
PRODEALS

Met professionele gereedschappen en een persoonlijk advies 
is DCE Holland BV de specialist voor iedere vakman.



Bekijk het complete assortiment op: dceholland.nlPersoonlijk advies nodig? Bel: 088 088 11 88

Scherpsteen voor Gres Ultra.

Ripcut doorslijpschijf voor haakse slijper 
of motorslijper.

Husqvarna WT15 watertank met accu, 15 ltr,
waterdruk 1,1 bar, slanglengte 3m, gewicht 3,9 kg.

LB2 laserbaak met snelspanklem in foudraal.
Geëtste bedrukking voor minimale slijtage van de tekst.

Cube 3-360 Ultimate set
Groene lijnlaser met 3x360 graden 
groene lijn, in koffer, compleet met statief, 
wandklemlift, li-ion accu en lader.

Husqvarna K770 bandenzaag, diameter 300mm, 
geleverd met 2 diamant bladen beton.
     

Gres Ultra S2 diamant blad keramische tegels nat, 
samen ontwikkeld met de grootste fabriek van 
keramische tegels.

2,2 kw 230 V 2800 toeren per minuut. 

Jollycut Diamantzaag 125/22,2 MM 
Gemaakt om hoeken van 45 graden 
te slijpen in tegels.

Alaser cut, asgat 20

€947,- €271,- €59,99

€199,-

300mm €60,90
350mm €67,90

Alustar 100 €2.520,-
Alustar 120 €2.760,-

230mm €119,-
350mm €185,-

€28,50 €59,-

Setprijs €399,-
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Husqvarna S13 Cycloonstofzuiger/ Kwarts
HEPA H13 fijnstoffilter.

Topcon RL-H5A Roterende laser. Bereik 800m. 
Compleet geleverd met handontvanger, accu + 
lader, baakklem en robuuste koffer.

Keeroo 1200A egalisatieschuif, traploos in 
breedte verstelbaar van 120 t/m 210 cm. 

Magnetische wandklem XL.
Betonschop Atlas rood gelakt ½ 0 gehard 
€8,26 p.st, bij afname 10 stuks €7,44 p.st.     

BT Trilstamper BTR60H / Honda GX100 
Werkbreedte 23cm, gewicht 60kg.    

BT Trilplaat  BTPC95H / Honda GX160 
Werkbreedte 50cm, gewicht 95kg, watertank. 

Steekbats Ruhr Brillant 1/4 000, gehard, gepolijst. 
€15,91 p.st, bij afname 10 stuks €15,03 p.st.    

Schopsteel Atlas gebogen. 
Lengtes 95,100,110, 120 cm.
    

Kadeem markeerkrijt.
Kleuren geel, wit, rood, per doos 12 stuks.
    

Wegenbouwbezem Solide Bassine 45 cm 
met ronde kap. Bij afname 10 stuks €7,99 p.st.
    

Harksteel Tauari, 160 x 2,8 cm.
    

€995,- €1.798,-

Vanaf €15,03 Vanaf €7,44

Per doos €3,98Prijs op aanvraag

€1.178,-

€149,-€945,-

€765,- €3,75 €7,99
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Oxxa Handschoen M-Grip, maat 9, 10, 11
per doos 144 paar.

Handschoen PU-Flex, maat 8,9,10,11
per doos 240 paar. 

Recoil kniebeschermers 

De keuze van professionals; een paar zware, 
gewrichtsbeschermende kniebeschermers 
die het risico op knieletsel verminderen. 

Een must voor iedereen die op zijn knieën werkt! 

• Wetenschappelijk bewezen dat de schadelijke 
kniedruk met 76% wordt verminderd 

• De RECOIL ™ ophanging met 6 veren biedt 
onbeperkte bewegingsvrijheid 

• Introductieprijs

Per set €69,95

Per set €72,-

Per paar 

€0,98
Per paar 

€1,15

Fento 200 Pro ergonomische kniebeschermers.  
Aanbevolen door arbo-artsen en fysiotherapeuten. 

De buitenlaag is gemaakt van slijtvast Ethyleen Vinyl 
Acetaat. Zeer groot ergonomisch comfort. 
100% waterdicht, nog comfortabeler en slijtvaster. 
De ademende inlay is nu ook vervangbaar. 

Voorkomt knie- en rugklachten door drukverdeling. De 
brede elastieken zorgen voor een aangenaam gevoel en 
knellen niet af. 

