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MILWAUKEE
MILWAUKEE, KOMBIHAMMARE M18 CHXDE-502C
M18 FUEL SDS+ kombihammare och dammutsug (M18 CDE)
med HEPA filter. POWERSTATE™ motor för upp till 2x längre
livslängd på motorn och upp till 25% mer kraft. Slagenergi
2,5 J. Borrkapacitet i betong 26 mm. 5100 slag/min. 4
olika steg för maximal mångsidighet. FIXTEC - verktygslös
chuck. Batteriindikator. Vikt 3,5 kg. Levereras med 2 x 5.0 Ah
REDLITHIUM-ION™ batterier och laddare.

BAHCO

E-nr 1640508 / EAN 4002395262755

*1640508*
KAMPANJPRIS exkl.moms

5.555:-

ELWIS LIGHTING

IRWIN

FICKLAMPA LED VAQS S7
STEGBORR PG-29 5-28,3MM 12CHUCK

SKRUVMEJSELSATS SLIM PH/SPÅR

En stöt och vattentålig (IP klass 65) ficklampa med den
högsta byggkvaliteten tillverkad i flygplansaluminium.
Ljusflöde på 110 lumen (Cree LED chip). Batterier ingår samt
handledsrem och hölster i nylon. Pencilmodell som går att
förvara i jack eller byxficka och som är lätt att komma åt med
i trånga utrymmen.

Skruvmejselsats ERGO™ Slim för arbete under spänning
upp till 1000 V.

Konisk stegborr 5-28,3 mm i 10 steg. Av snabbstål för
upptagning av hål i plåt (max 3 mm), plast eller aluminium.
Gör gradfria snitt utan deformering.

E-nr 1661932 / EAN 7314150304899

E-nr 1603310 / EAN 38548111940

E-nr 9451157 / EAN 5703296700702

*1661932*

*1603310*

*9451157*

KAMPANJPRIS exkl.moms

229:-

KAMPANJPRIS exkl.moms

HULTAFORS

549:-

RAACO

149:-

IRWIN

ELKNIV ELK
Eggarnas slipning och handtagets utformning är optimerade
för skalning av kabel. Blad av 1,5 mm kolstål härdat till 5860 HRC. Skaftet och slidan är tillverkade av extra slagtålig
PP-plast. Unik funktion för att fästa slidan runt knappen på
yrkeskläderna gör att den inte lossnar, samtidigt som den är
lätt att ta bort.

KAMPANJPRIS exkl.moms

BORRSATS 16-32 X 165

HANDYBOX 55X4
Raaco HandyBox 55x4 med två stycken sortimentaskar
55 4x8-15 och två stycken sortimentaskar 55 4x8-17.
Med HandyBoxer är det ingen match att bära alla fyra
sortimentsaskar på en gång - de kan bäras i en hand!

Irwins nya träborr är med sin helt unika design upp till 6
gånger snabbare än vanliga traditionella centrumborr på
marknaden. Kombinationen helgängad centrumspets, tre
skär och tre spiraler gör borret otroligt snabbt.
Innehåll: 16, 18, 20, 22, 25, 32 mm.

E-nr 1623362 / EAN 7317843800319

E-nr 1636562 / EAN 5733439136242

E-nr 1600869 / EAN 5706915066289

*1623362*

*1636562*

*1600869*

KAMPANJPRIS exkl.moms

35:-

KAMPANJPRIS exkl.moms

599:-

KAMPANJPRIS exkl.moms

Se mer och köp online på www.solar.se/verktygskampanj

299:-

MILWAUKEE

MILWAUKEE

MILWAUKEE

SKRUVDRAGARE M4 D-202B
M4 vinkelskruvdragare. 2 positions handtag för bästa balans
samt minimum reaktionsstyrka. Chuck med 1/4" HEX
fäste för snabba bitsbyten. 19 stegs momentsinställning.
Obelastat varvtal 0-200 / 0-600 varv/min. Max vridmoment
5,0 Nm. Elektronisk strömbrytare med variabel hastighet.
Batteriindikator. Vikt inkl. batteri 0,4 kg.

SLAGBORRMASKIN M18 BLPD-502XA

E-nr 1640400/ EAN 4002395000388

M18 kolborstfri slagborrmaskin med 100-delars tillbehörsset.
Levereras med 2 x 5.0 Ah REDLITHIUM-ION™ batterier,
laddare och HD-box.

