
more than electricals

CITROËN

07 1726
AK6/13

Grote en kleine autofans opgelet! Met deze origineelgetrouwe modelauto beleef je gegarandeerd pure 

actie! De op afstand bestuurbare CITROËN DS3 WRC 2012 op schaal 1:14 is een echte blikvanger. 

Thuis, op straat of op het racecircuit – met deze racewagen bent u altijd de winnaar! 

met uw op
  afstand bestuurbare

Kenmerken: 

 Schaal 1:14
 Snelheden tot 24 km/uur

 Digitaal, proportioneel gas geven en sturen
 Reikwijdte tot 100 meter
 Hoogwaardige vering 
 Differentieel
 Duurzame en flexibele Lexan-carrosserie
 Tot 6 piloten kunnen zonder storingen wedstrijden rijden
    Vervangbare banden, motor en  
frequentiekristallen (band 1 tot 6)

  Bij de levering zijn inbegrepen: 
– 9,6V-NiMH-accu 
– snelle acculader (laadduur 1 uur) 
– afstandsbediening (incl. 9V-accu)

Levering slechts 
  zolang de 
    voorraad strekt!

Volle gas 
ACTIE

met 

2000 kabelbinders
van polyamide 6.6, zwart, per 500 stuks:
 100 x 2,5 mm  180 x 4,5 mm 
 140 x 3,5 mm  280 x 4,5 mm

Nu slechts

 145,-€

CIMCO-artikelnr. 18 5232

Technische wijzigingen, kleurafwijkingen, prijswijzigingen, vergissingen en drukfouten voorbehouden. Aanbieding geldig zolang de voorraad strekt. 

Alle prijzen zijn exclusief de wettelijke btw – verkoop uitsluitend via de vakgroothandel
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more than electricals

Preis je Set

De legendarische reistrolley TITAN X2 biedt nu nog meer reiscomfort. Hij beschikt over een  

waterafstotende ritssluiting, comfortabele, geruisloze dubbele wieltjes en is aanzienlijk lichter dan zijn  

voorganger. Bovendien zit hij in een nieuw jasje en straalt hij nu in de kleuren Black Shark en Maroon Shark.  

Bovendien is het oppervlak ongevoelig voor krassen – een ware blikvanger: 

De reistrolley TITAN X2! 

Reistrolley inclusief 14 kwaliteitsgereedschappen

 VDE-telefoontang, 200 mm

 VDE-combinatietang, 180 mm

 VDE-krachtzijsnijder, 200 mm

 Draadstripper Super 4 van 0,5 tot 4 mm2

 Spanningzoeker VDE-gekeurd

  VDE-sleufschroevendraaier voor elektriciens 

 

  VDE-kruiskopschroevendraaier voor elektriciens  

 

 Kabelmes met haak voor kabels van 8 - 28 mm Ør kabels van 8 - 28 mm Ø

07 1972 BFL2/15

Reistrolley  
Black Shark

incl. gereedschap
 

CIMCO-artikelnr.

17 5300 

Reistrolley  
Maroon Shark

incl. gereedschap
 

CIMCO-artikelnr.

17 5302

De uittrekbare telescopische 
handgreep zorgt ook op lange 
trajecten voor een vlot transport 
en optimale bestuurbaarheid.

Het verzinkte TSA-cijferslot  
beschermt de inhoud optimaal  
en is eenvoudig te bedienen.  
Zo kunt u zorgeloos reizen.

De geruisloze, 360° draaibare 
dubbele wieltjes zijn niet alleen 
uiterst stil, maar staan ook op 
elke ondergrond stevig en  
bieden een maximale  
bewegingsvrijheid.

PRODUCTDETAILS

Materiaal:

 100% polycarbonaat

Uitrusting:

 Oppervlak Shark Skin

 Flash-oppervlak

 4 geruisloze dubbele wieltjes

 Waterafstotende ritssluiting

 Vergrendelbare aluminiumstang

 Verzinkt TSA-cijferslot

 Geïntegreerde scheidingswand met ritssluiting

 2 zakken met ritssluiting op de scheidingswand

Eigenschappen:

 Trolley met vier wieltjes, maat M+

 Afmetingen: 46 x 71 x 29 cm

 Gewicht: 3,3 kg

 Volume: 87 liter

Reizen met comfort

 179,-€

ACTIE

Technische wijzigingen, kleurafwijkingen, prijswijzigingen, vergissingen en drukfouten voorbehouden. Aanbieding geldig zolang de voorraad strekt. 

Alle prijzen zijn exclusief de wettelijke btw – verkoop uitsluitend via de vakgroothandel

Kabelmes met haak voo

Nu slechts

Preis je Set
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