar.
Afmetingen: 
Lengte: 155 cm
Breedte: ongeveer 150 cm
Hoogte: 58 cm

1 €

34 1x DAF XF euro 5 bumper 1 €
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35 1x DAF bumper met koplampen 1 €

36 1x DAF 65/76 bumper 1 €

37 1x Houten kast met 4 deuren 
Afmetingen:
Lengte: 220cm
Breedte: 50 cm
Hoogte:92 cm

1 €

38 1x Stoffen woonkamer stoel (Oranje) 1 €

39 1x Stoffen woonkamer stoel (Rood) 1 €

92 1 Presentatie, verkoop meubel, hout, zwaar model, totale 
lengte 330 cm, breedte 90 cm, voorzien van 6 lades, kolom 
is 60 x 90 cm, bovenste deel 236,5 cm, onderste deel 270 
cm

5 €
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93 1 Presentatie, verkoop meubel, hout, zwaar model, totale 
lengte 350 cm, kolom is 90 x 90 cm, bovenste deel 40 cm 
breed, met haken, totale hoogte 106 cm

5 €

125 1x Houten tafel 
Naast een paar krassen aan de zijkant van de tafel, is de 
tafel nog in goede staat.
Afmetingen: 
Lengte: 180 cm 
Breedte: 94 cm
Hoogte: 77 cm

1 €

126 1x Houten kast met 4 deuren
Mooie zware volhouten kast.
Afmetingen: 
Lengte: 228 cm 
Breedte: 79 cm 
Hoogte: 96 cm

1 €

127 1x Grijze hoekbank (Incompleet)
Bank mist nog de hoek van de bank.
Afmetingen: 
Lengte: ongeveer 245 cm
Breedte: 83 cm
Hoogte: 70 cm

1 €

128 1x Houten tafel in goede staat. 
Kleine kras in één van de hoeken.
Afmetingen:
Lengte: 180 cm
Breedte: 80 cm
Hoogte: 76 cm

1 €
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131 Merk: Motobecane
Model: D45S
Bouwjaar (jjjj): 1951
Eerste inschrijving (dd/mm/jjjj): 1951
Brandstof: Benzine
Tellerstand (km's): 75890
Chassisnummer: 587272
Type motorfiets: Oldtimer
Transmissie: Manuele transmissie
Cilinderinhoud cc: 125
Aantal sleutels: 0
Inschrijvingsbewijs: Ja, aanwezig
Gelijkvormigheidsattest: Niet aanwezig.
Onderhoudsboekje: Niet aanwezig
Conditie: Gebruikt
Aantal: 1

1x Motobecane motor D45S (1951)
Mooie klassieke motorfiets van Motobecane uit 1951. 
Papieren die te zien zijn op de foto zijn aanwezig. De motor 
start niet.

800 €

132 1x Titaniumbaby kinderzitje
De kleur is zwart en de kinderzitje is nog in goede staat.

Afhalen van deze kavel tijdens de afhaaldag op het 
volgende adres:
Auctim Nederland
Kanaalstraat 101b
5711EG Someren
Nederland

Deze kavel kan worden verzonden.
Verzending naar Nederland kost €11,95.
Verzending naar een adres in België kost €13,95.

Indien u gebruik wilt maken van onze verzendservice, dient 
u de verzendkosten bij uw factuurbedrag op te tellen en 
over te boeken volgens de gegevens op de factuur.

1 €
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134 1x Bladblazer
Werkende bladblazer met blaas en zuigfunctie.

1 €

180 1 terrasheater 
Kleur wit
Werkende staat 
Inclusief gasdrukregelaar

70 €

181 1 terrasheater 
Kleur wit
Werkende staat 
Inclusief gasdrukregelaar

70 €

182 1 terrasheater 
Kleur wit
Werkende staat 
Inclusief gasdrukregelaar

70 €
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183 1 terrasheater 
Kleur wit
Werkende staat 
Inclusief gasdrukregelaar

70 €

184 1 terrasheater 
Kleur wit
Werkende staat 
Inclusief gasdrukregelaar

70 €

184 2 rollen PP-omsnoeringsband en afwikkelwagen
1 doos PP-omsnoeringsband, 2 rollen totaal & 
afwikkelwagen. 

9 mm x 0.55 mm x 4000 meter per rol

PP-band is een voordelig en gebruiksvriendelijk materiaal 
voor het omsnoeren van zendingen. Incl omsnoeringsband 
afwikkelwagen op wielen.

2 €

185 1 terrasheater 
Kleur wit
Werkende staat 
Inclusief gasdrukregelaar

70 €
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186 1 terrasheater 
Kleur wit
Werkende staat 
Inclusief gasdrukregelaar

70 €

224 1 vepa dubbel in hoogte verstelbaar bureau 
Afmetingen blad 80 x 180 cm 
In goede nette staat. 
Max hoogte 87 cm

5 €

225 1 vepa dubbel in hoogte verstelbaar bureau 
Afmetingen blad 80 x 180 cm 
In goede nette staat. 
Max hoogte 87 cm

5 €

226 1 vepa dubbel in hoogte verstelbaar bureau 
Afmetingen blad 80 x 180 cm 
In goede nette staat. 
Max hoogte 87 cm

5 €
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227 1 vepa dubbel in hoogte verstelbaar bureau 
Afmetingen blad 80 x 180 cm 
In goede nette staat. 
Max hoogte 87 cm

5 €

236 16.000 Onduline Spijkers 65x2,8 mm rood

De spijkers hebben een afdekdop van 1,8mm. 
Kleur: rood/bruin 
Verpakt in 40 doosjes van 400 stuks
Totaal 16.000 spijkers

35 €

239 1 Doos Onduline Spijkers 65x2,8 mm rood 

De spijkers hebben een afdekdop van 1,8mm. 
Kleur: rood/bruin 
Verpakt in 10 doosjes van 400 stuks
Totaal 4.000 spijkers

Afhalen van deze kavel tijdens de afhaaldag op het 
volgende adres:
Auctim Nederland
Kanaalstraat 101b
5711EG Someren
Nederland

Deze kavel kan worden verzonden.
Verzending naar Nederland kost €11,95.
Verzending naar een adres in België kost €13,95.

Indien u gebruik wilt maken van onze verzendservice, dient 
u de verzendkosten bij uw factuurbedrag op te tellen en 
over te boeken volgens de gegevens op de factuur.

3 €
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240 1 Doos Onduline Spijkers 65x2,8 mm rood 

De spijkers hebben een afdekdop van 1,8mm. 
Kleur: rood/bruin 
Verpakt in 10 doosjes van 400 stuks
Totaal 4.000 spijkers

Afhalen van deze kavel tijdens de afhaaldag op het 
volgende adres:
Auctim Nederland
Kanaalstraat 101b
5711EG Someren
Nederland

Deze kavel kan worden verzonden.
Verzending naar Nederland kost €11,95.
Verzending naar een adres in België kost €13,95.

Indien u gebruik wilt maken van onze verzendservice, dient 
u de verzendkosten bij uw factuurbedrag op te tellen en 
over te boeken volgens de gegevens op de factuur.

3 €

265 5 stuks Werkblad / Tafelblad 
Kleur: Zwart 
Afmetingen: 110x70x2,2 cm

Nieuw in folie.

2 €

267 Houten Deurluifel bouwpakket  

Deurluifel van behandeld vurenhout inclusief dak-shingles 
Afmetingen: 140x90cm

3 €
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268 1x Rubson Liquid Metal 1.96l
Waterdichte beschermlaag voor daken en goten in zink, 
ijzer en lood. Het aanbrengen van deze beschermlaag 
verlengt aanzienlijk de levensduur van deze metalen. NIET 
geschikt voor koper of roestvrij staal.

Deze blikken hebben een adviesprijs van €80,-.

EIGENSCHAPPEN:

Bruikbaar op de meeste metalen ondergronden, zelfs 
indien deze na uitharding permanent ondergedompeld zijn 
in water.
Soepel, scheurt niet, lange levensduur
Goed bestand tegen externe chemische invloeden en U.V.-
stralen
Bestand tegen temperaturen van -50°C tot +100°C
Eenvoudig te verwerken, zelfvloeiend.

KLEUR:
Zilvergrijs (zink), gesatineerde glans

Afhalen van deze kavel tijdens de afhaaldag op het 
volgende adres:
Auctim Nederland
Kanaalstraat 101b
5711EG Someren
Nederland

Deze kavel kan worden verzonden.
Verzending naar Nederland kost €11,95.
Verzending naar een adres in België kost €13,95.

Indien u gebruik wilt maken van onze verzendservice, dient 
u de verzendkosten bij uw factuurbedrag op te tellen en 
over te boeken volgens de gegevens op de factuur.

20 €

285 Deze kavel betreft 5x de Makita set met twee machines.

Deze complete set van Makita is geschikt voor iedere klus. 
Deze set bestaat uit een boormachine en 
slagschroevendraaier, twee accu's van 1,5Ah met oplader, 
een bitset en koffer waar alles netjes en veilig in 
opgeborgen kan worden. Aan de voorkant van de koffer is 

590 €
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ruimte voor schroeven, bitjes of pluggen.
Het gemak van de combinatie van zowel een 
slagschroevendraaier en een boormachine is 
ongeëvenaard. Werkt u met hout of andere materialen, dan
weet u hoe frustrerend en tijdrovend het is om keer op 
keer te wisselen tussen een boortje en een bitje wanneer u 
iets wilt voorboren. Met deze twee apparaten wisselt u 
zeer snel en gemakkelijk tussen boren en schroeven. 

Specificaties DF457D 
Aansluiting/opname: 10 mm snelspanboorkop met 
asblokkering
Boorkop: 1,5 - 13 mm
Cap. boren in hout: 36 mm
Cap. boren in metaal: 13 mm
Links-, rechtsom draaiend: ja
Aandraaimoment zacht / hard: 24 / 42 Nm
Aandraaimomenten: 16
Var. toerenregeling (schakelaar): ja
Aantal mechanische toeren: 2
Toerental onbelast (stand 1): 0 - 400
Toerental onbelast (stand 2): 0 - 1400
Volt (spanning): 18 V
Type motor: 2-polig
Softgrip: ja
Accubeveiliging: ja
Elektrische rem: ja
Booras: 1/2"-20UNF
Afm. lxbxh: 221 x 83 x 240 mm
Geluidsdrukniveau (LpA): 70 dB(A)
Geluidsdrukniveau (K): 3 dB(A)
Vibratie ah boren in metaal: 2,5 m/s²
Vibratie (K) boren in metaal: 1,5 m/s²
Gewicht (EPTA): 1,7 kg

Specificaties TD127D
Aansluiting/opname: 1/4" zeskant
Bout/schroef 4.6 metrisch: 10 - 18 mm
Bout/schroef 8.8 metrisch: 8 - 14 mm
Bout/schroef 10.9 metrisch: 6 - 12 mm
Bout/schroef 12.9 metrisch: 6 - 12 mm
Schroef houtdraad (lengte): 22 - 125 mm
Max. koppel (stand 1): 140 Nm
Toerental onbelast (stand 1): 0 - 2300
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Aantal slagen (stand 1): 0 - 3000
Var. toerenregeling (schakelaar): ja
Links-, rechtsom draaiend: ja
Ingebouwde verlichting: ja
Softgrip: ja
Volt (spanning): 18 V
Type motor: 2-polig
Elektrische rem: ja
Accubeveiliging: ja
Afm. lxbxh: 173 x 82 x 225 mm
Geluidsdrukniveau (LpA): 93 dB(A)
Geluidsdrukniveau (K): 3 dB(A)
Vibratie ah bevestigen tot max.: 8,5 m/s²
Vibratie (K) bevestigen tot max.: 2,0 m/s²
Gewicht (EPTA): 1,5 kg

Afhalen van deze kavel tijdens de afhaaldag op het 
volgende adres:
Auctim Nederland
Kanaalstraat 101b
5711EG Someren
Nederland

287 83 Philips TL-D 58W 827 Super 80 (master) | 150cm  

TL balken van Philips 
Kleur: zeer warm wit

Verzending
Dit product kan per pakketpost naar u worden verzonden. 
U kunt na sluiting van de veiling contact met ons opnemen 
voor kosten en details.

3 €

288 100 Philips TL-D 58W 830 Super 80 (master) | 150cm  

TL balken van Philips 
Kleur: Warm wit

Verzending
Dit product kan per pakketpost naar u worden verzonden. 
U kunt na sluiting van de veiling contact met ons opnemen 
voor kosten en details.

3 €
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289 6x Rubson Liquid Metal 1.96l
Waterdichte beschermlaag voor daken en goten in zink, 
ijzer en lood. Het aanbrengen van deze beschermlaag 
verlengt aanzienlijk de levensduur van deze metalen. NIET 
geschikt voor koper of roestvrij staal.

Met een adviesprijs van €80 per blik is de waarde per doos 
€480,-.

EIGENSCHAPPEN:

Bruikbaar op de meeste metalen ondergronden, zelfs 
indien deze na uitharding permanent ondergedompeld zijn 
in water.
Soepel, scheurt niet, lange levensduur
Goed bestand tegen externe chemische invloeden en U.V.-
stralen
Bestand tegen temperaturen van -50°C tot +100°C
Eenvoudig te verwerken, zelfvloeiend.

