
Alles wAt je nodig hebt
de CiMCo-koffer voor leerlingen

Actie geldig t/m 31-12-2022

Met nieuwe kenMerken:  
Koffer eCo voor leerlingen

Sportief SliM:  
rugzaK eCo voor leerlingen



rugzAk eco en Koffer eCo voor leerlingen

eCo

€ 209,00
ciMco-artikelnr. 17 0400

€ 209,00
ciMco-artikelnr. 17 0500

23 KwaliteitsgereedsChappen

bAsisinhoUd
Gedetailleerde informatie over de basisinhoud vind je op de 
volgende dubbele pagina’s.

•  gewicht gevulde rugzak 4.520 g

•  gewicht gevulde rugzak  
5.700 g

sportief sliM of klAssiek robUUst? 

kies de UitrUsting die bij joU pAst!
rugzAk of koffer?

rUgzAk eCo voor leerlingen
•   robuuste en waterdichte rugzak van polyester met  

kunststof bak die stevig staat

•   ogen en vakken aan de zijkant bieden 
extra opbergruimte

•  de gevoerde rug en brede  
draagriemen bieden  
optimaal draagcomfort

•  handgreep met rubberlaag  
voor stevige houvast

•  afmetingen: l x B x h 
370 x 210 x 490 mm

•  gewicht leeg: 2.270 g

nieUw!

koffer eCo voor leerlingen
•   robuuste gereedschapskoffer van schokbestendige  

kunststof met stevig aluminium frame

•   2 robuuste, afsluitbare scharniersluitingen incl. 2 sleutels

•  uitneembare bodemafdekplaat, aan één kant voorzien  
van gereedschapsvakken

•  uitneembare gereedschapsplaten met veel insteekvakken 
voor gereedschap

•  afmetingen: l x B x h 
395 x 455 x 205 mm

•  gewicht leeg: 3.450 g
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topseller



rugzAk eco en Koffer eCo voor leerlingen

eCo AdvAnCed eCo plUs

€ 255,00

Leverbaar vanaf maart 2022!

Leverbaar vanaf maart 2022!

Leverbaar vanaf maart 2022!

Leverbaar vanaf maart 2022!

€ 328,00
ciMco-artikelnr. 17 0650 ciMco-artikelnr. 17 0800

€ 255,00 € 328,00
ciMco-artikelnr. 17 0590 ciMco-artikelnr. 17 2021

29 KwaliteitsgereedsChappen 28 KwaliteitsgereedsChappen

bAsisinhoUd + volgende Artikelen: bAsisinhoUd + volgende Artikelen:
Contactdoos-waterpas
21 1555

Perstang voor adereindhulzen FLEXI-CRIMP 6
10 1950

Automatisch mes
12 0077

CIMCO-markeerpotlood diepgat
21 3150

Winkelhaak, 200 mm
21 1060

Speciale VDE-schroevendraaier SLIM  
met combiprofiel
pz fl 1, 11 7780
pz fl 2, 11 7782Boorgatuitblazer

20 4810
Digitale laser-afstandsmeter FVP-30
21 1563CIMCO-timmermanspen van Edding

21 2188

Speciale VDE-schroevendraaier SLIM  
met combiprofiel
pz fl 1, 11 7780
pz fl 2, 11 7782

grAtiS!

1 fleSopener grAtiS!

•  gewicht gevulde rugzak 5.150 g

•  handgreep met rubberlaag

•  robuust en schokbestendig 
dankzij polypropyleen

•  gewicht gevulde rugzak 
6.300 g

•  gewicht gevulde rugzak 5.800 g

•  handgreep met rubberlaag

•  robuust en schokbestendig 
dankzij polypropyleen

•  gewicht gevulde rugzak  
6.980 g

sportief sliM of klAssiek robUUst? 

kies de UitrUsting die bij joU pAst!
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COntACtDOOS- 
WAtERPAS*

• praktisch design

•  snel en veilig uitlijnen van 
inbouwschakelaars  
en -contactdozen 

•  extra sterke neodymium 
magneet, met schroeven-
draaieruitsparing voor 
comfortabel afstellen en 
monteren

* vervangt  
   CimCo-artikelnr. 21 1540

AutOMAtISCh MES

•  inclusief trapeziummes

•  met automatisch mesterug-
trekmechanisme 

•  mes vervangen zonder 
gereedschap

•  geïntegreerde mesop-
bergruimte

WInkELhAAk

•  hoek 90°

•  schaalverdeling tot 20 cm

•  ook verstekmarkering 
(45°) mogelijk

•  stevige uitvoering

BOORGAtuItBLAzER

•  maakt het schoonmaken 
van boorgaten vanaf 8 mm 
ø mogelijk

•  Betere bevestiging van plug-
gen door het verwijderen 
van boorstof in het boorgat

SPECIALE VDE- 
SChROEVEnDRAAIERS SLIM 
MEt COMBIPROFIEL

•  maakt werken met  
apparaatschroeven mogelijk  
zonder weg te glijden

•  smalle bledisolatie voor een  
optimale bereikbaarheid van  
diepliggende schroeven

