
  

Beste Professional, 
 Geniet van onze scherpe promo’s en een snelle levering op onze stocktoestellen. 

Deze zijn geldig zolang de voorraad strekt. 
First come, first served! 

  

  

  

Wieländer & Schill 

2 x Powerlift (= steun met hefbroom)  
(ref 351 050) voor Airpuller 95   

 

Nettoprijs/stuk: 142€ excl BTW 

Prijs voor afhaling of +15€ voor verzending 
  

2 x Maxilift met 3 trekhaken (ref 351060) 

 

Nettoprijs/stuk: 142€ excl BTW 

Prijs voor afhaling of +15€ voor verzending 
  

1 x AIRPULLER 95  
+ Transfo om uit te deuken (ref 352011) 

 

Nettoprijs: 940€ excl BTW 

Gratis verzending 
  

1 x Slide hammer voor AP95 (ref 351080) 

 

Nettoprijs: 142€ excl BTW 

Prijs voor afhaling of +15€ voor verzending 

1 x Uitdeukset DS20  (ref.381000)   
  
  

 
  
  
  

Nettoprijs: 260€ excl BTW 

1 x Perceuse BZW 100  (ref. 611110)   

 

Nettoprijs: 650€ excl BTW 
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Prijs voor afhaling of +15€ voor verzending 
  

Gratis verzending 

  

1 x Set van 7 titanium boren (3-lips)  
(ref 620116)  voor Variodrill of voor 

universeel gebruik 

  

 

Nettoprijs: 170€ excl BTW 

Prijs voor afhaling of +15€ voor verzending 

4 x Kit om voorruiten uit te snijden 
Wielander ROLL Out 2004  (ref 842010) 

 

Nettoprijs/stuk: 700€ excl BTW 

Gratis verzending 

9 x Set van 4 magneten om dingen te 
positioneren en vast te houden (ref 

882055) 
  

 
  

Nettoprijs/stuk: 85€ excl BTW 

Prijs voor afhaling of +15€ voor verzending 

  

1 x Professionele Carrosserie  BODY SHOP 
MANAGER TROLLEY  (ref 881102) 

 

Nettoprijs: 600€ excl BTW 

Gratis verzending 

  

1 x ULTRA RACK (ref 881104) paint rack 
afstelbaar in 7 verschillende posities voor 

motorkappen, deuren, etc…. 
  

 

Nettoprijs: 280€ excl BTW 

Prijs voor afhaling of +15€ voor verzending 

  

1 x X-Stand (ref 881105) voor bumpers , 
spoilers, ruiten, etc…. 

 

Nettoprijs: 195€ excl BTW 

Prijs voor afhaling of +15€ voor verzending 

  

1 x LAS-DEKEN  (ref 881011)  1000 x 1000 4 x Puntlasboormachine 
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Nettoprijs: 195€ excl BTW 

Prijs voor afhaling of +15€ voor verzending 

  

 

Nettoprijs/stuk: 295€ excl BTW 

Prijs voor afhaling of +15€ voor verzending 

  
  

Vragen of wat extra uitleg? Neem gerust contact op! 
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