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Bestel nu voor minimaal € 300,- en krijg gratis een
luxe creditcard cardhouder! Beschermt uw pasjes
tegen o.a. skimmen.
Alle in deze folder vermelde prijzen zijn slechts geldig vanaf 15 mei 2019 t/m 30 september 2019 .
Genoemde prijzen zijn excl. btw en onder voorbehoud. Zolang de voorraad strekt. Franco leveringen vanaf 350,-.

www.kernboor.nl

www.pijpzaagmachine.nl

www.fepowertools.com

FE Powertools slijpschijven

Slijpschijven 301.125.100
125 x 1.0 x 22.23 MM
voor metaal

Slijpschijven 300.125.100
125 x 1.0 x 22.23 MM
voor RVS ( Inox )

Afbraamschijven 311.125.640
125 x 6.4 x 22.23 MM
voor metaal en RVS

Los p/schijf 1,29

Los p/schijf 1,45

Los p/schijf 1,85

100 stuks

100 stuks

30 stuks

99,250 stuks 222,50

115,250 stuks 250,-

43,50
100 stuks 130,-

HSS Kernboren
Fe Powertools levert uit voorraad alle
HSS kernboren van ø 12MM t/m ø 130 MM,
in boordiepte van 30MM, 55MM en 110MM.

10 kernbo
naar keuzren
e
in de mat
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hts

106,VHM Stiftfrezen
Fe Powertools heeft een uitgebreid programma
stiftfrezen direct uit voorraad leverbaar.

Slechts
15,- p/stuk

VHM stiftfrezen: 6MM en 8 MM opname
Voorbeeld:
• Cilindrisch met kopvertanding 12 x 25mm
• Cilindrisch zonder kopvertanding 12 x 25mm
• Cilindrisch met ronde top 12 x 25MM
• Boom punt 12 x 25mm
• Boom met ronde top 12 x 25MM
• Conisch met ronde top 12 x 25MM

Bij bestelling
van 10 stuks
NU

130,-

Bestel nu via: 0172 474727 of info@fepowertools.com

FE Powertools
Kernboormachines
Ook ideaal om te tappen !

Motor power 1600 watt
Max. kernboor ø 60 mm
Left/ Right option

Actieprijs

Actieprijs

395,-

1.050,-

FE 60 RLX
Kernboormachine MK3
2 stuks voor

1.900,-

Alle machines worden
standaard geleverd in een
sterke transportkoffer en
met een koel-, smeersysteem

FE 36 X
Kernboormachine
Motor power 920 watt
Max. kernboor ø 36 mm

2 stuks voor

700,-

Actieprijs

725,-

Automaat

FE 37 Aut.
Kernboormachine
Motor power 920 watt
Max. kernboor ø 37 mm

2 stuks voor

1.300,-

FE Powertools
boor-, tap- en snijolie

TCT Kernboren
(Hardmetaal)

HSS Kernboren

Met Fe Powertools boorolie krijgt u het beste
resultaat, uw gereedschap gaat langer mee, werkt
sneller, prettiger en nauwkeuriger. Onze koel-, smeeren snijolie worden geleverd zonder toevoeging van
zwavel en chloor. Deze verboden producten zijn bij
ons vervangen door natuurlijke additieven waardoor
een beter resultaat.

De TCT kernboren ( welke uitermate geschikt zijn
voor het boren van de harde staalsoorten ) zijn
uit voorraad leverbaar in de maten ø 12MM t/m
ø150 MM in boordiepte : 30 MM, 55 MM,
75 MM en 110 MM. Fe Powertools is de
specialist in kernboortechniek, bij ons krijgt u
alleen de beste kwaliteit, voor de beste prijzen.

Fe Powertools levert uit voorraad alle HSS
kernboren van ø 12 MM t/m ø 130 MM , in
boordiepte van 30 MM, 55 MM en 110 MM.