*1640400*
KAMPANJPRIS exkl.moms

1199:-

E-nr 9758677 / EAN 4058546220747

*9758677*

MILWAUKEE

KAMPANJPRIS exkl.moms

2516:-

MILWAUKEE
BORRSKRUVDRAGARE M12 BDDXKIT-202C
Kompakt 2-växlad 12V borrskruvdragare med avtagbar chuck
och 3 olika tillsatser för en mängd applikationer. Längd med
chuck/utan chuck 192/153 mm. 23-stegs momentinställning
plus borrläge. 2 växlar, 0-400 / 0-1500 varv/min. Vridmoment 32
Nm. Borrkapapcitet i stål/trä 10 mm/20 mm. Träskruvskapacitet
6 mm. Metallväxelhus för maximal hållbarhet. FIXTEC spindellås
och 10 mm snabbchuck. Elektronisk strömbrytare med variabel
hastighet. REDLINK™ elektroniska överbelastningsskydd i
verktyg och batteri levererar bästa uthållighet. LED- ljus. Vikt
1,2 kg. Inklususive vinkelskruvtillsats och tillsats för kantnära
skruvning.
E-nr 1640429 / EAN 4002395006595

*1640429*
KAMPANJPRIS exkl.moms

MILWAUKEE

1865:-

M18 FUEL™ SURGE™ 1/4? Hex hydraulisk slagskruvdragare är den tystaste batteridrivna slagskruvdragaren på
marknaden! FLUID-DRIVE™ hydraulisk slagmekanism som
minskar metall mot metall friktionen inuti verktyget, vilket
ger ett tystare verktyg, jämnare prestandard och ökad hållbarhet jämfört med en standard slagskruvdragare. Genererar
samma prestanda med fästapplicationen i trä som en standard borrskruvdragare. POWERSTATE™ kolborstfri motor,
levererar upp till 0 - 3000 varv/min. med konstant kraft för
att skruva åt skruven. DRIVE CONTROL™ tillåter användaren att växla mellan fyra olika hastigheter och vridmoments
inställningar. LED lampa. Vikt med batteri 1,7 kg. Levereras i
staplingsbar HD box utan batteri och laddare.

BORRHAMMARE M18 CHX-0
M18 FUEL SDS+ borrhammare med POWERSTATE™ motor
för upp till 2x längre livslängd på motorn och upp till 25%
mer kraft. Slagenergi 2.5 J. Borrkapacitet i betong 26 mm.
5100 slag/min. 4 olika steg för maximal mångsidighet. FIXTEC - verktygslös chuck. Batteriindikator. Kompatibel med
M18 CDEX dammutsug. Vikt 3,5 kg. Levereras utan batterier
och laddare.
E-nr 1640483 / EAN 4002395006205

E-nr 1640694 / EAN 4002395289226

*1640483*

y<!k#$tp=cijccg<
KAMPANJPRIS exkl.moms

MILWAUKEE

MILWAUKEE

SLAGSKRUVDRAGARE M18 FQID-0X

2930:-

KAMPANJPRIS exkl.moms

MILWAUKEE

MILWAUKEE

MILWAUKEE

BATTERI M18 B5 5.0AH LI-ION
LADDARE C12C

BATTERI M12 B2

BATTERI M12 B4

12V - 2,0 Ah REDLITHIUM-ION™ batteriet ger hög kraft trots
liten storlek och låg vikt. Nu ännu kraftfullare, längre driftstid
och fler laddningscykler!

12V - 4,0 Ah REDLITHIUM-ION™ batteriet ger hög kraft,
lång driftstid och ökad hållbarhet. Nu ännu kraftfullare, längre
driftstid och fler laddningscykler!

E-nr 1640443 / EAN 4002395377251

E-nr 1640444 / EAN 4002395377268

*1640443*

*1640444*

KAMPANJPRIS exkl.moms

2

389:-

KAMPANJPRIS exkl.moms

Elektroniskt temperaturskydd optimerar laddarens prestanda
i extrema temperaturer och förlänger batteriets livstid.
Inkapslade celler, skyddar elektroniken från damm etc.
Gradvis batteriindikator - visar hur mycket kraft det finns kvar.
E-nr 1640635 / EAN 4002395366606

*1640444*

675:-

KAMPANJPRIS exkl.moms

Se och köp produkterna online på www.solar.se/verktygskampanj

419:-

LADDARE M12-18 C

M18 - 5,0 Ah REDLITHIUM-ION™ batteri för maximal
kraft. Längre driftstid, mer kraft och längre livslängd.
Batteriet håller 20% lägre temperatur med hjälp av
uppgraderad värmeskydd för längre batterilivslängd och fler
laddningscykler! Avancerad batteriteknologi och det mest
robusta batteriet på marknaden. Batteriindikator. Kompatibelt
med samtliga M18 verktyg.

