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Matthys is dé specialist in direkte verkoop van unieke gereedschappen voor de oldtimerrestaurateur. Matthys levert in heel 
Europa zowel aan de professionele gebruiker als aan de particulier, en dit tegen scherpe nettoprijzen. We zijn reeds meer 
dan 25 jaar trouwe standhouder op diverse internationale oldtimerbeurzen. Ons team zoekt steeds naar nieuwe produkten 
en machines die u helpen in het restaureren en onderhouden van uw oldtimer. Op onze webshop vindt u gedetailleerde 
info, foto’s en video’s met oplossingen voor uw restauratievragen. Matthys biedt u een ruim aanbod, van betaalbaar voor de 
hobbyist tot topkwaliteit voor de veeleisende vakman. We zijn niet enkel een webwinkel, u bent eveneens van harte welkom 
in onze grote showroom (1200 m2) waar u alle producten kunt vergelijken alvorens uw keuze te maken. Het merendeel van 
onze producten is uit voorraad leverbaar. Ons competent team helpt u graag bij de realisatie van uw project.

Matthys is Oldtimer Qualified Member van de Belgian Historic Vehicle Association. 
 

Additief voor benzine . . . . . . . . .266
Assteunen . . . . . . . . . . . . . . . . .188
Autoafstoffer Nénette  . . . . . . . .281
Autohoezen . . . . . . . . . . . . . . . .278
Autoliften . . . . . . . . . . . . . . . . . .164
Autoschade herstelset . . . . . . . .193
Autoverzorging  . . . . . . . . . . . . .268
Bandenmonteermachine . . . . . .191
Bandenschoenen. . . . . . . . . . . .190
Bandschuurmachine . . . . . . . . .131
Bankschroeven . . . . . . . . . . . . .134
Batterij opladers  . . . . . . . . . . . .288
Batterijschakelaars  . . . . . . . . . .288
Bekleding . . . . . . . . . . . . . . . . . .163
Bevestigingspinnen Cleco . . . . .106
Boord- en lijstmachines . . . . . . . .92
Brandstofleidingen . . . . . . . . . . .163
Buigmachine . . . . . . . . . . . . . . .128
Buizenplooier . . . . . . . . . . . . . . .129
Bullseye pick . . . . . . . . . . . . . . .101
Combinatiemachine 3 in 1 . . . . .120
Compressoren . . . . . . . . . . . . . . .76
Conische boorset  . . . . . . . . . . .132
Crossmoto lift  . . . . . . . . . . . . . .234
Curve template  . . . . . . . . . . . . . .83
Deuren demontage hulp . . . . . .193
Deurpin verwijder tool . . . . . . . .193
Dichtingspapier . . . . . . . . . . . . .191
Draadborstels  . . . . . . . . . . . . . .244
Druppelladers  . . . . . . . . . . . . . .289
Dwarsbalkadapter . . . . . . . . . . .189
Elektriciteit auto/moto  . . . . . . . .200
Engels wiel  . . . . . . . . . . . . . . . . .79
Gereedschapskisten . . . . . . . . . .38
Gereedschapswagens . . . . . . . . .34
Glanskatoen Ouator  . . . . . . . . .266
Hamers carrosserie . . . . . . . . . . .98
Hamers professioneel . . . . . . . . .98
Handgereedschap . . . . . . . . . . . .40
Handscharen . . . . . . . . . . . . . . .109
Handschoenen nitrile . . . . . . . . .280
Haspels . . . . . . . . . . . . . . . . . . .176
Heftafel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .214
Hijsportaal . . . . . . . . . . . . . . . . .213
Hoekklem. . . . . . . . . . . . . . 124,125
HVLP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147
Inductieverwarmer . . . . . . . . . . .210
inrijklem moto  . . . . . . . . . . . . . .232
Isolatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159
Kantelbruggen . . . . . . . . . . . . . .178
Knabbelschaar. . . . . . . . . . . . . . 111
Kogellagerpers  . . . . . . . . . . . . .133
Kolomboormachine . . . . . . . . . .132
Kriks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .189
Laagdiktemeter . . . . . . . . . . . . .158
Las apparaten . . . . . . . . . . . . . .122
Lasclips . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124
Lashandschoenen . . . . . . . . . . .125
Lashelm . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123
Lasschort . . . . . . . . . . . . . . . . . .125
Lastafels  . . . . . . . . . . . . . . . . . .125
LED verlichting  . . . . . . . . . . . . .200
Metaalbandzaag . . . . . . . . . . . .132
metaalpers . . . . . . . . . . . . . . . . .126
Motoheftafels . . . . . . . . . . . . . . .218
Motolift mini . . . . . . . . . . . . . . . .234

Uitdeuktassen . . . . . . . . . . . . . . .99
Uitlaatgasafzuiging  . . . . . . . . . .175
Ultrasoon reinigers  . . . . . . . . . .198
Velgenroller . . . . . . . . . . . . . . . . .53
Verf Novol . . . . . . . . . . . . . . . . .135
Verf toebehoren . . . . . . . . . . . . .148
Verfstandaard  . . . . . . . . . . . . . .157
Verfturbine . . . . . . . . . . . . . . . . .147
Versnellingsbak krik . . . . . . . . . .213
Vertinnen . . . . . . . . . . . . . . . . . .143
Verzettang . . . . . . . . . . . . . . . . .108
Vijlen - naald . . . . . . . . . . . . . . . 211
Vijlen Carrosserie  . . . . . . . . . . . .99
Vingerzetbanken . . . . . . . . . . . . 116
Werkplaatskranen . . . . . . . . . . .215
Werkplaatsmeubel . . . . . . . . . . . .10
Werkplaatspers . . . . . . . . . . . . .216
Werktafel . . . . . . . . . . . . . . . . . .195
Werktafel met olieopvang . . . . .195
Wiel dollies  . . . . . . . . . . . . . . . .186
Witte bandenverf . . . . . . . . . . . .190
Zandzakken leder . . . . . . . . . . .104
Zeemvellen . . . . . . . . . . . . . . . .280
Zeemvelwringer . . . . . . . . . . . . .280

MERKEN

ABAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
AUTOSOL . . . . . . . . . . . . . . . . .276
AUTOVIP . . . . . . . . . . . . . . . . . .182
BELGOM . . . . . . . . . . . . . . . . . .247
BESSEY  . . . . . . . . . . . . . . . . . .109
BOXO  . . . . . . . . . . . . . . . . . .37, 40
CASTROL . . . . . . . . . . . . . . . . .286
CLECO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
CREUSEN . . . . . . . . . . . . . . . . .239
DINITROL . . . . . . . . . . . . . . . . .145
DURA-BLOCK . . . . . . . . . . . . . .150
FERTAN  . . . . . . . . . . . . . . . . . .277
GUNSON . . . . . . . . . . . . . . . . . .204
HOBBYBLASTERS . . . . . . . . . . .60
INDASA . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152
KNIPEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109
LASERCAR . . . . . . . . . . . . . . . .202
MARVEL OIL . . . . . . . . . . . . . . .287
MECH-MATE . . . . . . . . . . . . . . .174
MECHAMMER . . . . . . . . . . . . . . .84
MEGUIAR’S . . . . . . . . . . . . . . . .268
METALINO  . . . . . . . . . . . . . . . .245
MILLERS OILS . . . . . . . . . . . . .282
NEDERMAN . . . . . . . . . . . . . . .176
NENETTE . . . . . . . . . . . . . . . . .281
NI-KIT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .238
NOVOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134
PEDDINGHAUS  . . . . . . . . . . . .100
RESTOM . . . . . . . . . . . . . . . . . .246
SKAT BLAST . . . . . . . . . . . . . . . .42
TAMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108
TECMATE . . . . . . . . . . . . . . . . .289
TELWIN . . . . . . . . . . . . . . .122, 288
THOR HAMMER . . . .101, 104, 189
TIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . .194, 281
VHT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144
WDW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166

Motomover. . . . . . . . . . . . . . . . .236
Motorblok standaard . . . . . . . . .214
Motordragers . . . . . . . . . . . . . . .214
Motowielklem . . . . . . . . . . . . . . .231
Olie lekplaten . . . . . . . . . . . . . . .194
Olie-aflaat systeem . . . . . . . . . .194
Oliën  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .282
Onderdelenrack . . . . . . . . . . . . .157
Onderdelenreinigers . . . . . . . . .196
Paddock stand . . . . . . . . . . . . . .236
Pijpuitklinker  . . . . . . . . . . . . . . .129
Plaatbewerkingsstation . . . . . . . .82
Plaatscharen . . . . . . . . . . . 110,112
Planeerhamer . . . . . . . . . . . . . . .86
Plooibank . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Poliermachines . . . . . . . . .258, 273
Polijstkit . . . . . . . . . . . . . . . . . . .242
Polijstmolens . . . . . . . . . . . . . . .238
Polijstmotor . . . . . . . . . . . . . . . .243
Polijstpasta’s . . . . . . . . . . . . . . .241
Polijstschijven . . . . . . . . . . . . . .240
Polijstschijven schraper . . . . . . .240
Polijstvilten. . . . . . . . . . . . . . . . .243
Ponsset manueel . . . . . . . . . . . .133
Ponstang . . . . . . . . . . . . . . . . . .108
Power hammer  . . . . . . . . . . . . . .84
Radius linialen . . . . . . . . . . . . . . .83
Ringroller . . . . . . . . . . . . . . . . . .129
Roestomvormer . . . . . . . . . . . . .277
Rolbed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .188
Rolkruk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .188
Rolmachine . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Rubberen steunblokken  . . . . . .187
Rubbers voor auto’s  . . . . . . . . .162
Satineer schijven . . . . . . . . . . . .243
Satineerdollies . . . . . . . . . . . . . .243
Schroefdraad reparatieset . . . . .212
Schuurblokken . . . . . . . . . . . . . .150
Schuurkits . . . . . . . . . . . . . . . . .242
Schuurmachine . . . . . . . . . . . . .154
Schuurmolen . . . . . . . . . . . . . . .244
Skat Blast straalkabine . . . . . . . .44
Skat Blast toebehoren / onderdelen 52
Smeerputten . . . . . . . . . . . . . . .173
Soda straalkabines . . . . . . . . . . .50
Soda stralen Hobbyblasters  . . . .63
Sokkel metaalbewerking . . . . . .103
Spatbord beschermdoek . . . . . .193
Spatbord herstellingswerktuig . .192
Spotblasters pistolen . . . . . . . . . .65
Standaard voor assen . . . . . . . .192
Standaard voor carrosserie . . . .192
Stofafzuigingen Skat Blast  . .43, 49
Straaldrukketels . . . . . . . . . . . . . .60
Straalhelm . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
Straalkabines Hobbyblasters . . . .68
Straalmiddelen. . . . . . . . . . . . . . .58
Strek- en stuikmachine . . . . . . . .90
Stroboscoop  . . . . . . . . . . . . . . .206
Stroomonderbreker . . . . . . . . . .289
Sweeps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
Tangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108
Tankrestauratie kits . . . . . . . . . .247
Toebehoren Hobbyblasters . .64, 67
Trailer voor auto’s . . . . . . . . . . .237
Trailers voor moto’s . . . . . . . . . .236

DISCLAIMER:
Prijzen, technische kenmerken, foto’s, teksten en kleuren van de producten 
zijn louter informatief en kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaand bericht. 
Elke reproductie vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van 
Matthys Quality Equipment bvba. Onder voorbehoud van druk, schrijffouten 
en prijswijzigingen. Kijk op www.matthys.net voor de juiste prijzen.

MATTHYS Quality Equipment bvba
HR. Kortrijk: 98.581
BTW Nr.: BE 0420.864.588
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 NEDERLANDS - FRANÇAIS - DEUTSCH - ENGLISH

INFO  
0032 / 56 77 31 00
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Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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BESTELLEN
Via internet: www.matthys.net

Via E-mail: info@matthys.net

Telefonisch: 0032 56 77 31 00
Telefonisch van maandag tot vrijdag. 
8.45-12.15 / 13.00-17.15 u
Vanuit België: 056 77 31 00
Buiten België: 0032 56 77 31 00

Per fax: 0032 56 77 45 00
Fax ons uw bestelling.

Op beurzen in België, Frankrijk en 
Duitsland
Bekijk de beursdata en aanwezigheid op onze 
website www.matthys.net.

In onze showroom (1200 m2) te VICHTE
Ma - Do  08:45 - 12:00 en 13:00 - 17:15 
Vrijdag   08:45 - 12:00 en 13:00 - 17:30 
Gesloten op zaterdag  1 x per maand open op zaterdag-
  voormiddag: zie www.matthys.net 
Gesloten op zondag

OPHALEN OF OPSTUREN: AAN U DE KEUZE

Snelle levering in heel Europa

Ruime voorraad - magazijn 20000 m²

Beste verhouding prijs / kwaliteit

Mail ons uw bestelling op info@matthys.net

Afhaalmagazijn & grote nieuwe showroom

Gegarandeerde dienst na verkoop

Meer dan 30 jaar ervaring

Reeds meer dan 30 jaar uw partner 
in restauratieproducten.

4 Talen: Nederlands, Frans, Duits en Engels
Surf via uw PC, tablet of smartphone.
Ons volledig gamma steeds up-to-date.
Voorraad informatie.
Eenvoudig bestellen, met of zonder account.
Veilige betalingsmogelijkheden.

Volg ons video kanaal
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grote showroom.

OPENINGSUREN SHOWROOM VICHTE
Maandag - Donderdag: 08u45 - 12u00 en 13u00 - 17u15
Vrijdag:    08u45 - 12u00 en 13u00 - 17u30
Zaterdag en Zondag:  Gesloten
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Scan de QR code of surf naar: 
https://www.matthys.net/nl/google_visit_nl

Virtueel bezoek aan onze showroom te Vichte.
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Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.

WERKPLAATS

Strek- en stuikmachines

Engelse wielen

Power hammer

Buigmachines en 
buizenplooiers

Plaatbewerking 
handgereedschap

Planeerhamers

Kolomboormachine

Rolmachines

Combinatiemachines snijden - 
plooien - rollen

Scharen

Lassen

Knabbelscharen

Zetbanken - plooibanken

Plaatbewerking tangen

Boord- en lijstmachines

SKAT BLAST
straalkabines

SKAT BLAST
soda stralen

Straalmiddelen

HOBBYBLASTERS
straalketels

HOBBYBLASTERS
straalkabines

Compressoren

METAAL

LAKKEN
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Verf toebehoren Rubbers en bekleding

HVLP Verfturbine

NOVOL verven

Werkplaatsmeubels

HOBBYBLASTERS
soda stralen

Spuitstandaarden

STRALEN

Gereedschapswagens en tools

Guillotinescharen

Isolatie
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164

174

178

186

198

204

214

200

188

192

194

215

216

218

238 244

246

268

276

278

280

282

286

288

PRO
COLLECTION

240

196

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.

AUTO - MOTO - WERKPLAATS

POLIJSTEN

RESTAURATIE- EN ONDERHOUDSPRODUCTEN
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Ultrasoonreinigers

GUNSON

Werkplaatskranen

Persen

Moto liften & toebehoren

Versnellingsbak crics, 
motorblok standaarden

Autohefbruggen

MECH-MATE smeerputten

Mobiele kantelbruggen

Jack Dollies

Body work

Assteunen & autokrikken

Auto elektriciteit en LED

Onderdelenreinigers

Slijpmachines

Polijstkits en toebehoren

RESTOM

MEGUIARS /  BELGOM

Autohoezen

Universele autoverzorging

MILLERS oliën

AUTOSOL CASTROL Classic oliën

Batterijladers en -onderhoud

MATTHYS PRO Collection
Producten die aangeduid zijn met dit logo worden door ons aangeraden aan de 
professional. Door hun robuste constructie en onderdelen die vervaardigd zijn 
uit hoogwaardige materialen, zijn ze uitermate geschikt om te gebruiken in een 
professionele omgeving.

Olie aflaat systemen

Polijstmolens
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WERKPLAATSMEUBELS IMOLA SERIE
Bent u op zoek naar een hoogwaardige en veelzijdige werkplaatsinrichting? Dan bent u bij Matthys aan het juiste adres! Dit zowel 
als professioneel of hobbyist.  De oplossingen die we bieden om van uw werkplaats een georganiseerde werkplaats te maken zijn 
een absolute aanrader.

Uw werkplaats omtoveren tot een georganiseerde plek met een professionele look is niet langer een dure droom. U kan bij ons 
terecht voor een compleet gamma aan werkplaatsmeubels en gereedschapswagens met een hoge kwaliteit voor een aantrekkelijke 
prijs.

Alle complete werkplaatsmeubels worden samengesteld uit gelaste modules die elk apart verpakt aangeleverd worden. De keuze 
van vooraf gelaste modules zorgt voor de professionele stevigheid en dus ook een hoge kwaliteit. Alle werkplaatsmeubels zijn ge-
poederlakt in een korrel-structuurverf, dit zorgt voor een cleane vakkundige afwerking (niet blinkend).

We lichten graag enkele zaken uit die het verschil maken voor de keuze die u maakt met deze 
hoogwaardige werkplaatsmeubels.

Alle bovenkasten zijn voorzien van dub-
bele gasveren.

Alle schuiven zijn voorzien van 
kogellager geleiders.

Alle modules kunnen afzonderlijk 
afgesloten worden met één en dezelfde 

sleutel.

Alle draaideurkasten zijn voorzien van 
magneetsluiting.

De kasten zijn onderaan voorzien van 
afwerkingsplinten.

Alle vaste onderkasten kunnen 100% 
waterpas afgeregeld worden door 

afzonderlijke hoekregelingen.
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GSW-COMBI-02
€ 1648,76

€ 1995,00

3240 mm500 mm

1950 mm

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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Bovenkastjes met gasveren
668 x 280 x 338 mm

Grote zijkasten met 4 legplanken
Deuren met slot
600 x 458 x 1880 mm

Ladekast met 4 schuiven
Centraal slot
Voorzien van matjes
668 x 458 x 825 mm
1 x 569x400x75 mm
1 x 569x400x154 mm
2 x 569x400x233 mm

Kast met dubbele deur
Met 1 legplank
668 x 458 x 825 mm

Ladekasten met 5 schuiven
Centraal slot
Voorzien van matjes 
668 x 458 x 825 mm
1 x 569x400x75 mm
4 x 569x400x154 mm

Ophangborden 
9,6mm vierkante gaatjes
668 x 338 x 20 mm 

Werkblad 35 mm MDF

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

WERKPLAATSMEUBEL L3240 x D500 x H1950 mm
GSW-COMBI-02
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GSW-COMBI-06
€ 1070,24

€ 1295,00
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2040 mm500 mm

1950 mm

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.

G
A

R
A

G
EU

IT
R

U
ST

IN
G

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Ladekasten met 7 schuiven
Centraal slot. Voorzien van matjes
680 x 500 x 835 mm
5- 569x 410 x 75 mm
2- 569 x 410 x 154 mm

Bovenkastjes met gasveren
680 x 280 x 338

Ophangborden voorzien van 9,6mm vierkante gaatjes
680 x 337 x18 mm

WERKPLAATSMEUBEL L2040 X D500 X H1950 MM
GSW-COMBI-06
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GSW-COMBI-05
€ 1235,54

€ 1495,00

1

2

3

4

5

6
1

2 3 4

5 6

1960 mm
500 mm

1950 mm

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.

G
A

R
A

G
EU

ITR
U

STIN
G

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Bovenkastjes met gasveren
680 x 280 x 338 mm

Grote zijkasten met 4 legplanken
Deuren met slot
600 x 500 x 1890 mm

Ladekast met 7 schuiven
Centraal slot
Voorzien van matjes
680 x 500 x 835 mm
5- 569x 410 x 75 mm
2- 569 x 410 x 154 mm

Meubel met uitneembare vuilnisbak en 
afroller.
680 x 500 x 835 mm

Ophangborden
9,6 mm vierkante gaatjes
680 x 337 x18 mm
 Werkblad 38 mm MDF

WERKPLAATSMEUBEL  L1960 x D500 x H1950 mm
GSW-COMBI-05
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GSW-COMBI-03
€ 1483,47

€ 1795,00

1

2

3

4

5

6

7

1

2 3 4

5 6 7

2640 mm500 mm

1950 mm

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Bovenkastjes met gasveren
680 x 280 x 338 mm

Grote zijkasten met 4 legplanken
Deuren met slot
600 x 500 x 1890 mm

Ladekast met 4 schuiven
Centraal slot
Voorzien van matjes
680 x 500 x 835 mm
1- 569 x 410 x 73 mm
1- 569 x 410 x 152 mm
2- 569 x 410 x 231 mm

Rolwagen met 6 laden
666 x 458 x 875 mm
4- 569 x 400 x 75 mm
2- 569 x 400 x 154 mm

Kast met dubbele deur
Centraal slot
680 x 500 x 835 mm

Ophangborden 
9,6 mm vierkante gaatjes
680 x 337 x18 mm

Werkblad 38 mm MDF

WERKPLAATSMEUBEL L2640 x D500 x H1950 mm
GSW-COMBI-03

G
A

R
A

G
EU

IT
R

U
ST

IN
G
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2 3 4

5 6 7 18 910

11

GSW-COMBI-34
€ 3136,36

€ 3795,00

4140 mm

2100 mm

1950 mm

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.

G
A

R
A

G
EU

ITR
U

STIN
G

Bovenkastjes met gasveren
680 x 280 x 338 mm

Grote zijkasten met 4 legplanken
Deuren met slot
600 x 500 x 1890 mm

Ladekast met 4 schuiven
Centraal slot
Voorzien van matjes
680 x 500 x 835 mm
1- 569 x 410 x 73 mm
1- 569 x 410 x 152 mm
2- 569 x 410 x 231 mm

Rolwagen met 6 laden
666 x 458 x 875 mm
4- 569 x 400 x 75 mm
2- 569 x 400 x 154 mm

Kast met dubbele deur
Centraal slot
680 x 500 x 835 mm

Ophangborden voorzien van
9,6 mm vierkante gaatjes
680 x 337 x18 mm

Werkblad 38 mm MDF

Ladekast met 7 schuiven
Centraal slot
Voorzien van matjes
680 x 500 x 835 mm
5- 569x 410 x 75 mm
2- 569 x 410 x 154 mm

Hoekkast
Met 1 legplank
800 x 800 x 895

Meubel met uitneembare 
vuilnisbak en papierafroller.
680 x 500 x 835 mm

Hoekkast bovenaan

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

WERKPLAATSMEUBEL L4140 X D2100 X H1950 MM
GSW-COMBI-34
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2 3 4

5 6 78 9 1

GSW-COMBI-35
€ 2685,95

€ 3250,00

4600 mm

500 mm

1950
mm

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.

G
A

R
A

G
EU

IT
R

U
ST

IN
G

Bovenkastjes met gasveren
680 x 280 x 338 mm

Grote zijkasten met 4 legplanken
Deuren met slot
600 x 500 x 1890 mm

Ladekast met 4 schuiven
Centraal slot
Voorzien van matjes
680 x 500 x 835 mm
1- 569 x 410 x 73 mm
1- 569 x 410 x 152 mm
2- 569 x 410 x 231 mm

Rolwagen met 6 laden
666 x 458 x 875 mm
4- 569 x 400 x 75 mm
2- 569 x 400 x 154 mm

Kast met dubbele deur
Centraal slot
680 x 500 x 835 mm

Ophangborden voorzien van
9,6 mm vierkante gaatjes
680 x 337 x18 mm

Werkblad 38 mm MDF

Ladekast met 7 schuiven
Centraal slot
Voorzien van matjes
680 x 500 x 835 mm
5- 569x 410 x 75 mm
2- 569 x 410 x 154 mm

Meubel met uitneembare vuilnisbak en 
papierafroller.
680 x 500 x 835 mm

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

WERKPLAATSMEUBEL L4600 X D500 X H1950 MM
GSW-COMBI-35



17

500 mm

1950
mm

6600 mm

1

1

2 3 4

5 6
7

8
8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

GSW-COMBI-365
€ 3718,18

€ 4499,00

8

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.

G
A

R
A

G
EU

ITR
U

STIN
G

Bovenkastjes met gasveren
680 x 280 x 338 mm

Grote zijkasten met 4 legplanken
Deuren met slot
600 x 500 x 1890 mm

Ladekast met 4 schuiven
Centraal slot
Voorzien van matjes
680 x 500 x 835 mm
1- 569 x 410 x 73 mm
1- 569 x 410 x 152 mm
2- 569 x 410 x 231 mm

Rolwagen met 6 laden
666 x 458 x 875 mm
4- 569 x 400 x 75 mm
2- 569 x 400 x 154 mm

Kast met dubbele deur
Centraal slot
680 x 500 x 835 mm

Ophangborden voorzien van
9,6 mm vierkante gaatjes
680 x 337 x18 mm

Werkblad 38 mm MDF

Ladekast met 7 schuiven
Centraal slot
Voorzien van matjes
680 x 500 x 835 mm
5- 569x 410 x 75 mm
2- 569 x 410 x 154 mm

Meubel met uitneembare vuilnisbak en 
papierafroller.
680 x 500 x 835 mm

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

WERKPLAATSMEUBEL L6600 X D500 X H1950 MM
GSW-COMBI-365
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1

2

3

4

5

6

7

8

1

2 3 4

5 6 78

GSW-COMBI-3DD
€ 1900,00

€ 2299,00

3550 mm

500 mm

1950
mm

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.

G
A

R
A

G
EU

IT
R

U
ST

IN
G

Bovenkastjes met gasveren
680 x 280 x 338 mm

Grote zijkast met 4 legplanken
Deuren met slot
600 x 500 x 1890 mm

Ladekast met 4 schuiven
Centraal slot
Voorzien van matjes
680 x 500 x 835 mm
1- 569 x 410 x 73 mm
1- 569 x 410 x 152 mm
2- 569 x 410 x 231 mm

Rolwagen met 6 laden
666 x 458 x 875 mm
4- 569 x 400 x 75 mm
2- 569 x 400 x 154 mm

Kast met dubbele deur
Centraal slot
680 x 500 x 835 mm

Ophangborden voorzien van
9,6 mm vierkante gaatjes
680 x 337 x18 mm

Werkblad 38 mm MDF

Grote zijkast met dubbele deur
Met 4 legplanken
Afsluitbaar
910 x 500 x 1890 mm

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

WERKPLAATSMEUBEL L3550 X D500 X H1950 MM
GSW-COMBI-3DD
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1

2

3

4

5

6

7

1

2 3 4

5 6 7

2870 mm

500 mm

1950
mm

GSW-COMBI-5DD
€ 1652,07

€ 1999,00

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.

G
A

R
A

G
EU

ITR
U

STIN
G

Bovenkastjes met gasveren
680 x 280 x 338 mm

Grote zijkast met 4 legplanken
Deuren met slot
600 x 500 x 1890 mm

Ladekast met 7 schuiven
Centraal slot
Voorzien van matjes
680 x 500 x 835 mm
5- 569x 410 x 75 mm
2- 569 x 410 x 154 mm

Meubel met uitneembare vuilnisbak en 
papierafroller.
680 x 500 x 835 mm

Ophangborden voorzien van
9,6 mm vierkante gaatjes
680 x 337 x18 mm
 Werkblad 38 mm MDF

Grote zijkast met dubbele deur
Met 4 legplanken
Afsluitbaar
910 x 500 x 1890 mm

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

WERKPLAATSMEUBEL L2870 x D500 x H1950 mm
GSW-COMBI-5DD
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20040 - € 123,93 € 149,95

20041 1360 € 131,41 € 159,00

20042 2040 € 164,46 € 199,00

GSW-DD
€ 466,97

€ 565,00

910 mm
500
mm

1950
mm

GSW-SD
€ 329,75

€ 399,00

GSW-00-06
€ 314,01

€ 379,95

600 mm500 mm

1950 mm

670 mm

880 mm

460 mm

GSW-FULL-CORNER
€ 557,85

€ 675,00

20038
€ 65,29

€ 79,00

615
mm

1000 mm

20039
€ 57,02

€ 68,99

GSW-TOP-BOX
€ 62,78

€ 75,95

680 mm280 mm

340 mm

20048 900 € 6,57 € 7,95

20049 1200 € 9,50 € 11,50

20033 1890 € 12,38 € 14,98

1950
mm

750 mm 250 mm250 mm

800
mm

420 mm
500 mm500 mm

800
mm

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.

G
A

R
A

G
EU

IT
R

U
ST

IN
G WERKBLAD MET INOX BEKLEDING

Artikel Lengte
mm

Modules BTW ex. BTW incl.

Hoek

2

3

WERKPLAATSKAST 

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Grote zijkast met dubbele deur
Met 4 instelbare legplanken. Afsluit-
baar. 

WERKPLAATSKAST 
Grote zijkast met enkele deur
Met 4 instelbare legplanken. Afsluit-
baar. 

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Rolwagen met 6 laden
666 x 458 x 875 mm
4- 569 x 400 x 75 mm
2- 569 x 400 x 154 mm

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

GEREEDSCHAPSWAGEN

WERKPLAATSKAST 

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Hoekelement

GEREEDSCHAPSWAND 
Gereedschapswand 1000 X 615 MM

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

VERLICHTINGSET
Complete verlichtingsset met 3 LED 
lampen, kabels en adapter.

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

MODULE
Bovenkast

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Artikel Lengte
mm

BTW ex. BTW incl.

STEUNDERS
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GSW-00-103
€ 260,33

€ 315,00

GSW-00-104
€ 354,55

€ 429,00

680 mm
500 mm

900 mm

680 mm
500 mm

900 mm

GSW-00-100
€ 219,01

€ 265,00

GSW-00-101
€ 268,60

€ 225,00

GSW-00-106
€ 491,74

€ 595,00

680 mm
500 mm

900 mm

GSW-00-107
€ 491,74

€ 595,00

680 mm
500 mm

900 mm

GSW-00-102
€ 359,50

€ 435,00

GSW-00-105
€ 384,30

€ 465,00

680 mm
500 mm

900 mm

680 mm
500 mm

900 mm

680 mm
500 mm

900 mm

680 mm
500 mm

900 mm

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.

G
A

R
A

G
EU

ITR
U

STIN
G

MODULE 
Kast met 3 laden en 1 deur

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

MODULE
Kast met 6 laden

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

MODULE
Kast met dubbel deur

MODULE
Kast met afvalbak en papierafroller

MODULE
Kast met 7 laden

MODULE
Kast met 9 laden

MODULE 
Kast met persluchtslang, waterslang 
en electriciteitskabel. 

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

MODULE
Kast met spoeltafel

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Advies nodig bij het 
zelf samenstellen 

van uw ideale 
werkplaatskast?

Mail naar 
contact@matthys.net



22 Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.

G
A

R
A

G
EU

IT
R

U
ST

IN
G

WERKPLAATSMEUBELS LEMANS SERIE
Bent u op zoek naar een hoogwaardige, veelzijdige en extra stevige werkplaatsinrichting? Onze Heavy 
Duty werkplaatskasten van de Lemans serie zijn opgebouwd met extra stevig plaatstaal en dus zeer 
geschikt voor intensief gebruik. Daarnaast zijn de kasten reeds standaard uitgerust met bijpassend inox 
werkblad en led-verlichting. Door zijn strakke grijze design passen deze werkplaatskasten in zo goed als 
elke werkplaats.
 

We lichten graag enkele zaken uit die het verschil maken voor de keuze die u maakt met deze 
hoogwaardige werkplaatsmeubels.

Inox blad Alle schuiven zijn voor zien van 
kogellager geleiders.

LED Verlichting

Inox deurgrepen De kasten zijn onderaan voorzien van 
afwerkingsplinten.

Alle vaste onderkasten kunnen 100% 
waterpas afgeregeld worden door 

afzonderlijke hoekregelingen.
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1 2 3 4

5 6

1

2

3

4

5

6

1

GSW-HD-C-02
€ 2185,95

€ 2645,00

500 mm

3240 mm

1950 mm

5

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.

G
A

R
A

G
EU

ITR
U

STIN
G

Bovenkastjes met gasveren
668 x 280 x 338 mm

Grote zijkasten met 4 legplanken
Deuren met slot
600 x 458 x 1880 mm

Ladekasten met 5 schuiven
Centraal slot
Voorzien van matjes 
668 x 458 x 825 mm
1 x 569x400x75 mm
4 x 569x400x154 mm

Kast met dubbele deur
Met 1 legplank
668 x 458 x 825 mm

Ophangborden 
9,6mm vierkante gaatjes
668 x 338 x 20 mm 

Werkblad 35 mm inox

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

WERKPLAATSMEUBEL L3240 x D500 x H1950 mm
GSW-HD-C-02
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GSW-HD-C-05
€ 1404,13

€ 1699,00

1

2

3

4

5

6

1

2 3 4

5 6

500 mm

1950 mm

1960 mm

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.

G
A

R
A

G
EU

IT
R

U
ST

IN
G

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Bovenkastjes met gasveren
680 x 280 x 338 mm

Grote zijkast met 4 legplanken
Deuren met slot
600 x 500 x 1890 mm

Ladekast met 9 schuiven
Centraal slot
Voorzien van matjes
680 x 500 x 835 mm
9- 569x 410 x 75 mm

Meubel met uitneembare vuilnisbak en 
afroller.
680 x 500 x 835 mm

Ophangborden
9,6 mm vierkante gaatjes
680 x 337 x18 mm
 Werkblad 38 mm inox

WERKPLAATSMEUBEL  L1960 x D500 x H1950 mm
GSW-HD-C-05
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GSW-HD-C-06
€ 1260,33

€ 1525,00

2

3

1

1

2

1

3

2040 mm
500 mm

1950 mm

4

4

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.

G
A

R
A

G
EU

ITR
U

STIN
G

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Ladekasten met 7 schuiven
Centraal slot. Voorzien van matjes
680 x 500 x 835 mm
5- 569x 410 x 75 mm
2- 569 x 410 x 154 mm

Bovenkastjes met gasveren
680 x 280 x 338

Ophangborden voorzien van 9,6mm vierkante gaatjes
680 x 337 x18 mm

WERKPLAATSMEUBEL L2040 X D500 X H1950 MM
GSW-HD-C-06

Werkblad 38 mm inox
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1 2 3 4

5 5

1

2

3

4

5

1

GSW-HD-C-06D
€ 1982,64
€ 2399,00

3250 mm
500 mm

1950 mm

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.

G
A

R
A

G
EU

IT
R

U
ST

IN
G

Bovenkastjes met gasveren
668 x 280 x 338 mm

Grote zijkasten met 4 legplanken
Deuren met slot
600 x 458 x 1880 mm

Ladekast met 7 schuiven
Centraal slot
Voorzien van matjes
668 x 458 x 825 mm
5 x 569x400x75 mm
2 x 569x400x154 mm

Ophangborden 
9,6mm vierkante gaatjes
668 x 338 x 20 mm 

Werkblad 35 mm inox

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

WERKPLAATSMEUBEL L3204 x D500 x H1950 mm
GSW-HD-C-06D
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GSW-HD-C-06DD
€ 1772,73

€ 2145,00

1

2

1

3

2950 mm
500 mm

1950 mm

2

3

1

5

5

4

4

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.

G
A

R
A

G
EU

ITR
U

STIN
G

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Ladekasten met 7 schuiven
Centraal slot. Voorzien van matjes
680 x 500 x 835 mm
5- 569x 410 x 75 mm
2- 569 x 410 x 154 mm

Bovenkastjes met gasveren
680 x 280 x 338

Ophangborden voorzien van 9,6mm vierkante gaatjes
680 x 337 x18 mm

Grote zijkast met dubbele deur
Met 4 legplanken
Afsluitbaar
910 x 500 x 1890 mm

WERKPLAATSMEUBEL L2950 x D500 x H1950 MM
GSW-HD-C-06DD

Werkblad 35 mm inox
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GSW-HD-C-03
€ 1797,52

€ 2175,00

1

2

3

4

5

6

7

2640 mm

1950 mm

500 mm

1

2 3 4

5 6 7

1950 mm

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.

G
A

R
A

G
EU

IT
R

U
ST

IN
G

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Bovenkastjes met gasveren
680 x 280 x 338 mm

Grote zijkasten met 4 legplanken
Deuren met slot
600 x 500 x 1890 mm

Ladekast met 3 schuiven
Centraal slot
Voorzien van matjes
680 x 500 x 835 mm
3- 569 x 410 x 231 mm
Rolwagen met 6 laden
666 x 458 x 875 mm
4- 569 x 400 x 75 mm
2- 569 x 400 x 154 mm

Ophangborden 
9,6 mm vierkante gaatjes
680 x 337 x18 mm

Werkblad 38 mm inox

WERKPLAATSMEUBEL L2640 x D500 x H1950 mm
GSW-HD-C-03

Meubel met uitneembare vuilnisbak en 
afroller.
680 x 500 x 835 mm
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

GSW-HD-C-35
€ 3264,46

€ 3950,00

1 5 6 78 9 1

2 3 4

500 mm

4600 mm

1950 mm

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.

G
A

R
A

G
EU

ITR
U

STIN
G

Bovenkastjes met gasveren
680 x 280 x 338 mm

Grote zijkasten met 4 legplanken
Deuren met slot
600 x 500 x 1890 mm

Ladekast met 3 schuiven
Centraal slot
Voorzien van matjes
680 x 500 x 835 mm
3- 569 x 410 x 231 mm
Rolwagen met 6 laden
666 x 458 x 875 mm
4- 569 x 400 x 75 mm
2- 569 x 400 x 154 mm

Kast met dubbele deur
Centraal slot
680 x 500 x 835 mm

Ophangborden voorzien van
9,6 mm vierkante gaatjes
680 x 337 x18 mm

Werkblad 38 mm inox

Ladekast met 7 schuiven
Centraal slot
Voorzien van matjes
680 x 500 x 835 mm
5- 569x 410 x 75 mm
2- 569 x 410 x 154 mm

Meubel met uitneembare vuilnisbak en 
papierafroller.
680 x 500 x 835 mm

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

WERKPLAATSMEUBEL L4600 X D500 X H1950 MM
GSW-HD-C-35
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20040 - € 123,93 € 149,95

20041 1360 € 131,41 € 159,00

20042 2040 € 164,46 € 199,00

GSW-HD-DD

€ 536,36

€ 649,00

GSW-HD-SD

€ 371,07

€ 449,00

GSW-HD-00-06

€ 346,28

€ 419,00

GSW-HD-FULL-CORNER

€ 657,02

€ 795,00

1950
mm

20052
€ 70,21

€ 84,95

615
mm

1000 mm

20039
€ 57,02

€ 68,99

GSW-HD-TOP-BOX

€ 66,90

€ 80,95

680 mm280 mm

340 mm460 mm

880 mm

670 mm

910 mm
500
mm

1950
mm

600 mm500 mm

1950 mm

20057 1890 € 12,81 € 15,50

750 mm 250 mm250 mm

800
mm

420 mm
500 mm500 mm

800
mm

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.

G
A

R
A

G
EU

IT
R

U
ST

IN
G WERKBLAD MET INOX BEKLEDING

Artikel Lengte
mm

Modules BTW ex. BTW incl.

Hoek

2

3

WERKPLAATSKAST 

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Grote zijkast met dubbele deur
Met 4 instelbare legplanken. Afsluit-
baar. 910 x 500 x 1890 mm

WERKPLAATSKAST 
Grote zijkast met enkele deur
Met 4 instelbare legplanken. Afsluit-
baar. 600 x 500 x 1890 mm

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Rolwagen met 6 laden
666 x 458 x 875 mm
4- 569 x 400 x 75 mm
2- 569 x 400 x 154 mm

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

GEREEDSCHAPSWAGEN

WERKPLAATSKAST 

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Hoekelement

GEREEDSCHAPSWAND 
Gereedschapswand 1000 X 615 MM

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

VERLICHTINGSET
Complete verlichtingsset met 3 LED 
lampen, kabels en adapter.

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

MODULE

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Bovenkast

Artikel Lengte
mm

BTW ex. BTW incl.

STEUNDERS
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GSW-HD-00-103

€ 318,18

€ 385,00

680 mm
500 mm

900 mm

GSW-HD-00-100

€ 243,80

€ 295,00

GSW-HD-00-101

€ 301,65

€ 365,00

GSW-HD-00-106

€ 519,84

€ 629,00

680 mm
500 mm

900 mm

GSW-HD-00-107

€ 519,84

€ 629,00

680 mm
500 mm

900 mm

GSW-HD-00-105

€ 433,88

€ 525,00

680 mm
500 mm

900 mm

680 mm
500 mm

900 mm

680 mm
500 mm

900 mm

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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MODULE 

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

MODULE MODULE

MODULE MODULE 
Module met persluchtslang, water-
slang en electriciteitskabel

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

MODULE

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Kast met dubbel deur Kast met afvalbak en papierafroller Kast met 3 laden

Kast met spoeltafelKast met 9 laden
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TCG-HD-C-12

TCG-HD-CAB-12
+

TCG-HD-TOP-08

€ 949,59

€ 1149,00

TCG-HD-CAB-12
12

1070x461x1032
93
1
5
1
4
1

€ 602,48

€ 729,00

TCG-HD-TOP-08
8

1070x461x459
57
-
4
-
4
-

€ 371,07

€ 449,00

TCG-00-110

5
2

3
1

2
1122x729x825

€ 797,52

€ 965,00

TCG-HD-00-110

5
2

3
1

2
1122x729x825

€ 822,31

€ 995,00

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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GEREEDSCHAPSWAGENS

Artikel
Totaal aantal laden
Afmetingen BxDxH mm
Gewicht Kg
Lade 934x400x134 mm
Lade 569x400x75 mm
Lade 569x400x154 mm
Lade 296x400x75 mm
Lade 296x400x233 mm
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Artikel
Voorkant
  Lade 591x75 mm
  Lade 591x154 mm
Zijkant
  Lade 934x400x75 mm
  Dubbele deur
Achterkant
  Opbergplaatsen
Afmetingen BxDxH mm
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Artikel
Voorkant
  Lade 591x75 mm
  Lade 591x154 mm
Zijkant
  Lade 934x400x75 mm
  Dubbele deur
Achterkant
  Opbergplaatsen
Afmetingen BxDxH mm
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
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47 mm

47
 m

m

9,5 x 9,5 mm

20021-05 50 mm 5 € 6,20 € 7,50

20022-05 100 mm 5 € 7,44 € 9,00

20023-05 50 mm 5 € 8,22 € 9,95

20034-05 75 mm 5 € 9,09 € 11,00

20024-05 100 mm 5 € 9,92 € 12,00

20025 60 mm 1 € 2,44 € 2,95

20026 - 1 € 12,36 € 14,95

20027-02 60 mm 2 € 4,10 € 4,95

20028 100 mm 1 € 9,83 € 11,89

20029 - 1 € 4,92 € 5,95

20030-03 - 3 € 4,92 € 5,95

20036 - 1 € 4,96 € 6,00

20037 - 1 € 4,96 € 6,00

20031 - 1 € 12,36 € 14,95

20035 DIN A4 1 € 10,33 € 12,50

20032 - 1 € 14,01 € 16,95

20043 - 1 € 16,49 € 19,95

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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TOEBEHOREN VOOR OPHANGBORDEN EN GEREEDSCHAPSWAGENS
Geschikt voor:

         GSW - serie                          GSW-HD - serie               TCR / TCG serie                                         

FLESSENHOUDER

PAPIERHOUDER

HOUDER VOOR DOCUMENTEN

ENKELE HAAK MET RECHT UITEINDE

DUBBELE HAAK MET RECHT UITEINDE

RONDE HAAK

SLEUTELHOUDER

HOUDER 

INBUSSLEUTELHOUDER

SOCKET HOUDER

HAAK U-TYPE 25 X 35 - 3 STUKS

Artikel Lengte Aantal BTW ex. BTW incl.

VOORRAADBOX + HOUDER

SCHROEVENDRAAIER- HOUDER

Artikel Lengte Aantal BTW ex. BTW incl.

Artikel Lengte Aantal BTW ex. BTW incl.

Artikel Lengte Aantal BTW ex. BTW incl.

Artikel Lengte Aantal BTW ex. BTW incl.

Artikel Lengte Aantal BTW ex. BTW incl.

Artikel Lengte Aantal BTW ex. BTW incl.

Artikel Lengte Aantal BTW ex. BTW incl.

Artikel Lengte Aantal BTW ex. BTW incl.

Artikel Lengte Aantal BTW ex. BTW incl.

Artikel Lengte Aantal BTW ex. BTW incl.

Artikel Lengte Aantal BTW ex. BTW incl.

Artikel Lengte Aantal BTW ex. BTW incl.

AFVALBAK

Artikel Lengte Aantal BTW ex. BTW incl.
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TCR-07-D

TCR-07-D-P TCR-07-D-F

TCR-07-D-P
€ 470,25

€ 569,00

TCR-07-D-F
€ 486,78

€ 589,00

TCR-07-D
7
1
850x460x895 mm
6
1
€ 247,11

€ 299,00

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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INHOUD LADE 1: DOPPENSLEUTEL SET
1/2” ratelsleutel, 1/2” doppenset: 8-9-10-11-12-13-15-16-17-
19-20-21-22-24-27-30-32mm, 1/2” x 12,5 cm verlengstuk
1/2” x 25 cm verlengstuk, 1/2” cardan gewricht
1/2” T-handgreep (verschuifbaar)

DOPPENSLEUTEL SET
3/8” ratelsleutel
3/8” doppenset: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-
21-22mm
3/8” x 16mm spark plug socket, 3/8” x 21mm spark plug 
socket, 3/8” T-handgreep (verschuifbaar), 3/8” x 15 cm 
verlengstuk, 3/8” x 7,5 cm verlengstuk
3/8” cardan gewricht
Torx doppenset: E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20

DOPPENSLEUTEL SET
1/4” ratelsleutel
1/4” doppenset: 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm
1/4” x 4” verlengstuk, 1/4” x 2” verlengstuk, 1/4” cardan 
gewricht, 1/4” T-handgreep (verschuifbaar)

GEREEDSCHAPSWAGEN MET 7 LADEN EN ZIJDEUR

1/4” handgreep voor doppen

INHOUD LADE 2
17 steeksleutels met ratel: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-
17-18-19-20-21-22mm
Set diep gebogen ringsleutels: 
6x7,8x9,10x11,12x13,14x15,16x17,18x19,20x22mm
1/4” doppen set “extra lang”: 5-6-7-8-9-10-11-12-13mm
1/4” inbus doppenset: PZ1, PZ2, PZ3, SL4, SL5.5, SL7, 
H3, H4, H5, H6, H7, H8, PH1, PH2, PH3, T8, T10, T15, 
T20, T25, T27, T30, T40 
9-delige inbussleutelset : 1.5MM, 2MM, 2.5MM, 3MM, 
4MM, 5MM, 6MM, 8MM, 10MM

INHOUD LADE 3
Schroevendraaier set (+): PH2*38, PH4*200, PH0*75, 
PH3*150, PH1*100 PH2*125, PH2*100
Schroevendraaier set (-): SL6*38, SL8*175, SL3*75, 
SL6.5*150, SL3.5*75 SL5.5*100, SL4*100
10 st. dubbele steeksleutels (6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 

14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 24x27, 30x32mm)

INHOUD LADE 4
8” combinatie tang, 8” lange bek tang
Set van 4 circlipstangen ; 2 met rechte bekken (voor binnen en 
buiten), 2 met kromme bekken (voor binnen en buiten)
7,5” diagonale kniptang, 10” klemtang
10” waterpomp tang

INHOUD LADE 5
1 combinatie tang 115mm, 1 diagonaal tang 115 mm, 1 langbek 
tang 115 mm, 1 magnetisch opname tool, 1 inspectie spiegel, 3 
mini vergrendel tangen
Bankhamer 300g
Montage hamer
Slagschroevendraaier met bijhorende bit set
Set van doorslagen, beitels en puntslagen

GEREEDSCHAPSWAGEN MET 205 METRISCHE 
SLEUTELS IN KUNSTSTOF TRAYS

GEREEDSCHAPSWAGEN MET 205 METRISCHE 
SLEUTELS IN FOAM TRAYS

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Artikel
Totaal aantal laden
Deur opzij
Afmetingen B x D x H
Lade 530x400x55 mm
Lade 530x400x130 mm
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
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TCG-00-07

TCG-07-P TCG-07-F

TCG-07-P
€ 552,89

€ 669,00

TCG-07-F
€ 569,42

€ 689,00

TCG-00-07
7
706 x 461 x 998 mm
87 Kg
760 x 520 x 900 mm
5
2
€ 346,28

€ 419,00

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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1/2” ratelsleutel, 1/2” doppenset: 8-9-10-11-12-13-15-16-17-
19-20-21-22-24-27-30-32mm, 1/2” x 12,5 cm verlengstuk
1/2” x 25 cm verlengstuk, 1/2” cardan gewricht
1/2” T-handgreep (verschuifbaar)

DOPPENSLEUTEL SET
3/8” ratelsleutel
3/8” doppenset: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-
21-22mm
3/8” x 16mm spark plug socket, 3/8” x 21mm spark plug 
socket, 3/8” T-handgreep (verschuifbaar), 3/8” x 15 cm 
verlengstuk, 3/8” x 7,5 cm verlengstuk
3/8” cardan gewricht
Torx doppenset: E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20

DOPPENSLEUTEL SET
1/4” ratelsleutel
1/4” doppenset: 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm
1/4” x 4” verlengstuk, 1/4” x 2” verlengstuk, 1/4” cardan 
gewricht, 1/4” T-handgreep (verschuifbaar)

HEAVY DUTY GEREEDSCHAPSWAGEN MET 7 LADEN

1/4” handgreep voor doppen

INHOUD LADE 2
17 steeksleutels met ratel: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-
17-18-19-20-21-22mm
Set diep gebogen ringsleutels: 
6x7,8x9,10x11,12x13,14x15,16x17,18x19,20x22mm
1/4” doppen set “extra lang”: 5-6-7-8-9-10-11-12-13mm
1/4” inbus doppenset: PZ1, PZ2, PZ3, SL4, SL5.5, SL7, 
H3, H4, H5, H6, H7, H8, PH1, PH2, PH3, T8, T10, T15, 
T20, T25, T27, T30, T40 
9-delige inbussleutelset : 1.5MM, 2MM, 2.5MM, 3MM, 
4MM, 5MM, 6MM, 8MM, 10MM

INHOUD LADE 3
Schroevendraaier set (+): PH2*38, PH4*200, PH0*75, 
PH3*150, PH1*100 PH2*125, PH2*100
Schroevendraaier set (-): SL6*38, SL8*175, SL3*75, 
SL6.5*150, SL3.5*75 SL5.5*100, SL4*100
10 st. dubbele steeksleutels (6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 

14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 24x27, 30x32mm)

INHOUD LADE 4
8” combinatie tang, 8” lange bek tang
Set van 4 circlipstangen ; 2 met rechte bekken (voor binnen en 
buiten), 2 met kromme bekken (voor binnen en buiten)
7,5” diagonale kniptang, 10” klemtang
10” waterpomp tang

INHOUD LADE 5
1 combinatie tang 115mm, 1 diagonaal tang 115 mm, 1 langbek 
tang 115 mm, 1 magnetisch opname tool, 1 inspectie spiegel, 3 
mini vergrendel tangen
Bankhamer 300g
Montage hamer
Slagschroevendraaier met bijhorende bit set
Set van doorslagen, beitels en puntslagen

GEREEDSCHAPSWAGEN MET 205 METRISCHE 
SLEUTELS IN KUNSTSTOF TRAYS

GEREEDSCHAPSWAGEN MET 205 METRISCHE 
SLEUTELS IN FOAM TRAYS

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Artikel
Totaal aantal laden
Afmetingen B x D x H
Gewicht
Afmetingen verpakking
Lade 569x400x75 mm
Lade 569x400x154 mm
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
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TOOLS INSIDE

200264
€ 714,88

€ 865,00

200265
€ 1156,20

€ 1399,00

200266
€ 2065,29

€ 2499,00

200267
€ 2809,09

€ 3399,00

A

B

C

PRO
COLLECTION

TOOLS INSIDE

TOOLS INSIDE

COMBI  A + B + C

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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6-LADEN-KIST WAARVAN 2 LADEN BOXO INCH GEREEDSCHAPPEN

7-LADEN-WAGEN WAARVAN 3 LADEN BOXO METRISCHE GEREEDSCHAPPEN

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

7-LADEN-WAGEN WAARVAN 5 LADEN BOXO 
METRISCHE GEREEDSCHAPPEN. 
Inhoud: wagen ‘B’ plus onderstaande:

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
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TCG-00-05
5
706x461x840
64 Kg
3
2
-
-
€ 276,86

€ 335,95

TCG-00-07
7
706x461x998
58 Kg
5
2
€ 346,28

€ 419,00

TCG-00-06
6
706x461x840
64 Kg
5
1
-
-
€ 304,96

€ 369,00

TCG-TOP-S-06
6
706 x 461 x 840
42 Kg
3
3
€ 247,11

€ 299,00

TCG-COMBI-05

TCG-00-05
+

TCG-TOP-S-6

€ 511,57

€ 619,00

TCG-COMBI-06

TCG-00-06
+

TCG-TOP-S-6

€ 544,63

€ 659,00

TCG-COMBI-07

TCG-00-07
+

TCG-TOP-S-6

€ 578,47

€ 699,95

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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Artikel
Totaal aantal laden
Afmetingen BxDxH mm
Gewicht
Lade 569x400x75 mm
Lade 569x400x154 mm
Lade 165x400x55 mm
Lade 569x400x55 mm
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

GEREEDSCHAPSWAGENS

Artikel
Totaal aantal laden
Afmetingen B x D x H
Gewicht
Lade 569x400x75 mm
Lade 569x400x154 mm
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Artikel
Totaal aantal laden
Afmetingen BxDxH mm
Gewicht
Lade 569x400x75 mm
Lade 569x400x154 mm
Lade 165x400x55 mm
Lade 569x400x55 mm
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Artikel
Totaal aantal laden
Afmetingen B x D x H
Gewicht
Lade 569x400x75 mm
Lade 296x400x75 mm
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Gereedschapskist met 6 lades (LEEG).
Kan gemonteerd worden op de 
- TCG-METRIC-07 
- TCG-00-05/-06/-07
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TCG-00-100
6 + 1
1070x461x1015mm
72,2 Kg
1
4
1
€ 453,72

€ 549,00

TCG-CAB-12
12
1070x461x1032 mm
93 Kg
1
5
1
4
1
€ 574,38

€ 695,00

TCG-COMBI-12
20
€ 875,21

€ 1059,00

TCG-COMBI-100
14 + 1
€ 776,03

€ 939,00

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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Artikel
Totaal aantal laden
Afmetingen BxDxH
Gewicht
Lade 934 x 400 x 134 mm
Lade 569 x 400 x 75 mm
Lade 569 x 400 x 233 mm
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Artikel
Totaal aantal laden
Afmetingen B x D x H
Gewicht
Lade 934x400x134 mm
Lade 569x400x75 mm
Lade 569x400x154 mm
Lade 296x400x75 mm
Lade 296x400x233 mm
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Combinatie van een gereedschapskist bovenop de 
TCG-00-100. Specificaties van de laden van de kist:
4 x lade 569x400x75 mm
4 x lade 296x400x75 mm

Artikel
Totaal aantal laden
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Artikel
Totaal aantal laden
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Combinatie van een gereedschapskist bovenop de 
TCG-CAB-12. Specificaties van de laden van de kist:
4 x lade 569x400x75 mm
4 x lade 296x400x75 mm

GEREEDSCHAPSWAGENS
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PHILLIPS 
Go Through 

PHILLIPS 
Standard

TORX POZI

SLOTTED
Go Through 

SLOTTED 
Standard

VDE
PHILLIPS

VDE
SLOTTED

SOCKET
STANDARD
STAR
TORX

DEEP SOCKET
STANDARD
STAR
TORX

IMPACT SOCKET
STANDARD
STAR
TORX

DEEP IMPACT SOCKET
STANDARD
STAR
TORX

BITS
STANDARD
STAR
TORX

LONG BITS
STANDARD
STAR
TORX

ADAPTER
STANDARD
STAR
TORX

LONG ADAPTER
STANDARD
STAR
TORX

PRO
COLLECTION

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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HANDGEREEDSCHAP
Wij kiezen voor BOXO vermits zij met een sterke focus op onderzoek, ontwerp, 
duurzaamheid en kwaliteitscontrole al meer dan 40 jaar ervaring hebben in het 
produceren van gereedschap. Al het BOXO gereedschap werd op een realistische 
manier in de praktijk getest, zodat u de beste resultaten kan boeken.
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2 1in

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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SETS MET INCH MATEN ZIE PAGINA 37

SETS MET METRISCHE MATEN: KEUZE UIT MEER DAN 40 SETS
SCHROEVENDRAAIERS, DOPPEN, TANGEN, SLAGGEREEDSCHAP, 
RINGSLEUTELS, STEEKSLEUTELS, VIJLEN EN ZAGEN, SPECIALS

DE COMBINATIE VAN EEN METRISCHE EN EEN 
INCH MAAT IN 1 SLEUTEL

PNEUMATISCHE GEREEDSCHAPPEN
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Built to Blast, Built to Last ...Built to Blast, Built to Last ...
That’s the Skat Blast Difference!That’s the Skat Blast Difference!

Made in
USA

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.

Snel wisselen van straalmiddel.
Onderaan de trechter vindt u een aflaatklep 
(met veer). Plaats een opvangbak eronder 
en open de klep,  zo kunt u zeer snel èn 
proper uw straalmiddel aflaten.

Voetbediening
De pedaal is zo gemaakt (o.a. door 
een grote diameter van de binnenklep) 
dat u het beste rendement heeft qua 
luchtaanvoer & straalvolume. Een 
vlotte doorstroom en dus geen verloren 
perslucht!

Eenvoudige vulling van het 
straalmiddel.
open de deur en giet gewoon het droge 
straalmiddel naar beneden. Het wordt 
steeds gerecycleerd. Wanneer het wat 
poederig is, moet het vervangen worden.

Uitstekende zichtbaarheid.
De directe spot van (flood) geeft een zeer 
goede klaarheid. Bovendien zorgt de VAC 
stofafzuiging voor het stofvrij maken van 
de werkruimte, zo ziet u nog beter wat u 
straalt. Beiden worden bediend door 1 
schakelaar.

Duurzaamheid
De kast is gemaakt in U.S. kwalitatief 
plaatstaal. Het frame voor de deuropening 
is geplooid en gelast en de deur zelf is 3 
mm dik. Het rooster kan een gewicht 
nemen tot 90 kg. Deze constructie 
geeft dus een zeer goede dichtheid èn 
stevigheid.

Krachtig stralen.
Ervaring doorheen de jaren bracht ons 
tot een top-kwaliteitspistool die een 
vlotte doorstroom van het straalmiddel 
garandeert, zonder verstoppingen of 
onregelmatigheden. Richt het pistool, 
duw op het pedaal en zie vuil, verf of 
roest verdwijnen !

Reeds meer dan 40 jaar ‘de referentie’
Superieure prestaties en lekvrij.
Volledig gemonteerd: uitpakken, aansluiten en stralen.
Onderdelen steeds beschikbaar, ook voor oudere modellen
Duurzaam, stabiel en storingsvrij 
De trots van uw werkplaats !

SK
AT

 B
LA

ST
 S

TR
A

A
LK

A
B

IN
ES

STRAALKABINES
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Small 240 L/min.

Medium 420 L/min.

Large 710 L/min.

Built to Blast, Built to Last ...Built to Blast, Built to Last ...
That’s the Skat Blast Difference!That’s the Skat Blast Difference!

€ 453,72

€ 549,00

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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Werking van een SKAT BLAST straalkabine.
STRAALKABINE
SKAT BLAST

Stofafzuiging
Klep met springveer: 
comfortabele 
opening voor het 
snel wisselen van 
straalmiddel.

venster

lamp
uitgang 
slang

rooster

straalmiddel niveau

final 
filter 
(optie)

De perslucht (1) komende van de compressor gaat via het 
pedaal (2) naar het zandstraalpistool (3). Wanneer het pedaal 
ingedrukt wordt passeert de perslucht door het pistool en wordt 
er door de aanzuigslang (4) straalmiddel aangezogen vanuit de 
trechter onder het rooster, deze gaat door de airjet (6) tot aan de 
nozzle (7). Het straalmiddel wordt tegen het werkstuk geblazen 
en verwijdert alle roest, verf en corrosie. Het grootste gedeelte 
van het straalmiddel valt op de bodem van de cabine (8) om 
er gerecycleerd te worden. Het stof dat tijdens het zandstralen 
vrijkomt wordt afgezogen (9) en valt in de onderkuip (10) van de 
stofafzuiging. De lichtere deeltjes (11) worden tegengehouden 
door het filterpatroon (12) dat vlak onder de motor bevestigd is. 
Deze filter houdt ultrafijne deeltjes tegen tot 0,3 micron. Wanneer 
de motor stopt, vallen de zwaardere deeltjes van de filter op 
de bodem van de stofopvangkuip (10) en de zuivere lucht gaat 
via de motor (13) naar de (als optie verkrijgbare) eindfilter (14). 
 
Zeer eenvoudig te gebruiken: giet het straalmiddel door de rooster 
in de trechter (via de deur rechts). Iedere keer dat u het pedaal 
indrukt, straalt u corrosie of verf weg ! Volgens het type straalmiddel 
dat u gebruikt, verkrijgt u een verschillende oppervlakte-afwerking 
Dit straalmiddel valt naar onder en wordt opnieuw aangezogen 
naar het pistool toe (= automatische recyclage). De stofafzuiger 
zorgt voor een goede zichtbaarheid binnenin. Bij alle kasten wordt 
een nederlandstalige handleiding en montageschema geleverd.

De straalkasten Skat Blast functioneren het best wanneer de trechter tot één derde gevuld is. Wij raden u 
aan, een extra verpakking straalmiddel te bestellen zodat u direct uw werk kunt aanvatten.

Hoeveelheid straalmiddel in een SKAT BLAST straalkabine.

Compressor / capaciteit voor een SKAT BLAST straalkabine.

Wat als uw perslucht voorziening beperkt is ?
Zelfs als uw weinig perslucht heeft, kunt u genieten van de voordelen van een Skat Blast zandstraalkast. Met een compressor van 
2 tot 3 PK, gebruikt u de nozzle en airjet Small. Later, als u meer perslucht voorhanden heeft, vervangt u de nozzle en airjet door 
Medium of Large. U zult snellere resultaten bekomen

Persluchtverbruik bij 5,5 Bar

Nozzle Debiet Compressor

3 PK (2,2 KW)

5,5 PK (4 KW)

7,5 - 10 PK (5,5 - 7,5 KW)

Onze stofafzuigingen zijn speciaal ontworpen 
voor het verwijderen van het stof, ontwikkeld 
tijdens het stralen, en om een perfecte 
zichtbaarheid te creëren. De stofafzuiging 
VAC-50 is geschikt voor kabines tot 
1m³ inhoud. De VAC-50 is uitgerust met 
gepatenteerde HEPA filter, voor verhoogde 
zuigkracht. Deze afzuiging is uitgerust met 
een anti-kleef filter. Het stof hecht zich niet 
aan de filter vast en valt rechtstreeks in de 
stofopvangkuip. Afhankelijk van het gebruik 
volstaat het om de filter en 
opvangkuip eenmaal per 
maand te reinigen.

Artikel
Capaciteit
Spanning
Max. Volume straalkast
Slang
Filter
Eindfilter
Afmeting deur (LxH)
Geluidsniveau
Buitenafmetingen
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

VAC-50
2,55 - 2,83 m3/min
230V
1m3

L1,5 m - ø 6,35cm
1 x HEPA filter
Optie
-
72-76 dB
ø 39 x 102 cm
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€ 1896,69

€ 2295,00

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.

Het handbediend straalpistool van de straalkast Skatblast 
945 verwijdert snel en gemakkellijk alle roest, oxydatie en verf,... 
Met deze kabine kan men zowel glasparelstralen als zandstralen. 
De ruime werkruimte laat u toe alle onderdelen te behandelen  
zoals : velgen, starters, carburatoren, ... Onze kabines zijn gebruiksklaar 
en worden aangesloten aan een compressor 3 pk. Tijdens het stralen 
verwijdert onze krachtige en vernieuwde stofafzuiging VAC-50 het 
ontwikkelde stof, zodat een goede zichtbaarheid gecreërd wordt. Het 
straalmiddel valt terug in het reservoir waar het opnieuw wordt aangezogen 
door het pistool voor hergebruik.

• Inclusief krachtige stofafzuiging VAC-50. 
• Handbediend straalpistool S-35 Skat Blast. Dit pistool is standaard
  uitgerust met medium nozzle en airjet. 
• Luchtslang van 2 m lengte voor pistool naar persluchtleiding. 
• Aflaatklep met springveer onderaan de trechter voor het uiterst snel
  aflaten van het straalmiddel. 
• Zichtvenster in getemperd glas H 30,5 x B 61 cm met vervangbare
  beschermende folie aan de binnenzijde. 
• Zeer resistente en soepele handschoenen 71 cm lengte. 
• Solide staalconstructie. 
• Vraagt geen extra assemblage: De kabine is volledig gemonteerd
• Aansluiting voor compressor: 1/4” uitwendig.

STRAALKABINE
SKAT BLAST 945

Artikel
Nozzle
Pistool
Verlichting
Stofafzuiging
Spanning
Werkruimte (BxDxH cm)
Buitenafmetingen (BxDxH cm)
Gewicht (Kg)
Meegeleverd

Deuropening

Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

945
3 x Staalnozzles
Trekker / handbediend
LED
VAC-50
230 V
86 x 71 x 71
94 x 80 x175
104
Straalpistool S-35
1 Paar handschoenen
Verlichting LED
Stofafzuiging VAC-50
3 x medium staal nozzles 
1 airjet

Handbediend straalpistool 
S-35 Skat Blast. Dit pistool 
is standaard uitgerust met 
medium nozzle en airjet.

LED verlichting voor een 
optimale verlichting van uw 
stukken.

Straalvoorbeeld voor en na.
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Deze professionele straalkast (met stofafzuiging) laat u toe kwalitatief, 
snel en efficiënt roest, verf, oxidatie, etc te verwijderen van uw objecten. 
De kast neemt weinig plaats van uw atelier in en toch heeft u een 
mooie effectieve werkruimte die voldoende is om velgen, motorblokken, 
motokaders, enz. te behandelen. De kast wordt gebruiksklaar geleverd 
en moet aangesloten worden op een persluchtinstallatie die minimum 
240 lit/min geeft. Voor een nog beter rendement, raden we u een 5.5 
pk compressor aan. De rooster kan tot 90 kg gewicht dragen. Het 
straalmiddel wordt automatisch gerecycleerd via de trechter

• Inclusief krachtige stofafzuiging VAC-50 
• Aflaatklep met springveer voor het uiterst snel aflaten van het 

straalmiddel.
• Het voetbediend straalpistool Skatblast C-35 is standaard uitgerust 

met medium nozzle en airjet.
• Stalen constructie met zijdelingse deur.
• Een zichtvenster in getemperd glas: H. 30,5 cm, Br. 61 cm; met een 

vervangbare beschermende folie voor de binnenzijde.
• Zeer resistente en soepele handschoenen (71 cm), gemakkelijk te 

vervangen.
• Versterkt werkrooster.
• Kompleet gemonteerd.
• Aansluiting voor compressor: 1/4” inwendig.

STRAALKABINE
SKAT BLAST 960

Artikel
Nozzle
Pistool
Verlichting
Stofafzuiging
Spanning
Werkruimte (BxDxHcm)
Buitenafmetingen (BxDxHcm)
Gewicht (Kg)
Meegeleverd

Deuropening

Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

960
2 x Keramisch
Voetbediend
LED
VAC-50
230 V
117 x 71 x 71
123 x 80 x 175
127
Straalpistool C-35
1 Paar handschoenen
Verlichting LED
Stofafzuiging VAC-50
2 x medium nozzle
1 airjet

Het pistool C-35 heeft 
een ventiel in roestvrij 
staal en een extra brede 
luchtdoorlaat.

LED verlichting voor een 
optimale verlichting van uw 
stukken

Straalvoorbeeld.
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De ruime breedte van SKAT BLAST straalkabine model 970 maakt 
het stofvrij stralen van grote stukken, zoals bumpers en spatborden, 
eenvoudig. De krachtige stofafzuiging VAC-50 zorgt voor een optimale 
zichtbaarheid. Het rooster heeft een draagvermogen van 90 kg. De kast 
zelf is gemaakt van 1,2mm US-staal. Wij raden u een compressor van 
5,5 PK aan voor een continu en snel werk.

• Inclusief krachtige stofafzuiging VAC-50. 
• Volledig straalmiddelrecyclagesysteem. 
• Diepe trechter met aflaatklep voorzien van springveer. 
• Voetbediend professioneel straalpistool Skat Blast C-35, standaard 
  geleverd met 2 keramische nozzles medium (420 lit/min). 
• 1 Zijdelingse solide stalen deur.
• Extra breed zichtvenster in getemperd glas (30,5 x 115 cm) met  
  vervangbare beschermfolie.
• Komfortabele en duurzame handschoenen (71 cm lengte). 
• Krachtige LED verlichting. 
• Beschermd voetpedaal met persluchtslang.
• Werkt met diverse recycleerbare granulaten en glasparels.
• Aansluiting voor compressor: 1/4” inwendig. 
• CE-gekeurd.

STRAALKABINE
SKAT BLAST 970

Artikel
Nozzle
Pistool
Verlichting
Stofafzuiging
Spanning
Werkruimte (BxDxHcm)
Buitenafmetingen (BxDxHcm)
Gewicht (Kg)
Meegeleverd

Deuropening

Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

970
2 x Keramisch
Voetbediend
2 x LED
VAC-50
230 V
147 x 71 x 71
153 x 80 x 175
142
Straalpistool C-35
1 Paar handschoenen
Verlichting 2 x LED
Stofafzuiging VAC-50
2 x medium nozzle en 
airjet

Het ventiel van de 
voetbediening bevat een 
as in roestvrij staal en een 
geleider in getemperd staal 
van hoge kwaliteit. 

Onderaan de trechter 
vindt u een aflaatklep (met 
veer).  Zo kunt u zeer snel 
èn proper uw straalmiddel 
aflaten.

Straalvoorbeeld.
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€ 3632,23

€ 4395,00
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65 cm

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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Artikel
Nozzle
Pistool
Verlichting
Stofafzuiging
Spanning
Werkruimte (BxDxHcm)
Buitenafmetingen (BxDxHcm)
Gewicht (Kg)
Meegeleverd

Deuropening

Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Dubbele LED verlichting 
voor een optimale 
verlichting van uw stukken.

Straalvoorbeeld.

Het pistool C-35 heeft 
een ventiel in roestvrij 
staal en een extra brede 
luchtdoorlaat.

De Skat Blast 976 is gebaseerd op het 970-model, met de volgende 
extra kenmerken: een binnenhoogte van 88 cm en 2 zijdeuren. Ideaal 
voor het stralen van hoge en lange stukken, zoals motokaders, velgen 
met de band nog erop, bumpers, etc. Deze stevige kast is gemaakt 
uit amerikaans plaatstaal van 1 mm (deuren 3 mm). Ze beschikt over 
dubbele verlichting, een pistool voor pedaalbediening en een extra 
grote ruit (met vervangbare beschermfolies). Onze meegeleverde 
stofafzuiging VAC-50 zorgt voor een optimale zichtbaarheid. U zult 
zeker de extra ruimte, zowel in lengte als hoogte, weten te waarderen!

• Inclusief krachtige stofafzuiging VAC-50. 
• Voetbediend professioneel straalpistool Skatblast C-35. 
• 2 deuren in solide 3 mm plaatstaal. 
• Extra breed zichtvenster in getemperd glas (30,5 x 115 cm)  
  met vervangbare beschermfolie. 
• Comfortabele en duurzame handschoenen (71 cm lengte).
• Krachtige LED verlichting.
• Beschermd voetpedaal met persluchtslang. 
• Werkt met de meeste recycleerbare granulaten en glasparels. 
• Aansluiting voor compressor: 1/4” inwendig.

STRAALKABINE
SKAT BLAST 976

976
2 x Keramisch
Voetbediend
2 x LED
VAC-50
230 V
147 x 71 x 88
153 x 80 x 192
162
Straalpistool C-35
1 Paar handschoenen
Verlichting 2 x LED
Stofzuiger VAC-50
2 x medium nozzle en 
airjet
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De industriële straalkast 1536 is ontworpen voor een intensief gebruik. De 1536 is gelast en vervaardigd uit 
plaatstaal van 2 mm (deuren 4 mm) wat de duurzaamheid verhoogt. Het voetbediend pistool beschikt over een 
groot debiet en zorgt voor een zeer vlotte aanvoer van lucht en straalmiddel. Verder wordt de 1536 geleverd met 
een industriële stofafzuiging en Tungsteen Nozzle.

INDUSTRIËLE KABINE SKATBLAST 1536

Het voetbediend pistool beschikt over een groot debiet en zorgt 
voor een zeer vlotte aanvoer van lucht en straalmiddel. Voor de 
veeleisende klant, is er de Skat Blast Industrial 1536. Deze extra 
ruime straalkabine biedt 30 cm meer lengte dan het instapmodel 
1436: namelijk 147 cm (op 92 cm hoogte en 86 cm diepte). Hierin 
kunt u zelfs deuren, spatborden, grote motokaders, enz. stralen, 
met behoud van voldoende bewegingsvrijheid. Dezelfde stevige 
gelaste basisstructuur in 2 mm staalplaat en een sterk rooster 
(tot 150 kg draagkracht) zorgen voor lange-termijn-kwaliteit. Een 
grote werkruimte vraagt ook een performante stofafzuiging: de 
meegeleverde DC-180 werkt krachtig en stil gedurende meerdere 
opeenvolgende uren. Samen met de 2 regelbare spots blijft u steeds 
een klaar zicht op uw straalwerk behouden.

• Inclusief stofafzuiging DC-180, geluidsarm en krachtig. 
• Het voetbediend straalpistool is standaard uitgerust met een  
  tungsteen nozzle en airjet Medium. Beschermd voetpedaal.
• Het rooster is versterkt en kan tot 150 Kg dragen. 
• 2 stalen zijdelings  opendraaiende deuren. 
• Extra breed venster in veiligheidsglas (H 30,5 cm x B 115 cm). 
• Aansluiting voor compressor: 1/4” inwendig.

Artikel
Nozzle
Pistool
Verlichting
Stofafzuiging
Spanning
Werkruimte (BxDxH cm)
Buitenafmetingen (BxDxH cm)
Gewicht (Kg)
Meegeleverd

Deuropening

Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

1536
1 x Tungsteen
Voetbediend
2 x LED
DC-180
230 V
147 x 86 x 92
155 x 90 x 194
270
Straalpistool C-35-M
1 Paar handschoenen
Verlichting 2 x LED
Stofafzuiging DC-180
1 x medium tungsteen 
nozzle en airjet

2 grote deuren in 3 mm 
staal

Versterkt werkrooster
draagkracht tot 150 Kg

Zeer ruime binnen-
hoogte & diepte
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Werking van een industriële kabine

venster

lamp
De perslucht (1) gaat via de pedaal (2) in het straalpistool (3) wanneer 
men de pedaal induwt. Door de perslucht die in het pistool passeert, vult 
zich in de aanzuigbuis (4) straalmiddel (="venturi-systeem" (6) die via 
de nozzle (7) geprojecteerd wordt op het te stralen stuk. Het grootste 
deel van het straalmiddel valt terug onder in de trechter (8) om opnieuw 
opgezogen te worden. Het opgewekte stof wordt afgezogen (9) en komt 
terecht onderaan de 3 patronen (10A) in de stoflade (13). De lichte 
stofdeeltjes worden opgevangen op de HEPA filters (11A) en de propere 
lucht wordt naar buiten gestuurd via een luchtuitlaat achteraan de motor 
van de stofafzuiging (12A). De stofresten op de HEPA filters kan u 
eenvoudig naar onder doen vallen door met een hendel te schudden.

uitgang

rooster

straalmiddel niveau

Bij intensief gebruik van de straalkast en bij stralen met korund bieden onze industriële 
stofafzuiging Skat Blast DC-180 volledige voldoening. Hij is krachtig en geluidsarm en 
vervaardigd uit 2 mm plaatstaal. 
Werking: Achteraan de stofafzuiging komt de lucht met het stof binnen (slang van 12.7 cm 
diameter en 1.5 m lengte). Het stof wordt opgevangen binnenin de HEPA filterpatronen. Deze 
zijn gemakkelijk toegankelijk door de deuropening vooraan. Met een handgreep wordt het stof 
manueel van de filterpatronen geschud en valt het stof in de onderste uitschuiflade. Deze kunt 
u dan eenvoudig uitschuiven en leegmaken. Dankzij hun grotere filteroppervlak, zwaardere 
motor en slang met grote diameter is de DC-180 beter geschikt voor het maximaal verwijderen 
van stof en voor een perfecte zichtbaarheid te creëren. Deze stofafzuiging is aanbevolen bij 
straalkasten met een groot binnenvolume (tot 2 m³). Stevige fabricatie uit 2 mm plaatstaal.

Artikel
Capaciteit
Spanning
Max. Volume straalkast
Slang
Filter
Stoflade (LxBxH)
Afmeting deur (LxH)
Geluidsniveau
Buitenafmetingen
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

DC-180
8,5 à 9,9 m3/min
230V
1,25m3

L1,5 m - ø 12,7cm
3 x HEPA filter
26,5 x 10 x 30,48 cm
25,4 x 71,1
68 - 72 dB
40 x 37 x 140 cm

Eenvoudig gebruik
Neem het pistool en straalPlaats uw werkstuk Controleer het resultaat
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976 1536

€ 41,28
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Het straalmiddel gebruikt door Soda Master verwijdert snel en dit zonder schade, krassen of schade 
aan het oppervlak dat moet gereinigd worden. Het veroorzaakt geen schade aan glas, chroom, 
rubber dichtingen, lagers, gleuven, hydraulische cilinders en zelfs elektrische draden. 
Hierdoor bespaart u geld door het overbodig zijn van maskeringen en demontage. 
Natriumbicarbonaat beschermt het metaal van oppervlakteroest (tot 6 weken) 
en dit totdat het stuk gespoeld wordt. Het carbonaat lost op in water, zodat alle 
straalrestanten volledig verdwijnen van de motorcomponenten, cilinders, enz.. Tijdens 
het stralen ontwikkelt zich geen warmte: een gegolfde plaat behoort van nu af aan tot 
het verleden.

SODA STRAALKABINES

Innovatief en ecologisch: soda stralen.
Wanneer we de Soda Master ontwikkelden, vroegen we onze vaste klanten wat zij 
zouden verwachten van een dergelijk toestel. Ze wilden de eerste plaats een economisch 
systeem, en ten tweede, gebruiksgemak. Met deze eisen in het achterhoofd, heeft Skat 
Blast deze adapter voor het stralen met natriumbicarbonaat ontworpen. Het systeem 
is gemakkelijk te gebruiken, snel, effectief en veel goedkoper dan andere apparaten. 

Artikel
Inhoud

Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

SM-50
Soda Master, 
zeef, 22,5Kg Soda 
straalmiddel.

Artikel
Inhoud

Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

SM-60
Soda Master, zeef,
stand, 22,5 Kg 
Soda straalmiddel.

SM-60 ADAPTER: Soda adapter op voet. Geschikt voor kabines met 2 deuren: afzonderlijk op voet.

Geschikt voor

Geschikt voor

SM-50 ADAPTER: geschikt voor kabines met 1 deur: te monteren aan uw Skat Blast kast.

Artikel
Inhoud

Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

6709-F-50
0,30 - 0,50 mm
25 Kg Soda 
straalmiddel.

6709-F-50: Soda straalmiddel in zak van 25 Kg
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6709-F-50: Soda straalmiddel in zak van 25 Kg

Onze befaamde traditionele straalkast is nu een straalkast voor soda-
blasting. Dankzij deze straalkabine kunt u roest, bezinksel of verf 
verwijderen met behulp van een diverse straalmiddelen. De Soda Master 
vernietigt elke oxidatie, zonder einige beschadiging van het oppervlak. 
 

• Inclusief krachtige stofafzuiging VAC-50 . 
• Volledig straalmiddelrecyclagesysteem voor een continue werking. 
• Aflaatklep met springveer voor het uiterst snel aflaten van het  
  straalmiddel. 
• Het voetbediend straalpistool Skatblast C-35-M is standaard  
  uitgerust met medium nozzle en airjet. 
• Stalen constructie met zijdelingse deur. 
• Een zichtvenster in getemperd glas: H. 30,5 cm, Br. 61 cm; met  
  een vervangbare beschermende folie voor de binnenzijde.. 
• Zeer resistente en soepele handschoenen (71 cm lengte),  
  gemakkelijk te vervangen. 
• Krachtige LED verlichting. 
• Kompleet gemonteerd.
• Aansluiting voor compressor: 1/4” inwendig.

STRAALKABINE
SKAT BLAST 960-SO

Artikel
Nozzle
Pistool
Verlichting
Stofafzuiging
Spanning
Werkruimte (BxDxH cm)
Buitenafmetingen (BxDxH cm)
Gewicht (Kg)
Meegeleverd

Deuropening

Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

960-SO
2 x Keramisch
Voetbediend
LED
VAC-50
230 V
117 x 71 x 71
123 x 80 x 175
127
Straalpistool C-35-M
1 Paar handschoenen
Verlichting LED
Stofafzuiging VAC-50
2 x medium nozzle en 
airjet
Sodamaster adapter
22,5 Kg Soda

Soda verwijdert snel en dit 
zonder schade, krassen.

Het pistool C-35 heeft 
een ventiel in roestvrij 
staal en een extra brede 
luchtdoorlaat.

Straalvoorbeeld voor en na.
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6120-20 € 40,08 € 48,50

945 960 960-SO 976

970 1536 Universal

945 960 960-SO 976

970 979 1536 Universal

6120-01 76 cm € 61,94 € 74,95

6120-03 91 cm € 68,55 € 82,95

945 960 960-SO 976

970 1536

6120-25 63 cm € 40,49 € 48,99

6120-31 78 cm € 49,55 € 59,95

6115-00 € 66,07 € 79,95

945 960 960-SO 976

970 1536 Universal

6120-12 30 cm € 106,61 € 129,00

6120-18 40 cm € 131,82 € 159,50

945 960 960-SO 976

970 1536 Universal

6120-16 € 161,57 € 195,50

945 960 960-SO 976

970 1536 Universal

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.

ONDERDELENBAKJE
Dit bakje houdt alle kleine onderdelen in uw handbereik en 
verhindert dat ze door de rooster vallen en in de trechter 
terecht komen. U kunt dus meerdere kleine stukken in de 
kast bewerken zonder dat u steeds moet stoppen om de 
deur open en dicht te doen (afm. : 45 cm lang x 20 cm 
breed x 5 cm hoog)

DRAAITAFEL
praktisch om zware stukken te stralen (remschijven, 
cilinderkoppen,...) zo hoeft u ze niet veel te tillen en kunt u 
overzichtelijk stralen. Gemaakt uit 3 mm staal. Beschikbaar 
in 30 cm (art 6120-12) 
in 40 cm (art 6120-18)

CLEAN KIT
Dit houdt uw atelier proper door het voorkomen van het 
vallen van straalmiddel op de grond wanneer u de deur 
opent. Zo vermijdt u ook uit te glijden op resten van 
glasparels. Montage onder de deur 
Beschikbaar voor Skat Blast 
- 945-960-970-976 (art. 6120-01) 
- 979-1536 (art. 6120-03) 

DEUR DEFLECTOR
Verhindert elke opeenhoping van het straalmiddel bij 
de onderste deurdichting, (gemakkelijke montage via 2 
magneten) 
Beschikbaar voor Skatblast met binnenbreedte: 
• 6120-25 : 63 cm voor 945-960-970-976 
• 6120-31 : 78 cm voor 979-1536

GESCHIKT VOOR

HOUDER VOOR PISTOOL OF ONDERDELEN
Plaats dit accessoire op de rooster in uw straalkast. Zo kunt 
u gemakkelijk een object stralen zonder het in uw handen 
te moeten vasthouden. Met het handvat onderaan kunt u 
het stuk eenvoudig en snel draaien. Bovendien, als uw kast 
uitgerust is met een pedaal, kunt u uw pistool op dit stuk 
vastklemmen en het te bewerken object met beide handen 
voor het pistool houden terwijl u het straalt.

DRAAIPLATEAU VOOR VELGEN
Praktisch accessoire voor het vlot kunnen behandelen 
van velgen (stralen, schilderen, retoucheren, enz...). 
Sterke uitvoering in staal van 3 mm. Plaats de velg op de 
pyramide-vorm bovenaan. Door deze vorm is dit accessoire 
geschikt voor de meeste types velgen. Het draaiplateau zelf  
heeft een diameter van 30 cm.

Artikel BTW ex. BTW incl.

GESCHIKT VOOR

Artikel BTW ex. BTW incl.

GESCHIKT VOOR

Artikel BTW ex. BTW incl.

Artikel BTW ex. BTW incl.

GESCHIKT VOOR

GESCHIKT VOOR

Artikel BTW ex. BTW incl.

GESCHIKT VOOR

Artikel BTW ex. BTW incl.
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945 960 960-SO 976

970 1536 Universal

6120-80 € 32,64 € 39,50

945 960 960-SO 976

970 1536 Universal

6120-65 € 53,72 € 65,00

6120-70 61x91,5 € 78,51 € 95,00

6120-75 61x152 € 90,08 € 109,00

945 960 960-SO 976

970 1536 Universal

6120-24 61x91,5 € 41,28 € 49,95

6120-60 61x152 € 57,81 € 69,95

945 960 960-SO 976

970 1536 Universal

6120-28 € 164,46 € 199,00

6120-28-XH € 164,46 € 199,00

6120-34 € 180,99 € 219,00

945 960 960-SO 976

970 1536

6120-05 € 68,55 € 82,95

VAC-50 DC-180

6120-35 € 70,21 € 84,95

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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BLAASPISTOOLKIT VOOR STRAALKAST
Met deze kit heeft u een eenvoudig middel om het stof 
en resten van straalgrit weg te blazen van uw gestraalde 
stukken vooraleer ze uit de kast te nemen. Dit blaaspistool 
monteert u best vooraan de kast. Zo blijft ze permanent 
beschikbaar. Tip : laat de stofafzuiging werken terwijl u de 
stukken afblaast. De kit omvat : het blaaspistool, 2 meter 
luchtslang, een dichtingsring en enkele koppelstukken.

ANTI-STATISCHE KIT
Verwijdert Statische lading tijdens het stralen. Elke kit 
bevat een anti-statische pistoolkop en een anti-statische 
mat. Plaats de mat voor uw kabine. De mat vermindert de 
statische lading en biedt comfort voor uw houding.
2 beschikbare afmetingen:
6120-70: 61 x 91,5 cm
6120-75: 61 x 152 cm 

KIT ANTI-STATISCHE PISTOOLKOP
Deze kit omvat: anti-statische pistoolkop, een aanzuigslang 
van 105 cm, een anti-statische aardingsdraad en de 
bijhorende klemmen.

