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2 PRO-TOOLS BROCHURE

ABAC. Perslucht. Altijd. Overal.

Wij zijn een toonaangevend bedrijf dat 
persluchtoplossingen aanbiedt. We leveren de 
beste compressoren, gereedschappen en 
luchtleidingsystemen om ieders behoefte, hoe 
groot of complex ook, te bevredigen.

We zijn volledig gericht op kwaliteit, betrouwbaarheid 
en eenvoud. Wij willen uw leven makkelijker maken 
met oplossingen waar u iedere dag van op aan kunt. 

Van schroefcompressoren tot mobiele 
zuigercompressoren, en van professionele 
bandenpompen tot een complete serie 
slagmoersleutels: ABAC is de perfecte partner 
om u te helpen om uw doelen te bereiken, uw 
bedrijf te laten groeien of om de droom van 
een serieuze hobbyist te verwezenlijken.

Wereldwijd hebben miljoenen 
professionals onze producten gekozen 
om hun klus te klaren. Doe met ze mee 
en ervaar het ABAC-gevoel.
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ABAC biedt oplossingen voor al uw persluchtbehoeftes. We helpen u met een 
breed assortiment machines om perslucht te produceren, transporteren en te 
gebruiken. We leveren betrouwbare en efficiënte zuiger- en 
schroefcompressoren in verschillende configuraties, speciaal afgestemd op uw 
eisen en wensen.

Er zijn een aantal belangrijke factoren om rekening mee te houden als u te 
maken hebt met perslucht. Zo is natuurlijk de kwaliteit van uw perslucht 
van erg groot belang. Dit geldt uiteraard voor het hele traject; vanaf de 
productie ervan, tot de machine die perslucht verbruikt. Door ABAC 
producten te kiezen, houdt u uw perslucht schoon en vermijdt u zo het 
bedrijfsrisico op vervuiling of afkeur van producten.

Door perslucht van constante kwaliteit te gebruiken en te zorgen voor een goed 
leidingnetwerk, bevordert u efficiënte bedrijfsprocessen en wordt uw 
bedrijfsresultaat geoptimaliseerd. Als het aankomt op stabiliteit, slimme 
verbindingen en lekvrije koppelingen en leidingen, dan heeft ABAC de juiste 
oplossing. AIRnet is het beste systeem voor uw persluchtleidingnetwerk. Het is 
snel en gemakkelijk te installeren en het persluchtsysteem is snel klaar voor 
intensief en langdurig gebruik.

Bij ABAC begrijpen we dat perslucht wordt ingezet voor een groot aantal 
verschillende toepassingen. Daarom zijn de ABAC professionele 
luchtgereedschappen ontworpen om aan de meest strenge en complexe 
eisen te voldoen. Duurzame technologie en materialen van hoge kwaliteit 
vormen de basis voor ons assortiment machines. Zo garanderen we u de 
beste prestaties en een lange levensduur.



machine-
selectie

slagmoersleutels

toepassing
2809913100 

1/2” mini PRO
2809913101 

1/2” Comp PRO

 
2809913102 

3/4” Comp PRO

 
2809913103 

1” Comp PRO
2809913104 

1” L Comp PRO
personenauto wielen ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

personenauto assen ✓ ✓ ✓ ✓

personenauto motoren ✓ ✓ ✓

personenauto carrosserie ✓ ✓ ✓

bestelwagen wielen ✓ ✓ ✓ ✓

bestelwagen assen ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

bestelwagen motoren ✓ ✓ ✓ ✓

bestelwagen carrosserie ✓ ✓ ✓ ✓

vrachtwagen wielen ✓ ✓ ✓ ✓

vrachtwagen assen ✓ ✓ ✓ ✓

vrachtwagen motoren ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

vrachtwagen carrosserie ✓ ✓ ✓ ✓

metaalconstructie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

houtconstructie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ratelsleutels

