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Gratis origineel 
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besteding vanaf
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9001001130 

Kroon  
Screenwash 500 ML.
500 ml. concentraat

9001000637 

Kroon  
Screenwash 5 LTR.
5 ltr. concentraat

9318000043 

Kelfort
Groene aanslag verwijderaar
Sterk geconcentreerd product voor alg bestrijding.  “Eén liter 
oplossen in 20 liter water en dit met gieter of drukspuit met 
grove nozzle op de aanslag sproeien.” 

9111500130 

Kelfort
Waterslang 3-Laags 25M X3/4  
10Bar 19X25Mm Kel-Flow 

1.1.  6060 10.10.  0000
9001001182 

Kroon Fuel Optimix 2T
Speciaal ontwikkeld voor 2-taktmotoren. Eenmengsmering op 
basis van alkylaatbenzine en hoogwaardige, 2-taktvol-syn-
thetische motorolie in een mengverhouding van 1:50. Zelfs 
wanneer u het apparaat lange tijd niet hebt gebruikt, start de 
motor zonder problemen.

2121.15

2828.00 3131.50
9000000003

Wynn’s
Remmenreiniger
500ml. Normaal €3,55 p/st 
nu bij  12 stuks € 2,65 p/st.

      22.65 p/st.

Normaal €3,55p/st.

Forum 
Precisie Boorklem
• Lichaam van speciaal gietijzer GG 25
• Prismabekken van veredeld staal (90°/120°)
• Steunvlakken voor het spannen van vlakke werkstukken
• Lange geleiding in het gehele spanbereik

Verkrijgbare uitvoeringen:

Artikelnummer Bekbreedte Klembreedte Gewicht Prijs

4083800698 80 mm 70 mm 4 kg     € 112,00

4083800699 110 mm 110 mm 9 kg     € 185,00

4083800700 125 mm 130 mm 15 kg     € 285,00

4083800701 225 mm 225 mm 29 kg     € 475,00
112112.0000

vanaf

bij 12 st.
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9900515556 

3-punt binnenschroefmaat IMICRO 
met schaalaanduiding
Met schaalaanduiding, meetvlakken gehard staal
• Nauwkeurigheid volgens DIN 863
• Hoge betrouwbaarheid zelfs bij de meting van grote diepten
• Maat 20-25mm
• Aflezing 0.005mm 

9900518276

Spanningzoeker PROFIPOL 
Voor de controle van gelijk- en wisselspanningen   

225.00

39.95

5050001896 

Gereedschapskoffer ABS, 
met klemmodules
• Aluminium frame met stootkantbescherming 
• Afsluitbaar door 2 kipcilindersloten en een cijferslot
• Exclusief gereedschap
  

125125.00

4003000337

Dormer borenset
Specificaties:
Set type 204 met HSS korte spiraalboren in duurzame metalen cassette
• Cilindrische schacht Din 338RN uitvoering met 118gr TiN-tip gecoate 4xD kop
• Geschikt voor staal≤850 N/mm², gietijzer, aluminium legeringen
<0.5% en synthetische materialen zoals thermo- en duraplasten
 

Normaal € 215,00  OP=OP

129129.00

GRATIS 
origineel oranje 

WK shirt bij 
besteding vanaf

€750,00



KIJK VOOR MEER VOORDEEL OP PEHAVO.NL4

5300500015 analoog 

5300500016 digitaal

Amga Mini 42 Buigmachine
Lengte: 1000 mm • Breedte: 500 mm • Hoogte: 900 mm • Gewicht: 115 kg*     
Gasbuis 3/8” t/m 1 1/4” • RVS buis 35 x 2 mm • Koperen buis 12 t/m 42 mm 
Dunwandige buis 10 t/m 42 mm • Hydrauliek buis 10 t/m 42 mm 
* Exclusief buigmallen. 

Makkelijk transporteerbaar

5560000887

Ridgid 
Draadsnijmachine 1233
Een van de lichtste (56kg) en snelste 3” draadsnijmachines ter wereld.
Slede aangedreven door een spindel verzekert het gemakkelijk manoeu-
vreren van werktuigen en draadsnijkop. Zelfaanzuigende oliepomp met 
constant debiet vergemakkelijkt het draadsnijden. Compleet geleverd 
met 2” en 3” automatiche openende draadsnijkop, snijmessen 1/2”-
3/4”, 1”-2” en 2 1/2”-3”, ruimer, pijpsnijder en 5L RIDGID® olie.

5560001521

Ridgid Droogzaagmachine 590L
Standaard uitgerust met een 14” (355) TCT-zaagblad met 80 tanden voor een lange 
levensduur. Maakt zuivere, nagenoeg braamvrije sneden in staal, koper, aluminium en 
kunststoffen. Verstek instelbaar: 45°-90°. Snelspansysteem voor een snelle werking.
Spilvergrendeling voor gemakkelijke bladvervanging.