KLEUR:
Zilvergrijs (zink), gesatineerde glans

VERZENDING KAVEL:
Deze kavel kan worden verzonden. Neem na het sluiten van
de veiling contact op om uw adresgegevens door te geven 
indien u hier gebruik van wilt maken.

50 €

290 170 m2 dakleer geleverd op één pallet.

Rollen kunnen verschillende lengtes hebben vanaf 5 meter 
tot 8 meter.

1 pallet x 34 rollen x 5 meter = minimaal 170 m2 dakleer!

48 €

296 340 m2 dakleer geleverd op twee pallets.

Rollen kunnen verschillende lengtes hebben vanaf 5 meter 
tot 8 meter.

2 pallet x 34 rollen x 5 meter = minimaal 340 m2 dakleer!

99 €
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300 Aantal: 1
Productcategorie: Ovenschalen van Sola
Merk: Sola
Bijkomende informatie: serie "Profi-Chef"
Gewichtscategorie: 0 tot 23 kg
Conditie: Nieuw
Liggende in / op: Originele verpakking

Set van 4 verschillende ovenschalen van Sola uit de serie 
"Profi-Chef". 
Deze set bestaat uit:
- Ronde ovenschaal met deksel van 1,5 liter.
- Ronde ovenschaal met deksel van 0,75 liter.
- Rechthoekige ovenschaal van 35,5 cm.
- Rechthoekige ovenschaal van 31 cm.

Afhalen van deze kavel tijdens de afhaaldag op het 
volgende adres:
Auctim Nederland
Kanaalstraat 101b
5711EG Someren
Nederland

Deze kavel kan worden verzonden.
Verzending naar Nederland kost €11,95.
Verzending naar een adres in België kost €13,95.

Indien u gebruik wilt maken van onze verzendservice, dient 
u de verzendkosten bij uw factuurbedrag op te tellen en 
over te boeken volgens de gegevens op de factuur.

5 €

301 Aantal: 1
Productcategorie: Ovenschalen van Sola
Merk: Sola
Bijkomende informatie: serie "Profi-Chef"
Gewichtscategorie: 0 tot 23 kg
Conditie: Nieuw
Liggende in / op: Originele verpakking

Set van 4 verschillende ovenschalen van Sola uit de serie 
"Profi-Chef". 
Deze set bestaat uit:
- Ronde ovenschaal met deksel van 1,5 liter.
- Ronde ovenschaal met deksel van 0,75 liter.

5 €
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- Rechthoekige ovenschaal van 35,5 cm.
- Rechthoekige ovenschaal van 31 cm.

Afhalen van deze kavel tijdens de afhaaldag op het 
volgende adres:
Auctim Nederland
Kanaalstraat 101b
5711EG Someren
Nederland

Deze kavel kan worden verzonden.
Verzending naar Nederland kost €11,95.
Verzending naar een adres in België kost €13,95.

Indien u gebruik wilt maken van onze verzendservice, dient 
u de verzendkosten bij uw factuurbedrag op te tellen en 
over te boeken volgens de gegevens op de factuur.

302 Aantal: 1
Productcategorie: Ovenschalen van Sola
Merk: Sola
Bijkomende informatie: serie "Profi-Chef"
Gewichtscategorie: 0 tot 23 kg
Conditie: Nieuw
Liggende in / op: Originele verpakking

Set van 4 verschillende ovenschalen van Sola uit de serie 
"Profi-Chef". 
Deze set bestaat uit:
- Ronde ovenschaal met deksel van 1,5 liter.
- Ronde ovenschaal met deksel van 0,75 liter.
- Rechthoekige ovenschaal van 35,5 cm.
- Rechthoekige ovenschaal van 31 cm.

Afhalen van deze kavel tijdens de afhaaldag op het 
volgende adres:
Auctim Nederland
Kanaalstraat 101b
5711EG Someren
Nederland

Deze kavel kan worden verzonden.
Verzending naar Nederland kost €11,95.
Verzending naar een adres in België kost €13,95.

5 €
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Indien u gebruik wilt maken van onze verzendservice, dient 
u de verzendkosten bij uw factuurbedrag op te tellen en 
over te boeken volgens de gegevens op de factuur.

303 Aantal: 1
Productcategorie: Ovenschalen van Sola
Merk: Sola
Bijkomende informatie: serie "Profi-Chef"
Gewichtscategorie: 0 tot 23 kg
Conditie: Nieuw
Liggende in / op: Originele verpakking

Set van 4 verschillende ovenschalen van Sola uit de serie 
"Profi-Chef". 
Deze set bestaat uit:
- Ronde ovenschaal met deksel van 1,5 liter.
- Ronde ovenschaal met deksel van 0,75 liter.
- Rechthoekige ovenschaal van 35,5 cm.
- Rechthoekige ovenschaal van 31 cm.

Afhalen van deze kavel tijdens de afhaaldag op het 
volgende adres:
Auctim Nederland
Kanaalstraat 101b
5711EG Someren
Nederland

Deze kavel kan worden verzonden.
Verzending naar Nederland kost €11,95.
Verzending naar een adres in België kost €13,95.

Indien u gebruik wilt maken van onze verzendservice, dient 
u de verzendkosten bij uw factuurbedrag op te tellen en 
over te boeken volgens de gegevens op de factuur.

5 €

304 Aantal: 1
Productcategorie: Ovenschalen van Sola
Merk: Sola
Bijkomende informatie: serie "Profi-Chef"
Gewichtscategorie: 0 tot 23 kg
Conditie: Nieuw
Liggende in / op: Originele verpakking

5 €
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Set van 4 verschillende ovenschalen van Sola uit de serie 
"Profi-Chef". 
Deze set bestaat uit:
- Ronde ovenschaal met deksel van 1,5 liter.
- Ronde ovenschaal met deksel van 0,75 liter.
- Rechthoekige ovenschaal van 35,5 cm.
- Rechthoekige ovenschaal van 31 cm.

Afhalen van deze kavel tijdens de afhaaldag op het 
volgende adres:
Auctim Nederland
Kanaalstraat 101b
5711EG Someren
Nederland

Deze kavel kan worden verzonden.
Verzending naar Nederland kost €11,95.
Verzending naar een adres in België kost €13,95.

Indien u gebruik wilt maken van onze verzendservice, dient 
u de verzendkosten bij uw factuurbedrag op te tellen en 
over te boeken volgens de gegevens op de factuur.

305 Aantal: 1
Productcategorie: Ovenschalen van Sola
Merk: Sola
Bijkomende informatie: serie "Profi-Chef"
Gewichtscategorie: 0 tot 23 kg
Conditie: Nieuw
Liggende in / op: Originele verpakking

Set van 4 verschillende ovenschalen van Sola uit de serie 
"Profi-Chef". 
Deze set bestaat uit:
- Ronde ovenschaal met deksel van 1,5 liter.
- Ronde ovenschaal met deksel van 0,75 liter.
- Rechthoekige ovenschaal van 35,5 cm.
- Rechthoekige ovenschaal van 31 cm.

Afhalen van deze kavel tijdens de afhaaldag op het 
volgende adres:
Auctim Nederland
Kanaalstraat 101b

5 €
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5711EG Someren
Nederland

Deze kavel kan worden verzonden.
Verzending naar Nederland kost €11,95.
Verzending naar een adres in België kost €13,95.

Indien u gebruik wilt maken van onze verzendservice, dient 
u de verzendkosten bij uw factuurbedrag op te tellen en 
over te boeken volgens de gegevens op de factuur.

306 Aantal: 1
Productcategorie: Ovenschalen van Sola
Merk: Sola
Bijkomende informatie: serie "Profi-Chef"
Gewichtscategorie: 0 tot 23 kg
Conditie: Nieuw
Liggende in / op: Originele verpakking

Set van 4 verschillende ovenschalen van Sola uit de serie 
"Profi-Chef". 
Deze set bestaat uit:
- Ronde ovenschaal met deksel van 1,5 liter.
- Ronde ovenschaal met deksel van 0,75 liter.
- Rechthoekige ovenschaal van 35,5 cm.
- Rechthoekige ovenschaal van 31 cm.

Afhalen van deze kavel tijdens de afhaaldag op het 
volgende adres:
Auctim Nederland
Kanaalstraat 101b
5711EG Someren
Nederland

Deze kavel kan worden verzonden.
Verzending naar Nederland kost €11,95.
Verzending naar een adres in België kost €13,95.

Indien u gebruik wilt maken van onze verzendservice, dient 
u de verzendkosten bij uw factuurbedrag op te tellen en 
over te boeken volgens de gegevens op de factuur.

5 €
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307 Aantal: 1
Productcategorie: Ovenschalen van Sola
Merk: Sola
Bijkomende informatie: serie "Profi-Chef"
Gewichtscategorie: 0 tot 23 kg
Conditie: Nieuw
Liggende in / op: Originele verpakking

Set van 4 verschillende ovenschalen van Sola uit de serie 
"Profi-Chef". 
Deze set bestaat uit:
- Ronde ovenschaal met deksel van 1,5 liter.
- Ronde ovenschaal met deksel van 0,75 liter.
- Rechthoekige ovenschaal van 35,5 cm.
- Rechthoekige ovenschaal van 31 cm.

Afhalen van deze kavel tijdens de afhaaldag op het 
volgende adres:
Auctim Nederland
Kanaalstraat 101b
5711EG Someren
Nederland

Deze kavel kan worden verzonden.
Verzending naar Nederland kost €11,95.
Verzending naar een adres in België kost €13,95.

Indien u gebruik wilt maken van onze verzendservice, dient 
u de verzendkosten bij uw factuurbedrag op te tellen en 
over te boeken volgens de gegevens op de factuur.

5 €

308 Aantal: 1
Productcategorie: Ovenschalen van Sola
Merk: Sola
Bijkomende informatie: serie "Profi-Chef"
Gewichtscategorie: 0 tot 23 kg
Conditie: Nieuw
Liggende in / op: Originele verpakking

Set van 4 verschillende ovenschalen van Sola uit de serie 
"Profi-Chef". 
Deze set bestaat uit:
- Ronde ovenschaal met deksel van 1,5 liter.
- Ronde ovenschaal met deksel van 0,75 liter.

5 €
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- Rechthoekige ovenschaal van 35,5 cm.
- Rechthoekige ovenschaal van 31 cm.

Afhalen van deze kavel tijdens de afhaaldag op het 
volgende adres:
Auctim Nederland
Kanaalstraat 101b
5711EG Someren
Nederland

Deze kavel kan worden verzonden.
Verzending naar Nederland kost €11,95.
Verzending naar een adres in België kost €13,95.

Indien u gebruik wilt maken van onze verzendservice, dient 
u de verzendkosten bij uw factuurbedrag op te tellen en 
over te boeken volgens de gegevens op de factuur.

309 Aantal: 1
Productcategorie: Ovenschalen van Sola
Merk: Sola
Bijkomende informatie: serie "Profi-Chef"
Gewichtscategorie: 0 tot 23 kg
Conditie: Nieuw
Liggende in / op: Originele verpakking

Set van 4 verschillende ovenschalen van Sola uit de serie 
"Profi-Chef". 
Deze set bestaat uit:
- Ronde ovenschaal met deksel van 1,5 liter.
- Ronde ovenschaal met deksel van 0,75 liter.
- Rechthoekige ovenschaal van 35,5 cm.
- Rechthoekige ovenschaal van 31 cm.

Afhalen van deze kavel tijdens de afhaaldag op het 
volgende adres:
Auctim Nederland
Kanaalstraat 101b
5711EG Someren
Nederland

Deze kavel kan worden verzonden.
Verzending naar Nederland kost €11,95.
Verzending naar een adres in België kost €13,95.

5 €
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Indien u gebruik wilt maken van onze verzendservice, dient 
u de verzendkosten bij uw factuurbedrag op te tellen en 
over te boeken volgens de gegevens op de factuur.

310 Aantal: 1
Productcategorie: 18v Makita Gereedschap
Merk: Makita
Model: DK18354X1
Gewichtscategorie: 0 tot 23 kg
Conditie: Nieuw
Liggende in / op: Originele verpakking

Deze complete set van Makita is geschikt voor iedere klus. 
Deze set bestaat uit een boormachine en 
slagschroevendraaier, twee accu's van 1,5Ah met oplader, 
een bitset en koffer waar alles netjes en veilig in 
opgeborgen kan worden. Aan de voorkant van de koffer is 
ruimte voor schroeven, bitjes of pluggen.
Het gemak van de combinatie van zowel een 
slagschroevendraaier en een boormachine is 
ongeëvenaard. Werkt u met hout of andere materialen, dan
weet u hoe frustrerend en tijdrovend het is om keer op 
keer te wisselen tussen een boortje en een bitje wanneer u 
iets wilt voorboren. Met deze twee apparaten wisselt u 
zeer snel en gemakkelijk tussen boren en schroeven.