Lichtgewicht: 250 gr. Lengte 26cm.  

Enkele ladder

1x8 €  61,49
1x10  €  89,00
1x12 €115,29
1x14  €130,96
1x19 €200,67

Bekijk ons 
complete 

assortiment op 
dceholland.nl

2-delige schuifladder

2x12 €195,04
2x14  €221,50
2x15 €235,60
2x17  €302,94

3-delige schuifladder

3x8  €211,44

3-delige reformladder

3x8  €218,98
3x10 €259,62
3x12  €302,00



BT-60H Vlindermachine

Specificaties:
• Honda GX-160, 4 takt, benzine, 5.5 pk
• Diameter: Ø 60 cm
• Gewicht: 65 kg
• Standaard geleverd met afwerkbladen en     

voorwerkschijf
• Bladverstelling handmatig
• Door middel van het vrijloopwiel is het mogelijk 

om tot 2 mm van de kant te werken
• Precisie kruis met hoge tolerantie
• 2 jaar garantie op motor en tandwielkast
• Made in EU

Een uiterst betrouwbare machine met een perfect 
resultaat!

Husqvarna AME600 trilnaald
• 600 watt elektromotor
• Pendulum systeem trilnaald ( bekende)
• 25 of 35mm trilslang 1,2,3 meter

Voorbeeld AME 600 met 1 meter 35mm slang 

Hoogfrequent trilnaald AV Turbo 42 Volt
• 5 meter bedieningsslang*
• 10 meter kabel*
• Leverbaar in diameter 38, 42, 52, 58, 65 en 75 mm

* Op verzoek andere lengtes verkrijgbaar.

Hoogfrequent trilnaald met pistoolgreep ErgoTurbo
• 0,7 meter bedieningsslang* 
• 15 meter kabel* 
• Leverbaar in diameter 38, 42, 52, 58 en 65 mm

* Op verzoek andere lengtes verkrijgbaar.

BT-60B Accuvlindermachine

Specificaties:
• 1.2KW elektromotor
• 25.9 Volt Li-Ion accu 62,4 Ah
• Oplader
• 60 cm werkbreedte
• Gewicht 68 KG
• Werkt 1 tot 3 uur op 1 accu (afhankelijk van 

materiaal)

Afwerkspanen

Specificaties:
• Honda GX25 Benzinemotor
• Frequentie 9500 VPM
• Gewicht 16 kg
• Getrokken aluminium blad
• Bladlengte: 150, 200, 250 of 300cm
• Incl. 3 verlengstokken, geeft reikwijdte van 5.5m
• Actieprijs! Voorbeeld de 200cm afwerkspaan 

Persoonlijk advies nodig? Bel: 088 088 11 88 Bekijk het complete assortiment op: dceholland.nl

€5.250,-
Extra accu €995,-

Actieprijs €1.200,-

Voorbeeld €696,-

Voorbeeld €649,-

Voorbeeld 58mm  

€659,-
Voorbeeld 58mm 

€679,-
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CEE Verlengkabel IP44, 400V H07RN-F/5G2,5MM 
16 A met fase wisselaar, zelf sluitende koppeling.
• 10 meter €  41,50
• 25 meter €  91,20
• 50 meter €171,00
32 A prijzen op aanvraag

Projahn Rocket 5, 7-delige 
betonboorset in stevige Mambo Box.
Diameter 5-6-8 x 110mm
Diameter 6-8-10-12 X1 60mm

Projahn Rocket 5, 40-delige 
betonborenset in stevige metalen koffer.
5 x 6 x110mm / 6-8-10-12 x 160mm
8-10-12 x 210mm

Projahn universele doppenset 3-delig
Voor het aan- en losdraaien van bouten, 
moeren vleugelmoeren en haken.

In de maten
¼”- 6-14mm
3/8” 9-21mm
½”  11-32mm

Projahn mini bitbox en 
doppenset/ dopsleutelset 1/4”, 
compacte set met verschillende 
dopsleutels, kleurgecodeerde 
bits: sleuf, kruiskop, torx, 
geschikt voor vrijwel elke 
toepassing, 38-delig.