BATTERI M18 B4 4.0AH LI-ION

E-nr 1640552 / EAN 4002395381449

E-nr 1640551 / EAN 4002395377244

*1640552*

*1640551*

KAMPANJPRIS exkl.moms

1099:-

2690:-

18V - 4,0 Ah REDLITHIUM-ION™ batteriet ger hög kraft,
lång driftstid och ökad hållbarhet. Nu ännu kraftfullare, längre
driftstid och fler laddningscykler!

KAMPANJPRIS exkl.moms

Laddar alla batterier inom M12-M18 serierna. Fäste för
både M12 och M14/M18 - när det ena batteriet är färdig
laddat så börjar laddningen av nästa batteri. Elektroniskt
temperaturskydd optimerar laddarens prestanda i extrema
temperaturer och förlänger batteriets livstid. Inkapslade
celler, skyddar elektroniken från damm etc. Gradvis
batteriindikator - visar hur mycket kraft det finns kvar.
E-nr 1640445 / EAN 4002395376179

*1640445*

999:-

KAMPANJPRIS exkl.moms

Se och köp produkterna online på www.solar.se/verktygskampanj

595:-

3

SOLAR PLUS

IRWIN

BAHCO

BAHCO

BAHCO

TRÄBORR BG POWER
Trippel spiraldesign transporterar effektivt bort
borrspånet vilket ger rena hål och upp till 6 gånger
snabbare borrning än traditionella träborr.

SKRUVMEJSELSATS

22MM

BITSMEJSEL MED SPÄRR

SPÄRRSKRUVMEJSEL MED PISTOLHANDTAG

Bitsmejsel med spärr inklusive bits. Innehåll PH1, PH2, PZ 1,
PZ 2, Spår 4,5 och 5,5. Bitsen förvaras i handtaget.

Spärrskruvmejsel med vridbart pistolhandtag. Innehåll: PH1,
PH2, PZ1, PZ2, SL4.5, SL5.5. Bitsen förvaras i handtaget.

Skruvmejselsats med ergonomiskt utvecklat 3-komponents
handtag. Innehåller 4 st skruvmejslar för spårskruvar och 2 st
för Phillips® PH-skruvar.
Innehåll:
0.5x3x60 mm
0.8x4x100 mm
1.0x5.5x100 mm
1.2x6.5x125 mm
PH1x75
PH2x100

E-nr 1606700 / EAN 7314153017642

E-nr 1606701 / EAN 7314150128105

E-nr 1606000 / EAN 7314150043279

*1606700*

*1606701*

*1606000*

E-nr 1603094 / EAN 5706915077162

*1603094*
KAMPANJPRIS exkl.moms
25MM

16MM
E-nr 1603091 / EAN 5706915077131

E-nr 1603095 / EAN 5706915077179

*1603091*

*1603095*

KAMPANJPRIS exkl.moms

99:-

KAMPANJPRIS exkl.moms

149:-

KAMPANJPRIS exkl.moms

E-nr 1603092 / EAN 5706915077148

E-nr 1603096 / EAN 5706915077186

*1603092*

*1603096*

99:-

KAMPANJPRIS exkl.moms

179:-

BORRKASETT HSS 1-10 MM
HSS spiralborrset med borrspets slipad i 118 grader.
E-nr 1603350 / EAN 5709131112105

*1603350*
PRIS exkl.moms

173:-

32MM

20MM
E-nr 1603093 / EAN 5706915077155

E-nr 1603097 / EAN 5706915077193

*1603093*

*1603097*

KAMPANJPRIS exkl.moms

199:-

KAMPANJPRIS exkl.moms

215:-

KAMPANJPRIS exkl.moms

249:-

28MM

18MM

KAMPANJPRIS exkl.moms

129:-

129:-

KAMPANJPRIS exkl.moms

199:-

SMART DRIVE
Mindre frustration och minskat svinn
med ett smart klick.
Blivit arg över att du tappat en skruv när du ska skruva fast saker i
taket? Behövt klättra ner från stegen för att du tappade skruven?
Satt bitsen i ett nymålat tak för att skruven vek sig?