•  Conform vde 0682, deel 201

•  elk exemplaar is getest

CIMCO-artikelnr. 21 1555 CIMCO-artikelnr. 12 0077 CIMCO-artikelnr. 21 1060 CIMCO-artikelnr. 20 4810 CIMCO-artikelnr. 11 7780 Pz FL 1
CIMCO-artikelnr. 11 7782 Pz FL 2

overzicht eco-inhoud

een overziCht vAn elke eCo-inhoUd
BASiSinhoud eco – de uitruSting vAn elke rugzAk en koffer

inhoud eco AdvAnce

kabelschaar DuOCut, 160 mm
12 0108

1000V-telefoontang, rechte bek, 200 mm
10 0216

1000V-zijkniptang, 160 mm
10 0574

JOkARI-kabelmes zonder haakmes 8 – 28 mm ø
12 1014

JOkARI-striptang SuPER 4 PLuS
10 0780

Spanningtester, 2-polig
11 1442

Gipskom van zacht rubber, 120 mm ø
14 0306

1000V-veiligheidskabelmes
12 1042

zaagbeugel Puk, spanwijdte 150 mm
12 0502

Staafvormige JOkARI-stripper voor inbouwdozen 
8 – 13 mm ø, 12 2027

CIMCO-tIMMERMAnSPEn VAn 

Boorgatpen voor het permanent markeren op moeilijk toegankelijke  
plaatsen op bijna alle stofvrije materialen, bijv. metaal, steen, glas, hout, 
kunststof. met de lange en smalle punt (20 mm) is de pen bij uitstek geschikt 
als montagehulpmiddel op moeilijk toegankelijke plaatsen, bijv. boorgaten  
bij de montage van stellingen.

de punt maakt een stip van 1 mm ø, de sneldrogende inkt is  
water- en veegvast. inktkleur: zwart.

CIMCO-artikelnr. 21 2188

nieUw!
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CIMCO-MARkEERPOtLOOD DIEPGAt

•  functioneel drukmechanisme met  
automatische stiftaanvoer

•  eenhandbediening door clip

•  geïntegreerde puntenslijper met geleiding altijd  
bij de hand – maakt snel slijpen mogelijk

•  voor alle oppervlakken (hout, metaal, glas,  
keramiek, enz.)

•  Kan op gladde oppervlakken met een vochtige 
doek worden weggeveegd

SPECIALE VDE-SChROEVEnDRAAIERS SLIM 
MEt COMBIPROFIEL

•  maakt werken met apparaatschroeven mogelijk 
zonder weg te glijden

•  smalle bledisolatie voor een optimale  
bereikbaarheid van diepliggende schroeven

•  Conform vde 0682, deel 201

•  elk exemplaar is getest

DIGItALE LASER-AFStAnDSMEtER FVP-30

•  meetbereik tot 30 m

•  meetnauwkeurigheid 2 mm/m

•  lCd-display, met achtergrondverlichting

•  indirecte meting, afstands-,  
oppervlakte- of volumemeting

•  dynamische (continue) meting

CIMCO-artikelnr. 21 3150 CIMCO-artikelnr. 11 7780 Pz FL 1
CIMCO-artikelnr. 11 7782 Pz FL 2

CIMCO-artikelnr. 21 1563

overzicht eco-inhoud

BASiSinhoud eco – de uitruSting vAn elke rugzAk en koffer

inhoud eco pluS

Staafvormige JOkARI-stripper voor inbouwdozen 
8 – 13 mm ø, 12 2027

Bankhamer, conform DIn 1041/1193, 300 g
13 0804

Schildersspatel, 40 mm
13 1324

Waterpenseel, Ø 24 mm
14 0310

Duimstok, van hout, met stalen veren, lengte 2 m
21 0004

timmermanspotlood, hB-stift, 240 mm
21 2170

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
ph 1 x 80 mm, 11 7731
ph 2 x 100 mm, 11 7732

VDE-kruiskopschroevendraaiers
pz 1 x 80 mm, 11 7741
pz 2 x 100 mm, 11 7742

Waterpas voor schakelkasten, 230 mm
21 1540

PERStAnG VOOR ADEREInDhuLzEn FLEXI-CRIMP 6

doorsnedes van 0,08 tot 16 mm2 en van 2 x 0,5 tot 2 x 10 mm2

(voor het vastpersen van adereindhulzen conform din 46228  
deel 1 + 4), zijdelingse hulstoevoer, zeskantpersing voor krappe 
aansluitmaten, zelfinstellende aanpassing aan de gewenste  
adereindhulsmaat, gelijkblijvend hoge crimpkwaliteit door  
geforceerde blokkering (ontgrendelbaar), gewicht: 380 g

CIMCO-artikelnr. 10 1950
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gereedSchApSuitruSting “induStrie”