Spanbanden
• 8m lengte
• 5 ton
• 50mm breedte
• volle doos (8 stuks)
Prijs p.st. bij afname volle doos  
  

Verlengkabel IP44, 230 V H07RN-F/3G 1,5MM
• Met Schucko stekker en koppeling 25m €35,77
• Met Schucko stekker en koppeling 50m €69,00
    

Ladderklem voor dakdragers
• Vast in 5 seconden met 1 hand
• Voor veilig en professioneel vervoer van ladders op dakdragers
• Draagarm uit hoogwaardig glasvezelversterkt kunststof
• Brede RVS haak, past op dakdragers tot 70mm
• Afsluitbaar d.m.v. sleutel, wordt geleverd met 2 sleutels
• Made in EU
• TÜV & GS gekeurd
• Traploos bedienbaar d.m.v. hendel. Eenvoudiger, sneller en effectiever!
   

Kabelhaspel 40 meter H07RN-F 3G1,5  €  70,93
Kabelhaspel 25 meter H07RN-F 3G2,5  €  70,93
Kabelhaspel 40 meter H07RN-F 3G2,5  €108,00
  

Projahn blikschaar voor 
montage op accu-power tool.

Knipt staal tot 0,8mm en 
roestvaststaal tot 0,6mm.

Projahn Rocket 5 boor met vaste stop.

DIA      L1        L2    Plug dia  Prijs
8,0 113 27    M6/ 25mm  €13,47 
8,0 119 33    M6/ 30mm  €13,98 
10,0 113 27    M8/ 25mm  €14,42 
10,0 119 33    M8/ 30mm  €14,86 
10,0 130 44    M8/ 40mm  €15,35 
12,0 116 27    M10/ 25mm €17,98 
12,0 133 44    M10/ 40mm €18,60 
15,0 116 27    M12/ 25mm €21,81 
15,0 144 55    M12/ 50mm €22,57 

Projahn knabbelschaar voor 
montage op accu-powertool.

Knipt tot 1.0mm staal en tot 
0,8mm roestvaststaal.

€61,90

€49,50

€7,95

€199,-

€40,70

€46,90

€49,50

Vanaf €70,93

Vanaf €41,50

Vanaf €35,77

Setprijs €69,95



ZIJN UW ARBEIDSMIDDELEN 
PERIODIEK GEKEURD?
Keuren klimmaterieel, hijsmiddelen en valbeveiliging

Volgens de ARBO-wetgeving bent u als werkgever (of zzp’er) verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving. 
Alle gereedschappen en arbeidsmiddelen dienen jaarlijks, door een deskundige, te worden gecontroleerd en 
geïnspecteerd. Hieronder vallen ook het klimmaterieel, de hijsmiddelen en de valbeveiligingen.

DCE Holland is officieel bevoegd om klimmaterieel, hijsmiddelen en valbeveiligingen te keuren. Onze onafhankelijke 
en deskundige keurmeesters komen de keuring bij u op locatie uitvoeren.

Wat kunnen wij voor u keuren?

Ladders, trappen en rolsteigers

Hijskettingen, hijskabels, hijsbanden, schalmen, sluitingen, wartels, samenstellen, hijsklemmen, grijpers, 
hydraulische werkplaatskranen, hydraulische en mechanische vijzels, pallettrucks, pompwagens, magnetisch, vacuüm 
hijsgereedschap, hijsmagneten, hijsjukken, personen werkbakken, handtakels, loopkatten, kettingen en heftafels

Harnasgordels, veiligheidsharnassen, karabijnhaken, veiligheidshaken, lijnklemmen, valstopapparaten (band/ staalkabel), 
mobiele ankerpunten, positioneringslijnen

Aantoonbaar veilig

Tijdens de inspectie bekijkt de keurmeester o.a. of er slijtage, vervorming en scheurvorming is opgetreden. Voldoen 
de materialen/ gereedschappen aan de wettelijke normen, dan worden deze voorzien van een keuringssticker. Na de 
keuring ontvangt u een keuringsrapport waarmee u kunt aantonen, dat u uw verplichting t.a.v. de ARBO-wetgeving 
nakomt. Bovendien geeft het ook nog eens een extra veilig gevoel aan iedereen die met de materialen werkt.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het keuren van gereedschappen? Of wilt u direct een vrijblijvende prijsopgave ontvangen? 
Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag!

DCE Holland BV  |  088 - 088 11 88  |  info@dceholland.nl  |  dceholland.nl

Alle prijzen zijn excl. btw en excl. verzendkosten, prijswijzigingen zijn voorbehouden.