DF457D - Makita Boormachine
De boormachine ligt fijn in de hand en de ergonomische 
handgreep met softgrip in combinatie met het lichte 
gewicht van slechts 1,7 kg maakt het werken met de 
DF457D prettig en gemakkelijk. Bovenop de machine is de 
snelheid in twee standen in te stellen, één voor boren, en 
één voor schroeven. Binnen deze standen is de snelheid 
variabel te regelen met de trigger. Door de geharde stalen 
tandwielaandrijving gaat deze boormachine jarenlang mee!

TD127D - Makita Slagschroevendraaier
Waar de boormachine uitblinkt in snel roteren, is de 
slagschroevendraaier speciaal ontwikkelt om, indien nodig,
zeer veel kracht leveren (tot wel 140Nm). Aan de voorkant 
van de TD127D klikt u snel 6-hoekige bitjes in de machine 
en waarmee de hoge kracht perfect op het 
bevestigingsmiddel wordt overgebracht. Door het lichte 

30 €
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gewicht van slechts 1,5 kg is het werken met deze Makita 
slagschroevendraaier fijn en lang vol te houden. Deze 
machine is ook voorzien van ingebouwde LED verlichting 
voor optimaal zicht tijdens het werken.

Specificaties DF457D
Aansluiting/opname: 10 mm snelspanboorkop met 
asblokkering
Boorkop: 1,5 - 13 mm
Cap. boren in hout: 36 mm
Cap. boren in metaal: 13 mm
Links-, rechtsom draaiend: ja
Aandraaimoment zacht / hard: 24 / 42 Nm
Aandraaimomenten: 16
Var. toerenregeling (schakelaar): ja
Aantal mechanische toeren: 2
Toerental onbelast (stand 1): 0 - 400
Toerental onbelast (stand 2): 0 - 1400
Volt (spanning): 18 V
Type motor: 2-polig
Softgrip: ja
Accubeveiliging: ja
Elektrische rem: ja
Booras: 1/2"-20UNF
Afm. lxbxh: 221 x 83 x 240 mm

Specificaties TD127D
Aansluiting/opname: 1/4" zeskant
Bout/schroef 4.6 metrisch: 10 - 18 mm
Bout/schroef 8.8 metrisch: 8 - 14 mm
Bout/schroef 10.9 metrisch: 6 - 12 mm
Bout/schroef 12.9 metrisch: 6 - 12 mm
Schroef houtdraad (lengte): 22 - 125 mm
Max. koppel (stand 1): 140 Nm
Toerental onbelast (stand 1): 0 - 2300
Aantal slagen (stand 1): 0 - 3000
Var. toerenregeling (schakelaar): ja
Links-, rechtsom draaiend: ja
Ingebouwde verlichting: ja
Softgrip: ja
Volt (spanning): 18 V
Type motor: 2-polig
Elektrische rem: ja
Accubeveiliging: ja
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Afm. lxbxh: 173 x 82 x 225 mm

Afhalen van deze kavel tijdens de afhaaldag op het 
volgende adres:
Auctim Nederland
Kanaalstraat 101b
5711EG Someren
Nederland

Deze kavel kan worden verzonden.
Verzending naar Nederland kost €11,95.
Verzending naar een adres in België kost €13,95.

Indien u gebruik wilt maken van onze verzendservice, dient 
u de verzendkosten bij uw factuurbedrag op te tellen en 
over te boeken volgens de gegevens op de factuur.

311 Aantal: 1
Productcategorie: 18v Makita Gereedschap
Merk: Makita
Model: DK18354X1
Gewichtscategorie: 0 tot 23 kg
Conditie: Nieuw
Liggende in / op: Originele verpakking

Deze complete set van Makita is geschikt voor iedere klus. 
Deze set bestaat uit een boormachine en 
slagschroevendraaier, twee accu's van 1,5Ah met oplader, 
een bitset en koffer waar alles netjes en veilig in 
opgeborgen kan worden. Aan de voorkant van de koffer is 
ruimte voor schroeven, bitjes of pluggen.
Het gemak van de combinatie van zowel een 
slagschroevendraaier en een boormachine is 
ongeëvenaard. Werkt u met hout of andere materialen, dan
weet u hoe frustrerend en tijdrovend het is om keer op 
keer te wisselen tussen een boortje en een bitje wanneer u 
iets wilt voorboren. Met deze twee apparaten wisselt u 
zeer snel en gemakkelijk tussen boren en schroeven.

DF457D - Makita Boormachine
De boormachine ligt fijn in de hand en de ergonomische 
handgreep met softgrip in combinatie met het lichte 
gewicht van slechts 1,7 kg maakt het werken met de 
DF457D prettig en gemakkelijk. Bovenop de machine is de 
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snelheid in twee standen in te stellen, één voor boren, en 
één voor schroeven. Binnen deze standen is de snelheid 
variabel te regelen met de trigger. Door de geharde stalen 
tandwielaandrijving gaat deze boormachine jarenlang mee!

TD127D - Makita Slagschroevendraaier
Waar de boormachine uitblinkt in snel roteren, is de 
slagschroevendraaier speciaal ontwikkelt om, indien nodig,
zeer veel kracht leveren (tot wel 140Nm). Aan de voorkant 
van de TD127D klikt u snel 6-hoekige bitjes in de machine 
en waarmee de hoge kracht perfect op het 
bevestigingsmiddel wordt overgebracht. Door het lichte 
gewicht van slechts 1,5 kg is het werken met deze Makita 
slagschroevendraaier fijn en lang vol te houden. Deze 
machine is ook voorzien van ingebouwde LED verlichting 
voor optimaal zicht tijdens het werken.

Specificaties DF457D
Aansluiting/opname: 10 mm snelspanboorkop met 
asblokkering
Boorkop: 1,5 - 13 mm
Cap. boren in hout: 36 mm
Cap. boren in metaal: 13 mm
Links-, rechtsom draaiend: ja
Aandraaimoment zacht / hard: 24 / 42 Nm
Aandraaimomenten: 16
Var. toerenregeling (schakelaar): ja
Aantal mechanische toeren: 2
Toerental onbelast (stand 1): 0 - 400
Toerental onbelast (stand 2): 0 - 1400
Volt (spanning): 18 V
Type motor: 2-polig
Softgrip: ja
Accubeveiliging: ja
Elektrische rem: ja
Booras: 1/2"-20UNF
Afm. lxbxh: 221 x 83 x 240 mm

Specificaties TD127D
Aansluiting/opname: 1/4" zeskant
Bout/schroef 4.6 metrisch: 10 - 18 mm
Bout/schroef 8.8 metrisch: 8 - 14 mm
Bout/schroef 10.9 metrisch: 6 - 12 mm
Bout/schroef 12.9 metrisch: 6 - 12 mm
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Schroef houtdraad (lengte): 22 - 125 mm
Max. koppel (stand 1): 140 Nm
Toerental onbelast (stand 1): 0 - 2300
Aantal slagen (stand 1): 0 - 3000
Var. toerenregeling (schakelaar): ja
Links-, rechtsom draaiend: ja
Ingebouwde verlichting: ja
Softgrip: ja
Volt (spanning): 18 V
Type motor: 2-polig
Elektrische rem: ja
Accubeveiliging: ja
Afm. lxbxh: 173 x 82 x 225 mm

Afhalen van deze kavel tijdens de afhaaldag op het 
volgende adres:
Auctim Nederland
Kanaalstraat 101b
5711EG Someren
Nederland

Deze kavel kan worden verzonden.
Verzending naar Nederland kost €11,95.
Verzending naar een adres in België kost €13,95.

Indien u gebruik wilt maken van onze verzendservice, dient 
u de verzendkosten bij uw factuurbedrag op te tellen en 
over te boeken volgens de gegevens op de factuur.

312 Aantal: 1
Productcategorie: 18v Makita Gereedschap
Merk: Makita
Model: DK18354X1
Gewichtscategorie: 0 tot 23 kg
Conditie: Nieuw
Liggende in / op: Originele verpakking

Deze complete set van Makita is geschikt voor iedere klus. 
Deze set bestaat uit een boormachine en 
slagschroevendraaier, twee accu's van 1,5Ah met oplader, 
een bitset en koffer waar alles netjes en veilig in 
opgeborgen kan worden. Aan de voorkant van de koffer is 
ruimte voor schroeven, bitjes of pluggen.
Het gemak van de combinatie van zowel een 
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slagschroevendraaier en een boormachine is 
ongeëvenaard. Werkt u met hout of andere materialen, dan
weet u hoe frustrerend en tijdrovend het is om keer op 
keer te wisselen tussen een boortje en een bitje wanneer u 
iets wilt voorboren. Met deze twee apparaten wisselt u 
zeer snel en gemakkelijk tussen boren en schroeven.

DF457D - Makita Boormachine
De boormachine ligt fijn in de hand en de ergonomische 
handgreep met softgrip in combinatie met het lichte 
gewicht van slechts 1,7 kg maakt het werken met de 
DF457D prettig en gemakkelijk. Bovenop de machine is de 
snelheid in twee standen in te stellen, één voor boren, en 
één voor schroeven. Binnen deze standen is de snelheid 
variabel te regelen met de trigger. Door de geharde stalen 
tandwielaandrijving gaat deze boormachine jarenlang mee!

TD127D - Makita Slagschroevendraaier
Waar de boormachine uitblinkt in snel roteren, is de 
slagschroevendraaier speciaal ontwikkelt om, indien nodig,
zeer veel kracht leveren (tot wel 140Nm). Aan de voorkant 
van de TD127D klikt u snel 6-hoekige bitjes in de machine 
en waarmee de hoge kracht perfect op het 
bevestigingsmiddel wordt overgebracht. Door het lichte 
gewicht van slechts 1,5 kg is het werken met deze Makita 
slagschroevendraaier fijn en lang vol te houden. Deze 
machine is ook voorzien van ingebouwde LED verlichting 
voor optimaal zicht tijdens het werken.

Specificaties DF457D
Aansluiting/opname: 10 mm snelspanboorkop met 
asblokkering
Boorkop: 1,5 - 13 mm
Cap. boren in hout: 36 mm
Cap. boren in metaal: 13 mm
Links-, rechtsom draaiend: ja
Aandraaimoment zacht / hard: 24 / 42 Nm
Aandraaimomenten: 16
Var. toerenregeling (schakelaar): ja
Aantal mechanische toeren: 2
Toerental onbelast (stand 1): 0 - 400
Toerental onbelast (stand 2): 0 - 1400
Volt (spanning): 18 V
Type motor: 2-polig
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Softgrip: ja
Accubeveiliging: ja
Elektrische rem: ja
Booras: 1/2"-20UNF
Afm. lxbxh: 221 x 83 x 240 mm

Specificaties TD127D
Aansluiting/opname: 1/4" zeskant
Bout/schroef 4.6 metrisch: 10 - 18 mm
Bout/schroef 8.8 metrisch: 8 - 14 mm
Bout/schroef 10.9 metrisch: 6 - 12 mm
Bout/schroef 12.9 metrisch: 6 - 12 mm
Schroef houtdraad (lengte): 22 - 125 mm
Max. koppel (stand 1): 140 Nm
Toerental onbelast (stand 1): 0 - 2300
Aantal slagen (stand 1): 0 - 3000
Var. toerenregeling (schakelaar): ja
Links-, rechtsom draaiend: ja
Ingebouwde verlichting: ja
Softgrip: ja
Volt (spanning): 18 V
Type motor: 2-polig
Elektrische rem: ja
Accubeveiliging: ja
Afm. lxbxh: 173 x 82 x 225 mm

Afhalen van deze kavel tijdens de afhaaldag op het 
volgende adres:
Auctim Nederland
Kanaalstraat 101b
5711EG Someren
Nederland

Deze kavel kan worden verzonden.
Verzending naar Nederland kost €11,95.
Verzending naar een adres in België kost €13,95.

Indien u gebruik wilt maken van onze verzendservice, dient 
u de verzendkosten bij uw factuurbedrag op te tellen en 
over te boeken volgens de gegevens op de factuur.
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313 Aantal: 1
Productcategorie: 18v Makita Gereedschap
Merk: Makita
Model: DK18354X1
Gewichtscategorie: 0 tot 23 kg
Conditie: Nieuw
Liggende in / op: Originele verpakking

Deze complete set van Makita is geschikt voor iedere klus. 
Deze set bestaat uit een boormachine en 
slagschroevendraaier, twee accu's van 1,5Ah met oplader, 
een bitset en koffer waar alles netjes en veilig in 
opgeborgen kan worden. Aan de voorkant van de koffer is 
ruimte voor schroeven, bitjes of pluggen.
Het gemak van de combinatie van zowel een 
slagschroevendraaier en een boormachine is 
ongeëvenaard. Werkt u met hout of andere materialen, dan
weet u hoe frustrerend en tijdrovend het is om keer op 
keer te wisselen tussen een boortje en een bitje wanneer u 
iets wilt voorboren. Met deze twee apparaten wisselt u 
zeer snel en gemakkelijk tussen boren en schroeven.

DF457D - Makita Boormachine
De boormachine ligt fijn in de hand en de ergonomische 
handgreep met softgrip in combinatie met het lichte 
gewicht van slechts 1,7 kg maakt het werken met de 
DF457D prettig en gemakkelijk. Bovenop de machine is de 
snelheid in twee standen in te stellen, één voor boren, en 
één voor schroeven. Binnen deze standen is de snelheid 
variabel te regelen met de trigger. Door de geharde stalen 
tandwielaandrijving gaat deze boormachine jarenlang mee!

