
de CIMCO-kOffer vOOr leerlIngen
PerfeCt tOegerust aan je OPleIdIng begInnen!
Dat geldt voor leerlingen in de elektrotechnische sector met de CIMCO-koffer voor leerlingen! Of het nu gaat 
om een hoogwaardige hardschalen koffer of een robuuste leren tas: Alle uitvoeringen van de CIMCO-koffer voor 
leerlingen zijn voorzien van een complete basisuitrusting, en speciaal ontworpen voor de behoeften van degenen 
die aan het begin van hun loopbaan staan.

Actie gelDIg t/M 31-12-2021

een sterk kwArtet:   
stArterset MeetAppArAten

De nieuwe in De groep: 
OnZe eCO plUs



koffer voor leerlingen eCO plUs

De nieuwe koffer voor leerlingen eCO plUs overtuigt met een 
uitstekende premium-uitrusting die niets te wensen overlaat! 

•  Afmetingen: l x B x H: 395 x 455 x 205 mm
•  gewicht: leeg 3.450 g, gevuld 6.200 g

gereedsChaPsuItrustIng eCO Plus
VDE-tangen
•  VDe-telefoontang met rechte bek, 200 mm (10 0216)
• VDe-zijkniptang, 160 mm (10 0574)

VDE-sleufschroevendraaiers
•   3,0 x 0,5 x 100 mm (11 7702)
•  4,0 x 0,8 x 100 mm (11 7704) 
•   5,5 x 1,0 x 125 mm (11 7705)

VDE-kruiskopschroevendraaiers
�• phillips pH 1 x 80 mm (11 7731) 
•  phillips pH 2 x 100 mm (11 7732)

VDE-kruiskopschroevendraaiers
• pozidriv pZ 1 x  80 mm (11 7741) 
•  pozidriv pZ 2 x 100 mm (11 7742)

Speciale VDE-schroevendraaiers met combiprofiel
• pZ Fl 1 x 80 mm (11 7751) 
•  pZ Fl 2 x 100 mm (11 7752)

Stripgereedschappen
•  Kabelmes zonder haakmes, voor kabels van 8 tot 28 mm ø (12 1014)
•  striptang sUper 4 plUs van 0,2 tot 6 mm2 (10 0780)
•  staafvormige stripper voor inbouwdozen van 8 tot 13 mm ø  

(12 2027)

Verder zijn de volgende kwaliteitsgereedschappen inbegrepen:
• DUOCUt-kabelschaar (12 0108)
• perstang voor adereindhulzen FleXI-CrIMp 6 (10 1950)
• spanningtester, 2-polig (11 1442)
• 1000V-veiligheidskabelmes (12 1042)
• Zaagbeugel pUK, spanwijdte 150 mm (12 0502)
• Bankhamer, conform DIn 1041/1193, 300 g (13 0804)
• schildersspatel, breedte 40 mm (13 1324)
• gipskom van zacht rubber, ø 125 mm (14 0306)
• Waterpenseel (14 0310)
• Digitale laser-afstandsmeter, 0,05 – 20 m (21 1562)
• Waterpas voor schakelkasten 230 mm, torpedovorm,  
 horizontale, verticale en 45°-libel (21 1540)
•�CIMCO-markeerpotlood,�grafiet�(21�3150)

ciMco-artikelnr. 17 2021

de nIeuWe In de grOeP:
OnZe eCO Plus Met 26 kWalIteItsgereedsChaPPen

NIEUW

€ 350,00
ActiepriJs

CIMCO-markeerpotlood, grafiet
Geschikt voor alle oppervlakken
(21 3150)

Speciale 1000V-schroevendraaiers, met combiprofiel
PZ FL 1 en PZ FL 2
(11 7751, 11 7752)

hIghlIghts In de kOffer  
vOOr leerlIngen eCO Plus

Digitale laser-afstandsmeter
Meetbereik (typisch) van 0,05 – 20 m, voor gebruik  
binnenshuis (21 1562)

Productvideo FLEXI-CRIMP 6

FLEXI-CRIMP 6 perstang voor adereindhulzen
Doorsnedes van 0,08 tot 16 mm2 (voor losse  
aders) en voor 2 x 0,5 tot 2 x 10 mm2 (voor  
Twin-adereindhulzen) (10 1950)tOP!