IRWIN
CENTRUMBORR

CENTRUMBORR 18X165

Trippel spiraldesign transporterar effektivt bort
borrspånet vilket ger rena hål och upp till 6 gånger
snabbare borrning än traditionella centrumborr.

CENTRUMBORR 25X165

E-nr 1600861 / EAN 5706915066210

E-nr 1600864 / EAN 5706915066241

*1600861*
KAMPANJPRIS exkl.moms

*1600864*

45:-

KAMPANJPRIS exkl.moms

45:-

Solars nya Smart Drive är en ny typ av bits och skruv. Bitsen går
djupare ner i skruvhuvudet och håller skruven i ett fast grepp. Du
kan till och med hålla skruvdragaren upp och ner utan att skruven
faller av bitsen. Bitset nyper fast skruven och med ett enda klick
sparar du tid, får en stabilare arbetsposition och minskar risken för
svinn på grund av tapp.

Läs mer på solar.se/smart-drive
CENTRUMBORR 28X165

CENTRUMBORR 20X165
E-nr 1600862 / EAN 5706915066227

E-nr 1600865 / EAN 5706915066258

*1600862*

*1600865*

KAMPANJPRIS exkl.moms

45:-

E-nr 1600860 / EAN 5706915066203

E-nr 1600863 / EAN 5706915066234

E-nr 1600866 / EAN 5706915066265

*1600860*

*1600863*

*1600866*

KAMPANJPRIS exkl.moms

4

45:-

KAMPANJPRIS exkl.moms

60:-

CENTRUMBORR 32X165

CENTRUMBORR 22X165

CENTRUMBORR 16X165

KAMPANJPRIS exkl.moms

45:-

KAMPANJPRIS exkl.moms

Se och köp produkterna online på www.solar.se/verktygskampanj

60:Se och köp produkterna online på www.solar.se/verktygskampanj

5

HULTAFORS

HULTAFORS

HULTAFORS

SKYDDA

RAPID

CIMCO

KNIV DUBBELHÖLSTER HVK-ELK

HÖRSELKÅPA PELTOR OPTIME 2A

Torpedvattenpass med magnet. Slagtålig plast (ABS).
Okrossbara rörlibeller. Libellens radie 150 mm. Känslighet 13
mm/m. Tolerans normalläge ±1,5 mm/m. Längd: 200 mm.

En hantverkarkniv och en elkniv i ett dubbelhölster i slagtålig
PP-plast sammanfogat med nit och kraftigt läder.
Unik funktion för att fästa slidan runt knappen på
yrkeskläderna gör att den inte lossnar, samtidigt som den är
lätt att ta bort.

Hörselkåpa Peltor Optime IIA med hjässbygel och steglös
höjdinställning. Ökad dämpning, framförallt för lägre
frekvenser. Tätningsringarna har fyllts med en kombination
av vätska och skum. Lämplig i miljöer med tyngre
industribuller.

Klammerpistol Rapid 36. För fastsättning av
lågspänningskabel, max. 50 V med en diameter på max. 6
mm. Omställbar slagstyrka. Klammerbensstyrning (klammern
styrs i häftögonblicket och klammerbenen kan ej vikas inåt
och skada kabeln). Handtaget kan utan att tomskott avlossas
låsas i sitt nedre läge. För klammerlängd 10-14mm.

E-nr 1623870 / EAN 7317844018522

E-nr 1623369 / EAN 7317843810318

E-nr 1690850 / EAN 4046719388103

E-nr 1647072 / EAN 7313465118504

E-nr 1600251 / EAN 4021103420249

*1623870*

*1623369*

*1690850*

*1647072*

*1600251*

HULTAFORS METERSTOCK
Meterstock i glasfiber som ger ökad motståndskraft mot
fukt. Metrisk gradering i svart på båda sidor och röda
decimetersiffror.

HULTAFORS METERSTOCK 1 M
E-nr 1635491 / EAN 7317842003018

*1635491*
KAMPANJPRIS exkl.moms

60:-

HULTAFORS METERSTOCK 2 METER
E-nr 1635022 / EAN 7317842000017

*1635022*
KAMPANJPRIS exkl.moms

79:-

HULTAFORS TORPEDPASS

89:-

KAMPANJPRIS exkl.moms

BAHCO

HULTAFORS

KAMPANJPRIS exkl.moms

129:-

BAHCO

KAMPANJPRIS exkl.moms

HÄFTPISTOL RAPID 36

160:-

795:-

KAMPANJPRIS exkl.moms

SOLAR

DRAGFJÄDER KATI BLIZ 30M
Dragfjäder 30m Ø3,0mm

PRIS exkl.moms

1566:-

DRAGFJÄDER DOGGER 20M
E-nr 1600182 / EAN 7391375161827

*1600182*
HULTAFORS ELEKTRIKERHAMMARE
El- & listhammare med ergonomiskt handtag. U-formad
slagyta gör det möjligt att arbeta nära tak och hörn utan att
göra märken på omkringliggande ytor. Den raka klysen ökar
åtkomligheten i trånga utrymmen.