TD127D - Makita Slagschroevendraaier
Waar de boormachine uitblinkt in snel roteren, is de 
slagschroevendraaier speciaal ontwikkelt om, indien nodig,
zeer veel kracht leveren (tot wel 140Nm). Aan de voorkant 
van de TD127D klikt u snel 6-hoekige bitjes in de machine 
en waarmee de hoge kracht perfect op het 
bevestigingsmiddel wordt overgebracht. Door het lichte 
gewicht van slechts 1,5 kg is het werken met deze Makita 
slagschroevendraaier fijn en lang vol te houden. Deze 
machine is ook voorzien van ingebouwde LED verlichting 
voor optimaal zicht tijdens het werken.
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Specificaties DF457D
Aansluiting/opname: 10 mm snelspanboorkop met 
asblokkering
Boorkop: 1,5 - 13 mm
Cap. boren in hout: 36 mm
Cap. boren in metaal: 13 mm
Links-, rechtsom draaiend: ja
Aandraaimoment zacht / hard: 24 / 42 Nm
Aandraaimomenten: 16
Var. toerenregeling (schakelaar): ja
Aantal mechanische toeren: 2
Toerental onbelast (stand 1): 0 - 400
Toerental onbelast (stand 2): 0 - 1400
Volt (spanning): 18 V
Type motor: 2-polig
Softgrip: ja
Accubeveiliging: ja
Elektrische rem: ja
Booras: 1/2"-20UNF
Afm. lxbxh: 221 x 83 x 240 mm

Specificaties TD127D
Aansluiting/opname: 1/4" zeskant
Bout/schroef 4.6 metrisch: 10 - 18 mm
Bout/schroef 8.8 metrisch: 8 - 14 mm
Bout/schroef 10.9 metrisch: 6 - 12 mm
Bout/schroef 12.9 metrisch: 6 - 12 mm
Schroef houtdraad (lengte): 22 - 125 mm
Max. koppel (stand 1): 140 Nm
Toerental onbelast (stand 1): 0 - 2300
Aantal slagen (stand 1): 0 - 3000
Var. toerenregeling (schakelaar): ja
Links-, rechtsom draaiend: ja
Ingebouwde verlichting: ja
Softgrip: ja
Volt (spanning): 18 V
Type motor: 2-polig
Elektrische rem: ja
Accubeveiliging: ja
Afm. lxbxh: 173 x 82 x 225 mm

Afhalen van deze kavel tijdens de afhaaldag op het 
volgende adres:
Auctim Nederland
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Kanaalstraat 101b
5711EG Someren
Nederland

Deze kavel kan worden verzonden.
Verzending naar Nederland kost €11,95.
Verzending naar een adres in België kost €13,95.

Indien u gebruik wilt maken van onze verzendservice, dient 
u de verzendkosten bij uw factuurbedrag op te tellen en 
over te boeken volgens de gegevens op de factuur.

314 Aantal: 1
Productcategorie: 18v Makita Gereedschap
Merk: Makita
Model: DK18354X1
Gewichtscategorie: 0 tot 23 kg
Conditie: Nieuw
Liggende in / op: Originele verpakking

Deze complete set van Makita is geschikt voor iedere klus. 
Deze set bestaat uit een boormachine en 
slagschroevendraaier, twee accu's van 1,5Ah met oplader, 
een bitset en koffer waar alles netjes en veilig in 
opgeborgen kan worden. Aan de voorkant van de koffer is 
ruimte voor schroeven, bitjes of pluggen.
Het gemak van de combinatie van zowel een 
slagschroevendraaier en een boormachine is 
ongeëvenaard. Werkt u met hout of andere materialen, dan
weet u hoe frustrerend en tijdrovend het is om keer op 
keer te wisselen tussen een boortje en een bitje wanneer u 
iets wilt voorboren. Met deze twee apparaten wisselt u 
zeer snel en gemakkelijk tussen boren en schroeven.

DF457D - Makita Boormachine
De boormachine ligt fijn in de hand en de ergonomische 
handgreep met softgrip in combinatie met het lichte 
gewicht van slechts 1,7 kg maakt het werken met de 
DF457D prettig en gemakkelijk. Bovenop de machine is de 
snelheid in twee standen in te stellen, één voor boren, en 
één voor schroeven. Binnen deze standen is de snelheid 
variabel te regelen met de trigger. Door de geharde stalen 
tandwielaandrijving gaat deze boormachine jarenlang mee!
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TD127D - Makita Slagschroevendraaier
Waar de boormachine uitblinkt in snel roteren, is de 
slagschroevendraaier speciaal ontwikkelt om, indien nodig,
zeer veel kracht leveren (tot wel 140Nm). Aan de voorkant 
van de TD127D klikt u snel 6-hoekige bitjes in de machine 
en waarmee de hoge kracht perfect op het 
bevestigingsmiddel wordt overgebracht. Door het lichte 
gewicht van slechts 1,5 kg is het werken met deze Makita 
slagschroevendraaier fijn en lang vol te houden. Deze 
machine is ook voorzien van ingebouwde LED verlichting 
voor optimaal zicht tijdens het werken.

Specificaties DF457D
Aansluiting/opname: 10 mm snelspanboorkop met 
asblokkering
Boorkop: 1,5 - 13 mm
Cap. boren in hout: 36 mm
Cap. boren in metaal: 13 mm
Links-, rechtsom draaiend: ja
Aandraaimoment zacht / hard: 24 / 42 Nm
Aandraaimomenten: 16
Var. toerenregeling (schakelaar): ja
Aantal mechanische toeren: 2
Toerental onbelast (stand 1): 0 - 400
Toerental onbelast (stand 2): 0 - 1400
Volt (spanning): 18 V
Type motor: 2-polig
Softgrip: ja
Accubeveiliging: ja
Elektrische rem: ja
Booras: 1/2"-20UNF
Afm. lxbxh: 221 x 83 x 240 mm

Specificaties TD127D
Aansluiting/opname: 1/4" zeskant
Bout/schroef 4.6 metrisch: 10 - 18 mm
Bout/schroef 8.8 metrisch: 8 - 14 mm
Bout/schroef 10.9 metrisch: 6 - 12 mm
Bout/schroef 12.9 metrisch: 6 - 12 mm
Schroef houtdraad (lengte): 22 - 125 mm
Max. koppel (stand 1): 140 Nm
Toerental onbelast (stand 1): 0 - 2300
Aantal slagen (stand 1): 0 - 3000
Var. toerenregeling (schakelaar): ja
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Links-, rechtsom draaiend: ja
Ingebouwde verlichting: ja
Softgrip: ja
Volt (spanning): 18 V
Type motor: 2-polig
Elektrische rem: ja
Accubeveiliging: ja
Afm. lxbxh: 173 x 82 x 225 mm

Afhalen van deze kavel tijdens de afhaaldag op het 
volgende adres:
Auctim Nederland
Kanaalstraat 101b
5711EG Someren
Nederland

Deze kavel kan worden verzonden.
Verzending naar Nederland kost €11,95.
Verzending naar een adres in België kost €13,95.

Indien u gebruik wilt maken van onze verzendservice, dient 
u de verzendkosten bij uw factuurbedrag op te tellen en 
over te boeken volgens de gegevens op de factuur.

315 Aantal: 1
Productcategorie: 18v Makita Gereedschap
Merk: Makita
Model: DK18354X1
Gewichtscategorie: 0 tot 23 kg
Conditie: Nieuw
Liggende in / op: Originele verpakking

Deze complete set van Makita is geschikt voor iedere klus. 
Deze set bestaat uit een boormachine en 
slagschroevendraaier, twee accu's van 1,5Ah met oplader, 
een bitset en koffer waar alles netjes en veilig in 
opgeborgen kan worden. Aan de voorkant van de koffer is 
ruimte voor schroeven, bitjes of pluggen.
Het gemak van de combinatie van zowel een 
slagschroevendraaier en een boormachine is 
ongeëvenaard. Werkt u met hout of andere materialen, dan
weet u hoe frustrerend en tijdrovend het is om keer op 
keer te wisselen tussen een boortje en een bitje wanneer u 
iets wilt voorboren. Met deze twee apparaten wisselt u 
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zeer snel en gemakkelijk tussen boren en schroeven.

DF457D - Makita Boormachine
De boormachine ligt fijn in de hand en de ergonomische 
handgreep met softgrip in combinatie met het lichte 
gewicht van slechts 1,7 kg maakt het werken met de 
DF457D prettig en gemakkelijk. Bovenop de machine is de 
snelheid in twee standen in te stellen, één voor boren, en 
één voor schroeven. Binnen deze standen is de snelheid 
variabel te regelen met de trigger. Door de geharde stalen 
tandwielaandrijving gaat deze boormachine jarenlang mee!

TD127D - Makita Slagschroevendraaier
Waar de boormachine uitblinkt in snel roteren, is de 
slagschroevendraaier speciaal ontwikkelt om, indien nodig,
zeer veel kracht leveren (tot wel 140Nm). Aan de voorkant 
van de TD127D klikt u snel 6-hoekige bitjes in de machine 
en waarmee de hoge kracht perfect op het 
bevestigingsmiddel wordt overgebracht. Door het lichte 
gewicht van slechts 1,5 kg is het werken met deze Makita 
slagschroevendraaier fijn en lang vol te houden. Deze 
machine is ook voorzien van ingebouwde LED verlichting 
voor optimaal zicht tijdens het werken.

Specificaties DF457D
Aansluiting/opname: 10 mm snelspanboorkop met 
asblokkering
Boorkop: 1,5 - 13 mm
Cap. boren in hout: 36 mm
Cap. boren in metaal: 13 mm
Links-, rechtsom draaiend: ja
Aandraaimoment zacht / hard: 24 / 42 Nm
Aandraaimomenten: 16
Var. toerenregeling (schakelaar): ja
Aantal mechanische toeren: 2
Toerental onbelast (stand 1): 0 - 400
Toerental onbelast (stand 2): 0 - 1400
Volt (spanning): 18 V
Type motor: 2-polig
Softgrip: ja
Accubeveiliging: ja
Elektrische rem: ja
Booras: 1/2"-20UNF
Afm. lxbxh: 221 x 83 x 240 mm
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Specificaties TD127D
Aansluiting/opname: 1/4" zeskant
Bout/schroef 4.6 metrisch: 10 - 18 mm
Bout/schroef 8.8 metrisch: 8 - 14 mm
Bout/schroef 10.9 metrisch: 6 - 12 mm
Bout/schroef 12.9 metrisch: 6 - 12 mm
Schroef houtdraad (lengte): 22 - 125 mm
Max. koppel (stand 1): 140 Nm
Toerental onbelast (stand 1): 0 - 2300
Aantal slagen (stand 1): 0 - 3000
Var. toerenregeling (schakelaar): ja
Links-, rechtsom draaiend: ja
Ingebouwde verlichting: ja
Softgrip: ja
Volt (spanning): 18 V
Type motor: 2-polig
Elektrische rem: ja
Accubeveiliging: ja
Afm. lxbxh: 173 x 82 x 225 mm

Afhalen van deze kavel tijdens de afhaaldag op het 
volgende adres:
Auctim Nederland
Kanaalstraat 101b
5711EG Someren
Nederland

Deze kavel kan worden verzonden.
Verzending naar Nederland kost €11,95.
Verzending naar een adres in België kost €13,95.

Indien u gebruik wilt maken van onze verzendservice, dient 
u de verzendkosten bij uw factuurbedrag op te tellen en 
over te boeken volgens de gegevens op de factuur.

316 Aantal: 1
Productcategorie: 18v Makita Gereedschap
Merk: Makita
Model: DK18354X1
Gewichtscategorie: 0 tot 23 kg
Conditie: Nieuw
Liggende in / op: Originele verpakking
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Deze complete set van Makita is geschikt voor iedere klus. 
Deze set bestaat uit een boormachine en 
slagschroevendraaier, twee accu's van 1,5Ah met oplader, 
een bitset en koffer waar alles netjes en veilig in 
opgeborgen kan worden. Aan de voorkant van de koffer is 
ruimte voor schroeven, bitjes of pluggen.
Het gemak van de combinatie van zowel een 
slagschroevendraaier en een boormachine is 
ongeëvenaard. Werkt u met hout of andere materialen, dan
weet u hoe frustrerend en tijdrovend het is om keer op 
keer te wisselen tussen een boortje en een bitje wanneer u 
iets wilt voorboren. Met deze twee apparaten wisselt u 
zeer snel en gemakkelijk tussen boren en schroeven.

DF457D - Makita Boormachine
De boormachine ligt fijn in de hand en de ergonomische 
handgreep met softgrip in combinatie met het lichte 
gewicht van slechts 1,7 kg maakt het werken met de 
DF457D prettig en gemakkelijk. Bovenop de machine is de 
snelheid in twee standen in te stellen, één voor boren, en 
één voor schroeven. Binnen deze standen is de snelheid 
variabel te regelen met de trigger. Door de geharde stalen 
tandwielaandrijving gaat deze boormachine jarenlang mee!