toepassing

 
2809913150 

1/4” PRO

 
2809913151 

1/2” PRO
2809913152 

1/2” Imp. PRO
auto interieurs ✓ ✓

motoren onderhoud ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

voertuig remmen ✓ ✓ ✓ ✓

voertuig assen ✓ ✓ ✓

✓ goed geschikt
✓ ✓ zeer goed geschikt
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schuur- en 
slijpmachines

toepassing

2809913200 
rechte slijper 

PRO

2809913201 
haakse slijper 

PRO

2809913204 
rechte slijper 

Lang PRO

2809913202 
haakse slijper 

125 Comp 
PRO

2809913203 
 haakse slijper

lang PRO

2809913250 
bandschuur-
machine 330-

10 PRO

2809913251 
excenter 

schuurmachine 
150 Comp PRO

slijpen in hoeken ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ontbramen ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

lassen slijpen ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

metaal snijden ✓ ✓ ✓ ✓

meubelen schuren ✓ ✓ ✓

carrosseriën schuren ✓ ✓

hakhamers en 
naaldenbikhamers

toepassing

2809913400 
hakhamer 10mm 

PRO

2809913401 
hakhamer 12mm 

PRO

2809913450 
naaldenbikhamer 

12 PRO

2809913451 
naaldenbikhamer  

19 PRO

2809913452 
naaldenbikhamer 

28 PRO

tegels verwijderen ✓ ✓ ✓

bikken ✓ ✓ ✓ ✓

stucwerk verwijderen ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

muren uitbreken ✓ ✓ ✓

sleuven maken ✓ ✓ ✓

steenbewerking ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

las-slakken verwijderen ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

roest verwijderen ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

verf en coatings verwijderen ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

betonwapening herstellen ✓ ✓ ✓

schroevendraaiers

toepassing

2809913170 
schroevendraaier

recht PRO

2809913171 
schroevendraaier pistool 

Comp PRO
meubelmakerij ✓ ✓ ✓ ✓

assemblage ✓ ✓ ✓ ✓

montage ✓ ✓

boormachines

toepassing

 

2809913190 Boor 
10mm Comp PRO

automotive ✓ ✓

houtindustrie ✓ ✓

metaalindustrie ✓ ✓

assemblage-industrie ✓ ✓

zagen

toepassing

 

2809913700
zaag Comp PRO

staal bewerken ✓ ✓

aluminium bewerken ✓ ✓

kunststoffen bewerken ✓ ✓

bandenpompen

toepassing
2809913620 

bandenpomp PRO 
CEE QL

2809913621 
1/2” bandenpomp PRO 

CEE TR

motorbanden oppompen ✓ ✓

autobanden oppompen ✓ ✓ ✓ ✓

truckbanden oppompen ✓ ✓ ✓ ✓

busbanden oppompen ✓ ✓

twin-banden oppompen ✓ ✓



automotive
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koppel Kg

Model artikelnummer aandrijfvierkant Nm Bar l/sec kg mm

slagmoersleutel 1/2” PRO mini 2809913100 1/2” 440 6.3 5.3 1.1 121x62x170

slagmoersleutel
1/2” PRO mini
compacte slagmoersleutel met hoge prestaties voorzien van dubbel 
slagmechanisme, voor professioneel gebruik in de assemblage-industrie en 
garages. De zeer compacte behuizing maakt deze slagmoersleutel uitermate 
geschikt voor het werken in kleinere ruimtes. Het hoogwaardige dubbel 
slagmechanisme bouwt extra snel kracht op en genereert een hoog koppel. 
Een perfecte gewicht/kracht-verhouding zorgt dat u prettig werkt. Er 
wordt 700 Nm koppel gegenereerd terwijl de machine slechts 1,1 kg weegt. 
De slim ontworpen en uitgebalanceerde handgreep zorgt voor een 
optimaal zwaartepunt waardoor de machine lekker in de hand ligt.