Enkele voorbeeld prijzen (snijdiepte 30MM):
ø 12MM t/m ø 14 MM

27,21 p/stuk

ø 18MM

28,63 p/stuk

ø 22MM

29,05 p/stuk

1 Doos
spuitbussen
( 12 stuks )

voor

99,-

400 ML

Erg belangrijk voor uw gereedschap, gebruik alleen
de beste boor-, snij- en tapolie van Fe Powertools.
Spuitbussen verpakt in dozen van 12 stuks.
Normaal 10,85 per spuitbus.

Nu 10% korting bij bestelling
van 19 stuks of minder.
Bij een bestelling van minimaal
20 stuks nu 20% korting

Bij iedere kernboormachine actie gratis Anti skim creditcard holder !

Enkele voorbeeld prijzen (snijdiepte 30MM):
ø 12MM

20,38 p/stuk

ø 14 MM

19,14 p/stuk

ø 18MM

22,78 p/stuk

ø 22MM

27,60 p/stuk

Nu tijdelijk 30% korting bij
een bestelling van minimaal
10 kernboren of meer en
50% korting bij een bestelling
van 20 kernboren of meer.

Exacttools pijpzaagmachines
Grati

EXACT V1000
voor spiralpijpen
885,-

EXACT 170E
1.094,-

EXACT 170
879,-

Alle Exacttools pijpzaagmachines
behalve de V1000 komen met:

TCT 140 s
Zaagblad
bij aanko
op v
an iedere
Exacttoo
ls
pijpzaag
machine

Tot max. ø 170MM

EXACT 220 E
1.354,-

Tot max. ø 170MM

EXACT 360 PRO
2.895,-

NIEUW!

Meer info:
www.pijpzaagmachine.nl
Tot max. ø 220MM

Tot max. ø 360MM

Fe Powertools Beveling machines
pijpbewerkingsmachines
Cutters for FE PBM inside pipe beveler
Cutter

Art No.

Description

Plain cutter

FECI 7.0001

Plain 0°

Bevel cutter

FECI 7.0003

Bevel 30°

Bevel cutter

FECI 7.0004

bevel 37,5°

Interior bevel
cutter

FECI 7.0002

bevel 15°

Grotere modellen ook uit voorraad leverbaar:
FE PBM 210, FE PBM 340, FE PBM 630

FE PBM 25

Pipe Beveling machine
Bosch motor 850 watt
Actieprijs
ID 16 – 25 MM
Wanddikte max. 8MM

1.550,-

FE PBM 76

Pipe Beveling machine
Bosch Motor 850 watt
Actieprijs
ID 25 – 76 MM
Wanddikte max. 15MM

1.600,-

FE PBM 159

Pipe Beveling machine
Bosch motor 1000 watt
Actieprijs
ID 16 – 159 MM
Wanddikte max. 20MM

2.200,-

Bestel nu via: 0172 474727 of info@fepowertools.com

Machine tappen

Schuurbanden

DIN 376 doorlopend

Actie:
10 stuks
voor

Actie:
Nu tijdeli
15% korti jk
ng
vanaf
15 mei t/
m
30 septe
mber

109,50

Enkele voorbeeld prijzen:

M6
M8
M 10
M12
M 16
M20
Topkwaliteit schuurbanden van TYZ ceramisch materiaal, deze
schuurbanden performen beter, schuren sneller, betere afwerking
en langere levensduur. Alle maten uit voorraad leverbaar.
Europese top kwaliteit.

Machine tappen doorlopend

FE Lamellenschijven
(high quality !!!)

U hoeft niet langer een berekening te maken of onze lamellenschijven
te testen, dat hebben wij al voor u gedaan. De FE lamellenschijven
hebben een hoge snijcapaciteit en behouden hun slijpvermogen. Met
onze schijven hoeft u geen extra harde druk op het werkstuk uit te
oefenen, waardoor het voor de gebruiker veel makkelijker is om mee
te werken. Het is niet alleen een lange levensduur die bepaalt of een
schijf goed is, maar ook hoeveel materiaal kan worden bewerkt en
hoe snel het gaat. Fe Lamellenschijven de meest economische keuze
(goed en voordelig).
125x22 korrel 40 zirconium max. toerental 12.200-min.
125x22 korrel 60 zirconium max. toerental 12.200-min
125x22 korrel 80 zirconium max. toerental 12.200-min

17,80 			

Per doos			
5 Dozen
(10 stuks)			 (50 stuks)

van € 6,90 NU € 5,86
van € 8,50 NU € 7,23
van € 10,20 NU € 8,67
van € 11,80 NU € 10,03
van € 17,00 NU € 14,45
van € 32,00 NU € 27,20

74,-

				per doos Euro 14,80)

Bestel nu voor minimaal 300,- en ontvang gratis één Anti skim creditcard holder cadeau !