TD127D - Makita Slagschroevendraaier
Waar de boormachine uitblinkt in snel roteren, is de 
slagschroevendraaier speciaal ontwikkelt om, indien nodig,
zeer veel kracht leveren (tot wel 140Nm). Aan de voorkant 
van de TD127D klikt u snel 6-hoekige bitjes in de machine 
en waarmee de hoge kracht perfect op het 
bevestigingsmiddel wordt overgebracht. Door het lichte 
gewicht van slechts 1,5 kg is het werken met deze Makita 
slagschroevendraaier fijn en lang vol te houden. Deze 
machine is ook voorzien van ingebouwde LED verlichting 
voor optimaal zicht tijdens het werken.

Specificaties DF457D
Aansluiting/opname: 10 mm snelspanboorkop met 
asblokkering
Boorkop: 1,5 - 13 mm
Cap. boren in hout: 36 mm
Cap. boren in metaal: 13 mm
Links-, rechtsom draaiend: ja
Aandraaimoment zacht / hard: 24 / 42 Nm
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Aandraaimomenten: 16
Var. toerenregeling (schakelaar): ja
Aantal mechanische toeren: 2
Toerental onbelast (stand 1): 0 - 400
Toerental onbelast (stand 2): 0 - 1400
Volt (spanning): 18 V
Type motor: 2-polig
Softgrip: ja
Accubeveiliging: ja
Elektrische rem: ja
Booras: 1/2"-20UNF
Afm. lxbxh: 221 x 83 x 240 mm

Specificaties TD127D
Aansluiting/opname: 1/4" zeskant
Bout/schroef 4.6 metrisch: 10 - 18 mm
Bout/schroef 8.8 metrisch: 8 - 14 mm
Bout/schroef 10.9 metrisch: 6 - 12 mm
Bout/schroef 12.9 metrisch: 6 - 12 mm
Schroef houtdraad (lengte): 22 - 125 mm
Max. koppel (stand 1): 140 Nm
Toerental onbelast (stand 1): 0 - 2300
Aantal slagen (stand 1): 0 - 3000
Var. toerenregeling (schakelaar): ja
Links-, rechtsom draaiend: ja
Ingebouwde verlichting: ja
Softgrip: ja
Volt (spanning): 18 V
Type motor: 2-polig
Elektrische rem: ja
Accubeveiliging: ja
Afm. lxbxh: 173 x 82 x 225 mm

Afhalen van deze kavel tijdens de afhaaldag op het 
volgende adres:
Auctim Nederland
Kanaalstraat 101b
5711EG Someren
Nederland

Deze kavel kan worden verzonden.
Verzending naar Nederland kost €11,95.
Verzending naar een adres in België kost €13,95.
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Indien u gebruik wilt maken van onze verzendservice, dient 
u de verzendkosten bij uw factuurbedrag op te tellen en 
over te boeken volgens de gegevens op de factuur.

317 Aantal: 1
Productcategorie: 18v Makita Gereedschap
Merk: Makita
Model: DK18354X1
Gewichtscategorie: 0 tot 23 kg
Conditie: Nieuw
Liggende in / op: Originele verpakking

Deze complete set van Makita is geschikt voor iedere klus. 
Deze set bestaat uit een boormachine en 
slagschroevendraaier, twee accu's van 1,5Ah met oplader, 
een bitset en koffer waar alles netjes en veilig in 
opgeborgen kan worden. Aan de voorkant van de koffer is 
ruimte voor schroeven, bitjes of pluggen.
Het gemak van de combinatie van zowel een 
slagschroevendraaier en een boormachine is 
ongeëvenaard. Werkt u met hout of andere materialen, dan
weet u hoe frustrerend en tijdrovend het is om keer op 
keer te wisselen tussen een boortje en een bitje wanneer u 
iets wilt voorboren. Met deze twee apparaten wisselt u 
zeer snel en gemakkelijk tussen boren en schroeven.

DF457D - Makita Boormachine
De boormachine ligt fijn in de hand en de ergonomische 
handgreep met softgrip in combinatie met het lichte 
gewicht van slechts 1,7 kg maakt het werken met de 
DF457D prettig en gemakkelijk. Bovenop de machine is de 
snelheid in twee standen in te stellen, één voor boren, en 
één voor schroeven. Binnen deze standen is de snelheid 
variabel te regelen met de trigger. Door de geharde stalen 
tandwielaandrijving gaat deze boormachine jarenlang mee!

TD127D - Makita Slagschroevendraaier
Waar de boormachine uitblinkt in snel roteren, is de 
slagschroevendraaier speciaal ontwikkelt om, indien nodig,
zeer veel kracht leveren (tot wel 140Nm). Aan de voorkant 
van de TD127D klikt u snel 6-hoekige bitjes in de machine 
en waarmee de hoge kracht perfect op het 
bevestigingsmiddel wordt overgebracht. Door het lichte 
gewicht van slechts 1,5 kg is het werken met deze Makita 

30 €
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slagschroevendraaier fijn en lang vol te houden. Deze 
machine is ook voorzien van ingebouwde LED verlichting 
voor optimaal zicht tijdens het werken.

Specificaties DF457D
Aansluiting/opname: 10 mm snelspanboorkop met 
asblokkering
Boorkop: 1,5 - 13 mm
Cap. boren in hout: 36 mm
Cap. boren in metaal: 13 mm
Links-, rechtsom draaiend: ja
Aandraaimoment zacht / hard: 24 / 42 Nm
Aandraaimomenten: 16
Var. toerenregeling (schakelaar): ja
Aantal mechanische toeren: 2
Toerental onbelast (stand 1): 0 - 400
Toerental onbelast (stand 2): 0 - 1400
Volt (spanning): 18 V
Type motor: 2-polig
Softgrip: ja
Accubeveiliging: ja
Elektrische rem: ja
Booras: 1/2"-20UNF
Afm. lxbxh: 221 x 83 x 240 mm

Specificaties TD127D
Aansluiting/opname: 1/4" zeskant
Bout/schroef 4.6 metrisch: 10 - 18 mm
Bout/schroef 8.8 metrisch: 8 - 14 mm
Bout/schroef 10.9 metrisch: 6 - 12 mm
Bout/schroef 12.9 metrisch: 6 - 12 mm
Schroef houtdraad (lengte): 22 - 125 mm
Max. koppel (stand 1): 140 Nm
Toerental onbelast (stand 1): 0 - 2300
Aantal slagen (stand 1): 0 - 3000
Var. toerenregeling (schakelaar): ja
Links-, rechtsom draaiend: ja
Ingebouwde verlichting: ja
Softgrip: ja
Volt (spanning): 18 V
Type motor: 2-polig
Elektrische rem: ja
Accubeveiliging: ja
Afm. lxbxh: 173 x 82 x 225 mm
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Afhalen van deze kavel tijdens de afhaaldag op het 
volgende adres:
Auctim Nederland
Kanaalstraat 101b
5711EG Someren
Nederland

Deze kavel kan worden verzonden.
Verzending naar Nederland kost €11,95.
Verzending naar een adres in België kost €13,95.

Indien u gebruik wilt maken van onze verzendservice, dient 
u de verzendkosten bij uw factuurbedrag op te tellen en 
over te boeken volgens de gegevens op de factuur.

318 Aantal: 1
Productcategorie: 18v Makita Gereedschap
Merk: Makita
Model: DK18354X1
Gewichtscategorie: 0 tot 23 kg
Conditie: Nieuw
Liggende in / op: Originele verpakking

Deze complete set van Makita is geschikt voor iedere klus. 
Deze set bestaat uit een boormachine en 
slagschroevendraaier, twee accu's van 1,5Ah met oplader, 
een bitset en koffer waar alles netjes en veilig in 
opgeborgen kan worden. Aan de voorkant van de koffer is 
ruimte voor schroeven, bitjes of pluggen.
Het gemak van de combinatie van zowel een 
slagschroevendraaier en een boormachine is 
ongeëvenaard. Werkt u met hout of andere materialen, dan
weet u hoe frustrerend en tijdrovend het is om keer op 
keer te wisselen tussen een boortje en een bitje wanneer u 
iets wilt voorboren. Met deze twee apparaten wisselt u 
zeer snel en gemakkelijk tussen boren en schroeven.

DF457D - Makita Boormachine
De boormachine ligt fijn in de hand en de ergonomische 
handgreep met softgrip in combinatie met het lichte 
gewicht van slechts 1,7 kg maakt het werken met de 
DF457D prettig en gemakkelijk. Bovenop de machine is de 
snelheid in twee standen in te stellen, één voor boren, en 

30 €
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één voor schroeven. Binnen deze standen is de snelheid 
variabel te regelen met de trigger. Door de geharde stalen 
tandwielaandrijving gaat deze boormachine jarenlang mee!

TD127D - Makita Slagschroevendraaier
Waar de boormachine uitblinkt in snel roteren, is de 
slagschroevendraaier speciaal ontwikkelt om, indien nodig,
zeer veel kracht leveren (tot wel 140Nm). Aan de voorkant 
van de TD127D klikt u snel 6-hoekige bitjes in de machine 
en waarmee de hoge kracht perfect op het 
bevestigingsmiddel wordt overgebracht. Door het lichte 
gewicht van slechts 1,5 kg is het werken met deze Makita 
slagschroevendraaier fijn en lang vol te houden. Deze 
machine is ook voorzien van ingebouwde LED verlichting 
voor optimaal zicht tijdens het werken.

Specificaties DF457D
Aansluiting/opname: 10 mm snelspanboorkop met 
asblokkering
Boorkop: 1,5 - 13 mm
Cap. boren in hout: 36 mm
Cap. boren in metaal: 13 mm
Links-, rechtsom draaiend: ja
Aandraaimoment zacht / hard: 24 / 42 Nm
Aandraaimomenten: 16
Var. toerenregeling (schakelaar): ja
Aantal mechanische toeren: 2
Toerental onbelast (stand 1): 0 - 400
Toerental onbelast (stand 2): 0 - 1400
Volt (spanning): 18 V
Type motor: 2-polig
Softgrip: ja
Accubeveiliging: ja
Elektrische rem: ja
Booras: 1/2"-20UNF
Afm. lxbxh: 221 x 83 x 240 mm

Specificaties TD127D
Aansluiting/opname: 1/4" zeskant
Bout/schroef 4.6 metrisch: 10 - 18 mm
Bout/schroef 8.8 metrisch: 8 - 14 mm
Bout/schroef 10.9 metrisch: 6 - 12 mm
Bout/schroef 12.9 metrisch: 6 - 12 mm
Schroef houtdraad (lengte): 22 - 125 mm
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Max. koppel (stand 1): 140 Nm
Toerental onbelast (stand 1): 0 - 2300
Aantal slagen (stand 1): 0 - 3000
Var. toerenregeling (schakelaar): ja
Links-, rechtsom draaiend: ja
Ingebouwde verlichting: ja
Softgrip: ja
Volt (spanning): 18 V
Type motor: 2-polig
Elektrische rem: ja
Accubeveiliging: ja
Afm. lxbxh: 173 x 82 x 225 mm

Afhalen van deze kavel tijdens de afhaaldag op het 
volgende adres:
Auctim Nederland
Kanaalstraat 101b
5711EG Someren
Nederland

Deze kavel kan worden verzonden.
Verzending naar Nederland kost €11,95.
Verzending naar een adres in België kost €13,95.

Indien u gebruik wilt maken van onze verzendservice, dient 
u de verzendkosten bij uw factuurbedrag op te tellen en 
over te boeken volgens de gegevens op de factuur.

319 Aantal: 1
Productcategorie: 18v Makita Gereedschap
Merk: Makita
Model: DK18354X1
Gewichtscategorie: 0 tot 23 kg
Conditie: Nieuw
Liggende in / op: Originele verpakking

Deze complete set van Makita is geschikt voor iedere klus. 
Deze set bestaat uit een boormachine en 
slagschroevendraaier, twee accu's van 1,5Ah met oplader, 
een bitset en koffer waar alles netjes en veilig in 
opgeborgen kan worden. Aan de voorkant van de koffer is 
ruimte voor schroeven, bitjes of pluggen.
Het gemak van de combinatie van zowel een 
slagschroevendraaier en een boormachine is 

30 €
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ongeëvenaard. Werkt u met hout of andere materialen, dan
weet u hoe frustrerend en tijdrovend het is om keer op 
keer te wisselen tussen een boortje en een bitje wanneer u 
iets wilt voorboren. Met deze twee apparaten wisselt u 
zeer snel en gemakkelijk tussen boren en schroeven.

DF457D - Makita Boormachine
De boormachine ligt fijn in de hand en de ergonomische 
handgreep met softgrip in combinatie met het lichte 
gewicht van slechts 1,7 kg maakt het werken met de 
DF457D prettig en gemakkelijk. Bovenop de machine is de 
snelheid in twee standen in te stellen, één voor boren, en 
één voor schroeven. Binnen deze standen is de snelheid 
variabel te regelen met de trigger. Door de geharde stalen 
tandwielaandrijving gaat deze boormachine jarenlang mee!