00004795.4795.

00008450.8450.

0000825825.

GRATIS
ORANJE

WK - SHIRT

GRATIS
ORANJE

WK - SHIRT

GRATIS
ORANJE

WK - SHIRT

5560013708

Ridgid Aandrijfmachine 690-l
Een handbediende, krachtige draagbare
elektrische aandrijfmachine.
Omkeerbare 220volt universele motor.

00001150.1150.

GRATIS
ORANJE

WK - SHIRT

Van 972.Van 972.0000 nu nu

Van Van 
5820.5820.0000  
nunu

VanafVanaf  
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5750000013 

Creemers Mobiel 387-50  
Compressor 230 volt
V-snaar gedreven mobiele compressor 2,2 kW lichtnet uitvoering. Uiterst 
laag toerental, dus stil en zeer duurzaam. Volautomatisch lopend, 10 bar 
uitvoering.
Uitgevoerd met Orion passende snelkoppeling. Deze compressoren zijn ideaal 
voor de zware mobiele werkzaamheden.

10251025.
5750000740 

Creemers Mobiel 270-10  
Compressor 230Volt
Draagbare en mobiele Compressor 1,5kW lichtnet uitvoering Kenmerken Mobiel 
270-10. De mobiel 270-10 is een mobiele krachtpatser welke zowel verreden kan 
worden als gedragen, doordat zijn gewicht onder het toelaatbare van de Arbo ligt. 
Door zijn hoge opbrengst en 10L ketel is deze compressor ideaal voor het zware 
niet- en spijkerwerk. 

00
378378.00

GRATIS
ORANJE

WK - SHIRT

5600400340

CP86200 
Hydraulische 
werkplaatspers 
20 t
• Hoge stabiliteit 
• Duurzaam en stevig
• Eenvoudige bediening

00890890.

5700041907

Optimum/Optisaw  
S275N 
Bandzaagmachine 
• Met versterkte zaagbeugel
• Zaagblad hoogte 27 mm
• Onder hoek verstelbaar tot 60°
• Daalvoeding door traploos regelbare 
    hydraulische cilinder
• Koelsysteem met koelpomp
• Krachtige en stille motor.
• Zaagborstel voor het reinigen van het 
   zaagblad
• 400 volt

GRATIS
ORANJE

WK - SHIRT

GRATIS
ORANJE

WK - SHIRT

24992499.0000
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Pehavo levert desgewenst gereedschap 
inlay’s op maat.

5500001095

Bosch D-Tect 120 Muurscanner 
De intuïtieve radarscanner voor alle materialen.
Voor een nauwkeurige detectie op smalle oppervlakken 
beschikt de Bosch Detector D-Tect over een puntmeting.
Om precies en duidelijk het midden van een object te kunnen 
lokaliseren, biedt de Center Finder visuele geleiding
Registreer uw machine via de Bosch website te en 
ontvang 36 maanden garantie!
https://www.bosch-professional.com/nl/nl /service/
garantie/

5500001176

Bosch Blauw GLM 40 
laserafstandmeter | 40m 
Deze Laser afstandsmeter GLM 40 is een gemakkelijke 
oplossing voor het nauwkeurig opmeten van afstanden. 
Het combineert gebruiksgemak met intuïtieve toetsenbord 
met een robuust ontwerp met IP54 voor zware opdrachten.
Registreer uw machine via de Bosch website te en 
ontvang 36 maanden garantie!
https://www.bosch-professional.com/nl/nl /service/
garantie/

5500002410

Bosch Blauw GWS 17-125 CIE Professionele Haakse slijper 
met Snelspanmoer SDS
Maximale productiviteit en uitstekende gebruikersbescherming • Snel resultaat door krachtige 1700 wattmotor met 
Constant-Electronic • Lange levensduur door motoren met directe motorkoeling, overbelastingsbeveiliging en lange 
koolborstelstandtijd • Toonaangevende gebruikersbescherming door KickBack Stop

5500002492

Bosch Blauw GWS 30-230 B Professionele Haakse slijpmachine
Krachtige grote haakse slijpmachine met borstelloze motor en rem • Sneller werken en maximale materiaal
afname dankzij de motor van 2800W • Minder slijtage en minimale stilstandtijd doordat er zonder koolborstels 
wordt gewerkt • KickBack Control, rem, Vibration Control en een verbeterdtrillingsonderdrukkingssysteem
zorgen voor meer gebruikersbescherming

270270.0000

8989.0000

334334.0000

205205.0000
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5500002492

Bosch Blauw GWS 30-230 B Professionele Haakse slijpmachine
Krachtige grote haakse slijpmachine met borstelloze motor en rem • Sneller werken en maximale materiaal
afname dankzij de motor van 2800W • Minder slijtage en minimale stilstandtijd doordat er zonder koolborstels 
wordt gewerkt • KickBack Control, rem, Vibration Control en een verbeterdtrillingsonderdrukkingssysteem
zorgen voor meer gebruikersbescherming

6030000846

Dunlop - Purofort+ laars S5 zwart  
Een sterke en duurzame Purofort+ laars voor een verscheidenheid aan toepassingen. 
De Purofort-materiaaltechnologie biedt isolatie tot -20°C.
Verbeterde grip: vuillossende zool en antislip insert.
Lichtgewicht (35% minder dan traditioneel).