gebruiksvriendelijk
door de gevoelige en goed 
controleerbare trekker en de 
smalle R/L schakelaar. De 
trekker is in 2-standen 
instelbaar (kracht)

minder vermoeidheid en 
prettig om mee te werken
Door een optimaal zwaartepunt en 
een ergonomische handgreep ligt de 
machine lekker in de hand.

minder 
vermoeiendsverschijnselen 
door een optimaal zwaartepunt 
en een ergonomische handgreep

hoogwaardig dubbel-
slagmechanisme zorgt voor veel kracht 
en een lange levensduur extreem licht van 

gewicht
door de composiet 
behuizing weegt hij 
slechts 1.1 kg

 
technische symbolen

luchtverbruik in l/sec

maten in mm

prijs in Euro

werkdruk in bar

gewicht in kgKg
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koppel Kg

Model artikelnummer aandrijfvierkant Nm Bar l/sec kg mm

slagmoersleutel  1/2” Comp PRO 2809913101 1/2” 1100 6.3 9.2 2.1 194x68x207

slagmoersleutel 1/2” Comp PRO

krachtige slagmoersleutel geschikt voor universeel gebruik
lichtgewicht composiet behuizing
hoogwaardig dubbel slagmechanisme
rubberen handgreep

koppel Kg

Model artikelnummer aandrijfvierkant Nm Bar l/sec kg mm

slagmoersleutel 3/4” Comp PRO 2809913102 3/4” 1629 6.3 9.1 3.7 214x84x266

slagmoersleutel 3/4” Comp PRO

krachtige slagmoersleutel geschikt voor werkzaamheden aan bestelbussen en kleine 
trucks
lichtgewicht composiet behuizing
hoogwaardig dubbel slagmechanisme
ergonomische behuizing en handgreep

slagmoersleutel  1” Comp PRO

krachtige slagmoersleutel geschikt voor werkzaamheden aan vrachtwagens en bussen

lichtgewicht composiet behuizing
hoogwaardig dubbel slagmechanisme
ergonomische behuizing en handgreep

koppel Kg

Model artikelnummer aandrijfvierkant Nm Bar l/sec kg mm

slagmoersleutel 1” Comp PRO 2809913103 1” 1900 6.3 9.1 3.7 214x84x266

koppel Kg

Model artikelnummer aandrijfvierkant Nm Bar l/sec kg mm

slagmoersleutel  1” COMP PRO 2809913104 1” 2700 6.3 24 11 527x213x176

slagmoersleutel  1” L COMP PRO

krachtige slagmoersleutel geschikt voor werkzaamheden aan vrachtwagens 
robuuste behuizing
hoogwaardig dubbel slagmechanisme
ergonomische handgreep
zeer geschikt voor vrachtwagenwielen
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koppel Kg

Model artikelnummer aandrijfvierkant Nm Bar l/sec kg mm

ratelsleutel 1/4” PRO 2809913150 1/4” 41 6.3 5 0.5 177x48x56

ratelsleutel 1/4” PRO

zeer compact en dus geschikt voor kleine ruimtes
als voertuigcabines en motorcompartimenten
compact ontwerp
rubberen handgreep
rubberen bescherming op de ratelkop

ratelsleutel 1/2” PRO

universele ratelsleutel, breed inzetbaar
instelbaar vermogen
rubberen handgreep
rubberen bescherming op de ratelkop

koppel Kg

Model artikelnummer aandrijfvierkant Nm Bar l/sec kg mm

ratelsleutel 1/2” PRO 2809913151 1/2” 68 6.3 6 1.1 256x48x56

ratelsleutel 1/2” Imp. PRO

krachtige ratelsleutel met slagsysteem zonder terugslag 
“impuls” slagsysteem
geen terugslag
rubberen handgreep