ANTI-SLIP MAT
Dit tapijt in dik PVC (3/8”) is anti-statisch en verhindert het 
wegglijden en vermindert de vermoeidheid als u gedurende 
langere tijd straalt. Uw benen, voeten en rug zullen dit tapijt 
zeker weten te waarderen !
2 beschikbare afmetingen:
6120-24: 61 x 91,5 cm
6120-60: 61 x 152 cm

WHEEL KIT
Indien u niet veel plaats heeft in uw atelier, monteer dan 
deze set van 4 draaibare robuste wielen en u beweegt 
uw kabine in alle richtingen. De standaard kit verhoogt de 
cabine met 2,5 cm, de extra hoge kit XH verhoogt met 7.5 
cm. 
 
• 6120-28 en 6120-28-XH zijn geschikt voor
  945-960-970-976
• 6120-34 is geschikt voor 979-1536

VELGENROLLER
Lengte 25,4 cm x diepte 33 cm

Artikel BTW ex. BTW incl.

GESCHIKT VOOR

Artikel BTW ex. BTW incl.

GESCHIKT VOOR

GESCHIKT VOOR

Artikel BTW ex. BTW incl.

GESCHIKT VOOR

Artikel BTW ex. BTW incl.

GESCHIKT VOOR

Artikel BTW ex. BTW incl.

Artikel BTW ex. BTW incl.

WIELKIT
Deze kit maakt uw stofafzuiging verplaatsbaar.
6120-35: geschikt voor VAC-40/45/50, DC-176 en DC-180.

Artikel BTW ex. BTW incl.
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945 960

970

6120-40 € 156,20 € 189,00

6120-45 € 247,89 € 299,95

976

S-27-S Small € 139,67 € 169,00

S-27-M Medium € 139,67 € 169,00

6304-03 3 € 7,85 € 9,50

6314-03 € 16,12 € 19,51

6315-03 € 16,12 € 19,51

6316-03 € 16,12 € 19,51

6320-03 3 € 7,03 € 8,50

945 960 960-SO 976

970 1536

6101-00 € 49,55 € 59,96

6101-05 € 84,74 € 104,96

6101-10 € 66,07 € 79,94

6102-24 € 37,60 € 45,50

H-11701 € 23,55 € 28,50

945 960 960-SO 976

970 1536

6101-03 3 € 14,88 € 18,00

6101-03-25 25 € 109,50 € 132,50

6101-06 3 € 23,55 € 28,50

6101-06-25 25 € 177,69 € 215,00

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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STRAALMIDDEL TERUGWINNER
Hij verzamelt en splitst herbruikbaar straalmiddel van het 
stof. Het stof komt in de Vacuum terecht en het herbruikbaar 
straalmiddel blijft in de terugwinner. Dit leidt tot ± 30 % 
straalmiddelvoordeel, langere levensduur van de filter 
en stofafzuigmotor. Het teruggewonnen straalmiddel kan 
opnieuw in de kabine geplaatst worden voor hergebruik. 
Art 6120-45 is een straalmiddelrecuperator gemonteerd op 
een sokkel (slang van 150 cm inbegrepen). Dit product is 
compatibel met alle types Skat Blast kabines (met enkele of 
dubbele deur) en voorzien van een stofafzuiging type VAC-
40, 35, 36, 45 en 50.
6120-40: voor kasten met 1 deur: te monteren AAN de kast
6120-45: voor kasten met 2 deuren: terugwinner op voet.

BLAST KIT
Sluit het S-27 straalpistool aan op uw compressor, plaats de 
aanzuigbuis in een emmer of reservoir met straalmiddel en 
straal direct. Voordelig en efficiënt ! 
De S-27 Blast-Kit bevat S-35 SKATBLAST Straalpistool met 
handbediening, 3 Stalen nozzles, aanzuigbuis en 2,5 m 
zandslang

DICHTING VOOR AIR-JETS
Deze dichting wordt geplaatst op de airjet in de 
pistoolzuigkop. Geleverd per 3 stuks

AIRJETS
De air jet bevindt zich in de pistoolzuigkop en is beschikbaar 
in 3 verschillende maten:
6314-03 3 airjets Small (240 l/min) 
6315-03 3 airjets Medium (420 l/min) 
6316-03 3 airjets Large (710 L/min)

RUBBER DICHTING VOOR NOZZLE
Deze dichting bevindt zich tussen de nozzle en de 
pistoolzuigkop

S - Goud

M - Zilver

L - Zwart

6120-40 GESCHIKT VOOR

Artikel BTW ex. BTW incl.

6120-45 GESCHIKT VOOR

Artikel BTW ex. BTW incl.

Artikel BTW ex. BTW incl.

Artikel BTW ex. BTW incl.

Artikel BTW ex. BTW incl.

VENSTERS VOOR KABINES
Venster in veiligheidsglas met aan de buitenzijde een fijn 
acrylpaneel en een afneembare beschermfolie aan de 
binnenkant.
6101-00 Voor 945, 960 
6101-05 Voor 970, 976, 979, 1536 
6101-10 Voor 985 
6102-24 Acryl venster voor 825 / 835
H-11701 Zwarte kunststof kader (voor 6101-00)

BESCHERMFOLIE
Set bevat 3 afstripbare folies. Deze folie wordt tegen de 
binnenzijde van het venster gekleefd, met 2-zijdig klevende 
tape, om zo het getemperd glas niet te beschadigen bij het 
stralen. Bespaart tijd & geld, omdat u het duurdere glas niet 
hoeft te vervangen.

825, 835, 945, 960, 960-SO
  6101-03    25,5 x 53,5 cm 
  6101-03-25   verpakking met 25 stuks 
970, 976, 979, 1536
  6101-06    25,5 x 108,5 cm 
  6101-06-25   verpakking met 25 stuks 

De kader en het glas 

worden apart verkocht

Artikel BTW ex. BTW incl.

Artikel BTW ex. BTW incl.

2 versies:
S-27-S: Blast-kit Small (240 l/min)  
S-27-M: Blast-kit Medium (420 l/min)
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S-35-S Small € 114,88 € 139,00

S-35-M Medium € 114,88 € 139,00

945

C-35-S Small € 114,88 € 139,00

C-35-M Medium € 114,88 € 139,00

960 960-SO 976

970 1536

6318-20 Large € 205,79 € 249,00

960 960-SO 976

970 1536

6300-50 Small € 42,11 € 50,95

6300-60 Medium € 42,11 € 50,95

6300-70 Large € 42,11 € 50,95

945 960 960-SO 976

970 1536 Universal

6300-90 Medium € 69,83 € 84,50

6300-92 Large € 139,67 € 169,00

6303-00 € 45,41 € 54,95

945 960 960-SO 976

970 1536 Universal

945 960 960-SO 976

970 1536 Universal

945 960 960-SO 976

970 1536 Universal

6318-30 S Large € 321,49 € 389,00

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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PISTOOL S-35 MET TREKKERBEDIENING
Dit pistool is ontworpen voor stralen met onderdruk. De 
S-35 heeft een ventiel in roestvrij staal en een extra brede 
luchtdoorlaat. Er zijn 3 nozzles in staal bijgeleverd. 2 versies:
S-35-S: Small (240 l/min)
S-35-M: Medium (420 l/min)

SKAT BLAST STRAALPISTOLEN 
Skat Blast straalpistolen "made in USA". Voor hun verkoop worden ze voor 100 % op hun kwaliteit getest. Door hun ervaring en 
productiekwaliteit behoren deze pistolen tot de meest efficiënte op de markt. Nozzles en air-jets worden verkocht in 3 maten (Small, 
Medium, Large) afhankelijk volgens de kracht van uw compressor.

PISTOOL C-35 VOETBEDIEND VIA PEDAAL
Het pistool C-35 is standaard geleverd bij alle Skat 
Blast kasten met een pedaal. Ook deze uitvoering is 
speciaal ontworpen voor stralen met onderdruk. Zijn extra 
brede luchtdoorlaat geeft hem meer rendement dan zijn 
concurrenten. Bovendien beschikt dit pistool standaard over 2 
keramische nozzles en 1 stalen nozzle. 2 versies:
C-35-S: Small (240 l/min)
C-35-M: Medium (420 l/min)

PISTOOL HOOG VOLUME
Speciaal voor compressoren van 10 PK en meer.
Dit pistool beschikt over een hoogvolume pistoolkop uitgerust 
met een tungsteen nozzle Large.
1 versie: 6318-20 Large (710 l/min)

KERAMISCHE NOZZLES
Een keramische nozzle heeft een levensduur van ± 6 tot 8 
uren bij het gebruik van glasparels. Vervang regelmatig nozzle 
en airjet om slijtage aan pistool en compressor te voorkomen. 
Inbegrepen 5 nozzles, twee airjets en twee dichtingen.
6300-50 Small 240 L/min* (3 pk) 
6300-60 Medium 420 L/min* (5,5 - 7,5 pk) 
6300-70 Large 710 L/min* (7,5 - 10 pk)
* Persluchtverbruik bij 5,5 bar

TUNGSTEEN NOZZLE
Deze nozzle is bijzonder slijtbestendig en op lange termijn het 
meest economisch. Ze heeft een levensduur van ± 180 uren 
met glasparels. Inbegrepen 3 airjets en 2 dichtingen.  
Deze nozzle is vereist wanneer u met korund straalt.
6300-90 Tungsteen nozzle Medium (420 l/min)

TUNGSTEEN NOZZLE (LARGE) MET GROOT VOLUME 
PISTOOLKOP
Als u een zware compressor heeft (7,5 tot 15 pk), kan u uw 
productie verhogen na montage van deze kop.
Inhoud: Pistoolkop en large tungsteen nozzle + 3 airjets, 2 
dichtingen (710 l/min)

PISTOOLKOP
hier ontstaat de mengeling van straalmiddel en perslucht. 
Deze is aan hevige slijtage onderworpen, wanneer nozzle en 
air-jet niet tijdig worden vervangen.
Inhoud: Pistoolkop, staal nozzle, een airjet en een dichting

Artikel BTW ex. BTW incl.

Artikel BTW ex. BTW incl.

Artikel BTW ex. BTW incl.

GESCHIKT VOOR

Artikel BTW ex. BTW incl.

Artikel BTW ex. BTW incl.

Artikel BTW ex. BTW incl.

Artikel BTW ex. BTW incl.

PISTOOLSUPER HOOG VOLUME
Dit Straalpistool is ten zeerste aanbevolen als u over een 
compressor van 15 pk en hoger beschikt.  Sluit dit krachtig 
zandstraalpistool aan op uw Skatblast straalkast en verdubbel 
de productie. Roest en verf worden aan grote snelheid 
verwijderd. Inclusief tungsteen nozzle.

Artikel BTW ex. BTW incl.
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6442-27-KIT € 70,21 € 84,95

6442-31-KIT € 80,58 € 97,50

945 960 960-SO 976

970 1536

6500-00 € 10,33 € 12,50

6500-04 € 14,83 € 17,95

945 960 960-SO 976

970 1536

6411-00 € 161,16 € 195,00

6413-00 € 78,51 € 95,00

945 960 960-SO 976

970 1536

6412-00 € 19,83 € 23,99

945 960 960-SO 976

970 1536

4531-00 € 57,81 € 69,95

945 960 960-SO 976

970 1536

4542-10 € 123,14 € 149,00

945 960 960-SO 976

970 1536

1360-16 29 cm € 19,42 € 23,50

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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AANSLUITKIT COMPRESSOR-STRAALKABINE 
• Filter drukregelaar art. 4531-00
• 10 meter persluchtslang (ø 13 mm) met snelkoppelingen 
• 1 snelkoppeling 1/2” voor uw compressor 
• 1 tule 1/2” voor de filter drukregelaar 
• 1 verbindingsslang art. 6412-00 
• 1 reductie 1/2” - 1/4” (aansluiting verbindingsslang - filter) 
• Bevestigingskit

FILTER DRUKREGELAAR MET MANOMETER 
Vermijd vocht in uw persluchtleiding en in uw kabine. Wij 
raden u ten zeerste het gebruik van deze vochtafscheider 
aan. Dit accessoire regelt de druk van de perslucht. 
Geleverd met bevestigingskit.
- aansluiting 1/2”
- regelbaar 0 - 10 Bar
- max. volume 2400 l/u bij 6 Bar

PEDAAL VOOR VOETBEDIENING
Voor aansluiting op het pistool C-35 is ook het pedaal los 
verkrijgbaar. De ingang is 1/4” binnendraad. Het ventiel bevat 
een as in roestvrij staal en een geleider in getemperd staal 
van hoge kwaliteit. 
Ook als optie voor 825 / 835 en 945 
Indien u het straalpistool met voetbediening verkiest, 
hoeft u enkel het straalpistool S-35-M te wisselen met het 
straalpistool C-35-M en het voetpedaal toe te voegen. Het 
straalpistool C-35 is identiek als deze bij kabine 960 en de 
grotere modellen.
6411-00: Compleet pedaal
6413-00: Ventiel van de pedaal

LUCHTSLANG 
Deze luchtslang is vooral gebruikt tussen pedaal en pistool, 
maar ook tussen een drukregelaar of filter en het pedaal. 
(lengte 2,1 m ; buitendraad 1/4” aan beide kanten)

SNEL WISSEL KIT 
Deze kit vereenvoudigt en versnelt het wisselen van de 
aanzuigbuis en aanzuigslang zonder de rooster te moeten 
uithalen. Eens deze kit geïnstalleerd is, kunt u de aanzuigbuis 
gemakkelijk bereiken door het afdekplaatje te verwijderen. De 
kit omvat: aanzuigbuis, aanzuigslang, afdekplaatje & vijzen.
6442-27-KIT voor 945, 960, 960-SO, 970, 976, 1436, 1836 
6442-31-KIT voor 979, 1536

AANZUIGSLANG 
Wordt bevestigd aan het einde van de pistoolkop en voorziet 
het pistool van straalmiddel.
6500-00 voor 825/835, 945, 960, 960-SO 
6500-04 voor 970, 976, 979, 1536

GESCHIKT VOOR

Artikel BTW ex. BTW incl.

Artikel BTW ex. BTW incl.

Artikel BTW ex. BTW incl.

Artikel BTW ex. BTW incl.

Artikel BTW ex. BTW incl.

Artikel BTW ex. BTW incl.

ZEEF VOOR STRAALMIDDEL
Nuttig accessoire voor straalapparaten: filtert de grotere 
schilfers van verf of roest en voorkomt u dat deze in het 
pistool terecht komen en een blokkage veroorzaken.

Artikel BTW ex. BTW incl.
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VAC-50

6011-10 € 57,81 € 69,95

6011-HI 1 € 52,02 € 62,95

6011-HEPA 1 € 65,91 € 79,75

6011-HEPA-03 3 € 194,22 € 235,00

VAC-50

6008-HPK € 164,46 € 199,00

6050-00 € 43,39 € 52,50

6050-RH € 23,55 € 28,50

6050-LH € 23,55 € 28,50

6051-00 € 45,05 € 54,51

6051-RH € 24,38 € 29,50

6051-LH € 24,38 € 29,50

6052-00 € 47,52 € 57,50

6052-RH € 25,21 € 30,50

6052-LH € 25,21 € 30,50

945 960 960-SO 976

970 1536 Universal

945 960 960-SO 976

970 1536 Universal

H-11744 € 24,38 € 29,50

945 960 960-SO 976

970 1536

6258-01 € 15,70 € 19,00

6258-04 € 20,62 € 24,95

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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GESCHIKT VOOR

Artikel BTW ex. BTW incl.

Artikel Aantal BTW ex. BTW incl.

Artikel BTW ex. BTW incl.

GESCHIKT VOOR

Artikel BTW ex. BTW incl.

L+R

Rechts

Links

L+R

Rechts

Links

L + R

Rechts

Links

GESCHIKT VOOR

Artikel BTW ex. BTW incl.

Artikel BTW ex. BTW incl.

Artikel BTW ex. BTW incl.

EINDFILTER KIT
Deze kit verhindert dat stof in de werkruimte kan 
ontsnappen ingeval van een defecte filter. Wanneer zich 
binnenin de eindfilter meer dan een klein laagje stof bevindt, 
moet u de filter onmiddellijk vervangen. De eindfilter biedt u 
een properder en stillere werkomgeving.
Geschikt voor VAC-50.

VERVANG FILTERS 
A) 6011-HI: Vervangfilter HEPA voor VAC-50
Deze filter houdt alle fijne stofdeeltjes tegen tot 0,3 micron 
(deeltjes met diameter tot 1/200e). Speciaal niet-klevend 
membraan materie op de filter voorkomt opstopping en 
scheidt het vuil gemakkelijk 
 
B) 6011-HEPA: Hepa Vervangfilter voor VAC-36, VAC-45, 
VAC-50 en DC-180. Deze filter stopt fijn stof tot 0,3 micron 
(dus 99,97 % van het stof) en is dus een extra bescherming 
voor de motor van de stofafzuiging. Met deze filter heeft u 
een groter filteroppervlak (+ 29%) dan met de 6011-EFF 
filter. Bovendien is de hepa cartouche eenvoudig wasbaar. 
Hoogte ± 20 cm, ø ± 18,40 cm. 

MOTOR 230V COMBINATIE PACK 
Capaciteit van 1.8 tot 2 m³/min. wanneer u een motor 
vervangt, is het noodzakelijk van de filter ook te vervangen. 
Een slecht onderhouden filter kan een defecte motor 
veroorzaken doordat stofresten in de kogellagers kunnen 
terechtkomen.  
Geschikt voor VAC-36, VAC-40, VAC-45, VAC-50
6008-HPK: Motor + HEPA Filterelement

825 / 835 LENGTE 61 CM
6050-00 Links + Rechts 
6050-RH Rechter handschoen 
6050-LH Linker handschoen

945, 960, 970, 976 LENGTE 71 CM 
6051-00 Links + Rechts 
6051-RH Rechter handschoen 
6051-LH Linker handschoen
 
979, 1536 LENGTE 81 cm 
6052-00 Links + Rechts 
6052-RH Rechter handschoen 
6052-LH Linker Handschoen

HANDSCHOENEN
Gemaakt uit duurzaam vinyl en afgewerkt met een 
nitrylcoating. Deze comfortabele en soepele handschoenen 
zijn dubbel behandeld om hun levensduur te verlengen.

HANDSCHOENHOUDERS
Voor het vastmaken van handschoenen in de kabine. 
Geleverd met bevestigingsringen. Bieden extra komfort aan 
de straler. ø binnen 18,4 cm ø uitw. 22,9 cm.

VERLICHTING & LAMPHOUDERS
Voor een optimale verlichting van uw stukken.

6258-01 Lamphouder
6258-04 PAR38 12W/827 
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6700-50-40 1000 kg 1107,44 € 1340,00

-20%
€ 34,67

€ 41,95

€ 1340,00

€ 29,74

€ 35,99

40 x € 41,95 = € 1678,00

€ 45,41

€ 54,95

€ 49,55

€ 59,95

6704-50-40-IM 1000 kg € 950,41 € 1150,00

-20%

€ 1150,00

40 x € 35,99 = € 1439,60

6701-50-40 1000 kg € 1453,22 € 1758,40

-20%
€ 1584,00

40 x € 49,00 = € 1980,00

6702-20-40 1000 kg 1586,78 € 1920,00

-20%

€ 1920,00

40 x € 59,95 = € 2398,60

6709-F-50-40 1000 kg € 1321,49 € 1599,00

-20%
€ 41,28

€ 49,95

€ 1599,00

40 x € 49,95 = € 1998,00

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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Het is aanbevolen in straalkabines een straalmiddel met lange levensduur te gebruiken, dit om de stofontwikkeling evenals de 
straalmiddelkost per gestraald objekt zo laag mogelijk te houden. Er zal minder stofontwikkeling zijn met een straalmiddel met lange 
levensduur. Indien u aluminium, koper of brons zandstraalt of straalt op glas zal een lagere werkdruk (4 en minder) betere resultaten 
geven. We raden u aan te testen met een kleine hoeveelheid en met diverse druk qua perslucht.

STRAALMIDDELEN
MATTHYS

GESCHIKT
VOOR

Dit algemeen gekende populaire straalmiddel zorgt voor een 
gesatineerd en glad oppervlak; ideaal voor het stralen op aluminium 
en andere zachte metalen. Het wordt veel toegepast voor bijvoorbeeld 
zuigers, cilinderkoppen, kleppen, enz. Dit product verwijdert lichte roest 
en oxydatie, veroorzaakt weinig stof en is tot 20 maal recycleerbaar.

Artikel Inhoud BTW ex. BTW incl.

GLASPARELS 25 KG
6700-50

GLASGRANULAAT 25 KG
6704-50-IM

Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Koop voordelig per pallet:

Voordeelprijs:

GESCHIKT
VOOR

Dit is gemaakt uit gerecycleerd glas en heeft, in tegenstelling tot de 
ronde glasparels, scherpe kanten. Het laat een lichte ruwe structuur 
na, wat ideaal kan zijn qua hechting voor het schilderen nadien. Het 
werkt niet zo agressief als korund, maar toch zeer efficiënt voor het 
verwijderen van verf en roest. Fantastische resultaten voor een zeer 
interessante prijs !

Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

WALNOOTGRANUL. 25KG
6701-50

GESCHIKT
VOOR

Biologisch afbreekbaar en geschikt voor het bewerken van delicate 
onderdelen zoals binnenkanten van cilinderkoppen, karters, wegnemen 
van verf op metaalstukken of verchroomde delen of glas. Ideaal indien 
afmetingen, geometrie en oppervlaktestructuur niet mogen gewijzigd 
worden bvb.matrijzen.

Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

KORUND 25KG
6702-20

GESCHIKT
VOOR

Korund (aluminium oxide): sterk en scherp kwaliteitsstraalmiddel voor 
een ruw oppervlak, ideaal om nadien te schilderen. Verwijdert snel alle 
roest en verf. Ook voor glas of graniet. Lange tijd herbruikbaar (8 tot 15 
cycli) omdat het niet vlug afscherpt. Hobbyblasters straalkasten zijn in 
hun standaard uitvoering niet uitgerust om met korund te stralen. Een 
tungsteen carbide nozzle op het pistool is noodzakelijk. 

Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Artikel Inhoud BTW ex. BTW incl.

Koop voordelig per pallet:

Voordeelprijs:

Artikel Inhoud BTW ex. BTW incl.

Koop voordelig per pallet:

Voordeelprijs:

Artikel Inhoud BTW ex. BTW incl.

Koop voordelig per pallet:

Voordeelprijs:

Natrium bicarbonaat brengt geen krassen en op 
geen enkele wijze enige schade aan het te reinigen 
oppervlak. Het gebruik ervan is risicoloos op glas, 
chroom, rubber dichtingen, lagers, gleuven, cilinders, 
enz… Het straalmiddel kan niet gerecycleerd worden, 
omdat het zich tijdens het stralen tot stof omvormt. 

SODA 25 KG 0,30-0,50MM
6709-F-50

ENKEL MET
SODA OPTIE

Artikel Inhoud BTW ex. BTW incl.

Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Koop voordelig per pallet:

Voordeelprijs:
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€ 98,35

€ 119,00

€ 22,31

€ 26,99

6792-50 / 6792-F-50
40 x € 26,99 = € 1079,60

€ 22,31

€ 26,99

€ 22,31

€ 26,99

40 x € 26,99 = € 1079,60
6792-UF-50

6761-99-40 1000 kg €2288,43 € 2769,00

-20%
€ 73,97

€ 89,50

€ 2769,00

40 x € 89,00 = € 3560,00

6792-50-40 1000 kg € 713,80 € 863,70

6792-F-50-40 1000 kg € 713,80 € 863,70

6792-UF-50-40 1000 kg € 713,80 € 863,70

-20%€ 863,70

€ 863,70

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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SILICIUM CARBIDE 11 KG
6706-25

GESCHIKT
VOOR

Straalmiddel van hoge kwaliteit, speciaal voor het sableren en matteren 
van glas. Het blijft langer hoekig dan andere straalmiddelen en behoudt 
zo zijn effectiviteit. Gezien de hoge agressiviteitsgraad zijn vele 
onderdelen van de kast en pistool, zwaar onderhevig aan snelle slijtage. 
Een tungsteen carbide nozzle op het pistool is noodzakelijk. 

Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Artikel Omschrijving Korrel-grootte
micron

Werkdruk Verwijderen van 
verf, roest, ...

Behandelen vóór 
het verven

Wegwerken 
aanslag en 

reinigen 
motoronderdelen

Reinigen van 
aluminium of 

koper

Stralen op glas

6700-50 Glasparels 200 - 300 max 5 Bar GOED - - BEST -

6704-50-IM Glasgranulaat 200 - 300 4 - 6,5 Bar BETER GOED - GOED GOED

6702-20 Korund 250 - 500 5 - 7 Bar BEST BEST - - BETER

6701-50 Walnootgranulaat 450 - 750 4 - 8 Bar - - BEST GOED -

6709-F-50 Soda 300 - 500 0,4 - 7 Bar GOED - BETER BEST -

6761-99 Edelkorund 125 - 180 5 à 7 Bar BEST BEST - - BETER

6706-25 Silicium carbide 300 max 7 Bar - - - - BEST

6792-50 Garnet medium 250 - 600 3 - 8 Bar BEST GOED - GOED -

6792-F-50 Garnet fijn 250 - 420 3 - 8 Bar BEST GOED - GOED -

6792-UF-50 Garnet ultra fijn 70 - 100 3 - 8 Bar BEST GOED - GOED -

NIET VOOR

SAMENVATTING STRAALMIDDELEN

EDELKORUND 25KG
6761-99
Zeer fijn, puur en scherp straalmiddel geschikt voor diverse doeleinden 
(matteren, reinigen, ontroesten, etc.) Vooral als het oppervlak in detail 
op ieder punt gestraald moet worden. Het wordt veel toegepast in de 
decoratiesector en voor kunstambachten (glas, spiegels, enz.). Ook hier 
is een tungsteen carbide nozzle op het pistool noodzakelijk. 

GARNET VOOR STRAALDRUKKETELS 25KG
GRADE A+

6792-50
0,25 tot 0,60 mm

6792-F-50
0,25 tot 0,42 mm

6792-UF-50
0,07 tot 0,10 mmGESCHIKT

VOOR

Garnet is een sterk natuurlijk mineraal straalmiddel dat niet schadelijk 
is voor de gezondheid of milieu. Verwijdert zonder moeite roest of verf 
van staal. Is niet vochtabsorberend. Kan meerdere malen gebruikt 
worden en bestaat in 3 korrelgroottes:

Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

GESCHIKT
VOOR

Artikel Inhoud BTW ex. BTW incl.

Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Koop voordelig per pallet:

Voordeelprijs:

Artikel Inhoud BTW ex. BTW incl.

Koop voordelig per pallet:

Voordeelprijs:

Voordeelprijs:
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SB-10-C
38 Kg
30 cm
2,5 m
87 x 33 x 48 cm
19 Kg
€ 156,20

€ 189,00

SB-18-C
38 Kg
27 cm
2,5 m
75 x 34 x 38 cm
23 Kg
€ 180,99

€ 219,00

SB-20-C
70 Kg
30 cm
2,5 m
87 x 33 x 48
28 Kg
€ 205,79

€ 249,00

SB-20-C

SB-18-C

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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Meegeleverde accessoires

STRAALDRUKKETELS

SB-10-C
Artikel
Capaciteit
Diameter ketel
Zandslang
Afmetingen
Gewicht
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Dodemanspistool

Beschermkap

Manometer

4 Verschillende
keramische nozzles

Kunststof
trechter

Filter met drukregelaar.

Artikel
Capaciteit
Diameter ketel
Zandslang
Afmetingen
Gewicht
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Schaal-vormige opening 
bovenaan voor gemakkelijk 
bijvullen. via een eenvoudige 
optreksluiting.

Verchroomd handvat 
voor het verplaatsen 
van de ketel

SB-18-C / SB-20-C

Meegeleverde accessoires

Dodemanspistool Manometer Filter met drukregelaar

Beschermkap 4 Verschillende
keramische nozzles

CE goedkeuring
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6792-UF-50 0,07 - 0,10 mm 2 & 2,5 mm 25 kg € 22,31 € 26,99

6792-F-50 0,25 - 0,42 mm 2 & 2,5 mm 25 kg € 22,31 € 26,99

6792-50 0,25 - 0,60 mm 3 & 3,5 mm 25 kg € 22,31 € 26,99

6792-50 / 6792-F-50
40 x € 26,99 = € 1079,60

40 x € 26,99 = € 1079,60
6792-UF-50

6792-50-40 1000 kg € 713,80 € 863,70

6792-F-50-40 1000 kg € 713,80 € 863,70

6792-UF-50-40 1000 kg € 713,80 € 863,70

-20%

€ 863,70

€ 863,70

1360-16 € 19,42 € 23,50

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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Straaldrukketels “Hobbyblasters” zijn prijsgunstige mobiele 
straalketels voor hobbygebruik. Zij verwijderen snel roest en verf 
van carrosseriedelen, bodemplaten, velgen, châssis, ... en zijn 
eveneens geschikt voor het stralen op hout en het reinigen van 
kleine muren. De straaldrukketel is met eenzelfde luchtdebiet 5 
maal krachtiger dan een aanzuigpistool. Onze drukketels bereiken 
reeds uitzonderlijke resultaten met een compressor van 3 PK/230V. 
Gebruik fijn straalmiddel met een korrelgrootte gelijk of fijner als 0,6 
mm. Maximum werkdruk 8 Bar. Wisselstukken voor deze toestellen 
blijven uit voorraad leverbaar. Deze dikwandige ketels hebben een 
CE-keuring.

PERSLUCHTVERBRUIK VAN 
STRAALDRUKKETELS

Nozzle Debiet
van 5,5 BAR Compressor Straalmiddel 

verbruik

2 mm 200 L/min. 2-3 PK 38 Kg/uur

2,5 mm 300 L/min. 5,5 PK 54 Kg/uur
3 mm 420 L/min. 7,5 PK 70 Kg/uur

3,5 mm 710 L/min. 10 PK 80 Kg/uur

Artikel Type Korrel Te gebruiken Nozzle Inhoud BTW ex. BTW incl.

Ultra Fijn
Fijn

Medium

Garnet is een sterk natuurlijk mineraal straalmiddel dat niet schadelijk is voor 
de gezondheid of milieu. Verwijdert zonder moeite roest of verf van staal. Is 
niet vochtabsorberend. Kan meerdere malen gebruikt worden en bestaat in 3 
korrelgroottes.

GARNET GRADE A+ VOOR STRAALDRUKKETELS
6792-50

Artikel Inhoud BTW ex. BTW incl.

Koop voordelig per pallet:

Voordeelprijs:

Voordeelprijs:

ZEEF VOOR STRAALMIDDEL
Nuttig accessoire voor straalapparaten: 
filtert de grotere schilfers van verf of 
roest en voorkomt u dat deze in het 
pistool terecht komen en een blokkage 
veroorzaken. Diameter 29 cm.

Artikel BTW ex. BTW incl.
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XH-SBK-01
€ 44,21

€ 53,00

SB-3
€ 35,50

€ 42,95

SB-10-C-SO 
€ 189,26

€ 229,00

SB-18-C-SO 
€ 222,31

€ 269,00

SB-20-C-SO 
€ 255,37

€ 309,00

SB-10-C + Soda KIT SB-18-C + Soda KIT SB-20-C + Soda KIT

+ ++
KIT SODA KIT SODA KIT SODA

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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SODASTRALEN

De Soda Blaster KIT heeft alles om een Hobbyblaster straaldrukketel om te zetten naar een soda-blaster. De kit kan ook op een 
aantal andere merken gemonteerd worden. Stralen met natriumbicarbonaat is niet schadelijk voor het milieu. Verwijdert verf op 
metaal, glasvezel, kunststof, rubber, glas, spiegel, chroom, zonder enige vervorming of sporen na te laten. Ideaal voor het ontvetten 
en verwijderen van verf op motoronderdelen, carburateurs, hydraulische onderdelen.

SODA BLASTER KIT VOOR SB-10-C / SB-18-C / SB-20-C
XH-SBK-01

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

VOORDEEL COMBINATIES MET SODA KIT (XH-SBK-01)

SODABLASTER HANDSTRALER
SB-3

Gebruik onschadelijk soda bi-carbonaat in plaats van zand.
Ideaal voor brandschade restauratie, sanering van 
schimmelvorming, het schoonmaken van graffiti, het 
verwijderen van soorten glasvezel alsook bootverf en 
restauratie van gebouwen.

- Tank capaciteit: 1liter.
- Luchtverbruik: 250L/min. @ 6 Bar
- Werkdruk: 2,5 - 6 Bar
- Vervangbare stalen nozzle: 5 mm
- Afmetingen: 61 x 30 x 22,5 cm
- Gewicht: 3,6 kg

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
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SBS-05
14 Kg
226 L/min @ 6 Bar
4 - 6 Bar 
2.5mm / 3mm
13 Kg
€ 98,35

€ 119,00

SBS-D05
2 x 14 Kg
226 L/min @ 6 Bar
4 - 6 Bar 
2,5mm / 3mm
2mm/2,5mm/3mm/3,5mm
30 Kg
€ 247,11

€ 299,00

€ 41,28

€ 49,95

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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SODA STRAALMIDDEL 25 KG

Natrium bicarbonaat brengt geen krassen en op geen enkele 
wijze enige schade aan het te reinigen oppervlak. Het gebruik 
ervan is risicoloos op glas, chroom, rubber dichtingen, lagers, 
gleuven, cilinders, enz… Het straalmiddel kan niet gerecycleerd 
worden, omdat het zich tijdens het stralen, meer specifiek 
wanneer het botst op het object, tot stof omvormt.
Verpakking : 25 kg

SODASTRALEN

STRAALKETEL VOOR SODA
SBS-05
Artikel
Capaciteit
Luchtverbruik
Werkdruk
Nozzles
Gewicht
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

STRAALKETEL VOOR SODA EN ABRASIF
SBS-D05
Artikel
Capaciteit
Luchtverbruik
Werkdruk
Nozzles
Nozzles
Gewicht
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Artikel
Inhoud

Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

6709-F-50
0,30 - 0,50 mm
25 Kg Soda 
straalmiddel.

Deze straalketel is speciaal ontwikkeld om te 
gebruiken met Soda. De grote voordelen van 
Soda stralen zijn: geen schade, geen krassen en 
op geen enkele wijze enige schade aan het te 
reinigen oppervlak. Het gebruik ervan is risicoloos 
op glas, chroom, rubber dichtingen, lagers, gleuven, 
cilinders, enz...  Met een werkdruk tussen de 3 en 
6 bar en een luchtverbruik van 350 liter per minuut 
bij 6 bar kan deze sodastraalketel de ideale partner 
zijn bij het stralen van de delicate onderdelen 
tijdens uw restauratie. Deze sodastraalketel is 
gemakkelijk in gebruik en mobiel.

Bij deze combi straalketel kan zeer snel gewisseld 
worden tussen abrasif of soda stralen, ook kunnen 
door de mengventielen voor bepaalde toepassingen 
beide samen wordt gebruikt worden.
Met dit toestel hebt u alle mogelijkheden van mobiel 
stralen in één toestel. Voor het sodastralen zijn 
de kenmerken dezelfde als voor de SBS-05. Voor 
het abrasif gedeelde hebben we een werkdruk 
tussen 2.5 en 7 bar met naar gelang de nozzle een 
luchtverbruik tussen de 200 en de 710 liter/min.
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ZGH

4500-50

XH-2020-GUN 1 € 16,49 € 19,95

XH-2020-P39 3 € 8,22 € 9,95

XH-2020-07-04 4 € 9,88 € 11,95

XH-2020-08-04 4 € 9,88 € 11,95

XH-2020-09-04 4 € 9,88 € 11,95

XH-2020-10-04 4 € 9,88 € 11,95

XH-2020-P18 1 € 7,85 € 9,50

XH-2020-P19 1 € 9,92 € 12,00

XH-1010-P25 2,5 m € 20,66 € 25,00

H-0 1 € 6,20 € 7,50

H-0-LENS-03 3 € 9,92 € 12,00

H-2 1 € 23,97 € 29,00

H-2-LENS-03 3 € 9,92 € 12,00

ZGH 1 € 351,24 € 425,00

ZGH-02 10 € 20,62 € 24,95

4500-50 1 € 731,41 € 885,00

XH-2020-07-TC 1 € 32,23 € 39,00

XH-2020-08-TC 1 € 32,23 € 39,00

XH-2020-09-TC 1 € 32,23 € 39,00

XH-2020-10-TC 1 € 32,23 € 39,00

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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TOEBEHOREN
STRAALDRUKKETELS

STRAALPISTOOL
Met hendel en straalstop. Om te monteren op een 
straalketel. (3 nozzles met verschillende diameters 
meegeleverd)

STRAALMIDDELSTOP
Rubber stopper voor XH-2020-GUN.

KERAMISCHE STRAALKOPPEN
Tijdens het stralen slijten de koppen uit door het 
schuren van het straalmiddel. Deze dient u regelmatig 
te controleren en te wisselen indien nodig. Zo vermijdt u 
snelle slijtage van de zandslang.
XH-2020-07-04 4 keramische nozzles 2 mm
XH-2020-08-04 4 keramische nozzles 2,5 mm
XH-2020-09-04 4 keramische nozzles 3 mm
XH-2020-10-04 4 keramische nozzles 3,5 mm

TUNGSTEEN STRAALKOP
XH-2020-07-TC 1 tungsteen nozzle 2 mm
XH-2020-08-TC 1 tungsteen nozzle 2,5 mm
XH-2020-09-TC 1 tungsteen nozzle 3 mm
XH-2020-10-TC 1 tungsteen nozzle 3,5 mm

STRAALMIDDELMENGVENTIEL
Gemonteerd op SB-10-C, SB-18-C, SB-20-C
Mengventiel 3/8”

STRAALMIDDEL UITLAATSTUK
Gemonteerd op SB-10-C, SB-18-C, SB-20-C

BESCHERMKAP BASISMODEL
Gemaakt in katoen, met vervangbaar vizier. Voor de 
oogbescherming tijdens het stralen. Bescherm u ook met 
een stofmasker van goede kwaliteit.
H-0 Basismodel beschermkap
H-0-LENS-03 3 Visieren voor beschermkap H-0

BESCHERMKAP MET BINNENHELM
Deze kap (in zwaardere stof) beschikt over een regelbare 
binnenhelm. Het acryl venster is voorzien van een 
kleine rooster. Beide kunnen uitgenomen worden ter 
vervanging. De kap is bedoeld voor oogbescherming en 
kan in geen geval beschermen tegen het inademen van 
eventueel stof. Voorzie daarom een stofmasker.
H-2 Beschermkap met binnenhelm
H-2-LENS-03 3 Visieren voor beschermkap H-2

STRAALHELM “COMMANDER”
Voor persluchtvoeding, met debietregelventiel, lucht-
stroomindicator en riem. Deze luchtkap is vervaardigd 
uit gewapend glasvezel polyester met speciale 
rubberbekleding. 
Hij heeft een openklapbaar venster met glasruit, 
voorafgegaan door een metalen netje, en kunststof 
veiligheidsruit, slab in bisonyl, buikriem. Hij beschermt de 
straler tegen terugkaatsende straalkorrels en schadelijke 
stofdeeltjes. De helm mag enkel worden aangesloten 
aan een persluchtleiding van ten minste 150-200 l/m met 
“adembare lucht” voorzien van de nodige filtersystemen 
met actief koolstof.

ZGH Straalhelm
ZGH-02 Set van 10 visieren in polyester
4500-50 Ademluchtset met drukregelaar

ZANDSTRAAL SLANG / STRAALGRIDSLANG
Eenvoudig te monteren aan onze straaldrukketel. 
Geschikt voor het doorvoeren van droge straalmiddelen 
zoals zand of quartz.Gladde afwerking. Lengte: 2,5 m, 
kleur: zwart, ø12mm.

Artikel Aantal BTW ex. BTW incl.

Artikel Aantal BTW ex. BTW incl.

Artikel Aantal BTW ex. BTW incl.

Artikel Aantal BTW ex. BTW incl.

Artikel Aantal BTW ex. BTW incl.

Artikel Lengte BTW ex. BTW incl.

Artikel Aantal BTW ex. BTW incl.

Artikel Aantal BTW ex. BTW incl.

Artikel Aantal BTW ex. BTW incl.
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SB-1

SB-2

XH-1020-03
€ 12,40

€ 15,00

XH-1050-03
€ 12,40

€ 15,00

€ 288,43

€ 349,00

€ 35,50

€ 42,95

€ 28,93

€ 35,00

8002-00
€ 47,07

€ 56,95

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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Ideaal voor het verwijderen van kleinere roest en verf oppervlaktes op grotere 
carrosseriedelen en dit zonder uw werkplaats te bevuilen. De afzuiging zuigt het 
merendeel van het stof en het straalmiddel terug in de ketel voor hergebruik; De grotere 
roeststukken of scherven verf worden van het straalmiddel gescheiden.
Geleverd met straalpistool en een extra reserve nozzle. Snelkoppeling voor compressor 
meegeleverd. Voor grotere oppervlakten raden wij u onze straaldrukketels aan 
(SB-10-C, SB-18-C en SB-20-C)

ZANDSTRAALTOESTEL MET INGEBOUWDE AFZUIGING
SB-56-V

Artikel
Ketelinhoud
Luchtverbruik
Afzuiging
Spanning
Afmetingen
Gewicht
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

SB-56-V
80 L
250-600 L/m (werkdruk max. 8 Bar)
1200 Watt
230 V
61 x 38 x 105 cm
30 Kg

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Keramische vervangnozzles (3st.)

Met deze pistolen kunt u kleine oppervlaktes stralen. Dit zijn eenvoudig te gebruiken toestellen, licht 
en economisch. Vul het reservoir met straalmiddel en houdt het pistool tegen het te stralen oppervlak. 
In enkele seconden doet u de roest verdwijnen onder het kopstuk van het pistool.
Met de Spotblaster SB-1 straalt u zonder stof en met recuperatie van straalmiddel. Er zijn 4 
verschillende kopstukken in rubber bijgeleverd (rond, plat, hoek binnen, hoek buiten). Aansluiting voor 
compressor: 1/4” uitwendig.

SPOTBLASTERS
SB-1 / SB-2

Artikel
Inhoud
Luchtverbruik
Hulpstukken
Aansluiting
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

SB-1
0,9 L
± 240 lit/min à 6 bar
4
1/4” buitenmaat

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Keramische vervangnozzles (3st.)

SB-2
0,9 L
± 240 lit/min à 6 bar
-
1/4” buitenmaat

SB-1 met 4 kopstukken

SB-1 met opvangzak

Reinigt bougies van verschillende grootte in enkele 
seconden. Geschikt voor muurbevestiging. Sluit de 
luchtslang onderaan aan, plaats de bougie en straal. 
Luchtverbruik : 50 Lit/min.

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

BOUGIESTRALER
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XH-DC-1 € 147,93 € 179,00

XH-210-P29 € 37,19 € 45,00

XH-DC-2 € 128,10 € 155,00

XH-DC-2- 
P01

€ 23,97 € 29,00

6700-50 25 kg € 29,74 € 35,99 6704-50-IM 25 kg € 27,26 € 32,99 6701-50 25 kg € 45,41 € 54,95

SB-210 SB-212 SB-310 SB-410

SB-110-K SB-112 SB-117-B SB-117-K SB-118-K SB-125 SB-190 SB-195

200-300 micron 177-400 micron 450-750 micron

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.

Artikel BTW ex. BTW incl.
Onderdeel (stofafzuiging) voor SB-195, 210, 212, 310, 410

Fijnstoffilter vervangpatroon voor XH-DC-1

Onderdeel (stofafzuiging) voor SB-190

Fijnstoffilter vervangpatroon voor XH-DC-2

STOFAFZUIGING

Deze prijsgunstige HOBBYBLASTERS straalkabines zijn de ideale hulp van hobbyisten tijdens hun restauratiewerken thuis. 
Zij verwijderen alle oxydatie, verf & roest van kleine onderdelen. Wij raden u aan deze hobbykabines aan te sluiten aan een 
compressor met een debiet van minimaal 180 liter/min. De Hobbyblasters zijn vervaardigd uit plaatstaal en worden geleverd met 
een hobbystraalpistool, rubber handschoenen en eenvoudige 12-volt verlichting. Glasparels, glasgranulaat en walnootgranulaat zijn 
de aanbevolen straalmiddelen voor deze kasten. Andere agressievere media veroorzaken snelle slijtage. Opgelet: Hobbyblasters 
zijn niet volledig stofdicht. Wenst u korund te gebruiken of professioneel te stralen, dan raden wij u ten zeerste een straalkast uit 
ons gamma Skat Blast aan. 

Persluchtverbruik van Hobbyblasters straalkasten SB-210, 
SB-212, SB-310 en SB-410 bij werkdruk van 5 Bar.

Nozzle Debiet Compressor
6 mm 400 L/min. 5,5 PK

7 mm 700 L/min. 10 PK 

Artikel Inhoud BTW ex. BTW incl. Artikel Inhoud BTW ex. BTW incl.Artikel Inhoud BTW ex. BTW incl.

GLASPARELS
6700-50

GLASGRANULAAT
6704-50-IM

WALNOOTGRANULAAT
6701-50

PERSLUCHTVERBRUIK VAN 
KABINES MET XH-11-GUN

PERSLUCHTVERBRUIK VAN KABINES
MET XH-210-GUN

Persluchtverbruik van de straalkasten, SB-110-K, SB-112, SB-117-B, 
SB-117-K, SB-118-K, SB-125, SB-190 SB-195 bij werkdruk van 5 Bar

Nozzle mm Debiet Compressor

Extra Small 4 180 L/min. 2 PK (1,5KW)

Small 5 230 L/min. 3 PK (2,2KW)

Medium 6 400 L/min. 5,5 PK (4KW)

Large 7 700 L/min. 7,5-10 PK (5,5-7,5KW)

AANBEVOLEN STRAALMIDDELEN VOOR HOBBYBLASTERS STRAALKABINES

STRAALKABINES
H

O
B
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SB-112 SB-110-K SB-118/K SB-190

SB-117-B SB-195 SB-125

XH-11-GUN € 16,49 € 19,95

XH1-G50-04 4 230 L/min € 11,53 € 13,95

XH1-G60-04 4 400 L/min € 11,53 € 13,95

XH1-G70-04 4 700 L/min € 11,53 € 13,95

XH1-G50-BC 1 x S 230 L/min € 40,50 € 49,00

XH1-G60-BC 1 x M 400 L/min € 40,50 € 49,00

XH1-G70-BC 1 x L 700 L/min € 40,50 € 49,00

SB-210 SB-212

SB-310 SB-410

XH-210-GUN € 48,76 € 59,00

XH-210-06-04 4 400 L/min € 14,05 € 17,00

XH-210-07-04 4 700 L/min € 14,05 € 17,00

XH-210-07-BC 1 700 L/min € 48,76 € 59,00

H-11021 L+R € 16,53 € 20,00

H-11746 L+R € 16,53 € 20,00

H-11000-10 10 € 20,66 € 25,00

H-11704-10 10 € 20,66 € 25,00

XH-310-P24 10 € 28,93 € 35,00

XH-195-P54 10 € 20,66 € 25,00

XH-210-P05 10 € 20,66 € 25,00

XH-310-P30 10 € 28,93 € 35,00

US-30 € 148,72 € 179,95

20072 € 52,02 € 62,95

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.

TOEBEHOREN STRAALKABINES

STRAALPISTOOL MET TREKKER 
Hobby straalpistool voor het stralen met glasparels  
of glasgranulaat. Vier keramische koppen meegeleverd, 
luchtverbruik vanaf 150 lit/min.

KERAMISCHE NOZZLES VOOR XH-11-GUN
De keramische straalkoppen verslijten tijdens het 
stralen. 
XH1G50-04  4 keramische nozzles small (5mm)
XH1G60-04  4 keramische nozzles medium (6mm)
XH1G70-04  4 keramische nozzles large (7mm)

Artikel Aantal Luchtverbruik BTW ex. BTW incl.

STRAALPISTOOL
Groot volume pistool voor aansluiting op pedaal. Vier keramische 
nozzles meegeleverd (2 x 6mm, 2 x 7mm)

KERAMISCHE NOZZLES VOOR XH-210-GUN
De keramische straalkoppen verslijten tijdens het 
stralen. De kop dient u regelmatig te controleren 
en te wisselen indien nodig.
XH-210-06-04  4 keramische nozzles van 6 mm 
XH-210-07-04  4 keramische nozzles van 7 mm

HANDSCHOENEN
Soepele, synthetische handschoenen
H-11021  L 47 cm (SB-110-C, SB-110-K)
H-11746  L 61 cm (SB-117-B/-K, SB-125, SB-118, SB-118-K, 
SB-190/SB-195/125/210/212/310/410)

BESCHERMFOLIE
Set van 10 folies. Aanbrengen met dubbelzijdige tape.
Bevestigen aan de binnenzijde van het venster.
SB-110-K:  H11000-10: 40 x 30 cm 
SB-112/117-B/118-K/125/190/195/210: H-11704-10: 55x25 cm 
SB-310, SB-410: XH-310-P24: 67 x 30 cm
Bevestigen aan het venster van de verlichting.
SB-195: XH-195-P54  56 x 9 cm
SB-210, SB-212: XH-210-P05  60 x 10 cm
SB-310, SB-410: XH-310-P30  90 x 26 cm

BORIUM CARBIDE NOZZLE VOOR XH-210-
GUN Borium nozzle (7 mm), persluchtverbruik: 
700 Lit/min (5 Bar)

BORIUM CARBIDE NOZZLE
Heeft een behoorlijk langere levensduur dan 
keramische nozzles.

Artikel BTW ex. BTW incl.

Artikel Aantal Luchtverbruik BTW ex. BTW incl.

Artikel Aantal Luchtverbruik BTW ex. BTW incl.

Artikel BTW ex. BTW incl.

Artikel Aantal Luchtverbruik BTW ex. BTW incl.

Artikel Aantal BTW ex. BTW incl.

Artikel Aantal BTW ex. BTW incl.

UPGRADE KIT STRAALKABINE HOBBYBLASTERS
Deze pistool en pickup tube upgrade kit vervangt het straalsysteem om 
te kunnen genieten van de Skat Blast straalkwaliteit.

Artikel BTW ex. BTW incl.
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Artikel BTW ex. BTW incl.

DRAAITAFEL
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49 cm

40 cm

40
 cm

47 cm

33
 c

m

10 cm

48 cm

81 cm

37 cm

€ 123,14

€ 149,00

€ 238,84

€ 289,00

€ 288,43

€ 349,00

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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De Hobbyblasters SB-110-K is een compacte en handige 
kast om op uw werkbank te plaatsen. De opening bevindt zich 
bovenaan via het plexi-deksel. Het straalmiddel bevindt zich in 
een platte trechter onder de rooster in de kast. Aansluiting voor 
compressor: 1/4” inwendig.

SB-110-K
Artikel
Pistool
Werkruimte voor
Werkruimte achter
Buitenafmetingen
Gewicht
Opening

Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

SB-110-K
XH-11-GUN
58 x 47 x 30 cm
58 x 47 x 35 cm
64 x 48 x 49 cm
19 Kg

OPENING
BOVENAAN

OPENING
BOVENAAN

De Hobbyblasters SB-117-K heeft een groot binnenvolume, 
diepe conische trechter, volledige dooropening. Vergt slechts 
een kleine montage van poten en straalmiddelreservoir. 
Aansluiting compressor: 1/4” inwendig.

SB-117-K
Artikel
Pistool
Werkruimte voor
Werkruimte achter
Stofafzuiging
Buitenafmetingen
Gewicht
Opening

Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

SB-117-K
XH-11-GUN
85 x 55 x 35 cm
85 x 55 x 55 cm
Optie
90 x 57 x 138 cm
40 Kg

De Hobbyblasters SB-118-K is een kwalitatief bouwpakket 
met grote werkruimte, vervaardigd uit plaatstaal en wordt 
geleverd met hobby straalpistool en verlichting. Het beladen 
en lossen gebeurt eenvoudig via de opening bovenaan. 
Aanbevolen straalmiddel : glasparels, glas-granulaat. 
Aansluiting compressor: 1/4” inwendig.

SB-118-K
Artikel
Pistool
Werkruimte voor
Werkruimte achter
Stofafzuiging
Buitenafmetingen
Gewicht
Opening

Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

SB-118-K
XH-11-GUN
84 x 50 x 36 cm
84 x 50 x 52 cm
Optie
90,5x62,5x139 cm
49 Kg

Meegeleverde accessoires

Handschoenen

LED verlichting 5 St. venster-
beschermfolie

Straalpistool

4 St. nozzles

Meegeleverde accessoires

Handschoenen

LED verlichting 5 St. venster-
beschermfolie

Straalpistool

4 St. nozzles

Meegeleverde accessoires

Handschoenen

LED verlichting 5 St. venster-
beschermfolie

Straalpistool

4 St. nozzles

STRAALKABINES BOUWKIT
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54,5 cm

41 cm

51,5 cm

24
 c

m

43,5 cm

45,5 cm

58 cm

32
 c

m

19 cm

€ 280,17

€ 339,00

€ 495,04

€ 599,00

71 cm

35,3 cm

€ 197,52

€ 239,00

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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Meegeleverde accessoires

Handschoenen

LED verlichting 5 St. venster-
beschermfolie

Straalpistool

4 St. nozzles

De Hobbyblasters SB-117-B is uitgerust met een diepe conische 
trechter en een eenvoudige aflaatklep om het straalmiddel snel te 
kunnen wisselen. De te stralen stukken worden via de zijdelingse 
kunststof deur ingebracht. Aansluiting voor compressor: 1/4” 
inwendig.

SB-117-B
Artikel
Pistool
Werkruimte voor
Werkruimte achter
Stofafzuiging
Buitenafmetingen
Gewicht
Opening

Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

SB-117-B
XH-11-GUN
85 x 55 x 35 cm
85 x 55 x 55 cm
Optie
88 x 56 x 138 cm
43 Kg

SB-125
Artikel
Pistool
Werkruimte voor
Stofafzuiging
Buitenafmetingen
Gewicht
Opening

Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

SB-125
XH-11-GUN
115 x 68 x 65 cm
Optie
120 x 70 x 152 cm
87 Kg

De Hobbyblasters SB-125 is vervaardigd uit plaatstaal 
en wordt geleverd met hobby straalpistool en verlichting. 
Ze is uitgerust met 2 deuren. Aanbevolen straalmiddel : 
glasparels, glasgranulaat. Persluchtverbruik vanaf 180 
lit/min. Aansluiting compressor: 1/4” inwendig.

SB-112
De Hobbyblasters SB-112 is een groot tafelmodel uitgerust 
met conische trechter, voorzien van het hobbystraalpistool met 
led verlichting. De cabine geeft een grote werkruimte voor een 
tafelmodel Vergt weinig montage. Aansluiting compressor 1/4” 
inwendig.

SB-112
XH-11-GUN
74 x 49 x 30 cm
74 x 49 x 43 cm
76,5 x 52 x 70 cm
28 Kg

Artikel
Pistool
Werkruimte voor
Werkruimte achter
Buitenafmetingen
Gewicht
Opening

Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

OPENING
BOVENAAN

Meegeleverde accessoires

Handschoenen

LED verlichting 5 St. venster-
beschermfolie

Straalpistool

4 St. nozzles

Meegeleverde accessoires

Handschoenen

LED verlichting 5 St. venster-
beschermfolie

Straalpistool

4 St. nozzles

STRAALKABINES
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€ 660,30

€ 799,00

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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De Straalkast Hobbyblasters SB-190 is speciaal ontwikkeld voor 
het verwijderen van verf en oxidatie van allerhande werkstukken, 
zoals motordelen, carrosseriedelen, carburatoren, scharnieren, 
velgen, panelen, spatborden, enz...
De Hobbyblasters SB-190 is vervaardigd uit plaatstaal en wordt 
geleverd met eenvoudige stofafzuiging, een hobby straalpistool 
met handbediening,  4 keramische nozzles, verlichting en 
handschoenen. Persluchtverbruik vanaf 180 lit/min met nozzle 4 
mm (bij 5 Bar)

STRAALKABINE MET STOFAFZUIGING
SB-190

Artikel
Nozzle
Pistool
Werkruimte
Verlichting
Stofafzuiging
Spanning
Gewicht (Kg)
Deuropening

Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

SB-190
4 x Keramisch
XH-11-GUN
93,5 x 60,5 x 60,5
LED
Ja
230V
90

Meegeleverde accessoires

Handschoenen Stofafzuiging 4 Nozzles

Straalpistool Verlichting 5 vensterbeschermfolie

FRONTALE 
OPENING

Stofafzuiging XH-DC-2
Voor een goede 
zichtbaarheid tijdens het 
stralen.

Grote opening vooraan

LED verlichting
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33
 cm 49 cm

28
 c

m

25 cm

51 cm
€ 723,14

€ 875,00

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.

De Hobbyblasters SB-195 heeft een straalpistool met 
trekkerbediening en een vast pistool voor voetbediening. De 2 
deuropeningen zijn voorzien van een elektrische beveiliging. 
Snelkoppeling compressor meegeleverd.

STRAALKABINE MET 2 PISTOLEN EN STOFAFZUIGING
SB-195

Artikel
Nozzle
Pistool
Verlichting
Stofafzuiging
Spanning
Werkruimte V/A (BxDxH cm)
Buitenafmetingen (BxDxH cm)
Gewicht (Kg)
Deuropening

Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

SB-195
6 x Keramisch
XH-11-GUN
LED
Ja
230 V
94 x 60 x 33 / 55
108 x 94 x 166
105

Meegeleverde accessoires

Handschoenen Stofafzuiging 6 Nozzles

Straalpistool Verlichting

H
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5 vensterbeschermfolie
5 voor verlichting

Geïntegreerde drukregelaar

2 Pistolen: Trekpistool 
en een vaste kop met 
voetbediening.
Inclusief 6 keramische 
nozzles (2 x 5 mm 
gemonteerd, 2 x 6 mm, 2 
x 7 mm)

Hal Sensor voor 
deurbeveiliging
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33
 cm 49,5 cm

26
 c

m

50,5 cm

25 cm

116,5 cm

34,5 cm

€ 987,60

€ 1195,00

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.

FRONTALE 
OPENING

De Hobbyblasters SB-210 is uitgerust met een groot volume 
pistool met voetbediening. Dit pistool vraagt een luchtdebiet van 
400 lit/min bij 4 bar (ideale druk bij glasparels). De SB-210 bezit 
2 zijdelings opendraaiende deuren en een openklapbaar venster 
vooraan, handig voor het laden van langere stukken. Aansluiting 
voor compressor: 3/8” uitwendig.

STRAALKABINE MET STOFAFZUIGING
SB-210

Artikel
Nozzle
Pistool
Verlichting
Stofafzuiging
Spanning
Werkruimte V/A (BxDxH cm)
Buitenafmetingen (BxDxH cm)
Gewicht (Kg)
Deuropening

Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

SB-210
4 x Keramisch
XH-210-GUN
LED
Ja
230 V
121 x 60 x 35 / 58
133 x 91 x 179
125

Meegeleverde accessoires

Handschoenen Stofafzuiging 4 Nozzles

Straalpistool Verlichting
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5 vensterbeschermfolie
5 voor verlichting

Bovenlader en 2 zijdelingse 
deuren

Drukregelaar

Voetbediening
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€ 987,60

€ 1195,00

103 cm

54 cm

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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Meegeleverde accessoires
Handschoenen Stofafzuiging 4 Nozzles

Straalpistool Verlichting

Artikel
Nozzle
Pistool
Verlichting
Stofafzuiging
Spanning
Werkruimte V/A (BxDxH cm)
Buitenafmetingen (BxDxH cm)
Gewicht (Kg)
Deuropening

Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

SB-212
4 x Keramisch
XH-210-GUN
2 x LED
Ja
230 V
116 x 58/29 x 58/32 cm 
123 x 92 x 170 cm
124 Kg

FRONTALE 
OPENING

STRAALKABINE MET STOFAFZUIGING
SB-212

De Straalkast Hobbyblasters SB-212 is speciaal ontwikkeld voor 
het verwijderen van verf en oxidatie van allerhande werkstukken, 
zoals motordelen, carrosseriedelen, carburatoren, scharnieren, 
velgen, panelen, spatborden, antiek enz... Door de grote frontale 
opening kunt u de kabine snel beladen. De Hobbyblasters 
SB-212 is vervaardigd uit plaatstaal en wordt geleverd met 
een stofafzuiging, een zandstraalpistool met voetbediening, 4 
keramische nozzles, verlichting en handschoenen.

5 vensterbeschermfolie
5 voor verlichting

Grote opening vooraan

Hal Sensor voor 
deurbeveiliging

Stevige deurpistons
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96 cm

74 cm

€ 1362,81

€ 1649,00

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.

FRONTALE 
OPENING

De Hobbyblasters SB-310 is uitgerust met een groot volume pistool 
met voetbediening. Dit pistool vraagt een luchtdebiet van 500 lit/min 
bij 4 bar (ideale druk bij glasparels). De SB-310 heeft een nuttige 
diepte van 88 cm en grote frontale deuropening (96 cm x 74 cm), 
uitgerust met 2 gasveren.  Aansluiting voor compressor: 1/4” inwendig. 

STRAALKABINE MET STOFAFZUIGING
SB-310 

Artikel
Nozzle
Pistool
Verlichting
Stofafzuiging
Spanning
Werkruimte V/A (BxDxH cm)
Buitenafmetingen (BxDxH cm)
Gewicht (Kg)
Deuropening

Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

SB-310
4 x Keramisch
XH-210-GUN
LED
Ja
230 V
117 x 88 x 45 / 81
133 x 124 x 177
157
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Meegeleverde accessoires
Handschoenen Stofafzuiging 4 Nozzles

Straalpistool Verlichting
5 vensterbeschermfolie
5 voor verlichting

Grote frontale opening.
Uitgerust met 2 gasveren.

Voetbediening

Drukregelaar
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96 cm

74 cm

€ 1814,05

€ 2195,99

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.

Met deze Hobbyblasters SB-410 kunnen 2 personen gelijktijdig 
stralen. Ze is voorzien van 2 grote openingen en 2 straalpistolen. 
Ze heeft dezelfde specificaties als de SB-310 maar met een 
werkruimte van 107 x 128 x 81 cm (buitenafmetingen 177 x 118 x 
130, 200 Kg)

DUBBELE STRAALKABINE MET STOFAFZUIGING
SB-410

OPENING
VOORAAN

en 
ACHTERAAN

Artikel
Nozzle
Pistool
Verlichting
Stofafzuiging
Spanning
Werkruimte V/A (BxDxH cm)
Buitenafmetingen (BxDxH cm)
Gewicht (Kg)
Deuropening

Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

SB-410
8 x Keramisch
2 x XH-210-GUN
LED
Ja
230 V
117 x 128 x 81
177 x 118 x 130
200

H
O
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B
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S

Meegeleverde accessoires
Handschoenen Stofafzuiging Nozzles

Straalpistool Verlichting
5 vensterbeschermfolie
5 voor verlichting

Zeer grote ruimte

Afzonderlijke schakeling 
voor licht en stofafzuiging

Voetbediening
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COM-4-100
€ 739,67

€ 895,00

COM-4-100 100 400 4 3 900 230/1/50 10 1080x420x840 120

COM-55-200
€ 1814,05

€ 2195,00

COM-55-200 200 550 5,5 4,5 1080 400/3/50 10 1460x460x1020 189

COM-4TD-150
€ 1632,23

€ 1975,00

COM-4TD-150 150 800 2 x 4 2 x 3 1350 230/1/50 10 1430x840x420 210

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.

MATTHYS biedt u een select gamma aan betrouwbare compressoren met riemaandrijving van de italiaanse producent ABAC. Het 
gaat om compressoren met een zéér goede prijs-kwaliteitsverhouding. Ze zijn robuust en betrouwbaar en leveren een voldoende 
persluchtproductie voor een goede werking van onze straalkabines. Uitrusting: thermische veiligheid (beschermt de elektrische motor 
tegen oververhitting), veiligheidsventiel, terugslagklep, purgeerkraan, manometer (drukvat) en drukschakelaar. Alle compressoren 
zijn CE gekeurd en klaar voor gebruik. De 400 Volt zuigercompressoren hebben één lage en één hoge drukcilinder waardoor hun 
rendement 25% hoger ligt dan een één- trapscompressor. Compressoren 10 PK zijn uitgerust met een reeds aangesloten sterdriehoek 
en magnetisch ontlastingsventiel.

COMPRESSOREN
ABAC

Benodigde compressor / capaciteit

STRAALKETELS: persluchtverbruik bij 5,5 Bar

Nozzle Debiet Compressor

2 mm 200 L/min. 2-3 PK

2,5 mm 300 L/min. 5,5 PK

3 mm 420 L/min. 7,5 PK

3,5 mm 710 L/min. 10 PK

STRAALKASTEN: persluchtverbruik bij 5,5 Bar

Nozzle Debiet Compressor

Xtra Small 180 L/min. 2/3 PK (1,5-2,2KW)

Small 240 L/min. 3 PK (2,2 KW)

Medium (standaard) 420 L/min. 5,5 PK (4 KW)

Large 710 L/min. 7,5 - 10 PK (5,5 - 7,5 KW)

C
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De COM-4-100 is een bestseller in het gamma 
compressors. Wij hebben de pomp een upgrade 
gegeven zodat nu 25% meer vermogen verkregen 
wordt, daarom ook nu uitgerust standaard met een 
unieke 4 PK motor op 230 V.

COMPRESSOR 4 PK - 3KW - 230V - 1~
COM-4-100
Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Model L L/min PK kW tpm Volt Bar LxBxH(mm) Kg

De COM-55-200 compressor is de ideale keuze 
wanneer u opzoek bent naar een professioneel 
toestel. Deze compressor is namelijk gefabriceerd 
met componenten van topkwaliteit.

COMPRESSOR 5,5 PK - 4,5KW - 400V - 3~
COM-55-200
Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Model L L/min PK kW tpm Volt Bar LxBxH(mm) Kg

De COM-4TD-150 is een compressor van 
professionele kwaliteit. Sensationele oplossing voor 
de DHZ’r die geen 400 volt heeft. Luchtverplaatsing 
800 liter per minuut.2 x 4 PK op 230 volt met slechts 
16 Amp.

COMPRESSOR 2 X 4 PK - 2 X 3KW - 230V - 1~
COM-4TD-150
Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Model L L/min PK kW tpm Volt Bar LxBxH(mm) Kg
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FT-10-7000-500 500 930 42,4 10 7,5 1000 400/3/50 15 2030x670x1400 310

CT-55-5900-270 270 653 22,9 5,5 4 1400 400/3/50 11 1575x680x1150 170

FT-10-7000-500
€ 3466,94

€ 4195,00

CT-55-5900-270
€ 1694,21

€ 2049,99

CM3-2800-100
€ 805,78

€ 974,99

CM3-2800-100 90 320 11,2 3 2,2 1350 230/1/50 10 1010x415x900 56

GV-34-50
€ 1070,24

€ 1294,99

GV-34-50 50 340 11,9 3 2,2 1450 230/1/50 10 820x410x800 54

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.

Model L L/min CFM PK kW tpm Volt Bar LxBxH(mm) Kg

Model L L/min CFM PK kW tpm Volt Bar LxBxH(mm) Kg

COMPRESSOR 10 PK - 7,5KW - 400V - 3~
FT-10-7000-500
Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

COMPRESSOR 5,5 PK - 4KW - 400V - 3~
CT-55-5900-270
Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

COMPRESSOR 3 PK - 2,2KW - 230V - 1~
CM3-2800-100
Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Model L L/min CFM PK kW tpm Volt Bar LxBxH(mm) Kg

COMPRESSOR 3 PK - 2,2KW - 230V - 1~
GV-34-50
Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Model L L/min CFM PK kW tpm Volt Bar LxBxH(mm) Kg
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Populaire 3PK compressor op een vat van 90 liter, op 230 Volt 
en een rotatiesnelheid van 1350 rpm. Deze riemaangedreven 
tweecilinder compressor heeft een handvat met rubberen grip 
en is gemonteerd op grote wielen en een extra zwenkwiel 
om gemakkelijk te verplaatsen en om de stabiliteit tijdens de 
werking te garanderen. Voorzien van thermische veiligheid, 
veiligheidsventiel, gietijzer krukas, terugslagklep, aftapkraan, 
manometer, drukschakelaar en dubbele aansluiting.

Krachtige en doeltreffende tweetraps bicilinder 
compressor van 10 PK met riemaandrijving op een vat 
van 500 Liter. Inclusief sterdriehoek. Deze compressor is 
ideaal voor veelvuldig gebruik in garages. Hij levert ook 
voldoende perslucht om te kunnen werken met een large 
nozzle in de Skatblast straalkabine of wanneer u de 3.5 
mm nozzle monteert op de straaldrukketel.

Deze zuigercompressor met riemaandrijving in 400 volt met 
2 cilinders op een vat van 270 liter is een echte klassieker 
vanwege zijn uitstekende prijs. De compressor is uitgerust 
met een groot vliegwiel en stevige kunststofkap, waardoor 
alle bewegende delen beschermd zijn en er beter gekoeld 
wordt (nakoeler voor koelere lucht naar de ketel). Met deze 
compressor kunt u stralen met een medium nozzle (Skat Blast) 
of een 2.5 mm (Hobbyblasters straalketel).

Populair model in 230 volt mono. Deze 3 pk met 2 cilinders 
in V is gemakkelijk verplaatsbaar met de handige greep en 
stevige wielen. Hij levert de nodige lucht om te kunnen stralen 
met een nozzle small (Skat Blast) of een 2 mm nozzle 
(Hobbyblasters ketel). Inbegrepen is de thermische beveiliging, 
de veiligheidsklep, terugslagklep, uitgangskraan, manometer 
(vat) en drukschakelaar.
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De boord en lijstmachine geeft diverse vormen aan boorden, extra sterkte aan plaatstaal, 
laat toe rechte of gebogen sierlijsten, vlammen en andere originele motieven in plaat te 
creëren, zoals bijvoorbeeld bij firewalls en diverse panelen bij racewagens. Een breed 
gamma van optionele wielen en een plaatgeleider zijn afzonderlijk verkrijgbaar. Eenvoudig 
in gebruik: Plaats de metalen plaat tussen de walsen en beweeg het handvat.

BOORD- EN LIJSTMACHINES

Deze machines hebben, zoals hun naam verraad, hun oorsprong in Engeland, 
oorspronkelijk ontworpen om plaatstukken te maken voor harnassen. Vandaag zijn 
engelse wielen reeds jaren de favoriet van auto, moto en vliegtuig restaurateurs. 
Zij zijn onmisbaar om perfecte geronde en gegolfde plaatstukken te maken, te 
ontwerpen of te dupliceren zoals, spatborden, dakpanelen, benzine tanks, enz. De 
mogelijkheden zijn eindeloos, maw “ voor zover de verbeelding en creativiteit reikt”. 
Plaatwerk perfect glad rollen of mooie rondingen maken, u kunt het allemaal met 
het engels wiel. Voorvormen doet u met de speciale hamer en zandzak. 

ENGELS WIEL

PLANEERHAMER
Onmisbaar toestel om gemakkelijk en snel metaalplaten te vervormen, uit te rekken, 
te effenen of rond te zetten. Een fantastische aanvulling voor uw engels wiel. Sluit 
uw perslucht aan en plaats de metaalplaat tussen de bovenste en onderste stempel 
(intensiteit van licht tot zwaar hameren is afhankelijk van de ingestelde werkdruk). Druk 
op het beschermd voetpedaal, en waak erover hoe de bovenste stempel continu op en 
neer beweegt en een snelle hamerslag op het metaal ontwikkelt. Deze actie dwingt het 
metaal over de onderste stempel, en laat u toe het metaal uit te rekken en vorm te geven. 
In optie zijn diverse stempels met verschillende radius en bolling beschikbaar zodat u een 
grote verscheidenheid aan vormen kunt maken. Met onze luchthamer kunt u eveneens 
oneffenheden verwijderen uit stukken die vooraf met hamer en zandzak gevormd zijn. De 
voetbediening geeft u een totale vrijheid om met het stuk te bewerken.

Het Matthys gamma krimp- en rekmachines is heel divers: zowel hand- als 
voetbediend, als met kleine of grote insteekdiepte. Een grote insteekdiepte (type 
“zwanehals”) maakt het u mogelijk om driedimensioneel uw stukken te vormen. 
Met een voetbediening heeft de gebruiker meer bewegingsmogelijkheden en 
tijdswinst doordat beide handen vrij zijn. Voor dagelijks professioneel gebruik 
raden we het professioneel gamma aan.

STREK- EN STUIKMACHINES

METAAL VORM GEVEN
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E-71
71 cm
50 / 76 / 101 / 152 / 203 / 305 mm
5 x 20 cm
5 x 7,6 cm
1,2 mm
1,5 mm
119 cm
76 Kg
€ 577,69 

€ 699,00

E-56
56 cm
50 / 76 / 101 / 152 / 203 / 305 mm
5 x 10 cm
5 x 8 cm
1,2 mm
1,5 mm
117 cm
65 Kg
€ 478,51 

€ 579,00

€ 147,93 

€ 179,00

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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ENGELS WIEL (TAFELMODEL)

E-45
45 cm
R30 / R50 / R75 / R100 / R125 / vlak
2,5 x 15 cm
2,5 x 5 cm
0,8 mm
1 mm
-
13,5 Kg

Artikel
Insteek
Vormwielen
Wiel boven
Wiel onder
Capaciteit plaatstaal
Capaciteit aluminium
Werkhoogte
Gewicht
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

ENGELS WIEL 

Artikel
Insteek
Vormwielen
Wiel boven
Wiel onder
Capaciteit plaatstaal
Capaciteit aluminium
Werkhoogte
Gewicht
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

ENGELS WIEL

Artikel
Insteek
Vormwielen
Wiel boven
Wiel onder
Capaciteit plaatstaal
Capaciteit aluminium
Werkhoogte
Gewicht
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
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€ 1896,69 

€ 2295,00

EW-700
70 cm
47 / 55 / 75 / 220 / 1000mm
7,4 x 19,8 cm
7,4 x 7,8 cm
1,6 mm
2,0 mm
115 cm
112 Kg
€ 904,96 

€ 1095,00

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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ENGELS WIEL
Professioneel engels wiel met vormrollen voorzien van hoge kwaliteitslagers. Voor het bewerken van plaatmateriaal, het verwijderen 
van deuken en vlakken van hamerslagen, spatborden, tanks, enz. Met dit toestel kunt u ook groeven in spatborden creëren. 90° 
Draaibare onderrol voor grotere werkstukken. Dit engels wiel behoort tot het Heavy Duty programma. Snelwisselmechanisme 
voor eenvoudig wisselen van vormrollen, dit zonder bijkomend gereedschap. Voorzien van beugels voor het opbergen van de 
vormwielen. Het afstelwiel  is zo ontworpen om een nauwkeurige druk te ontwikkelen.

EW-1100-FO
115 cm
• 7 Vormrollen, met verschillende radius.
• 3 ‘Groove’ vormrollen.
• 1 Bovenwiel.
• 3 ‘Groove’ bovenwielen.
5,7 x 14 cm
7,5 x 6,5 cm
1,5 mm
2,3 mm
122 cm
147x79x162
200 Kg

Artikel
Insteek
Vormwielen

Wiel boven
Wiel onder
Capaciteit plaatstaal
Capaciteit aluminium
Werkhoogte
Afmetingen L x B x H cm
Gewicht
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

ENGELS WIEL
Artikel
Insteek
Vormwielen
Wiel boven
Wiel onder
Capaciteit plaatstaal
Capaciteit aluminium
Werkhoogte
Gewicht
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
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€ 1503,31 

€ 1819,00

€ 3362,81 

€ 4069,00

PRO
COLLECTION

€ 1090,08 

€ 1319,00

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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ENGELS WIEL IN GIETIJZER

HD-EW-610
61 cm
50,8mm / 101,6mm / 203,2mm / 304,8mm / 406,4mm / vlak
19,7 cm
7 cm
1,2 mm
1,6 mm
125 cm
120 Kg

Artikel
Insteek
Vormwielen
Diameter wiel boven
Diameter wiel onder
Capaciteit plaatstaal
Capaciteit aluminium
Werkhoogte
Gewicht
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

COMBINATIE ENGELS WIEL EN BOORD-EN LIJSTMACHINE IN GIETIJZER

HD-EW-610-PLUS
Zelfde specificaties als HD-EW-610

Specificaties
12,7 - 6,35 - 9,525 mm
1,5875 - 3,175 mm - 6,35 mm

Artikel
Engels wiel

Boord- en lijstmachine
Rollen
Afzetparen

Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

ENGELS WIEL
HD-EW-810
101 cm
50,8mm / 101,6mm / 152,4mm / 
203,2mm / 304,8mm / 
609,6mm / 914,4mm / vlak
25 cm
7 cm
1,5 mm
1,9 mm
134 cm
398 Kg

Artikel
Insteek
Vormwielen

Diameter wiel boven
Diameter wiel onder
Capaciteit plaatstaal
Capaciteit aluminium
Werkhoogte
Gewicht
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
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MFC-700
180 Kg
€ 1483,47

€ 1795,00

MFC-800
210 Kg
€ 2065,29

€ 2499,00

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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MULTIFUNCTIONEEL 
PLAATBEWERKINGSSTATION 4 IN 1

Artikel
Gewicht
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Artikel
Gewicht
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Een multifunctioneel ensemble
om metaal te bewerken. Ideaal voor het vormen van benzinetanks, 
motorkappen, spatborden en deurpanelen. Ontworpen voor zowel 
professioneel als hobby gebruik.

Voetbediende strek- en 
stuikmachine
 - insteekdiepte 205 mm  
 - capaciteit zacht staal 1,5 mm 
 - capaciteit alu 1,9 mm

Engels wiel
Insteekdiepte van 71 cm en 7 
vormrollen (radius 6,35 / 50,8 / 76,2 / 
101,6 / 152,4 / 203,2 / 304,5).

Stand
Een stand om de lederen zandzak 
op te plaatsen. Inclusief een lederen 
vormzak (niet gevuld).

Ronde vormkop
Ook geschikt voor het gebruik met 
andere dollies.

MOBIEL MULTIFUNCTIONEEL 
PLAATBEWERKINGSSTATION 4 IN 1 Voetbediende strek- en 

stuikmachine
 - insteekdiepte 90 mm  
 - capaciteit zacht staal 1,2 mm 
 - capaciteit alu 1,5 mm

Engels wiel
insteekdiepte van 81 cm en 8 
vormrollen. (radius  51, 102, 150, 
204, 306, 610, 915 mm, vlak). 
Maximale opening tussen de 
vormrollen 2,54 cm. Afmetingen 
bovenwiel: breedte 5 cm, diameter 
11,5 cm. Afmetingen onderwiel: 
breedte 5 cm, diameter 6,35 cm

Stand
Een stand om de lederen zandzak 
op te plaatsen Inclusief een lederen 
vormzak 12” (niet gevuld).

Ronde vormkop
Ook geschikt voor het gebruik met 
andere dollies.

Een multifunctioneel ensemble
om metaal te bewerken. Ideaal voor het vormen van benzinetanks, motorkappen, 
spatborden en deurpanelen. Ontworpen voor zowel professioneel als hobby gebruik. 
Dit station is volledig mobiel.
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20221
€ 23,10

€ 27,95

20239
€ 1371,90

€ 1660,50

20238
€ 61,98

€ 75,00

20202
940 mm
€ 45,04

€ 54,50

20203
2720 mm
€ 103,31

€ 125,00

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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SWEEPS
RADIUS SWEEPS SET - 20 DELIG
Een 20-delige set van Radius Sweeps, die wordt gebruikt voor het meten van 
verschillende radien.

PROFESSIONELE RADIUS LINIALEN - SUPER SET - 88 DELIG

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

RADIUS CHECK GAUGE
Mal voor het meten en/of controleren van de 
radius. 12 radiusmetingen
Radius inch: 0, 0.75, 1, 1.25, 1.5, 2 , 3, 4, 6, 
12, 24, 36
Gewicht: 0,26 kg

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Radius in inch van 5/8 tot 40 inch
Radius in mm van 16 tot 1016 mm

Radius in inch van 41,7 tot 3600,1 inch
Radius in mm van 1058 tot 91442 mm

VERSTELBAAR PROFIEL SJABLOON
Artikel
Lengte
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
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MH-002
400 W, 230 V
50 cm
150 - 3000 min -1
2 mm
3 mm
79
90 x 50 x 200
€ 6028,92 

€ 7294,99

MH-003

€ 1016,53

€ 1230,00

MH-004

€ 603,31

€ 730,00

MH-005

€ 545,45

€ 659,99

MH-006

€ 202,48

€ 245,00

MH-007

€ 165,25

€ 199,95

MH-008

€ 114,88

€ 139,00

MH-009

€ 256,20

€ 310,00

MH-010

€ 400,83

€ 485,00

MH-011

€ 158,68

€ 192,00

MH-012

€ 313,22

€ 379,00

MH-013

€ 433,88

€ 524,99

MH-014

€ 437,93

€ 529,90

MH-015

€ 256,20

€ 310,00

PRO
COLLECTION

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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OPTIES

MECHAMMER POWERSHAPER
De Octo vorm voorkomt dat gereedschap niet meedraait tijdens het gebruik, tevens 
is een verdraaiing van 45 graden mogelijk. Hamerkop van hoogwaardig gehard 
gereedschapstaal CNC gefabriceerd. Grote variatie aan upper en lower dies (stempels) 
verkrijgbaar. Nieuwe dies blijven in ontwikkeling dus het aanbod wordt steeds groter. De 
slogan voor deze machine is SET IT and FORGET IT. Hiermee wordt bedoeld dat als hij 
eenmaal op uw werkhoogte is ingesteld er geen verdere verstellingen meer nodig zijn. De 
dies verwisselen is kinderspel. De druk op het paneel is constant en wordt niet beïnvloed 
door de materiaaldikte. Mechanisch bediening door middel van voetpedaal. Deze 
bediening kan geschieden met beide voeten op de grond. Bij het indrukken van het pedaal 
gaat de snelheid en daarmee ook de slagkracht omhoog. Het gebruik van een compressor 
is bij deze machine dus overbodig, dus geen (lekkende) slangen over de vloer, geen filters 
wisselen, geen water aftappen enz.

Artikel
Motorvermogen
Uitlading
Slagen per minuut
Capaciteit zacht staal
Capaciteit aluminium
Gewicht
Afmetingen L x B x H
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Uitvoering: 1 Vaste en 1 verstelbare arm met in beide 
een Octo gevormde gereedschap houder.
Tooling: De Mechammer wordt geleverd met 1 vlakke 
onderstempel en 1 vlakke bovenstempel van 40mm 
rond.

BTW ex. 

BTW in.

BTW ex. 

BTW in.

BTW ex. 

BTW in.

BTW ex. 

BTW in.

BTW ex. 

BTW in.

BTW ex. 

BTW in.

BTW ex. 

BTW in.

BTW ex. 

BTW in.

BTW ex. 

BTW in.

BTW ex. 

BTW in.

BTW ex. 

BTW in.

BTW ex. 

BTW in.

BTW ex. 

BTW in.

DIE SET 16 PCS

“BEAD” DIE SET - 8,12,16, 20MM

“DOUBLE CROWN” DIES 4 PCS

“EDGE TIPPING” DIE

HAMMER WEIGHTS - 3 PCS

“SMALL” DIE SET - 22 MM

“SMALL HAMMERHEADS”  SET OF 3 PCS

“SQUARE DIES” 3 PCS

“SQUARE STRAIGHT” DIE  RADIUS 50

“STRETCHING” DIES - 2 PCS

“THUMBNAIL” DIE SET

TIPPING DIE SET 6, 8, 10, 12 MM

UPPER DIE SET WITH SOFT INSERT
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MB-001
400 W, 230 V
60 cm
0 - 850 BPM
2 mm
4 mm
400
100 x 95 x 200
€ 6528,93 

€ 7900,00

PRO
COLLECTION

BMT-002
4000
ca. 6 bar (90 psi)
44 / 40 cm
69 / 49 cm
6,1 Kg
7,4 Kg
€ 2190,08 

€ 2650,00

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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MECHBAMMER POWERSHAPER
De mechbammer powershaper is een zeer krachtig toestel in de Yoder-
stijl opstelling voor het vormen en planeren van lage radius panelen. Door 
middel van de  rubberblok opstelling zorgt men voor een snelle en stille 
vormgeving van de panelen. Door de verschillende opstelmogelijkheden 
kan men vrijwel alle mogelijke laag radiusvormen maken. De mechbammer 
powershaper is de tool die het werk in een metalshop sneller en efficiënter 
doet verlopen.

Artikel
Motorvermogen
Uitlading
Slagen per minuut
Capaciteit zacht staal
Capaciteit aluminium
Gewicht
Afmetingen L x B x H
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Geleverd met een volledige toolingset:
- 1 long die holder
- 1 short die holder
- 1 rubber base block
- 5 dies: 1 x flat, 1 x 1, 1 x 2, 1 x 6, 1 x 24

THE PLANISHER - DRAAGBARE PLANEERHAMER
Ideaal voor het bewerken van auto’s, motorfietsen en alle andere voertuigen 
met plaatwerk. Het gereedschap is verwisselbaar zonder enige moeite. De 
onderste matrijzen van de Mechammer MK2 passen ook op The Planisher. 
Er is GEEN gereedschap nodig om de matrijzen uit te wisselen. De bovenste 
matrijzen zijn daarnaast ook draaibaar. The Planisher wordt aangedreven 
door een industriële Pneumatische motor, die gebouwd is om een leven lang 
mee te gaan. De Planisher wordt geleverd met twee bovenmatrijzen en 3 
ondermatrijzen. Twee verschillende frames worden meegeleverd, één met 
een troathoogte van 440mm diep en een tweede frame met een troathoogte 
van 690 mm diep.