temperatuur, stroom of spanning meten – het juiste meet-
apparaat kan de dagelijkse werkzaamheden vergemakkelijken. 
De kwaliteitsproducten van CIMCO helpen zowel leerlingen 
als professionele elektriciens in de bouw en industrie bij hun  
dagelijkse werkzaamheden en bieden een oplossing voor  
allerlei problemen. Om ervoor te zorgen dat u op de bouw-

plaats altijd het juiste apparaat bij de hand heeft, heeft CIMCO 
een geweldige set van vier verschillende meetapparaten samen-
gesteld! Behalve de uitstekende individuele eigenschappen 
overtuigen alle apparaten doordat ze werken met in de handel 
gebruikelijke accu’s, en niet in de laatste plaats door de aan-
trekkelijke prijs!

een sterk kWartet
stArterset MeetAppArAten

de nIeuWe starterset MeetaPParaten

Digitale laser-afstandsmeter

Meetbereik (typisch) van 0,05 – 20 m,  
voor gebruik binnenshuis (21 1562)

Contactloze spanningtester Voltfix

Meetcategorie CAT IV 1000 V, geeft span-
ningen vanaf 12 V AC al betrouwbaar aan, 
akoestische weergave, twee gevoeligheids-
standen naar keuze (11 1460)

Digitale multimeter

Spannings-, stroom- en weerstandsmeting,  
temperatuur-, capaciteits- en frequentiemeting,

CAT III 600 V, akoestische doorgangsmeting

(11 1404)

AC/DC-spanningtester tot 690 V met led-weergave

Snelle eenhandtest bij aardingscontactdozen, enkelpolige test, 
doorgangstest, draaiveld, doorgangsmeting met optische en 
akoestische weergave, automatische polariteitsdetectie  
(11 1432) € 169,00

ActiepriJsciMco-artikelnr. 21 6834

FLEXI-CRIMP 6 perstang voor adereindhulzen
Doorsnedes van 0,08 tot 16 mm2 (voor losse  
aders) en voor 2 x 0,5 tot 2 x 10 mm2 (voor  
Twin-adereindhulzen) (10 1950)



•   robuuste gereedschapskoffer van schokbestendige  
kunststof met stevig aluminium frame

•  twee robuuste, afsluitbare scharniersluitingen

•  Diepgetrokken bodemvak met talrijke indelings-
mogelijkheden

•  Uitneembare bodemafdekplaat, aan één kant voorzien  
van gereedschapsvakken

•  Uitneembare gereedschapsplaten met documentenvak 
en veel insteekvakken voor gereedschap

•  Afmetingen: l x B x H: 395 x 455 x 205 mm

•  gewicht: leeg 3.450 g, gevuld 5.700 g

ciMco-artikelnr. 17 0500 ciMco-artikelnr. 17 2004

kOffer vOOr leerlIngen eCO

•  stevige hardschalen gereedschapskoffer voor gebruik door 
professionals, in een aantrekkelijk design met twee kleuren

•  twee verwisselbare scharniersluitingen

•   twee versterkte metalen klepscharnieren als dekselhouder, 
openingshoek meer dan 90°

•   twee gereedschapsplaten van lichte kunststof met opgenaaide 
insteekvakken voor handmatig bedienbaar gereedschap

•   ruim documentenvak geïntegreerd in de bovenste  
gereedschapsplaat

•  Drie vakken in de bodem voor het bewaren van meet-
instrumenten, kleine onderdelen, gereedschap, enz.

•  Afmetingen: l x B x H: 340 x 430 x 160 mm

•  gewicht: leeg 3.000 g, gevuld 6.250 g

kOffer vOOr leerlIngen lIght

koffer voor leerlingen “eleKtrOteCHnIeK”

€ 205,00 € 192,00
ActiepriJs ActiepriJs



ciMco-artikelnr. 17 0300

•  ruime gereedschapskoffer van sterk rundleer

•  twee afsluitbare insteeksloten aan de voorkant en twee  
aan de zijkant

•  Alle buitenkanten verstevigd met aluminium hoeken

•  Verzinkte, vastgeklonken plaatstalen bodembak

•  Bodem en deksel extra verstevigd

•  Voorkant openklapbaar met documentenvoorvak

•  Achter-, voor- en zijwanden met bevestigingslussen

•  Afmetingen: l x B x H: 290 x 435 x 200 mm

•  gewicht: leeg 2.750 g, gevuld 5.600 g

kOffer vOOr leerlIngen leder

gereedsChaPsuItrustIng

vDe-tangen 
• VDE-telefoontang met rechte bek, 200 mm (10 0216) 
• VDE-zijkniptang, 160 mm (10 0575)

vDe-sleufschroevendraaiers      
•  3,0 x 0,5 x 100 mm (11 7702)
•  4,0 x 0,8 x 100 mm (11 7704) 
•  5,5 x 1,0 x 125 mm (11 7705)

vDe-kruiskopschroevendraaiers    
 • Phillips PH 1 x 80 mm (11 7731) 
•  Phillips PH 2 x 100 mm (11 7732)

vDe-kruiskopschroevendraaiers   
• Pozidriv PZ 1 x  80 mm (11 7741) 
•  Pozidriv PZ 2 x 100 mm (11 7742)

stripgereedschappen
•  Kabelmes zonder haakmes voor kabels  

van 8 tot 28 mm ø (12 1014)
•��Striptang SUPER 4 PLuS van 0,2 tot 6 mm2 (10 0780)
•��Staafvormige stripper voor inbouwdozen  

van 8 tot 13 mm ø (12 2027)