koppel Kg

Model artikelnummer aandrijfvierkant Nm Bar l/sec kg mm

ratelsleutel 1/2” Imp. PRO 2809913152 1/2” 122 6.3 6 1.3 279x46x57

bandenpomp PRO CEE QL

robuuste bandenpomp / bandenspanningsmeter voor professioneel gebruik
EU type-goedkeur
volledig rubber-beschermde behuizing en manometer
innovatieve “quick lock” ventiel-aansluiting

manometer
diameter

slang
lengte Kg

Model artikelnummer manometer
 bar

max. werkdruk
bar mm cm kg mm

bandenpomp PRO CEE QL 2809913620 0 - 12 12 80 150 0.95 245x95x125



10 PRO-TOOLS BROCHURE

magnetische gereedschaphouder
twee sterke magneten om de houder te bevestigen (bijvoorbeeld op een gereedschapswagen)
ruimte voor vier 1/2” slagdoppen en een 1/2” slagmoersleutel
voorzien van een extra haak voor bijvoorbeeld een momentsleutel

artikelnummer

2809919101

bandenpomp PRO CEE TR

robuuste bandenpomp/bandenspanningsmeter voor 
gebruik in vrachtwagengarages
EU type-goedkeur
volledig rubber-beschermde behuizing en manometer
dubbele ventielaansluiting voor trucks en bussen

manometer
diameter

slang
lengte Kg

Model artikelnummer manometer
 bar

max. werkdruk
bar mm cm kg mm

bandenpomp PRO CEE TR 2809913621 0 - 12 12 80 50 + 30 0.8 245x95x125

zware slagdoppen in een set, met bescherming en kleurcodering, voor bandenwissels
gehard staal
beschermende kunststof kappen
lang model

artikelnummer vierkant dopmaat in mm

2809919100 1/2” 17, 19 & 21



metaal- en 
houtbewerking



Kg

Model artikelnummer vermogen (watt) tpm Bar l/sec kg mm

stiftslijper PRO 2809913200 220 25.000 6.3 4 0.4 159x39x60

stiftslijper PRO
compacte stiftslijper voor professioneel gebruik in garages en de 
metaalbewerkingsindustrie.
universele inzetbaar inclusief 3 & 6 mm spantangen die geschikt zijn 
voor de meest gebruikte accessoires.
Snel werken door het hoge toerental (25.000 tpm)
gebruikersvriendelijk door de draaibare luchtaansluiting is deze 
slijper heel flexibel en daardoor ook uitermate geschikt om in kleine 
ruimtes te werken.
minder vermoeiend werken door het lichte gewicht (0.4 kg).

compact ontwerp
makkelijk te gebruiken, ook in 
kleine ruimtes

zeer flexibel door de 
draaibare luchtaansluiting

rubber gecoate behuizing zorgt 
ervoor dat de machine perfect in de 
hand ligt.

makkelijk regelbaar toerental in te 
stellen zonder gereedschap

minder last van stofvorming doordat 
de luchtuitlaatpoort aan de achterzijde is 
gepositioneerd.

technische symbolen

luchtverbruik in l/sec

maten in mm

prijs in Euro

werkdruk in bar

gewicht in kgKg
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Kg

Model artikelnummer vermogen (watt) tpm Bar l/sec kg mm

haakse stiftslijper PRO 2809913201 220 20.000 6.3 4 0.7 181x45x79

haakse stiftslijper PRO

haakse stiftslijper, breed inzetbaar, geschikt voor kleine ruimtes
compact ontwerp en lichtgewicht
ergonomische rubberen handgreep, trillingsdempend
draaibare luchtaansluiting voor nog meer flexibiliteit
incl. 3 mm en 6 mm spantangen

Kg

Model artikelnummer vermogen (watt) tpm Bar l/sec kg mm

stiftslijper lang PRO 2809913204 220 25.000 6.3 4 0.7 256x39x60

stiftslijper lang PRO

verlengde stiftslijper voor diverse toepassingen
ergonomische rubberen handgreep, trillingsdempend
draaibare luchtaansluiting voor nog meer flexibiliteit
incl. 3 mm en 6 mm spantangen