PRIS exkl.moms

DRAGFJÄDER DOGGER 25M

E-nr 1624055 / EAN 7391408200400

DRAGFJÄDER DOGGER 10M

*1624055*

E-nr 1600180 / EAN 7391375161803

E-nr 1600183 / EAN 7391375161834

*1600180*

*1600183*

KAMPANJPRIS exkl.moms

380:-

PRIS exkl.moms

128:-

E-nr 1297101151 / EAN 7314150000012

BAHCO

Hylsnyckelsats 33 delar i i mattförkromat kromvanadinstål.
Inklusive 1/4" och 3/8" hylsor.

Parallella specialhärdade käftar med såväl plan- som
rundgrepp. Överlägsen gripvidd. Snabbinställning med
knapp på övre skänkeln. Kan ställas in i 11 olika lägen.
Ergonomiskt utformade handtag för bästa greppkomfort.

E-nr 1623041 / EAN 7314150104024

E-nr 1622046 / EAN 7314150000012

*1623041*

*1622046*

HYLSNYCKELSATS S330

ALLROUND HANDSÅG 350 MM
"Mini-Proffs"-såg för sågning i många olika slags material,
såsom aluminium, plast, laminat och trä . Bra att ha till
hands i verktygslådan. Mycket fintandad/raktandad,
tandspetshärdad, ska inte filas. Skruvat plasthandtag.
Vare nr. 1623604 / EAN 7311518005955

KAMPANJPRIS exkl.moms

615:-

BAHCO

*1623604*
KAMPANJPRIS exkl.moms

80:-

PRIS exkl.moms

POLYGRIPTÅNG ERGO 250 MM

109:-

KAMPANJPRIS exkl.moms

DRAGFJÄDER DOGGER 15M

DRAGFJÄDER DOGGER 30M

E-nr 1600181 / EAN 7391375161810

E-nr 1600184 / EAN 7391375161841

*1600181*

349:-

PRIS exkl.moms

*1600184*

106:-

HellermannTyton

BAHCO

PRIS exkl.moms

154:-

Solar Plus

99:-

BAHCO
VARMLUFTSPISTOL 4500

SPÄRRKOMBINYCKELSATS
Spärrkombinyckelsats med 12 storlekar. Innehåll: 8-9-10-11,
12-13-14-15, 16-17-18-19 mm.
E-nr 1622628 / EAN 7314150117406

*1622628*
KAMPANJPRIS exkl.moms

6

399:-

HYLSNYCKELSATS 94 DELAR
Hylsnyckelsats 94 delar i mattförkromat kromvanadinstål.
Inklusive ½ och ¼ hylsor.

BAHCO BITSSATS 59/S31B
Bitssats med 31 delar. Innehåll: Spår, Phillips, Pozidriv,
TORX®, Insex, bitshållare och hylsadapter 1/4". Fäste: 1/4" .

E-nr 1623029 / EAN 7314150103980

E-nr 1661942 / EAN 7314150325788

*1623029*

*1661942*

KAMPANJPRIS exkl.moms

1495:-

KAMPANJPRIS exkl.moms

Se och köp produkterna online på www.solar.se/verktygskampanj

69:-

E4500 varmluftspistol är bra att använda i trånga utrymmen
där det inte finns spänning. Pistolen passar för att krympa
alla typer av krympprodukter, slang, formgods och
kabelreparationer. Den kan också användas till att böja
och forma PVC rör, kopparrör och för torkning, avfrostning
och färgborttagning. Inklusive gaspatron, reflektor Z2 och
munstycke Z3.

PRESSTÅNG XLHD 0560Q
Pressverktyget är en ratchettång med inbyggd returspärr
för service och underhållsarbeten. Används för isolerade
kabelskor och skarvhylsor 0,5-6,0 mm², med symmetriska
pressuttag.