Artikel
Max. Toerental
Luchtdruk
Diepte / hoogte frame 1
Diepte / hoogte frame 2
Gewicht gebruik frame 1
Gewicht gebruik frame 2
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Inhoud van de set
- 1 Opbergkist voor zwaar gebruik
- 1 Frame 440 mm (17) diep
- 1 Frame 690 mm (27) diep
- 1 Hamerhoofd (CP)
- 1 stuks 90 graden slangpilaar voor de luchtaansluiting
- 2 draaibare bovenmatrijzen
- 3 ondermatrijzen 3, 12 en 36
- 2 veerbelaste splitpennen
- 2 beugels om de opbergkist aan een muur te bevestigen
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HPH-49
50 mm
875 - 1350 BPM
1” / 2” / 3”
0,8 mm
1,3 mm

3,5 - 6 Bar
19,6 Kg
250 L/m - 6 Bar
80 x 63 cm
€ 156,20 

€ 189,00

HPH-50
50 mm
875 - 1350 BPM
1” / 2” / 3”
0,8 mm
1,3 mm
100 cm
3 - 7 Bar
250 L/m - 6 Bar
123 x 70 cm
17 Kg
€ 255,37 

€ 309,00

HPH-51
50 mm
875 - 1350 BPM
1” / 2” / 3”
0,8 mm
1,3 mm
3,5 - 6 Bar
19,6 Kg
250 L/m - 6 Bar
80 x 63 cm
€ 412,40 

€ 499,00

HPH-52
50 mm
875 - 1350 BPM
1” / 2” / 3”
0,8 mm
1,3 mm
3,5 - 6 Bar
19,6 Kg
250 L/m - 6 Bar
80 x 63 cm
€ 495,04 

€ 599,00

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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PNEUMATISCHE PLANEERHAMER (TAFELMODEL)

PNEUMATISCHE PLANEERHAMER

Druk
Gewicht
Luchtverbruik
Totale H x B
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Artikel
Insteek
Snelheid
Matrijzen
Capaciteit plaatstaal
Capaciteit aluminium

Artikel
Insteek
Snelheid
Matrijzen
Capaciteit plaatstaal
Capaciteit aluminium
Werkhoogte
Druk
Luchtverbruik
Totale H x B
Gewicht
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

PNEUMATISCHE PLANEERHAMERS TAFELMODEL

Artikel
Insteek
Snelheid
Matrijzen
Capaciteit plaatstaal
Capaciteit aluminium
Druk
Gewicht
Luchtverbruik
Totale H x B
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Meegeleverd

Meegeleverd
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HD-PPH-610-DXX
30 mm, 37 mm, 75 mm, 125 mm, 600 mm, FLAT
€ 139,67

€ 169,00

HD-PPH-610
64 cm
24 / 50 / 250 mm
1,2 mm
1,5 mm
2,3 mm
Minimum 250L/min.
85 x 76 x 155
100 Kg
€ 1321,49 

€ 1599,00

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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PLANEERHAMER
Verzacht kralen en vervormt zacht plaatstaal tot 1,2 mm, aluminium tot 1,5 
mm en koper tot 2,3 mm. Deze machine wordt geleverd met 1 onderdie en 1 
bovendie. De machine wordt gestuurd met 230V voetpedaal. Ze is voorzien van 
beugels voor extra dies. Het bovenste vormstuk bevat een snelwisselsysteem. 
De bijzonder brede basissokkel voorkomt dat de machine wegschuift tijdens 
haar werking. Met de intrekbare hendel kunt u deze machine gemakkelijk 
verplaatsen.

Artikel
Insteek
Matrijzen radius
Capaciteit plaatstaal
Capaciteit aluminium
Capaciteit koper
Luchtverbruik
Afmetingen L x B x H
Gewicht
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

OPTIONELE DIES VOOR HD-PPH-610

Artikel
Radius
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Meegeleverd
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PH-51-ADJ
230 V
60 cm
0-1400 BPM
3 + shrinking die
1,5 mm
1,9 mm
94 x 61 x 152
105 Kg
€ 1880,17 

€ 2275,00

r 25,4mm   r 50,8mm  r 76,2 mm

30 cm

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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POWERHAMMER MET VARIABELE SNELHEID
Ideaal werktuig voor het vervaardigen van onvindbaar plaatwerk voor 
oldtimers, motorfietsen, hodrods, vliegtuigen en alsook alle eigen creaties. 
Met deze power hammer kan je vormen, krimpen, rekken, koepelen 
en nog veel meer tegen een aantrekkelijk prijs. In hoogte verstelbare 
matrijzenhouder. Maximum opening tussen de matrijzen is 17,5 cm.

Artikel
Power
Insteek
Snelheid
Matrijzen
Capaciteit plaatstaal
Capaciteit aluminium
Afmetingen L x B x H
Gewicht
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

MEEGELEVERD
 Upper die

 Dies

 Shrinking die
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€ 90,08

€ 109,00

€ 214,05

€ 259,00

€ 238,84

€ 289,00

€ 26,03

€ 31,50

€ 51,65

€ 62,50

€ 26,03

€ 31,50

€ 409,09

€ 495,00

5 mm

8 mm

11 mm

r 0.75“
r 0,875”
r 1.1“
r 1.5”
r 1,875“
r 4,0”
r 5,0“

r 6.0” (1/16“ edge radius)
r 6.0“ (1/4” edge radius)
r 8,0“ 
r 14,5“
r 24,0”
r 36,0“

r 0.75“
r 0,875”
r 1.1“
r 1.5”
r 1,875“
r 4,0”
r 5,0“

r 6.0” (1/16“ edge radius)
r 6.0“ (1/4” edge radius)
r 8,0“ 
r 14,5“
r 24,0”
r 36,0“

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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OPTIONELE DIES VOOR PH-51-ADJ

BTW ex. 

BTW in.

BTW ex. 

BTW in.

BTW ex. 

BTW in.

BTW ex. 

BTW in.

BTW ex. 

BTW in.

BTW ex. 

BTW in.

BTW ex. 

BTW in.

Zeer complete set met nylon 
vorming dies, nylon boven hamer 
inbegrepen. Dit met de volgende 
radiussen:

Deze urethaan bovenhamer is speciaal ontwikkeld om bij het vormen van 
metaal. Zeer weinig of geen hamer sporen achter te laten op het te vormen 
voorwerp.

Deze die set is zeer geschikt voor het vormen en planeren van metaal.

Zeer complete set met metaal 
vorming dies. Dit met de volgen-
de radiussen:

Gebruikt met vlakke standaard bovenhamer voor het creëren van 
omgekeerde curve / zadel vormen in plaatwerk.

BEADING DIE
PH-51-010

STEEL LOWER DIES
PH-51-012

NYLON DIES
PH-51-014

STRETCHING DIE
PH-51-016

URETHANE UPPER HAMMER
PH-51-018

DOMING DIES
PH-51-020

FINISH FORMING DIES
PH-51-024
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€ 329,75 

€ 399,00

€ 139,67 

€ 169,00

€ 247,11 

€ 299,00

€ 296,69 

€ 359,00

€ 238,84 

€ 289,00

€ 342,98 

€ 415,00

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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STREK- EN STUIKMACHINES Stuiken

Strekken

De 7400-00 serie bestaat uit 1 metaalvormer geleverd met één bek voor 
het stuiken en één bek voor het strekken. De versie met voetbediening 
laat u toe met beide handen het werkstuk te manipuleren.
De 7400-02 serie bestaat uit 2 Metaalvormers: één voor het stuiken en 
één voor het strekken. Beide versies zijn eveneens beschikbaar op een 
in de hoogte verstelbare sokkel. 

STREK- EN STUIKMACHINES
7400-SERIE

Deze handbediende shrinker/stretcher 
heeft een insteekruimte van 70mm 
en wordt geleverd met één bek voor 
het strekken en één bek voor het 
krimpen.

STREK- EN STUIKMACHINE

7403-00
1
Nee
70 mm
1,5 mm
2 mm
1 mm

Artikel
Body
Voet
Insteekdiepte
Capaciteit zacht staal
Capaciteit aluminium
Capaciteit inox
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

7400-00
1
Nee
25 mm
1,0 mm
1,25 mm
0,60 mm

Artikel
Body
Voet
Insteekdiepte
Capaciteit zacht staal
Capaciteit aluminium
Capaciteit inox
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

7400-00-VC
1
Ja, regelbaar
25 mm
1,0 mm
1,25 mm
0,60 mm

7400-00-FOST
1
Ja, voetbediening
25 mm
1,0 mm
1,25 mm
0,60 mm

7400-02
2
Nee
25 mm
1,0 mm
1,25 mm
0,60 mm

7400-02-VC
2
Ja, regelbaar
25 mm
1,0 mm
1,25 mm
0,60 mm

Strek en Stuikmachines helpen u bij het aanpassen, vervaardigen, herstellen en namaken 
van profielen, plaatelementen en carroseriedelen zoals wielbeschermers, koplichtmantels, 
voorruitkaders,... Metaalvormers laten toe een gevallen boord in te krimpen of te verlengen. 
Speciaal ontworpen voor het vervaardigen van binnen & buitenhoeken, curves, zelfs cirkels 
tot een straal van 8 cm. Strek en stuikmachines zijn de ideale aanvulling bij het engels wiel. 
Werking: plaats de plaat tussen de tanden van de bekken. Het vormen gebeurt geleidelijk aan 
door de gegeven druk op de hefboom en de verplaatsing van het werkstuk tussen de tanden. 
Er zijn bekken voor het krimpen en er zijn bekken voor het verlengen.



91

€ 470,25 

€ 569,00

€ 519,83 

€ 750,00

€ 379,34 

€ 459,00

€ 561,16 

€ 679,00

7409-SHR-JAW-ALU € 230,58 € 279,00

7409-STR-JAW-ALU € 230,58 € 279,00

€ 701,65 

€ 849,00

PRO
COLLECTION

€ 891,74 

€ 1079,00

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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Deze versie met grootste insteekdiepte bevat één bek om te strekken en één bek om te stuiken. De 
versie met voetbediening laat u toe het werkstuk met beide handen vast te houden.

STREK- EN STUIKMACHINE

7406-00
1
Nee
245/160 mm
1,5 mm
1,9 mm
1 mm

Artikel
Body
Voet
Insteekdiepte
Capaciteit zacht staal
Capaciteit aluminium
Capaciteit inox
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

In optie verkrijgbaar: speciale bekken 
om met aluminium te werken.

7406-00-FOST
1
Ja, voetbediening
245/160 mm
1,5 mm
1,9 mm
1 mm

Bevat 2 bekken (u dient de bekken te wisselen bij het stuiken of strekken). De versie met 
voetbediening laat u toe met beide handen het werkstuk te manipuleren.

STREK- EN STUIKMACHINE

7404-00
1
Nee
205/72 mm
1,5 mm
2 mm
1 mm

Artikel
Body
Voet
Insteekdiepte
Capaciteit zacht staal
Capaciteit aluminium
Capaciteit inox
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

7404-00-FOST
1
Ja, voetbediening
205/72 mm
1,5 mm
2 mm
1 mm

OPTIONEEL: artikel Type BTW ex. BTW incl.

STREK- EN STUIKMACHINE

7450-00
1
Nee
152 mm
1,5 mm
2 mm
1 mm

Artikel
Body
Voet
Insteekdiepte
Capaciteit zacht staal
Capaciteit aluminium
Capaciteit inox
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Stuik

Strek

7409-00
1
Ja, voetbediening
152 mm
1,5 mm
2 mm
1 mm

Deze topmodellen bevatten afgeronde bekken. De 7450-00 is 
een tafelmodel en de  7409-00 is geleverd op een verrijdbare 
sokkel zodat u deze gemakkelijk kunt verplaatsen. De 7409-00 
wordt bediend via de voetpedaal. 
Er is 1 stuikset en 1 strekset meegeleverd. 
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7430-00
470 mm 
1,2 mm
± 55 mm
7 / 10 / 12 mm
1 / 3 / 6 mm
-
-
27 Kg

€ 164,46 

€ 199,00  

7432-WST
508 mm
1,3 mm
± 55 mm
6,35 / 9 / 12,7 mm
1,6 / 3 / 6,35 mm
1
Incl.
52 Kg

€ 453,72 

€ 549,00 

7429-00
470 mm 
1,2 mm
± 55 mm
7 / 10 / 12 mm
1 / 3 / 6 mm
-
-
27 Kg

€ 214,05 

€ 259,00  

7429-WST
470 mm 
1,2 mm
± 55 mm
7 / 10 / 12 mm
1 / 3 / 6 mm
-
Incl.
44 Kg

€ 329,74 

€ 399,00

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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BOORD- EN LIJSTMACHINE

BOORD- EN LIJSTMACHINE

BOORD- EN LIJSTMACHINE

Artikel
Insteek
Capaciteit
ø Rollen
Rolparen
Afzetparen
Snijpaar
Voet
Gewicht
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Artikel
Insteek
Capaciteit
ø Rollen
Rolparen
Afzetparen
Snijpaar
Voet
Gewicht
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Artikel
Insteek
Capaciteit
ø Rollen
Rolparen
Afzetparen
Snijpaar
Voet
Gewicht
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
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                      OPTIONAL
                      ROLLS

7430-03 ROLLS 3 mm € 41,28 € 49,95

7430-06 ROLLS 6 mm € 41,28 € 49,95

7430-09 ROLLS 9 mm € 41,28 € 49,95

7430-12 ROLLS 12 mm € 41,28 € 49,95

7430-15 ROLLS 15 mm € 41,28 € 49,95

7430-18 ROLLS 18 mm € 41,28 € 49,95

7430-21 ROLLS 21 mm € 41,28 € 49,95

7430-24 ROLLS 24 mm € 41,28 € 49,95

7430-27 ROLLS 27 mm € 41,28 € 49,95

7430-30 ROLLS 30 mm € 41,28 € 49,95

                   
                      OPTIONAL
                      ROLLS

7428-65 FLAT BEAD ROLL SET 1/8”
€ 41,28 € 49,95

7428-66 FLAT BEAD ROLL SET 3/16”
€ 41,28 € 49,95

7428-67 FLAT BEAD ROLL SET 1/4”
€ 41,28 € 49,95

7428-68 FLAT BEAD ROLL SET 5/16”
€ 41,28 € 49,95

7428-69 FLAT BEAD ROLL SET 3/8”
€ 41,28 € 49,95

7428-70 FLAT BEAD ROLL SET 1/2”
€ 41,28 € 49,95

7437-WST
550 mm
1,2 mm
± 55 mm
6 / 10 mm
1,6 / 3 / 6,35 mm
1
1
Incl.
53 Kg

€ 478,51 

€ 579,00 

7438-WST
460 mm
1,2 mm
± 55 mm
6,35 / 9 / 12,7 mm
1,6 / 3 / 6,35 mm
1
Incl.
31 Kg

€ 379,34 

€ 459,00 

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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BOORD- EN LIJSTMACHINE

BOORD- EN LIJSTMACHINE

OPTIONELE ROLLEN BOORD- EN LIJSTMACHINES
SERIE 7428/30/32/33/37/38

BTW 
ex. 

BTW 
in.

BTW 
ex. 

BTW 
in.

Artikel
Insteek
Capaciteit
ø Rollen
Rolparen
Afzetparen
Snijpaar
Eigen fabr.
Voet
Gewicht
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Artikel
Insteek
Capaciteit
ø Rollen
Rolparen
Afzetparen
Snijpaar
Voet
Gewicht
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
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HEM ROLL SET / Art. 7428-40

€ 41,28 € 49,95

WIRING ROLL SET / Art. 7428-44

€ 41,28 € 49,95

SPOILER ROLL SET / Art. 7428-46

€ 41,28 € 49,95

TANK ROLL SET / Art. 7428-48

€ 41,28 € 49,95

LOUVER ROLL SET / Art. 7428-56

€ 45,04 € 54,50

TIPPING ROLL SET / Art. 7428-58

€ 45,04 € 54,50

PU LOWER WHEEL / Art. 7428-72

€ 27,23 € 32,95 

OWN FABRICATION / Art. 7430-99

€ 41,28 € 49,95

CUTTING PAIR / Art. 7428-SHC

€ 64,46 € 78,00 

WIRING ROLL SET / Art. 7428-42

€ 41,28 € 49,95

FULL RADIUS TANK / Art. 7428-50

€ 41,28 € 49,95

ART PATTERN ROLL / Art. 7428-52

€ 41,28 € 49,95

ANGLE ROLL SET / Art. 7428-62

€ 41,28 € 49,95

90° 1/2” ANGLE ROLL/ Art. 7428-63

€ 41,28 € 49,95

3/4” ANGLE ROLL SET / Art. 7428-64

€ 41,28 € 49,95

1/8 DOUBLE TAPER / Art. 7428-74

€ 41,28 € 49,95

BODY LINE ROLL SET / Art. 7428-79

€ 41,28 € 49,95

90° HEM ROLL STEP / Art. 7428-75

€ 41,28 € 49,95

TUBE BEAD ROLL SET / Art. 7428-71

€ 41,28 € 49,95

140° HEM ROLL SET / Art. 7428-76

€ 41,28 € 49,95

FLAT HEM ROLL STEP / Art. 7428-77

€ 41,28 € 49,95

OGEE BEAD ROLL SET / Art. 7428-78

€ 41,28 € 49,95

COMBI ROLL SET / Art. 7430-90

€ 41,28 € 49,95

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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BTW ex. BTW in.

BTW ex. BTW in.

BTW ex. BTW in.

BTW ex. BTW in.

BTW ex. BTW in.

BTW ex. BTW in.

BTW ex. BTW in.

BTW ex. BTW in.

BTW ex. BTW in.

BTW ex. BTW in.

BTW ex. BTW in.

BTW ex. BTW in.

BTW ex. BTW in.

BTW ex. BTW in.

BTW ex. BTW in.

BTW ex. BTW in.

BTW ex. BTW in.

BTW ex. BTW in.

BTW ex. BTW in.

BTW ex. BTW in.

BTW ex. BTW in.

BTW ex. BTW in.

BTW ex. BTW in.

OPTIONELE ROLLEN BOORD- EN LIJSTMACHINES
SERIE 7428/30/32/33/37/38
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HEM ROLL DIE SET / Art. 7428-54

€ 114,88 € 139,00 

1/16” WIRE BEAD SET / Art. 7428-60

€ 114,88 € 139,00 

ROUND-OVER ROLL / Art. 7428-73

€ 164,46 € 199,00 

10 ROLL SET / Art. 7438-RO

€ 197,52 € 239,00 

7442-00
140/280 mm
1,2 mm
62 mm

2
1
1

€ 577,69 

€ 699,00 

€ 445,45

€ 539,00

7428-GF € 49,55 € 59,95

7430-GF € 49,55 € 59,95

1/8” WIRE BEAD SET / Art. 7428-61

€ 114,88 € 139,00 

TANK ROLL DIE SET / Art. 7428-81

€ 139,67 € 169,00 

HEM ROLL DIE SET / Art. 7428-80

€ 99,13 € 119,95 

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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BTW ex. BTW in.

BTW ex. BTW in.

BTW ex. BTW in.

BTW ex. BTW in.

Deze kwaliteits boord- en lijstmachine is vervaardigd in een solide gietijzeren staalconstructie 
en voorzien van een aanslagplaat. Wordt ingezet voor alle beroepsmatige en nauwkeurige 
opdrachten. Geeft diverse vormen aan boorden en extra sterkte aan plaatstaal. Plaats de 
metalen plaat tussen de walsen en beweeg het handvat. Voor dit toestel zijn optionele walzen 
beschikbaar. Het toestel heeft een nauwkeurige lagering van de assen.Te monteren op een 
werkbank.

PROFESSIONELE BOORD- EN LIJSTMACHINE MET INSTEEK 140/280 MM
7442-00

Stand
Gewicht
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Artikel
Insteek
Capaciteit
ø Rollen

Nee
48 Kg

Rolparen
Afzetparen
Krimppaar ronde 
buizen

OPTIE 8 ROLPAREN
7442-RO

Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Aangezien we regelmatig nieuwe rollen in 
ons gamma hebben voor deze boord- en 
lijstmachines raden wij u aan om ook onze 
internet site te raadplegen voor alle nieuwste 
rollen: www.MATTHYS.net

Optie: plaatgeleider voor 7428-00 / 7430-00
Om precieze lijnen te vormen en perfecte 
insnijdingen te maken.

Artikel BTW ex. BTW incl.

BTW ex. BTW in.

BTW ex. BTW in.

BTW ex. BTW in.

OPTIONELE ROLLEN BOORD- EN LIJSTMACHINES
SERIE 7428/30/32/33/37/38
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7435-VSP
0-17 RPM
460 mm
1 mm

€ 982,65

€ 1189,00

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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GEMOTORISEERDE BOORD- EN LIJSTMACHINE VARIABELE SNELHEID

Artikel
Snelheid
Insteek
Capaciteit
Stand
Gewicht
Motor
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Ja
60 Kg
230V - 50 Hz

Inbegrepen 5 Bead rol paren 4, 6.35, 9.5, 12, 15
4 Afzet paren 1.6, 3, 6.35, 9.5
1 Snijpaar
1 Wire bead set
1 Ogee bead set
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7439-WST-E
0-17 RPM
610 mm
1,2 mm

€ 1453,72

€ 1759,00

7439-WST-E-001
€ 247,11

€ 299,00

7439-WST-E-003
€ 90,08

€ 109,00

7439-WST-E-002
€ 247,11

€ 299,00

7439-WST-E-004
€ 68,18

€ 82,50

PRO
COLLECTION

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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GEMOTORISEERDE BOORD- EN LIJSTMACHINE VARIABELE SNELHEID

Artikel
Snelheid
Insteek
Capaciteit
Stand
Gewicht
Motor
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Ja
130 Kg
230V - 50 Hz

Inbegrepen 5 Bead rol paren 4 – 6,35 - 9,5 - 12 - 16 mm
4 Afzet paren 1,6 - 3,2 – 6,35 - 9,5 mm
1 Snijpaar
1 Wire bead set
1 Ogee bead set

OPTIES VOOR 7439-WST-E

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

SPECIAL FORMING DIES ROUND OVER FORMING DIES

LOUVER DIE SET TIPPING DIE
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20600 € 29,71 € 35,95 20601 € 29,71 € 35,95 20602 € 29,71 € 35,95

20603 € 31,36 € 37,95 20604 € 31,36 € 37,95 20605 € 31,36 € 37,95

20609 € 31,36 € 37,95

20608 € 31,36 € 37,9520607 € 29,71 € 35,9520606 € 31,36 € 37,95

PRO
COLLECTION

20611 € 29,71 € 35,9520610 € 44,59 € 53,95

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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UITDEUKHAMER BOLLE 
KOP EN RECHTE SCHERPE 
BEITELPUNT 

UITDEUKHAMER MET BOLLE KOP EN 
GEBOGEN BEITELPUNT 

ZACHTE 
KRIMPHAMER

UITDEUKHAMER STANDARD 
MET VLAKKE KOP

STERKE 
KRIMPHAMER

UITDEUKHAMER MET BOLLE 
KOP EN RECHTE BEITELPUNT 

BEITEL KRIMPHAMMER 
MET BOLLE KOP

UITDEUKHAMER BOLLE KOP 
EN RECHTE BEITELPUNT 
VOOR ALGEMEEN GEBRUIK

DEURPANEEL HAMER  MET 
BOLLE KOP

ZACHTE UITDEUKHAMER 
STANDARD MET VLAKKE 
KOP

Artikel BTW ex. BTW in. Artikel BTW ex. BTW in. Artikel BTW ex. BTW in.

Artikel BTW ex. BTW in. Artikel BTW ex. BTW in. Artikel BTW ex. BTW in.

Artikel BTW ex. BTW in. Artikel BTW ex. BTW in. Artikel BTW ex. BTW in.

Artikel BTW ex. BTW in.

PROFESSIONELE HAMERS EN DOLLIES
MATTHYS

Uitdeukhamer met vlakke kop: Deze 
traditionele hamers zijn zowel ontworpen voor het 
vervaardigen of reconstructie van metaalplaten 
op een voertuig, als voor het uitdoen van lichte 
gebreken op het oppervlakte van een metaalplaat. 

Uitdeukhamer met bolle kop: deze hamers 
worden op dezelfde wijze gebruikt als de hamers 
met vlakke kop, maar laten minder sporen op het 
metaal na, als je niet nauwkeurig bent.

Artikel BTW ex. BTW in.Artikel BTW ex. BTW in.

PLET HAMERSPATBORD / VLEUGEL 
HAMER
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20651 € 29,71 € 35,9520650 € 34,67 € 41,95

20654 € 31,36 € 37,9520653 € 29,71 € 35,95

20614 € 29,71 € 35,95

20655 € 31,36 € 37,95

20658 € 28,06 € 33,95

20656 € 31,36 € 37,95

20660 € 34,67 € 41,95

20662 € 20,62 € 24,95

20661 € 31,36 € 37,95

20663 € 49,17 € 59,50 20664 € 34,67 € 41,95

20612 € 29,71 € 35,95 20613 € 29,71 € 35,95

20615 € 29,71 € 35,95 13044 € 14,46 € 17,50 13045 € 21,49 € 26,00

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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BEITEL AAMBEELDAAMBEELD-TAS

UITDEUKTAS HOEK TEEN-TAS KRIMP-TAS

SHRINKING PLET 
HAMER

Artikel BTW ex. BTW in.Artikel BTW ex. BTW in.

Artikel BTW ex. BTW in.

Artikel BTW ex. BTW in. Artikel BTW ex. BTW in.

Artikel BTW ex. BTW in.

Artikel BTW ex. BTW in.Artikel BTW ex. BTW in. Artikel BTW ex. BTW in.

HIEL TASTEEN-TAS

UNIVERSELE 
TAS

Artikel BTW ex. BTW in.

Artikel BTW ex. BTW in.

Artikel BTW ex. BTW in. Artikel BTW ex. BTW in.

SLAG SPATEL SPATEL-UITDEUKTAS SPATEL-UITDEUKTAS

DIABOLO UITDEUKTAS

WIDE - DOME PLET 
HAMER

Artikel BTW ex. BTW in.

LONG - DOME PLET 
HAMER

Artikel BTW ex. BTW in.

SHRINKING/FLAT PLET 
HAMER

Artikel BTW ex. BTW in.

VLAKKE BUMPERVIJL

Artikel BTW ex. BTW in.

HALF RONDE BUMPERVIJL

Artikel BTW ex. BTW in.
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PRO
COLLECTION

20666 € 359,50 € 435,00

Premium Quality

20762 € 123,55 € 149,50

20671 € 36,32 € 43,9520670 € 36,32 € 43,95

20674 € 164,46 € 199,00 20675 € 197,52 € 239,00

20652 € 37,15 € 44,95

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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COMPLETE CARROSSIER SET MET KOFFER

Artikel BTW ex. BTW in.

Inhoud van deze set:
1x 20600
1x 20602
1x 20603
1x 20605
1x 20654
1x 20656
1x 20661 
1x 20662
1x 20663

KRIMPHAMER MET DRAAIKOP

Artikel BTW ex. BTW incl.

Deze hoogwaardige uitdeukkrimp hamer van Peddinghaus heeft een 
spiraal vormig krimp slagoppervlak, deze hamerkop heeft ook de ei-
genschap om het slagvlak een beetje op de plaat te draaien. Met deze 
speciale hamer kan “overgestrekt” of golvend metaalplaat worden ge-
krompen.

Artikel BTW ex. BTW in.Artikel BTW ex. BTW in.

DOME DOLLYANVIL DOLLY

Artikel BTW ex. BTW in. Artikel BTW ex. BTW in.

TAS AAMBEELD

Artikel BTW ex. BTW in.

1x 13044
1x 13052
1x 13040
1x 13041
1x 13042

Met koffer
1x 20665

SHEET METAL SHRINKING SET SHEET METAL STARTER SET

Inhoud van deze set:
1x 20603
1x 20604
1x 20615
1x 20655
1x 20661

Met koffer
1x 20673

Inhoud van deze set:
1x 20601
1x 20605
1x 20650
1x 20651
1x 20660
1x 20669

Met koffer
1x 20672
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12702 € 136,36 € 165,00

903052 125 mm € 45,04 € 54,50

903053 220 mm € 89,67 € 108,50

20758
38 mm
89 mm
250 mm
180 g
€ 14,01

€ 16,95

20759
50 mm
115 mm
285 mm
320 g
€ 18,14

€ 21,95

20760
60 mm
123 mm
340 mm
480 g
€ 23,93

€ 28,95

20761
70 mm
123 mm
340 mm
610 g
€ 88,88

€ 34,95
20757 € 70,66 € 85,50

€ 84,50

7492-21 40x100 € 11,57 € 14,00

7492-22 50x120 € 14,88 € 18,00

7492-23 60x140 € 19,42 € 23,50

7492-24 70x150 € 22,73 € 27,50

7492-20 SET € 65,29 € 79,00

903054 125 mm € 57,81 € 69,95

7490-810
51 cm
€ 53,68

€ 64,95

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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HARDHOUTEN SLAGVORM VOOR HET VORMEN 
VAN METAAL (SET VAN 3)

Artikel BTW ex. BTW incl.

Artikel ø BTW ex. BTW in.

Artikel
Kop diameter
Kop lengte
Totale lengte
Gewicht
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

HAMERS IN SUPER PLASTIC
Hammerkop gemaakt uit één stuk van ultra-hoog moleculair polyet-
hyleen, biedt een sterke impact,duurzaamheid en hoge slijtvastheid. 
Bestand tegen corrosie en de meeste chemicaliën, zal niet splinteren 
breken of delamineren.

Artikel BTW ex. BTW incl.

Voordeelprijs:

Set van de 4 modellen:

Om plaatmetaal te vormen op de T-dollies 
en verschillende post-dollies.

CYLINDRISCHE HOUTEN HAMERS

Artikel Afmetingen BTW ex. BTW incl.

KRIMPSCHIJF VOOR HAAKSE SLIJPMACHINE

De metal shaping slapper helpt bij het 
vormen en creëren van vormen in staal en 
aluminium plaatstaal.

De krimpschijf is gemaakt uit een 
hoge kwaliteit roestvrijstaal en 
heeft een veiligheidsrandje. Werkt 
op plaatstaal en op aluminium. 
Maakt warmte door wrijving zodat 
het metaal oppervlak kan krimpen. 
Verwijdert oppervlakte spanning als 
gevolg van schade aan het plaat-
werk.

Artikel ø BTW ex. BTW in.

KRIMPSCHIJF CONCAVE VOOR HAAKSE SLIJPMACHINE

De krimpschijf is gemaakt uit een 
hoge kwaliteit roestvrijstaal en 
heeft een veiligheidsrandje. Werkt 
op plaatstaal en op aluminium. 
Maakt warmte door wrijving zodat 
het metaal oppervlak kan krimpen. 
Verwijdert oppervlakte spanning als 
gevolg van schade aan het plaat-
werk.

Ontworpen voor het herstellen van 
deuken op moeilijk bereikbare plaatsen.

BULLSEYE PICK

Artikel
Insteek
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
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7491-238 30 € 25,21 € 30,50

7491-239 40 € 28,93 € 35,00

7491-240 50 € 35,12 € 42,50

7491-241 75 € 58,64 € 70,95

7491-242 100 € 98,35 € 119,00

SET 3x T- WINDHOSE 

SET 3 x T-DOLLIE XL 3 x T-DOLLIES CURVED

CURVED RADIUS DOLLIE

SHOE DOLLIE

CRESCENT T-DOLLIE

CURVED RADIUS DOLLIE

7491-204 € 53,72 € 65,00

7491-210 € 86,78 € 105,00

7491-201 € 59,09 € 71,50

T-DOLLIES

7491-202 40x170 2,5 € 35,50 € 42,95

7491-203 50x200 3,5 € 45,41 € 54,95 7491-224 € 81,82 € 99,00

7491-225 € 50,00 € 60,50 7491-227 € 45,13 € 65,507491-232 € 33,02 € 39,95

7491-230 € 45,45 € 55,007491-229 € 35,12 € 42,50

7491-231 € 57,02 € 69,00 7491-234 € 57,81 € 69,957491-233 € 41,28 € 49,95

SHOE DOLLIE

ROUND DOLLIE

RADIUS DOLLIE

7491-235 € 33,02 € 39,95

7491-211 € 26,86 € 32,50 7491-212 € 31,82 € 38,50

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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PADDESTOEL DOLLIE ø 10 CM

PADDESTOEL DOLLIE ø 15 CM

SET VAN 5 KLEINE T-DOLLIES

Artikel ø (mm) BTW ex. BTW incl.

BOLVORMIGE DOLLIES

Artikel BTW ex. BTW in.

Artikel BTW ex. BTW in.

Artikel BTW ex. BTW in.
Artikel Afm. mm Kg BTW ex. BTW in.

Artikel BTW ex. BTW in.

Artikel BTW ex. BTW in. Artikel BTW ex. BTW in.Artikel BTW ex. BTW in.

Artikel BTW ex. BTW in.Artikel BTW ex. BTW in.

Artikel BTW ex. BTW in. Artikel BTW ex. BTW in.Artikel BTW ex. BTW in.

Artikel BTW ex. BTW in.

Artikel BTW ex. BTW in. Artikel BTW ex. BTW in.

PADDESTOEL DOLLIE ø 4,8 CM PADDESTOEL DOLLIE ø 7 CM
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SET 2 x T-DOLLIES

7099-32
92 cm
ø 32 cm
30 x 30 cm
€ 197,52

€ 239,00

7099-30
86 cm
ø 48 cm
30 x 30 cm
€ 169,42

€ 205,00

7491-210-ST
11,5 cm
4,4 x 2,4 cm
12 x 6 cm
€ 26,03

€ 31,50

7491-226 € 35,12 € 42,50

LOAF DOLLY SHOE DOLLIE

SET 3 DOLLIES

7491-236 € 73,55 € 89,00

7491-217 € 31,36 € 37,95

7491-219 € 31,36 € 37,95

7491-218 € 31,36 € 37,95 7491-220 € 31,36 € 37,95

TEARDROP DOLLIE

HALF FOOTBALL DOLLIE

7491-208 € 128,10 € 155,00

7491-216 € 40,50 € 49,00

7099-33
80,5 cm
4,4 x 2,4 cm
32 x 36 cm
€ 131,40

€ 159,00

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.

PADDESTOEL DOLLIE ø 15 CM

SOKKEL METAALBEWERKING
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Artikel
Hoogte
Platform
Afmetingen voet 
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Artikel BTW ex. BTW in. Artikel BTW ex. BTW in.

Artikel BTW ex. BTW in.

Artikel BTW ex. BTW in.

Artikel BTW ex. BTW in. Artikel BTW ex. BTW in.

UITDEUKTAS TANKSHAPER VORM

Artikel BTW ex. BTW in.

SET VAN 3 T-DOLLIES AFGEROND

Artikel BTW ex. BTW in.

Artikel
Hoogte
Platform
Afmetingen voet 
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

SOKKEL METAALBEWERKING
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7491-101 € 37,19 € 45,00

7494-20 20 cm € 22,31 € 27,00

7494-35 35 cm € 37,19 € 45,00

7494-45 45 cm € 44,63 € 54,00

7494-C30 30x30 € 38,84 € 47,00

7494-C45 45x45 € 48,76 € 59,00

20754 50 125 280 225 g € 22,73 € 27,50

20755 60 125 285 280 g € 26,86 € 32,50

20756 70 125 340 395 g € 34,30 € 41,50

20753 € 82,60 € 99,95

7491-087 € 98,35 € 119,00

7492-11 50 120 320 180 g € 14,88 € 18,00

7492-12 60 130 330 280 g € 18,18 € 22,00

7492-13 75 160 380 440 g € 24,79 € 30,00

7492-10 SET 3 ST/PCS € 53,68 € 64,95

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.

Professionele lederen zandzakken vervaardigd uit hoogkwaliteitsleder voor zwaar werk. 
Een goed gevulde zak creëert een perfect oppervlak voor het vormgeven van metaal. 
Plaats de te vormen dieptrekplaat op de zandzak, en klop met uw houten hamer of ander 
vormgereedschap. De leren zandzak heeft een extra bolling. Dit verhoogt het zandvolume, 
de contactpunten en vermindert de druk op de zijwanden. De bollingsnaden zijn naar 
binnen gestikt, zodat ze niet hinderen tijdens het vormen van het metaal. Om lekken te 
voorkomen is de belangrijkste naad versterkt door een bijkomstige naar binnen gestikte 
lederen buitenboord. De opstaande zijde is voorzien van één extra brede opening met 
velcro sluiting, zodat u de lederen zak snel en eenvoudig met zand kunt vullen. Belangrijke 
eigenschappen die de duurzaamheid en de levensduur verhogen

ZANDZAKKEN

ZANDZAK VOOR IN DE HAND
Kleine lederen vormzak, gevuld met 
staalkorrels, ideaal voor het verwijderen 
van deuken. Afmetingen: 145 x 90 x 50 
mm. Gewicht : 1,3 kg.

Artikel BTW ex. BTW incl.

RONDE LEDEREN ZANDZAK

Professionele lederen zandzakken vervaardigd uit hoogkwaliteitsleder voor zwaar werk. Niet gevuld.

Artikel Diameter BTW ex. BTW incl.

VIERKANTE LEDEREN ZANDZAK

Artikel Afmeting BTW ex. BTW incl.

Artikel ø kop
mm

Lengte
kop
mm

Totale 
lengte 
mm

Gewicht
gram

BTW ex. BTW.incl

HAMERS IN SUPER PLASTIC

Hammerkop gemaakt uit één 
stuk van ultra-hoog moleculair 
polyethyleen, biedt een sterke 
impact,duurzaamheid en hoge 
slijtvastheid. Bestand tegen cor-
rosie en de meeste chemicaliën 
, zal niet splinteren breken of de-
lamineren.

Set van de 3 modellen
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Peer-vormige vormhamer met nylon kop.
Diameter 7 cm x lengte 20 cm
Diameter 5 cm x lengte 17,5 cm
Diameter 8 cm x lengte 17,5 cm

3 HAMERS MET NYLON KOP

Artikel BTW ex. BTW incl.

De hamerkoppen zijn eivormig, 
gepolierd en gevernist. 

HOUTEN VORMHAMERS

Artikel ø kop
mm

Lengte
kop
mm

Totale 
lengte 
mm

Gewicht
gram

BTW ex. BTW.incl
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7491-078 75 140 350 420 g € 24,75 € 29,95

7491-080 76 150 350 600 g € 26,86 € 32,50

7491-011 € 12,40 € 15,00 7491-009 € 12,40 € 15,00

7491-015 € 12,40 € 15,00 7491-010 € 12,40 € 15,00

7491-016 € 14,46 € 17,507491-012 23 mm 22,5 mm € 11,16 € 13,50

7491-013 26 mm 27 mm € 11,98 € 14,50

7491-084 70 140 350 400 g € 24,79 € 30,00

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.

Peer-vormige vormhamer met nylon kop.
HAMER MET NYLON KOP

Artikel ø kop
mm

Lengte
kop
mm

Totale 
lengte 
mm

Gewicht
gram

BTW ex. BTW.incl

PEER-VORMIGE VORMHAMER
Peer-vormige vormhamer, 
Economische versie.

PLA
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Artikel BTW ex. BTW incl.

PLANEERHAMER

Artikel BTW ex. BTW incl.

KOETSWERKHAMER 

Artikel BTW ex. BTW incl.

PLANEERHAMER

Artikel BTW ex. BTW incl.

UITDEUKHAMER 

Artikel BTW ex. BTW incl.

NYLON HAMER 35 MM

Artikel Diam. bol Vlak BTW ex. BTW incl.

PLANEERHAMER

Artikel ø kop
mm

Lengte
kop
mm

Totale 
lengte 
mm

Gewicht
gram

BTW ex. BTW.incl



106

20256
1
€ 12,36

€ 14,95

20254
1/2“
12,7 mm
15 mm
1
€ 4,54

€ 5,49

20255
1/2“
12,7 mm
20 mm
1
€ 5,37

€ 6,50

20254-10
1/2“
12,7 mm
15 mm
10
€ 35,95

€ 43,50

20255-10
1/2“
12,7 mm
20 mm
10
€ 40,91

€ 49,50

200010-10 3/32” DIN 338 10 € 4,09 € 4,95 

200011-10 1/8” DIN 338 10 € 4,09 € 4,95 

200012-10 5/32” DIN 338 10 € 4,09 € 4,95 

200013-10 3/16” DIN 338 10 € 4,09 € 4,95 

200014 Set 10 x 3/32” - 1/8” - 5/32” - 3/16” 40 € 14,46 € 17,50

20252
1/4“
6 mm
1
€ 1,76

€ 2,13

20252-10
1/4“
6 mm
10
€ 13,18

€ 15,95

20253
1/4“
6 mm
1
€ 1,76

€ 2,13

20253-10
1/4“
6 mm
10
€ 13,18

€ 15,95

20250
1/4“
6 mm
1
€ 1,76

€ 2,13

20250-10
1/4“
6 mm
10
€ 13,18

€ 15,95

20251
1/4“
6 mm
1
€ 1,76

€ 2,13

20251-10
1/4“
6 mm
10
€ 13,18

€ 15,95

1/8” - 3,2MM 5/32” - 4MM 3/16” - 4,9MM3/32” - 2,4MM

20262
1/4“
6 mm
1
€ 7,03

€ 8,50

20263
1/4“
6 mm
1
€ 7,03

€ 8,50

20260
1/4“
6 mm
1
€ 7,03

€ 8,50

20261
1/4“
6 mm
1
€ 7,03

€ 8,50

1/8” - 3,2MM 5/32” - 4MM 3/16” - 4,9MM3/32” - 2,4MM

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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CLECO
De tijdelijk bevestigings pennen van Cleco, zijn een zeer populaire hulp geworden in alle 
soorten plaatwerk;  zoals carrosseriebouw, vliegtuigbouw, kunstwerken…
Cleco pennen zijn ideaal voor het tijdelijk aaneen zetten van twee of meerdere stukken 
plaatwerk die gelast of geriveteerd moeten worden.
Er is een speciale Cleco montage-tang nodig om de Cleco pennen en Cleco klemmen te 
plaatsen. Er zijn verschillende maten met kleurcode volgens de grootte van het geboorde 
of geponste gat

CLECO BEVESTIGINGSPINNEN

CLECO KLEM MET BEK CLECO MONTAGETANG

Artikel
Aantal
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Artikel
Lengte bek inch
Lengte bek mm
Opening bek mm
Aantal
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

BOORTJES VOOR CLECO

Artikel Aantal BTW ex. BTW incl.

Artikel
Diepte max. inch
Diepte max. mm
Aantal
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

CLECO BEVESTIGINGSPINNEN MET DRAAIMOER

Artikel
Diepte max. inch
Diepte max. mm
Aantal
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
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20257
€ 32,19

€ 38,95

20258
€ 103,26

€ 124,95

20257-02
€ 32,19

€ 38,95

20257-03
€ 32,19

€ 38,95

20257-04
€ 32,19

€ 38,95

20205
1/8”, 1/4”, 3/8”, 3/16”, 5/16”, 7/16”
8,25 cm
25,5 x 16 cm
€ 59,08

€ 71,50

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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CLECO SET
- 10 x bevestigingspinnen 1/8”
- 1 montagetang
- 2 klemmen met bek 1/2”

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

CLECO COMPLETE KIT
INHOUD
- 20 x bevestigingspinnen 1/8”
- 20 x bevestigingspinnen 5/32”
- 20 x bevestigingspinnen 3/16”
- 1 montagetang
- 6 klemmen met bek 1/2”

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

CLECO
CLECO SET
- 10 x bevestigingspinnen 3/32”
- 1 montagetang
- 2 klemmen met bek 1/2”

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

CLECO SET
- 10 x bevestigingspinnen 5/32”
- 1 montagetang
- 2 klemmen met bek 1/2”

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

CLECO SET
- 10 x bevestigingspinnen 3/16”
- 1 montagetang
- 2 klemmen met bek 1/2”

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

GATEN PONSTANG MET 6 ADAPTERS

Artikel
Adapters
Insteek
Afmetingen L x B
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
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76TM-202
€ 63,60

€ 76,95

76TM-444
€ 66,07

€ 79,95

76TM-101
€ 44,59

€ 53,95

76TM-051
€ 65,25

€ 78,95

76TM-544
€ 63,60

€ 76,95

76TM-608
€ 66,07

€ 79,94

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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TANGEN
TAMA / MATTHYS
Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

VERZET- PONSTANG
Unieke combinatie tang met draaibare kop. Eén zijde is een 
verzettang die verzetten maakt (22 mm per verzet) en plaatst 
het verzet op maximum diepte van 13 mm in de plaat, de 
ideale maat om twee platen aan elkaar te lassen. Draai de 
kop 180° en u hebt een ponstang die gaten ponst van 5mm 
diameter, perfect om platen te rivetteren of te puntlassen.
Plaatdikte max. 1,2 mm

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

VERZETTANG VOOR BOCHTEN
• Geharde verzetbek
• Plaatdikte maximaal 1 mm
• Breedte afzetbek 5 mm
• Verzetdiepte 20 mm van boord
• Lengte tang 230 mm
• Gewicht 0,9 kg

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

PONSTANG
• Plaatdikte: 1,5 mm zacht staal
• Ponsdoorsnede: 5 mm
• Instelbare afstand tot 30 mm
• Lengte tang: 250 mm
• Gewicht :1 kg

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

TANG OM DEURPANELEN TE MONTEREN
Geschikt voor deurpanelen te monteren op een deurframe, 
zonder dat de buitenzijde wordt beschadigd. 
• Breedte kunststof blok: 40 mm
• Totale lengte: 310 mm
• Gewicht: 1,2 kg

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

VERZET- PLOOITANG
Tang om randen om te plooien om klaar te maken voor laswerk. De 
mogelijkheid voor bescherming tegen roest op de onderzijde van de 
plaat is een extra voordeel.
• Max. zacht staal: 1 mm
• Bekbreedte: 18 mm
• Totale breedte: 20 mm
• Totale lengte: 225 mm
• Gewicht: 0,8 kg

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

VERZET- PLOOITANG
Tang om randen om te plooien om klaar te maken voor laswerk. De 
mogelijkheid voor bescherming tegen roest op de onderzijde van de 
plaat is een extra voordeel.
• Max. zacht staal: 1 mm
• Breedte afzetbek: 10 mm
• Verzetdiepte: 13 mm van boord
• Totale diepte: 25 mm
• Lengte tang: 210 mm
• Gewicht: 0,740 kg
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Simply better.

13103 D27A € 31,82 € 38,50

13104 D27AL € 31,82 € 38,50

13105 D27 € 31,82 € 38,50

13106 D27L € 31,82 € 38,50

13101 D48 € 11,53 € 13,95

13102 D48A € 11,53 € 13,95

13100 € 53,68 € 64,95

13107 € 49,58 € 59,99 13109 € 57,81 € 69,95

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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HANDSCHAREN
BESSEY

Artikel Bessey art. Kniprichting BTW ex. BTW incl.BESSEY IDEAALSCHAAR (D27A / D27AL) 
Voor doorlopend rechtdoor knippen en RECHTS 
(art. 13103) of LINKS (art. 13104) figuurknippen. 
Snijkanten met microvertanding voor slipvrij werken

Totale lengte: 260 mm
Snijlengte: 33 mm
Max. plaatdikte: 1,2 mm
Gewicht: 560 g

BESSEY FIGUURSCHAAR (D27 / D27L) 
Voor doorlopend rechtdoor knippen en RECHTS 
(art. 13105) of LINKS (art. 13106) figuurknippen. 
Snijkanten met microvertanding voor slipvrij werken

Totale lengte: 260 mm
Snijlengte: 40 mm
Max. plaatdikte: 1,2 mm
Gewicht: 490 g

BESSEY COMBISCHAAR RECHT (D48) 
Schaarkop van roestvrij staal. 
Snijkanten met vertanding voor slipvrij werken.

Totale lengte: 190 mm
Snijlengte: 42 mm
Gewicht: 130 g

BESSEY COMBISCHAAR GEHOEKT (D48A) 
Schaarkop van roestvrij staal
Snijkanten met vertanding voor slipvrij werken

Totale lengte: 190 mm
Snijlengte: 38 mm
Gewicht: 110 g

Artikel Bessey art. Kniprichting BTW ex. BTW incl.

Artikel Bessey art. BTW ex. BTW incl.

Artikel Bessey art. BTW ex. BTW incl.

SCHAREN
KNIPEX

Artikel BTW ex. BTW incl.

KNABBELSCHAAR: voor het knippen van ijzer-, 
koper- en aluminiumplaat tot een dikte van max. 
1,2 mm, kunststof tot max. 2,0 mm. Knipt het 
materiaal zonder het te vervormen. Snijdbreedte: 
2,7 mm

MONTAGE SET: Tangen met tweekleurige 
meer-componentengrepen
- Kombitang - maat 180mm
- Platspitse tang met zijsnijder (telefoontang) 
  maat 200mm
- Zijsnijtang - maat 160mm

Artikel BTW ex. BTW incl. Artikel BTW ex. BTW incl.

BOOGVEERTANGENSET: Voor binnenringen 
in boringen - rechte punten  -  diameter 
12-25mm en 19-60mm. 
Voor buitenringen op assen - rechte punten - 
diameter 10-25mm en 19-60mm.
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7145-00
500 mm
1 mm
52 Kg
€ 205,79

€ 249,00

7148-00
800 mm
1 mm
67 Kg
€ 271,90

€ 329,00

7150-00
1000 mm
1 mm
80 Kg
€ 329,75

€ 399,00

7106-00
150 mm
5 mm
40 x 5 mm
11 mm
11 Kg
€ 70,25

€ 85,00

7108-00
200 mm
6 mm
50 x 6 mm
13 mm
17 Kg
€ 86,74

€ 104,95

7112-00
300 mm
6 mm
50 x 6 mm
13 mm
28 Kg
€ 131,41

€ 159,00

7125-00
1,2 mm
8 Kg
€ 147,93

€ 179,00

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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PLAATSCHAREN

Universele plaatschaar voor het snijden van dunne metaalplaten en andere materialen. 
Wordt geleverd met voet en kan aan de vloer bevestigd worden. Het mes is uitgerust met 
terugstelveren. Voorzie steeds een meslengte die 20 % langer is dan de te snijden plaat.

Artikel
Lengte
Capaciteit1

Gewicht
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

HEFBOOMSCHAREN

Deze hefboomscharen zijn uiterst geschikt voor het snijden 
van plaat staal, platijzer en zowel vierkant als ronde staven 
(zoals bouten, tige fileté). Hun lange hefboom maakt het snijden 
zeer gemakkelijk. Het stalen frame is voorzien van gaten 
voor bevestiging op een tafel of werkbank. Het gehard mes is 
eenvoudig te vervangen.

Artikel
Mes
Capaciteit1

Plat staal
Rond staal
Gewicht
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

PLAATSCHAAR MET GEBOGEN MES
Ideaal voor het snijden van rondingen en diverse curves zonder kartels of oneffenheden in 
de plaat. Deze schaar is vervaardigd uit een hoogwaardige legering. De schaar 7125-00 is 
heel speciaal: haar gebogen mes (lengte 100mm) en de speciale vorm van de gietijzeren 
sokkel dragen ertoe bij dat de schaar zowel recht als gebogen snijdt. Plaats uw stuk onder 
de gewenste hoek en bekom rechte, gebogen en andere gesneden vormen.

Artikel
Capaciteit1

Gewicht
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

(1) Maximum capaciteit bij het gebruik van zacht staal, lagere kapaciteit voor gegalvaniseerd staal.
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7132-18-E
1,8 mm
1,2 mm
€ 98,35

€ 119,00

ø 42 mm
ø 50 mm

7130-00
xx mm
1,8 mm
1,2 mm
2 mm
€ 24,75

€ 29,95

7132-18-E-RCH € 18,18 € 22,00

7132-18-E-RCH-2 € 18,18 € 22,00

7132-18-E-RCH-3 € 20,62 € 24,95

7130-CB € 4,55 € 5,50

7130-CB-XL € 6,57 € 7,95

7130-CH € 3,72 € 4,50

7130-PH € 11,98 € 14,50

7130-RC € 6,20 € 7,50

7130-MPH € 20,62 € 24,95

7130-18XL
200 mm
1,8 mm
1,2 mm
2 mm
€ 31,36

€ 37,95

7133-00
1,5 mm
3800
113 l/m
6,3 Bar
1,4”
196 x 103
0,83
€ 31,36

€ 37,95 7133-RK € 6,20 € 7,50

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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Deze “heavy duty” elektrische knabbelschaar is geschikt om de meeste metaalplaten,  
non-ferro metaalplaten en andere soortgelijke platen te snijden (dikte afhankelijk van soort 
materiaal). Uniek design en extreem duurzame machine. Uitstekende snijsnelheid en 
prestaties. Snijdt zonder vonken en maakt een braamvrije snijrand. De machine kan 360° 
rondgedraaid worden tijdens het snijden van het materiaal. Kan een grote verscheidenheid 
aan vormen snijden. Snijmes en geleider zijn gemakkelijk te vervangen om de beste 
zaagprestaties te bieden.

Met 2 koppen

TOEBEHOREN

Artikel
Capaciteit staal
Capaciteit inox
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

ELEKTRISCHE KNABBELSCHAAR

* Boormachine niet inbegrepen

KNABBELSCHAAR VOOR BOORMACHINE*
Deze knabbelscharen met twee snijkoppen zijn geschikt om de meeste metaalplaten, non-ferro metaalplaten en andere soortgelijke 
platen te snijden (dikte afhankelijk van soort materiaal). Eenvoudig in gebruik en zeer duurzaam. Hoge snijsnelheid tot 2 meter per 
minuut bij 3.000 tpm. Snijdt zonder bramen of scherpe randen. Het toestel kan 360° rondgedraaid worden tijdens het snijden van het 
materiaal. Geschikt voor gebruik met elektrische boormachine met 3.000 tpm. Kan een grote verscheidenheid aan vormen snijden. 
Snijmes en geleider zijn gemakkelijk te vervangen om de beste zaagprestaties te bieden.

Artikel
Meslengte
Capaciteit staal
Capaciteit inox
Capaciteit koper, alu, kunstof
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Artikel Omschrijving BTW ex. BTW incl.

Snijmes en meshouder

Snijmes en plaatgeleider

Snijmes en meshouder voor golfplaat

TOEBEHOREN
Artikel Omschrijving BTW ex. BTW incl.

Snijmes voor 7130-00

Snijmes voor 7130-18XL

Messenhouder

Houder voor boormachine

Om rond te snijden tot ø 30 cm

Multi positie houder

KNABBELSCHAAR MET LUCHTDRUK
Artikel
Capaciteit zacht staal
Slagen per minuut
Gemiddeld luchtverbruik
Vereiste luchtdruk
Luchtinlaat
Afmetingen L x B mm
Gewicht Kg
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Artikel Omschrijving BTW ex. BTW incl.

Vervangmes

TOEBEHOREN



112

7179-00
1000 mm
1 mm
365 Kg
€ 1400,73

€ 1695,00

7180-00
1320 mm
1,5 mm
560 Kg
€ 1648,76

€ 1995,00

7152-00
1000 mm
1 mm
235 Kg
€ 1486,78

€ 1799,00

7178-00

7179-00

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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GUILLOTINESCHAAR MET VOETBEDIENING

Artikel
Lengte
Capaciteit1

Gewicht
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

GUILLOTINESCHAAR MET VOETBEDIENING

TAFEL SLAGSCHAAR

Grote, stabiele handbediende tafel- slagschaar gemonteerd op een 
solide constructie, geschikt voor het knippen van zachte staalplaat 
tot circa 1 mm. Het te snijden plaatmateriaal wordt geklemd met 
een snelspansysteem en dit zorgt voor een perfect snijresultaat. 
Het snijmes komt in zijn oude positie terug door middel van de 
krachtige trekveer. Het toestel wordt geleverd met een verstelbare 
achteraanslag. Deze aanslag heeft een bereik van 30-650 mm en wordt 
met het draaiwiel eenvoudig verschoven. Op de werktafel is een handige 
geleiding gemonteerd voor het in 90° knippen van het plaatmateriaal. In 
verschillende lengtes verstelbare aanslag (instelbaar dmv zijdelingse 
handwiel) en een aandrukmechanisme dat toelaat een staalplaat tot 1 
meter perfect knippen.

Artikel
Lengte
Capaciteit1

Gewicht
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

(1) Maximum capaciteit bij het gebruik van laag gecarboniseerd staal, lagere capaciteit voor gegalvaniseerd en behandeld staal, inox.

Geleider 90%

Geleiders vooraan en 
achteraan.

Boven- en ondermes &
hoekgeleider
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7174-00
1500 mm
1,5 mm
76 cm
500 Kg
€ 1896,69

€ 2295,00

7160-00
1320 mm
1,6 mm
80 cm
410 Kg
€ 1400,83

€ 1695,00

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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Stevig in staal gebouwde guillotineschaar, met drukplaat 
die de staalplaat vasthoudt. Snijden gebeurt met de aan 
beide zijden bevestigde hendels.
• Uittrekbare plaatsteun voorzijde.
• Regelbare achteraanslag.
• Boven en ondermes.
• Alle lagers zijn onderhoudsvrij.
• Automatische plaatklem.

MANUELE GUILLOTINESCHAAR

Artikel
Lengte
Capaciteit1

Werkhoogte
Gewicht
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

SCHAREN
MATTHYS

Deze uit hoogwaardig staal vervaardigde 
guillotineschaar met voetbediening is voorzien 
van twee plaatgeleiders vooraan;  dit om een 
goede steun te hebben bij het snijden van 
grootte metaal platen. Met een capaciteit van 
1.5 mm in laag gecarboniseerd staal is dit de 
ideale metaal schaar voor in iedere metaal 
bodyshop werkplaats.

• Boven en ondermes
• Regelbare achter aanslag
• Plaatgeleiders vooraan
• Chassis uit hoogwaardig plaatstaal

MANUELE GUILLOTINESCHAAR MET VOETBEDIENING

Artikel
Lengte
Capaciteit1

Werkhoogte
Gewicht
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

(1) Maximum capaciteit bij het gebruik van laag gecarboniseerd staal, lagere capaciteit voor gegalvaniseerd en behandeld staal, inox.
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€ 1734,71

€ 1099,00

€ 362,81

€ 439,00

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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Eenvoudiger kan niet. U heeft plaatwerk te in een bepaalde hoek te plooien of te buigen? Onze machines 
doen het zonder moeite. Deze plooibanken verschillen in lengte, capaciteit en mogelijke plooihoek. 

ZETBANKEN - PLOOIBANKEN
MATTHYS

Plooit zacht plaatijzer met een plaatdikte tot 1,2 mm naar een maximale hoek 
van 120°. Onmisbaar in iedere werkplaats. 

ROBUUSTE ZETBANK 

Artikel
Lengte
Capaciteit1

Plooihoek
Stand
Gewicht
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

7215-00
1500 mm
1,2 mm
0-140°
Ja
355 Kg

ZETBANK

Artikel
Lengte
Capaciteit1

Plooihoek
Stand
Gewicht
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

7210-01
1016 mm
1,2 mm
0-120°
Ja
70 Kg

Bediening: de bovenbalk 
wordt bediend door middel 
van een handwiel

Capaciteit: plooit zacht 
plaatijzer met een plaatdikte 
tot 1,2-1,5 mm naar een 
maximale hoek van 140°

Plooihulp
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€ 147,93

€ 179,00

€ 227,27

€ 275,00

€ 495,04

€ 599,00

7201-R-40
420 mm
1 - 1,2 mm
0-90°
6 Kg
€ 70,25

€ 85,00

7201-R-70
760 mm
1 - 1,2 mm
0-90°
18 Kg
€ 131,40

€ 159,00

7201-R-100
1000 mm
1 - 1,2 mm
0-90°
43 Kg
€ 271,90

€ 329,00

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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ZETBANK

Deze zetbank is uitgerust met een vaste drukplaat. De drukplaat klemt de plaat dankzij zijdelingse en regelbare 
metalen veren. De handgreep is afschroefbaar zodat zij bijzonder weinig plaats inneemt. Deze versie is eenvoudig 
om te bedienen, daar men geen spanvijzen nodig heeft .

Artikel
Lengte
Capaciteit1

Plooihoek
Stand
Gewicht
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

7203-00
305 mm
0,8 - 1 mm
0-135°
Nee
21 Kg

ZETBANK

Artikel
Lengte
Capaciteit1

Plooihoek
Stand
Gewicht
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

7206-00
610 mm
0,8 - 1 mm
0-135°
Nee
32 Kg

ZETBANK

Artikel
Lengte
Capaciteit1

Plooihoek
Stand
Gewicht
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

7212-00
1220 mm
0,8 - 1 mm
0-140°
Nee
105 Kg

ECONOMISCHE ZETBANKEN MET VASTE DRUKPLAAT

(1) Maximum capaciteit bij het gebruik van zacht staal, lagere kapaciteit voor gegalvaniseerd staal.

Artikel
Lengte
Capaciteit1

Plooihoek
Gewicht
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
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€ 4045,46

€ 4895,00

€ 1731,40

€ 2095,00

€ 2557,85

€ 3095,00

€ 1896,69

€ 2295,00

€ 2888,43

€ 3495,00

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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Deze vingerzetbank is speciaal ontworpen voor het correct ombuigen van platen tot 2 mm dik en voor 
het kleinere werk zoals het maken van gesloten kasten, bakjes, .... Zéér veel mogelijkheden met de 
vingercombinaties. 

VINGERZETBANKEN - PLOOIBANKEN
MATTHYS

De 7271-PB-A en 7272-PB-A
hebben boven EN onder 
gesegmenteerde plooivingers.

VINGERZETBANKEN MET VOETBEDIENING

(1) Maximum capaciteit bij het gebruik van zacht staal, lagere kapaciteit voor gegalvaniseerd staal.

Artikel
Lengte
Capaciteit1

Plooihoek
Gesegmenteerd
Gewicht
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

7271-PB3-A
1270 mm
1,5 mm
0-150°
Boven / onder / achter
385 Kg

Artikel
Lengte
Capaciteit1

Plooihoek
Gesegmenteerd
Gewicht
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

7271-PB
1270 mm
2 mm
0-135°
Boven
320 Kg

7272-PB
1520 mm
1,5 mm
0-135°
Boven
395 Kg

Artikel
Lengte
Capaciteit1

Plooihoek
Gesegmenteerd
Gewicht
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

7271-PB-A
1270 mm
2 mm
0-135°
Boven / onder
350 Kg

7272-PB-A
1520 mm
1,5 mm
0-135°
Boven / onder
466 Kg

De 7271-PB en 7272-PB
hebben bovenaan 
gesegmenteerde plooivingers.

De 7271-PB3-A heeft 3 soorten 
segmenten: boven, onder en 
achter.
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€ 189,26

€ 229,00

BD-04
2 mm
100 mm
€ 38,84

€ 47,00

BD-05
2 mm
125 mm
€ 48,76

€ 59,00

BD-06
2 mm
150 mm
€ 57,02

€ 69,00

BD-08
2 mm
200 mm
€ 68,18

€ 82,50

7203-PB
305 mm
0,8 - 1 mm
0-135°

€ 255,37

€ 309,00

7206-PB
610 mm
0,8 - 1 mm
0-135°

€ 660,33

€ 799,00

7212-15-PB
1220 mm
1,2 - 1,5 mm
0-135°

€ 3057,02

€ 3699,00

7271-PM
1250 mm
1,6 mm
180°

PRO
COLLECTION

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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VINGERZETBANK 305 MM

Zeer eenvoudig in gebruik en met veel meer mogelijkheden dan 
conventionele zetbanken. Men kan verschillende types van materialen 
plooien, zoals bijvoorbeeld aluminium, koper, ijzer en inox bladen. De 
klemstang is gemakkelijk te vervangen door andere, bvb. ronde baren 
(om bochten te plooien), vierkante balken of balken met speciale vormen.

VINGERZETBANK 610 MM

VINGERZETBANK 1220 MM

MAGNETISCHE VINGERZETBANK 1250 MM - 230V

(1) Maximum capaciteit bij het gebruik van zacht staal, lagere kapaciteit voor gegalvaniseerd staal.

Artikel
Lengte
Capaciteit1

Plooihoek

Magnetisch hulpstuk voor uw bankschroef. Handig voor het maken van kistjes 
en andere speciale vormen waarbij een bi-directionele plooi vereist is. Deze 
klauwen zijn gesegmenteerd.

ZETBANKEN VOOR BANKSCHROEVEN

Artikel
Capaciteit
Lengte
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Gesegmenteerd
Gewicht
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Boven
30 Kg

Artikel
Lengte
Capaciteit1

Plooihoek

Gesegmenteerd
Gewicht
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Boven
46 Kg

Artikel
Lengte
Capaciteit1

Plooihoek

Gesegmenteerd
Gewicht
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Boven
150 Kg

Artikel
Lengte
Capaciteit1

Plooihoek

Gesegmenteerd
Gewicht
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Boven
175 Kg
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€ 908,26

€ 1099,00

€ 1131,41

€ 1369,00

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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Met deze plaatwalsen wordt plaatmateriaal in een gegeven radius of bocht gewalst. Ideaal voor het maken van buizen, kokers, kegels, 
halfrondingen, cilinders, uitlaten, etc. De bovenste wals kan uitgenomen worden voor het makkelijker inbrengen van uw stuk en voor 
het eenvoudig uitnemen van gewalste producten. De achterste rol kan schuin ingesteld worden, zodat u ook conisch kunt rollen. De 
walsen worden aangedreven via handhendel en tandwielen. Een extra wals met horizontale draadgroef is afzonderlijk leverbaar, wat 
ideaal is voor het vervaardigen van ronde profielen met gelijke radius.

PLAATROLMACHINE 

Artikel
Lengte
Capaciteit1

ø Rol
Voet
Gewicht
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

7313-15-00
1300 mm
1,5 mm
75 mm
Nee
220 Kg

7313-15-WST
1300 mm
1,5 mm
75 mm
Ja
250 Kg

(1) Maximum capaciteit bij het gebruik van laag gecarboniseerd staal, lagere capaciteit voor gegalvaniseerd en behandeld staal, inox.

PLAATROLMACHINES
MATTHYS

WST = VERSIE OP VOET

Uitneembare bovenste wals

Draadinleggroeven

Radiusafregeling
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€ 144,63

€ 175,00

€ 271,90

€ 329,00

€ 387,60

€ 469,00

€ 453,72

€ 549,00

€ 599,19

€ 725,00

€ 742,98

€ 899,00

€ 990,91

€ 1199,00

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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PLAATROLMACHINE

PLAATROLMACHINE 

PLAATROLMACHINE

PLAATROLMACHINE 

Artikel
Lengte
Capaciteit1

ø Rol
Voet
Gewicht
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

7303-00
305 mm
0,8 mm
25,4 mm
Nee
13 Kg

Artikel
Lengte
Capaciteit1

ø Rol
Voet
Gewicht
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

7306-00
610 mm
1 mm
38 mm
Nee
44 Kg

7306-WST
610 mm
1 mm
38 mm
Ja
62 Kg

Artikel
Lengte
Capaciteit1

ø Rol
Voet
Gewicht
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

7310-00
1000 mm
1 mm
50 mm
Nee
100 Kg

7310-WST
1000 mm
1 mm
50 mm
Ja
121 Kg

Artikel
Lengte
Capaciteit1

ø Rol
Voet
Gewicht
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

7310-15-00
1000 mm
1,5 mm
50 mm
Nee
115 Kg

7310-15-WST
1000 mm
1,5 mm
50 mm
Ja
136 Kg

(1) Maximum capaciteit bij het gebruik van laag gecarboniseerd staal, lagere capaciteit voor gegalvaniseerd en behandeld staal, inox.
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€ 1486,78

€ 1799,00

€ 1652,07

€ 1999,00

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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Met de combinatiemachines 3-1 kunt u plaatstaal rollen (1 mm), plooien (1 mm) en snijden (0.8 mm). Het zijn compacte en toch 
veelzijdige machines, zowel voor de professional als de hobbyist. Onmisbaar in elke werkplaats, zoals een restauratie- of reparatie-
atelier. Eenvoudig te bedienen door middel van de twee hendels op de zijkant (het kleine model 7010-00 heeft 1 hendel). De 
bovenbalk is gesegmenteerd in verschillende lengtes en biedt u dus vele mogelijkheden. Regelbare aanslag achteraan. Dankzij de 
aparte regeling van de rollen, kunt u kegelvormen maken. Een extra rol met een horizontale inkeping is in optie verkrijgbaar voor het 
vasthouden van de plaat op de rol. In dit gamma toestellen zijn 4 verschillende lengtes beschikbaar : 305, 760, 1016 en 1320 mm. Het 
beste monteert u de machine op een voet (in optie verkrijgbaar) of op een werkbank.

COMBINATIEMACHINE 3 IN 1

Artikel
Max. lengte
ø Rollen
Max. plooihoek
Max. rollen/plooien
Max. Snijden
Stand
Hoogte van de voet
Totale hoogte
Gewicht
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

7060-00
1320 mm
43 mm
90°
1 mm
0,8 mm
Nee
-
660 mm
320 Kg

7060-WST
1320 mm
43 mm
90°
1 mm
0,8 mm
Ja
600
1260 mm
351 Kg

COMBINATIEMACHINE 3 IN 1
MATTHYS

WST = VERSIE OP VOET

(1) Maximum capaciteit bij het gebruik van laag gecarboniseerd staal, lagere capaciteit voor gegalvaniseerd en behandeld staal, inox.

ROLLEN

PLOOIEN

SNIJDEN
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€ 260,33

€ 315,00

€ 519,83

€ 629,00

€ 635,54

€ 769,00

€ 822,31

€ 995,00

€ 957,85

€ 1159,00

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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WST = VERSIE OP VOET

COMBINATIEMACHINE 3 IN 1

COMBINATIEMACHINE 3 IN 1

COMBINATIEMACHINE 3 IN 1

Artikel
Max. lengte
ø Rollen
Max. plooihoek
Max. rollen/plooien
Max. Snijden
Voet
Hoogte van de voet
Totale hoogte
Gewicht
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

7010-00
305 mm
38 mm
90°
1 mm
0,8 mm
Nee
-
360 mm
42 Kg

Artikel
Max. lengte
ø Rollen
Max. plooihoek
Max. rollen/plooien
Max. Snijden
Voet
Hoogte van de voet
Totale hoogte
Gewicht
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

7030-00
760 mm
38 mm
90°
1 mm
0,8 mm
Nee
-
560 mm
122 Kg

7030-WST
760 mm
38 mm
90°
1 mm
0,8 mm
Ja
600
1160 mm
141 Kg

Artikel
Max. lengte
ø Rollen
Max. plooihoek
Max. rollen/plooien
Max. Snijden
Voet
Hoogte van de voet
Totale hoogte
Gewicht
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

7050-00
1016 mm
43 mm
90°
1 mm
0,8 mm
Nee
-
570 mm
200 Kg

7050-WST
1016 mm
43 mm
90°
1 mm
0,8 mm
Ja
600
1170 mm
224 Kg

(1) Maximum capaciteit bij het gebruik van laag gecarboniseerd staal, lagere capaciteit voor gegalvaniseerd en behandeld staal, inox.
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40003 € 263,64 € 319,00

40005 € 433,88 € 525,00

40008 € 739,67 € 895,00

40015 € 734,71 € 889,00

PULLER 4000

TECNICA 171/S

DIGITAL MODULAR 230

TECHNOLOGY PLASMA 41

40034 € 6,49 € 7,85 40039 € 8,79 € 10,64

40045 € 142,93 € 172,95 40068 € 109,88 € 132,95

40070 € 859,46 € 1039,95

40014 € 1114,88 € 1349,00

PLASMA 54 XT KOMPRESSOR - 230V

BATTERY DENT PULLER 4000

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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Artikel BTW ex. BTW in.

Artikel BTW ex. BTW in.

Artikel BTW ex. BTW in.

LASAPPARATEN

Artikel BTW ex. BTW in.

Telwin staat al meer dan 50 jaar garant voor de productie van 
las- en snijapparaten. Ze bieden een innovatieve en technolo-
gisch geavanceerde oplossingen aan gericht op de restauratie 
van oldtimers.

Spanning: 230 V
Veldregeling stroom: 
10 – 150 A
Maximum geabsorbeerd 
vermogen: 4,2 kW
Diameter elektrode MMA: 
1,6 – 4 mm
Afm.: 380 x 480 x 170  mm
Gewicht: 6,6 Kg

Spanning: 230 V
Maximum ge-
absorbeerd 
vermogen: 7 kW
Factor van vermogen: 
0,8 Cos Phi
Afm.: 390 x 260 x 225 mm
Gewicht: 16 Kg

Spanning: 230 V
Maximum geabsorbeerd 
vermogen: 13 kW
Max. dikte puntlassen
2 kanten: 2 + 2 mm
Afm.: 440 x 100 x 185 mm
Gewicht: 10,5 Kg

Spanning: 230 V
Maximum geabsorbeerd vermogen: 4kW
Max. snijdikte: 12 mm
Afm.: 540 x 150 x 270 mm
Gewicht: 7,6 Kg

Artikel BTW ex. BTW in.

Laselektroden van staal in prakti-
sche verpakking. De speciale coa-
ting op de elektroden geeft het een 
uitstekend oppervlak na het stollen 
en garandeert een uitstekende af-
werking van uw laswerkzaamheden.

Artikel BTW ex. BTW in.

Houten slaghamer van 
TELWIN. Handig om bij te 
hebben tijdens het lassen.

TELWIN HOUTEN 
SLAGHAMER BL

TELWIN RUTIL STABEL-
EKTRODEN D. 2,5 MM 15 STK

TOEBEHOREN

Artikel BTW ex. BTW in. Artikel BTW ex. BTW in.

XA6 ARMPAAR MET ELEKTRODEN

Telwin armpaar 
met elektroden van 
250mm geschikt voor 
Digital modular 230.

XA4 RECHT ARMPAAR

L=120MM+ ELECTR.A 
KLEM VOOR SPOTTER 
9000

Artikel BTW ex. BTW in.

Netspanning: 100-240V
Max stroom: 2800A
Max spanning leeg: 7,4V
Uitgangstroom: 1800A
Batterij: 4-5 uur
Afmetingen: 502 x 87 x 229 mm
Gewicht: 2,3kg
 

Artikel BTW ex. BTW in.

Spanning: 230 V
Maximum geabsorbeerd vermogen: 4,5kW
Max. snijdikte: 12 mm
Afm.: 470 x 260 x 378 mm
Gewicht: 17,8 Kg

Deze DENT PULLER is de nieuwe lithium batterij spotter, ont-
worpen en gepatenteerd door Telwin, geschikt voor alle richt-
processen van staalplaten. Vrij van kabels, handig en krachtig. 
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40000 € 466,94 € 565,00 40001 € 524,79 € 635,00 40002 € 780,99 € 945,00

40009-FULL € 2227,27 € 2695,0040007 € 595,04 € 720,00

MAXIMA 230 SYNERGIC MAXIMA 160 SYNERGIC MAXIMA 190 SYNERGIC 

TECHNOMIG 180 DUAL 
SYNERGIC

TECHNOLOGY TIG 222

40040 € 79,75 € 96,50

CONSUMABLES BOX FOR 
PH TORCH

40064 € 68,18 € 82,50 40065 € 57,81 € 69,95 40066 € 113,18 € 136,95

40031 0,6mm € 47,89 € 57,95

40032 0,8mm € 39,26 € 47,50

40040 € 79,75 € 96,50

CONSUMABLES BOX FOR PH TORCH

40042 € 35,54 € 43,00

CONSUMABLES BOX FOR TIG TORCH ST17-26

40049 € 68,55 € 82,95

CONSUMABLES BOX FOR DENT PULLING

40043 € 37,60 € 45,50

CONSUMABLES BOX FOR MIG TORCH MT15

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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Artikel BTW ex. BTW in. Artikel BTW ex. BTW in. Artikel BTW ex. BTW in.

Artikel BTW ex. BTW in. Artikel BTW ex. BTW in.

Spanning: 230 V
Veldregeling stroom: 
20 – 150 A
Maximum geabsorbeerd 
vermogen: 2,6 kW
Afm. 450 x 235 x 370 mm 
Gewicht: 9,29 Kg

Spanning: 230 V
Veldregeling stroom: 
20 – 170 A
Maximum geabsorbeerd 
vermogen: 3,2 kW
Afm.: 450 x 235 x 370 mm 
mm Gewicht: 9,91 Kg

Spanning: 230 V
Veldregeling stroom: 
20 – 220 A
Maximum geabsorbeerd 
vermogen: 4,8 kW
Afm.: 825 x 360 x 670 mm 
Gewicht: 21 Kg

Spanning: 230 V
Veldregeling stroom: 
20 – 170 A
Maximum geabsorbeerd 
vermogen: 3,8 kW
Afm.: 460 x 240 x 360  mm
Gewicht: 12,1 Kg

Spanning: 230 V
Maximum geabsorbeerd 
vermogen: 5,5 kW
Diameter elektrode 
MMA: 1,6 – 4 mm
Afm.: 430 x 170 x 340 mm
Gewicht: 16,35 Kg

Artikel BTW ex. BTW in.

Inhoud:
- 6x Elektroden
- 6x Nozzles
- 2x Isolerende diffusors
. 2x veiligheidsdop
- 2x Lange elektroden
- 2x Lange nozzles 
De ideale aanvulling voor de plasma 41.

LASHELM STREAM ROBOT 
TELWIN MMA/MIG-MAG/TIG

Automatische lashelm ide-
aal voor MMA, MIG-MAG 
en TIG-lassen met externe 
verduisteringsregeling (DIN 
4/9 ÷ 13).

Artikel BTW ex. BTW in.

LASHELM STREAM FLAME 
TELWIN MMA/MIG-MAG/TIG

Automatische lashelm ide-
aal voor MMA, MIG-MAG 
en TIG-lassen met externe 
verduisteringsregeling (DIN 
4/9 ÷ 13).

Artikel BTW ex. BTW in.

LASHELM VANTAGE RED 
XL MMA/MIG-MAG/TIG

Automatische lashelm ide-
aal voor MMA, MIG-MAG 
en TIG-lassen met externe 
verduisteringsregeling (DIN 
4/5 ÷ 9/9÷ 13).

Artikel BTW ex. BTW in.

LASDRAAD STAAL OP ROL 5 KG

Hoogwaardige MIG / MAG 
staal lasdraad (5kg).

Artikel Ø BTW ex. BTW in.

Artikel BTW ex. BTW in.

Inhoud: geschikt voor plasma 41.
- 6x Elektroden
- 6x Nozzles
- 2x Isolerende diffusors
. 2x veiligheidsdop
- 2x Lange elektroden
- 2x Lange nozzles 

Artikel BTW ex. BTW in.

Inhoud: geschikt voor Technology TIG 222.
- 1x Grijze Cerium Tungsteen electrode (1,6 Ø)
- 1x Groene Pure Tungsteen electrode (1,6 Ø)
- 1x Groene Pure Tungsteen electrode (2,4 Ø)
- 1x Electrode Diffusers (1,6 Ø)
- 1x Electrode Diffusers (2,4 Ø)
- 1x Keramische Nozzle (nummer 4)
- 1x Keramische Nozzle (nummer 6)
- 1x Short cap
- 3x Electrode houder (1,6 Ø)
- 3x Electrode houder (2,4 Ø)

Artikel BTW ex. BTW in.

Inhoud: geschikt voor Puller 4000.
1 x spot welding electrode
20 x ster
1 x trekker
10 x getwiste haak
1 x Electrode
20 x golvende draad

Artikel BTW ex. BTW in.

Kit met vervangonderdelen voor MIG Torch.
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7490-06
4
€ 20,65

€ 24,99

7490-07
5
€ 16,52

€ 19,99

7490-05
5
€ 17,31

€ 20,95

AC-60
60 mm
€ 53,68

€ 64,95

AC-100
100 mm
€ 78,10

€ 94,50

AC-100-V
22 mm
15°
0,75 Kg
€ 81,82

€ 99,00

AC-200-V
50 mm
15°
1,85 Kg
€ 139,67

€ 169,00

400050 € 61,98 € 75,00 400051 € 131,40 € 159,00 40030 € 289,26 € 350,00

40056 23 Kg € 9,04 € 10,95

40057 34 Kg € 11,98 € 14,50

7490-04
5
€ 27,26

€ 32,99

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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Deze regelbare lasclips zijn 
perfect om platen van onge-
lijke dikte rand tegen rand 
te lassen. De clips laten een 
ruimte van 1mm tussen het te 
lassen plaatwerk. 1 set bevat 
4 regelbare  lasclips

LAS-CLIPS MET REGELSCHROEF

Artikel
Aantal
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Door het slanke profiel van 
deze midget-platenklem kan 
de deur worden gesloten ter  
controle van de uitlijning. Tot 
10 mm opening
1 set bevat 5 las klemmen

MIDGET LAS CLIPS

Artikel
Aantal
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Deze lasclips zijn er om carrosse-
rieplaten rand tegen rand te lassen. 
De clips laten een ruimte van 1mm 
tussen het te lassen plaatwerk. 1 set 
bevat 5 lasclips

LAS CLIPS

Artikel
Aantal
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Artikel
Max. lengte
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

HOEKKLEM

Vereenvoudigd het aanspannen aan de winkelhaak en de assemblage in T van 2 ronde of platte 
profielen in 90°. Laat het lassen van stukken met verschillende materiaaldiktes toe. Vervaardigd uit 
massief staal. Schroefvijs: verkoperd (als bescherming voor eventuele lasspatten).

ALUMINIUM HOEKKLEM ALUMINIUM HOEKKLEM

Artikel
Max. opening
Instelbare hoek
Gewicht
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Artikel
Max. opening
Instelbare hoek
Gewicht
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Artikel BTW ex. BTW in.

Maximale capaciteit: 
45kg
Bovenste schap: 
438 x 290 mm
Middenste schap: 
391 x 290 mm
Onderste schap: 
700 x 290 mm
Gewicht: 13 kg

Artikel BTW ex. BTW in.

Maximale capaciteit: 45kg
Bovenste schap:
450 x 290 mm
Middelste schap:
320 x 225 mm
Laden 4x (LxBxH):
320 x 225 x 75 mm
Ruimte gasfles: 
290 x 260 mm
Gewicht: 13 kg

Artikel BTW ex. BTW in.

De Telwin rolwagen ARCTIC is 
het perfecte hulpmiddel om uw 
lastoestellen te verplaatsen. De 
rolwagen is geschikt voor: Tech-
nomig 150 DUAL SYNERGIC, 
Technomig 180 DUAL SYNER-
GIC, Maxima 160 SYNERGIC, 
Maxima 190 SYNERGIC, 
Technology TIG 222.
Afm.: 590 x 400 x 1100 m
Gewicht: 13,7 kg

TELWIN ROLWAGEN MOBIELE SOKKEL MET LADES 
VOOR LASAPPARAAT

Artikel Belasting BTW ex. BTW in.

TELWIN MAGNETISCHE HOUDER

MOBIELE SOKKEL VOOR LASAPPARAAT

Ideaal voor het vasthouden van platen bij 
laswerkzaamheden. Maakt het perfecte 
hoeklassen van 45°, 90° en 135° hoeken 
mogelijk. De krachtige magneet maakt het 
verplaatsen van platen. Artikel

Aantal
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

LASGRIPPERS 
Handig hulpmiddel om stukken plaatwerk aan 
elkaar te lassen. Set van 5 lasgrippers.
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20801
€ 13,18

€ 15,95

AC-100-H
100 mm
€ 164,46

€ 199,00

7214-LT-03
€ 230,58

€ 279,00

7214-LT-01
€ 263,64

€ 319,00

7214-LT-04
€ 2453,72

€ 2969,00

7214-LHS-01
40 cm
€ 23,97

€ 29,50

20800
€ 22,27

€ 26,95

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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MIDGET LAS CLIPS

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

MAGNETISCHE HULP BIJ DICHTLASSEN OPENINGEN

Afmetingen: 10 x 3,5 x 7,5 cm
Gewicht: 200 g

Artikel
Max. lengte
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

HOEKKLEM HOOG
De hoekklem AC-100-H koppelt alle voordelen van de 
AC-60 en AC-100 met als extra toepassing het verticale 
aspect. Deze hoekklem laat verschillende diktes toe 
zowel in vlakte als hoogte. Beide schroefvijzen zijn 
verkoperd als bescherming voor eventuele lasspatten.

LASTAFEL L 91,5 X B 61 X H 88 CM

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

LASTAFEL L91,5 X B61 X H90 CM

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

LASTAFEL L 120 X B 80 CM

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Uiterst stabiele en stevige lastafel, voorzien 
van opspangaten. U kan deze lastafel zelf 
instellen op de gewenste hoogte.
 
- Lengte: 120 cm
- Breedte: 80 cm
- Hoogte: vanaf 86 cm
- Gewicht: 145 Kg

LASHAND-
SCHOENEN 
LEDER 

Artikel
Afmeting
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

SET VAN 3 KOPEREN SPATELS

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
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7472-03T
3 Ton
300 mm
70 Kg
€ 470,25 

€ 569,00

7472-10T-230
10 Ton
635 mm
302Kg
€ 2227,27 

€ 2695,00

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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Kan gebruikt worden als universele metaalpers. Stevige en robuste constructie, 
bronzen bussen voor een lange levensduur. De metaalpers wordt geleverd met adapter 
voor tal van interessante accessoires (voor rond, ovaal en vierkant ponsen). Een ruime 
keuze aan diverse accessoires maken deze tafelpers multifunctioneel (zie onderaan).

Deze 10 tons pers wordt geleverd met adapter voor tal van standaard stempels en matrijzen (voor rond, ovaal en vierkant ponsen). 
Perfect voor productiewerk.

METAALPERS

HYDRAULISCHE METAALPERS 10 TON - 230 V

METAALPERS 3 TON

Artikel
Capaciteit
Insteekdiepte
Gewicht
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Artikel
Capaciteit
Insteekdiepte
Gewicht
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
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€ 189,26

€ 229,00

€ 172,73

€ 209,00

€ 296,69

€ 359,00

€ 660,33

€ 799,00

€ 172,72

€ 209,00

€ 660,33

€ 799,00

              

7472-LD1 1” € 445,45 € 539,00

7472-LD2 2” € 445,45 € 539,00

7472-LD3 3” € 470,25 € 569,00

7472-LD4* 4” € 495,04 € 599,00

7472-LD5* 5” € 495,04 € 599,00

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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BTW ex. 

BTW in.

OPTIONELE ACCESSOIRES VOOR
7472-03T / 7472-10T

SCHAAR
7472-SH

Ideaal voor het snijden van metalen 
platenstrips op nauwkeurige lengtes. 
Kniplengte: 150mm. Max. capaciteit: 1 
mm zacht staal

90° PLOOIEN
7472-BK

90° plooihoek: ideaal in combinatie met 
de hoekpons. Max. Plooilengte: 105 mm
Max. capaciteit: 3 mm zacht staal

BTW ex. 

BTW in.

HOEKEN AFRONDEN
7472-ARN

Radius Pons: om hoeken van het 
werkstuk af te snijden met verschillende 
radius. Incl. maten (inch): 1 ¼, 1 ½, 1 
¾, 2  
Max. capaciteit: 
1,5 mm zacht staal

BTW ex. 

BTW in.