Kg

Model artikelnummer vermogen (watt) tpm Bar l/sec kg mm

haakse slijper 125 Comp PRO 2809913202 660 12.000 6.3 11 2.0 229x207x92

haakse slijper 125 Comp PRO

krachtige haakse slijper voor professioneel gebruik in de metaalbewerking
supersnel schijven wisselen door de spindel-rem
de rubberen zijhandgreep is verstelbaar voor gebruik door links- en rechtshandigen
de beschermkap kan worden versteld zonder gereedschappen om optimaal tegen vonken beschermd te zijn.
voor standaard schijven met een diameter tot 125 mm

Kg

Model artikelnummer vermogen (watt) tpm Bar l/sec kg mm

verlengde haakse slijper PRO 2809913203 700 14.000 6.3 14 1.7 372x112x59

verlengde haakse slijper PRO

doorslijpmachine die extreem goed presteert, geschikt voor garages 
en carroseriebouwers
supersnel schijven wisselen door de spindel-rem
de lange nek, gecombineerd met de zeer lage haakse overbrenging, is erg handig voor moeilijk bereikbare plaatsen.
de beschermkap kan worden versteld zonder gereedschappen om optimaal tegen vonken beschermd te zijn.
voor doorslijpschijven van 100 x 1 x 16 mm
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bandmaat Kg

Model artikelnummer mm tpm Bar l/sec kg mm

bandschuurmachine 330-10 PRO 2809913250 330x10 20.000 6.3 6 1.3 330x84x104

bandschuurmachine 330-10 PRO

compacte bandschuurmachine voor professioneel gebruik
in garages en de hout- en metaalbewerkingsindustrie. 
De luchtuitlaat is zo geplaatst dat spanen niet weggeblazen worden.
gebruiksvriendelijke bedieningshendel met beveiliging voor ongewenst bedienen
De automatische schuurbandspanner zorgt voor snel en simpel wisselen van de schuurbanden.

schuurschijf
diameter Kg

Model artikelnummer mm tpm Bar l/sec kg mm

excenterschuurmachine 150 Comp PRO 2809913251 150 12.000 6.3 6 0.8 215x150x98

excenterschuurmachine 150 Comp PRO

universele excenterschuurmachine met 5mm excenteruitslag
schuren is minder vermoeiend door sterk verminderde trillingen
goed zicht op het werkstuk dankzij de smalle bouw van de machine
zeer laag luchtverbruik
geschikt voor standaard 150mm schuurschijven, 15-gats, 8-gats en 6-gats

slag
lengte

slagen
per minuut Kg

Model artikelnummer mm Bar l/sec kg mm

zaag Comp PRO 2809913700 10 9.500 -1/min 6.3 4 0.8 280x70x35

zaag Comp PRO

compacte zaag met kwalitatief hoogstaand slagmechanisme
perfect geschikt voor het zagen van plaatmateriaal (metaal) en kunststof onderdelen
lage geluidsemissie en minder trillingen dankzij de robuuste kunststof behuizing
met instelbare aanslag voor een langere levensduur van de zaagbladen

opname
(zeskant) koppel Kg

Model artikelnummer Nm Bar l/sec kg mm

schroevendraaier recht PRO 2809913170 1/4” 3-8 6.3 8 1.2 244x51x79

schroevendraaier recht PRO

compacte schroevendraaier voor professioneel gebruik in onder andere
de metaal- en houtbewerkingsindustrie
ergonomische handgreep met anti-slip
lage geluidsemmissie door de geluiddemper op de luchtuitlaat
traploze koppelinstelling voor flexibel werken in verschillende situaties
met ophangbeugel voor combinatie met veerbalancers
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opname 
(zeskant) koppel Kg

