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€ 2810,00€ 2810,00

STRUTSLAYR
Promo Ref.: PR22-STRUT 

++
GRATIS
1 PAAR MESSEN 21X41

TWV € 628,74

DE NIEUWE ‘STRUTSLAYR’ - Strutprofielen snijden
(Inclusief draagkoffers, messenkop, profielmessen 41x41, accu en acculader)

Met de NIEUWE StrutSlayr wordt ‘s werelds meest populaire persmachine nog waardevoller. De StrutSlayr past op 
RIDGID® 32kN persmachines en levert braamvrije snedes met fabrieksafwerking in minder dan 5 seconden. 
Geen slijp- of zaagvonken, gewoon een zuivere, gelijkmatige SNEDE met één haal aan de trekker.
- Fabrieksafwerking: Braamvrije snedes zorgen ervoor dat extra vijlen niet nodig is.
- Verhoogde efficiëntie:  Propere, gelijkmatige snedes in 5 seconden of minder
- Knippen: geen slijp-of zaagvonken
- Draagbaar: kan gemakkelijk verplaatst worden op de werf en past op RIDGID TRISTANDs
- Ingebouwde meethulp: zorgt voor accurate snede op de werf
- Basistoestel = Strutslayr Combi (67088) + Kit kop met snijmessen 41x41(64058)
  koffers voor toestel, kop en messen.  

Nieuw 

in ons gamma



€ 3402,72€ 3402,72

EK60UNV/CF-M
Promo Ref.: PR22-EK60UNV/CFM-R

PR22-EK60UNV/CFM-D
PR22-EK60UNV/CFM-NF 

++ GRATIS
1 matrijzenset Serie-22

TWV € 1.730,40

ELECTROHYDRAULISCH MULTIFUNCTIONEEL TOESTEL
(Inclusief draagkoffer, adapter voor serie-22 matrijzen, Makita-accu 18V-4.0 Ah en acculader in de koffer)

Hoge flexibiliteit door gebruik te maken van een roterende kop
Een geïntegreerde druksensor verhoogt de levensduur van het toestel.
De automatische stop zorgt voor een langere levensduur.

FUNCTIES:
- Eenvoudig uitlezen van alle gegevens via Bluetooth
- Ergonomische vorm voor moeiteloos gebruik
- Mits gebruik van de juiste accessoires kan je hiermee persen, ponsen en snijden
- Energiebesparingsfunctie met motoruitschakeling na succesvolle werking
- Eenvoudig en veilig: Automatische terugloop na voltooiing van de ponscyclus

Persen, Snijden

en Ponsen

in   1

Alle mogelijke adapters te gebruiken met dit toestel (optioneel bij te bestellen)



ESM50/CF-M
Promo Ref.: PR22-ESM50/CFM 

€ 2087,46€ 2087,46

EKM60UNV/CF-M
Promo Ref.: PR22-EKM60UNV/CFM-R

PR22-EKM60UNV/CFM-D
PR22-EKM60UNV/CFM-NF 

€ 2824,11€ 2824,11

EKM60/22CF-M
Promo Ref.: PR22-EKM60/22CFM-R

PR22-EKM60/22CFM-D
PR22-EKM60/22CFM-NF 

€ 2618,18€ 2618,18

++ ++

++

EK50M-L
Promo Ref.: PR22-EK50M-L 

€ 521,82€ 521,82
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++ AE501

AE502

AE503

GRATIS
1 matrijzenset Serie-22

TWV € 1730,40

GRATIS
1 matrijzenset Serie-22

TWV € 1730,40

GRATIS
1 Striptang K43/3

TWV € 252,78

GRATIS

3 Matrijzen 
(0.14 tot 50 mm²)

TWV € 315,93

Elektrohydraulische snijtang voor het knippen tot Ø 50 mm
• Koffer, Makita accu-18 V 1.5 Ah en acculader standaard bijgeleverd
• Zwaardere Makita-accu (3.0 Ah) in optie
• Gebalanceerd zwaartepunt voor gemakkelijk gebruik
• Automatische motorstop wanneer het snijproces is voltooid
• Gewicht, accu inbegrepen: 3 kg
• Cu en Al kabels (meer- en fijnaderige), zelfs gepantserde kabels

Elektrohydraulische perstang 6 - 300 mm²
• Koffer, Makita accu-18 V 1.5 Ah en acculader standaard bijgeleverd
• Zwaardere Makita-accu (3.0 Ah) in optie
• Gebalanceerd zwaartepunt voor gemakkelijk gebruik
• Automatische motorstop wanneer het persproces is voltooid
• Gewicht, accu inbegrepen: 3 kg
• Dit toestel gebruikt serie-22 matrijzen

Elektrohydraulische perstang 0.14 - 50 mm²
• Koffer, Klauke accu-18 V 1.5 Ah en acculader standaard bijgeleverd
• Lichtgewicht toestel dat ergonomisch in de hand ligt
• Vergrendelfunctie controleert het volledig sluiten van de matrijzen
• Automatische motorstop wanneer het proces is voltooid
• Gewicht, accu inbegrepen: 0.96 kg
• Dit toestel gebruikt de serie 50 matrijzen

Multifunctioneel toestel (persen, snijden en ponsen)
• Koffer, Makita accu-18 V 1.5 Ah, acculader en adapter voor se-
rie-22 matrijzen standaard bijgeleverd
• Zwaardere Makita-accu (3.0 Ah) in optie
• Gebalanceerd zwaartepunt voor gemakkelijk gebruik
• Automatische motorstop wanneer het proces is voltooid
• Gewicht, accu inbegrepen: 3 kg
• Adapter voor matrijzen serie 22 inbegrepen
• Persen: 6 - 300 mm²
• Snijden: max. Ø 40 mm Al/Cu
• Ponsen: max. Ø 64 mm en vierkant 92 x 92 mm

Aanbiedingen in deze folder zijn enkel geldig bij rechtstreekse aankopen bij Nussbaumer NV van 1/11/2022 tot en met 31/12/2022