HOEKPONS
7472-CN

PUNCH EN FLARE KIT
7472-PFK

PUNCH EN BEAD KIT
7472-PBK

Hoekpons: maakt perfecte 90° 
uitsnijdingen, ideaal voor het vervaardigen 
van kleine dozen. Max. uitkaphoek: 44 
x 44 mm. Max. capaciteit: 1,5 mm zacht 
staal

Voor een gladde en platte opening met een 
opstaande kraag Bevat volgende maten 
(inch): 1, 1 ¼, 1 ½, 1 ¾, 2, 2 ½, 3. 
Max. Capaciteit: 1,5 mm zacht staal

Voor een opening met een boord.
Deze kit bevat volgende maten (inch): 
1, 1 ¼, 1 ½, 1 ¾, 2, 2 ½, 3. Max. 
capaciteit: 1,5 mm zacht staal

BTW ex. 

BTW in.

BTW ex. 

BTW in.

BTW ex. 

BTW in.

PONSGEREEDSCHAP VOOR LOUVERS
7472-LD

Max. capaciteit zacht staal 1,0mm

Artikel Afmeting louvres BTW excl. BTW incl.

* Enkel voor 7472-10T-230
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RF-001
€ 31,82

€ 38,50

7480-TA
€ 65,29

€ 79,00

7480-00
20 / 30 / 37 / 43 / 49 / 62 / 75 mm
8x32 mm / 6x50 mm
12 mm
0-200°
22 Kg
€ 106,61 

€ 129,00

7484-00
20 / 30 / 37 / 43 / 49 / 62 / 75 mm
R11 (ø10) / R13 (ø12) / 16 (ø14) / 19 (ø15) / 20 (ø16) / 27 (ø16) / 34 (ø16)
10x50 mm / 6x50 mm
16 mm
14 mm
¾”
0-180°
28 Kg
€ 268,60 

€ 325,00

7485-00
0,8 - 1,2mm.
ø ext. 3/8”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 3/4”, 7/8”.
ø ext. 3/4”, 1”.
180°
26 Kg
€ 230,58 

€ 279,00

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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UNIVERSELE BUIGMACHINE

Artikel
Matrijzen
Plat staal
Rond staal
Buiggraad
Gewicht
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Geschikt voor de fabricatie van bumpers, spatborden, supports en decoratief metaalwerk. 
Gelaste staalplaatconstructie. 

UNIVERSELE BUIGMACHINE

Artikel
Matrijzen voor plat staal
Matrijzen voor rond staal
Plat staal
Rond staal
Beton staal
Buizen
Buiggraad
Gewicht
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Deze universele buigmachine laat toe plat, rechthoekig en rond staal of buizen te buigen.  

GEREEDSCHAP VOOR HET BUIGEN VAN STAVEN

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Deze Rod Forming Tool is een kwalitatief gereedschap 
dat een krachtige hefboomkracht kan creëren om 
verschillende soorten bochten te maken in zacht staal, 
roestvrij staal en aluminiumstaven. 5 verschillende 
rondingen: 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2. 
Bankschroef niet inbegrepen

HULPSTUK OM METAAL TE KRONKELEN OPTIE VOOR 7480-00

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Om mooie vormen te maken in decoratieve metalen 
stukken. Men kan staven van verschillende lengtes 
kronkelen.

BUIZENBUIGMACHINE IN KOFFER

Artikel
Max. buiswand
Ronde buizen
Vierkant buizen
Max. buiggraad
Gewicht
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

BUIGMACHINES
MATTHYS
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1/2” 21,3 3,25 62 0-90°

3/4” 26,8 3,5 78 0-90°

1” 33,5 4 98 0-90°

1 - 1/4” 42,3 4 128 0-120°

1 - 1/2” 48 4,25 148 0-120°

2” 60 4,5 187 0-120°

20 x 20 1,2 mm 180 mm 450 mm

25 x 25 1,2 mm 170 mm 500 mm

30 x 30 1,5 mm 200 mm 550 mm

40 x 40 1,5 mm 220 mm 600 mm

€ 329,75 

€ 399,00

7475-00
20 Kg
€ 180,99 

€ 219,00

6 Kg
€ 81,82 

€ 99,00

RR-03
6,5 mm
25 x 5 mm

7486-00
6
56 Kg

7479-01
€ 247,11

€ 299,00

200699
25 mm
€ 8,22

€ 9,95

200700
30 mm
€ 8,22

€ 9,95

200701
35 mm
€ 8,22

€ 9,95

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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HYDRAULISCHE BUIZENPLOOIER

Geschikt voor laag gecarboniseerd, inox en non-ferro metaalbuizen. Geleverd met onderstel voor 
stabiel werken, snelverstelling, manuele hydraulische pomp. Niet geschikt voor dunwandige buizen.
Geleverd met 6 vormen.

Artikel
Matrijzen
Gewicht
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

ø Buis Buiten ø 
buis mm

Max. wand-
dikte mm

Radius
mm

Buighoek

BUIGMACHINE VOOR PLAT, VIERKANT OF RECHTHOEKIG IJZER
Ideaal om plat, vierkant of rechthoekig ijzer te plooien op kleine of grote diameter. Men kan een boog 
tot volledige cirkel maken (handmatig).

Artikel
Gewicht
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Afmetingen
mm

Capaciteit
zacht staal

Min. 
Breedte

ø min

RINGROLLER
Ideaal om ringen, afdichtingsringen uit rond of plat materiaal te vormen.

Artikel
Cap. rond ijzer
Cap. plat ijzer

Gewicht
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Maakt ronde inkepingen in buizen van 3/4” tot 3”. Heeft een zwaar stalen frame voor een vast en 
nauwkeurige snijwerk. Kan gaten in het midden of aan de zijkant van een pijp maken, in hoeken 
tot 50°. Maakt gebruik van standaard bi-metaal klokboren en een gewone 13mm boormachine (niet 
inbegrepen). Gewicht 9,5 Kg.

*Klokboor niet inbegrepen

PIJPUITKLINKER / RADIUSZAAG *

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

KLOKBOOR

Artikel
Diameter
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
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7482-20 20 mm 180° € 136,36 € 165,00

7482-22 22 mm 180° € 136,36 € 165,00

7482-25 25 mm 180° € 156,20 € 189,00

7482-30 30 mm 180° € 164,46 € 199,00

7482-35 35 mm 180° € 227,27 € 275,00

7482-42 42 mm 180° € 202,48 € 245,00

7482-44 44 mm 180° € 210,74 € 255,00

7482-45 45 mm 180° € 247,11 € 299,00

7481-01 0,75” x 3” 120° € 123,14 € 149,00

7481-02 0,875” x 3” 120° € 123,14 € 149,00

7481-03 1” x 3” 120° € 139,67 € 169,00

7481-04 1,125” x 3” 120° € 139,67 € 169,00

7481-05 1,25” x 4” 120° € 156,20 € 189,00

7481-06 1,625” x 5” 120° € 205,79 € 249,00

7481-07 1,75” x 6” 120° € 222,31 € 269,00

7481-08 0,875” x 3” 240° € 164,46 € 199,00

7481-09 1,25” x 4” 240° € 205,79 € 249,00

7481-10 1,5” x 4” 240° € 238,84 € 289,00

7481-11 1,75” x 6” 240° € 304,96 € 369,00

7481-12 2” x 6” 240° € 354,55 € 429,00

7481-13 1,5” x 6”
Square Pipe

120° € 238,84 € 289,00

7481-15 1,5” x 5” 240° € 271,90 € 329,00

Radius 120°

Radius 240°

Radius 180°

7482-OEM
35 Kg
€ 453,72

€ 549,00

7481-00
64 Kg
€ 660,33

€ 799,00

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.

PROFESSIONELE BUIGMACHINE

PROFESSIONELE BUIGMACHINE

Professionele machine voor het buigen van grote ronde buizen. De machine 
dient aan de vloer bevestigd te worden.
• Geleverd ZONDER matrijzen
• Maximale buighoek: 180°.
• Zeer nauwkeurig buigen dankzij de grote gradenschijf.

Artikel Matrijs Radius BTW ex. BTW incl.

Professionele buiger voor het buigen van grote ronde buizen. 
• Geleverd met een CNC gietvorm 1,5” x 5” - 120°.
• Maximale buighoek: 120° of 240° (naargelang de matrijs).
• Gewicht 64Kg.

OPTIONELE MATRIJZEN
Bestaande uit: voormal, drukmal, klem en beugel.

Artikel Matrijs Radius BTW ex. BTW incl.

Artikel
Gewicht
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Artikel
Gewicht
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

OPTIONELE MATRIJZEN
Bestaande uit: voormal, drukmal, klem en beugel.
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BSM-85-230
230V / 1000W
40-88 m/min.
19 Kg
69 x 30 x 46 
€ 329,75

€ 399,00

BSM-128-230
230V / 550W / 0,75PK
20, 29, 50 m/min.
85 Kg
107 x 43 x 150 cm
€ 619,01

€ 749,00

BGS-50
750 W / 230V
22 m/s
1000 x 50 mm
150 mm

20 Kg
54 x 36 x 32
€ 478,51

€ 579,00

BGS-100-001
1500 W / 230V
2800
19 m/s
1220 x 100 mm

40 Kg
€ 412,40

€ 499,00

BGS-75-001
2200 W / 230V
2800
30 m/s
2000 x 75 mm

63 Kg
€ 726,46

€ 879,00

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.

Deze handbediende metaalbandzagen zijn geschikt voor het rechte en verstekzagen met een snijhoek van 0 tot 45° (60° voor de 
BSM-128-230). Ze zijn uitgerust met een bankschroef en hun spanning is 230V / 50Hz / enkele fase. De bandzaagmachine BSM85-
230 weegt slechts 19 kg is verplaatsbaar van de ene naar de andere werkplaats. De BSM128-230 is mobiel, dankzij de onderbouw op 
wielen, en is bovendien uitgerust met een voorziening tot gecontroleerd dalen van de zaagbeugel en automatische afslag. 

METAALBANDZAGEN
MATTHYS

Artikel
Motor
Snelheid
Gewicht
Afmetingen
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Zaagcapaciteit
90°
60°
45°

Rond
85 mm
-
70 mm

Rechthoekig
85 x 105 mm
-
65 x 75 mm

Artikel
Motor
Snelheid
Gewicht
Afmetingen
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Zaagcapaciteit
90°
60°
45°

Rond
128 mm
44 mm
95 mm

Rechthoekig
128 x 150 mm
44  x 56 mm
75 x 95 mm

Gewicht
Afmetingen LxBxH
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Artikel
Motor
Bandsnelheid
Bandafmeting
Schijf Ø

MOBIELE METAALBANDZAAG OP VOET

BANDSCHUURMACHINE

METAALBANDZAAG

ZAAGBLADEN ZIE

ZAAGBLADEN ZIE

Gewicht
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Artikel
Motor
Motor TPM
Bandsnelheid
Bandafmeting

BANDSCHUURMACHINE

Gewicht
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Artikel
Motor
Bandsnelheid
Bandafmeting
Schijf Ø

BANDSCHUURMACHINE

TOEBEHOREN ZIE

BANDSCHUURMACHINES
MATTHYS
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DP-16-WST
16 mm
3-16 mm
300 mm
85 mm
182 mm
500-2600
550W
175 cm
€ 412,40

€ 499,00

€ 32,23

€ 39,00

200020
25

200021
€ 16,49

€ 19,95

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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KOLOMBOORMACHINE OP VOET

Artikel
Max. boorcapaciteit
Boorkop
ø Boortafel
Boordiepte
Insteekdiepte
Toerental t/m
Motorvermogen
Totale hoogte
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Deze kolomboormachine is uitgerust met een beschermkap, nulspannings schakelaar, met noodstop 
en is ontworpen voor boren met een verticale beweging in een vaste positie in staal, ferro-en non-ferro 
metaal, kunststof en hout. Artikel DP16-WST is gemonteerd op sokkel met een totale hoogte van 175 cm. 
Kenmerken: Gietijzeren kolom (diameter 72 mm), stevige basis met “T” 
groeven, As gemonteerd op kwaliteitlagers, handspil met ergonomische 
“softgrip” anti-slip handgreep. De boortafel is tot 45° kantelbaar en 
tot 360° draaibaar. De tafel is dmv een tandgreep verstelbaar. Met 
regelbare snelheid en digitale display.

HSS BOORSET 25 STUKS MET TITANIUM COATING 1.0-13.0-0.5 MM

Artikel
Aantal
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Hoge kwaliteits- en precisieborenset 25 stuks van 1mm tot 13 mm per 0.5 mm, met Titanium 
Nitride coating. Type volledig geslepen HSS4341 (High Speed Steel)

CONISCHE BOORSET

Set met 3 conische boren met Titanium Nitride coating:
- 4 - 6 - 8 - 10 - 12
- 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 mm
- 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 26 - 28 - 30 - 32 mm

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
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7490-105
310 x 170 mm
95 mm
5 Kg
€ 41,28

€ 49,95

7490-125
360 x 210 mm
125 mm
12 Kg
€ 57,81

€ 69,95

HD-7490-100
400 x 160 mm
105 mm
9 Kg
€ 74,34

€ 89,95

HD-7490-140
530 x 240 mm
145 mm
19 Kg
€ 115,66

€ 139,95

HD-7490-200
680 x 300 mm
210 mm
33 Kg
€ 1814,78

€ 219,95

20206 1“ € 90,08 € 109,00

20207 1,5“ € 98,35 € 119,00

20208 2“ € 106,61 € 129,00

20209 2,5” € 114,88 € 139,00

20215 1“ € 90,08 € 109,00

20216 1,5“ € 98,35 € 119,00

20217 2“ € 106,61 € 129,00

20218 2,5” € 114,88 € 139,00

7471-01T
1 T
110 mm
100 mm
355 mm
16 Kg
€ 70,25

€ 85,00

7471-02T
2 T
180 mm
123 mm
445 mm
38 Kg
€ 139,67

€ 169,00

7471-03T
3 T
285 mm
163 mm
615 mm
65 Kg
€ 205,79

€ 249,00

7471-05T
5 T
400 mm
226 mm
815 mm
155 Kg
€ 577,69

€ 699,00

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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BANKSCHROEVEN

BANKSCHROEVEN PROFESSIONELE VERSIES

Artikel
Lengte x Breedte
Max. opening
Gewicht
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Artikel
Lengte x Breedte
Max. opening
Gewicht
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

MANUELE PONSSETS
PONS & BEAD SETPONS & FLARE SET

Artikel Bead BTW ex. BTW incl. Artikel Bead BTW ex. BTW incl.

KOGELLAGERPERS

Deze manuele persen met een behuizing van hoogwaardig 
gietstaal is ideaal voor het in en uitpersen van lagers en 
bussen. De sokkel is in 4 standen positioneerbaar.

Artikel
Capaciteit
Max. hoogte
Insteekdiepte
Hoogte van de pers
Gewicht
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
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Bij de restauratie van een oldtimer is de juiste behandeling van het koetswerk van zeer groot visueel belang. 
Bij Matthys bent u aan het juiste adres voor alle producten en advies die u zal nodig hebben om uw oldtimer de 
perfecte glans te geven, dit van begin tot einde. Met behulp van deze producten kan u een deel of het volledige 
proces zelf in handen nemen. 

VOORBEREIDING EN SCHUREN
Deze producten zijn nodig om uw plaatwerk 100% strak te zetten alvorens u kan overgaan tot het lakken van het 
koetswerk: roestwerende epoxy, (spuit)plamuur, schuurblokken in allerlei maten, schuurmachines en allerhande 
toebehoren. Voor de daaropvolgende stap 
voorzien wij een isolatorprimer en een 
acrylfiller (grondlaag). 

LAKKEN
Het belangrijkste element in het lakproces is de verf. Matthys is verdeler van ‘NOVOL for Classic Cars’. Wij maken 
uw kleurlak op basis van uw staal of kleurcode, terwijl u wacht in onze showroom of via een e-mailbestelling. 
Belangrijk voor uw oldtimer is dat NOVOL lakken op basis zijn van solvent. Deze lakken mogen enkel nog gebruikt 
worden voor restaureren of herstellen van oldtimers. Dit is heel belangrijk voor de originaliteit van uw oldtimer.

Heeft u voor het lakken geen cabine of compressor ter beschikking, dan kunnen we u een HVLP verfturbine 
aanbieden die volledig autonoom werkt. Enkel een netstroom voorziening is voldoende om met deze HVLP 
verfturbine een schitterend lakresultaat te bekomen. Voor het lakken met compressor hebben we een ruim gamma 
verfpistolen en toebehoren.

DETAILING
Heeft u toch nog kleine lak imperfecties (bvb. 
stofdeeltjes, krasjes,...), dan is er ook een ruim 
gamma met polijstmachines en bijbehorende 
producten. 
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12104
12100
12101
12102
12103

0,5L
1L
3L
4L
5L

€ 57,44

€ 73,14

€ 135,95

€ 156,61

€ 177,27

€ 69,50

€ 88,50

€ 164,50

€ 189,50

€ 214,50

12204
12200
12201
12202
12203

0,5L
1L
3L
4L
5L

€ 57,80

€ 82,23

€ 210,33

€ 247,52

€ 339,50

€ 69,95

€ 99,50

€ 254,50

€ 299,50

€ 339,50

12171

12179
12180

0,4L

0,4L 
0,4L

€ 16,48

€ 14,01

€ 14,01

€ 19,95

€ 16,95

€ 16,95

12170 0,4L € 25,58 € 30,95

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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COMPLEET GAMMA AAN CLASSIC 
KLEUREN BESCHIKBAAR.

Dit gamma is speciaal ontwikkeld om uw Oldtimer de correcte kleur 
te geven zoals hij vroeger de fabriek verlaten heeft, nl. een kleur 
op basis van solvent. (Alleen bestemd voor restauratie van antieke 
voertuigen, zie richtlijn 2004/42/EG). U kan bij ons komen kiezen uit 
meer dan 50000 kleuren in basislak en/of 2 componentenlak als-
ook kan u terecht met de fabrieks kleurcode van u project om zo 
het originele kleur te bepalen van u oldtimer. Deze kleurcode kan 
gemaild worden naar contact@matthys.net zodat het exacte recept 
kan opgezocht worden.
Kleur op aanvraag: stuur uw kleur naar contact@matthys.net

Inhoud Artikel Totaal BTW ex. BTW incl.
Base coat + verdunner
Klaar voor gebruik.

2K + verdunner + verharder
Klaar voor gebruik.

Inhoud Artikel Totaal BTW ex. BTW incl.
Base coat + verdunner
Spuitbus

één component clearcoat glanzend
één component clearcoat mat

2K + verdunner + verharder
Spuitbus

KLEUR MOGELIJK DOOR UITLEZING.
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Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.

DE COMPLETE CORROSIEWERENDE 
LAKTECHNOLOGIE

In de afgelopen jaren is er een groeiende interesse naar oldtimers. Het ver-
langen naar een oldtimer is voor sommigen nostalgie naar de jeugdjaren, met 
herinneringen aan de eerste autorit, of de verwezenlijking van een jeugddroom, 
terugdenkend aan de autoposter boven uw bed. Voor anderen is het rijden in 
een oldtimer een passie of een favoriet tijdverdrijf. Sommigen kijken minder 
emotioneel naar oldtimers en beschouwen ze als een investering die elke dag 
aan waarde wint.
De in kleine serie geproduceerde voertuigen, prototypes of in beperkte oplage 
zijn altijd zeer populair zoals u wel kunt raden, en daardoor niet zo gemakkelijk 
te verkrijgen. De tijdelijke liefde voor oldtimers die door een periode van popula-
riteit is ontstaan, is voor velen veranderd in een levenslange fascinatie.
De restauratie van oldtimers verschilt aanzienlijk van de reparatie van moderne 
voertuigen en vereist een speciale en individuele aanpak. De experts van NO-
VOL hebben een reeks producten ontwikkeld die zelfs aan de zeer hoge verwachtingen van de klassieke 
autoliefhebbers voldoen. 
Op basis van jarenlange ervaring, laboratoriumonderzoek en de nieuwste technologie, besloot NOVOL 
een baanbrekende stap te zetten op het gebied van de restauratie van oldtimers. De eerste complete 
laktechnologie werd op de markt gebracht die volledig is gericht op producten voor de restauratie van 
oldtimers, genaamd NOVOL for Classic Car.
NOVOL for Classic Car heeft de producten en de technologie die u steunen bij alle stappen van de res-
tauratiewerkzaamheden, beginnend bij de reiniging vooraf, bescherming tegen corrosie, de bescherming 
van de chassis en de wielkasten tot een goede corrosiewering van de carrosserie en het aanbrengen van 
afzonderlijke lagen plamuur, grondlagen, kleur en lak. 
NOVOL biedt de oplossing voor uw project van start tot finish. U merkt het vakmanschap in elke fase van 
de reparatie met de premium kwaliteit in afwerking tot het verf proces: van anticorrosieve bescherming, 
plamuur, basis/grondlaag, kleur, blanke lak met toepassing en invoering van speciale additieven. Vraag 
aan de hand van de fabriekskleurcode van uw project het 100% correcte premium kleur aan.

N
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Volg de nummers en kleurcode en ontdek de complete corrosiewerende laktechnologie van NOVOL.

VOOR RESTAURATIE VAN OLDTIMERS

ACRYLIC CLEARCOAT / 
PREMIUM CSR CLEARCOAT

Volg de nummers en kleurcode en ontdek de complete corrosiewe-
rende laktechnologie van NOVOL.

BLOTE PLAAT

ALUMINIUM / ELASTIC FIBER
 / BLUE LIGHT P-S / P-S ALUMINIUM

ISOLATOR PRIMER ACRYLIC FILLER SPECTRAL BASE/2K

EPOXY PRIMERBODY WORK PRIMER
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12023 1 L € 33,84 € 40,95

12021 0,34 L € 13,64 € 16,50

12026 1 L € 39,63 € 47,95

12012 1 L € 11,16 € 13,50

12024 1,2 Kg € 23,55 € 28,50

12069 1 Kg € 28,06 € 33,95

1

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.

Volg de nummers en kleurcode en ontdek de complete corrosiewerende laktechnologie van NOVOL.

N
O

VO
L

CORROSIEWERENDE EPOXY PRIMER 3:1 - 1 L
Deze epoxy is speciaal ontworpen voor renovatie van klassieke auto’s. 
Perfect anti-corrosie eigenschappen. Perfect isolerende eigenschappen. 
Toepassing van dikke lagen is mogelijk. Zeer goede chemische 
bestendigheid. Zeer goede mechanische weerstand.

VERHARDER EPOXY PRIMER 0,34 L
Verharder voor epoxy primer.
Verhouding van 3 + 1 met de epoxy primer.

VERHARDER EPOXY PRIMER 1 L
Verharder voor epoxy primer.
Verhouding van 3 + 1 met de epoxy primer.

VERDUNNER VOOR EPOXY 1 L
Verhouding van 0 tot 10% met epoxy primer en verharder

PLAMUUR MULTIFUNCTIONEEL LICHT BLAUW 1,2 KG
Superlichte stopverf. Zeer eenvoudige toepassing. Zeer glad oppervlak. 
Heel gemakkelijk schuren. De kleur verandert voor juiste indicatie 
verharder hoeveelheid.

Artikel Inhoud BTW ex. BTW incl.

Artikel Inhoud BTW ex. BTW incl.

Artikel Inhoud BTW ex. BTW incl.

Artikel Inhoud BTW ex. BTW incl.

Artikel Inhoud BTW ex. BTW incl.

Artikel Inhoud BTW ex. BTW incl.BODYWORK PRIMER - 1 KG
Tijdelijke carrosserie anti-corrosiebescherming. Voor het coaten van 
complete carrosserieën na reiniging.
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3

3
12008 2,18 Kg € 22,27 € 26,95

12009 2 Kg € 22,27 € 26,95

4

4

12028 2,7 L € 90,87 € 109,95

12029 1,2 Kg € 41,28 € 49,95

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.

ELASTIC FIBER MET GLASVEZEL 2,18 KG
Hoge mechanische weerstand. Hoge elasticiteit. Lage volumetrische 
krimp. Eenvoudig aanbrengen. Perfect reparatie van grote gebreken.

ELASTIC FIBER MET ALUMINIUM STOF 2 KG
Filling stopverf met aluminiumpoeder. Zeer eenvoudige toepassing. 
Verhoogde Hittebestendigheidsproef. Uitstekende hechting. Lagere 
krimp in de reguliere plamuur maakt het vullen van grote oneffenheden 
mogelijk.

N
O

VO
L

Artikel Inhoud BTW ex. BTW incl.

Artikel Inhoud BTW ex. BTW incl.

SPUITPLAMUUR MET MIXING INDICATOR 2,7 L
Toepassing van dikke lagen is mogelijk. Hoge opbrengst. 
Perfecte dekkracht en vloeibaarheid. De kleur verandert voor 
juiste indicatie verharder hoeveelheid. Perfect vullend vermogen.

SPUITPLAMUUR MET ALUMINIUMSTOF 1,2 KG
Toepassing van dikke lagen is mogelijk. Hoge opbrengst. 
Goed dekkend vermogen. Perfect vullend vermogen.
Het aluminiumpoeder verhoogt de weerstand tegen hoge 
temperaturen en garandeert een uitstekende 
hechting.

Artikel Inhoud BTW ex. BTW incl.

Artikel Inhoud BTW ex. BTW incl.

VOOR                         NA
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6

6

6

12004 3 L € 90,90 € 109,99

12005 0,75 L € 20,62 € 24,95

12011 1 L € 11,16 € 13,50

5

5

12006 2,5 L € 70,21 € 84,95

12007 2,5 L € 53,68 € 64,95

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.

N
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ACRYLVULLER MET ANTI- CORROSSIE ADDITIEVEN 3 L
Universal acryl vulmiddel / grondlaag. Uitstekende corrosiebescherming. 
Kan gebruikt worden als een vulstof of isolator. Uitstekende te schuren 
( droog  of nat). Glad oppervlak.

VERHARDER VOOR ACRYLVULLER 0,75 L
Verhouding van 4+1 voor grondlaag/acrylvuller

VERDUNNER VOOR ACRYLAAT 1 L
Verhouding van 15 of 25%  naargelang plamuur of grondlaag versie.

Artikel Inhoud BTW ex. BTW incl.

Artikel Inhoud BTW ex. BTW incl.

Artikel Inhoud BTW ex. BTW incl.

ISOLERENDE EPOXYPRIMER MET CORROSIEWERENDE 
ADDITIEVEN 2,5 L
Toepassing in een dunne laag. Speciaal ontwikkeld als verzegelingslaag 
tussen de voorbereidende werken en de eindbewerkingen.beschermd 
tegen reactie van oude en/of niewe voorbereidende werken met de 
eindbewerkingen. Verhouding van 1 + 1.

VERHARDER VOOR ISOLERENDE EPOXYPRIMER 2,5 L
Verhouding van 1 + 1 met de isolator primer.

Artikel Inhoud BTW ex. BTW incl.

Artikel Inhoud BTW ex. BTW incl.
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12090 € 57,81 € 69,95 12093 € 122,27 € 147,95 

12091 € 56,98 € 68,95 12094 € 111,53 € 134,95 

12095 € 181,78 € 219,95 12092 € 132,19 € 159,95 8

6

86

52

52

8

8

8

12001 2,5 L € 138,80 € 167,95

12003 0,8 l € 33,84 € 40,95

12011 1 L € 11,16 € 13,50

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.

NOVOL COMPLETE VOORDEELSETS
POLYCOAT BESCHERMING VAN CHASSIS EN OPHANGING 
KIT COMPLEET 1 L 

Artikel BTW ex. BTW incl.

ISOLERENDE EPOXY PRIMER MET CORROSIEWERENDE 
ADDITIEVEN KIT COMPLEET - 2,5 LITER

Artikel BTW ex. BTW incl.

ROESTWERENDE EPOXYPRIMER 
KIT COMPLEET - 1 LITER

Artikel BTW ex. BTW incl.

ACRYL PRIMER/GRONDLAAG MET ANTI CORROSSIE 
ADDITIEVEN KIT KOMPLEET - 3 LITER

Artikel BTW ex. BTW incl.

PREMIUM BLANKE LAK (CSR) KIT COMPLEET - 2,5 LITER

Artikel BTW ex. BTW incl.

ROESTWERENDE EPOXYPRIMER KIT 
COMPLEET - 3 LITER 

Artikel BTW ex. BTW incl.

Bevat:
art 12025: Polycoat 1L
art 12020: Hardener 0,2L
art 12011: Thinner 1L

Bevat: 
art 12006: Epoxyprimer 2,5L
art 12007 Hardener 2,5L

Bevat:
art 12023: Epoxyprimer 1L
art 12021: Hardener 0,34L
art 12012: Thinner 1L

Bevat:
art 12004: Acryl primer 3L
art 12005: Hardener 0,75L
art 12011: Thinner 1L

Bevat: 
art 12001: Clear coat 2,5L 
art 12003: Hardener 0,8L
art 12011: Thinner 1L 

Bevat:
art 12031: Epoxyprimer 3L
art 12026: Hardener 1L
art 12012: Thinner 1L 

PREMIUM ACRYLLAK 2,5 L
Innovatieve coating krasvastheid systeem (CSR). Uitstekende 
vloeibaarheid. Lange open tijd die het mogelijk maakt voor het schilderen 
van grote gebieden (hele auto). Zeer hoge UV-bestendigheid.  Hoog 
gehalte vaste deeltjes. 

VERDUNNER VOOR ACRYLAAT 1L
Verhouding van 15 of 25%  naargelang plamuur of grondlaag versie.

VERHARDER VOOR ACRYLLAK 0,8 L
Verhouding van 3+1 voor blanke acryl lak.

Artikel Inhoud BTW ex. BTW incl.

Artikel Inhoud BTW ex. BTW incl.

Artikel Inhoud BTW ex. BTW incl.

N
O

VO
L
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12014 1 L € 11,98 € 14,50

12015 1 L € 14,46 € 17,50

12025 500 g € 38,80 € 46,95

12020 200 ml € 10,70 € 12,95

12011 1 L € 11,16 € 13,50

12017 1 Kg € 18,14 € 21,95

12018 300 ml € 9,05 € 10,95

12581-03 € 7,23 € 8,75 

12531 € 22,27 € 26,95 

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.

BESCHERMING VAN DE CHASSIS, VEERELEMENTEN EN 
WIELKASTEN

GELUIDS-WEREND EN ANTI-STEENSLAG 1 L
Deze samenstelling dicht perfect naden en lassen in de carrosserie af 
en beschikt alsook over zeer goede geluidsabsorberende en dempende 
eigenschappen, bestand tegen steenslag en heeft een uitstekende corrosie 
werende bescherming.

WAS VOOR HOLLE RUIMTES 1L
Dit product heeft een bijzonder hoog indringend vermogen in sleuven en 
holle ruimtes. Hert vormt een flexibele laag die bescherming biedt tegen de 
effecten van water en zout.

BESCHERMING VOOR CHASSIS, VEERELEMENTEN EN WIELKASTEN 
5:1 -  1 L
Polyurethan acryllak met verbeterde hechtende eigenschappen en 
toevoegingen die de corrosiewering en flexibiliteit verhogen. Kleur: satijn 
zwart.

POLYCOAT PROTECT VERHARDER 200 ML
Verharder voor art. 12025
Verhouding 5:1

VERDUNNER VOOR ACRYLAAT 1 L
Verdunner voor art. 12025.
Verhouding 0-15%.

AFDICHTKIT - 1 KG
Dit afdichtingsmiddel is voor het afdichten van plaat- en laswerk 
uitstekend geschikt. Loopt niet af en laat geen krassen na. Zeer goede 
hechtingeigenschappen op onbewerkt of geschilderd plaatwerk. Vormt een 
elastische laag die achteraf met acryl verf overschilderd kan worden.

AFDICHTKIT - 300 ML
Dit afdichtingsmiddel is voor het afdichten van plaat- en laswerk 
uitstekend geschikt. Loopt niet af en laat geen krassen na. Zeer goede 
hechtingeigenschappen op onbewerkt of geschilderd plaatwerk. Vormt een 
elastische laag die achteraf met acryl verf overschilderd kan worden.

Artikel Inhoud BTW ex. BTW incl.

Artikel Inhoud BTW ex. BTW incl.

Artikel Inhoud BTW ex. BTW incl.

Artikel Inhoud BTW ex. BTW incl.

Artikel Inhoud BTW ex. BTW incl.

Artikel Inhoud BTW ex. BTW incl.

Artikel Inhoud BTW ex. BTW incl.

Artikel BTW ex. BTW incl.
NADENKIT BORSTEL (3 STUKS)
Nadenkit borstel met nylon haren en houten 
handvat is comfortabel voor het aanbrengen 
van allerlei afdichtkit. 3 Stuks.

Artikel BTW ex. BTW in.SPUITPISTOOL VOOR UNDER-COATING EN 
WAS VOOR HOLLE RUIMTES

N
O

VO
L
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12016 2,5 L € 23,93 € 28,95

12022 1 L € 12,19 € 14,75

12086 € 37,98 € 45,95 12078 € 35,50 € 42,95 

12097 € 12,36 € 14,95 12096 € 12,36 € 14,95 12098 € 12,36 € 14,95 

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.

UNIVERSELE ONTVETTER 2,5 L
Een ontvetter gebruikt tussen specifieke stappen: bvb. na schuren en 
wegblazen van resterend stof van plamuur, primer enz. Verwijdert siliconen 
gebaseerde verontreinigingen evenals teer, vet en resten van ionische 
verontreiniging (zout).

PLUS 800 SILIKONEN-REINIGER CLASSIC 1 L
Eerste stap ontvetter, voor de effectieve verwijdering van siliconen, teer en 
bitumen. Uitsluitend te gebruiken bij voorbereidende werkzaamheden.

ONTVETTEN EN REINIGEN

Artikel Inhoud BTW ex. BTW incl.

Artikel Inhoud BTW ex. BTW incl.

N
O
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L

NOVOL COBRA BEDLINER 600 ML + VERHARDER 200 
ML FOR COLOR

COBRA Truck Bedliner voor kleur is een beschermende 
coating met structurele werking op basis van 2K 
polyurethaanharsen. Het heeft een zeer hoge 
mechanische sterkte en is krasvast. Het beschermt 
tegen weersomstandigheden, benzine, oliën, water en 
zout. Het heeft geluidsabsorberende en geluidsisolerende 
eigenschappen. In deze kleurende versie kunt u elke kleur 
verkrijgen door 10-15% acrylverf of basisverf toe te voegen.
Bevat 600ml + 200ml verharder.
 

Artikel BTW ex. BTW incl.

NOVOL COBRA BEDLINER 600 ML + VERHARDER 200 
ML MAT ZWART

COBRA Truck Bedliner - 2K beschermlaag op basis van 
polyurethaanhars. Extreme mechanische sterkte, kras- 
en oplosmiddelbestendigheid. Beschermt tegen slechte 
weersomstandigheden, benzine, olie, water en zout. 
Geluiddempende en geluiddempende eigenschappen. 
Antislipafwerking. Standaard zwart; verkrijgbaar in een 
gepigmenteerde versie om elke kleur te produceren door 
toevoeging van 10-15% van een acryl toplaag of basecoat.
Bevat 600ml + 200ml verharder.

Artikel BTW ex. BTW incl.

Artikel BTW ex. BTW incl. Artikel BTW ex. BTW incl. Artikel BTW ex. BTW incl.

NOVOL ANTI CORROSSIE 
EPOXYPRIMER P2 - AEROSOL 
500 ML - LICHTGRIJS (87270)

De Epoxy Primer heeft de 
hoogste prestaties en creëert 
een beschermende barrière die 
vijf keer beter is dan die van 
alle andere producten voor het 
moderne autoschadeherstel. 
De epoxyprimer zorgt voor een 
lakoppervlak dat de verdere 
verwerking perfect ondersteunt en 
de hoge glans onthult eventuele 
carrosseriefouten.
 

NOVOL ANTI CORROSSIE 
EPOXYPRIMER P1 - AEROSOL 
500 ML - WIT (90409)

De Epoxy Primer heeft de 
hoogste prestaties en creëert 
een beschermende barrière die 
vijf keer beter is dan die van 
alle andere producten voor het 
moderne autoschadeherstel. 
De epoxyprimer zorgt voor een 
lakoppervlak dat de verdere 
verwerking perfect ondersteunt en 
de hoge glans onthult eventuele 
carrosseriefouten.
 

NOVOL ANTI CORROSSIE 
EPOXYPRIMER P4 - AEROSOL 
500 ML - DONKERGRIJS (87290)

De Epoxy Primer heeft de 
hoogste prestaties en creëert 
een beschermende barrière die 
vijf keer beter is dan die van 
alle andere producten voor het 
moderne autoschadeherstel. 
De epoxyprimer zorgt voor een 
lakoppervlak dat de verdere 
verwerking perfect ondersteunt en 
de hoge glans onthult eventuele 
carrosseriefouten.
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13040 13041 13042 13043

350mm 350mm 350mm 350mm

8 TPI 10 TPI 12 TPI 14 TPI

1 1 1 1

€ 20,66 € 20,66 € 20,66 € 20,66

€ 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00

13052

€ 37,19

€ 45,00

12492 250 g € 19,42 € 23,50

12493 500 g € 34,67 € 41,95 

12494 100 g € 3,30 € 3,99

12495 250 g € 7,03 € 8,50

12490 25% 8 x 10 x 400 mm 1 € 8,68 € 10,50 
12491 30% 10 x 10 x 400 mm 1 € 9,05 € 10,95

12701 20 mm 1 € 14,84 € 17,95 12700 20 mm 1 € 14,01 € 16,95 

12498

€ 247,92

€ 299,98

12497

€ 66,11

€ 79,99

PROBASE

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.

VER
TIN

N
EN

Artikel

Lengte

TPI

Aantal

BTW ex.

BTW incl.

CARROSSERIEVIJL 350 MM

Artikel

BTW ex.

BTW incl.

VIJLHOUDER VOOR GEFREESDE VIJLEN

ZACHTE SOLDEERTIN STAVEN

SOLDEERVET
Flux voor alle algemene zachte soldeerwerken op 
koper en koperlegeringen DIN EN 29454.1, 3.1.1.C 
(F-SW 21)

VERTINNINGSPASTA
Onder andere geschikt voor het 
vertinnen van carrosserieplaten.
Percentage metaal 60 - 70% - crème 
klaar voor gebruik

Conform aan de norm DIN EN ISO 9453.

Artikel Inhoud BTW ex. BTW in.

Artikel Inhoud BTW ex. BTW in.Artikel Tin Afmetingen Aantal BTW ex. BTW in.

ESDOORN SPATEL ESDOORN SPATEL
Esdoorn spatel van hoge kwaliteit. Zeer geschikt voor het 
uitstrijken van tin. Geschikt voor afrondingen.

Esdoorn spatel van hoge kwaliteit. Zeer geschikt voor het 
uitstrijken van tin. Geschikt voor vlakken. 

Artikel Dikte Aantal BTW ex. BTW in. Artikel Dikte Aantal BTW ex. BTW in.

STARTERSKIT VERTINNEN

Deze set bevat:
2x 12490 ZACHTE SOLDEERTIN STAVEN 25%
1x 12700 ESDOORN SPATEL VLAK
1x 12701 ESDOORN SPATEL ROND
1x 12494 SOLDEERVET 100g
1x 12492 VERTINNINGSPASTA 250g

Deze set bevat:
4x 12490 ZACHTE SOLDEERTIN STAVEN 25%
1x 12491 ZACHTE SOLDEERTIN STAAF 30%
1x 12700 ESDOORN SPATEL VLAK
1x 12701 ESDOORN SPATEL ROND
1x 12495 SOLDEERVET 250g
1x 12493 VERTINNINGSPASTA 500g
1x 13052 VIJLHOUDER VOOR GEFREESDE VIJLEN
1x 13040 CARROSSERIEVIJL 350 MM - 8TPI
1x 13041 CARROSSERIEVIJL 350 MM - 10TPI
1x 13042 CARROSSERIEVIJL 350 MM - 12TPI
1x 13043 CARROSSERIEVIJL 350 MM - 14TPI
1x 20665 GEREEDSCHAPSKOFFER

STARTERSKIT VERTINNENVERTINNEN

Artikel

BTW ex.

BTW incl.

Artikel

BTW ex.

BTW incl.
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ENGINE ENAMEL
€ 21,90

€ 26,50

CALIPER PAINT
€ 21,41

€ 25,90

BARREL PAINT
€ 24,38

€ 29,50

WHEEL PAINT
€ 21,90

€ 26,50

FLAME PROOF
€ 26,03

€ 31,50

WRINKLE PLUS
€ 27,19

€ 32,90

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.

VH
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VE
R
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Verf van oorsprong ontwikkeld voor ruimtevaart toepassingen. 
Deze kwaliteitsvolle producten vonden echter al snel hun weg 
naar de oldtimerwereld. Ze zijn uitermate geschikt voor het 
spuiten van uitlaatsystemen, turbobehuizingen en alle andere 
onderdelen waar de temperaturen hoog kunnen oplopen.

Het VHT productengamma bestaat uit meerdere kleuren en 
afwerkingen. Bekijk ze allemaal op onze webshop.

VHT Wrinkle Plus combineert kleuren 
met een diepe rijke textuur voor een 
mooie aangepaste look. Deze verf is 
bestand tegen temperaturen tot 177 °C. 
Deze verf is ideaal voor het aanpassen 
naar eigen stijl van bijna elk metalen op-
pervlak. Toepassingen: voor het spuiten 
van kleppendeksels, motorblok deksels, 
interieur onderdelen enz.

VHT FlameProof™ Coating hernieuwt of 
verlengt de levensduur van oppervlaktes 
die worden blootgesteld aan extreem hoge 
temperaturen. Deze coating is ideaal voor 
gebruik op inlaat/uitlaat onderdelen of ande-
re onderdelen waar een extreme tempera-
tuur coating nodig is.

ALLE VHT PRODUCTEN OP

Toepassingen: remklauwen, remtrom-
mels en andere onderdelen van het rem-
systeem. Afwerking: glanzend.
VHT remklauw Paint is speciaal ont-
worpen voor het verven van de rem 
componenten. Met deze VHT Caliper 
paint geeft u uw remklauwen eenvoudig 
een andere kleur. 
LET OP, DEZE VHT PRODUCTEN LE-
VEREN WIJ ALLEEN AAN BEDRIJVEN.

Toepassingen: Spruitstukken, motorblok-
ken, startmotoren, beugels, waterpompen, 
kleppendeksels, versnellingsbakken, diffe-
rentieels enz.
LET OP, DEZE VHT PRODUCTEN LEVE-
REN WIJ ALLEEN AAN BEDRIJVEN.

Deze VHT  wheelpaint maakt uw velgen 
weer als nieuw. Geschikt voor zowel 
autovelgen, wielen van motorfietsen en 
andere voertuigen. VHT  wheelpaint is 
Benzinebestendig, weersbestendig en 
hittebestendig tot 121 graden.
LET OP, DEZE VHT PRODUCTEN LE-
VEREN WIJ ALLEEN AAN BEDRIJVEN.

VHT Barrel paint is verf die speciaal is 
ontworpen voor het gebruik op cylinders 
van motorfietsen en brommers. Deze lak is 
extra weersbestendig en wordt in de praktijk 
vooral gebruikt op crossmotoren en quads.
LET OP, DEZE VHT PRODUCTEN LEVE-
REN WIJ ALLEEN AAN BEDRIJVEN.

MOTOR

KRIMPLAKUITLAAT

REMKLAUWEN

VELGENMOTORFIETS CYLINDER

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
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11420 500 ml € 12,19 € 14,75

11421 1 L € 24,38 € 29,50

11422 500 ml € 11,57 € 14,00

11423 1 L € 16,32 € 19,75

11424 500 ml € 13,22 € 16,00

11425 1 L € 19,42 € 23,30

11426 500 ml € 15,29 € 18,50

11428 500 ml € 13,18 € 15,95

11429 1 L € 17,15 € 20,75

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.

D
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Dinitrol ML
Dinitrol ML is een sterk kruipend, water verdringend, 
anti roest product. Het laat een vette film achter die op 
een effectieve manier bestaande roest stopt en verdere 
roest ontwikkeling zal voorkomen.

Artikel Verpakking Inhoud BTW ex. BTW incl.
Spuitbus

Fles

Dinitrol 482
Dinitrol 482 biedt een langdurige bodembescherming 
op rubber-bitumenhars basis. Dinitrol 482 Universal is 
blijvend elastisch, beschermt tegen roest, steenslag, 
vocht en wegenzout.

Artikel Verpakking Inhoud BTW ex. BTW incl.
Spuitbus

Fles

Dinitrol 1000
Dinitrol 1000 Penetrant is een holle ruimte wax die goed 
doordringt en beperkt nadruppelt. Geeft een wasachtige 
beschermlaag. Dinitrol 1000 Penetrant heeft een 
hoog vaste stof gehalte en is vrij van schadelijke 
oplosmiddelen.

Artikel Verpakking Inhoud BTW ex. BTW incl.
Spuitbus

Fles

Dinitrol 4010
Dinitrol 4010 is speciaal ontwikkeld voor 
motorcompartimenten en creëert een harde, 
transparante film die bestand is tegen zowel alkalin 
als zuren, terwijl het ook hittebestendig is tot een 
temperatuur van meer dan 200 graden Celsius. De 
hechting en de flexibiliteit op rubber en kunststof 
onderdelen zijn ook zeer goed bij zowel lage als hoge 
temperaturen.

Artikel Verpakking Inhoud BTW ex. BTW incl.
Spuitbus

Dinitrol 447
DINITROL 447 Protect Super is een sneldrogende 
carrosseriebescherming op basis van rubberkunsthars. 
Zink-additieven zorgen voor een sterk verbeterde 
roestbescherming.
Het product is bijzonder geschikt voor de nabehandeling 
van autocarrosserieën. DINITROL 447 Protect Super 
tast PVC-coatings niet aan, is vrij van asbest en 
bitumen, blijft duurzaam elastisch en is bestand 
tegen steenslag en strooizout. DINITROL 447 Protect 
Super kan na grondige droging met alle in de handel 
verkrijgbare lakken overgelakt worden.

Artikel Verpakking Inhoud BTW ex. BTW incl.
Spuitbus

Fles
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1940 Cadillac Series 75 
Convertible

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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VERFTURBINE

Vergelijking van HVLP verstuiving met conventionele pneumatische 
verstuiving.

Door de hoge druk +4 bar geven de 
conventionele verfpistolen veel nevel en een 

overvloedige terugslag.

Het verfpistool op lage druk brengt meer 
product op het objekt en minder in de lucht 

(druk 0,7 bar).

HVLP CONVENTIONEEL

Deze Cadillac werd volledig gespoten 
met een HVLP.

- Weinig overspray - 80% minder dan conventionele pistolen.
- Bespaar tot 50 % verf!
- De lucht uit de turbine bevat geen olie, en doordat deze verwarmd wordt, ook geen vochtigheid.
- Zakkers of aflopers behoren voortaan tot het verleden. 
- De verf wordt gelijkmatig verdeeld en droogt snel.
- Geen compressor nodig.
- Eenvoudig aansluiten aan een 230 V stopcontact.
- 2 grote achterwielen voor een gemakkelijke verplaatsing, 2 wielen vooraan met blokkering.

Troeven van de HVLP-99 verfturbines.
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904000 1,0 mm € 64,88 € 78,50

904001 1,4 mm € 64,88 € 78,50

904002 1,6 mm € 64,88 € 78,50

904003 1,8 mm € 64,88 € 78,50

904004 2,0 mm € 64,88 € 78,50

MADE IN

UUSSAA

€ 949,59

€ 1149,00

€ 1073,55

€ 1299,00

904005 € 243,80 € 295,00

904006 € 222,31 € 269,00

904007 € 180,99 € 219,00

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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VERFTURBINE
SPUITEN ZONDER COMPRESSOR
De verfturbines HVLP-99-01/02 zijn verfspuitsystemen die 
werken met een groot luchtdebiet op lage druk (HVLP = High 
Volume, Low Pressure) en wordt met succes gebruikt in de 
automobiel-, luchtvaart-, marine-, bouw- en houtindustrie. Deze 
verfturbine bereikt uiterst professionele resultaten.
• Nevelarm. Tot 80% van de verf komt op het materiaal.
• Bespaart meer dan 50 % verf.
• Werkt autonoom. Geen compressor nodig, gewoon aansluiten 

op 230 Volt.
• Vraagt geen speciale verven of verdunner. Gebruik uw 

vertrouwde producten.
• Het spuitpistool is aan de binnenkant uitgerust met inox 

onderdelen en is dus geschikt om verven op waterbasis te 
gebruiken.

• De spuitstraal kan in 3 standen worden gezet (verticaal,  
horizontaal, en rond) door eenvoudig de luchtdop te draaien. 

Artikel
Spanning
Inhoud

Afmetingen, gewicht
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

HVLP TURBINE VERFPISTOLEN

HVLP-99-01
230 V
Verfturbine
Spuitpistool met bovenbeker en naald 1,0 mm
Slang 11,5m

L38 x B38 x H65 cm / 25 Kg

HVLP-99-02
230 V
Verfturbine
Spuitpistool met bovenbeker en naald 1,0 mm
Spuitpistool met onderbeker en naald 1,8 mm
Slang 11,5m
L38 x B38 x H65 cm / 25 Kg

De trekker van het spuitpistool is licht te bedienen.
• De turbine zuigt lucht aan op een hoogte van 35 cm van de 

grond, dit is om geen stof op te nemen van de grond en de 
filter een langere levensduur te garanderen.

• Het vermijdt ook aflopers of zakkers. De lucht van de turbine 
is warm, zodat u vochtigheid elimineert. En hetgeen de verf 
snel doet drogen. De verneveling is zeer beperkt en levert 
een besparing op tot 50%. 

• De 3-traps turbine levert een droge lucht zonder olie en 
dit geeft u een perfect resultaat (geen visogen, geen 
sinaasappeleffecten).

• Minder druk resulteert in een zachtere finish en een stofvrij 
oppervlak.

• Deze investering wint zich vlug terug door de grote 
verfbesparing, door de langere  levensduur van de filters van 
uw spuitcabine èn het minder frequente onderhoud ervan. Dit 
toestel is conform de strenge milieuvereisten.

Artikel Nozzle Aanbevolen voor BTW ex. BTW incl.

Basislakken, urethaan en meeste autolakken

Klare lak en kleur

Fijne carrosseriewerken, afwerking tot hoogglans lakken, primers, email, 
urethaan, heldere vernis, vernis, standaard primers.

Automotive primers en fillers 

Werken met groot debiet of dichtere.
producten, Machineverf, epoxy, latex , nitraat middelen.

Artikel Aanbevolen voor BTW ex. BTW incl.

Ideaal voor “fine finish” - 1 mm naald

Ideaal voor primer, filler primer & sealers - 1,8 mm naald

Ideaal voor interieur of kleine retouches  - 1 mm naald

NAALDEN VOOR PISTOLEN
Voor een optimaal resultaat zijn verschillende diameters van naalden beschikbaar.
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12517 € 14,84 € 17,95 

12518 € 18,14 € 21,95 

12540 € 33,02 € 39,95 

12681-P080 50 80 € 20,62 € 24,95

12681-P120 50 120 € 20,62 € 24,95

12681-P150 50 150 € 20,62 € 24,95

12681-P180 50 180 € 20,62 € 24,95

12681-P240 50 240 € 20,62 € 24,95

12681-P320 50 320 € 20,62 € 24,95

12527-05 € 9,50 € 11,50 12526 € 6,57 € 7,95 

12562 € 8,97 € 10,85 

12579 € 34,67 € 41,95 

12555 € 45,87 € 55,50 

12556 € 57,81 € 69,95 

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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LAKVOORBEREIDING
SCHUREN & VOORBEREIDING

Ergonomisch model ligt goed in de 
hand, te gebruiken met schuurschijf 
(D) 150 mm diameter.

Flexibele schuurblok ideaal om
rondingen te schuren, te gebruiken met 
schuurschijf (D) 150 mm diameter.

Artikel BTW ex. BTW incl.

Artikel BTW ex. BTW incl.

VASTE SCHUURBLOK MET VELCRO

FLEXIBELE SCHUURBLOK MET VELCRO

Afmetingen 70 X 400 MM
Voor velcro schuurvellen (C).

Artikel BTW ex. BTW incl.

LONGBEDSANDER

Artikel Aantal Korrel BTW ex. BTW incl.

SCHUURVELLEN

5 Stuks
Afmetingen: 76mm x 50mm x 4mm

Artikel BTW ex. BTW incl.

RUBBEREN PLAMUURSPATEL
4 Stuks in verschillende grootte:
48mm x 94mm, 79mm x 94mm, 
99mm x 94mm, 118mm x 94mm

Artikel BTW ex. BTW incl.

METALEN PLAMUURMESJES

100 Bladzijden.
Afmetingen: 

Artikel BTW ex. BTW incl.

100 SHEET FILLER MIXING BOARD

Op deze schuurblok passen 70x400mm 
velcro schuurvellen. Zeer flexibele 
schuurblok (C).

Artikel BTW ex. BTW incl.

FLEXIBELE LONG BEDSANDER

Zes verschillende schuur pads  uit duurzaam kunststof
Ergonomisch gevormd voor makkelijk gebruik
5 blokken voorzien van klitteband
1 teardrop blok zonder klitteband voor fijne werken
Deze schuurblokken voorzien
voor schuurschijven Ø 150mm (D)

Artikel BTW ex. BTW incl.

SCHUURBLOKSET
Zes verschillende schuur pads.
Bevat o.a. art. 12540, 12579 en 12517
Schuurvellen (C) en (D)

Artikel BTW ex. BTW incl.

SCHUURBLOK KIT 
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1255510 € 121,07 € 146,50 

1255511 € 23,55 € 28,50 1255512 € 28,51 € 34,50 

A 12682-P080 50 80 € 11,53 € 13,95 

12682-P150 50 150 € 11,53 € 13,95 

12682-P220 50 220 € 11,53 € 13,95 

12682-P320 50 320 € 11,53 € 13,95 

12682-P400 50 400 € 11,53 € 13,95 

B 12683-P080 50 80 € 14,01 € 16,95 

12683-P150 50 150 € 14,01 € 16,95 

12683-P220 50 220 € 14,01 € 16,95 

12683-P320 50 320 € 14,01 € 16,95 

12683-P400 50 400 € 14,01 € 16,95 

C 12681-P080 50 80 € 23,93 € 28,95

12681-P120 50 120 € 23,93 € 28,95

12681-P150 50 150 € 23,93 € 28,95

12681-P180 50 180 € 23,93 € 28,95

12681-P240 50 240 € 23,93 € 28,95

12681-P320 50 320 € 23,93 € 28,95

D 12680-P080 50 80 € 19,79 € 23,95

12680-P120 50 120 € 19,79 € 23,95

12680-P150 50 150 € 19,79 € 23,95

12680-P180 50 180 € 19,79 € 23,95

12680-P220 50 220 € 19,79 € 23,95

12680-P240 50 240 € 19,79 € 23,95

12680-P320 50 320 € 19,79 € 23,95

12680-P400 50 400 € 19,79 € 23,95

12680-P500 50 500 € 19,79 € 23,95

12680-P600 50 600 € 19,79 € 23,95

12680-P800 50 800 € 19,79 € 23,95

E 12675-P0800-10 10 800 € 5,74 € 6,95

12675-P1000-10 10 1000 € 5,74 € 6,95

12675-P1200-10 10 1200 € 5,74 € 6,95

12675-P1500-10 10 1500 € 5,74 € 6,95

12675-P2000-10 10 2000 € 6,20 € 7,50

12675-P2500-10 10 2500 € 6,20 € 7,50

A.

B.

C.

D.

E.

Premium Quality by

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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SCHUURBLOK 70 X 198 MET 
AFZUIGKIT

COMPLETE SCHUURBLOKSET MET AFZUIGKIT

SCHUURBLOK 70 X 420 MET AFZUIGKIT

Inhoud:
- 70 x 123mm (18 gaten) handschuurblok
- 70 x 198mm (51 gaten) handschuurblok
- 70 x 420mm (53 gaten) handschuurblok
- Afneembare gebogen interface pad met 14 gaten voor 70 x 240mm blok
- Gele schuurblok
- Wrijfblok
Voor velcro schuurvellen (A), (B), (C) en (D).

Artikel BTW ex. BTW incl.

Artikel BTW ex. BTW incl. Artikel BTW ex. BTW incl.

SCHUURPAPIER
Artikel Aantal Korrel BTW ex. BTW incl.

Afmetingen
A: 70 x 127 mm / velcro / 8 gaten
B: 70 x 198 mm / velcro / 8 gaten
C: 70 x 420 mm / velcro / 14 gaten
D: diameter 150 mm / velcro / 14 gaten
E: Waterschuurpapier

Voor velcro schuurvellen (B) Voor velcro schuurvellen (C)
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12650

€ 9,88 

€ 11,95

12651

€ 14,01 

€ 16,95

12652

€ 21,90 

€ 26,50

12653

€ 32,19 

€ 38,95

12655

€ 6,57 

€ 7,95

12658

€ 56,98

€ 68,95

12659

€ 46,24 

€ 55,95

12660

€ 6,57

€ 7,95

12661

€ 16,12

€ 19,50

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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De standaard blok is ontworpen om 
contouren of vlakke stukken te volgen 
en is geschikt voor korte gebieden en 
voor het perfectioneren van oppervlak-
ken met een hoge kromming.  Afmeting: 
H=20mm x B=35mm x L=280mm.

Artikel

BTW ex.

BTW incl.

STANDAARD BLOK

De 1/3 blok is een smalle compacte 
vlakke blok die goed geschikt is voor 
gebruik met 1 hand op kleine reparaties 
of kleine gebieden.
Afm.: H=35mm x B=65mm x L=140mm.

Artikel

BTW ex.

BTW incl.

1/3 BLOK

De 2/3 blok is ontworpen om nauwkeu-
rig vlakke panelen en panelen met een 
geringe kromming te schuren.  Perfect 
voor nat of droog te schuren. 
Afm. H=35mm x B=65mm x L=280mm.

Artikel

BTW ex.

BTW incl.

2/3 BLOK

Een favoriet onder de professionelen. 
Ideaal voor grootte vlakke of lichtjes ge-
bogen oppervlakken. Bereik het perfec-
te oppervlak zonder diepte’s te creëren. 
Afm.: H=35mm x B=65mm x L=405mm.

Artikel

BTW ex.

BTW incl.

VOLLEDIGE GROOTTE BLOK

De blok zal contouren en vlakke stukken 
volgen. Zijn belangrijskte gebruik is het 
afwerken van geschuurde panelen voor 
het verven, het verwijderen van sinaas-
appelhuid in de kleur en voorbereiden 
van het polijsten. 
Afm. H=12mm x B=65mm x L=142mm.

Artikel

BTW ex.

BTW incl.

SCRUFF BLOK

Ideaal voor grote vlakke carrosserie zij-
den, motorkappen, daken en achterste 
zijpanelen. Bereik het perfecte opper-
vlak zonder diepte’s te creëren . Deze 
blok gaat een perfect vlakke afwerking 
bereiken.  
Afm. H=35mm x B=65mm x L=760mm.

Artikel

BTW ex.

BTW incl.

MARINE BLOK

Het schuurt nauwkeurig vlakke panelen 
en panelen met een lichte kromming. 
Ideaal voor grote vlakke carrosseriepla-
ten, motorkappen, daken en achterste 
zijpanelen. Bereik het perfecte opper-
vlak zonder diepte’s te creëren. 
Afm. H=35mm x B=65mm x L=610mm.

Artikel

BTW ex.

BTW incl.

LANGE BLOK

Geschikt voor 150mm schuurschijf. De 
Dura-disc zal contouren en vlakke stuk-
ken volgen. Zijn doel is om geschuurde 
panelen af te werken voor het verven, 
en heeft een kromming langs de ene 
kant voor het scherpstellen van detail 
lijnen. Afmeting: H=16mm x L=150mm.

Artikel

BTW ex.

BTW incl.

DURA DISC

Deze 1/3 krommingsradius blok heeft 
een gebogen vlak en is ontworpen om 
perfect te passen in kleine omgekeerde 
gebogen panelen voor kleine reparaties 
en dichtbij de details te schuren. Hij is 
kort en compact. 
Afm. H=38mm x B=68mm x L=140mm.

Artikel

BTW ex.

BTW incl.

1/3 KROMMINGSRADIUS BLOK

Alle Dura-Block producten zijn perfect geschikt voor nat of droog te schuren en gemaakt 
uit duurzaam EVA schuim met hoge dichtheid.
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12665

€ 98,35 

€ 119,00

12656

€ 27,69 

€ 33,50

12662

€ 25,58 

€ 30,95

12663

€ 33,02 

€ 39,95

12664

€ 37,98 

€ 45,95

12678

€ 73,55 

€ 89,00

12685

€ 156,19 

€ 188,99

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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Deze kit bevat
1 x standaard blok
1 x 1/3 blok
1 x 2/3 blok
1 x volledige grootte blok
1 x blok rond
1 x scruff blok
1 x dura-Schrob zeep

Artikel

BTW ex.

BTW incl.

DURA-BLOK SET 7 ST.

Deze blok heeft een afgeronde bocht 
met een vlak oppervlak en is zo ontwor-
pen voor moeilijk bereikbare oppervlak-
ken.
Afm.: H=55mm x B=60mm L=278mm.

Artikel

BTW ex.

BTW incl.

TEARDROP BLOK

Deze 2/3 radius blok is een licht gebo-
gen blok speciaal ontworpen voor pane-
len met lichte rondingen.
Afm. H=65mm x B=46mm x L=275mm.

Artikel

BTW ex.

BTW incl.

2/3 RADIUS BLOK

De volledige radius blok is een favoriet 
onder de professionals bij zowel vlakke, 
als bolle, complexe grote oppervlakken. 
Afm. H=50mm x B=67mm x L=405mm. 

Artikel

BTW ex.

BTW incl.

3/3 RADIUS BLOK

Deze volledig stijf gespoten composie-
ten zorgt ervoor dat deze perfect ge-
freesde blok, het best tot zijn recht komt 
op vlakke oppervlakken. 
Afm. H=37mm x B=68mm x L=278mm.

Artikel

BTW ex.

BTW incl.

2/3 COMPOSITE BLOK

Deze kit bevat
1 x standaard blok
1 x 1/3 blok
1 x 2/3 blok
1 x blok rond
2 x scruff blok
3 x dura-schrob zepen Artikel

BTW ex.

BTW incl.

DURA-BLOK SET 6 ST.

Deze kit bevat
1 x 1/3 blok
1 x 2/3 blok
1 x volledige grootte blok
1 x lange blok
1 x marine blok
1 x DVD

Artikel

BTW ex.

BTW incl.

DURA-BLOCK SET 5 ST. + DVD
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12693-05 5 60 € 6,57 € 7,95 

12694-05 5 80 € 6,57 € 7,95 

12670-05 5 120 € 6,57 € 7,95 

12671-05 5 180 € 6,57 € 7,95 

12672-05 5 240 € 6,57 € 7,95 

12673-05 5 320 € 6,57 € 7,95 

12674-05 5 500 € 6,57 € 7,95 

12697-05 5 600 € 6,57 € 7,95 

12698-05 5 800 € 6,57 € 7,95 

12693 25 60 € 23,55 € 28,50 

12694 25 80 € 23,55 € 28,50 

12670 25 120 € 23,55 € 28,50 

12671 25 180 € 23,55 € 28,50 

12672 25 240 € 23,55 € 28,50 

12673 25 320 € 23,55 € 28,50 

12674 25 500 € 23,55 € 28,50 

12692-05 5 60 € 6,98 € 8,45 

12691-05 5 80 € 6,98 € 8,45 

12686-05 5 120 € 6,98 € 8,45 

12687-05 5 180 € 6,98 € 8,45 

12688-05 5 240 € 6,98 € 8,45 

12689-05 5 320 € 6,98 € 8,45 

12690-05 5 500 € 6,98 € 8,45 

12699-P600-05 5 600 € 6,98 € 8,45 

12699-P800-05 5 800 € 6,98 € 8,45 

12692 25 60 € 28,51 € 34,50

12961 25 80 € 28,51 € 34,50

12686 25 120 € 28,51 € 34,50

12687 25 180 € 28,51 € 34,50

12688 25 240 € 28,51 € 34,50

12689 25 320 € 28,51 € 34,50

12690 25 500 € 28,51 € 34,50

Premium Quality by

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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ZELFKLEVEND EN VELCRO SCHUURPAPIER 
VOOR DURA-BLOCK

Artikel Lengte M Korrel BTW ex. BTW incl.

ZELFKLEVEND

VELCRO

Artikel Lengte M Korrel BTW ex. BTW incl.

Artikel Lengte M Korrel BTW ex. BTW incl.

Artikel Lengte M Korrel BTW ex. BTW incl.



153

12666

€ 16,12 

€ 19,50

12667

€ 27,23 

€ 32,95

12668

€ 42,11 

€ 50,95

12669

€ 14,01 

€ 16,95

12676

€ 17,77 

€ 21,50

12677

€ 7,85 

€ 9,50

12679

€ 115,66 

€ 139,95

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.

ZELFKLEVEND EN VELCRO SCHUURPAPIER 
VOOR DURA-BLOCK
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Artikel

BTW ex.

BTW incl.

1/3 BLOK MET VELCRO

Artikel

BTW ex.

BTW incl.

2/3 BLOK MET VELCRO

Artikel

BTW ex.

BTW incl.

3/3 BLOK MET VELCRO

Artikel

BTW ex.

BTW incl.

STANDAARD BLOK

Artikel

BTW ex.

BTW incl.

BLOK ROND MET VELCRO

Artikel

BTW ex.

BTW incl.

SCRUFF HOOK & LOOP VELCRO

Nieuw in het assortiment zijn de blokken met velcro. De comfortabele grip en 
flexibiliteit blijft dezelfde maar het is nu ook mogelijk om schuurpapier met 
velcro aan te brengen op uw  vertrouwde Dura-Block schuurblok. Zo wordt het 
voor u nog makkelijker om met Dura-Block te werken.

Deze kit bevat
1 x 1/3 blok met velcro
1 x 2/3 blok met velcro
1 x 3/3 blok met velcro
1 x standaard blok
1 x blok rond met velcro
1 x scruff hook & loop velcro
1 x Dura-schrob zeep Artikel

BTW ex.

BTW incl.

DURA-BLOCK SET 6 ST. VELCRO + ZEEP

De 1/3 blok is een smalle compacte 
vlakke blok die goed geschikt is voor 
gebruik met 1 hand op kleine reparaties 
of kleine gebieden.
Afm.: H=35mm x B=65mm x L=140mm.

De 2/3 blok is ontworpen om nauwkeu-
rig vlakke panelen en panelen met een 
geringe kromming te schuren.  Perfect 
voor nat of droog te schuren. 
Afm. H=35mm x B=65mm x L=280mm.

De standaard blok is ontworpen om 
contouren of vlakke stukken te volgen 
en is geschikt voor korte gebieden en 
voor het perfectioneren van oppervlak-
ken met een hoge kromming.  Afmeting: 
H=20mm x B=35mm x L=280mm.

Deze blok wordt gebruikt om negatieve 
krommingen en korte terugkeer krom-
mingsradiusen te schuren. De blok is 
ontworpen om contouren te volgen en 
is perfect voor naar binnen gebogen op-
pervlakken te schuren. 
Afm. Ø=32mm x L=280mm.

De blok zal contouren en vlakke stukken 
volgen. Zijn belangrijskte gebruik is het 
afwerken van geschuurde panelen voor 
het verven, het verwijderen van sinaas-
appelhuid in de kleur en voorbereiden 
van het polijsten. 
Afm. H=12mm x B=65mm x L=142mm.

Een favoriet onder de professionelen. 
Ideaal voor grootte vlakke of lichtjes ge-
bogen oppervlakken. Bereik het perfec-
te oppervlak zonder diepte’s te creëren. 
Afm.: H=35mm x B=65mm x L=405mm.



154

12528 € 68,55 € 82,95 

12519-10 10 120 € 9,50 € 11,50 

12520-10 10 180 € 9,50 € 11,50 

12521-10 10 240 € 9,50 € 11,50 

12522-10 10 320 € 9,50 € 11,50 

12523-10 10 500 € 9,50 € 11,50 

12547 € 56,61 € 68,50 

12549 50 120 € 16,49 € 19,95 

12550 50 180 € 16,49 € 19,95 

12551 50 320 € 16,49 € 19,95 

12514 10 320 € 14,01 € 16,95 

12515 10 600 € 14,01 € 16,95 

12516 10 1000 € 14,01 € 16,95 

320
600

1000

12581-03 € 7,40 € 8,95 

12553 100 mm € 8,68 € 10,50 

12554 150 mm € 15,66 € 18,95 

12552 Adapter € 11,16 € 13,50

12625 € 9,50 € 11,50 

12533 € 10,33 € 12,50 

12500-10 10 € 9,05 € 10,95 

12501-05 5 € 14,01 € 16,95

12502-10 10 € 4,63 € 5,60 

12536 € 11,98 € 14,50 

12535 € 23,93 € 28,95 

12537 € 12,36 € 14,95 

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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Artikel BTW ex. BTW in.

Artikel Aantal Korrel BTW ex. BTW incl.

Handpalm schuurmachine voorzien 
van velcro. toestel kan aangesloten 
worden op afzuiging. Voor schuur-
schijven met diameter 150mm.

Betere kwaliteit schuurschijf met 6 
stofgaten en klitteband op rugzijde. 
Diameter 150 mm.

Zeer sterke schuur pads voor zowel 
droog als nat gebruik
320: Voor fijne afwerking - rood
600: Voor ultra fijne afwerking - grijs
1000: Voor micro fijne afwerking - geel

VELCRO SCHUURSCHIJVEN Ø 150 MM

EXCENTRISCH ROTERENDE SCHUURMACHINE 
MET PERSLUCHT

Artikel BTW ex. BTW in.

Ideaal voor licht schuren, verwijderen 
van roest, en het maken van gladde 
lasnaden. Voor schuurschijven met 
diameter 75 mm.

MINI EXCENTRISCH ROTERENDE 
SCHUURMACHINE MET PERSLUCHT

Artikel Aantal Korrel BTW ex. BTW incl.

Betere kwaliteit schuurschijf met klitteband 
op rugzijde. Diameter 75 mm.

VELCRO SCHUURSCHIJVEN Ø 75 MM

SCHUURPADS

Artikel Aantal Korrel BTW ex. BTW incl.

Artikel BTW ex. BTW incl.

NADENKIT BORSTEL (3 STUKS)
Nadenkit borstel met nylon haren en houten 
handvat is comfortabel voor het aanbrengen 
van allerlei afdichtkit. 3 Stuks.

Artikel Ø BTW ex. BTW in.

STRIPCLEAN SCHUURSCHIJF 13 MM
Ontworpen voor het verwijderen 
van roest, verf, lasnaden en thermi-
sche blauwe verkleuring.

Artikel BTW ex. BTW in.

Artikel BTW ex. BTW in.

MAGNETISCHE HOUDER

SPUITPISTOOL STANDAARD

Geschikt voor spuitpistool met bovenbeker.

Met zeefhouder voor pistool met bovenbeker.

VERFPISTOLEN EN TOEBEHOREN
KLEVENDE VEEG DOEKJES

KLEVENDE VEEG DOEKJES MET TEXTUUR

Laatste stap in de voorbereiding naar het spuiten van de 
carrosserie voor primer, basis lak en blanke lak.

Laatste stap in de voorbereiding naar 
het spuiten van de carrosserie voor 
primer, basis lak en blanke lak.

Artikel Aantal BTW ex. BTW incl.

Artikel Aantal BTW ex. BTW incl.VERFZEEFJES (190 micron)
Wegwerpfilters voor het elimineren van 
onzuiverheden in de verf.

Artikel Aantal BTW ex. BTW incl.

Artikel BTW ex. BTW in.

Artikel BTW ex. BTW in.

LUCHTREGELAAR VOOR ALLE 
LUCHTGEREEDSCHAPPEN

MINI OLIE/WATER FILTER
Artikel BTW ex. BTW in.

SCHOONMAAK SET
SPUITPISTOOL
Bestaat uit 13 stuks.
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12532 € 122,27 € 147,95 

12538 1,3 MM € 134,30 € 162,50 

12539 1,7 MM € 134,30 € 162,50 

12529 1,3 MM € 49,55 € 59,95 

12530 1,8 MM € 49,55 € 59,95 

12548 2,5 MM € 49,55 € 59,95 

12572 L € 12,36 € 14,95 

12573 XL € 12,36 € 14,95 

12574 XXL € 12,36 € 14,95 

12575 L € 23,93 € 28,95

12576 XL € 23,93 € 28,95

12577 XXL € 23,93 € 28,95

12563 € 130,57 € 157,99 

12615 € 181,82 € 220,00 

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.

SPUITPISTOLEN SET
2 HVLP spuitpistolen en 4 naalden (0.8/1.0/1.4/1.8 mm), 
olie/water filter en regelaar. Geleverd in een luxe draag-
koffer.

KWALITEITS SPUITPISTOOL (HVLP)

Artikel BTW ex. BTW in.

Artikel Naald BTW ex. BTW in.

Artikel Naald BTW ex. BTW in.

Beter HVLP spuitpistool uitgerust met roestvrij-
stalen naald die een afwerking biedt die verge-
lijkbaar is met die van de bekende merk spuitpis-
tolen. Kan worden gebruikt voor het spuiten van 
verven op basis van solventen of 
water basis. 

STANDAARD PISTOOL (HVLP)
Goed allround HVLP spuitpistool met 
uitstekende verneveling, uitgerust 
met een 1,3 of 1,8 mm naald.

Artikel Maat BTW ex. BTW in.

WEGWERP SPUITOVERALL
Silicone-vrije overall. Heldere witte voorzijde 
gemaakt van zwaar PE gecoat polypropyleen.
Extra grote blauwe inzet (ademende rug) voor 
super comfort. Zachte gebreide polsensluiting 
voor een goede pasvorm en extra comfort. 
Dubbele ritssluiting voor het gebruiksgemak.
Zelfklevende zak meegeleverd die door de 
gebruiker geplaatst kan worden.

Artikel Maat BTW ex. BTW in.

WASBARE SPUITOVERALL
Kleur: blauw
Herbruikbare/ afwasbare nylon overall.
Silicone-vrije overall.
100 % polyester.
Wassen op 30° C.
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VERFPISTOLEN EN TOEBEHOREN

LOW VOLUME LOW PRESSURE SPRAYGUN KIT

Artikel BTW ex. BTW in.

Spuitpistool met bovenbe-
ker (1,3mm), wisselstuk-
ken spuitpistool 1,8mm,  
olie-water filter, drukre-
gelaar, set met 10 mini 
filters, spuitpistoolhouder, 
Filter, 2 sleutels om uw 
spuitpistool te wisselen 
van 1,3mm naar 1,8mm,  
borstel

KWALITEITS SPUITPISTOLEN (0.8/1.3/1.7 MM)
Deze koffer bevat een compleet gamma aan pistolen voor alle werk:
- een spuitpistool met een naald 0.8 mm voor kleine werken of een spot repair. Bekervolume 250 ml.  
  Dit is een HVMP pistool type (HIGH VOLUME MEDIUM PRESSURE)
- een spuitpistool met een naald 1.3 mm voor het spuiten van lakken. Bekervolume 600 ml. 
  Dit is een LVLP pistool type (LOW VELOCITY LOW PRESSURE).
- een spuitpistool met een naald 1.7 mm voor het spuiten van bvb. epoxy of spuitplamuur. 
  Bekervolume 600 ml. Dit pistool is een HVLP pistool type (HIGH VOLUME LOW PRESSURE)
-1 Drukregelaar
-1 Olie en water afscheider
-1 set filters
-1 standaard cleanset

Artikel BTW ex. BTW in.
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12541 5 385 ml € 5,74 € 6,95 

12542 5 750 ml € 7,40 € 8,95

12543 5 1400 ml € 9,50 € 11,50

12531 € 23,55 € 28,50 

12561 10 € 29,34 € 35,50 

12565 1,5mm 100 € 16,49 € 19,95 

12566 2,0mm 100 € 16,49 € 19,95 

12570 10 € 12,36 € 14,95 

12567 10 € 16,49 € 19,95 

12509-01 19mm X 45m € 1,64 € 1,99 

12510-01 36mm X 45m € 3,10 € 3,75

12511-01 3mm X 55m € 5,74 € 6,95 

12512-01 6mm X 55m € 9,50 € 11,50

12513-01 9mm X 55m € 13,64 € 16,50

12582 € 82,23 € 99,50 

12590 20cm x 270m € 7,40 € 8,95 

12591 60cm x 270m € 22,27 € 26,95 

12592 90cm x 270m € 32,65 € 39,50

12611 Dispenser € 55,33 € 66,95 

12610 Roll 120cm x 5m € 32,64 € 39,50

12622 € 66,08 € 79,95 

12624 € 90,08 € 109,00 

12593 20cm x 230m € 10,33 € 12,50 

12594 60cm x 230m € 30,99 € 37,50 

12595 90cm x 230m € 45,87 € 55,50

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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VERFMENGBEKERS MET DEKSEL

Artikel # Inhoud BTW ex. BTW incl.

Mengbekers met voorgedrukte mengverhoudingen.

Artikel BTW ex. BTW in.

SPUITPISTOOL VOOR UNDER-
COATING EN WAS VOOR HOLLE 
RUIMTES

PAINT DIRT REMOVING PEN
Met 10 vervangnaaldjes.

Artikel Naaldjes BTW ex. BTW incl.

MICRO BRUSH
Inhoud: 100 stuks

Artikel  Ø Aantal BTW ex. BTW incl.

VERF MENG STOKJE IN POLYPROPYLEEN 
Deze verfmengstokjes zijn verpakt per 10 
stuks. Vervaardigd uit POLYPROPYLEEN 
om geen verf pigment op te nemen tijdens 
het mengen.

Artikel Aantal BTW ex. BTW incl.

HOUTEN ROERSTOKJES
Verpakt per 10 stuks.

Artikel Aantal BTW ex. BTW incl.

AFPLAKTAPE gemakkelijk aan te brengen kwaliteits afplaktape. DUNNE AFPLAKBAND Speciaal voor striping.

Artikel Afmetingen BTW ex. BTW incl. Artikel Afmetingen BTW ex. BTW incl.

Geschikt voor 3 papierrollen, maximale breedte 30, 60 en 90 
cm. Voorzien van verstelbare tapehouders. 

Artikel BTW ex. BTW incl.

BRUIN MASKEERPAPIER 50GR/M2 (B x L)
Artikel Afmetingen BTW ex. BTW incl.

MASKEERPAPIER AFROLWAGEN - DISPENSER

Artikel BTW ex. BTW incl.

Artikel BTW ex. BTW incl.

Artikel BTW ex. BTW incl.

SILICONEN MASKEERPAPIER 60GR/M2 (B x L)
Artikel Afmetingen BTW ex. BTW incl.

Geschikt voor 2 papierrollen en 4 tape rollen, 
maximale breedte 45,7 cm.

Geschikt voor 4 papierrollen en 4 taperollen. Poly dispenser voor rollen 
tot 1m40.



157

12541 5 385 ml € 5,74 € 6,95 

12542 5 750 ml € 7,40 € 8,95

12543 5 1400 ml € 9,50 € 11,50

12564 € 34,30 € 41,50 

20386 € 48,76 € 59,00 

12578 € 197,52 € 239,00 

8584-24 € 114,88 € 139,00 

12584 € 35,50 € 42,95

12623 € 144,63 € 175,00 

12620 € 180,99 € 219,00 

12621 € 136,36 € 165,00 

12626 € 77,64 € 93,95 

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.

Artikel # Inhoud BTW ex. BTW incl.
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LAKVOORBEREIDING

Artikel BTW ex. BTW in.

Artikel BTW ex. BTW in.

Artikel BTW ex. BTW in.

VOUWBARE SCHRAAG STANDAARD VOOR MOTORKAP & VOORRUITEN

H: 500 - 1105mm.
B: 1090mm.
Buisdiameter: 32mm.
Materiaal: Q235 verzinkt.

Artikel BTW ex. BTW in.

KANTELBARE SPUITSTANDAARD
Mobiele spuitbok met perfec-
te werkhoogte. Deze spuit-
standaard is geschikt voor 
het spuiten van losse carros-
serie onderdelen. 360° instel-
bare draai-as.

L: 125 cm
B: 78,5 cm
H: 123 cm
21 mogelijke posities

MULTIFUNCTIONELE SCHILDERSTAND

Deze paneelstand is de 
makkelijkste manier om au-
todeuren, bumpers en of mo-
torkappen te schilderen. De 
mogelijkheid om het paneel 
90 graden te draaien zorgt er-
voor dat u elke keer een goe-
de verfafdekking krijgt.

L: 120,5 cm
B: 44,5 – 84,5 cm
H: 78 – 103,5 cm
Buisdiameter 32mm

Optie voor spuitstandaard  
8584-24 of 12578. Voor 
het schilderen van vel-
gen. ART. 12584

ROTERENDE WIELSTAND

Artikel BTW ex. BTW incl.

ONDERDELENRACK

UNIVERSELE STANDAARD

Artikel BTW ex. BTW in.

Artikel BTW ex. BTW in.

Artikel BTW ex. BTW in.

Max. capaciteit: 100 Kg
Min. / max. hoogte: 84 -132 cm
Min. / max. lengte: 22,5 - 138 cm
Breedte: 86 cm

Dit onderdelenrack biedt u 
heel wat opbergruimte, en is 
is bovendien door zijn stalen 
schapbeugels probleemloos 
jaren lang te gebruiken. De 
schappen zijn uitgerust met 
zijhekken om te voorkomen dat 
uw onderdelen wegglijden.
 
Het onderdelenrack is uitgerust 
met vier wielen. Twee wielen zijn 
voorzien van een rem, waardoor 
u de kar bewegingsloos kan 
vastzetten.
 
U kan ook heel eenvoudig de 
schappen instellen op eigen 
gekozen hoogte.
 
Eigenschappen:
 - 3 Schappen, 2 armen en 6 haken.
- 4 Wielen waarvan 2 met rem.
- H x B x D: 190 x 106 x 78 mm

Deze schraag kan gebruikt worden 
voor het leggen van een voorruit 
of motorkap. Met 4 wielen om 
eenvoudig te verplaatsen. De 
breedte en hoogte kunnen vrij 
worden aangepast. Het bovenste 
contactoppervlak is rubber 
(voornamelijk gebruikt voor het 
verlijmen van een voorruit).
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20531 € 131,41 € 159,00 

20444 € 16,49 € 19,95 

12571 € 28,72 € 34,75 

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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Artikel BTW ex. BTW incl.

Artikel BTW ex. BTW incl.

LAKDIKTE METER
De NexPTG is een lakdiktemeter die efficient en gebruiksvrien-
delijk is en waarmee u op een heel snelle manier metingen kan 
uitvoeren dankzij de verbinding met uw Smartphone of Tablet. 
De meter biedt u enorme mogelijkheden aan die onbereikbaar 
zijn voor de traditionele varianten. De geavanceerde technologie 
maakt het mogelijk om nauwkeurig en betrouwbare informatie te 
verzamelen.
- Geschikt voor staal, roestvrij staal en aluminium.
- Meetbereik: 0 - 2500 μm
- Resolutie van de meting 1 μm
- Mogelijkheid tot opslag en export meet geschiedenis
- Mogelijkheid tot aanmaken en export van rapporten
- Meeting op kromming mogelijk (geprofileerde sondebhuizing)
- Draadloos: Bluetooth 4.0 LE
- Compatibel voor IOS en Android

LAKDIKTE TESTER
Deze inovatieve meter test de hoeveelheid carrosserievuller of 
sub-standaard reparatie op elk motorvoertuig. Het is een ideaal 
hulpmiddel om de staat van de auto te controleren voordat u 
deze zou aankopen. Houd het gereedschap tegen de carrosserie 
van het voertuig- het groene lampje geeft aan dat het lakwerk 
aan een aanvaardbare norm voldoet. De rode LED geeft aan dat 
het lakwerk of de carrosserie niet naar behoren is.

POCKET WERKLAMP VOOR PRECISIE KLEURCONTROLE

Artikel BTW ex. BTW incl.

Specifiek ontwikkeld voor kleurherkenning alsook het opsporen 
van lakdefecten en hologrammen. Briljant licht voor exacte 
kleurbepaling. Lamp in handig zakformaat.
Stof en waterdichte behuizing.
Ultra High COB LED CRI RA>90 Kleur temp: 5300-5800 kelvin. 
Magneet voet
Lumen: 150. Werktijd: tot 14 uur
Batterij: 3x AAA inbegrepen. 
Waterdicht beschermklasse : IPX2. 
Voorzien van een zakklem
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14000 2 mm 1000 x 1600 mm € 111,53 € 134,95 14001 1,4 mm 1000 x 1600 mm € 99,13 € 119,95

14006 10 mm € 4,55 € 5,5014005 6 mm € 27,23 € 32,95

2 3 4 51

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.

ISO
LATIE

DEMPEND ONTDREUNINGSMATERIAAL
DEMPEND ONTDREUNINGSMATERIAAL 2 MM

Zelfklevend, gemakkelijk vormbaar, overschilderbaar, 
bitumenvrij, waterafstotend.
Geschikt voor vloerplaten, firewall, deuren, wielkasten, 
zijpanelen , ook op sterk geprofileerde plaat.
Afmetingen: 1000 mm x 1600 mm
Dikte: 2 mm
Kleur: grijs

DEMPEND ONTDREUNINGSMATERIAAL 1,4 MM

Zelfklevend, gemakkelijk vormbaar, overschilderbaar, 
bitumenvrij, waterafstotend.
Geschikt voor vloerplaten, firewall, deuren, wielkasten, 
zijpanelen , ook op sterk geprofileerde plaat.
Afmetingen: 1000 mm x 1600 mm
Dikte: 1,4 mm
Kleur: grijs

Artikel Dikte Afmetingen BTW ex. BTW incl. Artikel Dikte Afmetingen BTW ex. BTW incl.

GELUIDSISOLATIE
GELUIDS-ISOLATIE MATERIAAL 6 MM GELUIDSISOLATIE VOOR RESERVEWIEL 

Gemakkelijk vormbaar en rekbaar, rot niet, synthetisch.
Geschikt voor universele geluidsdemping voor 
binnenruimte.
Rolbreedte: 1100 mm
Dikte: 6 mm
Kleur: zwart

Diameter: 500 mm
Dikte: 10 mm
Kleur: zwart

Artikel Dikte Inhoud BTW ex. BTW incl.

1 Stuk

Artikel Dikte Afmetingen BTW ex. BTW incl.