Model artikelnummer Nm Bar l/sec kg mm

schroevendraaier pistool Comp PRO 2809913171 1/4” 3-8 6.3 8 1.1 210x43x150

schroevendraaier pistool Comp PRO

lichtgewicht schroevendraaier voor professioneel gebruik in onder andere
de metaal- en houtbewerkingsindustrie
lichtgewicht en ergonomisch ontworpen composiet behuizing
zeer stil door ingebouwde geluiddemper op de luchtuitlaat
makkelijk met 1 hand wisselen van linksom naar rechtsom bespaart veel tijd
traploze koppelinstelling voor flexibel werken in verschillende situaties

boorkop
capaciteit Kg

Model artikelnummer mm tpm Bar l/sec kg mm

boormachine 10 mm Comp PRO 2809913190 10 2.000 6.3 8 1.0 188x43x150

boormachine 10 mm Comp PRO

krachtige boormachine voor professioneel gebruik
in garages en de hout- en metaalbewerkingsindustrie. 
zeer krachtige machine door de speciaal ontworpen hoogwaardige persluchtmotor.
lichtgewicht en ergonomisch ontworpen composiet behuizing
makkelijk met 1 hand wisselen van linksom naar rechtsom bespaart veel tijd
zeer stil door ingebouwde geluiddemper op de luchtuitlaat

schuurbandjes
schuurbandjes 330x10 mm
verkrijgbaar in korrel 80 en 120
5 stuks per verpakking

artikelnummer stuks korrel maat in mm

2809919250 5 P80 330x10
2809919251 5 P120 330x10

schuurpadhouder
snel schuurschijven wisselen, 
t.b.v. schijven van 150mm
geschikt voor 15 gats, 8-gats en 6-gats schuurschijven

artikelnummer mm

2809919252 150

zaagbladen
bi-metaal zaagbladen
5 stuks per verpakking

vertande
lengte

aantal
tanden/inch

artikelnummer mm

2809919700 50 18
2809919701 50 32



bouw en
installatie
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hakhamer
10 mm PRO
robuuste hakhamer met hoogwaardig slagmechanisme voor 
professioneel gebruik in de bouw, installatie en metaalbewerking. 
traploze instelling van de slagkracht afhankelijk van de toepassing of 
materialen
extreem veelzijdig van het verwijderen van tegels & stucwerk tot 
sleuven hakken en voegen bikken. Ook voor plaatbewerking.
minder vermoeiend werken door het compacte en lichtgewicht 
ontwerp

snelwisselhouder
voor het snel wisselen van 
beitels, zonder gebruik van 
gereedschap

beitelset in kunststof koffer met 175 mm 
puntbeitel, hakbeitel, staalplaatspreider&snijder, 
bout(kop)verwijderaar

persluchtregelaar voor 
nauwkeurig instellen van de 
slagkracht

robuuste metalen 
behuizing 

zeskant opname voorkomt 
het draaien van de beitel in de 
houder

rubberen handgreep 
voor temperatuur-isolatie en 
trillingsreductie

slagen
per minuut

beitelmaat 
(zeskant) Kg

Model artikelnummer min-1 mm Bar l/min kg mm

hakhamer 10 mm PRO 2809913400 4,500 10 6.3 10 1.9 189x175x52

technische symbolen

luchtverbruik in l/sec

maten in mm

prijs in Euro

werkdruk in bar

gewicht in kgKg
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slagen
per minuut

beitelmaat 
(zeskant) Kg

Model artikelnummer min-1 mm Bar l/min kg mm

hakhamer 12 mm PRO 2809913401 3,000 11.7 6.3 11 2.6 280x145x52

hakhamer12 mm PRO

voor zware toepassingen in de bouw
hoogste slagkracht in zijn klasse, voor de meest veeleisende toepassingen
beitelhouder uit gehard staat voor langere levensduur
snelwisselhouder voor het snel wisselen van beitels zonder gereedschappen
inclusief punt- en hakbeitel, 250mm lang