De ciMco-koffers voor leerlingen eco, ligHt  
en leDer bevatten 23 kwaliteitsgereedschappen 
en zijn als volgt uitgerust:

verder zijn de volgende 
kwaliteitsgereedschappen inbegrepen:

• DUOCUT-kabelschaar (12 0108)
• Spanningtester, 2-polig (11 1442)
• 1000V-veiligheidskabelmes (12 1042)
• Zaagbeugel PUK, spanwijdte 150 mm (12 0502)
•  Bankhamer, conform DIN 1041/1193, 300 g 

(13 0804)
• Schildersspatel, breedte 40 mm (13 1324)
• Gipskom van zacht rubber, ø 125 mm (14 0306)
• Waterpenseel (14 0310)
•  Houten duimstok, twee meter, mm-schaal aan beide 

kanten (21 0004)
•  Waterpas voor schakelkasten 230 mm, torpedovorm, 

horizontale, verticale en 45°-libel (21 1540)
• Timmermanspotlood, zwart, 240 mm (21 2170)

€ 199,00
ActiepriJs



•  robuuste gereedschapskoffer van schokbestendige kunststof 
met stevig aluminium frame

• twee robuuste, afsluitbare scharniersluitingen

•  Diepgetrokken bodemvak met talrijke indelingsmogelijkheden

•  Uitneembare bodemafdekplaat, aan één kant voorzien  
van gereedschapsvakken

•  Uitneembare gereedschapsplaten met documentenvak  
en veel insteekvakken voor gereedschap

•  Afmetingen: l x B x H: 395 x 455 x 205 mm

• gewicht: leeg 3.450 g, gevuld 9.000 g

ciMco-artikelnr. 17 0528

kOffer vOOr leerlIngen “sanItaIr”

ZOnder trOlley

Met trOlley

kOffer vOOr leerlIngen “IndustrIe”

•  robuuste gereedschapskoffer van schokbestendige kunststof 
met stevig aluminium frame

• twee robuuste, afsluitbare scharniersluitingen

•  Diepgetrokken bodemvak met talrijke indelingsmogelijkheden

•  Uitneembare bodemafdekplaat, aan één kant voorzien  
van gereedschapsvakken

•  Uitneembare gereedschapsplaten met documentenvak  
en veel insteekvakken voor gereedschap

•  Afmetingen: l x B x H: 395 x 455 x 205 mm

• gewicht: leeg 3.450 g, gevuld 9.000 g

ciMco-artikelnr. 17 0530

• professionele hardschalen koffer met geïntegreerde wielen

•  4-voudig telescopisch uittrekbaar handvat voor hoge mobiliteit 
en comfort

• Zeer kantelstabiel door extra brede wielen 

• Breed aluminium frame voor hoge stabiliteit

•  Kofferschalen van extreem slagvast en valbestendig  
polypropyleen 

•  Zeer ruim bodemvak met verschillende tussenschotten  
voor een individuele indeling in kleine vakken

•  3 gereedschapsborden met talrijke insteekvakken in verschil-
lende afmetingen om allerlei gereedschap veilig in op te bergen 

• 2 robuuste afsluitbare kliksloten

•  Afmetingen: l x B x H: 375 x 485 x 250 mm

• gewicht: leeg 6.850 g, gevuld 9.800 g

ciMco-artikelnr. 17 0532

koffers voor leerlingen “sAnItAIr” en “InDUstrIe”

€ 289,00
ActiepriJs

€ 355,00
ActiepriJs

€ 435,00
ActiepriJs



gereedsChaPsuItrustIng “sanItaIr”

gereedsChaPsuItrustIng “IndustrIe”

De CIMCO-koffers voor leerlingen INDUSTRIE met  
en zonder trolley bevatten 22 kwaliteitsgereedschappen  
en zijn als volgt uitgerust:

VDE-schaar 
•�VDE-kabelschaar,�voor�kabels�18�mm�ø�(12�0114)

VDE-tang
•�1000V-kracht-zijkniptang,�200�mm�(10�0528)