Per meter

THERMISCHE- EN AKOESTISCHE ISOLATIE VOOR OLDTIMERS
MATTHYS
Onze thermische en akoestische isolatie, ook gebruikt door de hedendaagse topmerken uit de automobielsector, zal uw oldtimer op 
gebied van geluidscomfort vergelijkbaar maken met deze van een hedendaagse wagen. “Lage frequentie” geluiden die ontstaan 
tijdens het rijden door het koets - en plaatwerk, kunnen als (zeer) storend in het interieur waargenomen worden.  Dit kan eenvoudig 
verholpen worden door ons dempend ontdreuningsmateriaal aan te brengen. “Hoge frequentie” geluiden die ontstaan door de 
motor, de transmissie en tijdens het rijden, kunnen zeer goed worden gedempt met ons geluidsisolatie materiaal.

VOOR NA
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14040 10 mm 1050 x 1500 mm € 95,00 € 114,95 

14041 15 mm 1050 x 1500 mm € 95,00 € 114,95 

14042 20 mm 1050 x 1500 mm € 103,26 € 124,9514043 10 mm 1000 x 1600 mm € 49,17 € 59,50 

14025  40 mm € 2,60 € 3,15 

14049 5-6 mm € 41,28 € 49,95

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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ZELFKLEVENDE ISOLATIE

ZELFKLEVENDE ISOLATIE MOTORKAP/
KOFFERKLEP GEÏMPREGNEERD

 ZELFKLEVENDE ISOLATIE MOTORKAP/
KOFFERKLEP MET HONINGRAATSTRUCTUUR

Artikel Dikte Afmetingen BTW ex. BTW incl.

Zelfklevend
Geschikt voor motorkap, firewall en kofferdeksel.
Afmetingen: 1000 mm x 1600 mm
Dikte: 10 mm
Kleur: grijs

Zelfklevend en geimpregneerd.
Geschikt voor motorkap, firewall en kofferdeksel.
Afmetingen: 1050 mm x 1500 mm
Dikte: 10, 15 of 20 mm
Kleur: zwart

Artikel Dikte Afmetingen BTW ex. BTW incl.

Artikel Breedte Per eenheid BTW ex. BTW incl.

1 Meter
AFDICHTINGSBAND

GELUIDS-ISOLATIE MATERIAAL ZELFKLEVEND

Gemakkelijk vormbaar en rekbaar, rot niet, synthetisch.
Geschikt voor universele geluidsdemping voor 
binnenruimte.
Rolbreedte: 1000 mm
Dikte: 5-6 mm
Kleur: zwart

Artikel Dikte Afmetingen BTW ex. BTW incl.

Per meter
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14033 +/- 4 mm 200 x 400 mm € 14,01 € 16,95 

14034 +/- 4 mm 300 x 1000 mm € 31,82 € 38,50

14035 +/- 4 mm 1000 x 1600 mm € 112,36 € 135,96

14030 +/- 6 mm 200 x 400 mm € 14,01 € 16,95 

14031 +/- 6 mm 500 x 500 mm € 32,64 € 39,50

14032 +/- 6 mm 1000 x 1600 mm € 115,66 € 139,95

14024  40 mm € 3,10 € 3,75 

14048 2,5 mm € 37,15 € 44,9514045 4 mm € 32,19 € 38,95 

14046 6 mm € 34,67 € 41,95

14047 10 mm € 41,94 € 50,75

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.

THERMO ISOLATIE
HITTEBESTENDIGE ZELFKLEVENDE

ISOLATIE
HITTEBESTENDIG GELUIDSABSORBEREND

EN ZELFKLEVENDE ISOLATIE

Zelfklevend en resistente glasvezel aluminiumplaat met reliëf
Geschikt voor bescherming bij uitlaatsysteem, hitteschild mo-
torruimte en firewall. 
Dikte: +/- 4 mm - Kleur: zilver alu

Zelfklevend en resistente glasvezel aluminiumplaat 
geperforeerd. Geschikt voor bescherming bij uitlaatsys-
teem, hitteschild motorruimte en firewall. 
Dikte: +/- 6 mm - Kleur: zilver alu

Artikel Dikte Afmetingen BTW ex. BTW incl. Artikel Dikte Afmetingen BTW ex. BTW incl.

Artikel Breedte Per eenheid BTW ex. BTW incl.

1 Meter
ALUMINIUM BAND
Zelfklevend, hittebestendig

THERMISCHE ISOLATIE 
TEGEN CONDENS

Zelfklevend, gemakkelijk vormbaar, waterafstotend.
Geschikt voor vloerplaten, firewall, deuren, wielkasten, 
zijpanelen enz.
Rolbreedte: 1500 mm
Kleur: grijs

THERMISCHE DAKISOLATIE 
TEGEN CONDENS

Zelfklevend, gemakkelijk vormbaar, waterafstotend.
Geschikt voor hemeldak.
Dikte: 2,5 mm
Rolbreedte: 1500 mm
Kleur: grijs

THERMISCHE ISOLATIE TEGEN CONDENS - ZELFKLEVEND

Artikel Dikte Afmetingen BTW ex. BTW incl.

Per meter

Artikel Dikte Afmetingen BTW ex. BTW incl.

Per meter

Per meter

Per meter

ISO
LATIE
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RV

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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Vlakke pakkingen, U, S, L… maar ook speciale pakkingen voor auto’s en bedrijfswa-
gens. Afwerkings- en afdichtingspakkingen voor metalen deuren, cabines, koffers, enz. 
Speciale profielen voor oldtimers (Europees en Amerikaans).

Alle profielen: spons en celrubber
Ronde, vierkante, rechthoekige profielen... Afdichting voor deuren, dozen, kappen... Spe-
cifieke afdichtingen (gemoduleerd of per meter) voor auto’s.

Beglazingsprofielen
met of zonder “pees”, voor zijruiten, voorruit, achterruit, “gelast” of per meter.

Rand , afwerking en afdichtingsprofielen “ snap-on “ en gekerfde profielen 
Dit voor afdichting van deuren koffers , boordafwerking enz . afwerking zijdelings 
of verticaal.

Rand , afwerking en afdichtingsprofielen “ snap-on “ 
Deze specifiek voor Engelse auto’s in verschillende kleuren met rubber. 

Groot gamma aan verchroomde Pvc Biezen

Raamafstrijkers
beschikbaar in verschillende lengtes en diktes.

Raamloopprofielen  ( versterkt of niet versterkt )
Raamloop profielen beschikbaar in verschillende lengtes en diktes.

SPECIFIEKE RUBBERPROFIELEN VOOR VELE MERKEN OLDTIMERS
Vanaf 2022 willen we u een breed gamma van uitstekende kwaliteit aan rubberprofielen aanbieden. 

Klanten van RV Profil (Ouderghem) kunnen nu bij MATTHYS terecht voor het volledige 
aanbod dat zij aanboden. Op deze pagina alvast een selectie van het gamma.
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500000 2,8 mm € 4,13 € 5,00 

500001 3,2 mm € 6,57 € 7,95

500002 4 mm € 7,40 € 8,95

500003 6 mm € 8,22 € 9,95

500004 8 mm € 8,22 € 9,95

500005 10 mm € 9,05 € 10,95

500006 3,2 mm € 3,31 € 4,00 

500007 4 mm € 6,20 € 7,50

500008 6 mm € 7,03 € 8,50

500009 8 mm € 7,44 € 9,00

500010 10 mm € 8,26 € 9,99

500015-10 12 - 15 mm 10 € 8,26 € 9,99 

500014-10 11 - 14 mm 10 € 8,26 € 9,99 

500013-10 10 - 13 mm 10 € 7,85 € 9,50

500012-10 7 - 9 mm 10 € 7,85 € 9,50

500011-10 6 - 8 mm 10 € 7,44 € 9,00

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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BEKLEDING
Vanaf 2022 willen we u een breed gamma van uitstekende kwaliteit aan bekledingsmate-
rialen aanbieden. Op deze manier zal u het interieur van uw dromen kunnen realiseren en 
uw oldtimer voorzien van de bekleding die u altijd al wilde hebben .

We zullen een zeer ruime keuze 
aan stoffen en imitatieledersoorten 
kunnen aanbieden in alle denkbare 
kleuren en reliëfs.

Artikel Dikte Afmetingen BTW ex. BTW incl.

Per meter

Per meter

Per meter

Per meter

Per meter

Per meter

BRANDSTOFSLANG MET TEXTIELOMVLECHTING

Artikel Dikte Afmetingen BTW ex. BTW incl.

Per meter

Per meter

Per meter

Per meter

Per meter

BRANDSTOFSLANG RUBBER

SLANGKLEMMEN
Artikel Dikte Aantal BTW ex. BTW incl.
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OIL-HVI-32
€ 28,93

€ 35,00

230

10523

90

40

30005
2700 Kg
1200 mm
131 mm
230V Mono
2,2 Kw
€ 1566,12

€ 1895,00

50

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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Artikel
Hefcapaciteit
Maximum hefhoogte
Minimum hefhoogte 
Spanning
Vermogen
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Optionele hydraulische olie 5 L: deze brug heeft 5 L olie nodig.

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

VOLUME TRANSPORT (CM)
GEWICHT 428 KG

Deze autohefbrug met een capaciteit van 2700kg is de ideale manier om uw 
wagen op hoogte te krijgen. De bediening van de brug gebeurt helemaal elek-
trisch en is heel eenvoudig.

Superieure kwaliteit met 
eerste keus hydraulica Met 
hydraulisch over-belasting 
ventiel en 1 performante 
hydraulische cilinder voor 
stijgen.

Elektrische bediening 
/ vergrendeling 24V. 
Eenvoudig op en neer via 
een bedieningsschakelaar.

4 Uitschuifbare armen, 
eenvoudige aanpassing aan 
bijna elk chassis.

GEEN
COMPRESSOR

NODIG

AUTO HEFTAFEL
30005
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€ 1979,34

€ 2395,00

OIL-HVI-32
€ 28,93

€ 35,00

185

166
26

111

41
55

30006
3000 Kg
1050 mm
115 mm
1450-2060 mm
1810 mm
230V Mono
2,2 Kw

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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Artikel
Hefcapaciteit
Maximum hefhoogte
Minimum hefhoogte 
Lengte
Breedte 
Spanning
Vermogen
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Optionele hydraulische olie 5 L: deze brug heeft 5 L olie nodig.

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

VOLUME TRANSPORT (CM)
GEWICHT 575 KG

Deze mobiele hefbrug is ideaal voor kleine onderhoudswerken aan uw wagen zoals het vervangen van de 
banden, remschijven en nog veel meer. De brug is uitgerust met dubbele cilinders die voor een optimale veilig-
heid zorgen, daarnaast is deze hefbrug ook uitgerust met veiligheidsvergrendeling op verschillende hoogtes. 
Deze brug is volledig elektrisch waardoor er geen compressor nodig is.
Inclusief mobiele stang en wielen.
Inclusief 4 rubberblokken L16,5 x B12 x H3,5 cm

Eenvoudig
verplaatsbaar.

GEEN
COMPRESSOR

NODIG

Superieure kwaliteit met 
eerste keus hydraulica 
Met hydraulisch 
over-belasting ventiel 
en 1 performante 
hydraulische cilinder 
voor stijgen.

Elektrische bediening 
/ vergrendeling 
24V. Eenvoudig 
op en neer via een 
bedieningsschakelaar.

AUTO HEFTAFEL
30006
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€ 2475,21

€ 2995,00

€ 2475,21

€ 2995,00

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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30050
2800 Kg
1000 mm
105 mm
1020 mm
1500 mm met open armen
1900 mm
Pneumatisch / hydraulisch
400 Bar
6 à 7 Bar min. 200L/min

Artikel
Hefcapaciteit
Maximum hefhoogte
Minimum hefhoogte
Over-rij breedte
Max. chassis breedte
Max chassis lengte 
Bediening
Pomp
Werkdruk
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

30055
2800 Kg
1000 mm
105 mm
1070 mm
1500 mm met open armen
1900 mm
Pneumatisch / hydraulisch
400 Bar
6 à 7 Bar min. 200L/min

EXTENDED “S” VOOR
SMALLE VOERTUIGEN 2,8T

EXTENDED VOOR EUROPESE EN 
AMERIKAANSE AUTO’S 2,8T

Veiligheidsvergrendeling op 
verschillende hoogtes

Meer dan 10 
vergrendelpunten per 
draagarm

Armen met beveiliging 
tegen inklappen. Inclusief 4 
ronde rubbersteunen

WDW-LIFT 2,8T 
30050 / 30055
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270

11028

270

11028

8580-21-04
4
60 x 40 x 30
11 Kg
€ 453,72

€ 549,00

30075 € 495,04 € 599,00

30076 € 139,76 € 169,00

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.

VOLUME TRANSPORT (CM) (+POMP 37x22x20M / 14,3KG)
GEWICHT 282 KG  + 14,3 KG

VOLUME TRANSPORT (CM) (+POMP 37x22x20M / 14,3KG)
GEWICHT 297 KG + 14,3 KG

G
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G

OPTIES VOOR WDW-LIFT 30050/30055

AUTOBOKKEN

LAADHULP

Artikel
Aantal
Afmetingen HxBxD
Gewicht / stuk
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Deze steunen zijn gemaakt van gegalvaniseerd staal 
en dienen om een voertuig op een hoogte van 60 cm te 
plaatsen. 
Draagvermogen per stuk: 1000 Kg

Deze laadhulp laat u toe om uw brug heel eenvoudig mee te 
nemen naar bvb. evenementen zoals shows, rally’s, enz.

Artikel Omschrijving BTW ex. BTW incl.

Laadhulp

Hydraulische slang voor 30075
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30002
2500 Kg
1930 mm
115 mm
1800 mm
2650 mm
230V Mono
2,2 Kw
€ 2891,74

€ 3499,00

OIL-HVI-32
€ 28,93

€ 35,00
260

160

135

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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Artikel
Hefcapaciteit
Maximum hefhoogte
Minimum hefhoogte
Maximum breedte
Totale hoogte
Spanning
Vermogen
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Optionele hydraulische olie 5 L: Deze brug heeft 10 L olie nodig.VOLUME TRANSPORT (CM)
GEWICHT 740 KG

Eenvoudig te verplaatsen 
met de ingebouwde 
pallettruck functie.

Ook geschikt voor zeer lage 
auto’s, minimum 115 mm.

De ideale hefbrug voor kleine ruimtes. Eenvoudig verplaatsbaar op vlakke ondergrond. De zeer grote toe-
gankelijkheid door de vrije zijde maakt deze hefbrug geschikt voor veel carrosserie werkzaamheden.

Superieure kwaliteit met 
eerste keus hydraulica Met 
hydraulisch over-belasting 
ventiel en 1 performante 
hydraulische cilinder voor 
stijgen.

1-KOLOMSBRUG MOBIEL
30002
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30015
3200 Kg
1930 mm
90 mm
3365 mm
2824 mm
2780 mm
230V Mono
€ 1648,76

€ 1995,00

OIL-HVI-32
€ 28,93

€ 35,00

30015-AD100
€ 45,42

€ 54,96

30

80
32

2x

295
65

88

1x

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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Artikel
Hefcapaciteit
Maximum hoogte
Minimum hoogte
Maximum breedte
Totale hoogte
Tussen de zuilen
Spanning
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Optie: hoge adapterset 125mm (4st)

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Optionele hydraulische olie 5 L: Deze brug heeft 10 L olie nodig.

VOLUME TRANSPORT (CM)
GEWICHT 600 KG

Hydraulische lift met zelfsluitende hefarmen geschikt voor personenauto’s. Per-
fecte lift voor de oldtimer garage of werkplaats. De lift heeft aan beide zijden een 
handmatige ontgrendeling van de veiligheids sloten.

De hefhendels zijn op de 
pedaaldraad gemonteerd 
voor traploze instelling van 
het niveau op het hijspunt.

Veiligheidsvergrendeling

Superieure kwaliteit met 
eerste keus hydraulica Met 
hydraulisch over-belasting 
ventiel en 1 performante 
hydraulische cilinder voor 
stijgen.

2-PALENBRUG
30015
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30020
3600 Kg
1880 mm
180 mm
2237 mm
4460 mm
2860 mm
475 mm
4200 mm
230V
€ 2726,45

€ 3299,00

OIL-HVI-32
€ 28,93

€ 35,00

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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Artikel
Hefcapaciteit
Maximum hefhoogte
Minimum hefhoogte
Totale hoogte
Totale lengte
Totale breedte
Breedte rails
Lengte rails
Spanning
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Deze hoge kwaliteits parkeerbrug is ideaal voor dubbel parkeren op een 
beperkte ruimte.

Superieure kwaliteit met 
eerste keus hydraulica. Met 
hydraulisch overbelasting 
ventiel en 1 performante 
hydraulische cilinder voor 
stijgen.

Mechanische beveiliging
Vergrendeling om de 10cm 
op 16 punten.

Vrijstaande oprijplaten 
met afrolbeveiliging.

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Optionele hydraulische olie 5 L: 
Deze brug heeft 10 L olie nodig.

4-KOLOMS PARKEERBRUG
30020

Extra stevige rijbanen door het dubbel profiel systeem.
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430
56

7040

100
30

30027
€ 238,84

€ 289,00

30026
€ 31,82

€ 38,50

30025
€ 180,99

€ 219,00

30023
€ 742,98

€ 899,00

30022
€ 23,55

€ 28,50

30021
€ 123,14

€ 149,00

OIL-HVI-32
€ 28,93

€ 35,00

8580-02-HIGH-02
1
2 T
1420 mm
2125 mm
18

€ 79,30

€ 95,95

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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WIELENKIT
Optionele wielenkit om brug te verplaatsen.

ANTI-LEKPLAAT
Anti-lek plaat: om onderstaande 
wagen te beschermen.
Afmetingen: 95 x 60 cm

OPTIES VOOR 4-KOLOMS PARKEERBRUG 30020

BRUGKRIK 2T
Brugkrik 2 ton met hydraulische handpomp

ROLPLATEAU
Rolplateau om eigen krik in te plaatsen.

OMBOUWSET
Ombouwset: om bediening en hydraulische 
unit 90° te draaien.

OPRIJPLATEN
Set van 2 oprijplaten speciaal voor lage 
wagens.

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

HYDRAULISCHE OLIE 5L
Deze brug heeft 10L olie nodig.

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

VOLUME TRANSPORT (CM)
GEWICHT 900 KG

ASSTEUN EXTRA HOOG
Artikel
Aantal
Capaciteit
Min. hoogte
Max. hoogte
Gewicht Kg

Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
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30030
2700 Kg
2050 mm
4450 mm
2460 mm
3500 mm
230V Mono
2,2 Kw
€ 3714,88

€ 4495,00

30031
2700 Kg
2050 mm
4450 mm
2460 mm
3500 mm
230V Mono
2,2 Kw
€ 3632,23

€ 4395,00

30

200
50

100
59

382

40

110
33

OIL-HVI-32
€ 28,93

€ 35,00

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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Artikel
Hefcapaciteit
Max. vrije ruimte onder plateau
Lengte
Breedte
Hoogte
Spanning
Vermogen
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

VOLUME TRANSPORT (CM)
GEWICHT 1060 KG (30030) - 765 KG (30031)

Extra beveiligd door 
afsluiten van het 
bedieningspaneel

Volledig gesloten hefplateau

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Optionele hydraulische olie 5 L: Deze brug heeft 10 L olie nodig.

Superieure kwaliteit met 
eerste keus hydraulica. Met 
hydraulisch overbelasting 
ventiel en 1 performante 
hydraulische cilinder voor 
stijgen.

2-KOLOMS PARKEERBRUG
30030 / 30031
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TL-2500
2500 Kg
450 mm
80 mm
1790 mm
230 mm
80 - 440 mm
105 Kg
230V Mono
€ 904,96

€ 1095,00

OIL-HVI-32
€ 28,93

€ 35,00

30

76
37

184
23

31

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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Artikel
Hefcapaciteit
Maximum hoogte met rubbers
Minimum hoogte
Lengte
Breedte
Hoogte
Gewicht
Spanning
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Optionele hydraulische olie 5 L: Deze brug heeft 5 L olie nodig.

Hydraulische lift met zelfsluitende hefarmen geschikt voor personenauto’s. Per-
fecte lift voor de oldtimer garage of werkplaats. De lift heeft aan beide zijden een 
handmatige ontgrendeling van de veiligheids sloten.

De hefhendels zijn op de 
pedaaldraad gemonteerd 
voor traploze instelling van 
het niveau op het hijspunt.

Veiligheidsvergrendeling

Superieure kwaliteit met 
eerste keus hydraulica Met 
hydraulisch over-belasting 
ventiel en 1 performante 
hydraulische cilinder voor 
stijgen.

MOBIELE HEF- POETSBRUG
TL-2500

VOLUME TRANSPORT (CM)
GEWICHT 134 KG
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MM-SP201-G

MM-SP201-G-ED

MM-SP241-G

MM-SP241-G-ED

MM-SP301-G

MM-SP301-G-ED

MM-SP352-G

MM-SP352-G-ED

2,10m

1,30m

1,47m

0,90m

0,40m

2,40m

1,30m

1,78m

1,00m

0,40m

3,00m

1,30m

2,50m

1,00m

0,40m

3,50m

1,30m

2,80m

1,00m

0,40m

2,10m

1,40m

1,47m

2,40m

1,40m

1,78m

3,00m

1,40m

2,50m

3,50m

1,40m

2,80m

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.

•  Met glasvezel versterkt in 1-stuk-gegoten polyester constructie.
•  Voegloze volledig watervrije smeerput
•  Eenvoudig proper te houden.
•  Ingebouwde treden met anti-slip.
•  Uitsparingen voor verlichting en elektriciteit (voorziening door klant).
•  Uitsparing voor brandblusser/branddeken (voorziening door klant).
•  Volledige benutbare lengte voor glijdend zitje en glijdend 
   gereedschapsbakje/oliedrupplaat.
•  Uitsparing voor houten afdekking (voorziening door klant).
•  Patroongevormde anti-slip vloer.
•  Optie glijdend jacking platform of jacking beam.
•  Ontworpen voor Doe Het Zelf-installatie, zelfs in natte bodems.
•  Inclusief extra beschermende harslaag.

Comfort: sleutelen terwijl u zit.

Randen voor een houten afdekking

Veilige aanduiding

Verschuifbaar gereedschapsbakje

Optioneel verschuifbaar krik platform

Optionele luchtafzuiging

DE ULTIEME SMEERPUT
Zit neer om te sleutelen !

SMEERPUTTEN
MECHMATE

Afmetingen (+/-)  Model Artikel

SP201 met extra harslaag

SP201 met extra harslaag en extra diepte 
@1,4m (voor grote personen >1,88m)

SP241 met extra harslaag

SP241 met extra harslaag en extra diepte 
@1,4m (voor grote personen >1,88m)

SP301 met extra harslaag

SP301 met extra harslaag en extra diepte 
@1,4m (voor grote personen >1,88m)

SP352 met extra harslaag

SP352 met extra harslaag en extra diepte 
@1,4m (voor grote personen >1,88m)

G
A

R
A

G
EU

IT
R

U
ST

IN
G

ALLE PRIJZEN 
OP
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MM-DP240 2,4 x 1 x 1,75 M

MM-DP300 3,0 x 1 x 1,75 M

MM-DP350 3,5 x 1 x 1,75 M

MM-DP420 4,2 x 1 x 1,75 M

MM-DP450 4,5 x 1 x 1,75 M

2,40 - 4,50 m

1,75m

2,00 - 4,00m

1,00m

0,70m

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.

Optionele luchtafzuiging

MECH-MATE smeerputten zijn uit drie zware lagen glasvezel van 450 gr/m2 gevormd. De harde gelcoat oppervlakte is met een warme 
licht grijze tint geïmpregneerd en kan eenvoudig worden proper gehouden met normale huishoudelijke schoonmaakmiddelen. 
De vloer, zijranden en treden zijn verder nog versterkt met 20 mm gelamineerde panelen. De uitsparingen voor verlichting, stopkont-
akten enz. (voorziening door de klant zelf) zijn eveneens verstevigd om deze te kunnen monteren. Zwaluwstaart-vormige ribben zijn 
tegen de zijwanden gelamineerd en zorgen voor extra stijfheid, en een betere verankering tussen de smeerput en de betonnen op-
vulling. De vacuüm gevormde verschuifbare zit en het gereedschapbakje zijn gemaakt van 6 mm Polyethyleen. De uitsparingen rond 
de smeerput zijn voorzien om een houten afdekking (voorziening door de klant zelf) te plaatsen, ideaal om de smeerput af te dekken 
bij niet gebruik alsook wanneer er een wagen of iets anders bovenop geplaatst wordt. Anti-slip plakband en waarschuwingsplakband 
worden geleverd om de veiligheid van een MECH-MATE smeerput te bevorderen.

INSTALLATIEDAG 1
Bestaande garage 

• Bereid de bouwplaats voor en zet de
  maten uit.
• Maak een snede in de betonnen vloer (1).
• Breek de betonnen vloer uit (2).
• Graaf het gat uit (3).
• Pas het gat aan aan de mal (4).

Nieuwe garage
• Bereid de bouwplaats voor en zet de maten uit, 
  graaf het gat, wat kleiner dan nodig voor de te
  plaatsen put.
• Plaats de bekisting rond het gat (1a).
• Leg de bewapening en stort de vloer van de 
  garage (2a).
• Start de bouw van de garage (3a).
• Pas het gat aan aan de mal (4).

• Voer de voorbereidingen uit om de smeerput in te bouwen, alsook de smeerput bedrading (5) 
   (niet geleverd).
• Breng natte betonmix aan in de bodem van de put. Gebruik de aangepaste mal om het beton 
   uit te vlakken.
• Laat de smeerput zakken op het beton, wees er zeker van dat de voeten door het beton  
   bedekt worden. Nivelleer de smeerputten  en laat het beton uitharden (6).

INSTALLATIEDAG 2
• Breng de bewapening aan de zijkanten aan (6).
• Stort drogere beton mix achter de zijkanten en zorg dat u het beton aan alle vier zijden 
  gelijkmatig stort (7).
• Zorg dat het vochtmembraan in goede staat blijft en werk het beton af op vloerniveau (8).
• Monteer elektrische apparatuur en verbind deze met de elektriciteit toevoer via een contact
  onderbreker. (niet meegeleverd) (8).
• Breng waarschuwing- en antislip plakband aan (9).
• Zaag de houten afdekking op maat en plaats ze (niet meegeleverd) (9).

hierna

Deze smeerputten zijn putten waarin men recht staat. Ze kun-
nen verkregen worden in hoogte 1,75 meter en lengtes van 2,4 
tot 4,5 meter.
Opmerking: deze putten zijn niet geschikt voor hoogwater ge-
bieden.

AFMETINGEN (Hoogte x Breedte x Lengte)

MM-SP201-G 130 cm x 90 cm x 210 cm 

MM-SP241-G 130 cm x 100 cm x 240 cm

MM-SP301-G 130 cm x 100 cm x 300 cm

MM-SP352-G 130 cm x 100 cm x 350 cm

Bestaande garage

Nieuwe garage Constructie garage

SMEERPUTEN MECHMATE
DP-SERIE

Artikel Afmetingen

De standaard smeerput bevat: verschuifbaar zitje, verschuifbaar gereedschapsbakje, anti slip en veiligheidstape.
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14070
€ 180,58

€ 218,50

14069
€ 263,22

€ 318,50

14068
€ 247,89

€ 299,99

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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De slanghaspel H20 voor water en perslucht is geschikt voor 
licht industrieel gebruik of voor doe-het-zelf-werkplaatsen.
De slanghaspel H20 is veerbediend en heeft een robuust 
ontwerp in slagvast kunststof tmaterialen. Geleverd 
met een eenvoudig te monteren opklikbare, draaiende 
muurbeugel en een unieke veiligheidsgrendel voor veilig 
en eenvoudig onderhoud. De slanghaspel is geschikt voor 
pneumatisch gereedschap, nietmachines en blaaspistolen. 
De slanghaspel H20 is verbediend en heeft een verbeterde 
veerkracht, zodat de slang soepel en gelijkmatig op de 
trommel rolt. De kwaliteitsveer is voorgespannen in de 
fabriek en voldoet voor een brede reeks toepassingen en is 
in de trommelholte goed beschermd. De slanghaspel H20 is 
gemakkelijk te monteren, tegen de muur of aan het plafond.

HASPEL H20 VOOR WATER EN PERSLUCHT

STROOMKABELHASPEL C20
Veilige en functionele veerbediende stroomkabelhaspel van 
hoge kwaliteit in robuust ontwerp van slagvast kunststof 
materiaal. De stroomkabelhaspel is veerbediend en heeft 
optimale veerkracht, zodat de kabel soepel en gelijkmatig 
op de trommel rolt. De C20 stroomkabelhaspel is zeer 
eenvoudig te monteren, op muren, plafonds of vloeren en 
wordt geleverd met een eenvoudig te monteren opklikbare, 
zwenkende muurbeugel en een unieke veiligheidsgrendel 
voor een veilige en eenvoudige aanvoer van elektriciteit. 
De kabelhaspel is schikt voor gebruik met elektrisch 
gereedschap of looplampen en is uitgerust met een 
ingebouwde thermische veiligheid. De kabelhaspel C20 
heeft een kabel distributielengte tot 12 meter.

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

SLANGHASPEL H30 VOOR WATER EN PERSLUCHT INDUSTRIEEL GEBRUIK
Veilige en functionele slanghaspels voor industrieel gebruik, 
professionele vaklui of doe-het-zelf-werkplaatsen. Robuust 
ontwerp van slagvast kunststof materiaal. Geleverd 
met een eenvoudig te monteren opklikbare, draaiende 
muurbeugel en een unieke veiligheidsgrendel voor veilig en 
eenvoudig onderhoud. Veilige en functionele veerbediende 
slanghaspel voor pneumatisch gereedschap, nietmachines, 
blaaspistolen en waterpistolen. De slanghaspel H30 is 
veerbediend en heeft een verbeterde veerkracht, zodat 
de slang soepel en gelijkmatig op de trommel rolt. De 
kwaliteitsveer is voorgespannen in de fabriek en voldoet 
voor een brede reeks toepassingen en is in de trommelholte 
goed beschermd. De veerbediende slanghaspel H30 is 
eenvoudig te monteren op muren, plafonds of vloeren.

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Heeft u graag advies over alle Nederman 
mogelijkheden voor uw werkplaats?

Contacteer ons vrijblijvend per mail: 
contact@matthys.net
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14061 € 371,49 € 449,50 14062 € 450,41 € 545,0014067 € 275,10 € 332,87

14060
€ 1628,10

€ 1970,00

14064
€ 1979,34

€ 2395,00

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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Als het nodig is om verbrandingsmotoren van voertuigen 
binnen te laten draaien, is tevens uitlaatgasafzuiging nood-
zakelijk. Het is soms moeilijk voor te stellen hoe snel uit-
laatemissies van koud gestarte voertuigmotoren in een 
gesloten gebouw giftige concentraties kunnen bereiken. In 
werkelijkheid is dat slechts een kwestie van minuten. Her-
haaldelijk blootstaan aan lagere concentraties van gevaar-
lijke en kankerverwekkende uitlaatgassen kan op termijn 
enorme gevolgen hebben voor de gezondheid.
Deze complete basis kit  voor afzuiging van uitlaatgassen 
samengesteld door Matthys bestaat uit een ventilator beu-
gel slag en alle koppelingen. Het uitlaatgasafzuigsysteem is 

VAST
Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Motor vastSlang 5 meterEindstuk Verloopstuk

Motor mobiel

Beugel met toebehoren

een betrouwbare en functionele oplossing voor alle type stationair draaiende voertuigmotoren. Deze kit is optimaal geschikt om 
schadelijke uitlaatgassen uit de (privé) werkruimte te verwijderen. Max. uitlaatgas 180°C, max. 2500cc. We bieden met deze kit 
de oplossing om uw werkplaats te vrij te houden van gevaarlijke en/of kankerverwekkende uitlaatgassen.

BASIS UITLAATGAS KIT VOOR VASTE OF MOBIELE MONTAGE

Heeft u graag advies over de Nederman 
uitlaatgaskits voor uw werkplaats?

Contacteer ons vrijblijvend per mail: 
contact@matthys.net

MOBIEL
MONTAGE

SLANG 5 METER RUBBER MONDSTUK 
DRIEHOEKIG MET DEKSEL

ADAPTER VOOR DUBBELE 
UITLAATPIJPEN
L=1,0 M, Ø 100 MM

Artikel BTW ex. BTW incl. Artikel BTW ex. BTW incl.Artikel BTW ex. BTW incl.



178

€ 660,33

€ 799,00

€ 742,98

€ 899,00

156

4633

136

6837

RO-900-RT

RO-900

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.

Met de RO-900 en RO-900-RT kantelbruggen kan een voertuig heel 
eenvoudig 360° gekanteld worden. Hierdoor bereikt u gemakkelijk alle 
delen van het koetswerk of chassis die u wenst te lassen, zandstralen, 
schilderen, enz… De RO-900-RT is in lengte regelbaar, de RO-900 in 
de lengte en in de breedte. Dankzij de 2 hydraulische cilinders kunt 
u het koetswerk gemakkelijk monteren. Het zwaartepunt kan worden 
afgesteld om probleemloos te kunnen kantelen. Deze kantelbruggen 
zijn uitgerust met 6 zwenkwielen waardoor de kantelbrug gemakkelijk 
verplaatst kan worden. Naargelang het voertuig moeten de carrosserie- 
of chassisbevestigingsstukken zelf vervaardigd worden.

De RO-900-RT is uitgerust met grote wielen om gemakkelijker te kunnen 
verplaatsen op een oneffen ondergrond of wanneer uw vloerbedekking niet 
uit polierbeton bestaat. De RO-900-RT heeft ook extra stabiliteitsvoeten.

Artikel
Capaciteit
Maximum opening tussen eenheden
Max. ruimte tussen ophangarm en uitschuifbare dwarsbalk
Hydraulische cilinders voor optillen van heflast
Verschillende kantelgraden  
Type wielen
Zwenkwielen
Plaatstaal dikte
Kokerbuizen
Gewicht
Afmetingen verpakking (cm)

Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

RO-900
900 Kg
6 m
1124 mm
2
10
Standaard
6 x 125mm
3 mm
6x6 / 5x5 / 4x4 cm
158 Kg

RO-900-RT
900 Kg
6 m
1124 mm
2
10
4 Grote + 2 standaard
4 x 255mm + 2 x 125mm
3 mm
6x6 / 5x5 / 4x4 cm
178 Kg
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VERRIJDBARE KANTELBRUGGEN
RO-900 & RO-900-RT

Aanbevolen voor
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€ 904,96

€ 1095,00

155

50
39

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.

Artikel
Capaciteit
Maximum opening tussen eenheden
Max. ruimte tussen ophangarm en uitschuifbare dwarsbalk
Hydraulische cilinders voor optillen van heflast
Verschillende kantelgraden  
Type wielen
Zwenkwielen
Plaatstaal dikte
Kokerbuizen
Gewicht
Afmetingen verpakking (cm)

Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

RO-1400-B
1400 Kg
6 m
1124 mm
2
10
Standaard
6 x 125mm
3 mm
7x7 / 6x6 / 5x5 cm
176 Kg

G
A
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A

G
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Met de RO-1400-B kantelbrug kan een voertuig heel eenvoudig 
360° gekanteld worden. Hierdoor bereikt u gemakkelijk alle delen 
van het koetswerk of chassis die u wenst te lassen, zandstralen, 
schilderen, enz… De RO-1400-B is in breedte en lengte regelbaar. 
Dankzij de 2 hydraulische cilinders kunt u het koetswerk gemakkelijk 
monteren. Het zwaartepunt kan worden afgesteld om probleemloos 
te kunnen kantelen. Deze kantelbrug is uitgerust met 6 zwenkwielen, 
allen met rem, waardoor de kantelbrug gemakkelijk verplaatst 
kan worden. Naargelang het voertuig moeten de carrosserie- of 
chassisbevestigingsstukken zelf vervaardigd worden.

VERRIJDBARE KANTELBRUG
RO-1400-B

Aanbevolen voor
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€ 1156,20

€ 1399,00

147

80
113

HD
HEAVY
DUTY

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.

Artikel
Capaciteit
Maximum opening tussen eenheden
Max. ruimte tussen ophangarm en uitschuifbare dwarsbalk
Hydraulische cilinders voor optillen van heflast
Verschillende kantelgraden  
Type wielen
Zwenkwielen
Plaatstaal dikte
Kokerbuizen
Gewicht
Afmetingen verpakking (cm)

Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

RO-2000-HD
2000 Kg
6 m
1124 mm
2
10
Standaard
6 x 125mm
3,5 mm
10x8 / 9x7 / 8x6 cm
260 Kg
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Met de RO-2000-HD HEAVY DUTY kantelbrug kan een voertuig heel 
eenvoudig 360° gekanteld worden. Hierdoor bereikt u gemakkelijk alle 
delen van het koetswerk of chassis die u wenst te lassen, zandstralen, 
schilderen, enz… De RO-2000-HD is in de lengte en in de breedte 
regelbaar. Dankzij de 2 hydraulische cilinders kunt u het koetswerk 
gemakkelijk monteren. Het zwaartepunt kan worden afgesteld om 
probleemloos te kunnen kantelen. Deze kantelbrug is uitgerust met 
6 zwenkwielen, allen met rem, waardoor de kantelbrug gemakkelijk 
verplaatst kan worden. Naargelang het voertuig moeten de carrosserie- 
of chassisbevestigingsstukken zelf vervaardigd worden.

VERRIJDBARE KANTELBRUG
RO-2000-HD

Aanbevolen voor
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€ 1238,84

€ 1499,00

147

80
113

HD
HEAVY
DUTY

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.

Artikel
Capaciteit
Maximum opening tussen eenheden
Max. ruimte tussen ophangarm en uitschuifbare dwarsbalk
Hydraulische cilinders voor optillen van heflast
Verschillende kantelgraden  
Type wielen
Zwenkwielen
Plaatstaal dikte
Kokerbuizen
Gewicht
Afmetingen verpakking (cm)

Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

RO-2000-HD-RT
2000 Kg
6 m
1124 mm
2
10
4 Grote Nylon + 2 standaard
4 x 195mm + 2 x 125mm
3,5 mm
10x8 / 9x7 / 8x6 cm
251 Kg
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Met de RO-2000-HD-RT HEAVY DUTY kantelbrug kan een voertuig heel 
eenvoudig 360° gekanteld worden. Hierdoor bereikt u gemakkelijk alle 
delen van het koetswerk of chassis die u wenst te lassen, zandstralen, 
schilderen, enz… De RO-2000-HD-RT is in de lengte regelbaar. Dankzij 
de 2 hydraulische cilinders kunt u het koetswerk gemakkelijk monteren. 
Deze kantelbrug is uitgerust met 6 zwenkwielen, allen met rem, waardoor 
de kantelbrug gemakkelijk verplaatst kan worden. Naargelang het 
voertuig moeten de carrosserie- of chassisbevestigingsstukken zelf 
vervaardigd worden. De RO-2000-HD-RT is uitgerust met grote wielen 
om gemakkelijker te kunnen verplaatsen op een oneffen ondergrond of 
wanneer uw vloerbedekking niet uit polierbeton bestaat.

VERRIJDBARE KANTELBRUG
RO-2000-HD-RT

Aanbevolen voor
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AUTOVIP-1400
1,4 T
€ 1235,54

€ 1495,00

AUTOVIP-1700
1,7 T
€ 1400,83

€ 1695,00

AutoVIP

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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Werk aan uw chassis terwijl u recht staat in volledige veiligheid !

Deze Deense kantelbruggen staan garant voor een oerdegelijke kwaliteit en bieden comfort, veiligheid en een optimale bereikbaarheid 
bij allerhande werken aan de onderzijde van de auto hetgeen ontegensprekelijk resulteert in een beter eindresultaat. Bijzonder nuttig 
bij alle plaatwerk, vervangen van uitlaatsystemen, verwijderen van oude beschermlagen, nieuwe roestbehandeling, enz... Voortaan ligt 
u niet meer onder de auto en heeft u geen last meer van op uw gezicht neervallende lasspetters, slijpsel, olie, stof, verf.., ook lamme 
armen, nek-en rugklachten behoren tot het verleden. De kantelbruggen zijn klaar voor gebruik en één persoon kan een auto kantelen 
tot 90°. Geschikt voor alle voertuigen, terreinwagens, ... Voorzie een vloerbreedte van 2,6 m. Door het ingebouwd veiligheidssysteem 
is het eveneens mogelijk om uw wagen in een variabele hoek (in 15 standen) van 0 tot 90° te kantelen. Autovip is onmisbaar voor 
een goede restauratie.

De gebruiksmogelijkheden zijn enorm, bij voorbeeld bij 
- Het wassen met hoge druk, het zandstralen van chassis en binnenzijde van spatborden 
- Het herstellen en solderen van vloerplaten, langsdragers, … 
- Plaatwerk 
- Nieuwe roestbehandeling van de bodemplaat, controle van de schokdempers, ophangingen, uitlaat, transmissie en remmen 
- De tentoonstelling van voertuigen

AUTOVIP 1400 bevat 1 wiegframe met 1 stelijzer en 1 wiegframe zonder stelijzer. 
AUTOVIP 1700 bevat 2 wiegframes met elk 1 stelijzer.

KANTELBRUGGEN

AUTOVIP
WIEGFRAME

STELIJZER

Autovip bestaat uit 2 stalen pivoterende wiegframes, en een universele krikadaptor 
om het monteren van het voertuig op de wiegframes te vergemakkelijken.  Via de 
4 montagepunten wordt de auto bijna automatisch gekanteld. Dit is mogelijk door 1 
persoon. Met de bijgeleverde naafflenzen wordt de auto zonder wielen op het frame 
gemonteerd. Belangrijk : met dit systeem is hier mogelijke flex van het koetswerk of 
chassis uitgesloten. 

Artikel
Capaciteit
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
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€ 1896,69

€ 2295,00

TL-1600
1600 Kg
230V / 50  / 1,1Kw
1600 mm
185 mm
37°

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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Deze mobiele kantelbrug werd ontwikkeld om de best mogelijke 
toegang tot het onderstel van uw auto te verkrijgen, zonder 
gebruik te maken van een krik en andere toestellen. De 
mobiele kantelbrug kan u zowel binnens- als buitenshuis 
gebruiken. De kantelbrug wordt aangedreven door een 1100 W 
hydraulische aggregaat die de auto zijwaarts opheft en u een 
stabiele toegang biedt. De lift is uitgerust met een mechanische 
vergrendeling die de auto op zijn plaats houdt en op die manier 
het hydraulisch systeem ontlast wanneer de auto omhoog staat. 

Artikel
Capaciteit
Motor
Max. hefhoogte
Min. hefhoogte
Max. hoek
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Geleverd met gemakkelijk 
rollende wielen waardoor 
het flexibel is om de 
kantelbrug overal naartoe te 
verplaatsen.

Uitgerust met een 
mechanische vergrendeling 
voor een betrouwbare 
bescherming tijdens het 
gebruik.

Duo punten om sloten vrij 
te geven. Het heffen en 
dalen gebeurt door een 
elektrohydraulisch systeem.

MOBIELE AUTO KANTELBRUG
TL-1600
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€ 6487,60

€ 7850,00

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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ELEKTROMECHANISCHE DRAAIKOOI

De RO-3000-E, gepatenteerd model met 4 wielen, laat een autonome kanteling 
van 0° tot 360° toe. Het voertuig kan op diverse werkwijzen aan het chassis 
of op de remmen, remklauwen vastgeklemd worden. Hoe meer u het systeem 
gebruikt, hoe meer tijd u wint.

Voordelen:
• De positionering op 8 draaiwielen laat een gemakkelijke verplaatsing toe 
• Ultra snelle bevestiging van het voertuig. 
• Diverse bevestigingsmethodes. 
• Onderhoudsvrij. 
• Volledige veiligheid. 
• Geen installatie.

Artikel
Capaciteit
Motor
Tijd nodig volledige draaicirkel
Hoogte
Maximale uitrekking
Buitenafmetingen
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

RO-3000-E
3000 Kg
400 - 230 / 50 (3-fasig)
70 seconden
2465 mm
1790 mm
2400 x 608 mm
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€ 53,68

€ 64,95

€ 61,94

€ 74,95

37 cm

€ 429,71

€ 519,95

€ 429,71

€ 519,95

PRO
COLLECTION

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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AUTO MOVERS GOJAK

DOLLIES CAP. 450 KG / ST

Deze handige hulp laat toe uw wagen in een beperkte ruimte te verplaatsen 
voor herstelling, restauratie of opberging. Het wiel wordt op de dolly gehouden 
dankzij het “diep bord” design. Ideaal voor gebruik in showrooms en 
werkplaatsen.

Artikel
Wielen
Aantal
Gewicht
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

8582-00
Ijzer
2
20 Kg

8582-00-NYL
Nylon
2
20 Kg

Artikel
Zijde
Capaciteit
Max. bandenbreedte
Bandenmaat
Aantal
Gewicht
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

20235
Links
715 Kg
230 mm
13-22”
1 Stuk
15 Kg

20236
Rechts
715 Kg
230 mm
13-22”
1 Stuk
15 Kg
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23 cm

33 cm

30 cm

33 cm

8581-HD-2 680 2 37 € 189,26 € 229,00

8581-HD-4 680 4 74 € 371,07 € 449,00

8581-HD-R-4 680 4 + Rack 84 € 395,87 € 479,00

8581-ME-N-2 500 2 28 € 164,46 € 199,00

8581-ME-N-4 500 4 56 € 321,49 € 389,00

8581-ME-N-R-4 500 4 + Rack 70 € 354,55 € 429,00

8581-ME-LG-2 500 2 30 € 206,57 € 249,95

8581-ME-LG-4 500 4 60 € 396,65 € 479,95

8581-ME-LG-R-4 500 4 + Rack 65 € 429,75 € 520,00

8581-ME-LG-ALU-2 500 2 32 € 223,10 € 269,95

8581-ME-LG-ALU-4 500 4 64 € 421,45 € 509,95

8581-ME-LG-ALU-R4 500 4 + Rack 69 € 454,50 € 549,95

8581-DR-2 500 2 27 € 180,99 € 219,00

8581-DR-4 500 4 54 € 346,28 € 419,00

8581-DR-R4 500 4 + Rack 64 € 379,34 € 459,00

30 cm

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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AUTO MOVERS

HYDRAULISCH

Met de Jack Dollies spaart u tijd, geld en plaats. Dit is de oplossing voor elk 
positioneer- en opslagprobleem. Met twee Jack Dollies kunt u een voertuig op één 
as laten draaien ; met vier Jack Dollies kunt u in alle richtingen manoeuvreren. 
Werking: een hefboom die met de voet bediend wordt, knelt geleidelijk aan het wiel 
tussen de twee rollen tot het wiel zachtjes van de grond geheven wordt. De rollen 
raken enkel het wiel, er is geen contact met het onderstel of het koetswerk; ideaal 
voor smalle garages en wanneer het voertuig geïmmobiliseerd is.

Artikel Cap. / St. Aantal Gewicht BTW ex. BTW incl.

MECHANISCH
Artikel Cap. / St. Aantal Gewicht BTW ex. BTW incl.

MECHANISCH
Artikel Cap. / St. Aantal Gewicht BTW ex. BTW incl.

MECHANISCH - MET ALU ROLLEN
Artikel Cap. / St. Aantal Gewicht BTW ex. BTW incl.

TE GEBRUIKEN MET EEN 
ACCUBOORMACHINE

Artikel Cap. / St. Aantal Gewicht BTW ex. BTW incl.
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18001 128,5 x 29,5 € 12,36 € 14,95

18002 125 x 25 € 13,18 € 15,95

18005 138 x 18 € 12,36 € 14,95

18006 120 x 17 € 12,36 € 14,95

18007 126x 22 € 14,01 € 16,95

18008 124 x 25 € 14,01 € 16,95

18009 146 x 26 € 14,84 € 17,95

18010 100 x 24 € 11,98 € 14,50

18004 110 x 35 (bolt 40) € 20,62 € 24,95

18003 120 x 35 € 14,01 € 16,95

18012 65 x 25 € 9,88 € 11,95

18013 46,50 x 19,75 € 8,22 € 9,95

18014 80 x 30 € 17,41 € 20,95

18015 72 x 36 € 14,84 € 17,95

18016 140 x 30 € 16,49 € 19,95

18017 150 x 30 € 17,41 € 20,95

18018 160 x 30 € 18,14 €21,95

18019 135 x 135 x 30 € 21,45 € 25,95

18020 120 x 120 x 28 € 20,62 € 24,95

18021 100 x 20 € 10,70 € 12,95

18022 100 x 30 € 12,36 € 14,95

18023 100 x 40 € 14,01 € 16,95

18024 100 x 50 € 15,66 € 18,95

18025 100 x 30 € 12,36 € 14,95

18026 100 x 40 € 14,01 € 16,95

18029 200 x 103,5 x 51 € 21,45 € 25,95

18030 160 x 120 x 20 € 17,31 € 20,95

18031 202 x 102 x 74 € 29,34 € 35,50

18032 122 x 74 x 50 € 14,84 € 17,95

18033 6T: 120x57x48 € 11,53 € 13,95

18034 3T: 100x50x46,5 € 9,88 € 11,95

18036 150 x 80 x 28,5 € 10,70 € 12,95

18037 160 x 25,5 € 14,01 € 16,95

18038 108 x 27,2 € 9,88 € 11,95

18039 122,5 x 16 € 10,70 € 12,95

18040 122 x 12,5 € 10,70 € 12,95

18041 45 x 30 € 8,22 € 9,95

18042 64 x 15 € 8,22 € 9,95

18043 45 x 15 € 8,22 € 9,95

18044 57 x 20 € 8,22 € 9,95

18045 65 x 20 € 9,05 € 10,95

18046 130 x 30 € 14,01 € 16,95

18047 130 x 40 € 15,66 € 18,95

18048 130 x 50 € 17,41 € 20,95

18049 151 x 100 x 30 € 14,84 € 17,95

18050 151 x 100 x 40 € 17,41 € 20,95

18051 151 x 100 x 50 € 18,97 € 22,95

18052 130 x 20 € 12,36 € 14,95

18053 130 x 30 € 14,01 € 16,95

18054 130 x 40 € 15,66 € 18,95

18055 130 x 50 € 17,41 € 20,95

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.

Rubber opname pads voor o.a. schaarbruggen, autokriks, assteunen enz. Deze rubber 
opname blokken zijn onmisbaar om voertuigen en hun koetswerk te beschermen. 
Deze super kwaliteit draagrubbers zijn slip- en oliebestendig en beschikbaar in diverse 
hoogtes en vormen. De foto’s tonen voor- en achterkant. Alle prijzen per stuk.

RUBBEREN STEUNBLOKKEN
MATTHYS
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Artikel Afmetingen ex.BTW inc.BTW Artikel Afmetingen ex.BTW inc.BTW

DETAILS ZIE



188

8580-03
2
3 T
285 mm
430 mm
6 Kg
€ 22,27

€ 26,95

8580-06
2
6 T
415 mm
610 mm
11 Kg
€ 40,50

€ 49,00

8580-90
100 x 48 x 12 cm
5 Kg
€ 30,17

€ 36,50

€ 30,54

€ 36,95

€ 24,75

€ 29,95

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.

ASSTEUNEN
Deze set van 2 assteunen ondersteunt uw 
wagen en laat voldoende vrije ruimte voor het 
uitvoeren van herstelwerken aan uw wagen. 
Belangrijk: respecteer steeds de maximale 
draagkracht voor iedere steun. 
Verpakking: 1 set = 2 stuks.

Artikel
Aantal
Capaciteit
Min. hoogte
Max. hoogte
Gewicht
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
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GARAGE ROLBED
Artikel
Afmetingen
Gewicht
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

GARAGE ROLKRUK
Artikel
Laagste stand
Hoogste stand
Gewicht
Gereedschapsbakje
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

8580-95
43 cm
54 cm
6 Kg
Nee

8580-96
44 cm
54 cm
7 Kg
Ja



189

8585-10
1,5 T
67 mm
538 mm
150 mm
605 mm
830 mm
1755 mm
363 mm
282,5 mm
44,2 Kg
€ 189,26

€ 229,00

8585-10-ST
1,9 T
75 mm
432 mm
150 mm
507 mm
685 mm
1812 mm
344 mm
262 mm
31,5 Kg
€ 139,67

€ 159,00

8585-12
3,25 T
95 mm
430 mm
150 mm
520 mm
710 mm
1955 mm
380 mm
290 mm
45 Kg
€ 165,25

€ 199,95

8585-CB
€ 62,77

€ 75,95

Tous les prix s’entendent départ magasin et sont des prix indicatifs. Visitez notre site www.matthys.net pour les prix actualisés.

double pompe pour 
levage rapide.

QUICK LIFT chez
8585-10

Article
Capacité
A
B
C
D
E
F
G
H
Poids
Prix HT
Prix TTC

CRIC ROULEUR À DOUBLE PISTONS
MATTHYS
Ces crics avec une capacité de 1,5, 1,9 ou 2,75 Ton sont équipés avec des roues arrières silencieuses en plastique et en métal à 
l’avant. La poignée est démontable en deux parties et est équipée d’une mousse de protection du manche en cas de choc contre 
la carrosserie du véhicule. Pour toute sécurité des chandelles de calage doivent être mis en dessous de la voiture après levage.

double pompe pour 
levage rapide

double pompe pour 
levage rapide

ÉQ
U

IPEM
EN

T ATELIER

Article
Prix HT
Prix TTC

TRAVERSE DE LEVAGE
Pour montage sur cric rouleur.
Extensible de 580 mm à 920 mm.
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8583-TS-SM
<185mm, <18”
20 cm
60 cm
4
3
€ 81,82

€ 99,00

8583-TS-LG
<385mm, <18”
40 cm
60 cm
4
6
€ 131,41

€ 159,00

8583-TS-LG-XL
<385mm, 17-22”
40 cm
60 cm
4
7
€ 147,93

€ 179,00

8583-TS-M (Moto)
<200mm
20 cm
60 cm
2
3
€ 57,77

€ 69,90

WTP-250
250 ml
€ 19,01

€ 23,00

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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BANDENSCHOENEN
Vele mensen zetten hun oldtimer of classic car weg voor een lange tijd, dit kan platte kanten op de banden veroorzaken. Platte 
plaatsen op banden veroorzaken vibraties tot zelfs een ruwe hobbelige rit, zelfs in ernstige gevallen een langere remafstand. Vlakke 
plaatsen op sommige moderne laagprofiel banden gaan zelfs niet meer weg. Dus gebruikt bandenschoenen onder je band en 
vermijdt een platte kant op je dure band. Deze maat van bandenschoen is bewust 20 cm of 40 cm breed gemaakt, om er gemakkelijk 
op en af te rijden met brede banden. Zo ook is hij groot en zwaar genoeg dat hij op zijn plaats blijft liggen. De bandenschoenen 
kunnen gebruikt worden het hele jaar door. Om er gemakkelijk op en af te rijden zijn er, voor en achter, hellingen voorzien met 
aflopende kanten. Deze bandenschoenen zijn gemaakt van elastisch PU-gebonden rubbergranulaat. Door het speciale gietproces 
past de bandenschoen zich aan, aan de band, en niet andersom. De bandenschoen is harder op de oprij helling en zachter aan 
de ronde kant (het contactoppervlak). Zo kunnen verschillende diameters van banden in aanmerking komen.  Wanneer de band 
zich inbed in de bandenschoen wordt de druk op de band veel beter verdeeld door het veel grotere contactoppervlak, zodoende 
vermijdt men een platte kant op de band.

Artikel
Bandenmaat
Breedte
Lengte
Aantal
Kg / Stuk
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

WITTE BANDENVERF

De witte verf voor zijden van banden is ontwikkeld in Ijsland. In de verf bevindt zich een 
bestandsdeel (gedeeltelijk gemaakt van thinner) dat de verf dunner en gemakkelijker aan te 
brengen maakt. Dit geheime onderdeel van de formule is een vloeistof die bij het rubber wordt 
gevoegd en die verhindert dat het rubber volledig hard wordt. De verf wordt eigenlijk maar voor 
50 % hard en daardoor worden barsten vermeden tijdens het rijden. Ook aanbevolen voor het 
markeren (letters) van banden of de vernieuwing van eerder aangebrachte witte flanken.Deze verf 
is perfect voor diagonaal (nylon) banden ; maar voor radiaal banden met zachte wanden zullen 
bij sommige types barsten ontstaan. Daarom wordt de witte bandenverf enkel aangeraden voor 
diagonaal banden. Het gebruik van deze verf op radiaal banden is steeds op verantwoordelijkheid 
van de gebruiker. 

Artikel
Inhoud
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
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20750
32 mm
270 mm
830 g
€ 33,02

€ 39,95

20751
32 mm
270 mm
830 g
€ 33,02

€ 39,95

20752
38 mm
305 mm
1007 g
€ 58,02

€ 47,95

8584-12
18 Kg
€ 70,25

€ 85,00

12602
A4
€ 20,66

€ 25,00

12603
A3
€ 37,19

€ 45,00

12598-25 0,25 mm 0,5 M x 0,5 M € 9,91 € 11,99 

12598-100 0,25 mm 1 M x 1 M € 24,75 € 29,95

12599-25 0,40 mm 0,5 M x 0,5 M € 8,27 € 10,00

12599-100 0,40 mm 1 M x 1 M € 28,88 € 34,95

12600-25 0,80 mm 0,5 M x 0,5 M € 9,82 € 12,00

12600-100 0,80 mm 1 M x 1 M € 37,15 € 44,95

12601 1,25 mm 0,4Mx 0,28M € 21,45 € 25,95 

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.

KOPER- / LEER HAMER SPAAKWIELEN BEVESTIGING

LEDER

Artikel
Kop diameter
Totale lengte
Gewicht
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Versie met origineel patentnummer.
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MANUELE AUTOBANDEN DEMONTEERMACHINE
Verwijdert banden van de velgen. Eenvoudig te gebruiken. Ideaal om gemakkelijk en snel 
autobanden tot 16” te repareren of te verwisselen. 

Artikel
Gewicht
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

PAKKING PAPIER

Set van 5 vellen dichtingsmateriaal
1x AFM22 dikte 1,2 mm
1x AFM 37/8 dikte 0,5 mm
1x AFM 37/8 dikte 1,0 mm
1x REINZOLOID FS 53 dikte 0,5 mm
1x REINZOLOID FS 53 in 1,0 mm

Artikel
Formaat
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Artikel Dikte Afmetingen BTW ex. BTW incl.

PAKKINGPLAAT

Artikel Dikte Afmetingen BTW ex. BTW incl.
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8585-20
900 Kg
151 x 60 x 41 cm
1
€ 81,82

€ 99,00

8584-75
7,5 Kg
€ 78,47

€ 94,95

8585-25
103 cm
179 cm
68 cm
151 cm
35 cm
42 cm
48 cm
€ 263,64

€ 319,00

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.

Deze auto-body-movers zijn speciaal ontworpen om een auto, compleet of gedeeltelijk te verplaatsen zoals op bijgaande foto’s 
is te zien. Ideaal om een chassis of carrosserie te verplaatsen.

MOBIELE STANDAARD VOOR ASSEN 900 KG - 1 STUK

CARROSSERIE DOLLIE 900 KG

Artikel
Capaciteit
Afmetingen L x B x H
Aantal
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

SPATBORD HERSTELLINGSWERKTUIG
Toestel geschikt voor de herstelling van spatborden. Eenvoudig en gemakkelijk te gebruiken, 
stevig concept. De verstelbare arm heeft een tweede telescopische arm met rol die 180° kan 
ronddraaien. Met dit gereedschap maakt u grote en smalle werkhoeken. Geschikt voor de 
meeste voertuigen.

Artikel
Gewicht
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Artikel
Min. lengte
Max. lengte
Min. breedte
Max. breedte
Hoogte
Min. hoogte met support
Max. hoogte met support
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
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8584-20
170 - 345 mm
605 - 1160 mm
200 Kg
22 Kg
€ 106,61

€ 129,00

7490-812
12 x 6,5 x 1,5 cm
9 cm
ø 0,5cm x L 2,4cm / ø 0,5cm x L 4cm / ø 0,5 cm x L 5 cm
€ 16,94

€ 20,50

8584-80-04
 4 T
19 Kg
60 x 32 x 18 cm
€ 123,14

€ 149,00

8584-80-10
10 T
33 Kg
90 x 40 x 20 cm
€ 139,67

€ 169,00

8584-80-20
10 T
732 mm
150 mm
€ 66,07

€ 79,95

8584-80-04 8584-80-10

12345
€ 13,18

€ 15,95

12346
€ 18,97

€ 22,95

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.

HYDRAULISCHE AUTOSCHADE HERSTELSET
Onmisbaar voor het herstellen,uitdeuken of richten van een carrosserie. 
Ingebouwde veiligheidsklep tegen overladen. Geleverd in een harde 
koffer met 2 wielen. Geleverd met veel hulpstukken.

Trekcilinder afzonderlijk te gebruiken of als 
optie voor de herstelset 8584-80-10.

HYDRAULISCHE MONTAGEHULP VOOR AUTODEUREN

Deuren zijn vaak bijzonder zwaar en zéér broos. 
Dit toestel vereenvoudigt de demontage en 
installatie van deuren van voertuigen zonder 
hulp van een tweede persoon. De ingebouwde 
krik heft de panelen tot op de gewenste hoogte 
en houdt de deur vast terwijl u deze van de 
wagen losvijst. Dit toestel houdt de deur terwijl u 
deze schildert of restaureert. Gemonteerd op 4 
kunststofwielen.
Regelbare hoogte van de basis: 170 - 345 mm.
Regelbare hoogte van de kader: 605-1160 mm..

Artikel
Regelbare basis
Regelbare kader
Capaciteit
Gewicht
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

DEURPIN VERWIJDER TOOL
Voor de demontage van zware deur pinnen (16 mm).

Artikel
Afmetingen L x B x D
Lengte binnenin
3 Drukpennen
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

PULL BACK RAM

Artikel
Capaciteit
Gewicht
Afmetingen L x B x H
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Artikel
Capaciteit
Max. lengte
Slag
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
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ZIJVLEUGELBESCHERMDOEKZETELBESCHERMHOES

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

- nylon 
- 75 x 138 cm
- wasbaar tot 50°C
- ook geschikt voor donkere lederen zetels

- PVC 
- 110 x 63 cm
- met magneten
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MADE IN

UUSSAA

8575-02
17 L
57,5 x 45 x 15 cm
€ 11,98

€ 14,50

8575-03
11,5 L
ø 42 cm
€ 11,98

€ 14,50

8575-00
50 x 30 cm
153 cm
€ 70,24

€ 84,99

8575-01
ø 35,5 cm
182 cm
€ 57,02

€ 68,99

8575-21
63 x 45 cm
1
€ 18,18

€ 22,00

8575-08
110 L
0,5 Bar
39,5 cm
120 - 180 cm
52 x 50 x 104 cm
€ 301,65

€ 365,00

8575-09
62 cm
€ 35,50

€ 42,95

8575-00
8575-01

%

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.

OLIE LEKPLAAT

Lelijke en vervelende olievlekken vervuilen je vloer. De olielekplaat, vervaardigd uit gegalvaniseerd 
plaatstaal waakt over de veiligheid en properheid van uw garage en verhindert het verlies van kleine 
objecten zoals veertjes, schroeven en vijzen.

Artikel
Afmetingen L x B
Aantal
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Artikel
Inhoud
Afmetingen L x B x H
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

OLIE OPVANGBAKKEN

De opvangschaal 8575-02 is gemaakt uit polyethyleen 
en is ideaal voor het opvangen van olie en 
koelvloeistoffen. Voorzien van een anti-mors rand met 
geïntegreerde uitgiettuit en drie handvatten voor het 
gemakkelijk dragen en leeggieten. De opvangschaal 
8575-03 is gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal.

Artikel
Opvangtrechter
Max. hoogte
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

OLIE-AFLAAT SYSTEMEN
Wanneer u in het bezit bent van een hefbrug of smeerput, dan zullen deze economische 
olie-aflaatsystemen u zeker van grote dienst zijn. De  toestellen zijn regelbaar in de hoogte. 
De 8575-00 is te gebruiken met een eigen lege bidon of leeg olie-vat. Met rechthoekige 
360° zwenkbare opvangtrechter en ingebouwde zeef.
De 8575-01 wordt geleverd met een opvangvat en ronde opvangtrechter in kunststof.
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G MULTIFUNCTIONEEL OLIEOPVANGSYSTEEM

Kan olie opvangen, uitzuigen en opzuigen. Aan te sluiten 
aan een compressor.

Artikel
Capaciteit
Werkdruk
Diameter opvangtrechter
Hoogte instelbaar
Afmetingen
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

OPTIONELE GROTE
OLIEOPVANGTRECHTER
VOOR ARTIKEL 8575-08

Artikel
Diameter
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

VOLUME KORTING 
zie website

www.MATTHYS.net
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TIX-PERL
20 Kg
€ 28,06

€ 33,95

TIX-GR-REM
5 L
€ 35,50

€ 42,95

TIX-DECA
300 ml
€ 7,03

€ 8,50

TD-15
15 L
500 Kg
103 cm
72 Kg
€ 329,75

€ 399,00

WB-150
153 x 76 x 86,5 cm
-
-
€ 189,26

€ 229,00

WB-150-WDR
153 x 76 x 86,5 cm
56 x 34 x 5,5 cm
56 x 34 x 8 cm
€ 271,90

€ 329,00

TCT-00-700
820 x 460 x 930 mm
120 Kg
40 Kg
17 Kg
€ 106,61

€ 129,00

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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ABSORBERENDE KORRELS 20 KG

Artikel
Inhoud
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

UNIVERSELE KOUDONTVETTER 5L

Artikel
Inhoud
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

KRUIPOLIE 300 ML

Artikel
Inhoud
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

MOBIELE WERKBANK MET OLIE-AFLAAT

Deze mobiele werkbank met stalen bovenblad is bijzonder geschikt voor 
motorrevisie. Deze werkbank is voorzien van een olieopvangbak met een 
capaciteit van 15 liter; de olie afvoer gebeurt in het tafelblad. De werktafel is 
eveneens uitgerust met één uitschuifbare lade.

Artikel
Inhoud opvangbak
Laadvermogen
Hoogte
Gewicht
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

WERKTAFEL IN HOOGTE REGELBAAR

Heavy Duty (plaatdikte 1,9 mm) werkbank voor gebruik in de werkplaats of 
garage. Boord van 5cm aan de achterkant, links en rechts, voorkomt het 
vallen van uw materialen. Verstelbare steunpoten. Kan gebruikt worden op 
een oneffen oppervlak. De WB-150-WDR heeft een gereedschapskist met 2 
laden, om uw gereedschap ordelijk en snel toegankelijk te bewaren.

Artikel
Afmetingen L x B x H
Lade 1
Lade 2
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Artikel
Afmetingen B x D x H
Capaciteit
Capaciteit per lade
Gewicht
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

WERKPLAATSTROLLEY
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46 x 34 x 26 cm
6,5 Kg
€ 53,68

€ 64,95

77 x 54 x 86 cm
24 Kg
€ 119,84

€ 145,00

115 x 54 x 89 cm
42 Kg
€ 189,26

€ 229,00

Z2-P01
€ 8,22

€ 9,95

DEGR-S160-5L
5 L
€ 32,23

€ 39,00

DEGR-S160-25L
25 L
€ 90,08

€ 109,00

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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Ideaal voor het ontvetten, reinigen en onderhoud van alle stukken. Alle modellen zijn uitgerust met een deksel om de verdamping van 
het product te beperken, een veiligheidszekering, een uitneembare werktablet, een fonteinspruitstok en een gemakkelijk te reinigen 
filter. 
Werking: Vul het reservoir met ontvetter en sluit aan op 230V en plaats vervuilde stukken op het werkblad. Een pomp, in het reservoir, 
zuigt het ontvetmiddel aan en stuurt deze naar een doorvloeiborstel (optioneel verkrijgbaar) om vervolgens de onderdelen te reinigen. 
Het systeem werkt in een gesloten circuit. Respecteer het minimum en maximum vloeistofniveau.

ONDERDELEN REINIGERS
MATTHYS

ONDERDELENREINIGER
Onze onderdelenreiniger Z1 heeft een uit 1 stuk plaatstaal gevormde reservoir en is ideaal om snel 
kleine onderdelen te ontvetten. De ontvetter vloeit via de fonteinspruitstok op de onderdelen en komt 
opnieuw in de reservoir. De Z1 is een tafelmodel en kan gemakkelijk verplaatst worden.

ONDERDELENREINIGER

De onderdelenreiniger Z3 is ideaal voor het snel ontvetten van grotere stukken. Hij heeft een uit 1 
stuk plaatstaal gevormde reservoir en is geleverd inclusief uitneembare werktablet, metalen korf voor 
kleine onderdelen en filter.

ONDERDELENREINIGER

De onderdelenreiniger Z6 is het grootste model en wordt geleverd inclusief uitneembare werktablet, 
metalen korf voor kleine onderdelen en filter. Vul de reservoir met ontvetter en sluit aan op 230V.

Artikel
Inhoud reservoir
Korf
Reservoir L x B x H

Afmetingen L x B x H
Gewicht
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Artikel
Inhoud reservoir
Korf
Reservoir L x B x H

Afmetingen L x B x H
Gewicht
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Artikel
Inhoud reservoir
Korf
Reservoir L x B x H

Afmetingen L x B x H
Gewicht
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Z3
45 - 55 L
Ja
70 x 48 x 25 cm

DOORVLOEIBORSTEL

Lengte borstel: 28 cm
Slang: 70 cm

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

AANBEVOLEN ONTVETTER

Krachtig, industrieel 
reinigingsvloeistof.

Z6
70 - 85 L
Ja
113 x 54 x 35 cm

Z1
10 - 15 L
-
39,5 x 30 x 22 cm

Artikel
Inhoud
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
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56 x 25,5 x 63 cm
24 Kg
€ 156,20

€ 189,00

Z10-H
4,8 - 8,2
0,8
73,6 x 55,8 x 45,2
8-14
4,8 - 8,2 / 141,5
78,3 x 59,4 x 126
€ 329,75

€ 399,00

ECO-DEGR-5L
€ 22,73

€ 27,50

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.

ONDERDELENREINIGER

Deze onderdelenreiniger kan aan de muur bevestigd worden. Wordt geleverd inclusief pomp, 
TL-verlichting, spuitpistool met trekker en borstelkop.

Artikel
Inhoud reservoir
Korf
Tablet L x B

Afmetingen L x B x H
Gewicht
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Z2-MPW
5 L
-
52,5 x 34 cm
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ONDERDELENREINIGER MET VERWARMING

Artikel
Wasdruk (bar)
Wascirculatiestroom (L/min)
Werkgebied (cm)
Capaciteit (L)
Persluchtverbruik (Bar / L/m)
Afmetingen (cm)
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Onderdelen reinigen in grote gesloten cabine, met een hoge bescherming 
tegen reinigingsmiddel spatten & geur. Pneumatisch waspistool geschikt 
voor snelle reiniging. Bijkomend verwarmingssysteem dat max. 50 graden 
Celsius reinigingsmiddel levert, die de reinigingsefficiëntie sterk verhoogt.
TL-verlichtingssysteem voor helder zicht. Externe luchtventilator brengt 
uitstekende ventilatie.

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

ECO REINIGINGS-/ ONTVETTINGSMIDDEL 
CONCENTRAAT 5 LITER GESCHIKT VOOR Z10/-H
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USC-D3
240 x 135 x 100 mm
320 x 150 x 230 mm
235 x 135 x 60 mm 
3 L
230V
100 W
0 - 80°C
100 W
1 - 99’
€ 164,46

€ 199,00

USC-D6
300 x 150 x 150 mm
380 x 175 x 310 mm
265 x 120 x 110 mm
6 L
230V
150 W
0 - 80°C
300 W
1 - 99’
€ 301,65

€ 365,00

USC-D9
300 x 240 x 150 mm
380 x 270 x 300 mm
265 x 200 x 90 mm
9 L
230V
200 W
0 - 80°C
300 W
1 - 99’
€ 346,28

€ 419,00

USC-DA2 (1L)
€ 9,92

€ 12,00

USC-DA2-5L (5L)
€ 32,23

€ 39,00

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.

Ultrasoon reinigen is gebaseerd op het cavitatie-effect veroorzaakt door de hoogfrequente ultrasone trillingsgolven in de vloeistof. 
Microscopische bellen worden gevormd en deze imploderen hevig, waardoor een intense wrijfwerking het oppervlak van het item 
schoonmaakt. De belletjes zijn klein genoeg om in microscopisch kleine spleten te dringen, om deze grondig en consequent schoon 
te maken. Ultrasoon reinigen is zeer effectief in het verwijderen van vuil en roet, die anders vervelend handmatige reiniging met de 
hand zou vereisen. Het wordt gebruikt om allerlei mechanische onderdelen te reinigen zoals carburatoren en injectiesystemen en ze 
terug naar bijna nieuw-staat te brengen zonder schade te brengen aan kwetsbare delen.

ULTRASOON REINIGERS MET ONTGASSINGSFUNCTIE

Artikel
Tank afmetingen L x B x H
Totale afmetingen L x B x H
Afmetingen mand L x B x H
Tankvolume
Spanning
Ultrasoonvermogen
Regelbare temperatuur
Verwarmingsvermogen
Timer
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Aftapkraan
(behalve USC-D3)

Inclusief mandje, deksel 
en stroomkabel.

Digitaal display

ULTRASOON
REINIGINGSMIDDEL
Alkalische ontvetter 
en reiniger met twee 
additieven, één anti-
kalkaanslag en één 
anti-corrosief. Wordt 
verdund gebruikt: 2 à 
10% toevoegen in water.

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Temperatuur
instellingen

Timer
instellingen

Ontgassings-
functie

Delicaat
en normaal
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Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
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USC-D13
330 x 300 x 150 mm
410 x 330 x 315 mm
290 x 265 x 90 mm
13 L
230V
300 W
0 - 80°C
400 W 
1 - 99’
€ 466,94

€ 565,00

USC-D18
330 x 300 x 200 mm
360 x 330 x 360 mm
285 x 265 x 135 mm
18 L
230V
400 W
0 - 80°C
500 W
1 - 99’
€ 552,89

€ 669,00

USC-D27
500 x 300 x 200 mm
560 x 330 x 385 mm
460 x 270 x 120 mm
27 L
230V
500 W
0 - 80°C
500 W
1 - 99’
€ 657,02

€ 795,00

USC-D36
500 x 290 x 250 mm
630 x 380 x 515 mm
460 x 270 x 145 mm
36 L
230V
720 W
20 - 80°C
800 W 
0 - 30’
€ 1033,06

€ 1250,00

PRO
COLLECTION

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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Artikel
Tank afmetingen L x B x H
Totale afmetingen L x B x H
Afmetingen mand L x B x H
Tankvolume
Spanning
Ultrasoonvermogen
Regelbare temperatuur
Verwarmingsvermogen
Timer
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

ULTRASOON REINIGERS MET ONTGASSINGSFUNCTIE

PROFESSIONELE ULTRASOON REINIGER

Artikel
Tank afmetingen L x B x H
Totale afmetingen L x B x H
Afmetingen mand L x B x H
Tankvolume
Spanning
Ultrasoonvermogen
Regelbare temperatuur
Verwarmingsvermogen
Timer
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

- Ultrasone kracht: 0-100% instelbaar.
- Tijdinstelling: 0-30 minuten of 24 uur continu werken.
- Verwarming: 20-80 °C.
- Ultrasone frequentie: 40 kHz.
- Materiaal: 2mm dikte SUS304 zuurbestendige tank.
- Verbeterd printplaat ontwerp voor stabiel en duurzaam industrieel gebruik.
- Sterkere en uniforme ultrasone golf.
- Met deksel en RVS mandje.

Aftapkraan

Inclusief mandje, deksel 
en stroomkabel.

Kracht Temperatuur Timer

De USC-D18 heeft de 
ideale afmetingen voor 

Weber en Dellorto
carburatoren.
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AUTO / MOTO ELEKTRICITEIT

Bij restauratie van een oldtimer auto/moto zijn ook elektriciteits werken sinds jaar en dag een onmisbaar deel van de restauratie. 
Hoogwaardige elektrische onderdelen zijn daarom zeker geen overbodige luxe. We hebben daarom een compleet gamma 
elektrische onderdelen uitgezocht van de connector over de bedrading naar de lamp. Ook voor ontsteking zijn we op zoek gegaan 
naar de juiste componenten voor uw oldtimer dit zowel voor 6 als 12 volt.

BEDRADING

ONTSTEKING

ZEKERINGEN

LAMPEN 6V

Alle soorten bedrading verkrijgbaar, dit zowel in 
gevlochten als in dunwandige pvc-kabel ideaal voor 
het aanmaken/herstellen van kabelbomen in oldtimer 
projecten. Verkrijgbaar in verschillende kleuren en 
diameters naargelang de stroomcapaciteit.

Ruim aanbod ontstekingsonderdelen van bobijnen, 
condensators en bedrading plus toebehoren om uw 
oldtimermotor te voorzien van de ideale ontsteking 
op het juiste moment.

Een elektrisch systeem in een oldtimer auto/moto 
is steeds correct afgezekerd; daarvoor ons ruim 
aanbod van zekeringen en zekeringhouders. Dit 
zowel voor steen-, glas- als moderne zekeringen.

Ruim assortiment 6 Volt lampen met verschillende 
fittings om uw oldtimer auto/motorfiets zo origineel 
mogelijk te kunnen verlichten.

BATTERIJ
Alle standaard toebehoren voor hoofdstroomkabels 
van en naar de batterij 6 en 12 Volt.

ALLE ARTIKELEN 
EN PRIJZEN OP
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AUTO / MOTO ELEKTRICITEIT
KITS
GEÏSOLEERDE TERMINAL KIT
Bevat 270 geïsoleerde terminals 
(18 soorten) verpakt in een 
robuuste plastic behuizing met 
verdelers.

BEDRADINGSDOORVOER KIT
Voor paneelgaten van 6,4mm tot 
25,2mm, verpakt in een robuuste 
kunststof koffer met verdelers.

TULE AFDICHTRING KIT
Bevat een selectie van 
180 blancheerringen, voor 
paneelgaten van 6,4mm tot 
22,5mm.

KOGELGEREEDSCHAP (NIET-GEÏSOLEERD)
175 kogels (4,7 mm dia) geschikt voor
het krimpen of solderen in vier 
verschillende draadmaten (0,65 - 
3,00 mm2), samen met 50 enkele en 
25 dubbele kogelconnectoren. 
Geleverd in een robuuste kunststof 
koffer met verdelers.

NIET-GEÏSOLEERDE KLEMMENSTARTSET – BASIS 
Bevat een selectie van niet-
geïsoleerde 6,3mm mes- en 
piggyback klemmen en niet-
geïsoleerde ringklemmen, samen 
met geschikte isolatiehulzen. 
Deze set bevat in totaal 260 stuks. 

NIET-GEÏSOLEERDE KLEMMENSTARTSET - 
PROFFESIONEEL
Deze set bevat een grote keuze aan 
niet-geïsoleerde messen, piggyback, 
ring en 4,7 mm kogelaansluitingen, 
plus isolatiehulzen en kogel-
aansluitingen. 1000 stuks in totaal.

NYLON P-CLIP KIT
Deze set bevat een selectie 
van 240 nylon P-clips variërend 
in grootte van 3,2mm tot 
19,4mm.  

KIT MET MEERDERE AANSLUITINGEN
Deze set bevat een selectie van 70 
paar 6,3mm-blads met meerdere 
stekkerbehuizingen van 1 tot 11 
verschillende manieren. Geleverd 
met 400 klemmen. 

KRIMPKOUS KIT
Deze set bevat 74 stuks krimp-
kousen, in 5 verschillende kleuren 
(geel, rood, blauw, blauw, zwart en 
wit), 7 verschillende diameters (2,4, 
3,2, 4,8, 6,4, 9,5, 12,7 & 19mm - 
voor het krimpen) en twee verschil-
lende lengtes (70 & 200mm). 

SUPERSEAL WATERDICHTE 
CONNECTOR KIT
Een selectie van waterdichte, 
meervoudige stekkerbehuizingen 
van met tot 6 mogelijkheden. 
Geleverd met alle benodigde 
aansluitingen en afdichtingen en 
enkele reserveonderdelen. 

ALLE PRODUCTEN EN PRIJZEN
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LED TECHNOLOGIE

Het gebruik van LED-lampen in plaats van halogeenlampen zorgt voor een veel krachtigere en gelijkmatigere verlichting, terwijl het 
stroomverbruik aanzienlijk wordt verminderd. De levensduur van LED-lampen, geschat tussen 20 & 30000 uur, is veel langer dan 
die van traditionele lampen (2 tot 3000 uur). De keuze om uw voertuig uit te rusten met LED-verlichting is niet alleen een kwestie 
van mode. Het is vooral voor de veiligheid en het visuele comfort op de weg. Het behoud van de mechanische onderdelen van het 
voertuig is ook een doorslaggevend argument om over te schakelen op LED. De ombouw naar LED is omkeerbaar.

Vandaag de dag is het vervangen van halogeen-, xenon- en LED-lampen niet toegestaan volgens de huidige wetgeving. In de 
EU moeten auto-onderdelen worden gecertificeerd volgens de VN/ECE-specificaties voor gebruik op de openbare weg. De 
huidige ECE-certificaten gelden alleen voor halogeen-, xenon- en LED-lampen die in nieuwe voertuigen worden geïnstalleerd: 
Er zijn echter geen specifieke goedkeuringsvoorschriften of beperkingen voor het gebruik van retrofit-ledlampen op particuliere 
wegen.
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MISTLICHT
ACHTERUIT-
RIJLICHT
NUMMERPLAAT

STOP
STANDLICHT
STOP + STADSLICHT
KNIPPERLICHT
STANDLICHT + KNIPPERLICHT

LED BAR COCKPIT
HANDSCHOENKAST
KOFFER

BOORDPLANK
WAARSCHUWING
INSTRUMENTEN

MISTLICHT
KOPLICHTEN

STANDLICHT
KNIPPERLICHT
STANDLICHT + KNIPPERLICHT
DAGLICHT

KOPLICHTEN
KRUISLICHTEN

ZIJLICHT
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40650 € 6,61 € 8,00 40648 € 6,94 € 8,40 40641 € 5,37 € 6,50

40614 € 4,96 € 6,00 40608 € 12,31 € 14,90 40605 € 11,98 € 14,50

40623 € 57,03 € 69,00

40618 € 57,03 € 69,0040653 € 12,81 € 15,50

40630 € 98,35 € 119,0040625 € 57,03 € 69,00

40629 € 65,29 € 79,00 40631 € 90,08 € 109,0040624 € 57,03 € 69,00

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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SHUTTLE LED-LAMP 6V 39MM WARM WIT, 
C5W, C10W

KNIPPERLICHT LED-LAMP 12V 210LM, T10, 
W5W

KNIPPERLICHT LED-LAMP 6A 12V, STOP/
STAND -NEUTRAAL WIT, P21/5w, BAY15D

KNIPPERLICHT LED-LAMP 12V , ORANJE, 
P21w, BA15s

KNIPPERLICHT LED-LAMP 6V, DIMLICHTEN 
PUUR WIT, T4w, BA9s

KNIPPERLICHT LED-LAMP 12V PUUR WIT, 
R5w, BA15s

ACHTERRUIT KNIPPERLICHT LED-LAMP 
6A 12V , 35 CM

KOPLAMPEN H1 4XL LED-LAMP 2500 LM 
- PER PAAR

KNIPPERLICHT STURING RELAIS - 6V TOT 
12V, PREMIUM

Artikel BTW ex. BTW in. Artikel BTW ex. BTW in. Artikel BTW ex. BTW in.

Artikel BTW ex. BTW in. Artikel BTW ex. BTW in. Artikel BTW ex. BTW in.

Artikel BTW ex. BTW in. Artikel BTW ex. BTW in.

Artikel BTW ex. BTW in. Artikel BTW ex. BTW in.Artikel BTW ex. BTW in.

KOPLAMPEN H4 6XL 6V LED 4500 LM - 
PAAR - GROOTLICHT WIT /GEEL

H3 4XL LED-LAMP 2500 LM - PAAR - 
WARM WIT

KOPLAMPEN H4 4XL LUX LED 4700 LM - 
PAAR - GROOTLICHT

Artikel BTW ex. BTW in. Artikel BTW ex. BTW in.Artikel BTW ex. BTW in.

KOPLAMPEN H7 7XL LED 5000 LM - 
PAAR - PUUR WIT

KOPLAMPEN H7 4XL LED-LAMP 2500 LM - 
PER PAAR

HET VOLLEDIG GAMMA OP
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€ 38,80 € 46,95

20536 € 247,89 € 299,95

20338 € 7,40 € 8,95

20334 € 120,662 € 145,95

20336 € 88,39 € 106,95

20337 € 24,75 € 29,95 203392 € 22,27 € 26,95

203390 11 x 13 mm € 7,40 € 8,95

203391 10 x 11 mm € 8,22 € 9,95

20333 € 66,07 € 79,95

203393-05 Male € 11,16 € 13,50

203394-05 Female € 14,01 € 16,95

20394 € 17,31 € 20,95

20385 € 33,02 € 39,95 20489 € 61,94 € 74,95 20499 € 22,27 € 26,95

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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Artikel BTW ex. BTW incl.

20330

FELSAPPARAATSET VOOR 
REMLEIDINGEN 4,75/5/6 MM

Artikel BTW ex. BTW incl.

MINI BUIZENSNIJDER Ø 3-16MM
Snijdt buizen zonder schade of bramen 
aan de randen.

Artikel BTW ex. BTW incl.

HANDBEDIENDE 
REMONTLUCHTER
2-Liter remontluchter 
onmisbaar bij het ontluchten 
als je alleen bent.

Artikel BTW ex. BTW incl.

REMLEIDING FELSGEREEDSCHAP
Kan gebruikt worden met de leiding terwijl 
ze vast op het voertuig zit. 

Artikel BTW ex. BTW incl.

REMLEIDINGBUIGER
Voor het buigen van buizen met met 3 
maten: 3, 4 en 6mm.

Artikel BTW ex. BTW incl.

KOPEREN BUIS 3/16” x 25FT
Rol 25 ft. (7,62m). 
Zacht gegloeid 22 Gauge.

Artikel BTW ex. BTW incl.

Artikel Specificaties BTW ex. BTW incl.

EEZIBLEED REMMEN-
ONTLUCHTER
Maakt het mogelijk om met 
1 persoon rem- en 
koppelingssystemen te 
ontluchten.

PNEUMATISCHE REMMEN / 
KOPPELING ONTLUCHTER
Trekt vocht uit de 
ontluchtingsnippel in de 
tank.

Artikel BTW ex. BTW incl.

SLEUTELS VOOR REMLEIDING - HEX
Remsysteem sleutel voor een verscheidenheid van moderne 
voertuigen.

Artikel Specificaties BTW ex. BTW incl.