naalden
aantal

slagen
per minuut Kg

Model artikelnummer stuks min-1 Bar l/min kg mm

naaldenbikhamer 12 PRO 2809913450 12 5,000 6.3 3 1.3 320x40x62

naaldenbikhamer 12 PRO

lichte naaldenbikhamer voor ontroesten of verwijderen van oude verflagen
compact ontwerp voor werken in kleine ruimtes
de naalden kunnen snel en zonder gereedschappen vervangen worden
minder vermoeidheid bij het werken door het lichte machinegewicht

naaldenbikhamer 19 PRO

universele naaldenbikhamer voor ontroesten of verwijderen van oude verflagen
in constructiewerkplaatsen en de metaalbewerkingsindustrie
pistoolgreep voor verbeterde ergonomie
instelbare naaldengeleiding voor verschillende toepassingseisen
rubberen handgreep voor trillingsvermindering en minder vermoeidheid

naalden
aantal

slagen 
per minuut Kg

Model artikelnummer stuks min-1 Bar l/min kg mm

naaldenbikhamer 19 PRO 2809913451 19 3,700 6.3 4 2.7 340x48x188

naaldenbikhamer 28 PRO

zware naaldenbikhamer met hoogwaardig slagmechanisme
voor professioneel gebruik in constructiewerkplaatsen
pistoolgreep voor verbeterde ergonomie
instelbare naaldengeleiding voor verschillende toepassingseisen
hoge slagkracht maakt de machine zeer geschikt voor harde materialen

naalden
aantal

slagen
per minuut Kg

Model artikelnummer stuks min-1 Bar l/min kg mm

naaldenbikhamer 28 PRO 2809913452 28 3,500 6.3 5 3.5 340x65x179

reservenaalden voor naaldenbikhamers
gehard staal
diameter 3 mm

naalden
aantal/set diameter

artikelnummer stuks mm length mm

2809919450 12 3 125

2809919451 19 3 180

2809919452 28 3 180



ontworpen voor professionals
het persluchtgereedschap voor uw 
werkzaamheden
Het is tijd om u te onderscheiden, want 
persluchtgereedschap is belangrijk voor uw 
bedrijf. De nieuwe ABAC serie is ontworpen 
voor professioneel gebruik. Het gereedschap 
is stuk voor stuk gebruiksvriendelijk, prettig 
om mee te werken en heeft een lange 
levensduur.

Met deze serie persluchtgereedschappen en 
accessoires bieden we de perfecte aanvulling op uw 
ABAC compressoren. 
Met misschien wel het 
breedste assortiment 
verkrijgbaar in de markt, 
leveren we topkwaliteit voor 
al uw toepassingen: van 
compressoren tot 
luchtbehandeling en van 
leidingsystemen tot 
persluchtgereedschap.
ABAC biedt het u allemaal!



Creemers Compressors B.V.
GalliërsweG 27
Tel. +31 (0)412 667 999
www.abacaircompressors.com
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nieTs uiT deze uiTGave maG worden verveelvoudiGd, opGeslaGen in een GeauTomaTiseerd GeGevensbe-
sTand, of openbaar GemaakT, in eniGe vorm of op eniGe wijze, heTzij elekTronisch, mechanisch, door 
prinT-ouTs, kopieën, of op welke manier dan ook, zonder voorafGaande schrifTelijke ToesTemminG van 
de uiTGever. 
de inhoud van deze brochure is meT zorG samenGesTeld, maar creemers compressors  b.v. aanvaardT 
Geen enkele aansprakelijkheid voor evenTuele schade, heTzij direcT, heTzij indirecT heT GevolG zijnde van 
de informaTie in deze publicaTie.
bepaalde afbeeldinGen zijn GebruikT onder licenTie van shuTTersTock.com.