VDE-sleufschroevendraaiers      
•�3,0�x�0,5�x�100�mm�(11�7702)
•�4,0�x�0,8�x�100�mm�(11�7704)
•�5,5�x�1,0�x�125�mm�(11�7705)

Speciale VDE-schroevendraaiers    
•�Combiprofiel�PZ�FL�1�x�80�mm�(11�7751)� 
•�Combiprofiel�PZ�FL�2�x�100�mm�(11�7752)

VDE-kruiskopschroevendraaiers   
•�Pozidriv�PZ�1�x��80�mm�(11�7741) 
•��Pozidriv�PZ�2�x�100�mm�(11�7742)

VDE-TORX®-schroevendraaiers
•�T10�x�60�(11�7910)
•�T15�x�75�(11�7915)
•�T20�x�100�(11�7920)
•�T25�x�100�(11�7925)

De CIMCO-koffer voor leerlingen SANITAIR bevat  
20 kwaliteitsgereedschappen en is als volgt uitgerust:

VDE-tang 
•�VDE-zijkniptang,�160�mm�(10�0574)

VDE-sleufschroevendraaiers      
•�3,5�x�0,6�x�100�mm�(11�7703)�
•�5,5�x�1,0�x�125�mm�(11�7705)�
•�6,5�x�1,2�x�150�mm�(11�7706)

VDE-kruiskopschroevendraaiers   
•�Phillips�PH�1�x��80�mm�(11�7731) 
•��Phillips�PH�2�x�100�mm�(11�7732)

verder zijn de volgende kwaliteitsgereedschappen 
inbegrepen:

•  elektronische zijkniptang zonder bekbeschermer, 132 mm 
(10 1040)
•  speciale sleutel voor schakelkasten DB (11 2895)
•  professionele waterpas voor schakelkasten, 250 mm  

(21 1528)
•  Automatische striptang sensOr-speCIAAl, 4,4 – 7 mm ø  

(10 0746)
•  Frontperstang FleXI-CrIMp prO, vierkantpersing  

0,5 – 16 mm2 (10 1945)
•  Dopsleutel-schroevendraaier-bithouder (11 4504)
•  Digitale multimeter, CAt III 600V (11 1406)
•  set bits COMFOrt, 11-delig (11 4590)
•  schroeftang, 160 mm (10 0352)

verder zijn de volgende kwaliteitsgereedschappen 
inbegrepen:

•  s-bek pijpentang, voor 1"-buizen (10 1279)
•  Waterpomptang FastgrIp (10 1230)
•   tangsleutel powergrIp, 250 mm (10 1239)
•  Zaagbeugel pUK, spanwijdte 150 mm (12 0500)
•  Buissnijder sUper, 6 – 35 mm ø (12 0410)
•  express-sleutel, sW 17 – 19 (11 4011)
•  Bankhamer, conform DIn 1041/1193, 300 g (13 0804)
•   Beitel voor elektriciens, 12 mm (13 0008)
•   Waterpas voor schakelkasten, 230 mm, torpedovorm, 

horizontale, verticale en 45°-libel (21 1540)
•  Duimstok, 2 m (21 0004)
•  gipskom van zacht rubber, 125 mm ø (14 0306)
•  Waterpenseel (14 0310)
•   schildersspatel, breedte 25 mm (13 1322)
•  timmermanspotlood (21 2170)



technische wijzigingen, kleurafwijkingen, prijswijzigingen, vergissingen en drukfouten voorbehouden. Aanbieding geldig zolang de 
voorraad strekt. Alle prijzen zijn geldig tot en met 31-12-2021 en gelden exclusief de wettelijke btw – verkoop uitsluitend via 
de vakgroothandel.

70
61

3 
B

Fl
 A

K1
/2

1

Wat Ontbreekt er nOg
OM leerlIngen haPPy te Maken… ?

• 1 1000V-elektricienshelm
• 1 veiligheidsbril eXplOrer
• 2 werkhandschoenen sOFt, mt. 9
• 1�fijnstofmasker�FFP2
• 5 sets oordoppen
• 1 opbergzak

ciMco-artikelnr. 14 6817

• grijze nylon handschoenen
• pU-coating en tricot boord
• gedeeltelijk gecoat op handpalm en vingertoppen
• Conform en 388

ciMco-artikelnr. 14 1260       Maat 9
ciMco-artikelnr. 14 1261       Maat 10
ciMco-artikelnr. 14 1262       Maat 11

PersOOnlIjke besCherMIngsuItrustIng, starterset

skInny sOft-handsChOenen, Maat 9, 10 Of 11

prAktiscH tOeBeHOren

€ 46,00
ActiepriJs

€ 0,99
ActiepriJs

www.cimco-international.comwww.vanderelst.be