REMNIPPEL KORT 10 X 1.0 MM - 5 STUKS
- 10 mm diameter x 1,0 mm draad
- Voor gebruik met 3/16” leiding

ONTROEST GEREEDSCHAP VOOR 
REMLEIDINGEN
De tool heeft 3 diamanten voor het schra-
pen van de buis.

Artikel BTW ex. BTW incl.

HERSTELKIT SCRHOEFDRAAD 
WIELBOUTEN
Groottes: M12 x 1.25 / 
M12 x 1.5 / M14 x 1,5. 
Met 10 vervangende 
pakkingen.

Artikel BTW ex. BTW incl. Artikel BTW ex. BTW incl.

SPREIDGEREEDSCHAP 
TROMMELREMSCHOEN

Artikel BTW ex. BTW incl.

EXTERN ONTBRAAM-
AFSCHUINGEREEDSCHAP 
3-19MM
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20340 € 90,87 € 109,95

20341 € 54,50 € 65,95

20342 € 189,26 € 229,00

20343 € 82,60 € 99,95

2 3 41

20344 € 413,18 € 499,95

20458 € 66,07 € 79,95 20459 € 66,07 € 79,95 20460 € 37,15 € 44,95

20461 € 62,77 € 75,95 20462 € 82,60 € 99,95 20463 € 247,89 € 299,95

20524 € 37,15 € 44,95 20530 € 156,98 € 189,95 20529 € 330,57 € 399,95

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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Artikel Omschrijving BTW ex. BTW incl.

1. Uitlijnplaat

2. Camber meetinstrument

3. Magnetisch meetinstrument Camber en Castor

4. Camber meet hulpstuk

TRAKRITE UITLIJNPLAAT
Met de TRAKRITE uitlijnplaat kunt u zeer gemak-
kelijk de wieluitlijning van een voertuig controleren 
en aanpassen.

REGELPLAAT (2 STUKS)
Draaitafels voor het controleren van de uitlijning op  moderne voertuigen. Gebruik in combi-
natie met Gunson Trakrite Kpi en Caster gauge. 
- Gebruik in combinatie met 77099 Trakrite KPi en Caster gauge
- Bereik +/- 45°
- Borgpennen geleverd voor het gebruik alvorens het voertuig op de tafels te rijden
- Maximale belasting 1360kgs per paar. Diameter van de draaicirkel 340mm Artikel BTW ex. BTW incl.

MICROLAGERTREKKER

Artikel BTW ex. BTW incl.

LAGERTREKKERSET

Artikel BTW ex. BTW incl.

TANDWIELTREKKER - 100 MM 
2 & 3 ARMEN OMKEERBAAR

Artikel BTW ex. BTW incl.

TANDWIELTREKKER - 150 MM  
2 & 3 ARMEN OMKEERBAAR

Artikel BTW ex. BTW incl.

LAGERTREKKER - LANG
240 MM

Artikel BTW ex. BTW incl.

TREKKERSET VOOR INWENDIGE 
LAGERS

Artikel BTW ex. BTW incl.

SUCTION SYRINGE
Deze suction syringe is ideaal voor het 
verwijderen van olie, water en andere 
niet corrosieve 
vloeistoffen 
(inclusief rem olie)

Artikel BTW ex. BTW incl.

LASER VULAPPARAAT VOOR 
TRANSMISSIE OLIE MET 8 
KOPPELSTUKKEN 
3 LITER

Artikel BTW ex. BTW incl.

VERSNELLINGSBAK 
OLIE VULPOMP
7 LITER

Artikel BTW ex. BTW incl.
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20374 € 28,88 € 34,95 20375 € 8,67 € 10,50 20376 € 9,88 € 11,95

20388 € 6,57 € 7,95

20395-1 M15 X 1.5 € 32,19 € 38,95

20395-2 M17 X 1.5 € 32,19 € 38,95

20372 € 11,53 € 13,95

20370 € 26,86 € 32,50

20371 Flexi 330mm € 8,22 € 9,95

20398 € 19,42 € 23,5020383 € 49,55 € 59,95

€ 74,34 € 89,95 20322 € 247,89 € 299,95 20525 € 29,71 € 35,95

20405 € 34,67 € 41,95 20467 € 95,00 € 114,95

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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OLIEFILTER SLEUTEL
Ø 65-120 MM

Artikel BTW ex. BTW incl.

OLIEFILTER SLEUTEL 
< Ø 120 MM

Artikel BTW ex. BTW incl. Artikel BTW ex. BTW incl.

OLIEFILTER SLEUTEL 
< Ø 125 MM

REINIGINGSBORSTEL VOOR 
ACCUPOLEN

Artikel BTW ex. BTW incl.

Artikel Specificaties BTW ex. BTW incl.

OLIEKARTER HERSTELKIT
Gebruik op olie carters M15/M17 met 
een beschadigde draad. Inclusief 1 
cartervijsbehuizing en 12 koperen 
rondellen. 

Artikel BTW ex. BTW incl.

AANZUIGGEREEDSCHAP VOOR 
DIESELPOMP
Voor het aanzuigen van de meeste 
dieselpompen.

Artikel Specificaties BTW ex. BTW incl.

VETPOMP - 500CC
Dit hogedruk vetpistool werkt op 8000 psi 
en heeft een verbeterde plunjer voor volle-
dige vetverwijdering voor zowel cartridge en 
bulk vetlading. Werkt met 400cc cartridges.

Artikel BTW ex. BTW incl.

DIAMOND TERMINAL REINIGINGS 
SET - 3 ST 
Reinigt mannelijke en 
vrouwelijke 
connectoren. 

REINIGINGSGEREEDSCHAP 
VOOR BOUTEN
Voorzien van een 1/2” 
adapter en 6 borstels: 
12, 13, 14, 16, 
22 en 28 mm.

Artikel BTW ex. BTW incl.

Artikel BTW ex. BTW incl.

20320

STROBOSCOOP
Met vervroegingsfunctie tot 60° en 
Xenon lamp.

Artikel BTW ex. BTW incl.

SUPASTROBE
Professionele “Heavy Duty” stro-
boscooplamp met 
vervroegings-
functie.

Artikel BTW ex. BTW incl.

CARBALANCER
De balancer meet en 
geeft de luchtstroom 
zeer eenvoudig en 
nauwkeurig aan.

Artikel BTW ex. BTW incl.

MANOMETER TESTER
Geschikt voor elk type benzinemotor.

VACUUM PUMP

Artikel BTW ex. BTW incl.
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20400 1/2”D 42Nm<210Nm € 77,64 € 93,95

20401 3/8”D 20Nm<110Nm € 66,07 € 79,95

20391 € 35,50 € 42,95

20384 € 9,05 € 10,9520389 € 57,81 € 69,95

20359 € 11,98 € 14,50 20390 € 21,07 € 25,50 20360 € 70,21 € 84,95

20378 € 8,22 € 9,95 20377 € 20,62 € 24,95

20393 € 23,55 € 28,50

20469 € 33,02 € 39,9520468 € 28,88 € 34,95 20457 € 16,49 € 19,95

20472 No. 2 - 12 / 16 mm € 14,01 € 16,95

20473 No. 3 - 12 / 16 mm € 18,14 € 21,95

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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Artikel Specificaties BTW ex. BTW incl.

MOMENTSLEUTEL
Gekalibreerd in newtonmeter en een tweede schaal 
Meter|kilogram. Met ijkcertificaat en inschrijvingsformulier.

HEFGEREEDSCHAP VOOR 
KLEPVEREN
C-vormig hulpmiddel om van bovenaf te 
kunnen de klepveren te 
kunnen monteren 
of de-monteren.

Artikel BTW ex. BTW incl.

BORSTELSET REINIGEN MOTOR
4 Borstels met een lengte van 300 mm. 
Maten: 4mm, 6mm, 11mm, 16mm. 

Artikel BTW ex. BTW incl.

VOOR HET HONEN 
EN WEGNEMEN VAN 
CYLINDERAANSLAG
Haalbare diameter 50-180mm.

Artikel BTW ex. BTW incl.

GUNSON KLEPPENSLIJPERS
Een paar kleppenslijpers met 4 
verschillende zuignappen: 
16, 20, 29 en 35 mm.

Artikel BTW ex. BTW incl.

KLEPPENSLIJPERS MET 
RODEERPASTA
2 Kleppenslijpers 
210 en 230mm,
4 zuignappen
16/20/29/35mm. 
Rodeerpasta 110g
(fijn en grof). 

Artikel BTW ex. BTW incl.

KLEPPEN-SLIJPER VOOR 
BOORMACHINE
De EEZILAP kleppenslijper maakt 
het roderen van de 
kleppen mogelijk in 
enkele seconden.

Artikel BTW ex. BTW incl.

GEREEDSCHAP INSTALLATIE 
VAN ZUIGERRINGEN
Voor zuigerveren met een grootte van 
1,2 - 6,3mm.

Artikel BTW ex. BTW incl.

KLEMBAND COMPRESSOR 
VOOR ZUIGERS
Noodzakelijk voor de installatie
van de zuigers in het 
cilinderblok.

Artikel BTW ex. BTW incl.

O-RINGEN VERWIJDER KIT 4 ST.
Specifiek ontwerp van de punt om 
pakkingen en O-ringen te verwijderen.
Recht en gebogen.
140 en 245 mm.

Artikel BTW ex. BTW incl.

SCHRAPERSET - OMGEKEERD / 
OFFSET

Artikel BTW ex. BTW incl.

ZUIGERRINGGROEFREINIGER

Artikel BTW ex. BTW incl.

HAAK GEREEDSCHAPSSET MET 
MAGNETISCHE KOP

Artikel BTW ex. BTW incl.

Artikel Specificaties BTW ex. BTW incl.

MOERENSPLIJTER 
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20379 € 12,36 € 14,95

20402 € 41,28 € 49,95

20403 € 49,55 € 59,95

20407 € 18,97 € 22,95 20380 € 13,18 € 15,95

20464 € 27,23 € 32,95

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.

Het gamma van GUNSON en LASER breidt maandelijks uit. Daarom staan niet alle gereedschappen in deze catalogus. 
Check onze website of kom ze bekijken in onze showroom.
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Artikel BTW ex. BTW incl.

Artikel BTW ex. BTW incl.

Artikel BTW ex. BTW incl.

Artikel BTW ex. BTW incl. Artikel BTW ex. BTW incl.

Artikel BTW ex. BTW incl.

SCHROEFVERWIJDERINGSSET  
6-DELIG
6 maten: M3 / 6, M6 / 8,
M8 / 11, M11 / 
14, M14 / 18, M18 / 25

TAPEINDETREKKER 1/2”D
Voor tappen/ bouten 6 -12 mm. 

TAPPEN SET 23 PCS - 
WHITWORTH
Geschikt voor oude Engelse auto’s en 
motorfietsen. 

VERWIJDERTOOL VOOR 
RUITENWISSERARM 
Geschikt voor conische 
bevestigingssystemen. 

VOORRUIT INSTALLATIE 
GEREEDSCHAP SET
Gereedschappen voor een standaard 
montage van een 
voorruit. 

VEELZIJDIGE OLIE-
OVERDRACHTSPUIT 200 CC
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200911 € 7,40 € 8,95 200912 € 20,62 € 24,50

200913 € 23,10 € 27,95 200919 € 20,62 € 24,95

200921 € 103,31 € 125,00 200922 € 45,45 € 55,00

200040 € 90,08 € 109,00 200041 € 61,98 € 75,00

200042 € 119,83 € 145,00 200043 € 57,02 € 69,00

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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TERUGSTEL TOOL REMTANG ZUIGERS KLEPVEERTANG BOVENLIGGENDE KLEPPEN

10-DELIG REMLEIDING 
FELSGEREEDSCHAP 

COMPRESSIE TESTER KIT - 14/18MM

VACUÜM 
SYNCRONISATIEKIT 
CARBURATORS 
4 STUKS

TESTKIT VOOR 
BRANDSTOF 
INJECTIEDRUK

HAMER EN TOOL 
SET 10 STUKS

LAGER / TREKKER SET

45 DELIGE 
KRACHTDOPPEN 
SET UIT CHROOM-
MOLYBDEEN

102 DELIGE TORX/
BITS SET UIT CHROOM-
VANADIUM

Artikel BTW ex. BTW incl. Artikel BTW ex. BTW incl.

Artikel BTW ex. BTW incl. Artikel BTW ex. BTW incl.

Artikel BTW ex. BTW incl. Artikel BTW ex. BTW incl.

Artikel BTW ex. BTW incl. Artikel BTW ex. BTW incl.

Artikel BTW ex. BTW incl. Artikel BTW ex. BTW incl.
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200916 € 18,18 € 22,00

200923 € 61,98 € 75,00200920 € 20,66 € 25,00

200910 € 4,09 € 4,95 200914 € 7,85 € 9,50 200915 € 16,12 € 19,50

200917 € 16,49 € 19,95 200918 € 15,66 € 18,95

200924 € 40,91 € 49,50

200926 € 33,02 € 39,95200925 € 20,62 € 24,95 200927 € 49,17 € 59,50

40500 € 409,09 € 495,00

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.

G
A

R
A

G
EU

IT
R

U
ST

IN
G

Artikel BTW ex. BTW incl.

Artikel BTW ex. BTW incl.Artikel BTW ex. BTW incl.

Artikel BTW ex. BTW incl. Artikel BTW ex. BTW incl. Artikel BTW ex. BTW incl.

Artikel BTW ex. BTW incl. Artikel BTW ex. BTW incl.

Artikel BTW ex. BTW incl.

Artikel BTW ex. BTW incl.Artikel BTW ex. BTW incl. Artikel BTW ex. BTW incl.

DRAAGBARE INDUCTIE VERWARMER
Mobiele inductieverwarmer voor een snelle 
warmteafgifte. Installeer de juiste spoel en 
plaats hem over of rond ferrometaal. Ideaal voor 
het losmaken van hardnekkige en vastzittende 
bevestigingen.
 
Spanning: 230V
Stroom: 10A
Maximaal vermogen: 1500 W
Temperatuur instrumentbescherming: 120° C
Afmetingen: toestel: 296 x 110 x 167,5 mm
Netto gewicht: 4,9kg

INTERIEUR DEMONTAGESET 
4 DELIG

CARDANHOESSPREIDER 
PNEUMATISCH BEDIEND

UITLAATBUIS EXPANDER

FLEXIBELE SLANGKLEM SET 
3 STUKS

INTERIEUR DEMONTAGESET 
5 DELIG

INTERIEUR DEMONTAGESET 
11 DELIG

LAGER- POELIETREKKER 75MM LAGER- POELIETREKKER 100 MM

SET AUTO-OPRIJPLATEN LAGE 
STIJGINGSHOEK
700 X 400 X 80
2 STUKS

BLINDKLINKMOERTANG M3-M12WIELMOER DOPSLEUTELSET 1/2” 
5 DELIG

OPLAADBAAR WERKLICHT 
VOOR MOTORKAP 120 LEDS

Artikel BTW ex. BTW incl.
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20220
€ 144,63

€ 175,00

13049 13051

140mm 160mm

12 12

€ 16,49 € 17,31

€ 19,95 € 20,95

13046

200mm

5

€ 16,12

€ 19,50

13047

100mm

6

€ 19,01

€ 23,00

13048 13050

140mm 160mm

6 6

€ 9,88 € 10,70

€ 11,95 € 12,95

Premium Quality

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.

G
A

R
A

G
EU

ITR
U

STIN
G

LEIDING RECHTZETTER

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Toestel ontwikkeld voor het rechten van remleiding en rechten van opgerolde 
buizen. Geschikt voor groottes van 3/16” mm tot 1,2“.
Voor recht maken van de meeste (rem)leidingen van zacht metaal, koper en 
roestvrij-staal .

INGENIEUR VIJLEN - SET 200 MMNAALDVIJLEN SET 140 MM / 160 MM

Artikel

Lengte

Aantal

BTW ex.

BTW incl.

Artikel

Lengte

Aantal

BTW ex.

BTW incl.

Artikel

Lengte

Aantal

BTW ex.

BTW incl.

Naaldvijlen in een set van 
6 stuks met een lengte van 
140 mm of 160 mm. Het zijn 
de ideale vijlen voor uw fijne 
vijlwerk. 

Naaldvijlen in een set van 12 
stuks met een lengte van 140 
mm of 160 mm. Zo kan u nog 
accurater vijlen. Ideaal voor het 
fijne vijlwerk.

Deze set ingenieur vijlen 
bestaat uit 5 stuks en hebben 
elk een lengte van 200mm. Ze 
zijn uitgerust met een houten 
handgreep en worden geleverd 
in een opbergzakje. Het zijn de 
perfecte metaalvijlen.

De sleutel vijlen set bestaat uit 
6 stuks en hebben een lengte 
van 100 mm. Ze zijn uitgerust 
met een kunststof handgreep. 
Ze zijn dus Ideaal voor fijn 
vijlwerk. Deze vijlen worden 
geleverd is een opbergzakje.

SLEUTEL VIJLEN - SET 100 MM

VIJLEN

NAALDVIJLEN SET 140 MM / 160 MM

Artikel

Lengte

Aantal

BTW ex.

BTW incl.
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200000 M5 X 0,8 bus wires 10 € 5,37 € 6,50 

200001 M6 X 1,0 bus wires 10 € 6,20 € 7,50 

200002 M8 X 1,23 bus wires 10 € 11,16 € 13,50 

200003 M10 X 1,5 bus wires 10 € 13,64 € 16,50

200004 M12 X 1,75 bus wires 10 € 24,25 € 24,50

200009
€ 54,50

€ 65,95

200022
€ 32,60

€ 39,45

200023
€ 81,82

€ 99,00

200019
€ 5,95

€ 7,20

200018
€ 14,01

€ 16,95

200018

200019

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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DRAADTAP

TAPKRUK MET RATEL M3 TOT M10

Artikel Aantal BTW ex. BTW incl.

SCHROEFDRAAD REPARATIE SET 130-DELIG

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

5 Draadtappen
5 Spiraalboren
5 Montage hulpstukken
5 Tappenbrekers
1 inbussleutel
25 Draadbussen M5 x 0.8 x 6.7mm
25 Draadbussen M6 x 1.0 x 8.0mm
25 Draadbussen M8 x 1.25 x 10.8mm
25 Draadbussen M10 x 1.5 x 13.5mm
10 Draadbussen M12 x 1.75 x 16.3mm

BUS WIRES

INCH TAP EN DIE SET 28-DELIG

METRISCHE TAP EN DIE SET 110-DELIG

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Draadkussen  M2 tot M18  35 stuks
Draad tap M2 tot M18  35 stuks
2 Wringstaven voor draadtap
2 Snijplaathouders.

Inch 6/32, 8/32, 10/24, 1/4,  5/16, 3/8, 7/16 ½

Draadtap houder met ratel, geschikt voor tappen 
van M3 tot M10 of voor Inch maten 1/8” tot 3/8”.
200019: lengte 90mm
200018: lengte 250mm
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8585-P-01
1 T
240~360 cm
240 cm
220 x 7,5 x 12 cm
249 x 120 x 262 cm 
128 Kg
€ 495,04

€ 599,00

8585-TJ5-ADAPT
500 Kg
€ 49,55

€ 59,95 € 139,67

€ 169,00

€ 197,52

€ 239,00

Q
U

IC
K

 L
IF

T

8584-31 560 Kg 12 Kg € 41,28 € 49,95

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.

MOBIELE HIJSPORTAAL 1T
Hijsportaal voor hefoplossingen. Mobiel en licht om te verplaatsen.

Artikel
Capaciteit
Werkingshoogte
Binnenlengte
Afmetingen bovenbalk (i-profiel)
Afmetingen L x B x H
Gewicht
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

VERSNELLINGSBAK KRIK

Steun met 4 armen. Verchroomde zuiger, 
4 zwenkwielen, snelzak-mechanisme via 
handventiel, bediening van de zuiger via 
het pedaal. de QL-versie heeft ook een 
snel-lift functie.

Artikel
Capaciteit
Min. hoogte
Max. hoogte
Quick lift functie
Wielen
Gewicht
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

8585-TJ-5
500 Kg
112,5 cm
194 cm
-
Ijzer
30,5 Kg

8585-TJ-5-QL
500 Kg
117,5 cm
198,5 cm
Ja
Nylon
32,5 Kg

OPTIE VOOR 
VERSNELLINGSBAK KRIK

Artikel
Capaciteit
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
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G

Toebehoren niet 
inbegrepen.

Karretje om een motor te verplaatsen.
Breedte: 51 cm x Lengte: 78 cm
Hoogte van de grond: 10 cm
Aanpasbaar tussen 2-37 cm breed en 
10-52 cm lang.

Artikel Cap. Gewicht BTW ex. BTW incl.

MOTORBLOK CRADDLE 560 KG
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8585-06 900 Kg 35 Kg € 98,35 € 119,00

8585-MS-3 300 Kg 17 Kg € 65,29 € 79,00

8585-05-C 400 Kg 23 Kg € 57,81 € 69,95

8585-06-C 900 Kg 42 Kg € 131,40 € 159,00 8585-09-HD 900 Kg 66 Kg € 238,85 € 289,00

8585-MS-5 500 Kg 20 Kg € 81,82 € 99,00

8599-00
150 Kg
70 x 45 cm
23 cm / 72 cm
€ 205,79

€ 249,00

8598-XH
300 Kg
82 x 52 cm
23 cm / 127 cm
€ 412,40

€ 499,00

8597-00
500 Kg
82 x 52 cm
27 cm / 78 cm
€ 329,75

€ 399,00

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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MOTORBLOK STANDAARD
400 KG

MOTORDRAGER 300 KG

Deze motormontagesteun wordt gebruikt voor het monteren en demonteren van motoren. De 4 universele bevestigingsbeugels zijn 
regelbaar en kunnen 360° geroteerd worden.

Met 4 houders die regelbaar zijn en 
360° geroteerd kunnen worden.

Met 4 houders die regelbaar zijn 
en 360° gedraaid kunnen worden.

Artikel Cap. Gewicht BTW ex. BTW incl.

• Brug instelbaar van 1020 mm tot 1700 mm.
• Incl verstelbare ophanghaak (Spillengte: 460 mm).
• Voorzien van ketting met lengte 900 mm.

Artikel Cap. Gewicht BTW ex. BTW incl.

• Spillengte : 330 mm. Brug instelbaar van 750 mm tot 1500 mm.
• 2 Verstelbare ophanghaken
• Voorzien van een ketting met lengte 900 mm.

Artikel Cap. Gewicht BTW ex. BTW incl.

Artikel Cap. Gewicht BTW ex. BTW incl.

OPVOUWBARE VERSIE HEAVY DUTY

Deze motorsteun wordt gebruikt voor het 
monteren en demonteren van motorblok-
ken. Vooraan uitgerust met 2 draaibare 
wielen. De houder is roteerbaar met een 
hendel, op die manier kan u eenvoudig 
uw motorblok 360° roteren.

Artikel Cap. Gewicht BTW ex. BTW incl.

MOTORBLOK STANDAARD 900 KG

MOTORDRAGER 500 KG

MOTORBLOK STANDAARD 
900 KG HEAVY DUTY

Artikel Cap. Gewicht BTW ex. BTW incl.

HYDRAULISCHE HEFTAFEL
Deze mobiele heftafels zijn een praktisch 
en ergonomisch hulpmiddel de meeste 
service werkplaatsen bij het heffen en 
verplaatsen van zware lasten tot 500 kg. De 
standaarduitrusting omvat 4 wielen, waarvan 
2 zwenkwielen met rem, sterke duwbeugel 
en stalen afgerond plateau. Met een 
hydraulische voetpomp worden de goederen 
op de optimale werkhoogte gebracht.

Artikel
Capaciteit
Afmetingen platform
Min. / Max hoogte
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Met 4 houders die regelbaar zijn 
en 360° gedraaid kunnen worden.

MOTORBLOK STANDAARD
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8585-L-750 750 Kg 35 cm 5 Kg € 27,27 € 33,00

8585-L-1500 1500 Kg 42 cm 5 Kg € 31,40 € 38,00

8585-01 1 T 82 cm 226 cm 65 Kg 145 cm € 180,99 € 219,00

8585-02 2 T 93 cm 257 cm 85 Kg 149 cm € 205,79 € 249,00

8585-01-PL 1 T 84 cm 220 cm 110 Kg 161 cm € 495,04 € 599,00

8585-01 - - - 48 cm 56 cm 65 cm 75 cm

8585-02 - 64 cm 82 cm 100 cm - 117 cm -

8585-01-PL - - - 100 cm 131 cm - -

8585-01 8585-02

8585-01-PL

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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WERKPLAATSKRANEN

GEWICHTSVERDELER - POSITIONEERDER

Verrijdbare heftakels, geschikt voor het snel en eenvoudig heffen en verplaatsen van ladingen. Robuuste en stabiele constructie 
uitgerust met een hydraulische handpomp. De telescopische arm is in 4 verschillende standen in te stellen. De ketting en haak zijn 
inbegrepen. In optie is er een gewichtsverdeler beschikbaar.

Dit is een ideaal hulpstuk voor de motorkraan, maakt het wisselen van 
motoren snel en éénvoudig. In de breedte verstelbaar, door middel van 
een wormwiel met handvat. Inclusief een bevestigingsoog en 2 kettingen 
van 38 cm.

Artikel Cap. Max. lengte Gewicht BTW ex. BTW incl.

De 1-Ton (art. 8585-01) 
en 2-Ton (art. 8585-02) 
kranen zijn opvouwbaar 
en kunnen na gebruik 
ruimtebesparend 
opgeborgen worden.

Bij deze werkplaatskraan kan u eenvoudig een standaard pallet 
inschuiven. (Pallet niet inbegrepen).

WERKPLAATSKRAAN PARALLEL 1T

Artikel Max. 
cap.

Tussen
wielen

Max. 
hoogte arm

Gewicht Opvouw-
baar

Hoogte
toestel

BTW ex. BTW incl.

Ja

Ja

Nee

Hefvermogen volgens inrijdiepte
Artikel 3 Ton 2 Ton 1,5 Ton 1 Ton 0,75 Ton 0,5 Ton 0,25 Ton
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8586-40T-C
40 T
655 mm
0-1040 mm
130 x 80 x 191 cm
215 Kg
€ 946,28

€ 1145,00

8586-10T-C
10 T
336 mm
110-364 mm
57 x 49,5 x 106 cm
56 Kg
€ 268,60

€ 325,00

8586-20T-C
20 T
542 mm
29-989 mm
74 x 70 x 179 cm
110 Kg
€ 387,60

€ 469,00

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.

HYDRAULISCHE PERSEN MET MANOMETER
Deze modellen beschikken over een manometer dewelke continu de druk aanduidt. Een hydraulische handbediende pomp 
drijft de hydraulische cilinder aan. Hierdoor is minder manuele kracht vereist bij hoge tonnages. De terugkeer van de cilinder 
gebeurt handmatig via het losventiel bevestigd aan de pomp. Extra bescherming door overdrukventiel. De werktafel is in de 
hoogte verstelbaar en er is een persplaat meegeleverd.

HYDRAULISCHE / PNEUMATISCHE PERS MET MANOMETER
Deze 40 Ton-pers heeft een hydraulische/pneumatische bediening. Via de manometer kunt u 
precies volgen welke kracht uitgeoefend wordt. De terugkeer van de cilinder gebeurt via het 
losventiel bevestigd aan de pomp. Extra beschermd door overdrukventiel. De werktafel is in de 
hoogte verstelbaar (8 posities)

Artikel
Capaciteit
Werkbreedte
Werkhoogte
Afmetingen B x D x H
Gewicht
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
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Artikel
Capaciteit
Werkbreedte
Werkhoogte
Afmetingen B x D x H
Gewicht
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Artikel
Capaciteit
Werkbreedte
Werkhoogte
Afmetingen B x D x H
Gewicht
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
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2 T 10 25 50 mm

3 T 12 25 60 mm

8 T 16 25 60 mm

12 T 18 25 85 mm

14 T 20 25 85 mm

16 T 22 25 85 mm

18 T 25 25 110 mm

20 T 30 25 110 mm

8586-PP
8
€ 63,59

€ 76,95

8586-15T-HD-C
15 T
500 mm
157 - 457 mm
66,5 x 27 x 101 cm
72 Kg
€ 486,78

€ 589,00

8586-20T-HD-C
20 T
510 mm
35 - 1230 mm
73,5 x 56 x 164 cm
112 Kg
€ 701,65

€ 849,00

8586-30T-HD-C
30 T
535 mm
151 - 1031 mm
80 x 70 x 184 cm
167 Kg
€ 990,91

€ 1199,00

8586-50T-HD-C
50 T
730 mm
68 - 1048 mm
98 x 32 x 212 cm
300 Kg
€ 1900,00

€ 2299,00

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.

SET VAN 8 DRUKSTUKKEN
Enkel geschikt voor
8586-10T-C, 8586-12T-C, 8586-20T-C
8586-15T-HD-C, 8586-20T-HD-C, 8586-30T-HD-C
8586-40T-C, 8586-50T-HD-C
Geleverd met snelkoppeling.

HYDRAULISCHE PERS MET MANUELE / VOETBEDIENDE POMP
Professionele hydraulische pers met manometer, zeer stabiel,  gelaste constructie en robuust frame met gaten voor de 
hoogteregeling  van de perstafel. De zuiger heeft een versnelde debiet en automatische terugkeer. De drukopbouw gebeurt door 
middel van de pomphendel:  handmatig of voetbediend

Cap. ø A
(mm)

ø B
(mm)

Lengte

Artikel
Aantal
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
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Artikel
Capaciteit
Werkbreedte
Werkhoogte
Afmetingen B x D x H
Gewicht
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Artikel
Capaciteit
Werkbreedte
Werkhoogte
Afmetingen B x D x H
Gewicht
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Artikel
Capaciteit
Werkbreedte
Werkhoogte
Afmetingen B x D x H
Gewicht
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Artikel
Capaciteit
Werkbreedte
Werkhoogte
Afmetingen B x D x H
Gewicht
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
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219 220

221 222/223

226/227

8595-SM-X 8594-00-X

8594-LG-X 8593-LP / 8593-XL-P

8596-HD-E

228

8593-QD-P

229

8596-HD-E / 8596-HD-E-XL

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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DE JUISTE MOTORLIFT VOOR ELK TYPE MOTO

Blz. Blz.

Blz. Blz.

Blz.

Blz.

TOEBEHOREN

Blz.
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151

69
33

€ 354,55

€ 429,00

€ 65,25

€ 78,95

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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Deze motorlift is ontworpen voor het comfortabel werken aan 
kleinere en lichte motorfietsen tot 360 kg en heeft een werkhoogte 
van 78 cm. Het platform 
zonder oprijplaat is 135 
cm lang en daarmee enkel 
geschikt voor motoren 
met een centrale voet, 
zodoende het achterwiel 
in het ijle hangt na het 
afnemen van de oprijplaat. 
2 Pedalen besturen het 
stijgen en dalen van de 
motorlift.

Artikel
Hefcapaciteit
Platform
Minimum hoogte
Maximum hoogte
Bediening
Gewicht
Afmetingen verpakking

Aanbevolen voor

Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

8595-SM-X
360 Kg
135 x 49 cm (220 x 49 incl. platform)
20,5 cm
80 cm
Hydraulisch
115 Kg

Praktisch toebehoren voor 
allerlei werken aan uw 
motorfiets.  
Te plaatsen onderaan de 
kader van de motor. 

AANBEVOLEN OPTIE
8590-01-B

Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Voorwielklem in V met 
rubber. Grote wielklem 
voor het vastzetten van het 
voorwiel

2 Verstelvoeten
om de tafel vast te zetten

4 Sjorhaken om uw moto 
vast te binden

MOTORHEFTAFEL 135 x 49 cm
8595-SM-X
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214

63
31

€ 445,46

€ 539,00

€ 65,25

€ 78,95

€ 65,25

€ 78,95

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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Deze motorheftafel is speciaal ontworpen voor het comfortabel 
werken aan moto’s tot 450 kg en heeft een beter verantwoorde 
werkhoogte. Het platform laat u toe te werken met alle gereedschap 
in handbereik. De motorheftafel heeft een 
stevige constructie en 
is voorzien van een 
oprijplaat, wielklem en 
uitneembare plaat voor 
het sleutelen aan het 
achterwiel. 2 pedalen 
besturen het stijgen en 
dalen van de motorlift.

Artikel
Hefcapaciteit
Platform
Minimum hoogte
Maximum hoogte
Bediening
Gewicht
Afmetingen verpakking

Aanbevolen voor

Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

8594-00-X
450 Kg
206 x 55 cm
17 cm
80 cm
Hydraulisch
148 Kg

Praktisch toebehoren voor 
allerlei werken aan uw 
motorfiets.  
Te plaatsen onderaan de 
kader van de motor. 

AANBEVOLEN OPTIE
8590-01-B

Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

AANBEVOLEN OPTIE
8590-01

Te positioneren onderaan de 
kader van de motor. Heffen 
met behulp van sleutel.

Voorwielklem in V met 
rubber voor het vastzetten 
van het voorwiel.

Eenvoudige hydraulische 
bediening:
veiligheidsventiel tegen 
overbelasting, pedaal 
voor heffen, pedaal voor 
dalen met gecontroleerde 
snelheid. Inclusief reserve 
dichtingsset.

Uitneembare achterplaat
voor werken aan achterwiel.

MOTORHEFTAFEL 206 x 55 cm
8594-00-X
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€ 461,98

€ 559,00

€ 65,25

€ 78,95

€ 65,25

€ 78,95

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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Brede en lange tafel voor de meest gangbare motoren. Deze 
motorheftafel is speciaal ontworpen voor het comfortabel 
werken aan moto’s tot 450 kg en heeft een beter verantwoorde 
werkhoogte, met voldoende plaats voor alle handgereedschappen 
& wisselstukken. De 
motorheftafel heeft een 
stevige constructie en 
is voorzien van een 
oprijplaat, wielklem en 
uitneembare plaat voor 
het sleutelen aan het 
achterwiel. 2 pedalen 
besturen het stijgen en 
dalen van de motorlift.

Artikel
Hefcapaciteit
Platform
Minimum hoogte
Maximum hoogte
Bediening
Gewicht
Afmetingen verpakking

Aanbevolen voor

Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

8594-LG-X
450 Kg
220 x 70 cm
17 cm
80 cm
Hydraulisch
158 Kg

Praktisch toebehoren voor 
allerlei werken aan uw 
motorfiets.  
Te plaatsen onderaan de 
kader van de motor. 

AANBEVOLEN OPTIE
8590-01-B

Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

AANBEVOLEN OPTIE
8590-01

Te positioneren onderaan de 
kader van de motor. Heffen 
met behulp van sleutel.

Veiligheid: vergrendeling

MOTORHEFTAFEL 220 x 70 cm
8594-LG-X

Eenvoudige hydraulische 
bediening:
veiligheidsventiel tegen 
overbelasting, pedaal 
voor heffen, pedaal voor 
dalen met gecontroleerde 
snelheid. Inclusief reserve 
dichtingsset.

Uitneembare achterplaat
voor werken aan achterwiel.
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€ 776,03

€ 939,00

€ 65,25

€ 78,95

€ 65,25

€ 78,95

€ 221,31

€ 269,00

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.

M
O

TO
R

U
IT

R
U

ST
IN

G

Deze pneumatische motorheftafel heeft door zijn uiterst stevige 
constructie een uitzonderlijk hoog draagvermogen van 700 kg. 
Voorzien van een oprijplaat, grote wielklem en uitneembare 
plaat voor het sleutelen aan het achterwiel. Motorheftafels zijn 
speciaal ontworpen voor 
het comfortabel werken aan 
rijtuigen en hebben een 
nog beter verantwoorde 
werkhoogte. Deze lift heeft 
een externe pomp met 2 
pedalen voor het stijgen en 
het dalen van de motorlift.

Artikel
Hefcapaciteit
Platform
Minimum hoogte
Maximum hoogte
Bediening
Gewicht
Afmetingen verpakking

Aanbevolen voor

Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

8593-LP
700 Kg
200 x 71 cm
18,5 cm
82 cm
Hydraulisch/Pneumatisch
248 Kg

Praktisch toebehoren voor 
allerlei werken aan uw 
motorfiets.  
Te plaatsen onderaan de 
kader van de motor. 

AANBEVOLEN OPTIE
8590-01-B

Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

AANBEVOLEN OPTIE
8590-01

Te positioneren onderaan de 
kader van de motor. Heffen 
met behulp van sleutel.

Met deze extensies bekomt 
u een platform van 200 x 
122 cm en kan deze lift 
eveneens gebruikt worden 
voor quads, golfwagens, 
grasmaaiers, enz..

AANBEVOLEN OPTIE
8593-LP-EXT

Stempels voor het 
vastzetten van de heftafel.

Stevige vergrendeling

Comfortabele pneumatische 
bediening. Hydraulische of 
pneumatische bediening.
Veiligheidsventiel tegen 
overbelasting.

MOTORHEFTAFEL 200 x 71 cm
8593-LP
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€ 990,91

€ 1199,00

203

29
16

€ 65,25

€ 78,95

€ 65,25

€ 78,95
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Deze pneumatische motorheftafel heeft een uitzonderlijk hoog 
draagvermogen van 700 kg door zijn uiterst stevige constructie. 
Voorzien van een oprijplaat, grote wielklem en uitneembare 
plaat voor het sleutelen aan het achterwiel. Dit model heeft 
afneembare zijdelingse 
extensies waardoor 
u een uiterst breed 
platform bekomt 
van 200 x 122 cm 
(extensies inbegrepen), 
zo kan deze eveneens 
gebruikt worden voor 
quads, golfwagens, 
grasmaaiers, ...

Artikel
Hefcapaciteit
Platform
Minimum hoogte
Maximum hoogte
Bediening
Gewicht
Afmetingen verpakking

Aanbevolen voor

Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

8593-XL-P
700 Kg
200 x 71 / 122 cm
18,5 cm
82 cm
Hydraulisch/Pneumatisch
248 Kg

Praktisch toebehoren voor 
allerlei werken aan uw 
motorfiets.  
Te plaatsen onderaan de 
kader van de motor. 

AANBEVOLEN OPTIE
8590-01-B

Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

AANBEVOLEN OPTIE
8590-01

Te positioneren onderaan de 
kader van de motor. Heffen 
met behulp van sleutel.

Verwijderbare achterplaat
Uitneembare plaat voor 
werken aan achterwiel.

Afneembare extensies

MOTORHEFTAFEL 200 x 71 / 122 cm
8593-XL-P

Comfortabele pneumatische 
bediening. Hydraulische of 
pneumatische bediening.
Veiligheidsventiel tegen 
overbelasting.
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€ 1569,42

€ 1899,00

112

8245

8596-HD-E
700 Kg
2220 mm
730 mm
1200 mm
150 mm
6 - 8 Bar
230V
1,5 Kw

OIL-HVI-32
€ 28,93

€ 35,00

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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Artikel
Hefcapaciteit
Lengte plateau
Breedte plateau
Maximum hefhoogte
Minimum hefhoogte
Luchtdrukvoorziening
Spanning
Vermogen
Afmetingen verpakking

Aanbevolen voor

Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Deze  motorheftafel heeft een solide constructie in 2 mm 
staal, en bereikt een hoogte tot 120 cm. Met automatische 
veiligheidssluiting op diverse werkhoogte dit met een 
comfortabele elektrische bediening. Inclusief pneumatische 
wielklem vooraan.

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

OPTIE hydraulische 
olie: Deze brug heeft 
5L olie nodig.

Pneumatische wielklem 
vooraan

Oprijplaat

Uitneembare achterplaat
voor werken aan achterwiel.

ELEKTRISCHE MOTORHEFTAFEL 222 X 73 CM
8596-HD-E

Inclusief minilift
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77
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€ 1731,41

€ 2095,00

112

8242

8596-HD-E-XL
700 Kg
2220 mm
1130 mm
1200 mm
150 mm
6 - 8 Bar
230V
1,5 Kw

OIL-HVI-32
€ 28,93

€ 35,00

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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Artikel
Hefcapaciteit
Lengte plateau
Breedte plateau
Maximum hefhoogte
Minimum hefhoogte
Luchtdrukvoorziening
Spanning
Vermogen
Afmetingen verpakking

Aanbevolen voor

Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Deze  motorheftafel heeft een solide constructie in 2 mm 
staal, en bereikt een hoogte tot 120 cm. Met automatische 
veiligheidssluiting op diverse werkhoogte dit met een 
comfortabele elektrische bediening. Inclusief pneumatische 
wielklem vooraan.

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

OPTIE hydraulische 
olie: Deze brug heeft 
5L olie nodig.

Pneumatische wielklem 
vooraan

Oprijplaat

Afneembare extensies

ELEKTRISCHE MOTORHEFTAFEL 222 X 113 CM
8596-HD-E-XL

Inclusief minilift
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€ 974,38

€ 1179,00

€ 65,25

€ 78,95

€ 65,25

€ 78,95
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Deze brede pneumatische motorheftafel heeft een uitzonderlijk 
hoog draagvermogen van 700 kg door zijn uiterst stevige constructie. 
Voorzien van een oprijplaat, grote wielklem en uitneembare plaat 
voor het sleutelen aan het achterwiel. Motorheftafels zijn speciaal 
ontworpen voor het comfortabel werken aan rijtuigen en hebben 
een nog beter verantwoorde werkhoogte. Deze lift heeft een 

externe pomp met 
2 pedalen voor het 
stijgen en het dalen 
van de motorlift.

Artikel
Hefcapaciteit
Platform
Minimum hoogte
Maximum hoogte
Bediening
Gewicht
Afmetingen verpakking

Aanbevolen voor

Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

8593-QD-P
700 Kg
200 x 120 cm
18,5 cm
82 cm
Hydraulisch / Pneumatisch
270 Kg

Praktisch toebehoren voor 
allerlei werken aan uw 
motorfiets.  
Te plaatsen onderaan de 
kader van de motor. 

AANBEVOLEN OPTIE
8590-01-B

Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

AANBEVOLEN OPTIE
8590-01

Te positioneren onderaan de 
kader van de motor. Heffen 
met behulp van sleutel.

MOTORHEFTAFEL 200 x 120 cm
8593-QD-P

Comfortabele pneumatische 
bediening. Hydraulische of 
pneumatische bediening.
Veiligheidsventiel tegen 
overbelasting.

Verwijderbare achterplaat
Uitneembare plaat voor 
werken aan achterwiel.

Voorwielklem met rubber 
voor het vastzetten van het 
voorwiel.
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20 cm

20 cm

30 cm

30 cm

8593-WCL
11 Kg
€ 57,44

€ 69,50

8594-WCL
4,5 Kg
€ 47,06

€ 56,95

8590-01
500 Kg
15 x 45 cm
41 cm

8590-01-B
450 Kg
23 x 38 cm
38 cm

10 cm
15 Kg
€ 65,25

€ 78,95

9,5 cm
13 Kg
€ 65,25

€ 78,95

25 cm

8580-25
+/- 200 Kg
182 x 29,5 cm
8 Kg
€ 66,07

€ 79,95

8580-26
+/- 300 Kg
225 x 28 cm
7 Kg
€ 71,03

€ 85,95

27,5 cm

8584-11
€ 70,21

€ 84,95

8596-WCL-P
25 Kg
€ 156,20

€ 189,00

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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VOORWIELKLEM VOOR MONTAGE OP TAFEL OF AANHANGWAGEN
Een voorwielklem wordt gebruikt om uw motorfiets in een veilige positie te houden. Kan worden vastgeschroefd op een 
motorheftafel of aanhangwagen. Met het draaiwiel kunt u de klem instellen. De 8596-WCL-P heeft een pneumatische bediening.

Artikel
Gewicht
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Praktisch toebehoren voor allerlei werken aan uw motorfiets. Te plaatsen onderaan de kader van de 
motor. Bovenplaat voorzien van rubberen anti-slip mat. Sleutel inbegrepen.

MINI MOTORLIFT MET PLAT BOVENVLAK

MINI MOTORLIFT MET REGELBARE STEUNEN
Te positioneren onderaan de kader van de motor. Heffen met behulp van sleutel. Minimum hoogte met 
beugels: ± 17cm, zonder beugels: ± 10cm. Beugels in hoogte verstelbaar. Inclusief sleutel.

Artikel
Capaciteit
Platform
Max. hoogte

Min. hoogte
Gewicht
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Artikel
Capaciteit
Platform
Max. hoogte

Min. hoogte
Gewicht
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

ALUMINIUM OPRIJPLAAT VOOR MOTO

Artikel
Puntbelasting*
Lengte x Breedte
Gewicht
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

* Puntbelasting is een belasting die aangrijpt op een zéér klein (puntvormig) gebied.

WIELUITBALANCEERDER MANUEEL
Het balanceertoestel is voorzien 
van twee verschillende standen 
voor motorwielen. De bovenste 
wielstand is voor het balanceren 
van de wielen. Hierbij wordt 
het voor- of achterwiel van de 
motor met behulp van conische 
adapters gemonteerd op een as, 
die vervolgens op de vier lagers 
van het toestel wordt geplaatst. Als het wiel een minimale 
draaiweerstand heeft, wordt eenvoudig het zwaarste punt 
van het wiel bepaald en draait dit naar onder. Bij deze weet 
je op een heel eenvoudige manier waar je gewichten moet 
bijhangen. Het toestel is ook voorzien van een tweede 
mogelijkheid om het wiel op te spannen. Hier wordt het wiel 
op een dikke as met conische stukken opgespannen op de 
lagers van het wiel. Hierdoor wordt het wiel zeer stevig en 
nauwkeurig gecentreerd.

- 2 functies
- Hoogte: 600 mm
- Breedte: 550 mm
- Conische adapters Artikel

Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
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8590-05-B
15” - 18”
10 Kg

8590-07
13” - 22”
15 Kg

€ 49,55

€ 59,95

€ 66,07

€ 79,95

8590-05-02
16” - 20”
15,5 Kg

€ 61,98

€ 75,00

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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In deze universele wielklem plaatst u het voorwiel van een moto tijdens stockage of transport. Volledig 
afstelbaar zodat uw wielen zouden passen. Voorzien van een beveiliging die het voorwiel vastzet door 
het gewicht van de moto. Aandacht: de moto moet ook met spanbanden verzekerd worden.

AUTONOME WIELKLEM VOOR MOTORBANDEN

Artikel
Geschikt voor
Gewicht

Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

AUTONOME WIELKLEM VOOR MOTORBANDEN
In deze universele wielklem plaatst u het voorwiel van een moto tijdens stockage of transport. Volledig 
afstelbaar zodat uw wielen zouden passen. Voorzien van een beveiliging die het voorwiel vastzet door 
het gewicht van de moto. Aandacht: de moto moet ook met spanbanden verzekerd worden.

Artikel
Geschikt voor
Gewicht

Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

KING KONG WIELKLEM 
Wielklem KingKong - 20kg Deluxe. Gemaakt van massief staal. Geschikt voor 16”- 20” wielen.
De voorbalk is ontworpen om de houder vast te zetten. Vier expansiebouten zijn voorzien om op de 
vloer te monteren. Ideaal voor gebruik thuis en in het transport. Vlak verpakt en gemonteerd met M10 
bouten.

Artikel
Geschikt voor
Gewicht

Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

WIELKLEMMEN
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€ 99,13

€ 119,95

8590-06-001
18” - 21”
90 - 120mm

€ 82,60

€ 99,95

8590-06-002
10” - 19”
90 - 130mm

€ 74,34

€ 89,95

8590-06-003
10” - 13”
80 - 120mm

€ 123,92

€ 149,94

8590-06-004
15” - 19”
80 - 130mm

€ 132,19

€ 159,95

8590-06-005
15” - 21”
90 - 200mm

€ 165,25

€ 199,95

8590-06-006
15” - 21”
90 - 200mm

€ 107,43

€ 129,99

8590-06-007
10” - 13”
80 - 120mm

8590-06-100        € 41,28        € 49,95 8590-06-101        € 33,02        € 39,95 8590-06-102         € 8,22          € 9,95

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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WIELKLEM CROSS MODEL 191

WIELKLEM FIXED MODEL 152

WIELKLEM FIXED SCOOTER MODEL 153

AUTONOME WIELKLEM ZWART MODEL 250

WIELKLEM MULTI FIXED MODEL 181

AUTONOME WIELKLEM MULTI ZWART MODEL 180

AUTONOME WIELKLEM SCOOTER MODEL 260

Artikel
Geschikt voor
Bandbreedte

Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Artikel
Geschikt voor
Bandbreedte

Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Artikel
Geschikt voor
Bandbreedte

Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Artikel
Geschikt voor
Bandbreedte

Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Artikel
Geschikt voor
Bandbreedte

Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Artikel
Geschikt voor
Bandbreedte

Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Artikel
Geschikt voor
Bandbreedte

Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

BUCKLE-UP VOOR STUUR RATCHED KIT BRAKEFIX

Artikel                Excl. BTW   Incl. BTW Artikel                Excl. BTW   Incl. BTW Artikel                Excl. BTW   Incl. BTW
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8590-10-B
135 Kg
41 x 35 cm
90 cm
35 cm
31 Kg
€ 139,67

€ 169,00

8590-14-01
160 Kg
29,5 x 24 cm
39 cm

TBA
5,7 Kg
€ 33,02

€ 39,95

8590-02
680 Kg
25 x 25 cm
42 cm

3 cm
€ 40,91

€ 49,50

8591-10
500 Kg
68 x 37 cm
41 cm
10 cm
30,5 Kg
€ 106,61

€ 129,00

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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CROSSMOTOR LIFT
Bijzonder geschikt voor cross-moto’s, scooters en bromfietsen. 
Bovenblad met caoutchouc. Ophanglussen om uw motor te beveiligen. 
Hydraulische bediening: pedaal voor heffen en pedaal voor dalen.

Artikel
Capaciteit
Platform
Max. hoogte
Min. hoogte
Gewicht
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Stalen Mx-lift met CE-certificaat voor crossmotoren. Anti-slip rubber platform.
Poedercoating afwerking. Maximum Lading: 160 Kg. Afmetingen platform: 24 x 
29,5 cm. Min. hoogte: 30,5 cm. Max. hoogte: 39 cm.

CROSSMOTOR LIFT

Artikel
Capaciteit
Platform
Max. hoogte

Min. hoogte
Gewicht
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

MOTO STAND ALUMINIUM
Aluminium motorstand met rubberen bovenblad.

Artikel
Capaciteit
Platform
Max. hoogte

Gewicht
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Deze zeer stabiele en verplaatsbare hydraulische ATV lift is speciaal 
ontworpen voor ATV voertuigen tot 500kg.

MOBIELE ATV LIFT

Artikel
Capaciteit
Platform
Max. hoogte
Min. hoogte
Gewicht
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW
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8583-MD
550 Kg
205 mm
35 cm
70 x 200 cm
30 Kg
€ 106,61

€ 129,00 

€ 57,02

€ 68,99

MOTOMOVERS

8583-MD-02
500 Kg
50 x 44 x 8 cm
9,5 Kg

8583-TS-M
20 cm
60 cm
2
3
€ 57,77

€ 69,90

8583-MD-ADJ
500 Kg
140 cm
105 cm
25 cm
48 cm
31,5 Kg
€ 106,61

€ 129,00 

Tous les prix s’entendent départ magasin et sont des prix indicatifs. Visitez notre site www.matthys.net pour les prix actualisés.

Cette aide de rangement pour moto est équipé des deux côtés d’une petite rampe, 
afin que vous puissiez aisément et en tout sécurité poser votre moto.

MOTO DOLLIE

Article
Capacité
Largeur pneu max. 
Bras latérale
Dimensions
Poids
Prix HT
Prix TTC

MINI MOTO DOLLIE

Article
Capacité
Dimensions
Poids
Prix HT
Prix TTC

Artikel
Largeur
Longueur
Quantité
Kg / Pièce
Prix HT
Prix TTC

CHAUSSURES POUR PNEUS

Augmente considérablement la mobilité en quelques secondes, de sorte qu’une 
personne peut facilement garer sa moto à n’importe quel endroit souhaité dans le 
garage. Blocage des roues pour la sécurité, joli design compact.
Ce modèle convient aux modèles de touring Honda Goldwings, BMW LT et Harley 
Davidson équipés du standard intermédiaire EZ-Up.

ÉQ
U

IPEM
EN

T M
O

TO

Ce motorover adaptable est la solution pour déplacer votre moteur, ceci dans 
les espaces les plus confinés. Le motorover est équipé de plaques d’usure en 
aluminium qui assurent la stabilité des surfaces d’appui. Il y a 2 roues avec un 
frein, donc cette housse est le lieu de stockage idéal pour beaucoup de motos.

MOTO DOLLIE

Article
Capacité
Longueur intérieure max.
Longueur intérieure min.
Largeur pour les pneus
Largeur pour le côté droit
Poids
Prix HT
Prix TTC
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8590-03-03
5 Kg
€ 114,88

€ 139,00

8590-03-02
8,5 Kg
€ 48,76

€ 59,00

200110 € 10,33 € 12,50

200111 € 10,33 € 12,50

200112 € 11,16 € 13,50

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.

M
O

TO
R

U
IT

R
U

ST
IN

G

PADDOCK STAND OP WIELEN

PADDOCK STAND MET TROLLEY

SWING ARM SLIDERS

Artikel
Gewicht
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Artikel
Gewicht
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

PADDOCK STANDS

Artikel Type BTW ex. BTW incl.
8MM (1.25 ), kleur zwart bijvoorbeeld voor : Honda 
CBR 600RR (03-13), CBR954 (02-03),RC51 
(00,02-06), CBR1000RR (03-13),Suzuki GSXR’s 
(600,750, 1000),TL1000R/S (alle),SV650 (99-13), 
SV1000 (alle), Hayabusa (alle), B king (alle)

6MM (1.00) Bvb. voor :  Yamaha YZF R6 (99-13), 
YZF R1 (98-13), V-Max (09-10),Most Aprilias, 
Triumph 675

10MM (1.50) bvb. voor de meeste KAWASAKI,

Kies hier de slider die u nodig heeft.

CNC machinaal bewerkte aluminium frame constructie. CNC gefreesd uit 
aluminium 6061-T6 met roestvrijstalen handvatten. Aluminium onderdelen 
zijn met hoogwaardige anodisatie afgewerkt en de handgreep heeft een 
satijnachtige afwerking. Past op de meeste motoren met swingarm sliders 
(vrijwel alle recente modellen sportmotoren). Lichtgewicht en compact voor 
gemakkelijk transport en opslag. Precisierollagers, zeer makkelijk rollende 
Polyurethaan 80mm wielen. Ontworpen met een precisie draaipunt bij het 
heffen en een stevige stand in rust. 

Het is mogelijk de volledige moto te verplaatsen door onze paddockstand te 
combineren met de trolley (het onderste deel met wielen). 
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200100 PIN-A - Ø 27,4mm, Triumph € 15,66 € 18,95

200101 PIN-B - Ø 53,0 (was .6)mm. BMW € 16,49 € 19,95

200102 PIN-D - Ø 40,7mm 1098/MV € 16,49 € 19,95

200103 PIN-E - Ø 30,5 mm BMW € 15,66 € 18,95

200104 PIN-F - Ø 42,5mm MV € 16,49 € 19,95

200105 PIN-G - Ø 31mm Honda € 15,66 € 18,95

200106 PIN-H - Ø 25,8mm/21,7mm Ducati € 15,66 € 18,95

200107 PIN-I - Ø 28,4mm Honda € 15,66 € 18,95

200108 PIN-J - Ø 52mm € 16,49 € 19,95

200109 PIN-K - Ø 38,5mm € 16,49 € 19,95

8590-03-01
3,4 Kg
€ 20,66

€ 25,00

8590-04-ADJ-01
13 Kg
€ 40,50

€ 49,00

8590-03-06
TBA
€ 33,06

€ 40,00

8590-03-05
10 Kg
€ 33,06

€ 40,00

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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Artikel Type BTW ex. BTW incl.

VERSTELBARE PADDOCK STAND MET TROLLEY OPTIE

Artikel
Gewicht
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

PADDOCK STAND, 5 PINS ADAPTOR KIT 13/15/16.5/17/18

Artikel
Gewicht
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

PADDOCK SIDE STAND, STANDAARD LINKERZIJDE

Artikel
Gewicht
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Zijstandaard zonder bijgeleverde 
pinnen. 4 kunststoffen wielen.
Dit is een compact en stevig ontwerp 
voor motoren met een monobrug - 
links. We hebben optionele pennen 
om op bijna alle monobrug motoren 
ter wereld te passen.

Combinatie van paddock en troley

Paddockstand voor het voorwiel, de paddockstand wordt geplaatst in het balhoofd.
5 normale pennen meegeleverd met maat 13mm/15mm/16.5mm/17mm/18mm. 
Een betrouwbare en duurzame paddockstand. Snelle montage en volledige stabiliteit. 
Ideaal voor onderhoud en opberging.

Universele frontstatief, gemaakt van hoogwaardig staal, 32mm buis met 
rode afwerking. Deze meest succesvolle standaard wordt gekenmerkt 
door een optimale hefboomwerking en een stabiele afwerking. Hij kan 
samen met de trolley gecombineerd worden om zo de moto makkelijk te 
kunnen verplaatsen. Zeer geschikt voor moto opberging in een beperkte 
ruimte. 
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Met deze aanhangwagen is het mogelijk om uw motorfiets met slechts één 
persoon veilig op te laden. De trailer kan verticaal worden opgeslagen met een 
minimum aan ruimteverlies.
 
Technische gegevens :
• 600 kg MTM met een draagvermogen van 440 kg (art. 95000) of 506 Kg 

(art. 95006)
• Gewicht: 140 kg
• Wielen: 155-70 x 13
• Structuur: stalen buisframe gelast en thermisch verzinkt volgens het Euro-

pese conformiteitscertificaat.
• Geen specifiek rijbewijs vereist
• 2 jaar garantie
• Geen auto registratie, geen extra verzekering

MODEL VOOR 1 MOTO ART. 95000 MODEL VOOR 2 MOTO’S ART. 95006

Minimum aan ruimteverlies

PLOOIBARE AANHANGER VOOR MOTORFIETS
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TRAILERS
Minisporter XW
De PRG Minisporter is een gesloten trailer ontworpen naar de behoeftes van de klanten. Dit 
model heeft een breedte van 1,78m en een laadvermogen van 1400 kg. Op die manier biedt de 
Minisporter XW heel wat mogelijkheden. Deze trailer is heel populair bij de verzamelaars van old-
timers. De Minisporter XW behoort tot de sport reeks van PRG. Het model is in één stuk gegoten 
en heeft geen externe afdichtingen. De bovenkant wordt in geopende toestand ondersteund 
door twee hogedruk gasveren. Dit model wordt standaard geleverd met geponste, lichtgewicht 
oprijplaten, die heel sterk en robuust zijn. Zodra uw auto is ingeladen, worden oprijplaten met 
veerbelaste lynchpennen vastgezet op het middendek van de Minisporter. De Minisporter wordt 
dan dicht gedaan en dan vastgezet met twee centrale sluitingen die indien nodig met een hang-
slot kunnen worden afgesloten. Deze minisporter is niet alleen ideaal voor het beschermen van 
uw voertuigen tijdens het transport, maar ook voor gebruik als extra garageopslag die beschermt 
tegen alle weerselementen.

Pro Sporter Monza
De gesloten trailer Pro Sporter Monza is één van de marktleiders en de eerste keuze voor de 
autosport raceteams en particulieren. Deze kwalitatieve trailer kan volledig op maat gemaakt 
worden naar gelang uw noden en eisen. Sinds 2015 is de Pro Sporter HOT op de Europese 
markten, hij is ontworpen en vervaardigd met behulp van de allernieuwste 3D-modelleringen en 
CNC-technologieën. Het motto bij het ontwerp was “De beste is gewoon beter geworden.”

Tracsporter XW (OOK TE HUUR)
De gesloten trailer Tracsporter XW is geproduceerd naar aanleiding van de vraag naar een 
Tracsporter die standaard beschikt over: Grote vleugeldeuren, een langer en breder bed en 
luiken die vast te zetten zijn. Dit maakt de Tracsporter XW extreem veelzijdig. De Tracspor-
ter is gemaakt uit één stuk en is zeer aerodynamisch, gecombineerd met een makkelijke 
toegankelijkheid, een degelijke kwaliteitscontrole en totale betrouwbaarheid. Ideaal dus 
voor het in stijl vervoeren van alle type auto’s van oldtimers tot moderne auto’s. Met de 
toegevoegde cover die bestand is tegen alle weersomstandigheden kan de Tracsporter XW 
ook gebruikt worden als mogelijkheid tot extra garage ruimte.

ProLine Beavertail
De PRG Proline-trailer is voortgekomen uit onze populaire Lo-Deck beavertail-serie. De Proline-aan-
hanger heeft standaard een bevestigingssysteem op de wielen wat de beste manier is om een   voer-
tuig tijdens het transport vast te zetten.
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€ 131,40

€ 159,00

€ 156,20

€ 189,00

+
8650-15-SK 8650-20-SK

€ 192,15 € 227,27 

€ 232,50 € 275,00

+

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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8650-15-B
700W
230V - 1~
2800
Tot 150 mm
72,8 x 18 x 23 cm

Artikel
Vermogen
Spanning
Toerental/Minuut
Polijstschijven
Afmetingen L x D x H
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

8650-20-B
1000W
230V - 1~
2800
Tot ø 200 mm
73,5 x 23,3 x 26,5 cm

Artikel
Inhoud

Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

STARTERSKIT MET POLIJSTKIT

- Polijstmolen 8650-15-B
- 3 Polijstpasta’s (8100-P1, P2, P3)
- 3 Polijstschijven (8150-W1, W2, W3)
- Poliergids (NL)

- Polijstmolen 8650-20-B
- 3 Polijstpasta’s (8100-P1, P2, P3)
- 3 Polijstschijven (8200-W1, W2, W3)
- Poliergids (NL)

Polierschijven niet inbegrepen. Schijven verkrijgbaar in optie.

POLIJSTMOLENS
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€ 1148,35 

€ 1389,50

€ 1731,41

€ 2095,00

€ 2438,02 

€ 2950,00

€ 3139,67 

€ 3799,00

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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8500-25
1100W, 50 Hz
400V - 3~
1400-1700
30 m/sec
Tot ø 200 mm
Optie
23 Kg

Artikel
Vermogen
Spanning
Toerental/Minuut
Omtreksneheid
Polijstschijven
Stofafzuiging
Gewicht
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

8500-30
1700W, 50 Hz
400V - 3~
1400-1700
22 m/sec
Tot ø 300 mm
Optie
38 Kg 8500-26

1100W 
Stofafzuiging 
ø 200 mm 
NL

Artikel
Polijstmolen
Sokkel
Polijstkit
Poljstgids
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

8500-31
1700W
Stofafzuiging 
ø 300 mm 
NL

VOORDELIG SAMENGESTELDE
STARTERSKIT

Deze polijstmolens zijn het ideale werktuig om te schuren, polieren, matteren, satineren van diverse stukken uit uiteenlopende 
sectoren zoals auto’s, motoren, fietsen, antiek, kunstvoorwerpen, wapens, speelgoed, muziekinstrumenten enz. Creusen 
ontwikkelt professionele polijstmolens met de nadruk op betrouwbaarheid, en dit aan een aantrekkelijke prijs. De poliermolens 
zijn uitgerust met 2 lange conische adapters, om het snel monteren en wisselen van uw polijstborstels mogelijk te maken, dus 
volgens het gekende “Ni-KIT systeem”. Zowel de betere hobbyist alsook de professionele gebruiker is reeds jarenlang een zeer 
tevreden gebruiker van deze robuuste molens. Elke molen heeft een schakelaar met nulspanningsbeveiliging en noodstop, een 
thermische protectie en een beveiliging tegen overbelasting.  De Creusen industrial dubbele polijstmachines hebben een groot 
vermogen, perfecte balans en zijn trillingsarm; de polijstkappen zijn uitgerust met een aansluiting ten behoeve van stofafzuiging 
diam. 50 mm. De industriële polijstmolens zijn eveneens beschikbaar met een kolom met geïntegreerde stofafzuiging (400V, 3~); 
voorzien van een radiaal ventilator en filterlade met filtermat. Creusen polijstmachines zijn geconstrueerd volgens internationale 
normen en voorschriften.
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100 mm 30 mm 3500 1/4 (0,19)
150 mm 40 mm 3000 1/2 (0,37)
200 mm 40 mm 3000 1 (0,75)
250 mm 50 mm 2500 2 (1,50)
300 mm 50 mm 2000 2 (1,50)

8025-W1
8037-W1
8050-W1
8100-W1
8150-W1
8200-W1
8250-W1
8300-W1

25 mm
37 mm
50 mm 
100 mm 
150 mm 
200 mm 
250 mm 
300 mm

20 mm
20 mm
20 mm
30 mm 
40 mm 
40 mm 
50 mm 
50 mm

€ 3,93

€ 4,34

€ 4,92 

€ 8,26  
€ 14,88  
€ 19,01 
€ 32,65  
€ 40,08 

€ 4,75 

€ 5,25

€ 5,95 

€ 10,00  
€ 18,00  
€ 23,00  
€ 39,50  
€ 48,50 

8025-W2
8037-W2
8050-W2
8100-W2
8150-W2
8200-W2
8250-W2
8300-W2

25 mm
37 mm
50 mm 
100 mm 
150 mm 
200 mm 
250 mm 
300 mm

17 mm
20 mm
20 mm
30 mm 
40 mm 
40 mm 
50 mm 
50 mm

€ 3,93

€ 4,34

€ 4,92

€ 8,26  
€ 14,88  
€ 19,01 
€ 32,65  
€ 40,08 

€ 4,75 

€ 5,25

€ 5,95 

€ 10,00  
€ 18,00  
€ 23,00  
€ 39,50  
€ 48,50 

8025-W3
8037-W3
8050-W3 
8100-W3
8150-W3
8200-W3
8250-W3
8300-W3

25 mm
37 mm
50 mm 
100 mm 
150 mm 
200 mm 
250 mm 
300 mm

20 mm
20 mm
20 mm
30 mm 
40 mm 
40 mm 
50 mm 
50 mm

€ 3,93

€ 4,34

€ 4,92

€ 8,26  
€ 14,88  
€ 19,01 
€ 32,65  
€ 40,08 

€ 4,75 

€ 5,25

€ 5,95 

€ 10,00  
€ 18,00  
€ 23,00  
€ 39,50  
€ 48,50 

8025-W4
8037-W4
8050-W4
8100-W4
8150-W4
8200-W4

25 mm
37 mm
50 mm
100 mm 
150 mm 
200 mm

20 mm
20 mm
20 mm
30 mm 
40 mm 
40 mm

€ 3,93

€ 4,34

€ 4,92

€ 8,26  
€ 14,88  
€ 19,01 

€ 4,75 

€ 5,95

€ 5,20 

€ 10,00  
€ 18,00  
€ 23,00 

8000-05 18 cm € 4,96 € 6,00 

8000-10 38 cm € 12,40 € 15,00

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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POLIJSTSCHIJVEN
Ni-KIT
Ni-KIT polijstschijven worden gebruikt met kegelvormige adapters. Dit 
systeem laat toe snel schijven te wisselen, zonder gereedschap. De kwaliteit 
van onze polijstschijven onderscheidt zich in de assemblage met stalen 
hechtingspinnen, lederen rondellen en de dikte van het gebruikte materiaal. 
Door de goed bestudeerde vorm van de geventileerde polijstschijven komt 
een luchtcirculatie vrij die de polijstschijf en de te polijsten oppervlakte 
afkoelt. De polijstschijf heeft een langere levensduur, het polijsten gaat 
vlugger en men heeft minder polijstpasta nodig. Polijstschijven worden 
gemonteerd op een polijstmolen of een elektrische motor voorzien van 
conische adapters. Enkel polijstschijven kleiner of gelijk aan ø 100 mm 
kunnen op een boormachine met adapter geplaatst worden.

Schijven: Ideale omtreksnelheid en vereist 
vermogen.

Schijf Dikte Tr/Min Pk (Kw)

Bijzonder harde schijf voor het verwijderen van 
resterende krassen en schuursporen na het 
afschuren of stralen.
• voor het voorpolijsten van harde metalen. 
  gebruiken met polijstpasta P1 of met PSI. 
• voor het afschuren van zachte metalen.  
  gebruiken met polijstpasta P1.

Dicht samengenaaide polijstschijf. 
• voor het voorpolijsten van zachte metalen zoals 
  aluminium, koper, messing, brons, … 
  Gebruiken met polijstpasta P2 bruin.

Geeft een blinkende afwerking aan alle metalen en 
nikkel. Eveneens geschikt voor het voorpolijsten van 
polyester. 
• voor het glanspolijsten van alle harde & zachte  
  metalen. Gebruik pasta P3 blauw. 
• voor het glanspolijsten van inox met pasta PSI. 
• voor het voorpolijsten van harde kunststoffen &  
  Polyester. Gebruik polijstpasta P4.

Is vervaardigd uit losse ultrazachte flanellappen 
"Swansdown Quality".  
• voor het glanspolijsten van polyester & harde  
  kunststoffen. Gebruik polijstpasta P4. 
• voor het hoogglanspolijsten van chroom. 
Gebruiken met polijstpasta PSC.

Artikel ø Schijf Schijfdikte BTW ex. BTW incl.SISALSCHIJF
W1

SCHIJF IN GENAAID KATOEN 
W2

SCHIJF IN NIET-GENAAID KATOEN
W3

SCHIJF IN SWANSDOWN
W4

POLIJSTSCHIJVEN SCHRAPER
8000-05 / 8000-10
Reinig uw polijstborstels na elke polijstbeurt om alle pasta resten te verwijderen. Na 
het reinigen, polijsten uw borstels zoals nieuwe. Gebruik de rakel hoofdzakelijk bij de 
sisalschijf (W1) en schijf in concentrisch genaaid katoen (W2)

Artikel Lengte BTW ex. BTW incl.

Artikel ø Schijf Schijfdikte BTW ex. BTW incl.

Artikel ø Schijf Schijfdikte BTW ex. BTW incl.

Artikel ø Schijf Schijfdikte BTW ex. BTW incl.
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8200-20
8200-21

19 / 12,5 mm
19 / 12,5 mm

100mm
100mm

€ 12,39

€ 12,39
€ 14,99

€ 14,99

8200-24
8200-25

25 / 15,9 mm
25 / 15,9 mm

150mm
150mm

€ 15,70

€ 15,70
€ 19,00

€ 19,00

8200-28
8200-29

32 / 19 mm
32 / 19 mm

200mm
200mm

€ 17,36

€ 17,36
€ 21,00

€ 21,00

8100-P1 
8050-P1

820 gr 
240 gr

€ 7,85 
€ 4,09

€ 9,50 
€ 4,95

8100-P2 
8050-P2

660 gr 
240 gr

€ 7,85 
€ 4,09

€ 9,50 
€ 4,95

8100-P3 
8050-P3

660 gr 
240 gr

€ 7,85 
€ 4,09

€ 9,50 
€ 4,95

8100-P4 
8050-P4

680 gr 
260 gr

€ 7,85 
€ 4,09

€ 9,50 
€ 4,95

8100-PSF 
8050-PSF

800 gr 
300 gr

€ 7,85 
€ 4,09

€ 9,50 
€ 4,95

8100-PSI 
8050-PSI

800 gr 
300 gr

€ 9,50 
€ 4,87

€ 11,50 
€ 5,90

8100-PSC 
8050-PSC

780 gr 
280 gr

€ 9,50 
€ 4,87

€ 11,50 
€ 5,90

8200-10 ø 100 ø 9,5 mm € 4,13 € 5,00

8200-14 ø 25, 37 & 50 ø 6 mm € 4,13 € 5,00

P1

P2

P3

P4

PSF

PSI

PSC

P1

P2

P3

P4

PSF

PSI

PSC

P1 P2 P3 P4 PSF PSI PSC

NON TOXIC

ISO 9001
approved

EUROPEAN MADE

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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Ni-KIT

Deze adapter wordt gemonteerd in de kop van de boormachine.

Artikel Voor schijf mm Stift BTW ex. BTW incl.

Links
Rechts

Links
Rechts

Links
Rechts

Artikel Draad ø buiten/binnen Schijf BTW ex. BTW incl.

Ideaal voor het snel monteren en demonteren van polijstschijven. Kies een model in functie naar de Ø van de as van uw motor, 
de draairichting en de diameter van de polijstschijven die u wenst te gebruiken.

P1 Grijs Voor het voorpolijsten van harde metalen en het 
afschuren van zachte metalen. Gebruiken met schijf W1. 

P2 Bruin Voorpolijsten van alu, koper, messing,… 
Gebruiken met polijstschijf W2. 

P3 Blauw Voor het glanspolijsten van alle bovenvermelde 
metalen, Gebruiken met polijstschijf W3. 

P4 Beige Voor het voor- & glanspolijsten van polyester, 
harde kunststoffen. Gebruiken met schijven W3 
(voorpolijsten) en W4 (glanspolijsten). 

PSF Wit Speciale Ni-KIT pasta om te gebruiken met 
viltpolijstschijven & viltpolijststiften.  

PSI Lichtgroen Voor het voor- & glanspolijsten van 
inox. Gebruiken met schijven W1 (voorpolijsten) en W3 
(glanspolijsten). 

PSC Donkergroen Voor het voor & hoogglanspolijsten van 
chroom. Gebruiken met schijven W3 en W4.

Artikel Kleur Gewicht BTW ex. BTW incl.

Grijs

Bruin

Blauw

Beige

Wit

Lichtgroen

Donkergroen

grijs bruin blauw beige wit lichtgroen donker-
groen

POLIJSTPASTA’S

OPTIONELE CONISCHE ADAPTERS VOOR POLIJSTMOTOR

ADAPTER VOOR BOORMACHINE
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8100-KP(1)

8150-KP
8200-KP
8250-KP(2)

8300-KP(2)

100 mm
150 mm 
200 mm 
250 mm 
300 mm

€ 37,19 
€ 65,29 
€ 76,86 
€ 139,67 
€ 161,16 

€ 45,00 
€ 79,00  
€ 93,00  
€ 169,00  
€ 195,00 

8100-KPI (1)

8150-KPI
8200-KPI

100 mm
150 mm 
200 mm

€ 24,75  
€ 37,60  
€ 45,41 

€ 29,95  
€ 45,50  
€ 54,95 

8100-KPC (1)

8150-KPC
8200-KPC

100 mm
150 mm 
200 mm

€ 24,75  
€ 37,60  
€ 45,41

€ 29,95  
€ 45,50  
€ 54,95  

8100-KPP (1)

8150-KPP
8200-KPP

100 mm
150 mm 
200 mm

€ 23,93  
€ 35,95  
€ 43,76 

€ 28,96  
€ 43,50  
€ 52,95 

8060-KP 25,37,50 € 47,89  € 57,95

8060-00 € 38,43 € 46,50

8100-KPA (1)

8150-KPA
8200-KPA

100 mm
150 mm 
200 mm

€ 61,98  
€ 95,04  

€ 114,88 

€ 75,00  
€ 115,00  
€ 139,50 

8100-KA (1)

8150-KA
8200-KA

100 mm
150 mm 
200 mm

€ 27,69  
€ 33,01 
€ 44,21 

€ 33,50  
€ 39,95  
€ 53,50 

NON TOXIC

ISO 9001
approved

EUROPEAN MADE

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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POLIJSTKITS
Ni-KIT
Ni-KIT polijstkits. Deze bevatten het nodige om alle soorten 
metalen te polijsten : staal, ijzer, inox, aluminium, brons. 
Deze kits zijn veel voordeliger dan de totale kostprijs van alle 
onderdelen afzonderlijk. 

Bevat: 1x polijstpasta P1 grijs
 1x polijstpasta P2 bruin
 1x polijstpasta P3 blauw.
 1x polijstschijf W1
 1x polijstschijf W2 
 1x polijstschijf W3

Bevat:  1x polijstpasta PSI lichtgroen 
 1x polijstschijf W1 
 1x polijstschijf W3

Bevat:  1x polijstpasta PSC donkergroen
 1x polijstschijf W3
 1x polijstschijf W4

Bevat:  1x polijstpasta P4 beige
 1x polijstschijf W3
 1x polijstschijf W4

Bevat:  1x polijstpasta P1 grijs klein
 1x polijstpasta P2 bruin klein
 1x polijstpasta P3 blauw klein
 3x polijstschijven W1 in 25, 37 en 50 mm
 3x polijstschijven W2 in 25, 37 en 50 mm
 3x polijstschijven W3 in 25, 37 en 50 mm
 1x adapter voor boormachine

Ni-KIT schuur-kits. Deze bevatten het nodige om harde metalen en inox af te schuren. Men kan immers enkel polijsten op zuiver 
metaal. Dit is eveneens de belangrijkste fase in het polijsten van sterk gekrast ijzer of gietstukken. Een goed ingelopen schijf bedekt 
met schuurpoeder wordt soepel en neemt de vorm van het werkstuk aan. In tegenstelling met lamellenwielen en schuurbanden laten 
deze wielen geen visgraten na. Dit materiaal wordt gebruikt tussen zandstralen en polijsten. De onderdelen worden ook apart verkocht. 
1(De schuurkits ø100 mm bevatten een adapter voor de boormachine).

(1) Inclusief adapter voor boormachine. (2) Bevat telkens 2x polijstpasta’s. (3) Behalve chroom.

Artikel ø Schijf BTW ex. BTW incl.

Artikel ø Schijf BTW ex. BTW incl.

Artikel ø Schijf BTW ex. BTW incl.

Artikel ø Schijf BTW ex. BTW incl.

Artikel ø Schijf BTW ex. BTW incl.

Artikel BTW ex. BTW in.

KIT MINI DOLLIES

POLIJSTKIT VOOR ALLE METALEN (3)

KP

POLIJSTKIT VOOR INOX
KPI

POLIJSTKIT VOOR CHROME
KPC

POLIJSTKIT VOOR HARDE POLYESTER
KPP

POLIJSTKIT MET MINI DOLLIES
8060-KP

SCHUURKITS
Ni-KIT

Bevat: 1x schuurkit, 1x polijstkit

Bevat: 2 blauwe schijven, 1 lijm voor schuurpoeder 
(2 potten voor de kit ø 200 mm), 1 schuurpoeder 
Korrel 120 en 1 schuurpoeder Korrel 180.

Artikel ø Schijf BTW ex. BTW incl.

Artikel ø Schijf BTW ex. BTW incl.

POLIJST- EN SCHUURKIT
KPA

SCHUURKIT
KA
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8100-RZ
8150-RZ
8200-RZ

ø 100 x 3 mm
ø 150 x 3 mm
ø 200 x 3 mm

€ 3,72  
€ 4,55 
€ 6,15

€ 4,50  
€ 5,51  
€ 7,44 

8420-01
8420-11
8420-21

100 mm 
150 mm 
200 mm

€ 8,26 
€ 14,88 
€ 19,01

€ 10,00 
€ 18,00 
€ 23,00

8420-05
8420-15
8420-25

100 mm 
150 mm 
200 mm

€ 8,26 
€ 14,88 
€ 19,01

€ 10,00 
€ 18,00 
€ 23,00

8420-09
8420-19
8420-29

100 mm 
150 mm 
200 mm

€ 8,26 
€ 14,88 
€ 19,01

€ 10,00 
€ 18,00 
€ 23,00

8420-10 100 mm € 22,27 € 26,95

8420-20 150 mm € 41,28 € 49,95

8420-30 200 mm € 52,85 € 63,95

8465-55 € 20,66 € 25,00

8465-56 € 20,66 € 25,00

8400-01
8400-04
8400-07

25x25mm 
30x25mm 
80x50mm

€ 3,31 
€ 4,13 
€ 10,33

€ 4,00 
€ 5,00 
€ 12,50

8400-02
8400-05
8400-08

25x25mm 
30x25mm 
80x50mm

€ 3,31 
€ 4,13 
€ 10,33

€ 4,00 
€ 5,00 
€ 12,50

8400-03
8400-06
8400-09

25x25mm 
30x25mm 
80x50mm

€ 3,31 
€ 4,13 
€ 10,33

€ 4,00 
€ 5,00 
€ 12,50

€ 114,88 

€ 139,00

€ 205,79 

€ 249,00

8500-91-WST
€ 288,43 

€ 349,00

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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POLIJSTEN EN SCHUREN
Ni-KIT

Deze smalle polijstschijf is speciaal ontworpen voor de moeilijk 
bereikbare delen zoals cilinderkoppen en -ribben. Deze 
samengenaaide schijf is medium hard en wordt gebruikt tezamen met 
polijstpasta P2 (bruin).

Deze nylonschijven bezet met verschillende soorten 
schuurkorrels worden gebruikt voor een lichte reiniging 
van metaal, voor matteren, voor wegnemen van 
verflagen, ontbramen. Tip: gebruik minimum 2 soorten.

Fijn: Ideaal voor het reinigen,satineren, matteren, 
verwijderen van lichte roest en verflagen. Deze soepele 
schijf is perfect voor werkstukken met grillige vormen. 

Medium: Voor het gladmaken van ruwe gietstukken, 
oneffenheden en onvolmaaktheden. Veelvoudige 
toepassingen. 

Hard: Wordt gebruikt voor een diepgaande metaal-
reiniging en voor het satineren. Verwijdert roest, 
oxydatie, vernis en verf.

Artikel Afmetingen BTW ex. BTW incl.

SET 20 POLIJSTVILTEN OP STIFT 3MM

Artikel Inhoud BTW ex. BTW incl.

5x  6mm x 10mm kegel
5x  10mm x 12mm kegel
5x  16mm x 25mm kegel
5x  20mm x 25mm kegel

5x  6mm x 10mm cilinder
5x  10mm x 12mm cilinder
5x  16mm x 25mm cilinder
5x  20mm x 25mm cilinder

SATINEERSCHIJVEN

EXTRA SMALLE  POLIJSTSCHIJVEN

Artikel ø Schijf Korrel BTW ex. BTW incl.

Fijn

Medium

Hard

Voordeelset
1 Fijn + 1 Med + 1 Hard

Voordeelset
1 Fijn + 1 Med + 1 Hard

Voordeelset
1 Fijn + 1 Med + 1 Hard

SATINEERDOLLIES OP 6 MM STIFT
Artikel Afm. Korrel BTW ex. BTW incl.

Fijn

Medium

Grof

ELEKTRISCHE MOTOR 2PK, 1500 W
Krachtige en duurzame elektrische motor (230 V - 2 PK) 
voorzien van een 19 mm as. Wanneer u deze motor uitrust 
met een rechtse conische adapter (zie rubriek adapters) kunt 
u héél snel polijstschijven tot diameter 200 mm monteren. 
Adapter (rechts art. 8200-29) en Polijstschijven zijn in optie 
verkrijgbaar. As van 19 mm diameter. Kabel van 1,5 m en 
stekker gemonteerd.

8500-90
1500 W
230V - 1~
2862
22 m/sec
30 m/sec
Tot 200 mm
Niet beschikbaar
10,5 Kg

Artikel
Vermogen
Spanning
Toerental/Minuut
Omtreksneheid 150mm
Omtreksnelheid 200mm
Polijstschijven
Stofafzuiging
Gewicht
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

8500-91
Polijstmolen 2 PK 
Conische adapter (rechts art. 8200-29) 

3 Polijstpasta’s (8100-P1, 8100-P2, 8100-P3)

3 Polijstschijven (8200-W1, 8200-W2, 8200-W3)

Artikel
Inhoud

Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Artikel
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

VOORDELIG SAMENGESTELDE KIT

SAMENGESTELDE 
STARTERSKIT MET 
SOKKEL
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€ 98,35

€ 119,00

8650-16
520 W
230V - 1~
2800
150 x 25 x 32 mm - AA 60M
150 x 25 x 32 mm
525 x 260 x 220 mm

€ 156,20

€ 189,00

8650-21
900 W
230V - 1~
2800
200 x 25 x 32 mm - AA 60M
200 x 25 x 32 mm
570 x 330 x 265 mm

16002
16003
16015
16014

150 x 20
150 x 20
200 x 20
200 x 20

0,35
0,16
0,35
0,16

€ 19,84

€ 29,71

€ 32,19

€ 44,59

€ 24,00 

€ 35,95 

€ 38,95 

€ 53,95 

€ 98,35

€ 119,00

8650-17
520 W
230V - 1~
2950
150 x 25 x 32 mm - AA 60M
150 x 25 x 32 mm
525 x 260 x 220 mm

€ 156,20

€ 189,00

8650-22
900 W
230V - 1~
2950
200 x 25 x 32 mm - AA 60M
200 x 25 x 32 mm
570 x 330 x 265 mm

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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SLIJPMOLENS

Artikel
Vermogen
Spanning
Toerental/Minuut
Slijpschijf - Korrel
Borstel
Afmetingen L x D x H
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Artikel
Vermogen
Spanning
Toerental/Minuut
Slijpschijf - Korrel
Borstel
Afmetingen L x D x H
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

SLIJPMOLEN 520 W

SLIJPMOLEN 900 W

Voor het verwijderen van roest en verontreinigingen. 
Alle borstels zijn voorzien van een adapterset voor 
verschillende gaten. Hard, taai en kostengunstig. 
Gebruikt voor het verwijderen van roest, lak, 
oxidatie, isolatiemateriaal en bramen op contouren 
en buizen.

RONDE BORSTELS MET CENTRAAL ASGAT EN MET GEGOLFDE STAALDRAAD

Artikel Afmetingen 
mm

draaddikte 
mm

BTW ex. BTW incl.

VOOR MESSINGBORSTELS ZIE

Artikel
Vermogen
Spanning
Toerental/Minuut
Slijpschijf - Korrel
Borstel
Afmetingen L x D x H
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

Artikel
Vermogen
Spanning
Toerental/Minuut
Slijpschijf - Korrel
Borstel
Afmetingen L x D x H
Prijs excl. BTW
Prijs incl. BTW

DUBBELE SLIJPMOLEN 520 W

DUBBELE SLIJPMOLEN 900 W
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12710
12711
12712
12713
12714
12715
12716
12717
12718

0000
000
00
0
1
2
3
4
5

€ 4,92

€ 4,92

€ 4,92

€ 4,92

€ 4,92

€ 4,92

€ 4,92

€ 4,92

€ 4,92

€ 5,95 

€ 5,95 

€ 5,95 

€ 5,95 

€ 5,95 

€ 5,95 

€ 5,95 

€ 5,95 

€ 5,95

12720 € 7,03 € 8,50

12719 € 13,18 € 15,95

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.

Premiumkwaliteit is de basis van alle Metalino producten.
Metalino staalwol is een unieke toepassing. Het is staalwol van de hoogste kwaliteit 
te gebruiken voor het reinigen, egaliseren en polijsten van diverse hout-, metaal-, 
steen- en glasoppervlakken. Gegarandeerde veiligheid bij de keus: 9 fijnheden van 
extra fijn (0000) tot ultra grof (5). Onovertroffen premiumkwaliteit – gegarandeerd door 
jarenlange ervaring, made in Germany. Hoogelastische stalen vezels garanderen een 
perfecte oppervlaktebehandeling ook in hoeken, aan randen en op profielen.