TD127D - Makita Slagschroevendraaier
Waar de boormachine uitblinkt in snel roteren, is de 
slagschroevendraaier speciaal ontwikkelt om, indien nodig,
zeer veel kracht leveren (tot wel 140Nm). Aan de voorkant 
van de TD127D klikt u snel 6-hoekige bitjes in de machine 
en waarmee de hoge kracht perfect op het 
bevestigingsmiddel wordt overgebracht. Door het lichte 
gewicht van slechts 1,5 kg is het werken met deze Makita 
slagschroevendraaier fijn en lang vol te houden. Deze 
machine is ook voorzien van ingebouwde LED verlichting 
voor optimaal zicht tijdens het werken.

Specificaties DF457D
Aansluiting/opname: 10 mm snelspanboorkop met 
asblokkering
Boorkop: 1,5 - 13 mm
Cap. boren in hout: 36 mm
Cap. boren in metaal: 13 mm
Links-, rechtsom draaiend: ja
Aandraaimoment zacht / hard: 24 / 42 Nm
Aandraaimomenten: 16
Var. toerenregeling (schakelaar): ja
Aantal mechanische toeren: 2
Toerental onbelast (stand 1): 0 - 400
Toerental onbelast (stand 2): 0 - 1400
Volt (spanning): 18 V
Type motor: 2-polig
Softgrip: ja
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Accubeveiliging: ja
Elektrische rem: ja
Booras: 1/2"-20UNF
Afm. lxbxh: 221 x 83 x 240 mm

Specificaties TD127D
Aansluiting/opname: 1/4" zeskant
Bout/schroef 4.6 metrisch: 10 - 18 mm
Bout/schroef 8.8 metrisch: 8 - 14 mm
Bout/schroef 10.9 metrisch: 6 - 12 mm
Bout/schroef 12.9 metrisch: 6 - 12 mm
Schroef houtdraad (lengte): 22 - 125 mm
Max. koppel (stand 1): 140 Nm
Toerental onbelast (stand 1): 0 - 2300
Aantal slagen (stand 1): 0 - 3000
Var. toerenregeling (schakelaar): ja
Links-, rechtsom draaiend: ja
Ingebouwde verlichting: ja
Softgrip: ja
Volt (spanning): 18 V
Type motor: 2-polig
Elektrische rem: ja
Accubeveiliging: ja
Afm. lxbxh: 173 x 82 x 225 mm

Afhalen van deze kavel tijdens de afhaaldag op het 
volgende adres:
Auctim Nederland
Kanaalstraat 101b
5711EG Someren
Nederland

Deze kavel kan worden verzonden.
Verzending naar Nederland kost €11,95.
Verzending naar een adres in België kost €13,95.

Indien u gebruik wilt maken van onze verzendservice, dient 
u de verzendkosten bij uw factuurbedrag op te tellen en 
over te boeken volgens de gegevens op de factuur.
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320 Aantal: 4
Productcategorie: Meubelverplaatsers
Merk: Toolland
Gewichtscategorie: 0 tot 23 kg
Conditie: Nieuw

4x Meubelverplaatser Wagentje (150kg)
4 Stuks van deze handige wagentjes voor het verplaatsen 
van meubels en meer! Ze kunnen per stuk een gewicht aan 
van maximaal 150kg
De afmetingen zijn 56 bij 30 cm en de wagentjes zijn 
voorzien van antislip.
Er kunnen kleine roestplekjes op de wielen aanwezig zijn. 
Dit doet niets af aan de werking of draagkracht van de 
wagentjes.

Afhalen van deze kavel tijdens de afhaaldag op het 
volgende adres:
Auctim Nederland
Kanaalstraat 101b
5711EG Someren
Nederland

Deze kavel kan worden verzonden.
Verzending naar Nederland kost €11,95.
Verzending naar een adres in België kost €13,95.

Indien u gebruik wilt maken van onze verzendservice, dient 
u de verzendkosten bij uw factuurbedrag op te tellen en 
over te boeken volgens de gegevens op de factuur.

1 €

321 Aantal: 4
Productcategorie: Meubelverplaatsers
Merk: Toolland
Gewichtscategorie: 0 tot 23 kg
Conditie: Nieuw

4x Meubelverplaatser Wagentje (150kg)
4 Stuks van deze handige wagentjes voor het verplaatsen 
van meubels en meer! Ze kunnen per stuk een gewicht aan 
van maximaal 150kg
De afmetingen zijn 56 bij 30 cm en de wagentjes zijn 
voorzien van antislip.
Er kunnen kleine roestplekjes op de wielen aanwezig zijn. 

1 €
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Dit doet niets af aan de werking of draagkracht van de 
wagentjes.

Afhalen van deze kavel tijdens de afhaaldag op het 
volgende adres:
Auctim Nederland
Kanaalstraat 101b
5711EG Someren
Nederland

Deze kavel kan worden verzonden.
Verzending naar Nederland kost €11,95.
Verzending naar een adres in België kost €13,95.

Indien u gebruik wilt maken van onze verzendservice, dient 
u de verzendkosten bij uw factuurbedrag op te tellen en 
over te boeken volgens de gegevens op de factuur.

322 Aantal: 4
Productcategorie: Meubelverplaatsers
Merk: Toolland
Gewichtscategorie: 0 tot 23 kg
Conditie: Nieuw

4x Meubelverplaatser Wagentje (150kg)
4 Stuks van deze handige wagentjes voor het verplaatsen 
van meubels en meer! Ze kunnen per stuk een gewicht aan 
van maximaal 150kg
De afmetingen zijn 56 bij 30 cm en de wagentjes zijn 
voorzien van antislip.
Er kunnen kleine roestplekjes op de wielen aanwezig zijn. 
Dit doet niets af aan de werking of draagkracht van de 
wagentjes.

Afhalen van deze kavel tijdens de afhaaldag op het 
volgende adres:
Auctim Nederland
Kanaalstraat 101b
5711EG Someren
Nederland

Deze kavel kan worden verzonden.
Verzending naar Nederland kost €11,95.
Verzending naar een adres in België kost €13,95.

1 €
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Indien u gebruik wilt maken van onze verzendservice, dient 
u de verzendkosten bij uw factuurbedrag op te tellen en 
over te boeken volgens de gegevens op de factuur.

323 Aantal: 4
Productcategorie: Meubelverplaatsers
Merk: Toolland
Gewichtscategorie: 0 tot 23 kg
Conditie: Nieuw

4x Meubelverplaatser Wagentje (150kg)
4 Stuks van deze handige wagentjes voor het verplaatsen 
van meubels en meer! Ze kunnen per stuk een gewicht aan 
van maximaal 150kg
De afmetingen zijn 56 bij 30 cm en de wagentjes zijn 
voorzien van antislip.
Er kunnen kleine roestplekjes op de wielen aanwezig zijn. 
Dit doet niets af aan de werking of draagkracht van de 
wagentjes.

Afhalen van deze kavel tijdens de afhaaldag op het 
volgende adres:
Auctim Nederland
Kanaalstraat 101b
5711EG Someren
Nederland

Deze kavel kan worden verzonden.
Verzending naar Nederland kost €11,95.
Verzending naar een adres in België kost €13,95.

Indien u gebruik wilt maken van onze verzendservice, dient 
u de verzendkosten bij uw factuurbedrag op te tellen en 
over te boeken volgens de gegevens op de factuur.

1 €

324 Aantal: 4
Productcategorie: Meubelverplaatsers
Merk: Toolland
Gewichtscategorie: 0 tot 23 kg
Conditie: Nieuw

4x Meubelverplaatser Wagentje (150kg)

1 €
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4 Stuks van deze handige wagentjes voor het verplaatsen 
van meubels en meer! Ze kunnen per stuk een gewicht aan 
van maximaal 150kg
De afmetingen zijn 56 bij 30 cm en de wagentjes zijn 
voorzien van antislip.
Er kunnen kleine roestplekjes op de wielen aanwezig zijn. 
Dit doet niets af aan de werking of draagkracht van de 
wagentjes.

Afhalen van deze kavel tijdens de afhaaldag op het 
volgende adres:
Auctim Nederland
Kanaalstraat 101b
5711EG Someren
Nederland

Deze kavel kan worden verzonden.
Verzending naar Nederland kost €11,95.
Verzending naar een adres in België kost €13,95.

Indien u gebruik wilt maken van onze verzendservice, dient 
u de verzendkosten bij uw factuurbedrag op te tellen en 
over te boeken volgens de gegevens op de factuur.

325 Aantal: 4
Productcategorie: Meubelverplaatsers
Merk: Toolland
Gewichtscategorie: 0 tot 23 kg
Conditie: Nieuw

4x Meubelverplaatser Wagentje (150kg)
4 Stuks van deze handige wagentjes voor het verplaatsen 
van meubels en meer! Ze kunnen per stuk een gewicht aan 
van maximaal 150kg
De afmetingen zijn 56 bij 30 cm en de wagentjes zijn 
voorzien van antislip.
Er kunnen kleine roestplekjes op de wielen aanwezig zijn. 
Dit doet niets af aan de werking of draagkracht van de 
wagentjes.

Afhalen van deze kavel tijdens de afhaaldag op het 
volgende adres:
Auctim Nederland
Kanaalstraat 101b

1 €
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5711EG Someren
Nederland

Deze kavel kan worden verzonden.
Verzending naar Nederland kost €11,95.
Verzending naar een adres in België kost €13,95.

Indien u gebruik wilt maken van onze verzendservice, dient 
u de verzendkosten bij uw factuurbedrag op te tellen en 
over te boeken volgens de gegevens op de factuur.

326 Aantal: 4
Productcategorie: Meubelverplaatsers
Merk: Toolland
Gewichtscategorie: 0 tot 23 kg
Conditie: Nieuw

4x Meubelverplaatser Wagentje (150kg)
4 Stuks van deze handige wagentjes voor het verplaatsen 
van meubels en meer! Ze kunnen per stuk een gewicht aan 
van maximaal 150kg
De afmetingen zijn 56 bij 30 cm en de wagentjes zijn 
voorzien van antislip.
Er kunnen kleine roestplekjes op de wielen aanwezig zijn. 
Dit doet niets af aan de werking of draagkracht van de 
wagentjes.

Afhalen van deze kavel tijdens de afhaaldag op het 
volgende adres:
Auctim Nederland
Kanaalstraat 101b
5711EG Someren
Nederland

Deze kavel kan worden verzonden.
Verzending naar Nederland kost €11,95.
Verzending naar een adres in België kost €13,95.

Indien u gebruik wilt maken van onze verzendservice, dient 
u de verzendkosten bij uw factuurbedrag op te tellen en 
over te boeken volgens de gegevens op de factuur.

1 €
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327 Aantal: 4
Productcategorie: Meubelverplaatsers
Merk: Toolland
Gewichtscategorie: 0 tot 23 kg
Conditie: Nieuw

4x Meubelverplaatser Wagentje (150kg)
4 Stuks van deze handige wagentjes voor het verplaatsen 
van meubels en meer! Ze kunnen per stuk een gewicht aan 
van maximaal 150kg
De afmetingen zijn 56 bij 30 cm en de wagentjes zijn 
voorzien van antislip.
Er kunnen kleine roestplekjes op de wielen aanwezig zijn. 
Dit doet niets af aan de werking of draagkracht van de 
wagentjes.

Afhalen van deze kavel tijdens de afhaaldag op het 
volgende adres:
Auctim Nederland
Kanaalstraat 101b
5711EG Someren
Nederland

Deze kavel kan worden verzonden.
Verzending naar Nederland kost €11,95.
Verzending naar een adres in België kost €13,95.

Indien u gebruik wilt maken van onze verzendservice, dient 
u de verzendkosten bij uw factuurbedrag op te tellen en 
over te boeken volgens de gegevens op de factuur.

1 €

328 Aantal: 4
Productcategorie: Meubelverplaatsers
Merk: Toolland
Gewichtscategorie: 0 tot 23 kg
Conditie: Nieuw

4x Meubelverplaatser Wagentje (150kg)
4 Stuks van deze handige wagentjes voor het verplaatsen 
van meubels en meer! Ze kunnen per stuk een gewicht aan 
van maximaal 150kg
De afmetingen zijn 56 bij 30 cm en de wagentjes zijn 
voorzien van antislip.
Er kunnen kleine roestplekjes op de wielen aanwezig zijn. 

1 €
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Dit doet niets af aan de werking of draagkracht van de 
wagentjes.

Afhalen van deze kavel tijdens de afhaaldag op het 
volgende adres:
Auctim Nederland
Kanaalstraat 101b
5711EG Someren
Nederland

Deze kavel kan worden verzonden.
Verzending naar Nederland kost €11,95.
Verzending naar een adres in België kost €13,95.

Indien u gebruik wilt maken van onze verzendservice, dient 
u de verzendkosten bij uw factuurbedrag op te tellen en 
over te boeken volgens de gegevens op de factuur.

329 Aantal: 4
Productcategorie: Meubelverplaatsers
Merk: Toolland
Gewichtscategorie: 0 tot 23 kg
Conditie: Nieuw

4x Meubelverplaatser Wagentje (150kg)
4 Stuks van deze handige wagentjes voor het verplaatsen 
van meubels en meer! Ze kunnen per stuk een gewicht aan 
van maximaal 150kg
De afmetingen zijn 56 bij 30 cm en de wagentjes zijn 
voorzien van antislip.
Er kunnen kleine roestplekjes op de wielen aanwezig zijn. 
Dit doet niets af aan de werking of draagkracht van de 
wagentjes.