6014000077

GS90 Rome veiligheidslaars S3 bruin  
Deze volledig lederen laars is onder alle omstandigheden 100% waterdicht.
De composiet neus en kevlar tussenzool zorgen ervoor dat deze S3 gekwalificeerd 
is, dus inzetbaar voor alle werkzaamheden.
De laars is voorzien van verschillende extra’s waardoor het loopcomfort nog 
verder geoptimaliseerd is.
Hierbij mag u denken aan een verstevigde hak constructie en een verbeterde 
instap. De zool bestaat uit twee verschillende lagen polyurethaan,
waarbij de eerste laag de schokdemping verzorgt en de tweede slijtvast is en als 
eerste bescherming biedt tegen penetratie door de zool van buitenaf.
De SRC-zool heeft een hoge slipweerstand.
Deze laars is voorzien van treklussen aan de bovenzijde van de schacht. Ook heeft 
de schacht slechts één zgn. spannaad aan de achterzijde.
Hiermee behoren irritaties aan het scheenbeen tot het verleden en zijn de laarzen 
buigzaam en soepel.

5500001781

Bosch GLL 3-80 C 
Professional Lijnlaser  
De lijnlaser GLL 3-80 C Professional wordt eenvoudig verbon-
den en projecteert 3 x 360° lijnen voor een uitstekende 
zichtbaarheid. Innovatieve CAL Guard Monitoring-functie en 
een smartphone-app met Bluetooth®-verbinding maken 
afstandsbediening mogelijk evenals contactloos instellen en 
een hoge mate van precisie. Diodes met een hoog vermogen 
garanderen een hoge zichtbaarheid, terwijl de 3 x 360° lijnen 
tegelijkertijd horizontaal en verticaal nivelleren mogelijk ma-
ken voor zeer efficiënt werken. Deze lijnlaser is ontwikkeld 
voor het leggen van vloeren, installeren van ramen, het 
monteren van schappen, het leggen van rioleringsbuizen, 
het bouwen van raamwerken voor droogbouwwanden en het 
leggen van tegels.

9090.00

115115.0000

547547.0000

GRATIS 
origineel oranje 

WK shirt bij 
besteding vanaf

€750,00



Pehavo -  Den Bosch 

Moeskampweg 4, 

5222 AW Den Bosch

T 073 – 631 23 80

WhatsApp: 06 – 82089045 

denbosch@pehavo.nl

Pehavo  - Oss
Dommelstraat 12,  

5347 JL Oss

T 0412-62 20 25

WhatsApp: 06 – 10761398

E oss@pehavo.nl

Pehavo - Uden
Ambachtsstraat 8,  

5405 AM Uden

T 0413-24 87 47

WhatsApp: 06 – 82089504

E uden@pehavo.nl

Pehavo - Maas en Waal

Van Heemstraweg 19d,  

6657 KD Boven-Leeuwen

T 0487-59 35 35

WhatsApp: 06 – 82087629

E maaswaal@pehavo.nl

Pehavo  - Cuijk
De Hork 7,  

5431 NS Cuijk

T 0485-31 00 08

WhatsApp : 06 – 82088022

E cuijk@pehavo.nl
Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief btw.

Alle pehavo filialen zijn geopend van 08.00 uur tot 18.00 uur - Op zaterdag zijn wij geopend van 08.00 uur tot 13.00 uur
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Handzaam en oersterk

7010003241

Rema
C-21/500kg/3m handtakel 
Ideale handkettingtakel voor montage werkzaamheden door laag eigen gewicht 
• 3m hijshoogte • 2,5m bedieningshoogte
• Andere hijs- en bedieningshoogte op aanvraag 00159159.

7010003298

Rema 
YA/1000kg/3M 
rateltakel
Robuuste rateltakel 
geschikt
voor het
hijsen,
spannen en sjorren in 
alle richtingen 
• 1,5m hijshoogte 
• Andere hijshoogte 
   op aanvraag

00255255.

7010003556

Rema 
YAM/500/1,5 mini
Zeer laag eigen gewicht
Weegt slechts 2,8kg
• Lastdrukrem 
• 1,5m hijshoogte
• Andere hijshoogte op   
   aanvraag

00175175.

REMA. 
Work made easy