Boor / Tappensets

Van 56,voor

Van 119,voor

36,-

Van 118,voor

74,-

77,-

Set 67020

Set 47836

Set 49501

De 67020 is een set speciaal voor snoerloos
en electrisch gereedschap met een links/rechtsloop, maar ook voor handmatig
gebruik of in een stationaire machine
(multi functioneel), (min. 7,5 Volt).

De 47836 Cassette met 14 delige boor-,tapset
voor zware bewerkingen, bestaande uit:
DIN 371/376 TiN gecoate spiraalboren:
2,5 MM (M3), 3,30 MM (M4), 4,20 MM (M5),
5,0MM (M6), 6,8 MM (M8), 8,5 MM (M10)
en 10,20 MM (M12).
Machinetappen doorlopend: M3, M4, M5,
M6, M8, M10 en M12.

De 49501 een handtappen set 31 delig van
M3 – M12 ( de meest populaire maten)
Voor blinde en doorlopende gaten, DIN 352.
Ideaal voor normaals staal en gelegeerd staal.
Deze zeer complete 31-delige handtappenset
bevat de meest courante handtappen en
snijplaten M3 – M12. Compleet geleverd in
een stalen opbergdoos.

(zolang de voorraad strekt)

(zolang de voorraad strekt)

Inhoud set:
Drill bits: 2,5 MM (M3), 3,3 MM (M4),
4,2 MM (M5), 5,0 MM( M6), 6,8 MM (M8),
8,5MM (M10) en Tap bits met hexacon
aansluiting: M3, M4, M5, M6, M8, M10.
(zolang de voorraad strekt)

3M Cubriton II Fiberschijf
3M Cubitrons 982C
Cubitron II Fiberschijf
122x22MM korrel 36.

per 100 s
tuks
van 224,voor

149,-

Superaanbieding!
nu 1000 stuks voor € 1.370,- !

De unieke en gepatenteerde 3M technologie
biedt u de volgende voordelen:
•

Een levensduur die 5 maal langer is dan die van
een standaard fiberschijf.

•

Een snijkracht die 2 maal sneller tot stand komt.

•

De risico’s op warmteontwikkeling zijn sterk gelimiteerd.

•

Een verbeterde productiviteit.

•

Korrel 36+ = de afwerking van een korrel P40 met de
snijkracht van een korrel P24.

Bestel nu voor minimaal € 300,- en krijg gratis een
luxe creditcard cardhouder! Beschermt uw pasjes
tegen o.a. skimmen.
Bestel nu via: 0172 474727 of info@fepowertools.com

Spiraalboren
Fe Powertools levert iedere maat spiraalboor in HSS en/of Cobalt
kwaliteit. Alleen de allerbeste top kwaliteit voor betaalbare
prijzen ( rechtstreeks van de fabriek ), deze boren vindt u nergens
voordeliger.

Prijsvoorbeeld HSS geslepen Spiraalboren,
10 x ø 4,0 mm

€ 6.70

Nu voor € 4.69

10 x ø5,0 mm

€ 10,00

Nu voor € 7.00

10x ø6,0 mm

€ 13,00

Nu voor € 9.10

10 x ø8,0 mm

€ 24.30

Nu voor € 17.01

10 x ø10,0 mm

€ 34.90

Nu voor € 24.43

Sword Bandzagen, langere levensduur,
sneller zagen en betere finish !!!