Afhalen van deze kavel tijdens de afhaaldag op het 
volgende adres:
Auctim Nederland
Kanaalstraat 101b
5711EG Someren
Nederland

Deze kavel kan worden verzonden.
Verzending naar Nederland kost €11,95.
Verzending naar een adres in België kost €13,95.

1 €
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Indien u gebruik wilt maken van onze verzendservice, dient 
u de verzendkosten bij uw factuurbedrag op te tellen en 
over te boeken volgens de gegevens op de factuur.

9917 30x Kabelgoot 
30 stuks, kabelgoot, 5 meter, 8 cm breed

10 €

9918 24x Jerrycan 20 liter (geschikt voor brandstof)
24 Jerrycans, 20 liter, Reserve brandstofjerrycan
- Voor het transport van benzine en diesel geschikt
- Zwart met rode schenktuit.

10 €

9919 24x Jerrycan 20 liter (geschikt voor brandstof)
24 Jerrycans, 20 liter, Reserve brandstofjerrycan
- Voor het transport van benzine en diesel geschikt
- Zwart met rode schenktuit.

45 €

9920 24x Jerrycan 20 liter (geschikt voor brandstof)
24 Jerrycans, 20 liter, Reserve brandstofjerrycan
- Voor het transport van benzine en diesel geschikt
- Zwart met rode schenktuit.

45 €
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9921 24x Jerrycan 20 liter (geschikt voor brandstof)
24 Jerrycans, 20 liter, Reserve brandstofjerrycan
- Voor het transport van benzine en diesel geschikt
- Zwart met rode schenktuit.

10 €

9922 24x Jerrycan 20 liter (geschikt voor brandstof)
24 Jerrycans, 20 liter, Reserve brandstofjerrycan
- Voor het transport van benzine en diesel geschikt
- Zwart met rode schenktuit.

10 €

9923 24x Jerrycan 5 liter (geschikt voor brandstof)
5 liter, Reserve brandstofjerrycan
- Voor het transport van benzine en diesel geschikt
- Oranje met zwarte schenktuit.

25 €

9924 24x Jerrycan 5 liter (geschikt voor brandstof)
5 liter, Reserve brandstofjerrycan
- Voor het transport van benzine en diesel geschikt
- Oranje met zwarte schenktuit.

5 €
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9925 24x Jerrycan 5 liter (geschikt voor brandstof)
5 liter, Reserve brandstofjerrycan
- Voor het transport van benzine en diesel geschikt
- Oranje met zwarte schenktuit.

5 €

9926 24x Jerrycan 5 liter (geschikt voor brandstof)
5 liter, Reserve brandstofjerrycan
- Voor het transport van benzine en diesel geschikt
- Oranje met zwarte schenktuit.

5 €

9927 24x Jerrycan 5 liter (geschikt voor brandstof)
5 liter, Reserve brandstofjerrycan
- Voor het transport van benzine en diesel geschikt
- Oranje met zwarte schenktuit.

5 €

9928 24x Jerrycan 5 liter (geschikt voor brandstof)
5 liter, Reserve brandstofjerrycan
- Voor het transport van benzine en diesel geschikt
- Oranje met zwarte schenktuit.

5 €
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9929 24x Jerrycan 5 liter (geschikt voor brandstof)
5 liter, Reserve brandstofjerrycan
- Voor het transport van benzine en diesel geschikt
- Oranje met zwarte schenktuit.

5 €

9930 24x Jerrycan 5 liter (geschikt voor brandstof)
5 liter, Reserve brandstofjerrycan
- Voor het transport van benzine en diesel geschikt
- Oranje met zwarte schenktuit.

5 €

9931 24x Jerrycan 5 liter (geschikt voor brandstof)
5 liter, Reserve brandstofjerrycan
- Voor het transport van benzine en diesel geschikt
- Oranje met zwarte schenktuit.

5 €

9932 24x Jerrycan 5 liter (geschikt voor brandstof)
5 liter, Reserve brandstofjerrycan
- Voor het transport van benzine en diesel geschikt
- Oranje met zwarte schenktuit.

5 €
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9933 24x Jerrycan 5 liter (geschikt voor brandstof)
5 liter, Reserve brandstofjerrycan
- Voor het transport van benzine en diesel geschikt
- Oranje met zwarte schenktuit.

5 €

9934 24x Jerrycan 5 liter (geschikt voor brandstof)
5 liter, Reserve brandstofjerrycan
- Voor het transport van benzine en diesel geschikt
- Oranje met zwarte schenktuit.

5 €

9935 24x Jerrycan 5 liter (geschikt voor brandstof)
5 liter, Reserve brandstofjerrycan
- Voor het transport van benzine en diesel geschikt
- Oranje met zwarte schenktuit.

5 €

9936 24x Jerrycan 5 liter (geschikt voor brandstof)
5 liter, Reserve brandstofjerrycan
- Voor het transport van benzine en diesel geschikt
- Oranje met zwarte schenktuit.

5 €
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9937 24x Jerrycan 5 liter (geschikt voor brandstof)
5 liter, Reserve brandstofjerrycan
- Voor het transport van benzine en diesel geschikt
- Oranje met zwarte schenktuit.

25 €

9938 24x Jerrycan 5 liter (geschikt voor brandstof)
5 liter, Reserve brandstofjerrycan
- Voor het transport van benzine en diesel geschikt
- Oranje met zwarte schenktuit.

5 €

9939 4 x Kabelgoot
Kabelgoot, nieuw, 3 gangs, afmetingen 100 x 30 x 4,5 cm, 
zwart-geel

15 €

9940 4 x Kabelgoot
Kabelgoot, nieuw, 3 gangs, afmetingen 100 x 30 x 4,5 cm, 
zwart-geel

15 €
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9941 4 x Kabelgoot
Kabelgoot, nieuw, 3 gangs, afmetingen 100 x 30 x 4,5 cm, 
zwart-geel

15 €

9942 4 x Kabelgoot
Kabelgoot, nieuw, 3 gangs, afmetingen 100 x 30 x 4,5 cm, 
zwart-geel

15 €

9943 4 x Kabelgoot
Kabelgoot, nieuw, 3 gangs, afmetingen 100 x 30 x 4,5 cm, 
zwart-geel

15 €

9944 12x Jerrycan 5 liter (geschikt voor brandstof)
5 liter, Reserve brandstofjerrycan
- Voor het transport van benzine en diesel geschikt
- Zwart met rode schenktuit.

5 €
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9945 12x Jerrycan 5 liter (geschikt voor brandstof)
5 liter, Reserve brandstofjerrycan
- Voor het transport van benzine en diesel geschikt
- Zwart met rode schenktuit.

5 €

9946 12x Jerrycan 5 liter (geschikt voor brandstof)
5 liter, Reserve brandstofjerrycan
- Voor het transport van benzine en diesel geschikt
- Zwart met rode schenktuit.

5 €

9947 Hygiënisch gelaatsscherm heeft een flexibele en 
verstelbare band die het vizier comfortabel op het hoofd 
laat passen. Het is lichtgewicht en geschikt voor gebruik 
met een bril. Hygiënisch masker wordt geproduceerd met 
het beste materiaal, Plastech PET-vellen met een hoog 
kwaliteitsniveau. Het is antibacterieel PET en geschikt voor
contact met voedsel. Het is anti-condens, waterdicht en 
stofdicht.

Bij deze gelaatsschermen zijn de houder als het scherm is 
gemaakt van 100% gerecycled PET-materiaal!!
- Geschikt voor binnen en buiten.
- Het beste te gebruiken met wegwerpmaskers voor 
maximale bescherming.
- Verstelbare band maakt het meest geschikt voor mannen
en vrouwen.

Deze kavel kan worden verzonden.

- Verzending naar Nederland kost €11,95.
- Verzending naar een adres in België kost €13,95.

Indien u gebruik wilt maken van onze verzendservice, dient 

1 €
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u de verzendkosten bij uw factuurbedrag op te tellen en 
over te boeken volgens de gegevens op de factuur.

9947 19 TL bakken
Inclusief de TL buizen
- 120 x 80 cm
- Met stekker

10 €

9948 Hygiënisch gelaatsscherm heeft een flexibele en 
verstelbare band die het vizier comfortabel op het hoofd 
laat passen. Het is lichtgewicht en geschikt voor gebruik 
met een bril. Hygiënisch masker wordt geproduceerd met 
het beste materiaal, Plastech PET-vellen met een hoog 
kwaliteitsniveau. Het is antibacterieel PET en geschikt voor
contact met voedsel. Het is anti-condens, waterdicht en 
stofdicht.

Bij deze gelaatsschermen zijn de houder als het scherm is 
gemaakt van 100% gerecycled PET-materiaal!!
- Geschikt voor binnen en buiten.
- Het beste te gebruiken met wegwerpmaskers voor 
maximale bescherming.
- Verstelbare band maakt het meest geschikt voor mannen
en vrouwen.

Deze kavel kan worden verzonden.

- Verzending naar Nederland kost €11,95.
- Verzending naar een adres in België kost €13,95.

Indien u gebruik wilt maken van onze verzendservice, dient 
u de verzendkosten bij uw factuurbedrag op te tellen en 
over te boeken volgens de gegevens op de factuur.

1 €
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9949 Hygiënisch gelaatsscherm heeft een flexibele en 
verstelbare band die het vizier comfortabel op het hoofd 
laat passen. Het is lichtgewicht en geschikt voor gebruik 
met een bril. Hygiënisch masker wordt geproduceerd met 
het beste materiaal, Plastech PET-vellen met een hoog 
kwaliteitsniveau. Het is antibacterieel PET en geschikt voor
contact met voedsel. Het is anti-condens, waterdicht en 
stofdicht.

Bij deze gelaatsschermen zijn de houder als het scherm is 
gemaakt van 100% gerecycled PET-materiaal!!
- Geschikt voor binnen en buiten.
- Het beste te gebruiken met wegwerpmaskers voor 
maximale bescherming.
- Verstelbare band maakt het meest geschikt voor mannen
en vrouwen.

Deze kavel kan worden verzonden.

- Verzending naar Nederland kost €11,95.
- Verzending naar een adres in België kost €13,95.

Indien u gebruik wilt maken van onze verzendservice, dient 
u de verzendkosten bij uw factuurbedrag op te tellen en 
over te boeken volgens de gegevens op de factuur.

1 €

9950 Hygiënisch gelaatsscherm heeft een flexibele en 
verstelbare band die het vizier comfortabel op het hoofd 
laat passen. Het is lichtgewicht en geschikt voor gebruik 
met een bril. Hygiënisch masker wordt geproduceerd met 
het beste materiaal, Plastech PET-vellen met een hoog 
kwaliteitsniveau. Het is antibacterieel PET en geschikt voor
contact met voedsel. Het is anti-condens, waterdicht en 
stofdicht.

Bij deze gelaatsschermen zijn de houder als het scherm is 
gemaakt van 100% gerecycled PET-materiaal!!
- Geschikt voor binnen en buiten.
- Het beste te gebruiken met wegwerpmaskers voor 
maximale bescherming.
- Verstelbare band maakt het meest geschikt voor mannen
en vrouwen.

1 €
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Deze kavel kan worden verzonden.

- Verzending naar Nederland kost €11,95.
- Verzending naar een adres in België kost €13,95.

Indien u gebruik wilt maken van onze verzendservice, dient 
u de verzendkosten bij uw factuurbedrag op te tellen en 
over te boeken volgens de gegevens op de factuur.

9951 Hygiënisch gelaatsscherm heeft een flexibele en 
verstelbare band die het vizier comfortabel op het hoofd 
laat passen. Het is lichtgewicht en geschikt voor gebruik 
met een bril. Hygiënisch masker wordt geproduceerd met 
het beste materiaal, Plastech PET-vellen met een hoog 
kwaliteitsniveau. Het is antibacterieel PET en geschikt voor
contact met voedsel. Het is anti-condens, waterdicht en 
stofdicht.

Bij deze gelaatsschermen zijn de houder als het scherm is 
gemaakt van 100% gerecycled PET-materiaal!!
- Geschikt voor binnen en buiten.
- Het beste te gebruiken met wegwerpmaskers voor 
maximale bescherming.
- Verstelbare band maakt het meest geschikt voor mannen
en vrouwen.

Deze kavel kan worden verzonden.

- Verzending naar Nederland kost €11,95.
- Verzending naar een adres in België kost €13,95.

Indien u gebruik wilt maken van onze verzendservice, dient 
u de verzendkosten bij uw factuurbedrag op te tellen en 
over te boeken volgens de gegevens op de factuur.

1 €

9952 Hygiënisch gelaatsscherm heeft een flexibele en 
verstelbare band die het vizier comfortabel op het hoofd 
laat passen. Het is lichtgewicht en geschikt voor gebruik 
met een bril. Hygiënisch masker wordt geproduceerd met 
het beste materiaal, Plastech PET-vellen met een hoog 
kwaliteitsniveau. Het is antibacterieel PET en geschikt voor

1 €
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contact met voedsel. Het is anti-condens, waterdicht en 
stofdicht.