E-nr 1647540 / EAN 4031026239484

E-nr 1630510 / EAN 5705151023254

*1647540*

*1630510*

KAMPANJPRIS exkl.moms

1429:-

PRIS exkl.moms

Se och köp produkterna online på www.solar.se/verktygskampanj

252:-

7

ELMA INSTRUMENTS

DYMO

DYMO

MÄRKMASKIN DYMO XTL 500 54MM
DYMO® XTL™ 500. Verklighetstrogen förhandsvisning
visar exakt hur etiketterna kommer att se ut när de sätts på
kablar, rör och andra platser. Inbyggda etiketteringsprogram
gör det enkelt att komma igång, och en pekskärm i färg gör
att det går fortare att placera text, streckkoder och bilder
på etiketter. Ett stort utbud av förformaterade etikettmallar
säkerställer optimal formatering som sparar tid.

BM 257 MULTIMETER
Elma BM 257 är en ny minimultimeter som bjuder på två
spännande nya funktioner. Auto Check är en intelligent
funktion som automatisk detekterar och väljer AC- eller DCspänning samt genomgångstest/resistans. Allt du behöver
göra är att slå igång instrumentet och mäta

E-nr 1635257 / EAN 3501178734928

E-nr 4203516 / EAN 5706445410293

*1635257*

*4203516*
KAMPANJPRIS exkl.moms

ELMA INSTRUMENTS

1295:-

PRIS exkl.moms
MÄRKMASKIN DYMO XTL 300 24MM

ELMA INSTRUMENTS

DYMO® XTL™ 300 kit - Märkmaskin för industriella miljöer
med massor av tidsbesparande funktioner som förenklar
märkningsarbetet. Verklighetstrogen förhandsvisning och
färgskärm visar exakt hur etiketterna kommer att se ut.
Inbyggda etiketteringsprogram gör det lätt att komma
igång och förformaterade etikettmallar säkerställer optimal
formatering som sparar tid.

DYMO

5830:-

DYMO

E-nr 1635248 / EAN 3501178734911

*1635248*
PRIS exkl.moms

3498:-

EASYTEST KABELSÖKARE
EASYTEST-setet består av en tonsändare och en induktiv
sökprob som är en enkel och robust trådsökare som löser
problemet med att söka och identifiera kabelinstallationer
även i flerledarkablar. EASYTEST klarar att hitta isolerade
kablar från ett avstånd på 60 cm upp till 15 km! Instrumentet
kan söka och finna kablar, ledarpar, splittade par, ombytta
par, kortslutningar, avbrutna ledare m.m.

DYMO

E-nr 4210469 / EAN 5706445370092

*4210469*
KAMPANJPRIS exkl.moms

1395:-

XTL PERMANENT POLYTEJP 12MM SVART/
VIT
XTL VINYLTEJP 19MM SVART/VIT
E-nr 2941416 / EAN 71701001313

Vinyletiketter är idealiska för nästan all etikettering,
från strukturerade ytor till kablar. Vinyl klarar fukt,
kemikalier och UV-strålning, vilket gör att de är idealiska för märkning både inom- och utomhus.

SOLAR PLUS

*2941416*
Ordinarie pris

AVSTÅNDSMÄTARE SOM MÄTER UPP TILL 35 M
2100X SPÄNNINGSPROVARE
Elma 2100X är en unik spännings-/genomgångstestare för
extra hög säkerhet och med många smarta detaljer. Bl.a.
en lång flexibel ledning, smart fastsättnings av testpinnen
med avstånd så de passar direkt i vägguttaget. Geniala
testspetsar med både 2 och 4mm diameter samt integrerad
skyddshätta med förvaringsfickor för spetsarna.

Professionell laseravståndsmätare tillverkad för att ge
användaren en hög noggrannhet. Den kompakta och smidiga
designen är gjord för inomhusanvändning. Snabbknappar för
addition, subtraktion, Pythagoras, area- och volymuträkningar
gör mätningen snabb och tillförlitlig. De senaste 20 mätningarna
sparas i instrumentet. Levereras med väska och batteri.

E-nr 4201108 / EAN 5706445140060

E-nr 1635206 / EAN 5706445840342

*4201108*

*1635206*

KAMPANJPRIS exkl.moms
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695:-

PRIS exkl.moms

Se och köp produkterna online på www.solar.se/verktygskampanj

1490:-

Permanenta polyesteretiketter med klar yta, vilket gör
att arbetet ser mycket professionellt ut – för märkning av
paneler, planskivor, hyllor, lådor, balkar och andra ytor.
Tillverkade av polyestermaterial och har industriklassat
klister.