Master
Bandzagen

De Revolutie van 2019
Bandzagen van het wereldbekende merk Sword worden overeenkomstig de ISO9001 norm
geproduceerd. Het merk Sword staat garant voor producten van de hoogst mogelijke kwaliteit.
Sinds 2002 heeft Sword haar eigen lijn van speciaal geselecteerde producten. Producten,
verkocht onder de merknaam Sword Master, worden geproduceerd door de meest
Bij
gerenommeerde fabrikanten, geleverd aan Sword en op maat gemaakt voor distribuering. beste
lling van
Om een consistente hoge productskwaliteit te kunnen waarborgen werkt Sword samen
1
0
s
t
uks de
met de Technische Universiteit in Gdansk, waar iedere batch bandzagen wordt getest
op bandsterkte, tandsetting en levensduur, alsook instel- en hellingshoeken.

11e GRAT
IS!

Sword Master bandzagen, alle maten zijn leverbaar, snelle leveringen, vlijmscherpe
prijzen. Laat ons weten wat u nodig heeft en wij bieden u de beste kwaliteit voor
de scherpste prijs.

+

Gratis 1 liter high
performance
zaagolie twv van

SWORD Master bandzagen ECO line

€ 12,95

Produkt

Omschrijving

Sword Master A                              

Bandzagen met de grootste keuze in hoogte of vertanding van de bandzaag

Sword Master AP                           

Versterkte rug van de bandzaag, hoge spaan afvoer, wide settings

Sword Master 3D Universal       

Universele bandzaag voorzien van 3 soorten tanden, geschikt voor de meeste toepassingen, voor het zagen van massieve
delen of buizen en profielen maar ook gebundeld materiaal

SWORD Master bandzagen Red Line
Produkt

Omschrijving

Sword Master X-Treme                

Agressieve zaagbladen in M42 uitermate geschikt voor hoge productiesnelheid

Sword Master Super                     

Standaard M42 zaagblad voor een breed scala aan basistoepassingen

Sword Master Profile max          

Speciaal M42 zaagblad voor het zagen van allerlei soorten buizen, vormen en profielen

SWORD Master bandzagen Specials
Produkt

Omschrijving

Sword Master P71-C                     	

Efficiënt zagen, speciaal voor moeilijk te zagen materialen

Sword Master M51-H                   

Hoogwaardige zaagbewerking van grote, moeilijk te zagen metalen

Bestel nu voor minimaal 300,- en ontvang gratis één Anti skim creditcard holder cadeau !

Mackma buigmachines
Fe Powertools is exclusief importeur van de Mackma buigmachines. De super moderne high
tech Mackma buigmachines komen uit Italië hebben een super strak design, kunnen links en
rechtsom buigen, programmeerbaar tot 900 buig applicaties, extreem laag stroom verbruik door
de sterke motor met inverter.
Laat ons weten voor welke klus u een buigmachine nodig heeft dan kunnen wij u hierin goed
adviseren, Mackma heeft al een kleine buigmachine de BM 34 voor Euro 3.950,Op alle buigmachine krijgt u 2 jaar garantie.

Links buigend

Recht buigend

BM 34

BM 100

Voor het zwaardere boorwerk...

Ook ideaal om te tappen !

Ook ideaal om te tappen !

Left/ Right option

Left/ Right option

MAB 1300
Kernboormachine MK4
Motor power 2300 watt
Tappen M 42
Max. kernboor ø 130 mm
Max. spiraalboor ø 45 mm

FE 100 RLX
Kernboormachine MK3

Van 3.075,- voor

2.750,-

Motor power 1800 watt
Tappen M 30
Max. kernboor ø 100 mm
Max. spiraalboor ø 31,75 mm

Bestel nu voor minimaal € 300,- en krijg gratis een luxe creditcard cardhouder!
Beschermt uw pasjes tegen o.a. skimmen.
Meldt u nu aan voor de Fe Powertools nieuwsbrief op info@fepowertools.com of bel 0172 474727
en blijf op de hoogte van nieuwe acties, noviteiten en voor u nuttige tips en informatie.
Fe Powertools bv
Jac. P. Thijsseweg 16
2408 ER Alphen aan den Rijn
The Netherlands

T +31 (0)172 47 47 27
F +31 (0)172 47 29 49
E info@fepowertools.com

www.fepowertools.nl

Actieprijs

1.200,-