Bij deze gelaatsschermen zijn de houder als het scherm is 
gemaakt van 100% gerecycled PET-materiaal!!
- Geschikt voor binnen en buiten.
- Het beste te gebruiken met wegwerpmaskers voor 
maximale bescherming.
- Verstelbare band maakt het meest geschikt voor mannen
en vrouwen.

Deze kavel kan worden verzonden.

- Verzending naar Nederland kost €11,95.
- Verzending naar een adres in België kost €13,95.

Indien u gebruik wilt maken van onze verzendservice, dient 
u de verzendkosten bij uw factuurbedrag op te tellen en 
over te boeken volgens de gegevens op de factuur.

9953 Hygiënisch gelaatsscherm heeft een flexibele en 
verstelbare band die het vizier comfortabel op het hoofd 
laat passen. Het is lichtgewicht en geschikt voor gebruik 
met een bril. Hygiënisch masker wordt geproduceerd met 
het beste materiaal, Plastech PET-vellen met een hoog 
kwaliteitsniveau. Het is antibacterieel PET en geschikt voor
contact met voedsel. Het is anti-condens, waterdicht en 
stofdicht.

Bij deze gelaatsschermen zijn de houder als het scherm is 
gemaakt van 100% gerecycled PET-materiaal!!
- Geschikt voor binnen en buiten.
- Het beste te gebruiken met wegwerpmaskers voor 
maximale bescherming.
- Verstelbare band maakt het meest geschikt voor mannen
en vrouwen.

Deze kavel kan worden verzonden.

- Verzending naar Nederland kost €11,95.
- Verzending naar een adres in België kost €13,95.

1 €
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Indien u gebruik wilt maken van onze verzendservice, dient 
u de verzendkosten bij uw factuurbedrag op te tellen en 
over te boeken volgens de gegevens op de factuur.

9954 Hygiënisch gelaatsscherm heeft een flexibele en 
verstelbare band die het vizier comfortabel op het hoofd 
laat passen. Het is lichtgewicht en geschikt voor gebruik 
met een bril. Hygiënisch masker wordt geproduceerd met 
het beste materiaal, Plastech PET-vellen met een hoog 
kwaliteitsniveau. Het is antibacterieel PET en geschikt voor
contact met voedsel. Het is anti-condens, waterdicht en 
stofdicht.

Bij deze gelaatsschermen zijn de houder als het scherm is 
gemaakt van 100% gerecycled PET-materiaal!!
- Geschikt voor binnen en buiten.
- Het beste te gebruiken met wegwerpmaskers voor 
maximale bescherming.
- Verstelbare band maakt het meest geschikt voor mannen
en vrouwen.

Deze kavel kan worden verzonden.

- Verzending naar Nederland kost €11,95.
- Verzending naar een adres in België kost €13,95.

Indien u gebruik wilt maken van onze verzendservice, dient 
u de verzendkosten bij uw factuurbedrag op te tellen en 
over te boeken volgens de gegevens op de factuur.

1 €

9955 Hygiënisch gelaatsscherm heeft een flexibele en 
verstelbare band die het vizier comfortabel op het hoofd 
laat passen. Het is lichtgewicht en geschikt voor gebruik 
met een bril. Hygiënisch masker wordt geproduceerd met 
het beste materiaal, Plastech PET-vellen met een hoog 
kwaliteitsniveau. Het is antibacterieel PET en geschikt voor
contact met voedsel. Het is anti-condens, waterdicht en 
stofdicht.

Bij deze gelaatsschermen zijn de houder als het scherm is 
gemaakt van 100% gerecycled PET-materiaal!!
- Geschikt voor binnen en buiten.

1 €
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- Het beste te gebruiken met wegwerpmaskers voor 
maximale bescherming.
- Verstelbare band maakt het meest geschikt voor mannen
en vrouwen.

Deze kavel kan worden verzonden.

- Verzending naar Nederland kost €11,95.
- Verzending naar een adres in België kost €13,95.

Indien u gebruik wilt maken van onze verzendservice, dient 
u de verzendkosten bij uw factuurbedrag op te tellen en 
over te boeken volgens de gegevens op de factuur.

9956 Hygiënisch gelaatsscherm heeft een flexibele en 
verstelbare band die het vizier comfortabel op het hoofd 
laat passen. Het is lichtgewicht en geschikt voor gebruik 
met een bril. Hygiënisch masker wordt geproduceerd met 
het beste materiaal, Plastech PET-vellen met een hoog 
kwaliteitsniveau. Het is antibacterieel PET en geschikt voor
contact met voedsel. Het is anti-condens, waterdicht en 
stofdicht.

Bij deze gelaatsschermen zijn de houder als het scherm is 
gemaakt van 100% gerecycled PET-materiaal!!
- Geschikt voor binnen en buiten.
- Het beste te gebruiken met wegwerpmaskers voor 
maximale bescherming.
- Verstelbare band maakt het meest geschikt voor mannen
en vrouwen.

Deze kavel kan worden verzonden.

- Verzending naar Nederland kost €11,95.
- Verzending naar een adres in België kost €13,95.

Indien u gebruik wilt maken van onze verzendservice, dient 
u de verzendkosten bij uw factuurbedrag op te tellen en 
over te boeken volgens de gegevens op de factuur.

1 €
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9957 Hygiënisch gelaatsscherm heeft een flexibele en 
verstelbare band die het vizier comfortabel op het hoofd 
laat passen. Het is lichtgewicht en geschikt voor gebruik 
met een bril. Hygiënisch masker wordt geproduceerd met 
het beste materiaal, Plastech PET-vellen met een hoog 
kwaliteitsniveau. Het is antibacterieel PET en geschikt voor
contact met voedsel. Het is anti-condens, waterdicht en 
stofdicht.

Bij deze gelaatsschermen zijn de houder als het scherm is 
gemaakt van 100% gerecycled PET-materiaal!!
- Geschikt voor binnen en buiten.
- Het beste te gebruiken met wegwerpmaskers voor 
maximale bescherming.
- Verstelbare band maakt het meest geschikt voor mannen
en vrouwen.

Deze kavel kan worden verzonden.

- Verzending naar Nederland kost €11,95.
- Verzending naar een adres in België kost €13,95.

Indien u gebruik wilt maken van onze verzendservice, dient 
u de verzendkosten bij uw factuurbedrag op te tellen en 
over te boeken volgens de gegevens op de factuur.

1 €

9958 Hygiënisch gelaatsscherm heeft een flexibele en 
verstelbare band die het vizier comfortabel op het hoofd 
laat passen. Het is lichtgewicht en geschikt voor gebruik 
met een bril. Hygiënisch masker wordt geproduceerd met 
het beste materiaal, Plastech PET-vellen met een hoog 
kwaliteitsniveau. Het is antibacterieel PET en geschikt voor
contact met voedsel. Het is anti-condens, waterdicht en 
stofdicht.

Bij deze gelaatsschermen zijn de houder als het scherm is 
gemaakt van 100% gerecycled PET-materiaal!!
- Geschikt voor binnen en buiten.
- Het beste te gebruiken met wegwerpmaskers voor 
maximale bescherming.
- Verstelbare band maakt het meest geschikt voor mannen
en vrouwen.

1 €
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Deze kavel kan worden verzonden.

- Verzending naar Nederland kost €11,95.
- Verzending naar een adres in België kost €13,95.

Indien u gebruik wilt maken van onze verzendservice, dient 
u de verzendkosten bij uw factuurbedrag op te tellen en 
over te boeken volgens de gegevens op de factuur.

9959 Hygiënisch gelaatsscherm heeft een flexibele en 
verstelbare band die het vizier comfortabel op het hoofd 
laat passen. Het is lichtgewicht en geschikt voor gebruik 
met een bril. Hygiënisch masker wordt geproduceerd met 
het beste materiaal, Plastech PET-vellen met een hoog 
kwaliteitsniveau. Het is antibacterieel PET en geschikt voor
contact met voedsel. Het is anti-condens, waterdicht en 
stofdicht.

Bij deze gelaatsschermen zijn de houder als het scherm is 
gemaakt van 100% gerecycled PET-materiaal!!
- Geschikt voor binnen en buiten.
- Het beste te gebruiken met wegwerpmaskers voor 
maximale bescherming.
- Verstelbare band maakt het meest geschikt voor mannen
en vrouwen.

Deze kavel kan worden verzonden.

- Verzending naar Nederland kost €11,95.
- Verzending naar een adres in België kost €13,95.

Indien u gebruik wilt maken van onze verzendservice, dient 
u de verzendkosten bij uw factuurbedrag op te tellen en 
over te boeken volgens de gegevens op de factuur.

1 €

9960 Hygiënisch gelaatsscherm heeft een flexibele en 
verstelbare band die het vizier comfortabel op het hoofd 
laat passen. Het is lichtgewicht en geschikt voor gebruik 
met een bril. Hygiënisch masker wordt geproduceerd met 
het beste materiaal, Plastech PET-vellen met een hoog 
kwaliteitsniveau. Het is antibacterieel PET en geschikt voor

1 €
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contact met voedsel. Het is anti-condens, waterdicht en 
stofdicht.

Bij deze gelaatsschermen zijn de houder als het scherm is 
gemaakt van 100% gerecycled PET-materiaal!!
- Geschikt voor binnen en buiten.
- Het beste te gebruiken met wegwerpmaskers voor 
maximale bescherming.
- Verstelbare band maakt het meest geschikt voor mannen
en vrouwen.

Deze kavel kan worden verzonden.

- Verzending naar Nederland kost €11,95.
- Verzending naar een adres in België kost €13,95.

Indien u gebruik wilt maken van onze verzendservice, dient 
u de verzendkosten bij uw factuurbedrag op te tellen en 
over te boeken volgens de gegevens op de factuur.

9961 Hygiënisch gelaatsscherm heeft een flexibele en 
verstelbare band die het vizier comfortabel op het hoofd 
laat passen. Het is lichtgewicht en geschikt voor gebruik 
met een bril. Hygiënisch masker wordt geproduceerd met 
het beste materiaal, Plastech PET-vellen met een hoog 
kwaliteitsniveau. Het is antibacterieel PET en geschikt voor
contact met voedsel. Het is anti-condens, waterdicht en 
stofdicht.

Bij deze gelaatsschermen zijn de houder als het scherm is 
gemaakt van 100% gerecycled PET-materiaal!!
- Geschikt voor binnen en buiten.
- Het beste te gebruiken met wegwerpmaskers voor 
maximale bescherming.
- Verstelbare band maakt het meest geschikt voor mannen
en vrouwen.

Deze kavel kan worden verzonden.

- Verzending naar Nederland kost €11,95.
- Verzending naar een adres in België kost €13,95.

1 €
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Indien u gebruik wilt maken van onze verzendservice, dient 
u de verzendkosten bij uw factuurbedrag op te tellen en 
over te boeken volgens de gegevens op de factuur.

9962 Hygiënisch gelaatsscherm heeft een flexibele en 
verstelbare band die het vizier comfortabel op het hoofd 
laat passen. Het is lichtgewicht en geschikt voor gebruik 
met een bril. Hygiënisch masker wordt geproduceerd met 
het beste materiaal, Plastech PET-vellen met een hoog 
kwaliteitsniveau. Het is antibacterieel PET en geschikt voor
contact met voedsel. Het is anti-condens, waterdicht en 
stofdicht.

Bij deze gelaatsschermen zijn de houder als het scherm is 
gemaakt van 100% gerecycled PET-materiaal!!
- Geschikt voor binnen en buiten.
- Het beste te gebruiken met wegwerpmaskers voor 
maximale bescherming.
- Verstelbare band maakt het meest geschikt voor mannen
en vrouwen.

Deze kavel kan worden verzonden.

- Verzending naar Nederland kost €11,95.
- Verzending naar een adres in België kost €13,95.

Indien u gebruik wilt maken van onze verzendservice, dient 
u de verzendkosten bij uw factuurbedrag op te tellen en 
over te boeken volgens de gegevens op de factuur.

1 €

9963 4x Bureaus (180x80) 10 €
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9964 13x Stoel Laucle 1 €

9965 3x Stoel 1 €

9966 1x Stoel Draaibaar Offecct 1 €

9967 2x Piramides (hoog 100, breed 77, diep 105) 5 €
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9968 1x Statafel (hoog 92 blad 120x60) 5 €

9969 1x Badmeubel nieuw 25 €

9970 40x Klapstoelen (zonder kar) 25 €

9971 13x Witte stoel 40 €
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9972 50x Gieter (groen beschadigd/deukjes) 5 €

9973 1x Stoel 1 €

9974 1x Stoel 1 €

9975 1x Stoel (bruin) 5 €
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9976 60x Lampen (met/zonder kap) 5 €

9977 100x Diverse knuffelberen (doos 99) 25 €

9978 100x Diverse knuffelberen (doos 97) 5 €

9979 200x Diverse knuffelberen (doos 89) 10 €

9980 3x Karren retour goederen (zonder kar) 20 €
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9981 15x Nieuwe schoenen diverse maten 50 €

9982 1x Lichtbak (80x80) 5 €

9983 1x Kar 3 lagen met wielen 1 €
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