XTL VINYLTEJP 12MM SVART/VIT

E-nr 2941401 / EAN 71701001160

E-nr 2941415 / EAN 71701001306

*2941401*

*2941415*

Vinyletiketter är idealiska för nästan all etikettering, från
strukturerade ytor till kablar. Vinyl klarar fukt, kemikalier
och UV-strålning, vilket gör att de är idealiska för märkning
både inom- och utomhus.

Ordinarie pris

Ordinarie pris

SKRUVA UTAN FÖRBORRNING
Vår nya montageskruv gör det möjligt för dig att snabbt och smidigt montera – utan att du
behöver förborra. Skruva direkt i gips och lättbetong utan att varken borra eller plugga tack
vare gängkonstruktionen. Lämplig för uppsättning av klammer eller montageband för kabel.

Läs mer på solar.se/montageskruv

Se och köp produkterna online på www.solar.se/verktygskampanj
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SOLAR PLUS

ELWIS LIGHTING

RAACO

RAACO

RAACO SORTIMENTBOX 80 5x10-15

RAACO VERKTYGSLÅDA 20" PRO

Sortimentbox CarryLite med 15 fack. Försedd med 2
skjutlås och handtag. Väskan är tillverkad i polypropylen (PP)
och locket i polykarbonat (PC).

Professionell verktygsväska med ett stort antal förstärkta fickor med hög
slitstyrka, och ett stort utrymme i väskans fulla längd till stora verktyg samt hård
botten med kraftiga gummifötter som ger höjd på väskan.

E-nr 1636556 / EAN 5733439136310

E-nr 1652352 / EAN 5733439760348

*1636556*

*1652352*

ELWIS PRO S8 FICKLAMPA LED LADDBAR

PANNLAMPA VAQS H1
Pannlampa i VAQS serien (Value Added Quality Standard).
Höljet tillverkad i flygplansaluminium för hög hållbarhet och
låg vikt. Batterifack baktill för jämnare viktfördelsning och
balans. Lampan ger ett ljusflöde på 365 umen Cree LED
chip) och två ljuslägen (100% och 40%) batterier, 3 st AAA
ingår.
E-nr 9451161 / EAN 5703296700009

En stöt och vattentålig (IP klass 65) ficklampa, tillverkad
i flyplansaluminium och med ett ljusflöde på 810 lumen.
Två ljuslägen (810 lm och 175 lm) samt optisk zoom.
Handledsrem och hölster i slitstarkt nylon medföljer.
Uppladdningsbart batteri och laddare för 230V och USB
medföljer. Lampan har en laddindikator, brinntiden är 5
timmar (810 lm) eller 7 timmar (175 lm). Laddtiden är 6-8
timmar.
E-nr 9451153 / EAN 5703296700801

*9451153*
KAMPANJPRIS exkl.moms

699:-

*9451161*
PRIS exkl.moms

238:-

SOLAR PLUS

KAMPANJPRIS exkl.moms

279:-

KAMPANJPRIS exkl.moms

589:-

ELWIS LIGHTING
FICKLAMPA MED ZOOM VAQS S5

PANNLAMPA PRO H2
Pannlampa PRO H2 5W, 420 lumen. Uppladdningsbar med
micro USB. Röd indikeringsdiod i nacken. Ljuskällan möjlig
att fokusera i olika lägen. Justerbar anpassning för bästa
komfort.
E-nr 9451360 / EAN 5703296700054

E-nr 9451058 / EAN 5703296700405

*9451360*
KAMPANJPRIS exkl.moms

VARTA

En stöt och vattentålig (IP klass 65) ficklampa med den
högsta byggkvaliteten tillverkad i flygplansaluminium.
Ljusflöde på 320 lumen (Cree LED chip) och räckvidd upp
till 150 meter. Ficklampan har ett steglöst variabelt optiskt
fokus där ljusstrålen kan varieras från kort och bred till lång
och smal spridning. Batterier ingår samt handledsrem och
hölster i nylon. Lite mindre storlek som går att förvara i jack
eller byxficka.

449:-

VARTA

*9451058*
PRIS exkl.moms

238:-

Scanna verktygskampanjen
med Solars app
Solars mobil-app ger dig mer information än någonsin.
Du kan snabbt bläddra igenom vår produktkatalog,
se produktdetaljer, priser, orderhistorik och favoriter.
Scanna streckkoder, få snabb kontakt med våra
supportfunktioner och enkelt hitta närmsta Solar
Drive-in.