Artikel Fijnheid BTW ex. BTW incl.

STAALWOL - 200 GR
Eigenschappen Metalino staalwol: zuiver van grof tot fijn, gladmaken zonder krassen, 
scheurvast en stofarm, geen doorschuren, elastisch en flexibel, accentuering van 
de houtstructuur.
Fijnheid 0000 is ook geschikt voor gepolijst gewaxte houtsoorten. 
Fijnheid 000 is ook geschikt voor voor een fijne tussentijdse schuurbeweging op lak 
en schellak. Polijst messing en koperen voorwerpen tot hoogglans.
Fijnheid 00 is ook geschikt voor reiniging en verwijdering van vet- en roetafzettingen 
van kunststof lamellen en aluminium ramen. Het reinigt ook glas- en spiegeloppervlakken.
Fijnheid 0 is ook geschikt voor verwijdering van oxidatie op koper, polijst koperen buizen en hulpstukken voor het solderen. 
Verwijdert vuil en sporen op linoleum en rubbervloeren restloos.
Fijnheid 1 is ook geschikt voor het slijpen en egaliseren van houten oppervlakken na het aanbrengen van een grondlaag en voor 
het aanbrengen van nieuwe verf. Verwijdert oude lak van antieke meubelen met behulp van lakverwijderaar.
Fijnheid 2 is ook geschikt voor het verdelen van was, dun en gelijkmatig over houten en stenen vloeren. Verwijdert oude was- en 
vuilresten van houten oppervlakken. Reinigt tegels en kunststofplaten.
Fijnheid 3 is ook geschikt voor het slijpen van hout waarop een grondlaag aangebracht is en benadrukt zo de natuurlijke 
oppervlaktestructuur.
Fijnheid 4 is ook geschikt voor het verwijderen van roestlagen, olie, kalk en kalkaanslag van metalen oppervlakken. Verwijdert 
hardnekkig vuil, zelfs in hoeken en randen.
Fijnheid 5 ruwt oude verf voor het overschilderen. Reinigt glasblokken en tegels betrouwbaar en krasvrij.

GLASREINIGER STREEPVRIJE METALINO 
De METALINO Glas-Reiniger is bijzonder geschikt om verf- of 
lakspetters en hardnekkig vuil van glas en tegels te verwijderen. 
Gegarandeerd krasvrij. De werkkant bestaat uit extra fijne 
roestvrije metalen vezels. Daarmee kan de GlassCleaner op 
vochtige oppervlakken en ook samen met chemische middelen 
worden gebruikt.

STAALWOL INOX - 150 GR
Metalino edelstaalwol is een unieke toepassing. Het is staalwol 
van de hoogste kwaliteit te gebruiken voor het reinigen, 
egaliseren en polijsten van verschillende metaalsoorten. 
Metalino edelstaalwol is ook geschikt om op vochtige 
oppervlakken te werken of samen met chemische producten. 
Ideaal voor de behandeling van looizuurhoudende houtsoorten, 
zoals eikenhout, notenhout of mahagoni om de de gevreesde 
“blauwe verkleuring” te vermijden.

Artikel BTW ex. BTW incl.

Artikel BTW ex. BTW incl.

PO
LIJSTEN
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ADDIT 4000  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .266
ALUDÉCAP DDM 2050  .  .  .  .  .  .  .265
ALUFILM 4040   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .254
ANODI KIT .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .267
ANTIBLEU 4020  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .265
ANTICO RADIA 6080  .  .  .  .  .  .  .  .253
ARMY 8850  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .256
BASE MAT 9510  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .257
BLACKCYLINDER 2020  .  .  .  .  .  .254
BLACKPLAST 9500   .  .  .  .  .  .  .  .  .260
BLACKPOT 8830   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .252
BLEU 7243   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .263
BLOCMOTEUR 8890   .  .  .  .  .  .  .  .251
BRILLANTEUR ALU 2041  .  .  .  .  .265
CALE 9480   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .259
CALES JAPONAISES  .  .  .  .  .  .  .  .255
CANDY 9520  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .257
CAP 5070   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .261
CARBUNET 6085  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .250
CARPEINT 6010  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .256
CARPROTEC 9410  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .259
CARVERNIS 6020 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .256
CCC 4010  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .250
CHAINE LUBE 5060  .  .  .  .  .  .  .  .  .252
CHROMES 2070  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .265
COLLE PU 9050  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .260
COLLECTEUR 4070  .  .  .  .  .  .  .  .  .252
CONVERTISSEUR 5030 .  .  .  .  .  .254
COOLER 6070   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .253
CUIR BAUME 8210  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .262
CUIR NET 8200   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .262
CUIRCOLOR  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .262
CUIRDÉCAP 8205   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .262
CUIRFIXCOLOR 8280   .  .  .  .  .  .  .262
DETECT 8840  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .253
DETECTOR 9330  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .259
DIAMANT 9080  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .258
DILUANT 2092   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .249
DILUANT 5020   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .249
DKPANT 4031  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .252
EAF 2092   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .248
EIR 2000  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .247
EPOXAPPRET 9000  .  .  .  .  .  .  .  .  .255
FILETS 9450  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .256
FILL FIBRE 9005  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .255
FILL METAL 9020  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .255
FILL TOP 9010   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .255
GAC 5050  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .252
GAF 5040   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .248

PPC-AUTO 9300  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .257
PPC-MOTO 9310   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .257
PRECITRACE 9800   .  .  .  .  .  .  .  .  .251
PRIMETAM 9420  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .249
PRIMZINC 9400   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .249
PROTEC LOOK 6100  .  .  .  .  .  .  .  .257
PROTECPOT 8835  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .252
PU A COULER 1085  .  .  .  .  .  .  .  .  .260
QUARTZ 9070  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .258
RADIAM 8860  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .253
RADIATEUR 6065  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .253
REFRESH NOIR 8820   .  .  .  .  .  .  .249
RENOV’PNEU 9200  .  .  .  .  .  .  .  .  .264
REPULSIF RONGEUR 8350   .  .263
RIMALU 8330  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .264
REPULSIF RONGEUR 8350   .  .261
ROD 9520  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .251
ROUGE 7271   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .263
SAPHIR 9060   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .258
SBF L-490  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .248
SIMILI 9100  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .262
SIMILI NET 9110  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .262
STABESSENCE 6075  .  .  .  .  .  .  .  .266
STEELBRONZE 6060  .  .  .  .  .  .  .  .249
SUPERKIT  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .247
TALC 8870 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .263
TANKKITS  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .247
TRACTEUR 8850  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .257
UMISTOP 8810  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .261
VERNIS ACIER 9130   .  .  .  .  .  .  .  .249
VERT 7648  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .263
VISCOSIMETRE 9490   .  .  .  .  .  .  .256
WOODCIRE 8230  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .261
WOODFILM 6090  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .261
YELLOWNET 2080  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .265
YELLOWLIGHT 8870  .  .  .  .  .  .  .  .264
ZINGA KIT  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .267

GCU 5080  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .252
GEL 7518   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .263
GELOIL 5095  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .250
HDS 3010  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .259
HPB 5010   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .262
INSONOR 6030  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .250
INTERIEUR 8220   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .261
ISIFIT 8800  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .263
JANTES 6040  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .264
JAUNE 7577  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .263
JOINT 7777  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .263
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Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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11152 SUPERKIT
2 - 5 L

SDT 4060 0,25L
PAC 2030 0,25L
EIR 2000 0,125L

€ 28,93 € 35,00

11155 SUPERKIT
5 -15 L

SDT 4060 0,5L
PAC 2030 0,5L
EIR 2000 0,25L

€ 44,63 € 54,00

11151 SUPERKIT
15 - 25 L

SDT 4060 0,5L
PAC 2030 0,5L
EIR 2000 0,35L

€ 51,24 € 62,00

11153 SUPERKIT
25 - 40 L

SDT 4060 1L
PAC 2030 1L
EIR 2000 0,5L

€ 65,29 € 79,00

11154 SUPERKIT
40 - 70 L

SDT 4060 1L
PAC 2030 1L

EIR 2000 0,75L

€ 79,34 € 96,00

11156 SUPERKIT
70 - 110 L

SDT 4060 1L
PAC 2030 1L
EIR 2000 1L

€ 88,02 € 106,50

11157 SUPERKIT
110 - 170 L

SDT 4060 1,5L
PAC 2030 1,5L
EIR 2000 1,8L

€ 114,88 € 139,00

10671 POLYKIT
2 - 5 L

SDT 4060 2x 0,25L 
EIR 2000 0,125L

€ 28,93 € 35,00

10674 POLYKIT
5 - 15 L

SDT 4060 2x 0,5L 
EIR 2000 0,25L

€ 44,63 € 54,00

10670 POLYKIT
15 - 25 L

SDT 4060 2x 0,5L 
EIR 0,35L

€ 51,24 € 62,00

10672 POLYKIT
25 - 40 L

SDT 4060 2x 1L 
EIR 2000 0,5L

€ 65,29 € 79,00

10673 POLYKIT
40 - 70 L

SDT 4060 2x 1L 
EIR 0,75L

€ 78,51 € 96,00

10675 POLYKIT
70 - 110 L

SDT 4060 2x 1L
EIR 2000 1L

€ 88,02 €106,50

10430 5 - 15 L 0,25 L € 35,12 € 42,50

10431 15 - 25 L 0,35 L € 40,50 € 49,00

10432 25 - 40 L 0,50 L € 52,07 € 63,00

10433 40 - 70 L 0,75 L € 62,40 € 75,50

10434 70 - 110 L 1 L € 66,94 € 81,00

SUPERKIT

KIT POLY

KIT ALU

10651 KIT ALU
2 - 5 L

0,25L SDT 4060
0,125L EIR 2000

€ 25,62 € 31,00

10654 KIT ALU
5 -15 L

0,5L SDT 4060 
0,25L EIR 2000

€ 39,67 € 48,00

10650 KIT ALU
15 - 25 L

0,5L SDT 4060
0,35L EIR 2000

€ 46,28 € 56,00

10652 KIT ALU
25 - 40 L

1L SDT 4060
0,5L EIR 2000

€ 59,50 € 72,00

10653 KIT ALU
40 - 70 L

1L SDT 4060 
0,75L EIR 2000

€ 71,07 € 86,00

10655 KIT ALU
70 - 110 L

1L SDT 4060 
1L EIR 2000

€ 85,95 €104,00

EIR 2000

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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TANK BEHANDELING

Behandeling is realiseer-

baar zonder het openen 

van de tank

REPARATIESET VOOR GEROESTE TANKS
Brandstofreservoirs van oude voertuigen, auto's of 
moto's, zijn zéér dikwijls gecorrodeerd met de vervelende 
gevolgen vandien : 
- Verstopte filters en carburators 
- slechte geuren 
- lekkende tanks 
- ontvlammingsgevaar 
Om deze succesvol en definitief te herstellen, stellen 
wij u de hiervoor ontwikkelde Tank Coating kits voor . 
Restom® heeft reeds een twintigtal jaar ervaring met 
deze behandeling . De beschermlaag is bestand tegen 
brandstoffen en voorkomt de terugkeer van roest en 
dicht zelfs kleine gaatjes . Een reparatieset bevat de 
juiste dosering voor een benzinetank . Deze producten 
moeten aangebracht worden in de te behandelen tank 
en hun verdeling gebeurt eenvoudig door het draaien 
van de tank om alle punten en zijwanden te bereiken . De 
behandeling is eenvoudig om uit te voeren en vereist geen 
gereedschap . De uitharding is langzaam (1u30) . 
Voor tanks met onderverdelingen of met een capaciteit die 
juist gelijk is aan de hoeveelheid van een tankkit, is het 
best de tankkit te nemen met een hogere inhoud .

Een Superkit is aanbevolen voor alle metalen tanks, behalve inox. Bevat een superkrachtige ontvetter SDT 4060, een 
ontroester PAC 2030, tweecomponenten hars EIR 2000 . Resistente garantie voor alle brandstoffen (SP95/SP98/SP95-E10/E85) .

EIR 2000
(tweecomponenten hars) is bedoeld voor metalen of lichte 
metalen benzinetanks zonder roestvorming . beschikbaar 
voor klanten die reeds ontvetter (SDT 4060) en ontroester 
(PAC 2030) bezitten .

REPARATIESET VOOR POLYESTER TANKS
Voorkomt "blaarvorming" onder de verf, tengevolge van 
migratie van benzine door de poreus geworden wand 
van de benzinetank . Dit type tank is kenmerkend voor 
spaanse, italiaanse, en soms japanse (Martin, Rocca) 
motos van voor 1980 . Komt ook voor bij artisanaal 
gemaakte reservoirs voor speciale voertuigen (buggies, 
alle terrein, rallye, eenvoudige luchtvaart . . .)  
De KIT POLY bestaat uit 
• Ontvetter SDT 4060 (zonder risico voor de polyester) + 
Verharder EIR 2000 
De hars EIR 2000 is gegarandeerd resistent aan de 
volgende brandstoffen: SP95/SP98/SP95-E10/E85 . Ook 
geschikt voor "Carbon" en "Vinylester" tanks . 
Niet geschikt voor de behandeling van polyethyleen en 
polypropyleen benzinetanks (alle terrein motos na  
1980, tanks van recente voertuigen) .

REPARATIESET VOOR ALUMINIUM TANKS
Deze kit is samengesteld uit:  
 
• ontvetter (SDT 4060) voor het goed afbijten van 
vetresten op aluminium (brandstoffen, lasresten, . . .) 
• hars 
• verharder EIR 2000

Artikel Tank Inhoud BTW
Excl . 

BTW 
incl .

VOOR     NA

Artikel Tank Inhoud BTW
Excl . 

BTW 
incl .

Artikel Tank Inhoud BTW
Excl . 

BTW 
incl .

Artikel Tank Inhoud Excl . BTW Incl . BTW
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10510 25 g € 8,26 € 10,00

11110 0,5 L € 32,23 € 39,00

11111 1 L € 51,24 € 62,00

11113 5 L € 214,05 € 259,00

11112 PROMO 
1L SBF L-490 

+ 1x GAF 5040
€ 55,37 € 67,00

10780 0,5 L € 16,12 € 19,50

10781 1 L € 23,97 € 29,00

10782 5 L € 95,87 € 116,00 

10390 1 L € 12,40 € 15,00

10391 5 L € 42,98 € 52,00

10400 1L - GRIS ALU (PIST) € 52,89 € 64,00

10401 1L - NOIR BR (PIST) € 52,89 € 64,00

10402 1L - NOIR MAT (PIST) € 52,89 € 64,00

10403 1L - NOIR SAT (PIST) € 52,89 € 64,00

10416 1L - ROUGE (PIST) € 52,89 € 64,00

10417 1L - BLANC (PIST) € 52,89 € 64,00

10404 1L - GRIS ALU SAT € 45,46 € 55,00

10405 1L - NOIR BRILL € 45,46 € 55,00

10406 1L - NOIR MAT € 45,46 € 55,00

10407 1L - NOIR SAT € 45,46 € 55,00

10414 1L - ROUGE € 45,46 € 55,00

10415 1L - BLANC € 45,46 € 55,00

10408 5L - GRIS ALU SAT € 171,07 € 207,00

10409 5L - NOIR BRILL € 171,07 € 207,00

10410 5L - NOIR MAT € 171,07 € 207,00

10411 5L - NOIR SAT € 171,07 € 207,00

10412 5L - ROUGE € 171,07 € 207,00

10413 5L - BLANC € 171,07 € 207,00

EAF 2092* 500 ml € 61,58 € 74,50

EAF 2092* 500 ml Metal € 70,25 € 85,00

NOIR BR
NOIR MAT
NOIR SAT
GRIS ALU
ROUGE
BLANC

GAF 5040

SBF L-490

PAC 2030

MOTORNET 
2010

EAF 2092

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.

SILICONE REMVLOEISTOF DOT 5
Neemt absoluut geen vocht op . Beschermt alle componenten 
van het Remcircuit tegen roest, die zich opstapelt ter hoogte 
van de wielcilinders en de afschermkapjes vernietigt, na 
enkele rembeurten wanneer u de wagen in de lente opnieuw 
in het verkeer plaatst . Het gebruik hiervan vrijwaart uw 
veiligheid voor velerlei jaren . SBF L-490 is goedkoper dan de 
vervanging van één enkel cilinderwiel . Ook geschikt voor de 
hydraulische vering (Citroën) .

REMMENVET
GAF 5040 zorgt voor een vlotte verplaatsing van de zuigers 
in de remcilinders en/of voor een snelle terugkeer van de 
remzuigers na het remmen . Kan gebruikt worden met alle in 
de handel verkrijgbare remvloeistoffen . 
Soepele tube van 25gr .

FOSFAATHOUDENDE ONTROESTER / ONTKALKER
PAC 2030 heeft twee functies: 
1 . Fosfaathoudende ontroester: Krachtig product, verwijdert 
snel alle roest en geeft een proper gefosfateerd oppervlak . 
PAC 2030 bevat geen zuur dat later nieuwe corrosie zou 
veroorzaken, en is niet agressief voor verf noch voor vernis . 
Vormt het roest niet om, maar verwijdert het . Onmisbaar voor 
het ontroesten van onbereikbare carrosseriedelen . 
2 . Ontkalker voor radiatoren: Op gemonteerde en 
gedemonteerde kringen . Bijzonder vlugge werking, zelfs 
op zeer dikke lagen . Verwijdert terzelfdertijd ketelsteen en 

UNIVERSELE REINIGER VOOR VETTEN EN OLIEN
Elimineert en lost olie en vet op, in slechts enkele minuten, 
zelfs wanneer deze verbrand zijn . De samenstelling van 
MOTORNET 2010 is zonder risico voor verven, dichtingen, 
sierstrepen en decalcomanies zodat u dit product kunt 
toepassen op verscheidene ondergronden zonder speciale 
voorzorgsmaatregelen . Ideaal voor het ontvetten van 
motoren .

ANTI-KORROSIE EPOXY VERF KAMERGEDROOGD
Primer - Grondlaag - Afwerking in 1 enkele laag
EAF 2092 is een Epoxy verf bestemd voor de bescherming 
tegen corrossie van autochassis, kaders van moto s, 
wielen, binnenzijde van spatborden, … Wordt rechtstreeks 
op gestraalde, geborstelde, gereinigde en ontvette metalen 
aangebracht . EAF 2092 zorgt voor een uitzonderlijke 
aanhechting, heeft een anti-corrosiewerking van eerste 
kwaliteit en weerstaat uitstekend aan krassen en 
steenslag . EAF 2092 is bestand tot 200°C (remtrommels, 
rembeugels,…) . De behandelde stukken kunt u reeds na 2 
tot 3 uur bewerken . Beschikbaar in kits van 1 Kg (geschikt 
voor 1 tot 2 motokaders, 6 tot 8 autowielen) . 1 tot 2 Kg is 
nodig voor 1 autochassis naargelang de te behandelen 
oppervlakte en de wijze van aanbrengen .  
PIST-versies, kunnen aangebracht worden met een 
spuitpistool, deze bevatten: basis + verharder + verdunner .

* ANDERE 
KLEUREN OP 
BESTELLING

EAF 2092        STANDAARD KLEUREN
Glanzend zwart

Mat zwart
Gesatineerd zwart

Alu grijs RAL 9006 gesatineerd
Glanzend rood RAL 3020

Wit RAL 9003

VOOR     NA
roest . (gietijzeren cilinderkoppen) . Tast rubber, 
dichtingen, metalen niet aan: zonder risico 
bruikbaar op motoren uit legeringen . 1 liter lost 
± 1 kg kalk op . Voorzie 1L voor een circuit van 
5L

REMMEN

CHASSIS EN KADERS
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Artikel Inhoud BTW ex . BTW in .

Artikel Inhoud BTW ex . BTW in .

Artikel Inhoud BTW ex . BTW in .

Artikel Inhoud BTW ex . BTW in .

Artikel Inhoud BTW ex . BTW in .



249

DILUANT 2092
10370 1 L € 11,99 € 14,50

REFRESH 
NOIR 8820 11000 0,5 L € 28,93 € 35,00

11001 1 L € 47,52 € 57,50

DILUANT 5020
10371 1 L € 11,98 € 14,50

VERNIS ACIER 
9130 11200 500 ml € 33,06 € 40,00

PRIMZINC 9400
10950 250 ml € 15,70 € 19,00

PRIMETAM 
9420 10951 100 ml € 16,53 € 20,00

STEELBRONZE 
6060 10030 Bleu 500 ml € 28,93 € 35,00

10031 Fixateur 500 ml € 26,45 € 32,00

10032 KIT € 66,12 € 80,00

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.

ZWARTE VERF VOOR CHASSIS
Refresh Noir 8820 is geschikt om kaders of een chassis 
waarvan de verf wat dof geworden is, te retoucheren en 
opnieuw kleur te geven . Dit zonder dat complete ontlakking of 
voorbehandeling vereist is, eventueel zonder demontage . Dit 
product is toepasbaar op reeds bestaande verfsoorten, ook 
op zones waar het ijzer zichtbaar wordt door zijn anticorrosie-
werking . Refresh Noir is bestudeerd om geen strepen zichtbaar 
te laten bij het verven met borstel . Verdunnen met Diluant 5020 

VERDUNNER 2092
Specifieke verdunner om de epoxyverf EAF 2092 de juiste 
viscositeit te geven bij het aanbrengen met een spuitpistool . 
Specifiek voor EAF 2092 en Blocmoteur 8890 .

VERDUNNER 5020
Om volgende Restom® producten met een spuitpistool aan 
te brengen: Motorpeint 3030, Blackcylinder 2020, KPM 6000, 
Alufilm 4040 en ook Rimalu 8330, Plast Peint 8000, Carpeint 
6010, Carvernis 6020 et Refresh noir 8820, Army 8850, 
Blackpot 8830, Vernis acier 9130 .

ANTI CORROSIE VERNIS VOOR STAAL
In sommige gevallen, is deze vernis een goedkoop alternatief 
voor het verchromen . Hij is geschikt voor het behoud van 
het aspect van geschuurd, geborsteld of gepolijst staal . 
Anticorrosie: houdt 500 uur stand onder zoutnevel (bewezen 
door test) . U kunt dus regelmatig buiten gebruiken zonder 
corrosiegevaar . Hittebestendig: 170 °C continu (niet geschikt 
voor de uitlaatpijpen) . Kan niet worden toegepast op 
geroest staal, maar enkel op volledig gedesoxideerd staal . 

PRIMER MET ZINK
Primer met zink – 65 % ZINK . Toepassing met borstel 
op onbehandelde platen, die daarna gemaskeerd en 
ontoegankelijk worden voor gewone behandeling . Deze laag 
is een uitstekend product tegen anticorrosie . Daar bovenop in 
geval van lassen zijn de harsen plaatselijk verbrand (platen 
daarna ontoegankelijk) . Doordat zink smelt rond 400° vormt 
zich een klevende laag (warme galvanisatie) op de plaat, die 
een perfecte anticorrosie bescherming biedt . Indien men Prim 

KIT VOOR HET BRUINEREN VAN METAAL
Geeft metalen een gebruind aspect, typische kleur van de 
loop van een geweer . Ook terug te vinden op bouten & 
moeren, bepaalde mechanische onderdelen van oldtimers . 
Beschermt tegen corrossie voor gebruik buitenhuis . Het 
bruineren wordt gerealiseerd door indompeling in het product 
of door aanbrenging met borstel en vereist 4 stappen om een 
duurzaam en mooi resultaat te bekomen, namelijk: ontvetten, 
oppervlakkige zuur behandeling, bruineren en beschermen . 
Eén kit volstaat voor 3 tot 5 m2 of 5 tot 7 kg bouten . De Kit 
Steelbronze 6060 bevat: 

- een ontvetter, een ontroester, bruinerende 
vloeistof (Steelbronze 6060 Bleu, 0 .5 L), 
bescherming (Steelbronze 6060 Fixator, 0 .5 L) .

Niet geschikt voor inox . Voor aluminium, 
is onze Alufilm 4040 meer geschikt . Dit 
tweecomponenten product wordt best met 
pistool aangebracht (of voor kleine delen 
met borstel) Pistool: druk 3,5 tot 4,5 kg/cm2 
(inbegrepen 500 ml Verdunner 5020)

Zinc 9400 wenst te spuiten, een verdunning 
voorzien van ongeveer 10 % met onze 
verdunner 5020 (zie Verdunner 5020)

PRIMER VOOR HET AANBRENGEN VAN ZINK OF KOPER
Vereenvoudigd de verwijdering en goede hechting van de tin, 
op doorlopende wijze, op te vertinnen stalen oppervlakken . 
Restom PrimEtam ® 9420 wordt met een doek aangebracht of 
met een een borstel op het te vertinnen werkstuk wat eerder 
met een brander opgewarmd werd, om zo een aanhechtend 
oppervlak te creëren voor een gemakkelijke vertinning . 
Bruikbaar op koper, brons en messing . Is niet geschikt voor 
roestvrij staal of aluminium . 

CHASSIS EN KADERS
R

ESTO
M

Artikel Inhoud BTW ex . BTW in .

Artikel Inhoud BTW ex . BTW in .

(borstel: 10%, pistoolschilderen 20%) . Indien u 
een komplete restauratie wenst is de EAF 2092 
beter geschikt .

Artikel Inhoud BTW ex . BTW in .

Artikel Inhoud BTW ex . BTW in .

Artikel Inhoud BTW ex . BTW in .

Artikel Inhoud BTW ex . BTW in .

Artikel Inhoud BTW ex . BTW in .
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Noir grain gros
Noir grain fin

Rouge grain fin
Rouge grain gros

CCC 4010
10281 1 L € 18,18 € 22,00

10282 5 L € 65,29  € 79,00

10280 CCC 4010-PACK1 
PROMO 3 x 5 L  

1x PPC 4012 GRATIS
€ 177,27 € 214,50

PCC 4015 / 
RCC 4014 10810 € 29,75 € 36,00

10990 € 11,57  € 14,00 

INSONOR 6030
10020 1 L € 20,66 € 25,00

10021 INSONOR 6030-
PACK1 

PROMO 6 x 1L 
1x PPC 4015 GRATIS

€ 121,49 € 147,00

PEINT 9120
10100 Noir grain gros 0,5L € 26,86 € 32,50

10101 Noir grain fin 0,5L € 26,86 € 32,50

10102 Rouge grain fin 0,5L € 26,86 € 32,50

10103 Rouge grain gros 0,5L € 26,86 € 32,50

PEINT 
9120 * 0,5L € 62,08 € 74,50

GELOIL 5095
10540 1 L € 16,12 € 19,50

CARBUNET
6085 10162 0,250 L € 14,46 € 17,50

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.

CHASSIS EN KADERS
WAS VOOR HOLLE RUIMTEN
Was met pistool aan te brengen (op langsligger, assen, . . .) . 
Wordt aangebracht door pulverisatie met een pistool uitgerust 
met een nozzle gemonteerd op een soepele slang (Art . PCC 
4012) . Voorkomt verdere corrosie en blokkeert de reeds 
aanwezige roestvorming . Door de hoge variabele viscositeit 
is CCC 4010 zeer vlot aan te brengen, zelfs op wanden of 
plafonds is een gelijkmatige verdeling verzekerd . Het product 
is ontworpen met het doel sterk aan te hechten en een 
roestwerende bescherming te bieden aan alle behandelde 

PISTOOL VOOR HET SPUITEN VAN CCC 4010
Dit is hét geschikte pistool voor de pulverisatie van onze 
CCC 4010 . Het past perfect op de flessen . Geleverd met een 
nozzle (ø 10 mm) . Door de meegeleverde soepele slang van 
50 cm is dit bruikbaar in meerdere richtingen . (Kan verlengd 
worden met een slang van 10x8) . Gebruiksdruk: 7 tot 8 kg/
cm2 . Een nozzle voor het gebruik van geluidsdempend 
product is meegeleverd .  
De slang van 50 cm en de nozzle zijn beiden afzonderlijk 
verkrijgbaar (zo kunt u deze eventueel op uw pistool 
toepassen) .

Pistool
Verlengstuk + nozzle

ANTI STEENSLAG-GELUIDDEMPEND MAT ZWART
Wordt met een dikke laag aangebracht op zuivere oppervlakte 
zoals chassis, vloerplaten, spatborden, beschilderd met een 
verf van goede kwaliteit of anticorrosie verf (wij bevelen 
onze verf EAF 2092 aan) . Wordt bij voorkeur met pistool 
aangebracht (druk 4 tot 6 bar) . Verbruik: 1 L voor 3m2, dus 2 L 
voor een kleine wagen (2PK, 4 PK Renault), en 2 tot 3 L voor 
een grotere wagen .

GEKORRELDE ZWARTE VERF
Eén component verf (korrelig aspect) . Temperatuurbestendig 
tot 180°C . 
Beschikbaar in: 
 • grove korrel: ± 250 - 400 micron 
 • fijne korrel: ± 60 - 120 micron 
Kleuren: 
• Satijn mat zwart voor: 
 • Dashbord (MG,  . . .) 
 • Motor van motos (Harley-Davidson,  . . .) 
 • Mechanische onderdelen ( remtrommel,  . . .) 
• Rood (type ferrari):  
 • met grove of fijne korrel voor het schilderen van
       motoren 
Aanbrengen met spuitpistool: 
 • Verdunning: 10-20% met onze verdunner 5020 . 
 • Druk: 3,5 tot 4,5 kg / cm2 - spuitmond Ø 1,2 mm .

HALFVLOEIBAAR VET VOOR VERSNELLINGS-BAKKEN
Voor met vet gesmeerde versnellingsbakken, kenmerkend 
voor de jaren 20/40, is het niet aangewezen een ‘dik’ vet te 
gebruiken omdat door het ronddraaien van de assen het vet 
weggeslingerd wordt en de tandwielen ‘droog’ draaien .Het 
gebruik van olie, zelfs dikvloeibare, is ook nauwelijks mogelijk 
aangezien deze versnellingsbakken slechts rudimentair 
afgedicht zijn .

* ANDERE KLEUREN OP BESTELLING

PEINT 9120 STANDAARD KLEUREN
Gesatineerd Zwart - Grof
Gesatineerd Zwart - Fijn
Gesatineerd Rood - Fijn
Gesatineerd Rood - Grof

FIJNGROF

MOTOR - ASSEN - VERSNELLING
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oppervlakten . Te voorzien verbruik: ongeveer 1 
liter voor 10 tot 20 liter wand .

Artikel Inhoud BTW ex . BTW in .

Artikel Inhoud BTW ex . BTW in .

Artikel Inhoud BTW ex . BTW in .

Artikel Inhoud BTW ex . BTW in .

Artikel Inhoud BTW ex . BTW in .BRANDSTOFADDITIEF
Een brandstofadditief voor het reinigen van carburateurs en 
injectoren van alle benzinemotoren (met of zonder lood) .
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MECABLEU 
9600 11030 50 ml € 11,57 € 14,00

ROD 9520
11090 2 x 50 ml € 15,70 € 19,00

MOTORPEINT 
PMV 3030 10890 (Motorpeint 3030 A) € 22,31 € 27,00

10891 (Motorpeint 3030 B) € 22,31 € 27,00

10892 (Motorpeint 3030 J) € 22,31 € 27,00

10893 (Motorpeint 3030 N) € 22,31 € 27,00

10894 (Motorpeint 3030 O) € 22,31 € 27,00

10895 (Motorpeint 3030 R) € 22,31 € 27,00

10896 (Motorpeint 3030 V) € 22,31 € 27,00

10897 (Motorpeint 3030 RF) € 22,31 € 27,00

10898 (Motorpeint 3030 
          RAL6020)

€ 22,31 € 27,00

10899 (Motorpeint 3030 
          RAL5005)

€ 22,31 € 27,00

0,5L Motorpeint 3030 * € 57,44 € 69,50

1L Motorpeint 3030 * € 67,77 € 82,00

BLOCMOTEUR 
8890

PRECITRACE
9800 11261 200 ml € 16,53 € 20,00

10240 450 ml € 32,64 € 39,50

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.

MOTOR - ASSEN - VERSNELLING
BLAUWE PASTA
Blauwkleurige pasta gebruikt voor het zichtbaar maken van 
mechanische wrijvingen: 
• Controle van de wrijving van de tuimelaars 
• Wrijving van de lager van de koppeling 
• Wrijving en beweging van onderdelen tegen het carter 
• Vlakheid van afdichtingen 
Behandeld tegen roest, kan verwijderd worden met 
een solvent zoals white spirit of benzine . De eventuele 
overblijfselen zorgen voor geen enkel mechanisch gevaar 
aangezien deze oplossen in de motorolie en geen klonters 
vormen

RODEERPASTA
Set van 2 rodeerpasta’s ‘op ouderwetse wijze’ in vet: 
1 pasta met grove korrel + 1 pasta met fijne korrel 
Het voordeel van de conditionering in vet is dat de pasta 
beter blijft kleven tijdens het gebruik . Daardoor behoudt het 
zijn doeltreffendheid, (tijdens het vlakken van cilinderkoppen, 
e .d . op een marmerplaat) en laat het ook een gemakkelijke 
reiniging toe (solvent of benzine) zonder dat er schuurkorrels 
achterblijven (kleppen) . Grove pasta: uitvlakken van 
oppervlakken op een marmer-plaat of dikke glasplaat, 

ANTI CORROSIE VERF VOOR VLOEISTOF 
GEKOELDE MOTOREN
Geschikt voor motorblokken, karters, versnellingsbakken, 
differentiël, remtrommels en alle andere onderdelen van 
gietijzer, staal of lichte legeringen die aan hoge temperatuur 
blootgesteld worden . Wordt direct op het ontvette en 
ontroeste metaal aangebracht met behulp van een borstel 
(laat geen sporen na) . Gesatineerd resultaat . Aanbrengen 
met spuitpistool mogelijk met 20% Diluant 5020 . Voor meer 
glans: bedek met Alufilm 4040 
Voor moto, gebruik KPM 6000 voor een resultaat met 
meer glans . Motorpeint 3030 is eveneens geschikt voor 
uitlaatpotten en radiatoren, maar is niet geschikt voor 
uitlaatcollectoren (zie Collecteur 4070) of interne motordelen 
(zie Blocmoteur 8890) . Inhoud: 500 ml .

Motorpeint PMV 3030 STANDAARD KLEUREN
Oranje (Chevrolet,…) Geel (Austin Mini,…)

Alu grijs (aangetaste karters) Gesatineerd zwart (Peugeot,…)
Gesatineerd bruin-rood (MG,…) Gesat . donkergroen (Citroën)
Hemelsblauw (GM . Ford) Vuurrood (Alfa, Mini, Triumph,…)

RAL6020: Chrome oxide groen RAL 5005: Ford blauw

BESCHERMING VOOR DE BINNENKANT 
VAN MOTORBLOKKEN
Het enige époxyproduct voor de binnenzijde van 
motorblokken . Laat u toe poreuze carters te verbeteren 
(motor, achteras, benzinepomp, versnellingsbak, 
waterpomp, . . .) en beschermt de voering van de cilinderblok 
die met de koelvloeistof in contact komt: twee-componenten-
epoxy (snelle harding) . Totale weerstand van: kokend 
water en antivries-vloeistoffen, motorolie tot 170 °C . De 
anti-corrosie werking is gegarandeerd, zelfs bij permanente 

* ANDERE KLEUREN OP BESTELLING

BLAUWE VERNIS OM AF TE TEKENEN
Blauwe vernis om uitsnijdingen af te tekenen alvorens 
de fabricage van onderdelen . Eenvoudig aan te 
wenden met een penseel op alle metalen, glas, keramiek . 
Uiterst snelle droogtijd: ongeveer 5 tot 10 minuten aan 
15-20°C . Schilfert of pelt niet af . Laat toe een zeer precieze 
en fijne aftekening te maken met een kraspen .

eerste stap bij kleppen roderen, polijsten van 
inlaatpoorten, tuimelaars, … 
Fijne pasta: Tweede stap bij kleppen roderen, 
roderen van de vlotternaald in zijn zitting bij 
carburatoren, polijsten van  
delicate mechanische onderdelen, … 
Verpakking : set 2 potten van elk 50 ml .
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Artikel Inhoud BTW ex . BTW in .

Artikel Inhoud BTW ex . BTW in .

Artikel Inhoud 500 ml BTW ex . BTW in .

Artikel Inhoud BTW ex . BTW in .

Artikel Inhoud BTW ex . BTW in .

Achteraf eenvoudig te verwijderen met een 
doekje met aceton . Inhoud: 200 ml pot, goed 
voor ongeveer 1,5 m² .

indompeling . Superieure hechting van 20 kg/
cm² op ijzer, gietijzer en aluminium . De oranje 
kleur laat u toe de donkere plaatsen vlot te 
schilderen . De gladheid vergemakkelijkt het 
lopen van de vloeistoffen en vermindert de 
restanten . Inhoud: 450 ml Blocmoteur 8890 + 
0 .5 liter . Verdunner 2092
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10230 € 23,55 € 28,50

10231 € 35,54 € 43,00

10232 € 23,55 € 28,50

10233 € 35,54 € 43,00

10820 250 ml € 25,62 € 31,00

10960 1 L € 17,36 € 21,00

10962 5 L € 59,09 € 71,50

11265 € 14,88 € 18,00

11266 € 32,64 € 39,50

10520 100 ml € 11,98 € 14,50

10380 750 ml € 18,18 € 22,00

10381 3 x 750 ml € 50,00 € 60,50

10382 5 x 750 ml € 81,82 € 99,00

10500 200 ml € 12,40 € 15,00

BLACKPOT 
8830

COLLECTEUR
4070

PROTECPOT
8835

CHAINE 
LUBE 5060

GCU 5080

DKPANT 4031

GAC 5050

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.

Artikel Kleur - Inhoud BTW ex. BTW in.

Zwart 0,25 L
Zwart 0,5 L
Grijs 0,25 L
Grijs 0,5 L

Artikel Inhoud BTW ex. BTW in.

Artikel Inhoud BTW ex. BTW in.

Artikel Inhoud BTW ex. BTW in.
Spuitbus 400 ml

Doos 600 g

Artikel Inhoud BTW ex. BTW in.

Artikel Inhoud BTW ex. BTW in.

Artikel Inhoud BTW ex. BTW in.

UITLATEN
VERF VOOR UITLATEN
Speciaal ontworpen voor het verven van stalen 
knaldempers. Is ook geschikt voor de uitlaatbuizen na een 
gietijzeren collector. Wordt met de borstel aangebracht 
of met een pistool (verdunner 5020) in twee lagen op 
een perfect ontvette (DU 2010) en ontroeste (PAC 
2030 of zandstralen) ondergrond. Niet aanbrengen op 
een grondverf maar direct op het staal. Laten drogen, 
reeds na de eerste opwarming van de motor bereikt de 

VERF VOOR UITLAATCOLLECTOREN
Collecteur 4070 is aanbevolen voor de decoratie en 
de anticorrosie bescherming van uitlaatcollectoren van 
wagens. Collecteur 4070 wordt met een penseel op de 
gezandstraalde (GIETIJZER) of met glasparel gestraalde 
(ALU) collector in 2 of 3 lagen aangebracht, dit volgens de 
ruwheid van de houder. 
Standaard kleur: Alu grijs

ANTIROEST VOOR UITLATEN
ProtecPot 8835 is een brandvrij en herbruikbaar 
anti-corrosie middel voor uitlaten. Ook geschikt voor 
rookgaskamers, maar niet voor collectors (maxi temp: 
200°C). 
1. Preventief: vloeibaar product, klaar voor gebruik, in te 
voeren in de knalpot. Verspreiden, daarna uitgieten om 
een maximum aan product te elimineren. Recupereer het 
product in zijn originele verpakking voor later gebruik. 
Indien het niet meer uitlekt is het mogelijk om de knalpot 
terug te monteren, het voertuig te gebruiken

KOPERVET
Dit smeerproduct verdraagt zeer hoge temperaturen (tot 
1100 °C). Dit is onontbeerlijk om het vastzitten van bougies 
te vermijden, om bijvoorbeeld bouten aan collectoren of 
uitlaten los te vijzen.

AFBIJTPRODUCT VOOR VERF EN VERNIS
Zeer krachtig afbijtproduct voor alle verf en vernis ook 
voor verf gebakken in oven. Bijzonder geschikt voor 
vernis aangebracht op carters in lichte metaallegering, 
verharde of oude verf. Maakt aluminium of legeringen 
niet zwart en reageert niet agressief op metalen.  
Verbruik 750 ml voor 2 à 3 m² (aanbrengen met penseel).

CARDANVET
Vet met dikke textuur, met zeer sterke hechting, zeer 
drukbestendig en met maximale weerstand aan doorslag 
en corrosie. Dit vet beschermt de cardans en voorkomt 
hun verzwakking en broosheid ten gevolge van schokken. 
Voorzie 60 tot 80 gram per cardankap. Zeker aangewezen 
voor moto’s, in het bijzonder voor de draagarmen en 
stuurkolommen.

VET VOOR MOTORFIETS KETTING
Chain Lube 5060 is een wit vet voor de ketting van een 
motorfiets. 
• Hoge kleefkracht zelfs bij hoge snelheden
• Hoge anti-corrosie prestaties
• Uitstekend bestendigheid tegen water, strooizouten, ... 
en opwarming
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verf al haar eigenschappen. Gegarandeerde 
temperatuursbestendigheid: 400°C. Resistent 
tegen brandstoffen en sterk corrosiewerend.

2. Genezend: geschikt voor nieuwe potten 
of gebruikte. Zonder risico voor chroom of 
Restom® verf. Laat ook toe om calamine te 
elimineren op voorwaarde van het contact 
enkele dagen te verlengen. Duur van de 
bescherming : 1 à 5 jaar volgens gebruik van 
het voertuig
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DETECT 8840
10340 500 ml € 11,57 € 14,00

PAC 2030
10780 0,5 L € 14,05 € 17,00

10781 1 L € 21,07 € 25,50

10782 5 L € 86,78 € 105,00 

RADIAM 8860
10980 400 ml € 15,29  € 18,50

COOLER 6070
10310 250 ml € 26,03  € 31,50

ANTICO RADIA 
6080 10160 500 ml € 21,49  € 26,00

RADIATEUR 
6065 10161 250 ml € 11,57  € 14,00

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.

MOTORKOELING - RADIATOREN
DETECTIEMIDDEL VOOR OVERHITTING VAN DE MOTOR
Met Detect 8840 kunt u nagaan wat de oorzaak is van 
het koken van koelvloeistof in de radiator . Het principe is 
eenvoudig: de radiatorstop (of de stop van het expansievat) 
wordt uitgedraaid . In de plaats daarvan komt een stop 
verbonden met een slang, dewelke ondergedompeld is in 
Detect 8840 . De dampen die uit de radiator komen gaan 
“opborrelen” in de beker met Detect 8840 . In geval van een 

SATIJNZWARTE VERF VOOR RADIATOREN
Dit product is rechtstreeks afgeleid van onze reeds 15 
jaar bestaande Motorpeint PMV 3030 . Om het verven te 
vergemakkelijken is Radiam enkel beschikbaar in spuitbus . 
Zo heeft u geen verfpistool nodig en kunt u de verf diep 
aanbrengen in de fijne nokjes van de radiator . De hechting op 
koper en lichte legeringen is van zeer hoge kwaliteit . Restom® 
garandeert het behoud van de koelkwaliteiten van radiatoren 
beschermd door Radiam 8860 . Het is bestand tegen de 

TEMPERATUUR HERLEIDER VOOR GEKOELDE CIRCUITS
Corrigerend product dat extra aan de gekoelde circuit wordt 
toegevoegd om zo bijna onmiddellijk de werktemperatuur van 
de motor te verlagen . De temperatuurdaling is 10 à 15° .  
Voorzie 1 doos voor een koelcircuit tot 15 liter . 
Inhoud: 250 ml .

ANTI CORROSIE ADDITIEF VOOR RADIATOREN EN 
GEKOELDE CIRCUITS
Preventieve behandeling tegen bezinksel . Antico Radia 
6080 beschermt de radiator doeltreffend tegen zuurvorming 
tengevolge van de ontbinding van ethyleen glycol . Verbruik: 
1 fles van 500 ml per 15L circuit . Levensduur van een 
behandeld circuit: méér als 20 jaar . Het is aanbevolen Antico 
Radia 6080 toe te voegen als het circuit net gerestaureerd is 
of de vloeistof veranderd werd .
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gebroken cilinderkoppakking of een gespleten 
of poreuze cilinderkop zal de Detect 8840 
verkleuren . Bij verstopte waterkanalen, een 
verkalkte radiator of de waterpomp die lucht 
opneemt, behoudt het product zijn roze kleur .

FOSFAATHOUDENDE ONTROESTER / ONTKALKER
PAC 2030 heeft twee functies: 
1 . Fosfaathoudende ontroester: Krachtig product, verwijdert 
snel alle roest en geeft een proper gefosfateerd oppervlak . 
PAC 2030 bevat geen zuur dat later nieuwe corrosie zou 
veroorzaken, en is niet agressief voor verf noch voor vernis . 
Vormt het roest niet om, maar verwijdert het . Onmisbaar voor 
het ontroesten van onbereikbare carrosseriedelen . 
2 . Ontkalker voor radiatoren: Op gemonteerde en 
gedemonteerde kringen . Bijzonder vlugge werking, zelfs 
op zeer dikke lagen . Verwijdert terzelfdertijd ketelsteen en 

roest . (gietijzeren cilinderkoppen) . Tast rubber, 
dichtingen, metalen niet aan: zonder risico 
bruikbaar op motoren uit legeringen . 1 liter lost 
± 1 kg kalk op . Voorzie 1L voor een circuit van 
5L

Artikel Inhoud BTW ex . BTW in .

Artikel Inhoud BTW ex . BTW in .

courante koelvloeistoffen, tegen olie en tegen 
brandstoffen (na 1 week droging) . Voor onze 
klanten met een verfpistool: u verkrijgt hetzelfde 
resultaat met Motorpeint PMV 3030N, verdund 
met 20% verdunning Diluant 5020 . Verbruik: ± 
2m² (in 2 lagen) .

Artikel Inhoud BTW ex . BTW in .

Artikel Inhoud BTW ex . BTW in .

Artikel Inhoud BTW ex . BTW in .STOPFUITE RADIATEUR
Als preventief middel gebruikt, vermijd oververhitting van de 
motor door een lek in het koelsysteem .

Chrome, inox, aluminium
Leder & kunstleder

Behandeling van 
mechanische onderdelen

Tankbehandling

Glas en ruiten
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ALUFILM 4040
11190 250 ml € 29,97 € 29,00

BLACK-
CYLINDER 

2020
10840 € 15,70 € 19,00

10850 € 15,70 € 19,00

KPM 6000
10690 € 46,28 € 56,00

10691 € 46,2= € 56,00

10692 € 23,97 € 29,00

10693 € 23,97 € 29,00

10694 € 60,33 € 73,00

10695 € 60,33 € 73,00

PAC 2030
10780 0,5 L € 14,05 € 17,00

10781 1 L € 21,07 € 25,50

10782 5 L € 86,78 € 105,00 

CONVERTIS-
SEUR 5030 10290 0,5 L  € 15,29  € 18,50

10291 1 L  € 26,86  € 32,50 
10292 5 L  € 112,40  € 136,00 

PHOSPRIM 
4090 10830 0,5 L € 23,14 € 28,00

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.

SPECIALE VERF VOOR MOTOS
VERNIS VOOR KARTERS IN LICHTE LEGERING
Transparante ééncomponent vernis voor de bescherming 
van metalen . Oppervlakte : gepolijst = Blinkend aspect ; 
ongepolijst = Mat aspect  
Twee aanwendingen :  
• Zonder bakken : beschermt tegen corrosie, tegen het dof 
worden van stukken blootgesteld aan hoge temperatuur : oud 
gereedschap, wapens , . . .  

GESATINEERDE HITTEBESTENDIGE VERF VOOR 
CYLINDERS EN UITLATEN
Blackcylinder 2020 is speciaal ontwikkeld voor de decoratie 
en bescherming van cilinders en luchtgekoelde cilinderkoppen 
uit gietijzer . Blackcylinder 2020 is na het bakken volledig 
ongevoelig voor water en brandstoffen .  
Deze verf is niet aanbevolen voor uitlaatcollectoren  
en hun leidingen (zie Collecteur 4070) .  
Inhoud: 125 ml, voldoende voor ± 3 à 4 motocilinders  
125 à 250 cc of een 2-cilinder van 750 cc .

MOTORVERFKIT VOOR MOTOS
Bestemd voor de vernieuwing van de motor van Japanse 
motos (vanaf ±1965) en Europese motos (vanaf 1985 
volgens merk) in lichte metaallegering, origineel geschilderd 
en waarvan de verf door de jaren verbleekt is . Gesatineerd 
blinkend aspect . Heeft totale weerstand tegen vergeling, oliën 
en benzine . De kit is voor de realisatie van een 4-cilinder 
motor en bevat: 
• 1x KPM 6000 THT: 0,25 kg 
• 1x KPM 6000 BASE (met verharder): 0,5 Liter 
• 1x Diluant 5020: 0,5 Liter 
Luchtgekoelde motor: gebruik een volledige kit . 

ROESTOMVORMER
Vormt roest om (in enkele seconden) in een stabiele zwarte 
laag . Wordt met een penseel aangebracht . Indien gebruik 
buiten, moet het object snel bedekt worden met verf of een 
anti-corrosie bekleding . Te gebruiken wanneer het onmogelijk 
is roest te verwijderen door zandstralen, afschuren of dmv de 
fosfaathoudende ontroester PAC 2030 . Bijzonder aanbevolen 
voor het instandhouden van voertuigen, ondergebracht op 
een droge plaats, met het oog op een latere restauratie, zodat 
roest zich niet verder kan uitbreiden .

FOSFAATHOUDENDE PRIMER
Wordt gebruikt op alle blanke metalen (na stralen of reinigen), 
om hen te beschermen tegen corrosie voordat zij geverfd 
worden . Dankzij de uitzonderlijke aanhechting is dit de ideale 
basis voor elk lak- of mastiekwerk . Te voorzien: 0,5L voor 10 
tot 20 m² volgens aanbrengmethode .

VOOR       NA

KOETSWERK
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• Met bakken : 2 uren op 120°C in de oven of 
met een heteluchtpistool . Totaal ongevoelig voor 
oliën, brandstoffen, strooizout, en eveneens 
warmtebestendig (tot 180°C continu) . Inhoud: 
250 ml (1 à 2m2 volgens aanbrengmethode)

Artikel Kleur - Inhoud BTW ex . BTW in .

Zwart - 125 ml
Grijs - 125 ml

Artikel Kleur - Inhoud BTW ex . BTW in .

Grijs basis 0,6 Kg
Zwart basis 0,6 Kg
Grijs THT 0,25 L
Zwart THT 0,25 L

KIT GRIJS
KIT ZWART

Vloeistofgekoelde motor: gezien de lagere 
opwarming is het gebruik van THT niet 
noodzakelijk .

FOSFAATHOUDENDE ONTROESTER / ONTKALKER
PAC 2030 heeft twee functies: 
1 . Fosfaathoudende ontroester: Krachtig product, verwijdert 
snel alle roest en geeft een proper gefosfateerd oppervlak . 
PAC 2030 bevat geen zuur dat later nieuwe corrosie zou 
veroorzaken, en is niet agressief voor verf noch voor vernis . 
Vormt het roest niet om, maar verwijdert het . Onmisbaar voor 
het ontroesten van onbereikbare carrosseriedelen . 
2 . Ontkalker voor radiatoren: Op gemonteerde en 
gedemonteerde kringen . Bijzonder vlugge werking, zelfs 
op zeer dikke lagen . Verwijdert terzelfdertijd ketelsteen en 

roest . (gietijzeren cilinderkoppen) . Tast rubber, 
dichtingen, metalen niet aan: zonder risico 
bruikbaar op motoren uit legeringen . 1 liter lost 
± 1 kg kalk op . Voorzie 1L voor een circuit van 
5L

Artikel Inhoud BTW ex . BTW in .

Artikel Inhoud BTW ex . BTW in .

Artikel Inhoud BTW ex . BTW in .
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EPOXAPPRET
9000 10440 RAL 1000 - 1 Kg € 49,59 € 60,00

10441 RAL 1000 - 3 Kg € 134,71 € 163,00

10442 RAL 1000 - 6 Kg € 247,11 € 299,00

10443 RAL 9003 - 1 Kg € 49,59 € 60,00

10444 RAL 9003 - 3 Kg € 134,71 € 163,00

10445 RAL 9003 - 6 Kg € 247,11 € 299,00

10446 RAL 7016 - 1 Kg € 49,59 € 60,00

10447 RAL 7016 - 3 Kg € 134,71 € 163,00

10448 RAL 7016 - 6 Kg € 247,11 € 299,00

Order  3L * € 152,07 € 184,00

RAL 9003
RAL 1000
RAL 7016

FILL FIBRE 
9005 10480 250 g € 14,05 € 17,00

10481 500 g € 24,38 € 29,50

10482 1 Kg € 42,15 € 51,00

FILL TOP
10484 250 g € 14,05 € 17,00

10485 500 g € 24,38 € 29,50

FILL METAL 
9020 10080 250 g € 15,70 € 19,00

10081 500 g € 28,51 € 34,50

10082 1 Kg € 46,69 € 56,50

CALES 
JAPONAISES 10090 SET € 9,92 € 12,00

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.

KOETSWERK
EPOXY GRONDLAAG VOOR CARROSSERIE
Epoxapprêt 9000 is een sterk bekledende 2-componenten 
epoxy primer met anticorrosiewerking . Dit is de meest 
efficiënte technologie voor de afwerking van polyester of 
metalen carrosserieën: 
• Sterk garnerend: bedekt tot 200 micron per laag 
• Epoxy: uitzonderlijke hechting op blank metaal of metaal 
gefosfateerd met onze fosfaathoudende primer Phosprim 4090 
• Anti-Corrosie: meer dan 2000u onder zoutnevel (ISO 9227) 
• Hard uit bij lage temperatuur (tot 5 °C) 
• Schuren mogelijk vanaf 6 uur drogen (bij 20 °C) 
• Kan worden toegepast op de traditionele mastiek 
• Kan worden gedekt met traditionele afwerkingen zoals onze 
karosserieverf Carpeint 6010 
• Onmiddellijk overschilderbaar met een solventverf, het 
aanbrengen van mastiek vergt 7 tot 9 uur wachttijd, afhankelijk 
van de temperatuur . 
Aanbrengen met pistool : nozzle Ø 1,2 tot 1,4 mm, druk 4-5 
kg/cm2, verdunning 15-20% met Diluant 2092  
(inbegrepen in de kit) .

POLYESTER MASTIEK MET VEZELDRAAD
Polyester vezelmastiek bevat anti-corrosie additieven . Zeer 
fijne vezels (zie foto), dit is geen gewoon product, maar 
technisch zeer versterkt om scheuren te voorkomen bij 
gebruik in eerder dikke lagen . Dicht gaten of gebreken in de 
carrosserie, ook geschikt voor het herstellen van materialen 
uit plastiek of polyester . Bruikbaar in één zeer dikke laag 
(tot 1 cm), zonder verzakking . Direct aanbrengen op al 
dan niet gefosfateerde plaat . Gemakkelijk afschuurbaar en 
doorprikbaar . Wordt geleverd met verharder .

POLYESTER MASTIEK VOOR DE AFWERKING
Kleur beige . Blijft soepel zelfs na uitharding . Te gebruiken op 
een vooraf, met onze Phosprim 4090 gefosfateerde plaat of 
op onze Fill Fibre 9005 . Zéér gemakkelijk afschuurbaar . Kan 
met alle primers en verven (synthetische, epoxy, polyurethaan, 
acryl en glycerophtalic) bedekt worden .

POLYESTER MASTIEK VERSTERKT MET 
METAALDEELTJES
Vervangt de bekleding met tin . Geschikt voor gebarsten 
stukken, die onder spanning staan tengevolge van trillingen en 
torsies (tanks en spatborden, motorkappen, deuren,  . . .) . Direct 
aanbrengen op al dan niet gefosfateerde plaat . Kan met alle 
primers en verven (synthetische, epoxy, polyurethaan, acryl 
en glycerophtalic) bedekt worden . Wordt gebruikt net als een 
traditionele polyester mastiek .

JAPANSE PLAMUURMESJES
5 metalen mesjes om mastiek van verschillende breedtes 
te plamuren en één zacht rubberen plamuurmes voor 
afrondingen . Prof . kwaliteit .

* ANDERE KLEUREN OP BESTELLING
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EPOXAPPRET 9000 STANDAARD KLEUREN
Signaalwit

Beige groen
Antraciet grijs

Artikel Inhoud BTW ex . BTW in .

Artikel Inhoud BTW ex . BTW in .

Artikel Inhoud BTW ex . BTW in .

Artikel Inhoud BTW ex . BTW in .

Kettingsvet en behandeling van 
mechanische onderdelen

Leder & kunstleder

Tankbehandeling

Glazen en ruiten

Banden / wielen
Motor, as en versnellingsbak

Aluminium, inox, chroom
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US

AF

OT

MAC 5090
10710 310 ml € 11,16 € 13,50

CARPEINT 
6010 10000 € 70,25 € 85,00

10001 € 70,25 € 85,00

Order* € 69,42 € 84,00

Order* € 79,75 € 96,50

CARVERNIS 
6020 10010 750 ml € 57,44 € 69,50

VISCOSIMET-
RE 9490 11220 1 € 9,92 € 12,00

ARMY
8850 10170 US - 1 L € 26,45 € 32,00

10171 US - 5 L € 111,57 € 135,00

10173 AF -1 L € 26,45 € 32,00

10174 AF - 5 L € 111,57 € 135,00

10175 OT -1 L € 26,45 € 32,00

10176 OT -5 L € 111,57 € 135,00

Order* 500 ml € 65,29 € 79,00

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.

KOETSWERK
AFDICHTINGSMASTIEK VOOR KOETSWERK
Soepele polyurethaan mastiek met anticorrosiewerking en 
hoge hechtingsgraad . Speciaal ontworpen voor het dichten 
van spleten, barsten, gaten,  . . . of om kleine delen toe te 
kleven (deurgarnituren, bekledingsstukken, …) .  
Kleur: wit . Verpakking: bus van 310 ml .

ZWARTE BLINKENDE CARROSSERIEVERF
Twee-componenten polyurethaan verf met zeer sterke 
hechting die toelaat voertuigen permanent buiten te stallen . 
Aanbrengen met pistool op een voorbereide plaat volgens de 
regels der kunst .  
1) Fosfaathoudende primer: Phosprim 4090 
2) Epoxy grondlaag: Epoxappret 9000 
3) Epoxy basis: EAF 2092 
Te voorzien verbruik: moto 1 kit ; auto 2 tot 3 kits naargelang 
de te behandelen oppervlakte . 
Kit: verf en verharder (1L) + verdunner (0,5L)

BLINKENDE CARROSSERIE VERNIS
Twee-componenten polyurethaan vernis met zeer harde 
hechting die toelaat het voertuig permanent buiten te stallen . 
Aanbrengen met pistool, bij voorkeur op polyurethaan verven 
of EAF 2092 .  
Verbruik: kleine auto (4cv, Mini, 203), 1 tot 2 kits . 
 grote auto, 2 tot 3 kits 
Kit: vernis en verharder (0,75 l) + verdunner (0,5 l)

VISCOSITEITSMETER
Deze uitloopbeker is bestemd om de viscositeit te controleren 
van de verven voor het pistool schilderen . Het principe is de 
uitloop tijd van de verf klaar voor gebruik te meten .

VERF VOOR MILITAIRE VOERTUIGEN
Deze verf is bestemd voor het schilderen van zowel chassis 
als koetswerk van militaire voertuigen en heeft een sterke 
anticorrosie werking . Toepassing mogelijk in 2 lagen op 
bloot metaal of zelfs in 1 laag op bestaande, opgeschuurde 
verf . Het is eveneens mogelijk Army 8850 te gebruiken 
op Phosprim 4090 . U kunt de verf aanbrengen met de 
borstel maar de beste resultaten bekomt u met een pistool 
in 2 lagen . Bovendien kunt u deze verf gebruiken voor de 
warme onderdelen zoals: motor, remmen, uitlaatstukken, 
radiatoren,etc . Tot 150 C° (constant) behoudt deze verf zijn 
capaciteiten . Bij pistoolschilderen, moet deze verf verdund 
worden met onze Diluant 5020 (± 20%) .

ARMY 8850 STANDAARD KLEUREN

Amerikaanse leger

Franse leger, R090

NAVO, R094* ANDERE KLEUREN OP BESTELLING

* ANDERE KLEUREN OP BESTELLING
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Artikel Inhoud BTW ex . BTW in .
Zwart glanzend
RAL 9005 -  1 L

Zwart mat
RAL 9005 -  1 L

0,5LConstruct . & RAL
0,5L Metaal

Artikel Inhoud BTW ex . BTW in .

Artikel Inhoud BTW ex . BTW in .

Artikel Inhoud BTW ex . BTW in .

Carrosserie & verf

Motor, as en versnellingsbak

Chassisbehandeling

Glas en ruiten / Leder & kunstleder / hout

Tankbehandeling

Aluminium, roestvrij staal, chroom

Banden / wielen
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RED Honda Ruby Red R-4-C, 
GOLD Honda Candy Gold (750 Four)
OLIVE 
GREEN Kawasaki Candy Olive Green (ZI 1972)

BLUE Kawasaki Candy Blue (H2 1972)
LAVANDER Suzuki Violine Candy Lavander (GT750, 1973)

Energic rouge, Massey-Fergusson Petit Gris, 
Someca orange, Massey-Fergusson Rouge, 

Someca bleu, Massey Harris Rouge, Ford bleu 
(2000/4100/8210/1320 . . .), Farmall rouge, John Deere 

vert, Renault orange, (D22, 73, D30-35, . . .)

PROTEC 
LOOK 6100 11320 250 ml € 14,05 € 17,00

11321 1000 ml € 31,41 € 38,00

BASE MAT 
9510 10200 250 ml € 15,70 € 19,00

CANDY
9520 CANDY 9520/500 500 ml € 110,74 € 134,00

CANDY 9520/500 * 500 ml € 110,74 € 134,00

METAL
9560 KIT METAL 9560 * 1 L € 114,88 € 139,00

TRACTEUR 
8850 TRACTEUR 8850/1 1 L € 57,02 € 69,00

TRACTEUR 8850/4 4 L € 84,30 € 102,00

PPC-AUTO 
9300

PPC-MOTO 
9310

10930 1 € 178,51 € 216,00

10940 1 € 78,51 € 95,00

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.

KOETSWERK

MATTEREND PRODUCT
Dik vloeibaar product toe te voegen aan bepaalde van onze 
verven om de glans te verminderen . Base Mat is compatibel 
met de KPM 6000 Base zwart en grijs, Alufilm 4040, Epoxy 
EAF 2092, Carpeint 6010, Carvernis 6020, Motorpeint PMV 
3030 en de meeste verven op basis van solventen . Men moet 
tussen de 10 en 20% (gewicht) toevoegen aan de verf of 
vernis waarvan men de glans wil verminderen .

ORIGINELE CANDY KLEUREN
De Kit Candy 9520 bestaat uit: 
1 . Gemetalliseerde mono-component basis (voorbereiding 
bodemlaag) 
2 . Mono-component candy basis (candy kleuring) 
3 . Kleurloze 2-componenten polyurethaan vernis  
4 . Geschikt verdunningsmiddel voor de 3 bovenstaande 
producten 
Candy verven moeten worden aangebracht met een lucht-
pistool en op Epoxapprêt 9000 die vooraf perfect geschuurd is 
Kit 250 ml: geschikt voor een motor (tank + zijpanelen) 
Kit 500 ml: geschikt voor een volledige motorfiets met 
stroomlijnen en spatborden .

CANDY 9520 STANDAARD KLEUREN

METAALVERF VOOR KLEINE OPPERVLAKKEN
Enkel voor kleine oppervlakken . Kit bestaat uit: 
1L Base 6010M + 0,5L Diluant M en 1L Carvernis 6020 + 0,5L 
Diluant 5020 . Enkel beschikbaar op bestelling

VERF VOOR TRACTOREN
Sterk verrijkt met anti-corrossie componenten . Eencomponent 
verven, aan te brengen met een borstel of pistool (verdund 
met 10 tot 20% Diluant 5020), op gebeitst staal of geschuurde 
verf . Kan gebruikt worden op hete onderdelen: gegarandeerd 
hittebestendig tot 150 °C continu . Gemiddeld verbruik voor een 
Tractor: 4 liter (wielen en motor inbegrepen) .

TRACTEUR 8850 BESCHIKBARE KLEUREN

PISTOOL MET GROTE VERFOVERDRACHT
Pistool van goede kwaliteit, geschikt voor grote oppervlakten 
(auto’s, tractors, vrachtwagens, …) . Geschikt voor primers, 
afwerking en vernis . Kenmerken: 
- sproeikop gevormd in de massa (1,5 mm),  
- body in gepolijste aluminium  
- beker 750 ml (bestand tegen alle solventen) .

KLEIN SPUITPISTOOL
Kwalitatief Micro pistool, geschikt voor kleine oppervlakten 
(moto onderdelen) . Geschikt voor afwerking en vernis . 
Aanbevolen voor onze gemetalliseerde basis . Bruikbaar voor 
primers met aangepaste verdunners . Kenmerken:  
 
• beker 125 ml (bestand tegen alle solventen) . 
• geleverd met een sproeikop van 1 .0 mm,

* ANDERE KLEUREN OP BESTELLING

* KLEUR ENKEL OP BESTELLING

KLEURLOZE “RAT LOOK” BESCHERMING 
Restom Protec Look 6100 bewaart het verouderde aspect van 
oude voertuigen en verbetert hun uiterlijk verschijning . Van 
toepassing op staal, verzinkt staal, aluminium en non-ferro 
metalen .
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Artikel Inhoud BTW ex . BTW in .
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11100 500 ml € 17,77 € 21,50
SAPHIR 9060

QUARTZ 9070
10970 500 ml € 17,77 € 21,50

DIAMANT 9080 10360 500 ml € 17,77 € 21,50

MOUSSE
10740 € 11,57 € 14,00

10741 € 11,57 € 14,00

10742 € 11,57 € 14,00

10743 € 30,99 € 37,50

PACK ECLAT
AUTO 10790 KIT € 49,17 € 59,50

10792 KIT + 3 Mousses € 67,77 € 82,00

PACK ECLAT
MOTO 10791 KIT € 30,58 € 37,00

POLISSEUSE
10920 € 136,36 € 165,00

10745 135 mm € 16,12 € 19,50
MOUTON 

9385

PACK ECLAT
INTÉGRAL R 10793 KIT € 197,52 € 239,00

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.

SAPHIR 9060 (STAP 1)
Pasta met korrelgrootte 1000 bestemd voor het verwijderen 
van de oppervlakkige bovenlaag van matig tot zeer 
beschadigde verf . Te gebruiken met de blauwe mousse 
die dankzij zijn fluwelen achterkant aan een vlakke 
schuurmachine vast gehecht wordt, of manueel met een 

POLIJSTEN VAN LAK
Het polijsten van verf laat toe verbleekte verf opnieuw glans te geven en een 
zo goed als nieuw-aspect te bereiken, kleine gebreken aan de oppervlakte, 
ontstaan na het schilderen te verwijderen (sinaasappelschil, stof, vliegen 
 . . .), verf onderhouden om het dof worden te voorkomen (Diamant pasta) . 
Met het volledige pakket kunt u een “wedstrijd” afwerking bereiken . Voor 
grote oppervlakten (auto’s), is het gebruik van een orbitale schuurmachine 
onontbeerlijk, voor kleine oppervlakten (motorfietsen) kunt u een katoenen 
doekje gebruiken . 

QUARTZ 9070 (STAP 2)
Pasta met korrelgrootte 2400 bestemd om de reeds eerder 
met Saphir 9060 gepolijste fase te verfijnen . Te gebruiken 
met een witte mousse of een microvezel doek . Verwijdert 
het sinaasappelschil aspect . NIET geschikt voor glycerol en 
cellulosehoudende verven .

DIAMANT 9080 (STAP 3)
Pasta met korrelgrootte 5000 voor de ultra - glanzende 
afwerking, complemenair aan Quartz 9070 . Te gebruiken met 
een zwarte mousse of een microvezel doek . Het verkregen 
aspect biedt weerstand aan regen en strooizout, beperkt 
het vastkleven van insecten en draagt bij tot een duurzame 
bescherming van het koetswerk . Het is dus niet vereist, 

BLAUWE, GELE EN RODE MOUSSE
Zachte mousse, met velours achterzijde, geschikt voor 
gebruik op een orbitale schuurmachine met klittenband 
(velcro) . De mousses zijn wasbaar met water . 

PACK ECLAT AUTO (500ML FLESSEN) OMVAT:
Saphir 9060, Quartz 9070, Diamond 9080 of kit met 3 
mousses .

PACK ECLAT MOTO (250ML FLESSEN) OMVAT: 
Saphir 9060, Quartz 9070, Diamond 9080 + 1 micro vezel 
doek .

POLIJSTMACHINE VOOR KOETSWERK
Technische kenmerken :
Vermogen : 900 W – 220 V
Schijf diameter 125 mm
6 snelheden van 750 tot 3500 tr/min
Kabel: 5m

SCHAPENVEL
Eenvoudig te positioneren en aan te brengen op een 
poliermachine .
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regelmatig opnieuw te polijsten . Verwijdert 
hologrammen, verfsamenvoegingen bij het 
afwerken . NIET geschikt voor glycerol en 
cellulosehoudende verven .

Artikel Inhoud BTW ex . BTW in .
BLAUW 1 ST
GEEL 1 ST
ROOD 1 ST

KIT 3 KLEUREN

Artikel Inhoud BTW ex . BTW in .

Artikel Inhoud BTW ex . BTW in .

Polijstmachine

Artikel Diameter BTW ex . BTW in .

Artikel Inhoud BTW ex . BTW in .

PACK ECLAT INTÉGRAL R OMVAT: 
1 x Restom Pack Eclat 3 Mousses  
3 x Restom Chiffons Microfibre
1 x Restom Polisseuse rotative

Artikel Inhoud BTW ex . BTW in .

katoenen doek of micro vezel . NIET geschikt 
voor glycerol en cellulosehoudende verven .
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CALE 9480
10250 1 € 8,26 € 10,00

DETECTOR 
9330 10350 1 € 36,36 € 44,00

LAVCAR 6050
10700 1 L € 12,40 € 15,00

HDS 3010
10560 1 L € 11,98 € 14,50

NETCAR 9090
10770 500 ml € 11,57 € 14,00

CARPROTEC
9410 10270 500 ml € 16,12 € 19,50

PLANEO DE-
TECTOR 9331 10952 400 ML € 13,22 € 16,00

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.

KOETSWERK
SCHUURBLOK IN RUBBER
Schuurblok in rubber (12 cm x 7 cm) gebruikt bij het schuren . 
Dit laat een perfecte vlakheid van de primers toe .

HULPMIDDEL VOOR HET SCHUREN
Detector 9330 is een gids in ronde spons, geleverd met een 
speciale zwarte verf . De spons Detector 9330 is bekleed 
met een beetje van de zwarte verf . Door zachtjes te wrijven 
op het geschuurde oppervlak, zet de kleurstof zich in de 
oneffenheden, die ze zichtbaar maakt . Het schuren moet 

PROFESSIONEEL WASMIDDEL
Zeer geconcentreerd voor de reiniging van carrosserie 
en cabriokappen . Verwijdert insecten die kleven op uw 
koetswerk . Gegarandeerd zonder risico voor alle types 
verf (ook die met cellulose), vernis, rubber dichtingen, 
cabriokappen, plastic onderdelen . Te gebruiken met een 
spons (product aanlengen met water) . Teervlekken kunt u 
beter behandelen met onze Motornet 2010 . Bus van 1 liter is 
goed voor 30 wasbeurten van een gemiddelde auto .

VLOEIBARE WAS - BESCHERMING BIJ STOCKAGE
Deze vloeibare boenwas vormt de perfecte bescherming 
van uw voertuig wanneer deze een langere tijd stil zal staan . 
Speciaal ontworpen voor koetswerk, chroom, nickel en 
aluminium .

CARROSSERIE REINIGINGSMIDDEL ZONDER WATER
Netcar 9090 is een milieuvriendelijk product geschikt voor 
het reinigen zonder water: alle vuil, behalve teer- en hars 
vlekken (gebruik dan Motornet 2010), alle soorten verf, ook 
waterverven, alle kunststoffen . Laat een glanzend aspect na . 
Werkt snel, gemakkelijk en zonder risico voor de handen

NATUURLIJKE WAX 
Dit is een natuurlijke emulsie Carnauba wax bestemd voor 
geschilderd koetswerk: 
• Brengt een glans aan 
• Beschermd 
• Verhinderd vervuiling 
• Vereenvoudigd het reinigen 
• Extra na het polijsten (zie onze Pack Eclat) 
• Onderhoud van koetswerk 
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dan hervat worden met de schuurblok tot 
verwijdering van alle sporen van de kleurstof .

SCHUURGIDS IN SPUITBUS
Om het succes van een eindkwaliteitsverf te kunnen 
garanderen is het nodig om perfect geschuurde en platte 
primers te verkrijgen . Planéo Detector 9331 is een spuitbus 
met een zwart pigment om gebreken in vlakheid na het 
schuren te onthullen .

Artikel Inhoud BTW ex . BTW in .

Wordt gebruikt met een vod (kleine 
oppervlakten) of met behulp van schaapsvacht 
gemonteerd op de polijstmachine (zie 
Polisseuse 9600)

Behandeling van mechanische onderdelen

Banden / wielen
Speciale epoxyverf voor chassis en mechaniek

Tankbehandeling

Leder & kunstlederen bekleding
Speciale monolaagverven voor landbouw- 

en vrachtwagenmachines
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COLLE PU 
9050 10300 310 ml € 13,22 € 16,00

BLACKPLAST
9500 10220 250 ml € 14,88 € 18,00

PLASTPRIM 
7000 10880 500 ml € 19,84 € 24,00

PLAST PEINT 
8000 10870 A - 500 ml € 21,90 € 26,50

10871 F - 500 ml € 21,90 € 26,50

10872 N - 500 ml € 21,90 € 26,50

Order* 500 ml € 57,44 € 69,50

PU À 
COULER 1085 11251 0,7Kg PU

+ 200 ml PU1090
€ 37,19 € 45,00

11252 3,5 Kg PU
+ 500 ml PU1090

€ 131,41 € 159,00

11250 0,7Kg PU1085 € 30,58 € 37,00

11253 Démoulant PU1090 
200ml

€ 9,10 € 11,00

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.

KOETSWERK
ZWARTE ANTI-CORROSIE POLYURETHAAN LIJM
Speciaal ontworpen voor het lijmen van rubber dichtingen 
zoals deurdichtingen, kofferdichtingen, … . Heeft een hoge 
kleefkracht op metaal (bloot of geverfd) en rubber . Te 
gebruiken voor het lijmen van soepele materie op harde 
materie of soepele materie op soepele materie, zoals 
bijvoorbeeld: Tapijt op plaatstaal, rubber op staal of rubber 
op rubber, cabriokappen op geschilderd buis frame, dichtheid 
onder de rubber van de voorruit . Bestand tegen 80°C 
Verpakking : cartouche van 310 ml, dit is ongeveer goed om 
20 lopende meter .

VERNIEUWER VOOR ZWARTE PLASTIEK
Vernieuwer van mat zwart, aan te brengen met een spons 
of een vod, op alle zwarte door licht of regen verkleurde 
plastiek . Is geschikt voor harde plastiek, en volgens het 
geval, voor soepele vinyls (enkel indien niet behandeld met 
was of met silicone producten) . Geeft het origineel aspect 
terug, droogt vlug, is geschikt voor binnen en buiten plastiek . 
Dit zeer eenvoudig te gebruiken product heeft een goede 
duurzaamheid, toch lager dan Plast Prim 7000 + Plast Peint 
8000 . Is ook nuttig voor het zwarten van soepele dichtingen .

AANHECHTINGSPRIMER VOOR KUNSTSTOF
Laat de aanhechting van alle verven toe op 
kunststofoppervlaktes die moeilijk schilderbaar zijn: 
schokbumper in polypropyleen, ABS, composieten; soepele 
tanks (enkel buitenzijde) (bijv . motos alle terrein na +/- 1975); 
Dash bord en binnenbekleding van deuren . Wordt op een 
zuivere ondergrond en in een dunne laag aangebracht . 

SOEPELE VERF VOOR KUNSTSTOF
Geschikt voor het schilderen van kunststof oppervlaktes die 
vooraf door Plast prim 7000 behandeld zijn . Plast Peint 8000 
wordt niet geel en verandert niet de korrel van de kunststof . 
Deze ééncomponentverf heeft geen verharder nodig . Inhoud: 
500 ml, geschikt voor 1,5 à 2 m² oppervlakte .

* ANDERE KLEUREN OP BESTELLING
PLAST PEINT STANDAARD KLEUREN

Lei grijs (RAL 7015)

Metaal grijs (RAL 7011)

Mat zwart

POLYURETHAAN OM TE GIETEN
Zwarte twee-componenten polyurethaan voor het 
vervaardigen van kleine onderdelen zoals joints, rempedalen, 
allerhande sluitstukken, matten, strap bandjes, motoslabben, 
ingieten van elektriciteitskabels, enz . Verwerkbaarheidstijd: 
20 minuten aan 20°C voor 100g (10 min . voor de volledig 
kit van 700g) . Uit de vorm nemen na 24 u aan 20°C . 
Maximum hardheid na 1 week: 85 shore . Zeer sterke 
weerstand tegen scheuren . Bestand tegen koolwaterstoffen . 
Temperatuurweerstand -40°C tot +80°C . Gebruik de PU 1090 
matrijs losmaker tijdens de reproductie van onderdelen of 
tijdens het gieten in eender welke matrijs . Het is mogelijk met 
deze PU kit een eigen matrijs te maken, vervolgens te vullen 
en het werkstuk vorm te geven (gebruik matrijs losmaker PU 
1090) .

KUNSTSTOF BEHANDELING
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Wordt nadien bedekt met een soepele verf, wij 
bevelen u Plast Peint 8000 aan . Met een borstel 
aanbrengen . Inhoud: 500ml (goed voor 4 à 5m²)

Artikel Inhoud BTW ex . BTW in .
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WOODCIRE
8230 11060 250 ml € 14,88 € 18,00

WOODFILM 
6090 11070 KIT € 32,23 € 39,00

CAP 5070
10261 € 31,41 € 38,00

10260 € 31,41 € 38,00

PLASTCLEAR
9540 10860 250 ml € 14,88 € 18,00

JOINTNET
9550 10620 250 ml € 13,64 € 16,50

INTERIEUR 
8220 10580 250 ml € 13,64 € 16,50

UMISTOP
8810 11180 1 € 9,92 € 12,00

11181 5 € 38,02 € 46,00

REPULSIF
RONGEUR

8350

11183 500 ml € 19,43 € 23,50

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.

* ANDERE KLEUREN OP BESTELLING

LEDER - STOF - RUBBER - HOUT
OPKNAPBEURT VOOR HOUT
WoodCire 8230 is een herlevende wax en bescherming 
voor houten interieurs . (Bij beschadigde vernis: gebruik de 
houtvernis KIT “WoodFilm 6090” .) Geschikt voor hout waarvan 
het vernis nog in goede staat is . Puur aanbrengen met een 
microvezeldoek, 1 of 2 lagen bij de eerste behandeling . 
Voor onderhoud, verdund gebruiken met een beetje water 
(1 dopje voor 1 glas water) . Laat matte vernis herleven en 
beschermt tegen vochtigheid . Kleeft niet, zelfs niet bij zonlicht, 
antistatisch: trekt geen stof aan, bevat geen silicones .

VERNIS VOOR HOUT
Laat toe een glanzende vernis opnieuw aan te brengen, 
dewelke beschermt tegen vochtigheid . De kit bevat 0,5 
liter vernis (bevat 300g basis, 200g verharder en 0,5 liter 
verdunner 5020 . De vernisfilm moet aangebracht worden op 
een met aceton ontvet oppervlak dat lichtjes geschuurd is . 
Aanbrengen met een borstel (of met een spuitpistool na 
afscherming van de tellers, handvaten enz .) . Kan bedekt 
worden met WoodCire 8230 na een droogtijd van 1 week . 
Kit van 500ml (Basis + verharder) + verdunner 5020 .

BEHANDELING VAN CABRIORUITEN
Verwijdert de vergeling of het ondoorzichtig worden van 
soepele ruiten van cabriokappen . De pasta heeft een grijze 
kleur en wordt manueel op de soepele ruit gewreven met een 
zachte vod gedrenkt in een beetje product . Te gebruiken op 
een propere ruit, aan de binnenkant en aan de buitenkant . 
De vergeling is meestal het ergst aan de buitenkant . Tast 
gegarandeerd geen stof, skai of kunststof aan .

VERF VOOR CABRIOKAPPEN
Geschikt voor soft-tops in linnen, alpaga, synthetisch (type 
simili) . Doet kleur herleven en verbetert de dichtheid . 
Verandert de soepelheid van de kap niet, wordt niet geel, 
ontkleurt niet in de regen, brengt geen glans .  
Inhoud : 1L (goed voor 5 m² )

ONTVOCHTENDE SILICAGEL
Zakje dehydraterend silicagel, geschikt voor het 
drooghouden van het interieur van voertuigen, caravans 
en boten, ook vermijden van oxidatie, schimmelvorming 
of slechte geuren . Elke zakje van 480 g absorbeert 200 g 
vochtigheid . Zakje van 480g .

BEHANDELING VAN RUBBERS
Een geur- en kleurloos niet klevend product dat 
dichtingsrubbers (o .a . deur- en kofferrubbers, …) ‘voedt’ en 
verhindert dat deze aankleven gedurende langere stilstand 
(overwintering) . Jointnet 9550 vermindert ook het barsten door 
uitdroging . Tast gegarandeerd geen stof, skai, kunststof of verf 
aan .

PROTECTIE VOOR INTERIEURS IN SIMILI OF 
KUNSTSTOF
Anti-statisch product, bevat gemetalliseerde was . 
Doet de oorspronkelijke kleur herleven van dashboard, deurgarnituur, . . . in simili of synthetische stoffen (niet 
geschikt voor stof) . Ook geschikt voor interieurs in houtwerk . Wordt in 2 of 3 lagen aangebracht op een 
gereinigd oppervlak . Het eindresultaat is gesatineerd of gesatineerd/blinkend na poetsen met een zachte doek . 
Het maskeert kleine gebreken door ouderdom en voorkomt inwerking van stof . Inhoud: 250 ml
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ZWART 1L
KLEURLOOS 1L
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AFWEERMIDDEL TEGEN KNAAGDIEREN 
Anti-knaagdierafstotend middel (muizen, muizen, ratten, 
eekhoorns  . . .) speciaal aangepast voor de bescherming 
van oude voertuigen .

Artikel Inhoud BTW ex . BTW in .
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CUIR BAUME 
8210 10320 € 14,05 € 17,00

10321 € 14,05 € 17,00

CUIR NET 
8200 10322 300 g € 11,98 € 14,50

SIMILI NET 
9110 11131 500 ml € 14,46 € 17,50

11132 KIT 9100 + 9110 € 33,88 € 41,00

SIMILI
9100 11130 500 ml € 23,55 € 28,50

11132 KIT 9100 + 9110 € 34,30 € 41,50

HPB 5010
10570 500 ml € 14,05 € 17,00

CUIRDÉCAP 
8205

CUIRCOLOR

CUIRFIXCOLOR 
8280

11350 Cuir décap 250 ml € 15,28 € 18,50

11361 Cuir fix color 250 ml € 16,12 € 19,50

11352 Cuir color Noir € 47,93 € 58,00

11351 Cuir color Blanc € 47,93 € 58,00

ENTRETIEN 
CUIR 10325 € 33,06 € 40,00

10326 € 33,06 € 40,00

10323 € 40,91 € 49,50

10324 € 40,91 € 49,50

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.

LEDER - STOF - RUBBER - HOUT

GLYCERINEZEEP VOOR LEDERS
Glycerinezeep in gelvorm: te gebruiken met een spons voor 
het verwijderen van krassen in oud leder: zadels, meubelen, 
kledij, … 
Tip : behandel nadien met HPB 5020 olie om het leder te 
voeden en/of met Cuir Baume 8210 indien het oppervlak 
beschadigd is . Verpakking : 300 g, volstaat voor de volledige 
interieur van een wagen .

REINIGER VOOR SIMILI EN CABRIOKAPPEN
Simili Net 9110 is een speciale reiniger voor simili en 
cabriokappen . Verwijdert vettige vlekken, inkten, schimmel 
en oud stof . Behoudt de originele kleuren . Gegarandeerd 
risicoloos voor alle similis (alle merken) . Geschikt voor 
het reinigen van cabriokappen (katoen, alpaca, simili) . 
Aanbrengen dmv een spons doorweekt met het product of 
met behulp van een soepele borstel (met name naden) tot alle 
vuil verdwenen is . Spoelen met een vochtige spons en laten 
drogen . Wij raden aan similis vervolgens te behandelen Simili 
9100 . Verpakking: 500 ml .

OLIE VOOR LEDER VERZORGING
Hoogwaardige voedende olie, vrij van siliconen en 
minerale oliën . Voedt en versoepeld het leder, maakt 
ook waterafstotend en voorkomt schimmelvorming of 
kleurverandering . Laat geen vette laag achter .  
Inhoud: 0,5L

OPKNAPBEHANDELING VAN SIMILI
Simili 9100 is een kleurloze opknapbehandeling voor similis 
op basis van waterig polyurethaan, die het oorspronkelijk 
uiterlijk teruggeeft . Geschikt voor alle kleuren van simili, 
binnen en buitenruimtes (Weymann carrosserien,  . . .) . Herstelt 
de dichtheid en beschermt tegen en vettige en watervlekken . 
Neutraal: geeft geen glanzend effect . Onvoelbaar bij 
aanraken, onbreekbaar, niet krasbaar . Wordt met een kleine 
spons of doek in twee of drie lagen aangebracht op gereinigde 
simili (simili gereinigd met onze Simili Net 9100) 

NATUURLIJKE LEDERBALSEM
Deze zachte pasta brengt u aan met een doek om het leder te 
her-impregneren en te beschermen tegen krassen . Dit product 
maakt het leder ook langer waterafstotend, zonder vet uitzicht 
of vlekken . Inhoud: 250 gr .

VOOR       NA
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KLEURLOOS 250 g
ZWART 250 g
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Verpakking: 500 ml fles . Geschikt voor een 
compleet interieur . Afhankelijk van de staat, 
voorziet u 2 flessen voor een volledige 
Weymann carrosserie . Pack Simili bevat: Simili 
Net 9110 + Simili 9100

Artikel Inhoud BTW ex . BTW in .