Digitale multimeter
CAt III 600 V
11 1406

Frontperstang  
FLEXI-CRIMP PRO
10 1945

VDE-kabelschaar voor kabels, 
18 mm ø
12 0114

Professionele waterpas  
voor schakelkasten, 250 mm
21 1528

Set bits COMFORt 
10-delig
11 4604

Bithouder  
dopsleutel-schroevendraaier
11 4504

1000V-kracht-zijkniptang, 
200 mm
10 0528

Striptang SEnSOR-SPECIAAL, 
4,4 – 7 mm ø
10 0746

Schroeftang
160 mm
10 0352

Elektronische zijkniptang 
zonder bekbeschermer, 
132 mm, 10 1040

Speciale sleutel voor  
schakelkasten DB
11 2895

zonder trolley Met trolley
•  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 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
€ 354,00

€ 429,00

koffer voor leerlingen “indUstrie”
koffer voor leerlingen “industrie”

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
pz 1 x 80 mm, 11 7741
pz 2 x 100 mm, 11 7742

Speciale VDE-schroevendraaiers 
pz fl 1 x 80 mm, 11 7751
pz fl 2 x 100 mm, 11 7752

VDE-tORX®-schroevendraaiers 
t 10 x 60, 11 7910
t 15 x 75, 11 7915
t 20 x 100, 11 7920
t 25 x 100, 11 7925

22 kWALItEItSGEREEDSChAPPEn
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gereedSchApSuitruSting “SAnitAir”

Waterpas voor schakelkasten
230 mm, torpedovorm,  
horizontale, verticale en 
45°-libel
21 1540

Bankhamer
Conform din 1041/1193, 
300 g, 13 0804

VDE-zijkniptang
160 mm
10 0574

Buissnijder SuPER 
6 – 35 mm ø
12 0410

Duimstok van hout, met 
stalen veren, lengte 2 m
21 0004

Beitel voor elektriciens
12 mm
13 0008

S-bek pijpentang,  
voor 1"-buizen
10 1279

Express-sleutel
sw 17 – 19
11 4011

Gipskom van zacht rubber
125 mm ø
14 0306

Waterpomptang  
FastGRIP
10 1230

tangsleutel PowerGRIP
250 mm
10 1239

zaagbeugel Puk
spanwijdte 150 mm
12 0500

•  robuuste gereedschapskoffer van schokbestendige kunststof 
met stevig aluminium frame (17 0936)

• twee robuuste, afsluitbare scharniersluitingen

•  diepgetrokken bodemvak met talrijke indelingsmogelijkheden

•  uitneembare bodemafdekplaat, aan één kant voorzien van 
gereedschapsvakken

•  uitneembare gereedschapsplaten met 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

€ 292,00

koffer voor leerlingen “sAnitAir”
koffer voor leerlingen “sanitair”

Waterpenseel  
14 0310

Schildersspatel
Breedte 25 mm
13 1322

timmermanspotlood, hB-stift,  
240 mm
21 2170

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

20 kWALItEItSGEREEDSChAPPEn

7



technische wijzigingen, kleurafwijkingen, prijswijzigingen, vergissingen en drukfouten voorbehouden. aanbieding geldig zolang de voorraad strekt. 
alle prijzen zijn geldig tot en met 31-12-2022 en gelden exclusief de wettelijke btw – verkoop uitsluitend via de vakgroothandel.

zaagbeugel Puk
spanwijdte 150 mm
12 0502

timmermanspotlood, 240 mm
21 2170

spanningtester, 2-polig
11 1442

VDE-telefoontang met 
rechte bek, 200 mm
10 0216

Staafvormige stripper  
voor inbouwdozen
8 tot 13 mm ø, 12 2027

Bankhamer
Conform din 1041/1193, 
300 g, 13 0804

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

1000V-veiligheidskabelmes
12 1042

Waterpas voor schakelkasten
230 mm, torpedovorm,  
horizontale, verticale en
45°-libel, 21 1540

VDE-zijkniptang, 160 mm
10 0575

DuOCut-kabelschaar 
12 0108

Schildersspatel
Breedte 40 mm
13 1324

kabelmes zonder haakmes 
8 tot 28 mm ø
12 1014

Striptang SuPER 4 PLuS,  
0,2 tot 6 mm²
10 0780

koffer voor leerlingen light koffer voor leerlingen leder
•  stevige, hardschalen gereedschapskoffer voor gebruik  

door professionals, in een aantrekkelijk design met twee  
kleuren (17 0922)

•  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 gereed-
schapsplaat

•  drie vakken in de bodem voor het bewaren van  
meetinstrumenten, 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

ciMco-artikelnr. 17 2004

•  ruime gereedschapskoffer van sterk rundleer (17 0924)

•  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

ciMco-artikelnr. 17 0300

€ 198,00

€ 198,00

koffer voor leerlingen “elektroteChniek”
koffer voor leerlingen “eleKtroteChnieK”

Gipskom van zacht rubber 
125 mm ø
14 0306

Waterpenseel
14 0310

houten duimstok, 2 m
mm-schaal aan beide kanten
21 0004

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

gereedSchApSuitruSting light en leder 23 kWALItEItSGEREEDSChAPPEn

70
71

0 
B

fl
 a

K1
/2

2

www.cimco-international.comwww.vanderelst.be