VARTA

Läs mer om Solar Mobile på www.solar.se/app

BATTERI 9V LITHIUM

BATTERI 1,5V LITHIUM AA 4ST/FP

BATTERI 1,5V LITHIUM AAA 4ST/FP

Batteri Lithium 9 V 1200 mAh

Batteri Lithium 1,5 V 2900 mAh AA 4 st/fp

Batteri Lithium 1,5 V 1100 mAh AAA 4 st/fp

E-nr 5315413 / EAN 4008496675265

E-nr 5315415 / EAN 4008496680511

E-nr 5315414 / EAN 4008496680436

*5315413*

*5315415*

*5315414*

KAMPANJPRIS exkl.moms
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75:-

KAMPANJPRIS exkl.moms

50:-

KAMPANJPRIS exkl.moms

Se och köp produkterna online på www.solar.se/verktygskampanj

Android

iPhone

45:Se och köp produkterna online på www.solar.se/verktygskampanj
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SOLAR PLUS
Märktejp PVC
HelaTape Flex 15 tejp finns i en mängd färger. Den är
flexibel och har en god vidhäftningsförmåga. Tejpen är
flamhämmande och passar till alla mekaniska och elektriska
applikationer upp till 600 V.

MÄRKTEJP GRÖN/GUL

Märktejp PVC 15 mm x 10 m Brun

MÄRKTEJP BLÅ

Märktejp PVC 15 mm x 10 m Gul/Grön

E-nr 2989703 / EAN 4031026401706

Märktejp PVC 15 mm x 10 m Blå

E-nr 2989700 / EAN 4031026401690

7:-

*2989703*

*2989700*

E-nr 2989701 / EAN 4031026401638

7:-

*2989701*

PRIS exkl.moms

PRIS exkl.moms

PRIS exkl.moms

MÄRKTEJP VIT

MÄRKTEJP RÖD

Märktejp PVC 15 mm x 10 m Vit

Märktejp PVC 15 mm x 10 m Röd

MÄRKTEJP GRÅ

E-nr 2989702 / EAN 4031026401683

E-nr 2989706 / EAN 4031026401645

*2989702*

*2989706*

7:-

PRIS exkl.moms

PRIS exkl.moms

7:-

Märktejp PVC 15 mm x 10 m Grå
E-nr 2989704 / EAN 4031026401713

*2989704*

7:-

PRIS exkl.moms

7:-

SOLAR PLUS

ELTEJP SVART 19 MM X 20 MM
Eltejp med hög flexibilitet och god vidhäftningsförmåga. Passar för mekaniska och elektriska applikationer upp till 600 V.
Flamresistent.
E-nr 0758400 / EAN 4031026479880

*0758400*

13:-

PRIS exkl.moms

BAHCO
UNIVERSAL KNIV ERGO™
Universalkniv med skjutbart blad utvecklad enligt en
vetenskaplig ERGO process. Enkelt bladbyte. Förvaring av
6 blad i magasin i knivens bakände. Bladet kan ställas i 2
lägen.
E-nr 1624949 / EAN 7314150196869

*1624949*
KAMPANJPRIS exkl.moms

Huvudkontor:
Solar Sverige AB
Gullbergs Strandgata 15
411 04 Göteborg
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www.solar.se

Om du har varit extra snäll i år,
En liten överraskning i din nästa Fastbox du kanske får?
Vi har laddat upp med både mjuka och hårda paket,
Vad du får i din nästa box är det bara tomten som vet!
Under december månad kommer många av våra Fastboxar innehålla en julklapp från någon av våra leverantörer!
Så beställ en Fastbox via app, webbshop eller genom att ringa in din order och spara både pengar och tid
under december månad! När du får din Fastbox så spana efter klistermärket på boxen.
Alla boxar med ett klistermärke på innehåller en extra grej till dig!

105:Behöver du hjälp?
Ring 0771-111 100 eller maila oss på kundcenter@solar.se
Oavsett om du behöver hjälp med att lägga order, få teknisk rådgivning
eller hjälp med returer och reklamationer så finns vi där för dig.
Öppettider: mån-fre 07.00-16.30

Vi förbehåller oss för eventuella tryckfel. Priserna är kampanjpriser för Solars kunder, visas exklusive moms och gäller, om inget annat anges, från 1 december 2018 till och med 15 januari 2019.

MÄRKTEJP BRUN