LEDER RENOVATIE 
Een reeks regenerende 
tinten die het leder 
beschermen en vooral 
renoveren naar de originele 
kleur . 

Artikel Inhoud BTW ex . BTW in .

KIT ONDERHOUD LEDER 
Cuir Net 8200 + Huile Pied de boeuf 5010 + Cuir baume 
8210
KIT ONDERHOUD LEDER MET BORSTELS
Cuir Net 8200 + Huile Pied de boeuf 5010 + Cuir baume 
8210 + Pack brosses

Artikel Inhoud BTW ex . BTW in .
Zwart

Kleurloos
Kleurloos met borstels

Zwart met borstels
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7243 BLEU
10040 10 ml € 8,68 € 10,50

10041 35 g € 18,18 € 22,00

7271 ROUGE
10050 10 ml € 8,68 € 10,50

10051 35 g € 18,18 € 22,00

7648 VERT
10060 10 ml € 8,68 € 10,50

10061 35 g € 18,18 € 22,00

7577 JAUNE
11040 35 g € 18,18 € 22,00

GEL 7518
10530 25 g € 14,46 € 17,50

ISIFIT 8800

TALC 8870

10590 400 ml € 13,64 € 16,50

11170 300 g € 7,85 € 9,50

NEOSPRAY 
GLUE 7010 11322 400 ml € 16,12 € 19,50

JOINT 7777
10611 100 g € 9,92 € 12,00

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.

LIJMEN EN JOINTS
7243 BLAUW
Gemiddelde sterkte (demontage met handgereedschap) . 
Borgt zelfs zonder aanspannen . Vanaf + 5°C, maximum 
temperatuur 150°C . Geschikt voor ongeveer 300 bouten / 
moeren .

SMEERMIDDEL VOOR MONTAGE VAN BANDEN EN 
DICHTINGEN
Dit is een witte gel die gegarandeerd geen zeep of petroleum 
bevat en die volledig neutraal is ten opzichte van verf, 
chroom, aluminium, staal en rubber . Isifit 8800 is krachtig 
en vergemakkelijkt het monteren van banden en allerhande 
dichtingen . Met als bijkomend voordeel dat het risico op 
beschadigingen sterk vermindert, zeker bij gebruik van 

TALKPOEDER
TALC 8870 is een fijngemalen talkpoeder die gebruikt 
wordt als droog smeermiddel . TALC 8870 vergemakkelijkt 
de montage van luchtkamers en vermijdt het doorboren bij 
montage . Talc 8870 beperkt het wrijven en dus het risico 
van verhitting bij het rijden . ANTI-SCHIMMEL 

7648 GROEN
Vastzetten van cilindrische elementen : lagers, ringen, 
bussen, voeringen,… Te gebruiken om speling tot 0,15 mm 
op te vullen . Vanaf + 5°C; maximum temperatuur 150°C . 
Verbetert aanzienlijk de houdkracht van de lagers en 
ringen aangezien de belasting over de gehele omtrek wordt 
verdeeld .

7271 ROOD
Hoge sterkte (demontage door verwarming) . Te gebruiken bij: 
draadeinden, moeren, sterk belaste bouten … Te gebruiken 
vanaf + 5°C; maximum temperatuur 150°C . Geschikt voor 
300 bouten / moeren .

7577 GEEL
Gemiddelde sterkte (demontage met handgereedschap) . 
Bruikbaar vanaf +5°C , temperatuur max 150°C . Waterdicht 
maken van metalen schroefdraadverbindingen: brandstof, 
olie, remolie, water, luchtdruk, . . . 
Maximum diameter schroefdraad: 80 mm (3”) 
Niet lopende gel formule, zelfs in vertikale positie

GEL 7518
Dichtingsgel voor al dan niet bewerkte naadvlakken .

WIELEN - BANDEN
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binnenbanden . Dit product is totaal oplosbaar 
in water en laat geen resten na . Het wijzigt dus 
niet de hechting van de band met de velg . Voor 
het monteren van ± 20 banden

Artikel Inhoud BTW ex . BTW in .

CONTACTLIJM 
Extra sterke neopreen-type aerosol contactlijm die hecht op 
vele materialen zoals leer, stoffen, plastic, houtwerk . . .
Deze lijm is ideaal voor het verlijmen van bijvoorbeeld een 
hemelbekleding .

Artikel Inhoud BTW ex . BTW in .

JOINT 7777 NOIR
Zwarte silicone van hoge kwaliteit voor het dichten van 
carters . Bijzonder geschikt voor carters met oneffenheden 
en alle extra warme onderdelen (bijv . motor) . Gemakkelijk 
demonteerbaar, continu elastisch, bruikbaar tot 250°C .

Artikel Inhoud BTW ex . BTW in .



264

JANTES 6040
10600 500 ml € 9,50 € 11,50

RIMALU 8330
11080 € 45,46 € 55,00

11081 € 45,46 € 55,00

Order € 77,27 € 93,50

NOCRASH 
8340 10070 500 ml € 12,81 € 15,50

10071 1 L € 21,07 € 25,50

RENOV’PNEU
9200 11020 250 ml € 12,81 € 15,50

KIT RAYONS
9700 11050 KIT € 32,65 € 39,50

YELLOW
LIGHT 8870 11122 0,4 L € 15,29 € 18,50

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.

WIELEN EN BANDEN
VELGENREINIGER
Gegarandeerd zonder risico voor chroom, nikkel, vernis, verf, 
aluminium of kunststoffen . Dit product reinigt in de diepte en 
elimineert, in de meeste gevallen zelfs zonder hard te wrijven, 
diverse vetvlekken en stof van remvoeringen . Teervlekken 
worden beter behandeld met onze DU 2010 .  
Spray van 500 ml .

VOOR       NA

ANTI KLAPBAND
No Crash voorkomt lekke of klapbanden (met garantie tot 240 
km/u .) Dit product werkt in op poreuze delen of kleine gaatjes 
(bv . veroorzaakt door eerdere lekken) en gaat ze afdichten . De 
dichting blijft soepel en een bijkomende reparatie is niet nodig . 
Als er een stukje in de band zit, en men dit eruit trekt, vormt 
er zich een onmiddellijke dichting . Wanneer het stukje niet 
gevonden wordt, kan dit er lang in blijven zonder dat dit de 
bandendruk beïnvloedt . Het gebruik van No Crash verzekert u 
van de volgende voordelen: 
• superieure efficiëntie voor tubeless-banden (tot 99%); voor 
banden met luchtkamers tot 80% . 
• in geval van een lekke of klapband, is het verlies van 
bandendruk zeer gelijkmatig zodat u in alle veiligheid kunt 
stoppen . Voorzie ongeveer 500 ml voor 2 motobanden en 

VERNIEUWER VOOR BANDEN EN RUBBERS
Renov’Pneu geeft gebruikte en vervuilde rubbers opnieuw 
een zwart, natuurlijk en niet blinkend aspect . Zonder was, 
silicone of vettige bestanddelen . Toepasbaar op banden, 
bodemmatten, enz . Verpakking: 250ml (voldoende voor 
ongeveer 20 banden of een volledige bodemmattenset) .

KIT VOOR SPAKEN
Behandeling van spaken, zonder demontage ervan, geeft een 
half glanzende galvanisé uitstraling . 
De kit bevat: 
• 250 ml Motornet 2010 : ontvetten van de spaken 
• 250 ml PAC 2030 : ontroesten (zonder risico voor chroom of 
lakken) 
• 125 ml GalvaPeint 9710 : lak met zink, galvanisé uitstraling . 

VERF VOOR VELGEN EN SIERDEKSELS
Rimalu 8330 is een polyurethaan verf in gesatineerde 
grijze alu of goud kleur met hoge protectiegraad voor de 
bescherming of het schilderen van velgen in alu of staal, of 
sierdeksel in kunststof materie . Rimalu is de meest geschikte 
oplossing om gecorrodeerde alu velgen te herstellen . In 
tegenstelling tot aerosol verven is Rimalu bestand tegen slecht 
weer, strooizout en reinigingsproducten . Rimalu 8330 is een 
gebruiksklaar eindproduct voor schilderwerk aan te brengen 
met een pistool . De voorbereiding van de ondergrond varieert 
naargelang het materiaal of de staat van slijtage . 
1) gewone opfrissing: licht opschuren en direct Rimalu 8330  
 toepassen . 
2) complete restauratie: 
- Staal : onderlaag: EAF 2092 met voorbereiding zoals voor  
een chassis (zie EAF 2092) 
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Alu Grijs 600 ml
Goudkleurig 600 ml
Op bestelling 600 ml

Artikel Inhoud BTW ex . BTW in .

- Aluminium: direkt toepassen of op EAF 2092 
- Kunststof: toepassen op Plastprim 7000 
Verpakking: kit van 0 .6 liter verf (met verharder) 
+ 0 .5 liter Verdunner 5020 .

Artikel Inhoud BTW ex . BTW in .

1 liter voor 4 autobanden . (speciale banden 
zoals vrachtwagenbanden: gelieve ons te 
consulteren) . De gebruiksaanwijzing bevat 
een formule voor het berekenen van de 
aanbevolen gebruikshoeveelheid naargelang de 
bandenmaat .
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GELE SPUITBUSVERNIS VOOR HET AANBRENGEN OP 
DE GLAZEN VAN OUDE KOPLAMPEN.
Speciaal ontwikkeld om gele koplampen te vinden zoals 
destijds . Getest onder extreme karcher-wasomstandigheden .

Artikel Inhoud BTW ex . BTW in .
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BRILLANTEUR 
ALU 2041

ALUDÉCAP 
DDM 2050 10330 1 L € 21,90 € 26,50

10190 250 ml € 11,57 € 14,00

NETALU 8060
10760 500 g € 17,77 € 21,50

CHROMES 
2070 10210 250 ml € 11,58 € 14,00

YELLOWNET 
2080 11230 250 ml € 12,81 € 15,50

NET INOX 
2060 10750 250 ml € 11,16 € 13,50

ANTIBLEU 
4020 10120 100 ml € 10,74 € 13,00

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.

REINIGEN VAN METALEN
VERWIJDERAAR VAN AANSLAG OP 
METAALLEGERINGEN
Aludécap DDM 2050 ontvet, werkt als afbijtmiddel en 
verwijderd aanslag op aluminium, zamac, brons en lichte 
metaallegeringen en geeft hun het origineel natuurlijk 
aspect terug . Aludécap DDM 2050 werkt in enkele minuten 
in op vetten, gecarboniseerde oliën en sterk geoxideerde 
aluminium, vaak het gevolg van stockage in vochtige 
ruimtes . Het resultaat is zeer natuurlijk, in vergelijking met 
glasparelstralen . 

GLANSMIDDEL VOOR ALUMINIUM
Met Brillanteur Alu 2041 bekomt u een mooie glans op 
gepolijste stukken uit aluminium of lichte metaallegeringen . 
De te behandelen zone goed wrijven met een doordrongen 
doek .

VLEKKENVERWIJDERAAR VOOR ALUMINIUM
Netalu Poudre 8060 elimineert het zwart van legeringen . Het 
is speciaal geschikt voor het proper maken van bevuilde, 
dof en zwart geworden alu . Het kan apart toegepast worden 
of na Aludécap DDM 2050 . Eenvoudig in gebruik: het 
poeder oplossen in water, met een borstel of harde spons 
aanbrengen, laten inwerken en reinigen . Netalu Poudre 

VERNIEUWER VAN CHROOM EN NIKKEL
Chromes 2070 reinigt geoxydeerd chroom diepgaand met 
behulp van een doek en verwijdert roestpuntjes, teervlekken, 
aangebakken olievlekken, verf vlekken, … zonder krassen . 
Voor een langdurige anti- corrosiebescherming wordt de HDS 
3010 aanbevolen .

BEHANDELEN VAN GELE METALEN
Yellownet 2080 wordt gebruikt voor het schoonmaken van 
gele metalen (koper, messing, brons) die geoxideerd zijn door 
de tijd . Yellownet 2080 is eenvoudig te gebruiken: enkele 
seconden wrijvend aanbrengen met een spons met een 
beetje product of en op het te schoon te maken onderdeel . 
Meerdere malen toepassen bij hevig geoxideerde metalen . 
Spoelen met water . Het gebruik van Alufilm 4040 is ten 

BEHANDELING VAN INOX
Net Inox 2060 reinigt inox en haalt de originele glans terug 
(uitlaat, bumpers, diverse onderdelen,  . . .) . 
Wordt aangebracht door te wrijven met een doek (katoen of 
beter nog microvezel) en een beetje Net Inox 2060 op de te 
reinigen / op te frissen inox delen . Door te wrijven met een 
tweede doek wordt vervolgens een hoogglans verkregen . Net 
Inox 2060 laat een dunne laag was achter zodat, afhankelijk 

VOOR    NA

VOOR       NA

VOOR       NA

CHROOM EN ANDERE METALEN

ANTIBLAUW VOOR UITLAATPIJPEN
Verwijdert de verkleuring (geel blauw) van gechromeerde 
uitlaten die onderhevig zijn aan hoge temperaturen . Is ook 
geschikt voor Inox en nikkel .
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Aludécap DDM 2050 wordt zuiver met een 
borstel aangebracht . Bestemd voor zware 
vervuilde of geoxideerde delen .
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brengt geen beschermende film aan, maar het 
kan meerdere keren gebruikt worden zonder 
risico .
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sterkste aangeraden na het schoonmaken voor 
het tegengaan van roestvorming .

Artikel Inhoud BTW ex . BTW in .

van gebruik van het voertuig of opslaglocatie, 
aanslag en dof worden voor een periode van 
één tot twee jaar, wordt tegengegaan .

Artikel Inhoud BTW ex . BTW in .
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VERRE BRILL 
8100 11210 150 g € 24,38 € 29,50

PAP 5000
10801 250 ml € 11,16 € 13,50

10800 500 ml € 15,70 € 19,00

GLASSNET 
8310 10550 100 ml € 9,09 € 11,00

ADDIT 4000
10140 0,5 L € 14,45 € 17,50

10141 3 x 0,5 L € 39,26 € 47,50

10142 10 x 0,5 L € 128,10 € 155,00

STABEES-
ENCE 6075 11140 0,5 L € 15,29 € 18,50

SDT 4060
11121 0,5 L € 13,64 € 16,50

11120 1 L € 21,07 € 25,50

17651 75 g € 12,40 € 15,00

17652 75 g € 12,40 € 15,00

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.

GLAS EN PLEXIGLAS
VERWIJDEREN VAN KRASSEN IN GLAS
Krachtig schuurmiddel voor het terug winnen van de 
helderheid op mat geworden ruiten . Verre Brill 8100 helpt niet 
bij diepe krassen . Door te mengen met water wordt Verre Brill 
een vloeibare pasta . 
Inhoud: 150 gr .  
Geschikt voor 1 tot 2 voorruiten .

POLIERCREME VOOR VERF EN KUNSTSTOF
Geschikt voor: herstellen van verbleekte kleuren en 
transparantie van plastics, microkrassen wegdoen, 
aangetaste plastiek terug doen glanzen (zoals harde plastiek 
van achter en-voorlichten), transparantie geven aan vizieren 
van helmen en Plexiglas .

WATERAFSTOTEND PRODUCT VOOR DE VOORRUIT
Vooral bij oudere types voertuigen met minder sterke 
ruitenwissers is dit een zeer aan te raden product . Glassnet 
8310 doet het regenwater sneller van voorruiten aflopen: 
hierdoor is de zichtbaarheid veel beter . 

BRANDSTOFFEN
ADDITIEF VOOR LOODVRIJE BENZINE
Additief op basis van Kalium . Speciaal ontwikkeld voor het 
gebruik van loodvrije benzine in 4-takt motoren van oldtimers, 
zonder risico op schade aan de klepzittingen . Verpakking: 500 
ml (geschikt voor 200L loodvrije benzine) .

STABILISATOR VOOR HET BEWAREN VAN 
BENZINE
Huidige benzine verliest haar samenstelling wanneer 
zij een lange periode gestockeerd wordt . Stabessence 
6075 bewaart de oorspronkelijke kwaliteit van de 
benzine en supprimeert het bezinksel die tank en 

ONTVETTER
SUPER ONTVETTER
Vervangt Trichlorethyleen: zonder oplosmiddel . Het zuivere 
product of product tot 80% verdund met water (Restom SDT 
4060 20% + water 80%) ontvet grondig alle metalen, in het 
bijzonder olie en gecarboniseerde vetten (carburators) . Het 
gebruik ervan is bijzonder aangeraden voor het ontvetten en 
verwijderen van klevend zwart bezinksel in tanks .
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Artikel Inhoud BTW ex . BTW in .

Artikel Inhoud BTW ex . BTW in .

Artikel Inhoud BTW ex . BTW in .

Artikel Inhoud BTW ex . BTW in .

Artikel Inhoud BTW ex . BTW in .

Artikel Inhoud BTW ex . BTW in .

OUATOR - REINIGEN VAN METALEN
DE WERKING VAN OUATOR
Het te behandelen object of oppervlak eerst laten 
drogen en ontvetten . Neem 3 tot 4 cm van het 
katoen uit de zak . Wrijf Ouator met kleine stapjes 
over het vuilste of geoxideerde gedeelte van het 
oppervlak . Veeg af met een zachte droge doek zonder het te laten drogen . Neem een tweede proper stukje om 
te polijsten . Herhaal het proces indien nodig . Tijdens het gebruik zullen het katoen en het behandelde oppervlak 
geleidelijk aan verzwarten  zonder dat het katoen zijn eigenschappen verliest . Ouator herstelt een hoge glans en 
biedt een effectieve en duurzame bescherming . Indien gebruikt in de voedingssector, goed afspoelen met proper 
water en droog wrijven .

Artikel Omschrijving Inhoud BTW ex . BTW incl .

OUATOR AUTO MOTO BOOT/ GLANS KATOEN

OUATOR EDELMETALEN / GLANS KATOEN

carburator kunnen bevuilen . Verstoort niet de 
werking van de motor, compatibel met ADD 
4000 . (geschikt voor 200L benzine) .
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11341 ZingaKit € 210,74 € 255,00

11352 + Generator € 319,84 € 387,00

11340 Anodikit € 128,10 € 155,00

11330 + Generator € 235,54 € 285,00

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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ANODISATIE VAN ALUMINIUM

VERZINKEN VAN STAAL

Anodisatie van aluminium bestaat uit het maken van een oxidelaag op het oppervlak van 
aluminium, en dit via een elektrolytisch bad . Deze zeer harde laag, beschermt tegen corrosie en 
door zijn tijdelijke porositeit, maakt het mogelijk om een kleurstof aan te brengen . Het is ook niet 
geleidend voor elektriciteit .

Het elektrolytisch verzinken bestaat uit 
het aanbrengen van een zinklaag op een 
staaloppervlak door middel van een elektrolytisch 
bad . Deze coating is ontworpen om effectief te 
beschermen tegen corrosie . Restom ZingaKit 
maakt verzinken mogelijk van ongeveer 0 .5m², 
ongeveer 500 moeren van 10mm, ongeveer 150 
bouten (diam . 9mm L=60mm),  . . .

Restom ZingaKit laat het verzinken toe van ongeveer 0,5m², dat wil zeggen ongeveer 500 moeren van 10mm, 
ongeveer 150 bouten (diam .9mm;L=60mm),  . . .
 
INHOUD art. 11341
- 1 ontvettingsproduct: 500 ml Restom® SDT 4060 .
- 1 stripproduct: 500mL Restom® PAC 2030
- 1 behandelingsproduct: 4L Restom® ZingaLyte 6300
- 1 passief product: 500mL Restom® ZingaFinish 4080 Restom® ZingaFinish 4080 mag uitsluitend na het 
  verzinken met Restom ZingaLyte 6300 gebruikt worden .
- 1 polijstmiddel: 100 ml Restom® PoliZinc 2090 Restom® PoliZinc 2090 mag uitsluitend worden gebruikt na
  passivering met Restom ZingaFinish 4080 .
- 1 houten spatel voor het voorbereiden van het passiveringsbad
- 2 anoden voor verzinken: 2 Zinkplaten 10x15cm
- 2 beschermingszakken voor zinkanoden
- 1 Roestvrijstalen anode 13x10 cm voor elektrolytische ontvetting
- 1m Titaniumdraad
- 1 rode kabel met krokodillenklem
- 1 rechthoekige kunststof tank van 5L gebruikt als behandelingstank
- 3 plastic potten die gebruikt worden als bereidingsvaten
- 1 thermometer
- 1 paar latex beschermhandschoenen

Restom ZingaKit Complèt art. 11342 omvat extra:
- 1 STROOMGENERATOR 0 tot 30V / 0 tot 5A :
- 1 Zwarte semi-geïsoleerde krokodillenklem banaan Ø 4mm
- 1 Rode semi-geïsoleerde krokodillenklem banaan Ø 4mm
- 1 Bananenkoord 4mm zwart (1m)
- 1 Bananenkoord 4mm rood (1m)

Artikel Inhoud BTW ex . BTW in .

Inhoud van Restom ANODI KIT art. 11340
- 1 reinigingsmiddel :1L Restom® AluDécap DDM 2050
- 1 behandelingsproduct :2x1L Restom® AnodiLyte 6200
- 1 kathode: 1 Titanium plaat 10x10cm
- 1 m Titaniumdraad
- 1 digitale thermometer (-50 / +300°C)
- 1 5-liter kunststofbehandelingsbak
- 1 paar latex handschoenen
 (zonder kleurstof (in optie), zonder generator)

Restom ANODI KIT Complèt art. 11330 omvat extra:
- 1 STROOMGENERATOR 0 tot 30V / 0 tot 5A :
- 1 Zwarte en 1 rode semi-geïsoleerde 
   krokodillenklem voor banaan Ø 4mm
- 1 Bananenkoord 4mm zwart (1m) en 1 rood

Artikel Inhoud BTW ex . BTW in .
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19001 1420 ml € 24,79 € 30,00

19000 768 ml € 19,83 € 23,99 19002 473 ml € 13,21 € 15,99 
19003 1892ml € 24,79 € 30,00

19004 473 ml € 14,04 € 16,99 
19005 1890 ml € 24,79 € 30,00

19012 473 ml € 28,92 € 34,99 19015 473 ml € 19,00 € 22,99

19154 KIT € 66,11 € 79,99 
19155 (Foam) 946 ml € 23,13 € 27,99

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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WASSEN
MEGUIAR’S

ULTIMATE WATERLESS WASH & WAX (G3626)
Geen water, en toch uw vervuilde wagen wassen? 
Geen probleem, Ultimate Wash & wax Anywhere, en 
enkele Supreme Shine Micvrovezeldoeken doen de 
job. UWWA is geen Quik Detailer, zijn unieke formule 
neemt ook zwaardere wegdekvervuiling weg zonder te 
krassen. Zijn Polymeerformule zorgt voor een mooie 
glans en bescherming voor weken. 

ULTIMATE WASH & WAX (G17748)
Meguiar’s legendarische wax bescherming... terwijl u 
wast! Onze meest complete shampoo met carnauba 
en synthetic Polymer Technology zorgt voor een diepe 
glans alsof uw auto net in de wax is gezet.

GOLD CLASS CAR WASH SHAMPOO AND 
CONDITIONER (G7164 - G7116) 
Luxueus schuimend en rijk aan conditioners om de 
lak van uw auto te verwennen. Een zacht oppervlak 
ontstaat waardoor het water zo wegspoelt om 
droogtijd te verkorten en een glimmende glans te 
geven. 

NXT GENERATION CAR WASH (G12664 - 
G12619)
Deze synthetische formule bevat conditoners voor 
het voeden van de lak zodat deze langdurig blijft 
glanzen. Ook bevat deze shampoo wasverzachters 
die de kalk in ons leidingwater neutraliseren zodat 
het risico op kalkringen wordt gereduceerdvuil 
oplost. 

Artikel Verpakking Inhoud BTW ex. BTW incl.
Fles

Artikel Verpakking Inhoud BTW ex. BTW incl.
Spray

Artikel Verpakking Inhoud BTW ex. BTW incl.
Fles
Fles

Artikel Verpakking Inhoud BTW ex. BTW incl.
Fles
Fles

VOORBEREIDING EN POLISH
MEGUIAR’S

QUIK CLAY STARTER KIT (G1116)
Boomsappen, spuitnevel en industriële neerslag zijn 
slechts enkele vervuilingen die zich vasthechten 
aan onze autolak zodat deze ruw aanvoelt en er 
vaag uitziet. Meguiar’s Quik Clay Detailing Systeem 
herstelt snel en veilig deze “zacht als glas” finish. Kit 
bevat 1 kleiblok van 50 gr en 473 ml Quik Detailer.

ULTIMATE COMPOUND (G17216)
Ultimate Compound, de nieuwste revolutie 
in polijst technologie voor gebruik door de 
consument. Onze nieuwste polijstproduct 
verwijdert hardnekkige oxidatie (doffe lak), 
middelmatig tot diepere krassen, aftekingen van 
licht ingebrande vogelpoep en andere lakdefecten 
terwijl deze tot een top spiegelglans oppoetst. 

Artikel Verpakking Inhoud BTW ex. BTW incl.
Fles

Artikel Verpakking Inhoud BTW ex. BTW incl.
Fles

Artikel Verpakking Inhoud BTW ex. BTW incl.

Bidon

ULTIMATE SNOW FOAM CANNON KIT (G194000)
Meguiar’s Ultimate Snow Foam reinigt zonder de waxbescherming te verwijderen, speciaal 
ontwikkeld voor gecoate, gewaxte of verzegelde afwerkingen. Het intense schuim kleeft, maakt 
het wegvuil van licht vervuilde auto’s zachtjes los voor een contactloze spoeling met een geschikte 
hogedrukreiniger, maar smeert ook het oppervlak op vuile voertuigen voor wanneer een Wash Mitt 
vereist is. Kit bevat: 946 ml Ultimate Snow Foam, Foamcannon, 3 hogedrukreinigersadapters: 1 x 
Karcher, 1x Nilfisk, 1 x Bosch, PTFE-tape, 1L Dispenserfles
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19016 207 ml € 17,35 € 20,99 19019 473 ml € 19,00 € 22,99

19021 473 ml € 41,28 € 49,95

19023 450 ml € 20,65 € 24,99

19024 473 ml € 33,05 € 39,99

19026 473 ml € 16,52 € 19,99

19029 473 ml € 21,48 € 25,99

19031 709 ml € 21,48 € 25,99

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.

SCRATCHX 2.0 (G10307)
Voor het wegwerken van een geisoleerde kras, 
ScratchX 2.0. Deze nieuwe formule is speciaal 
ontwikkeld voor handmatig snel diepere 
alleenstaande krassen, vingernagelkrasjes, 
parking defectjes te verwijderen. Een unieke micro 
schuurkorreltechnologie corrigeert deze defecten op 
een veilige wijze.

ULTIMATE POLISH (G19216)
Meguiar’s Ultimate Polish is de stap die eenwereld 
van verschil kan maken vooraleer wax aan te 
brengen indien u een nog diepere glans en 
reflectief wilt bekomen. De voedende oliën geven 
een extra  diepe, rijke volle wet-look aan de lak, 
zeker bij donkere kleuren. Voor het beste resultaat 
opvolgen met een applicatie van Ultimate Wax.

Artikel Verpakking Inhoud BTW ex. BTW incl.
Fles

Artikel Verpakking Inhoud BTW ex. BTW incl.
Fles
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WAX, SEALANT, ONDERHOUD
MEGUIAR’S

ULTIMATE WAX (G210516)
Dit is de meest geavanceerde pure synthetische 
hydrofobische wax. Nieuwe synthetische polymeren 
zijn gekruist om een beschermende barriere te 
vormen terwijl hij de reflecties verhoogd naar een 
ongelooflijke diepe glasheldere glans, zonder wit 
residu achter te laten op plastiek sierlijsten en rubbers. 

ULTIMATE QUIK WAX (G17516)
Meguiar’s hydro Fobische (waterafstotende) 
polymeer technologie is nu ook beschikbaar in een 
eenvoudig op te nevlen wax. Ultimate Quik wax is 
de perfecte oplossing voor het onderhouden van uw 
lakbescherming tussen volwaardige waxbeurten door.

GOLD CLASS PREMIUM QUIK WAX (G7716)
Deze nieuwe versie van de Meguiar’s Gold Class 
familie is het antwoord op het snel bereiken van 
een donkere wet look glans. Door eenvoudig op 
het oppervlak te nevelen en af te vegen, Premium 
Quik Wax levert een rijke warme reflectie en 
bescherming wat alleen door carnauba olie kan 
worden bezorgt. 

Gold Class Carnauba Plus Premium Wax
(G7016EU)
De verbeterde formule zorgt voor nog diepere 
reflecties en prachtige glans, dankzij de unieke mix 
van Carnauba en synthetische polymeren, om nog 
beter en langdurige uw wagen te beschermen.

Artikel Verpakking Inhoud BTW ex. BTW incl.
Fles

Artikel Verpakking Inhoud BTW ex. BTW incl.
Spray

Artikel Verpakking Inhoud BTW ex. BTW incl.
Fles

Artikel Verpakking Inhoud BTW ex. BTW incl.
Spray

CLEANER WAX (A1216)
Meguiar’s veelzijdige 3 in 1 wax behandeling
Reinigt uw lak terwijl u de auto in de wax zet.
Voedt en beschermt de lak.

Artikel Verpakking Inhoud BTW ex. BTW incl.
Fles

ULTIMATE QUIK DETAILER (G2010242)
Dankzij het gebruik van Hydrophobic Polymer 
Technology™, heeft Meguiar’s een spray detailer 
ontwikkeld die waterafstotend is, meerdere 
wasbeurten doorstaat en bescherming toevoegt aan 
uw lak. Door de werking van de polymeren ontaat 
er een verhoogde spanning op het oppervlak. Het 
resultaat is een gladder, donkerder oppervlak met een 
verbluffend druppel-effect!

Artikel Verpakking Inhoud BTW ex. BTW incl.
Spray
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19065 296 ml € 15,69 € 18,98 19067 335 ml € 16,52 € 19,99

19163 450 ml € 17,35 € 20,99 19074 500 ml € 19,83 € 23,99

19158 769 ml € 23,96 € 28,99

19148 768 ml € 24,79 € 30,00

19157 473 ml € 34,70 € 41,99

19156 KIT € 36,66 € 47,99 
19158 (detailer) 769 ml € 23,96 € 28,99

THE CERAMIC FAMILY

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.

ANDERE OPPERVLAKKEN
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PLAST-X (G12310)
Deze eenvoudig te gebruiken gel samenstelling 
herstelt snel optische helderheid zowel op harde 
als flexibele doorzichtige kunststof onderdelen. De 
kracht van Meguiar’s exclusieve afnemende micro 
schuurtechnologie (MDAT) verwijdert eenvoudig 
oxidatie, chemische verwaarlozing, vervuiling, 
vlekken en kleine krasjes op het oppervlak. 
PlastX bevat ook langhoudende en duurzame 
beschermingscomponenten om uw heldere kunststof 
langer mooi te houden en bevat geen agressieve 
oplossingsmiddelen.

ULTIMATE BLACK TRIM RESTORER (G15812)
U hoeft niet langer tevreden te zijn met een 
bescherming op uw kunststof onderdelen dat 
slechts een enkele dag blijft. De ultieme langdurige 
UV bescherming en glans van kunststof en vinyl 
voor zowel het interieur als exterieur van uw auto 
met een glans en bescherming die wekenlang blijft 
zitten. Herstelt de kleur en glans en is bestand 
tegen de zon, wasbeurten en regen

Artikel Verpakking Inhoud BTW ex. BTW incl.
Fles

Artikel Verpakking Inhoud BTW ex. BTW incl.
Fles

CONVERTIBLE & CABRIOLET CLEANER (G2016EU)
Met Convertible en Cabriolet Cleaner kunnen alle 
canvas, doek, mohair en vinyl tops snel, effectief en 
gemakkelijk gereinigd worden. Deze cleaner verwijdert 
vervuiling en hardnekkige vlekken zoals hard water, 
vogelpoep en olie uit cabrio tops. Convertible en 
Cabriolet Cleaner reinigt lichte schimmelvlekken en 
zorgt ervoor dat uw top er als nieuw uitziet..
. 

CONVERTIBLE & CABRIOLET WEATHER
PROOFER (G2112)
Beschermt langdurig tegen UV stralen, zure regen, 
vogelpoep en andere vlekke. Speciaal ontwikkeld voor 
canvas, doek, mohair en vinyl tops. Gebruiksvriendelijk

Artikel Verpakking Inhoud BTW ex. BTW incl.
Spray

Artikel Verpakking Inhoud BTW ex. BTW incl.
Spray

HYBRID CERAMIC DETAILER (G200526)
Opnevelen, afvegen en u heeft een keramische 
bescherming. Verwijdert stof en lichte vervuiling zoals 
vingerafdrukken.Versterkt de reeds aangebrachte 
bescherming van een wax, sealant of coating.

Artikel Verpakking Inhoud BTW ex. BTW incl.
Spray

HYBRID CERAMIC WAX (G190526EU)
Opnevelen, afspoelen, afdrogen, klaar!
Geen hard wrijfwerk nodig.
Een keramische bescherming die eenvoudig aan 
te brengen is.
Geavanceerde Sio2 Hybride technologie.

Artikel Verpakking Inhoud BTW ex. BTW incl.
Spray

HYBRID CERAMIC LIQUID WAX (G200416)
Bevat de nieuwste geavanceerde Hybride Si02 
technologie. Dicht de verf af voor een langdurige 
bescherming tegen de elementen. Levert een 
extreme waterparelende werking op. Geldt als 
een traditionele vloeibare was & is gemakkelijk te 
gebruiken. Niet witmakend op ongelakte sierlijsten 
en rubberen pakkingen

Artikel Verpakking Inhoud BTW ex. BTW incl.
Spray

Artikel Verpakking Inhoud BTW ex. BTW incl.

Spray

HYBRID CERAMIC QUICK CLAY KIT (G200200)
Krijg een gladde afwerking, terwijl de lak in slechts één stap wordt 
beschermd. Hybride Keramische Detailer smeert de synthetische kleipad 
& bevat geavanceerde Si02 Hybride Keramische bescherming. Levert 
verbeterde gladheid, glans en extreme waterstraalwerking op.
Gespecialiseerd synthetisch kleipad verwijdert effectief gelijmde 
verontreinigingen en maakt de verf glad zonder ontgroening. Premium 
Supreme Shine Microfiber Towel inbegrepen om voorzichtig de overtollige 
details te verwijderen.
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19109 710 ml € 16,52 € 19,99 19071 473 ml € 14,04 € 16,99

19046 400 ml € 18,17 € 21,99

19159 473 ml € 16,52 € 19,99

19052 473 g € 14,04 € 16,99

19160 473 ml € 16,52 € 19,99

19119 KIT € 39,66 € 47,99

19054 473 ml € 14,87 € 17,99 19056 473 ml € 14,87 € 17,99

19161 450 ml € 16,52 € 19,99 19162 450 ml € 17,35 € 20,99

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.

HEAVY DUTY MULTI-PURPOSE CLEANER 
(G180224)
De Meguiar’s Multi-Purpose Cleaner is een 
professioneel product in een handige consumenten 
verpakking. Sterk en veilig voor het grondig zuiver 
maken van verschillende oppervlakten zoals: 
wielkasten, motorruimte, textiel, kunststof, rubbers enz.
. 

PERFECT CLARITY GLASS CLEANER (G8216)
Deze unieke formule veegt eenvoudig uit en is 
gemakkellijk af te vegen, met superieure reinigingskracht 
kan hij zelfs de meest vervuilde glasoppervlakken aan. 
Verwijderd vlotjes de aangehechte dampen van vinyl, 
wegdekvervuiling, vogelpoep en insect resten..

Artikel Verpakking Inhoud BTW ex. BTW incl.
Spray

Artikel Verpakking Inhoud BTW ex. BTW incl.
Spray

INTERIEUR
LEATHER CLEANER CONDITIONER (G17914)
U wenst u leder te onderhouden maar niet 
geconfronteerd te worden met witte residu dan een 
gewone  creme nalaat? Dan is deze nieuwe gel 
formule uw productkeuze, een eenvoudig, toch effectief 
één staps product dan uw leder reinigt en voedt 
zonder een artificiele glans... perfect voor alle lederen 
oppervlakken te onderhouden zodat ze soepel blijven 
en barstjes voorkomt.

GOLD CLASS LEATHER & VINYL CLEANER 
(G18516EU)
Met de Gold Class Leather & Vinyl Cleaner van 
Meguiar’s reinigt u leer en vinyl op een veilige, maar 
uiterst grondige manier. Oude vervuiling en vet wordt 
van het oppervlak gehaald met dit product. Zeer zuinig 
in gebruik.

QUICK INTERIOR DETAILER SPRAY & WIPES 
(G13616)
De snelste en eenvoudigste manier om uw interieur 
ten allen tijden netjes te houden. Quik Interior 
Detailer is ideaal voor het onderhouden van uw 
dashbord, zijpanelen, ...die bestaan uit metaal, 
kunststof, heldere plastiek, leder en zelfs audio 
visueel materiaal zoals navigatie schermpjes.

GOLD CLASS LEATHER & VINYL CONDITIONER
(G18616EU)
Leather Conditioner bevat een combinatie van 
aloë en voedende oliën die zorgen voor een 
superieure voeding van het leer. UV bescherming 
helpt vroegtijdig verouderen en vervagen door de 
zon tegen te gaan. Te gebruiken nadat u de Gold 
Class Leather & Vinyl Cleaner heeft gebruikt voor 
het reinigen van het oppervlak.

Artikel Verpakking Inhoud BTW ex. BTW incl.
Fles

Artikel Verpakking Inhoud BTW ex. BTW incl.
Spray

Artikel Verpakking Inhoud BTW ex. BTW incl.
Spray

Artikel Verpakking Inhoud BTW ex. BTW incl.
Spray

PERFECT CLARITY HEADLIGHT RESTORATION KIT (G2000)
In 2 eenvoudige stappen weer heldere en mooie koplampen. Met stap 1 reinig je de koplampen en verwijder je de 
vervelende gele waas die de lichtsterkte verminderd. De tweede stap is het aanbrengen van een coating waarmee 
een superieure bescherming gecreëerd wordt die tot een jaar lang meegaat! Kit bevat: 118ml Perfect Clarity Cleaning 
Solution, 118ml Perfect Clarity Headlight Coating, 2 cleaning pads.

Artikel Verpakking Inhoud BTW ex. BTW incl.
KIT
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NATURAL SHINE PROTECTANT SPRAY & WIPES 
(G4116)
Toen uw dashbord, zijlijsten en andere vinyl en 
rubberen oppervlakten nieuw waren hadden ze een 
mooie kleur en satijnglans. Reinigende factoren zullen 
vuil oplossen en wegnemen, terwijl UV beschermende 
factoren helpen tegen kleurvervaging. Een extra 
tweede behandeling zal een nog diepere kleur geven 
waar zelfs fabrieksnieuw niet tegen op kan!

CARPET & INTERIOR CLEANER (G9416)Koffie, 
lippenstift, vet en andere vlekken mogen geen 
constante partner worden van uw tapijten en 
bekleding. Meguiar’s Carpet & Interior Cleaner 
reinigt anders dan vele andere huishoud 
reinigingsproducten, onze tapijt en interieur reiniger 
lost de meest hardnekkige vlekken op zonder 
verkleuring van uw bekleding. Het verwijdert 
vlekken voorgoed omdat het geen plakkerige 
resten achterlaat waar vuil aan kan gaan hechten.

Artikel Verpakking Inhoud BTW ex. BTW incl.
Spray

Artikel Verpakking Inhoud BTW ex. BTW incl.
Spray

ENGINE CLEANER (G14816EU)
Engine clean is de keuze van de autoliefhebber die op 
een effectieve en veilige manier de motor van zijn auto 
wil reinigen. Biologisch afbreekbare formule tevens met 
een frisse geur. Veilig in gebruik en met garantie dat de 
fittings en slangen niet worden aangetast.
. 

ENGINE DRESSING (G17316EU)
Engine Dressing is de veilige, gemakkelijk te gebruiken 
oplossing om de diverse materialen die gebruikt 
worden in het motorcompartiment er op hun best uit 
te laten zien. De vetvrije formule zorgt voor een mooie 
aanblik terwijl het een langdurige bescherming biedt 
voor plastic, rubber en slangen. Bescherm, conserveer 
en verbeter het motorcompartiment met Meguiars 
Engine Dressing.

Artikel Verpakking Inhoud BTW ex. BTW incl.
Spray

Artikel Verpakking Inhoud BTW ex. BTW incl.
Spray
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19087 - € 9,08 € 10,99 19088 - € 10,74 € 13,00

19007 - € 19,83 € 23,9919089 - € 10,74 € 12,99

19126 - € 28,92 € 34,99
19173 30 x 45 € 14,87 € 17,99

19142 55 x 85 € 24,79 € 30,00

19006 - € 18,17 € 21,99 19151 - € 12,39 € 14,99

19039 710 ml € 16,52 € 19,99 19037 386 ml € 20,65 € 24,99

19035 473 ml € 17,35 € 20,99 19038 - - € 10,74 € 13,00

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.

TOEBEHOREN

SOFT FOAM APPLICATOR PAD (X3070)
Deze ultra zachte en fijn gestructeerde pad zijn 
gebaseerd op de technologie van onze proffesionele 
foampads. De padjes zijn veilig en gebruiksvriendelijk 
voor het aanbrengen van alle lakreinigers, polish en 
waxen. Machine wasbaar.

EVEN COAT MICROFIBRE APPLICATOR PAD 
(X3080)
De speciaal geweven microvezelstof van de Even 
Coat applicator creëert verbazende resultaten bij 
het aanbrengen van wax. De ideale vorm maakt 
het nog comfortabeler bij veelvuldig gebruik en de 
pads zijn wasbaar zoals alle andere doeken. 

Artikel Verpakking Inhoud BTW ex. BTW incl.
2 St

Artikel Verpakking Inhoud BTW ex. BTW incl.
1 St
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WATER MAGNET DRYING TOWEL (X2000)
Meguiar’s leider in innovatie brengt een nieuw type 
doek op de markt voor het afdrogen van uw wagen. 
Deze extra grote (70X55 cm) microvezel droogdoek 
(watermagneet) neemt drie keer zo veel water op 
dan algemeen bekende handdoeken en droogt 
snel, effectief en strepenvrij uw wagen. Kan in de 
wasmachine gewassen worden.

Artikel Verpakking Inhoud BTW ex. BTW incl.
1 St

SUPREME SHINE MICROFIBRE (X2010)
Deze ongelooflijk zachte microvezeldoek zorgt 
voor verbazende resultaten. De superdikke 
microvezelharen aan weerszijde van de doek 
absorberen driemaal meer product dan traditionele 
badstoffen handdoeken en de micro structuur helpt bij 
het afvegen van product resten. De veilige afboording 
elimeert de kans op krassen.

Artikel Verpakking Inhoud BTW ex. BTW incl.
- 1 St

GRIT GUARD WITH BUCKET & LID
Voorkom swirls en bescherm de finish. Swirls 
ontstaan door stukjes vuil en stof die tijdens het 
wassen over de laklaag van de auto gewreven 
worden, de Grit Guard helpt dit voorkomen. Wordt 
geleverd met een gele emmer van ongeveer 13,5Ltr 
waar de Grit Guard precies inpast en deksel. 

Artikel Verpakking Inhoud BTW ex. BTW incl.
1 St

DRYING TOWELS 
Zeer absorberende droogdoek die na het wassen 
van de auto gebruikt kan worden om de auto droog 
te maken. De tijd om de auto droog te maken wordt 
aanzienlijk korter dankzij deze dikke droogdoek. 

Artikel Afmetingen Inhoud BTW ex. BTW incl.
1 St
1 St

SUPER THICK MICROFIBER WASH MITT (X3002)
Meguiar’s Ultimate Microvezel washandschoen 
is de ultieme car wash performer. Deze Ultimate 
Washandschoen is super zacht, heeft een diepe 
luchtige structuur en is volledig naadloos.

Artikel Verpakking Inhoud BTW ex. BTW incl.
1 St

DETAILING MITT (X1804EU)
De Meguiar’s Detailling Mitt is een handige, extra 
dikke microvezel handschoen. Deze zeer zachte 
handschoen is te gebruiken voor diverse producten. 
Denk hierbij aan Perfect Clarity Glass Cleaner, 
Ultimate Interior Detailer en Natural Shine Protectant.
Of gebruik de Detailling Mitt voor het dun en egaal 
aanbrengen van wax.

Artikel Verpakking Inhoud BTW ex. BTW incl.
1 St

HOT RIMS WHEEL & TIRE CLEANER (G9524)
Anders dan alle andere is onze Hot Rims Wheel 
cleaner de meest veilige velgenreinigers vandaag 
op de markt, geschikt voor elk type velg zelfs 
gecombineerde, gepolijste, aluminium, gevernist 
aluminium of chroom velgen.

Artikel Verpakking Inhoud BTW ex. BTW incl.
Spray

ULTIMATE SHINE TYRE COATING (G192315)
Een chemische synthetische polymeer formule 
die ervoor zorgt dat banden een ongeloofelijke 
glans krijgen. Geavanceerde harstechnologie 
zorgt voor een langdurige glanzende band. 
Bevat anti-ozonanten die zorgen voor een extra 
bescherming tegen vervagen en barsten van de 
banden.

Artikel Verpakking Inhoud BTW ex. BTW incl.
Spray

ENDURANCE TIRE GEL (G7516)
Nooit hebben uw banden er zo lang, mooi zwart en 
glanzend blijven uitzien. De unieke formule van onze 
Endurance bandengel stopt het bruin worden van uw 
rubber banden en houdt deze mooi zwart zelfs in de 
meest erbarmelijk omstandigheden.
 

TYRE DRESSING APPLICATOR PAD (X3090)
Meguiar’s Tyre Dressing Applicator Pad is 
ergonomisch ontworpen voor het gemakkellijk en 
nauwkeurig aanbrengen van onze bandengel. Deze 
zachte schuimrubber pad met handgreep zorgt 
ervoor dat uw handen schoon blijven en het product 
wordt aangebracht daar waar nodig. Inclusief een 
handige opbergdoos.

Artikel Verpakking Inhoud BTW ex. BTW incl.
Fles

Artikel Verpakking Inhoud BTW ex. BTW incl.

VELGEN EN BANDEN
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19172 - € 13,21 € 15,98

19041 - € 29,74 € 35,99

19104 DA Polisher incl. 5” back. plate € 297,51 € 359,99

19110 Backing plate 5" DBP5 € 37,19 € 44,99

19111 Cutting disk 5" DFC5 € 23,13 € 27,99

19112 Polishing disk 5" DFP5 € 23,13 € 27,99

19113 Finishing disk 5" DFF5 € 23,13 € 27,99

19114 Backing plate 6" DBP € 37,19 € 44,99

19115 Cutting disk 6" DFC6 € 23,96 € 28,99

19116 Polishing disk 6" DFP6 € 23,96 € 28,99

19117 Finishing disk 6" DFF6 € 23,96 € 28,99

19149 - LARGE € 22,31 € 26,99

19153 - MEDIUM € 21,48 € 25,99

19152 - € 14,87 € 17,99

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.

VERSA-ANGLE WHEEL FACE BRUSH (X1025)
De superzachte varkersharen van de borstel zijn 
extra zacht gemaakt op de kopjes om zeker geen 
krassen te veroorzaken op onze velgen. Rond de 
borstel is een rubbere rand aangebracht om bij 
eventueel aanrakingen beschadigingen aan de 
carrosserie te voorkomen.

Artikel Verpakking Inhoud BTW ex. BTW incl.
1 St

Artikel Verpakking Inhoud BTW ex. BTW incl.
1 St

DUAL ACTION POLISHER
MT-310

Artikel BTW ex. BTW incl.

MATTHYS is ook verdeler van het
Meguiar’s PROFESSIONEEL gamma.

U kan het volledige gamma vinden
op onze webshop www.MATTHYS.net

M
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SUPREME WHEEL BRUSH (X1902 / X1901)
De Meguiar’s Supreme Wheel Brushes zijn gemaakt 
om velgen veilig en gemakkelijk te reinigen. De 
borstels hebben een kop van microvezels in plaats van 
borstelharen. Hierdoor zijn deze borstels nog zachter 
en kunnen ze meer sop opnemen dan traditionele 
borstels. De medium variant heeft een totale lengte 
van 35 centimeter. De large variant heeft een lengte 
van 45 cm.

DASH & TRIM BRUSH (X2001)
Meguiar’s Dash & Trim Brush is eenvoudig in 
gebruik voor zowel interieur als exterieur. De lange 
borstelharen zijn ideaal voor de ventilatieroosters 
en het interieur terwijl de korte haren zeer geschikt 
zijn voor het wegborstelen van residu aan het 
exterieur.

Artikel Verpakking Model BTW ex. BTW incl.

Artikel Verpakking Inhoud BTW ex. BTW incl.
1 St

PERFECT CLARITY GLASS TOWEL (X190301)
Specifiek ontworpen voor maximale prestaties 
op interieur en exterieur glas en spiegels. Uniek 
microvezelweefsel zorgt voor een streeploze en 
pluisvrije afwerking. Duurzaam materiaal zodat je het 
steeds opnieuw kunt gebruiken. 
Afmetingen: 40,6 x 40,6cm
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11503 500 ml € 9,63 €11,65

11527 500 ml € 16,94 € 20,50 11532 250 ml € 19,63 € 23,75

11528 € 32,85 € 39,75

11530 € 32,85 € 39,75

11529 € 32,85 € 39,75

11531 € 47,07 € 56,95

11505 500 ml € 9,63 €11,65

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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WASSEN
BELGOM WASSHAMPOO
Voor een zacht en snel wassen zonder afdrogen.
Ontwikkeld om de carrosserie, bumpers en glazen te 
reinigen, is Belgom Shampoo een natuurlijk zeer zacht 
product geconcentreerd en biologisch afbreekbaar. 
Geschikt voor alle verfsoorten maakt zijn originele 
formule het mogelijk het drogen na het wassen te 
voorkomen.

BELGOM WASPOEDER
Voor een grondige wasbeurt in alle veiligheid.
Dit blauwe poeder is alleen bedoeld voor het 
handmatig wassen van carrosseries. Veel 
effectiever dan vloeibare shampoos, Belgom 
Washing Powder werkt door oplossen en niet 
door schuren.Het is ideaal voor het verwijderen 
van vlekken van bomen, insecten, brandstof, lijm, 
vogeluitwerpselen.

Artikel Verpakking Inhoud BTW ex. BTW incl.
Fles

POLIJSTEN
BELGOM LUSTREUR EXPRESS
We spuiten, we vegen en het glanst.
Bescherming met waterafstotend effect.
Express polish cleaner, verwijdert vuil, laat een 
schitterende glans achter, waterafstotend effect, 
beschermt geverfde oppervlakken, kunststoffen en 
ramen, zeer eenvoudig in gebruik.

BELGOM LUSTREUR ULTRA PROTECTEUR
Een sprankelende glans en duurzaam. Dankzij 
de formule met titaniumoxide geeft het een 
buitengewone glans aan alle soorten verf en 
beschermt het duurzaam tegen de agressies van 
vervuiling, slecht weer, corrosie of veroudering.

Artikel Verpakking Inhoud BTW ex. BTW incl.
Spray

Artikel Verpakking Inhoud BTW ex. BTW incl.
Fles

KITS
PACK RENOVATION SOFT TOP ZWART
Reinigt, maakt waterdicht, kleur herstellend in 
het zwart.
• 1 Belgom Nettoyant Capotes 500ml
• 1 Belgom Capote noire 500ml
• 1 Soepele spons
• 1 Zachte borstel

BELGOM PACK RENOVATION LEDER
Reinigt, renoveert, onderhoudt.
• 1 Belgom Nettoyant Cuir 500ml
• 1 Belgom Rénovateur Cuir 250ml
• 1 Belgom Entretien Cuir 250ml
• 1 Polier pad
• 1 Polier microvezel

PACK RENOVATION SOFT KLEURLOOS
Reinigt, maakt waterdicht, van toepassing 
op alle kleuren.
• 1 Belgom Nettoyant Capotes 500ml
• 1 Belgom Capote Incolore 500ml
• 1 Soepele spons
• 1 Zachte borstel

Artikel Verpakking Inhoud BTW ex. BTW incl.
Set Set

Artikel Verpakking Inhoud BTW ex. BTW incl.
Set Set

Artikel Verpakking Inhoud BTW ex. BTW incl.
Set Set

BELGOM KIT GOMMAGE
Verwijdert hardnekkig vlekken gemakkelijk. 
Belgom Body Scrub Kit reinigt, verwijdert 
vlekken en geeft glans in minder dan 30 
minuten. Ideaal voor: hars van bomen, 
vogel-uitwerpsels, insecten, alle sporen van 
vervuiling.
• 1 Handschoen
• 1 Lustreur Express 
• 1 Polier microvezel

Artikel Verpakking Inhoud BTW ex. BTW incl.
Set Set

Artikel Verpakking Inhoud BTW ex. BTW incl.
Fles
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11509 500 ml € 9,63 €11,65

11515 250 ml € 9,63 €11,65

11523 150 ml € 11,36 € 13,75

11513 500 ml € 9,63 €11,65

11525 150 ml € 11,36 € 13,75

11516 250 ml € 12,89 € 15,60 11517 500 ml € 13,02 € 15,75

11524 150 ml € 11,36 € 13,75

11507 500 ml € 17,31 € 20,95 
11508 500 ml € 17,31 € 20,95 

11520 250 ml € 13,84 € 16,75 
11521 500 ml € 23,10 € 27,95 

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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INTERIEUR EN ANDERE OPPERVLAKKEN
BELGOM INTERIEUR
Universele ontvette reiniger: tapijten, leer, stoffen,
natuurlijk of synthetisch, kunststoffen, hout, zelfs de 
meest waardevolle. Lost de vlekken op en ontvet.
Het is oplosmiddel- en zuurvrij en de oorspronkelijke 
formule maakt het onschadelijk voor de handen en de 
meest delicate materialen.

BELGOM SOFT TOPS (ZWART OF KLEURLOOS)
Renoveert en maakt opnieuw waterafstotend. 
Dit zowel voor synthetische als naturelle stoffen 
cabriokappen. Dit is een uniek product op de markt 
en wordt veel gebruikt door verzamelaars. Vloeibaar 
product op basis van speciale hars, het maakt de 
cabrio kappen waterdicht van oude en moderne 
cabriolets, gemaakt van natuurlijke of synthetische 
vezels.

BELGOM KUNSTSTOF VERNIEUWER
Binnen en buiten. Het reinigt en glanst alle 
kunststoffen en rubbers (dashboard, vinyl dak, 
voorruitafdichting ...) waardoor ze een satijnen 
uiterlijk krijgen. De efficiëntie is ook spectaculair 
op de buitenste elementen die het meest worden 
blootgesteld aan de U.V .: bumpers, spoilers, 
banden.

BELGOM CHROME
Voor het oppoetsen en opblinken (polieren) van 
chrome. Het is een polish crème die diep reinigt, glans 
en een dunne beschermende laag achterlaat die het 
chroom beschermt tegen corrosie en tegelijkertijd zijn 
langdurige glans behoudt.

BELGOM ANTI STEENSLAG
Oplosmiddel voor teer en vetvlekken.
Het lost de sporen en vlekken op van teer, vet, en 
spatten van brandstof op de carrosserie van de 
wagen. Het is effectief op alle soorten verf, vernissen, 
kunststoffen, metalen en stoffen. 

BELGOM KRASVERWIJDERAAR
Voor lichte en diepe krassen te verwijderen.
Belgom efface rayures is een pasta met weinig 
afschuring, bedoeld om lichte krassen te elimineren, 
bijvoorbeeld veroorzaakt door autosleutels, of 
herhaald wrijven van takken.

Artikel Verpakking Inhoud BTW ex. BTW incl.
Fles

Artikel Verpakking Inhoud BTW ex. BTW incl.
Fles

Artikel Verpakking Inhoud BTW ex. BTW incl.
Fles

Artikel Verpakking Inhoud BTW ex. BTW incl.
Fles

Artikel Verpakking Inhoud BTW ex. BTW incl.
Fles

VELGEN
BELGOM MOTOVELGEN REINIGER
Reiniging en deoxydatie van velgen
Het is met name effectief in het hanteren van 
alle soorten ruwe, geanodiseerde, geverfde of 
verchroomde, uitgestraalde of doorgelaten velgen 
en is het referentieproduct voor motorliefhebbers 
om de velgen van hun voertuig te renoveren en te 
onderhouden.

BELGOM AUTOVELGEN REINIGER
Diep schoonmaak van velgen.
Het is bijzonder effectief voor het reinigen van 
alle soorten geverfde of verchroomde velgen, vol 
of gespaakt, plaatwerk of legeringen, maar ook 
wieldoppen.

Artikel Verpakking Inhoud BTW ex. BTW incl.
Spray

Artikel Verpakking Inhoud BTW ex. BTW incl.
Spray

BELGOM ALU
Belgom alu is het poetsmiddel voor aluminium te 
polieren en op te blinken ( moto’s carters, buizen, 
velgen) als ook inox (uitlaat…) en koper en alle 
legering (wagens, moto’s en boten)
Dit poetsmiddel polijst lichte krassen oxidatie uit 
het aluminium en laat bij dof aluminium de glans 
weer terug komen.

BELGOM ANTI HARS
Oplosmiddel voor boomharsen
Verwijdert naaldharsvlekken op autolakken, ramen 
of bekleding. 

Artikel Verpakking Inhoud BTW ex. BTW incl.
Fles

Artikel Kleur Inhoud BTW ex. BTW incl.
Zwart

Kleurloos

Artikel Verpakking Inhoud BTW ex. BTW incl.
Fles
Fles
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8561-05 500ml € 9,50 € 11,50

A WORLD OF CAR, 
MOTORCYCLE,

BOAT & INDUSTRIAL CARE

8561-01 75 ml € 6,57 € 7,95

8561-02 750 ml € 36,32 € 43,95

8561-03 75 ml € 6,19 € 7,49

8561-04 750 ml € 33,84 € 40,95

8560-01 75 ml € 6,19 € 7,49

8560-02 750 ml € 37,98 € 45,95

8560-03 250 ml € 10,95 € 13,25

8560-05 50g € 5,79 € 7,00

8562-05 500 ml € 9,50 € 11,50

8562-01 75 ml € 6,74 € 8,15

8562-02 750 ml € 36,32 € 43,95

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.

A
U

TO
SO

L

ALUMINIUM PRODUCTEN
KRACHTIGE ALUMINIUM REINIGER
Zeer effectief om olie- en vetvlekken te elimineren op 
aluminium oppervlakken. Spraybus van 500 ml.

POLIJSTPASTA VOOR ALUMINIUM
Verhindert het mat worden en corrosie, en geeft terug een 
mooie glans èn vormt een beschermlaag. beschikbaar in 
tubes van 75 ml of een pot van 750 ml.

Artikel Verpakking Inhoud BTW ex. BTW incl.
Spray

POLIJSTPASTA VOOR METALEN
POLIJSTPASTA VOOR METALEN
Autosol reinigt en poliert alle metalen (inox, alu, 
ijzer, ...) en is speciaal bestemd voor het verwijderen 
van matheid, oxydatie, corrosie en roest. autosol 
beschermt en geeft een blijvende glans en heeft ook 
een conserverende functie. 

VLOEIBARE METAAL POLISH
Bevat abrasieve deeltjes om quasi alle metalen te 
doen blinken. Speciaal voor matte en gecorrodeerde 
oppervlaktes terug hun glans te geven en langdurig 
te beschermen. Neemt ook de kleine krasjes weg. 
Verpakt in een flacon van 250 ml.

POLIJSTMIDDEL EN WAS VOOR MOTORFIETSEN
Reinigings en onderhoudsproduct voor verouderde 
gelakte oppervlakken. Geselecteerde polijstdeeltjes 
geven een zacht schurende actie en zorgen voor een 
diepe glans.

AUTOSOL ALUMINIUM SHINE
Reinigings- en onderhoudsmiddel voor alle huishoudelijke 
toepassingen van aluminium, chroom, staal, messing, 
koper, tin, enz. In één behandeling wordt het oppervlak 
gereinigd en beschermd. Geeft een briljante hoogglans.

INOX PRODUCTEN
KRACHTIGE INOX REINIGER
Dit product wordt gebruikt om olie- en vetvlekken weg 
te werken op inox en chroom. (spray flacon van 500 
ml).

POLIJSTPASTA VOOR INOX
Hiermee wordt de dofheid weggewerkt en wordt een glans 
bekomen die lange tijd beschermd wordt. beschikbaar in 
tubes van 75 ml of een pot van 750 ml.

Artikel Verpakking Inhoud BTW ex. BTW incl.
Tube
Pot

Artikel Verpakking Inhoud BTW ex. BTW incl.
Tube
Pot

Artikel Verpakking Inhoud BTW ex. BTW incl.
Tube
Pot

Artikel Verpakking Inhoud BTW ex. BTW incl.
Flacon

Artikel Verpakking Inhoud BTW ex. BTW incl.
Tube

Artikel Verpakking Inhoud BTW ex. BTW incl.
Spray

Artikel Verpakking Inhoud BTW ex. BTW incl.
Tube
Pot
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17660 30 ml € 4,75 € 5,75

17661 250 ml Spray € 13,97 € 16,90

17662 1 L € 28,72 € 34,75

17663 5 L € 128,10 € 155,00

17664 € 13,97 € 16,90

17665 € 13,14 € 15,90

17666 1 L € 14,46 € 17,50

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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ROESTOMVORMER

Artikel Inhoud BTW ex. BTW incl.

FEDOGEL ONTROESTERGEL 500 ML

Artikel BTW ex. BTW incl.

MULTI METAL COATING SPRAY 400 ML

Artikel BTW ex. BTW incl.

FERTAN is reeds meer dan drie decennia 
geleden ontwikkeld .het is bewezen dat de 
producten roest en corrosie verwijderen. 
In tegenstelling tot andere producten dekt 
het niet de bestaande oxidelaag maar 
lost het de Fe3-laag in één bewerking 
op. Een nieuwe metaalsamenstelling 
op het eerder gecorrodeerde oppervlak. 
FERTAN lost op als een roestomvormer 
(Fe2) en breekt af in een niet-reactief 
poeder. Het onderliggende, niet-
corrosieve Fe2 wordt beschermd door de 
nieuwe metaalverbinding. De FERTAN-
roestomvormer kan worden gebruikt 
op lichte roest, roest en blank metaal 
en wordt gewoonlijk beschermd tegen 
schokken Het product is milieuvriendelijk 

en bestaat uit water. Het te behandelen gebied moet vrij zijn van vuil, olie, vet 
en siliconen, dus het metaal moet schoon zijn, maar niet roestvrij. Als de roest 
extreem sterk is, ongeveer 5 mm, kan een tweede behandeling noodzakelijk 
zijn, FERTAN moet echter worden aangebracht bij temperaturen boven 5° 
C en ongeveer 24 - 48 uur laten bezinken. Reinig het oppervlak altijd met 
water voor de eindbehandeling. De FERTAN-roestconverter kan op natte 
oppervlakken worden gebruikt.

Deze gelontroester zorgt voor een snelle 
roestverwijdering en/of verwijdering van 
verkleuring (ook perfect voor verticale 
oppervlakken). Deze neutrale pH-oplossing 
elimineert roest en verkleuring van staal dat ijzer, 
roestvrij staal bevat , koper, messing, chroom en 
zilver. Vanwege de hoge reactiesnelheid en 
opbrengst, kan het verkleuren worden verwijderd 
in seconden en roest afhankelijk van de mate, 
tussen 15 minuten en 12 uur. In tegenstelling 
tot andere producten op de markt zonder 
verhitting. Fedogel is op basis van natuurlijke 
producten. Deze producten garanderen  met de 
oplosmiddelvrije samenstelling de verwijdering 
van roest en zijn dus milieuvriendelijk. Voor 
grotere componenten en onhandige locaties kan 
Fedogel de optimale oplossing zijn.

Multifunctionele metaal coating, dit nieuwe 
type coating is gemaakt van aluminium - 
titanium - zink en zorgt voor een langdurige 
bescherming van metalen oppervlakken. 
Na volledige uitharding (2 - 3 dagen) is 
het extreem resistent en biedt het een 
hoogwaardige oppervlakteafwerking. Het 
dient ook als een bindmiddel voor 1-K 
en 2-K afwerking in de handel, evenals 
afdichtingsmiddelen. Puntlassen. Zelfs 
met een laagdikte van slechts 15 micron 
is deze metaal coating  stabiel tijdens een 
zoutneveltest van meer dan 500 uur .

Artikel Inhoud BTW ex. BTW incl.

FEDOX ONTROESTER CONCENTRAAT 1L



278

A

B

C

D

E

F

max. 4,05 m

max. 4,30 m

max. 4,60 m

max. 4,85 m

max. 5,30 m

max. 5,75 m

17000 Carcover Moltex A < 4,05 m € 202,48 € 245,00

17003 Carcover Moltex D < 4,85 m € 229,75 € 278,00

17005 Carcover Moltex F < 5,75 m € 287,60 € 348,00

17010 Carcover Supertex A < 4,05 m € 119,83 € 144,00

17012 Carcover Supertex A < 4,05 m € 119,83 € 144,00

17014 Carcover Supertex B < 4,30 m € 136,36 € 165,00

17015 Carcover Supertex B < 4,30 m € 136,36 € 165,00

17016 Carcover Supertex C < 4,60 m € 144,63 € 175,00

17017 Carcover Supertex C < 4,60 m € 144,63 € 175,00

17018 Carcover Supertex C < 4,60 m € 144,63 € 175,00

17020 Carcover Supertex D < 4,85 m € 152,89 € 185,00

17021 Carcover Supertex D < 4,85 m € 152,89 € 185,00

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.

AUTOHOEZEN
UNIVERSEEL MOLTEX
De combinatie van vijf verschillende lagen maakt Moltex waterdicht maar toch 
ademend, sterk en zacht, met andere woorden, de perfecte combinatie om uw auto 
te beschermen tegen de elementen. 
De binnenste laag is een zachte voering die de auto beschermt tegen krassen. 
De buitenste laag geeft de hoes een sterke, UV-bestendige finish in een neutrale 
lichtgrijze kleur. 

Eigenschappen van Moltex autohoezen:
• waterdicht
• ademend
• zeer zachte binnenvoering
• UV-bestendig
• sterk
• zeer goede pasvorm
• elastieken zoom voor en achter
• 2 extra gespbanden om de hoes
  onder de auto of motorfiets door
  vast te maken.

AUTOHOEZEN
UNIVERSEEL SUPERTEX

Het materiaal “Supertex” is speciaal ontwikkeld voor auto- en motorfiets- hoezen. Dankzij de unieke combinatie van drie verschillende 
lagen voldoet het materiaal aan alle eisen voor een goede hoes. De binnenste laag is een zeer zachte, niet krassende voering. 
De middelste laag is een micro-geperforeerde folie die het materiaal “ademend” maakt. De buitenste laag maakt de hoes vuil- en 
stofdicht en UV-bestendig, en zorgt voor een sterke, waterafstotende finish. De drie lagen zijn samengeperst wat het materiaal 
extra robuust maakt. Supertex is voornamelijk populair voor gebruik binnen, maar dankzij de waterafstotende eigenschappen kan 
het ook onder een carport worden gebruikt.
Eigenschappen van Supertex autohoezen: zeer goede pasvorm, ademend, zeer zachte binnenvoering, stofdicht, 
waterafstotend, UV-bestendig, elastieken zoom voor en achter. Verkrijgbaar in de kleuren:

MOLTEX autohoezen voor SEDAN / BERLINE modellen
Artikel Type Afm. auto Kleur BTW ex. BTW incl.

Grijs

Grijs

Grijs
Er bestaat ook een uitgebreid gamma voor moderne wagens. Contacteer ons voor informatie.

SUPERTEX autohoezen voor SEDAN / BERLINE modellen
Artikel Type Afm. auto Kleur BTW ex. BTW incl.

Blauw

Rood
Blauw
Groen
Rood
Blauw
Groen
Rood

Groen
Rood
Blauw
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17204 CCS
- 4,00 m 1,30 m

€ 107,44 € 130,00

17205 CCS € 107,44 € 130,00

17213 CCS € 107,44 € 130,00

17202 CCL
4,01 m 4,55 m 1,40 m

€ 144,63 € 175,00

17203 CCL € 144,63 € 175,00

17211 CCL € 144,63 € 175,00

17206 HBL
3,81 m 4,40 m 1,55 m

€ 144,63 € 175,00

17207 HBL € 144,63 € 175,00

17214 HBL € 144,63 € 175,00

17208 SDXS
4,31 m 4,70 m 1,55 m

€ 156,20 € 189,00

17209 SDXS € 156,20 € 189,00

17210 SDXS € 156,20 € 189,00

17200 SDS
4,71 m 5,30 m 1,55 m

€ 156,20 € 189,00

17201 SDS € 156,20 € 189,00

17212 SDS € 156,20 € 189,00

17300 € 82,23 € 99,50

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.

H
O

EZEN

STRETCH autohoezen
Artikel Type Autotype Kleur Minimum

lengte
Maximum 

lengte
Maximum

hoogte
BTW ex. BTW incl.

Zwart
Rood
Blauw
Zwart
Rood
Blauw
Zwart
Rood
Blauw
Zwart
Rood
Blauw
Zwart
Rood
Blauw

STRETCH motohoes
Deze luxueuze motorhoes is opgebouwd uit een wasbare en zachte polyester en spandex 
stof. Zijn elasticiteit zorgt voor een uitstekende pasvorm aan uw motor. Deze half op maat 
gemaakte hoes biedt effectieve bescherming tegen stof en is geschikt voor binnen gebruik.
Eigenschappen: Stofwerend, strakke pasvorm; het elastische materiaal benadrukt de 
contouren van uw motor, lichtgewicht stretchmateriaal gemaakt van polyester en spandex.
Kleur: Zwart
Geschikt voor: Harley Davidson road King/ Classic, Electra Glide Classic, Honda Gold 
Wing F6B, Indian chief vintage, Kawasaki VN 1700 voyager Custom, Moto guzzi MGX-21, 
Victory cross country, Yamaha XV1900A casual full Dress/ACFD
Max. L= 270 cm 
max. H= 135 cm

Artikel BTW ex. BTW incl.

Deze luxueuze autohoes is opgebouwd uit een wasbare en zachte polyester en spandex stof. Zijn elasticiteit zorgt 
voor een uitstekende pasvorm aan uw voertuig. Deze half op maat gemaakte hoes biedt effectieve bescherming 
tegen stof en is geschikt voor binnen gebruik. 
Eigenschappen: stofwerend, strakke pasvorm; het elastische materiaal benadrukt de contouren van uw auto, 
lichtgewicht stretchmateriaal gemaakt van polyester en spandex.

HOEZEN
STRETCH FIT
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17540 0,186 € 6,57 € 7,95

17541 0,279 € 12,35 € 14,95

17542 0,418 € 17,31 € 20,95

17543 0,557 € 20,62 € 24,95

19200-WR € 98,35 € 119,00 17507 € 7,02 € 8,50

17508 € 7,02 € 8,50

17510 1 € 1,61 € 1,95

17511 3 € 3,72 € 4,50

17520 M € 15,66 € 18,95

17521 L € 15,66 € 18,95

17522 XL € 15,66 € 18,95

17502 € 4,92 € 5,95

17509 € 5,74 € 6,95 17501 € 4,09 € 4,95 17506 € 3,51 € 4,25

17505 € 3,26 € 3,95 17503 € 6,16 € 7,45 17504 € 17,31 € 20,95

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.

AUTOVERZORGING

ZEEMVELLEN
Deze echte zemen voor de professional zijn met de hand gekozen. Zo zijn enkel de beste en zachtste 
huiden geselecteerd. Uitstekend voor het reinigen van auto glas ea... 

Artikel Omschrijving m2 BTW ex. BTW incl.

ZEEMVEL BEST QUALITY NZ PRO SMALL HC
ZEEMVEL BEST QUALITY NZ PRO MEDIUM HC
ZEEMVEL BEST QUALITY NZ PRO LARGE HC

ZEEMVEL BEST QUALITY NZ PRO EXTRA LARGE HC

Artikel BTW ex. BTW incl. Artikel BTW ex. BTW incl.

Artikel Aantal BTW ex. BTW incl.
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Artikel BTW ex. BTW incl.

Artikel Size BTW ex. BTW incl.

Artikel BTW ex. BTW incl. Artikel BTW ex. BTW incl. Artikel BTW ex. BTW incl.

Artikel BTW ex. BTW incl. Artikel BTW ex. BTW incl. Artikel BTW ex. BTW incl.

ZEEMVELWRINGER DELUXE EMMER 15 LITER  / GRILLE WASHANDSCHOEN

MICROVEZEL DEMISTER PAD ROBUST NITRIL HANDSCHOENEN

VELGENBORSTEL XLARGE PRO 
SAFE

SPONS OM INSEKTEN EN TEER TE 
VERWIJDEREN

MICROVEZEL SPONS MET 
INSEKTENVERWIJDERLAAG

LUXE CELLULOSE POLISH SPONS 
APPLICATOR

INTERIEUR BORSTEL 3-SET STOFFER TRADITIONEEL 
AMERIKAANS MODEL
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17053 € 15,29 € 18,50

17054 € 4,95 € 5,99

17055 € 19,01 € 23,00

15202 300 ml € 8,65 € 10,47

15205 250 ml € 21,49 € 26,00

15206 500 ml € 7,48 € 9,05

15203 400 ml € 8,22 € 9,95

15200 300 ml € 8,22 € 9,95

TIX-DECA 300 ml € 7,03 € 8,50

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.

AUTOAFSTOFFER NÉNETTE
De Nénette is een katoenen borstel gemonteerd op een rode plastic handvat. Haar lange katoenen franjes zijn 
geïmpregneerd met een vloeibare polish dat letterlijk alle stof oppikt en absorbeert, en dit terwijl de carrosserie 
en het dashboard van uw auto snel en gemakkelijk gepolijst wordt. U zult zien dat de Nénette gebruikt wordt op 
vele klassieke auto shows om de auto’s er binnen en buiten fantastisch te laten uitzien. Zeer geschikt voor het 
verwijderen van stof uit gepolijste oppervlakken en dashboards. Vooraf geïmpregneerd met een op basis van 
aardolie vloeibare boenwas. De vloeibare polish zal stofdeeltjes opnemen terwijl het oppervlakte gepolijst wordt. 
De Nénette borstel wordt geleverd in een koker om de boenwas vers te houden na gebruik. De Nenette heeft 
een zeer hoge kwaliteit en gaat jaren mee.

Artikel Omschrijving BTW ex. BTW incl.
Nénette

Navulling
Nénette + navulling
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TIX ELECTRIC
Reinigings-, onderhouds-, en beschermingsproduct voor alle 
elektrische en mechanische contacten. 
- Hoog oplossingsvermogen
- Smerende eigenschap
- Waterafstotend
- Anticorrosief
- Ontklemmingsvermogen

Artikel Verpakking Inhoud BTW ex. BTW incl.
Spuitbus

TIX ELECTRONIC
Oplosmiddel voor het reinigen en het onderhoud van 
elektronische en elektrische apparaten en componenten. Tix 
Electronic verricht een zeer krachtdadige reiniging van alle 
contacten, zonder de microgelijkstromen of hoogfrequentie te 
storen.

Artikel Verpakking Inhoud BTW ex. BTW incl.
Spuitbus

TIX MULTI DEGREASER & BRAKE CLEANER
Tix Multi Degreaser & Brake Cleaner is een universele ontvetter 
op solventbasis in spuitbusvorm. De unieke samenstelling van 
dit product zorgt voor een snelle en volledige opdroging.  
Dankzij deze eigenschappen is het product breed toepasbaar: 
Ontvetten en reinigen van (elektrische) motoren, rem en 
koppeling onderdelen, mechanische stukken, enz.

Artikel Verpakking Inhoud BTW ex. BTW incl.
Spuitbus

TIX TAR & MOTOR CLEANER
Ontvetter: Krachtige ontvetter voor het reinigen van motoren.
Teerverwijderaar: Verwijderen van teer-, paraffine-, en 
tectylvlekken op wagens.
- Krachtig
- Snel
- Eenvoudig
- Tast geen verf, rubber of polyester aan

Artikel Verpakking Inhoud BTW ex. BTW incl.
Spuitbus

TIX ALL IN ONE
Tix All-In One Multispray is uiterst geschikt voor onderhoud van 
machines, motoren, kogellagers, kettingen, kabels, schakelaars, 
scharnieren en alle elektromechanische materialen. Naast 
industriële toepassingen is het een product dat een plaats 
verdient in elk huishouden. Verwijdert alle soorten vuil, 
beschermt en smeert tal van materialen.

Artikel Verpakking Inhoud BTW ex. BTW incl.
Spuitbus

TIX DECALTOU
Kruipolie, brengt een vlugge oplossing voor losmaken, 
wrijving en bewerking van metalen. Hoge penetratie, en 
ontbindingsvermogen tegenover roest. Laat toe de stevigste 
bezinksels te reduceren, tijdelijk smeervermogen, wat het 
uiteenzetten van de behandelde delen vergemakkelijkt en 
krachtig oplosvermogen t.o.v. smeer, gedroogde vetten, olie, …

Artikel Verpakking Inhoud BTW ex. BTW incl.
Spuitbus



282

DRIVING CLASSICS INTO THE FUTURE

15009 SAE30 5 L € 44,83 € 54,24

15010 SAE40 5 L € 44,83 € 54,24

15011 SAE50 5 L € 46,86 € 56,70

15012 SAE30 5 L € 44,83 € 54,24

15013 SAE40 5 L € 45,21 € 54,70

15014 SAE50 5 L € 45,66 € 55,25

15007 1 L € 14,96 € 18,10

15008 5 L € 44,83 € 54,24

15017 1 L € 18,68 € 22,60

15018 1 L € 19,83 € 23,99

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.

MOTOROLIE
NIET DETERGENTE MONOGRADE

MILLEROL
Millerol M30 is een monograde non-detergent motorolie voor 
veteraan en vintage motoren. Het bevat een uiterst geraffineerd 
oplosmiddel op neutrale basisolie, behandeld met additieven om 
voor oxidatie en slijtvastheid te zorgen.
Gebruik Millerol in klassieke wagens voertuigen wanneer een olie 
zonder reinigingsmiddel is voorgeschreven. Kan tevens gebruikt 
worden in versnellingsbakken waar een GL1 olie is opgegeven. 
Millerol is ideaal voor vooroorlogse motoren zonder oliefilter, of 
voor voertuigen die in de winter een SAE 40 of 50 in de zomer 

PISTONEEZE
Pistoneeze olie is een minerale monograde olie in de viscositeit 
SAE 30, SAE 40, SAE 50, en zelfs SAE 70, die door de modernste 
smeermiddeltechnologie (zonder polymeer) worden verbeterd, om 
bij elke werkende temperatuur een gelijke viscositeit te bereiken. 
Het vergemakkelijkt de start procedure en bieden in koude fases 
een optimaal lopende motor aan. Ideaal voor vooroorlogse 
motoren met oliefilter. Of in de winter voor auto’s die normaal SAE 
40 of 50 in de zomer gebruiken.

Artikel Viscositeit Inhoud BTW ex. BTW incl.

MOTOROLIE
SPECIALIST OILS

CLASSIC RUNNING IN OIL 30
Gebruik dit product voor het inlopen van een gereviseerde 
motor of nieuwe motor: voor de eerste 800 kilometers om een 
optimale “rodage” van de diverse stukken te bekomen. Een 
goed onderhouden motor verbruikt minder olie en zorgt voor 
betere prestaties. Running in olie smeert de stroom van de 
mobiele delen goed en leid de verhoogde temperatuur die uit 
wrijving ontstaat beter weg.

CM 2T
Deze 2-takt olie stelt speciale eisen aan deze motorolie. Het 
zou niet alleen moeten smeren maar ook tegen corrosie 
beschermen en de binnenkant schoon houden. CM 2T van 
Millers is zeer zuinig vergelijkbaar met conventionele 2-Takt-
oliën en vermindert daarom drastisch de rookontwikkeling.

WORM STEERING BOX OIL
Een smeermiddel van hoge viscositeit met additieven tegen 
corrosie. Het bezit een bijzonder ontwikkeld niet corrosief 
hoge drukadditief, dat geen tearing vormt, ook voor centrale 
smeringen, waar een olie SAE140 wordt voorgeschreven. De 
Worm steering box olie van Millers vermindert volgens ervaring 
vaak olieverlies bij lekke leiding toestellen. 

O
LI

ËN

voorgeschreven krijgen. Millerol M50 is bijzonder 
geschikt voor verscheidene motorfietsen zoals 
Harley Davidson en 2-takt motoren.

Artikel Viscositeit Inhoud BTW ex. BTW incl.

Artikel Inhoud BTW ex. BTW incl.

Artikel Inhoud BTW ex. BTW incl.

Artikel Inhoud BTW ex. BTW incl.
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15003 5 L € 56,40 € 68,24

15000 1 L € 14,46 € 17,50

15001 5 L € 50,70 € 61,35

15041 1 L € 15,37 € 18,60

15006 5 L € 53,18 € 64,35

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.

MOTOROLIE
MULTIGRADES

CLASSIC 20w50
Dit is een op mineralen gebaseerde motorolie speciaal voor klassieke 
motoren. De oliën type “multigrade” zijn begin de jaren 60 geïntroduceerd 
geweest om het gebruik van “winterolie” en “zomerolie” te vermijden. 
De Millers Classic 20 W50 is een minerale olie van hoge performantie. 
Ontwikkeld voor zowel diesel- als benzinemotoren (atmosferisch en 
turbo), goed voor voertuigen van na de jaren 1950. Bevat moderne 
technologische additieven met periodieke viscosimeters om voor een 
optimale smering te zorgen van motoren die gefabriceerd zijn in de 
naoorlogse periode tot aan het begin van de jaren tachtig. Geschikt 
om toe te passen bij wagens met een hoge kilometerstand waar het 
olieverbruik een probleem is.

CLASSIC SPORT 20w50
Semi-synthetische multigrade olie voor sportwagens van de jaren 60 
& 70. Aangepast aan een hoog motorregime en voor lange afstand. 
Zowel voor luchtgekoelde motoren, klassieke LPG motoren en motoren 
die op zeer hoge temperatuur draaien. De viscositeit is zeer hoog 
en stabiel bij iedere temperatuur. Millers heeft speciaal deze olie 
ontwikkeld voor oude supersportwagens zoals Aston Martin, Jaguar, 
Ferrari, Lotus, etc… Geschikt voor alle veeleisende eigenaars die de 
best mogelijke olie willen.

CLASSIC MINI 20w50 (TRANSVERSE M)
Deze op mineralen gebaseerde motorolie is speciaal ontwikkeld 
om versnellingen te beschermen. Het bevat ‘extreme pressure’ 
additieven waardoor deze olie geschikt is voor zowel de motor als de 
versnellingsbak.
Deze motorolie is ook geschikt voor klassieke motorfietsen, bij voorkeur 
met motoren zonder rollagers waar de koppeling loopt in motorolie.

Gebruik Classic Mini Oil 20w50 wanneer de motor en de versnellingsbak dezelfde olie delen, zoals bij de originele Mini. Gebruik deze 
motorolie ook wanneer bij de versnellingsbak aangegeven is dat een motorolie gebruikt moet worden. Classic Mini Oil 20w50 is bij 
uitstek geschikt voor de oorspronkelijke ‘klassieke’ Mini, Cooper en Cooper S.

VOORDELEN
1. Verbetert de bescherming voor motor en versnellingsbak ten opzichte van de normale 20w50 motorolie.
2. Langere levensduur voor tandwielen, glijlagers en naald/rollagers.
3. Verbetert de kwaliteit van het schakelen.
4. Bevordert de levensduur van versnellingsbakken.

O
LIËN

Artikel Inhoud BTW ex. BTW incl.

Artikel Inhoud BTW ex. BTW incl.

Artikel Inhoud BTW ex. BTW incl.
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15021 SAE90 1 L € 15,58 € 18,85

15023 SAE140 1 L € 15,54 € 18,80

15024 SAE140 5 L € 49,59 € 60,00

15005 80w90 1 L € 16,82 € 20,35

15025 80w90 5 L € 49,17 € 59,50

15026 SAE140 1 L € 18,76 € 22,70

15004 SAE90 1 L € 14,82 € 17,93

15030 SAE90 5 L € 52,36 € 63,36

15028 85w140 1 L € 16,12 € 19,51

15029 85w140 5 L € 54,92 € 66,45

15002 1 L € 13,76 € 16,65

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.

VERSNELLINGSBAK OLIE
GEAR OILS GL1

GREEN GEAR OIL
Green Gear olie is een volledig minerale versnellingsbakolie, 
zonder EP met toevoegingen, in de viscositeit SAE 90, SAE 140 
en de SAE 250. Voor de versnellingsbak en assen van kleine en 
middelgrote voertuigen uit de jaren 20 en jaren 30 geschikt. Voor 
de slijtage van de achteras van de auto adviseert Millers een SAE 
140 GL1. 

VERSNELLINGSBAK OLIE
GEAR GEAR OILS GL4

GEAR OIL EP 80w90
Deze licht gedoopte versnellingsbakolie is bijzonder geschikt om 
gebruikt te worden in differentieel en wormwiel assen van auto’s 
uit de dertiger jaren. Zo ook hypoid assen van auto’s uit de vijftiger 
jaren.

GEAR OIL EP 140
Deze milde transmissie olie is geschikt voor de spiraalvormige 
conische tandwiel en van de worm assen van autos van de jaren 
dertig evenals Hypoid assen van autos van de jaren vijftig. De 
EP-oliën worden ook voorgeschreven voor sommige transmissies. 

VERSNELLINGSBAK OLIE
DIFFERENTIAL OILS - GL5

CLASSIC DIFFERENTIAL OIL 90 
Deze milde licht gedoopte minerale hypoid olie werd speciaal voor 
het differentieel en hypoid assen ontwikkeld voor auto’s uit de jaren 
zestig en tachtig.

CLASSIC DIFFERENTIAL OIL 85w140
Deze milde onverslijtbare hypoid olie die voor zware voertuigen is 
ontwikkeld vanaf het bouwjaar 1960. 

REMOLIE
DOT 4

CLASSIC BREAK FLUID DOT4
De meest populaire remvloeistof gebruikt door liefhebbers van 
oldtimers. Het voldoet aan alle vereisten van SAE J 1703 en 
FMVSS 116 DOT 4. Voor gebruik in alle remsystemen die een 
niet-minerale vloeistof voorschrijven. Geschikt voor gebruik bij de 
hogere temperaturen van moderne remsystemen.

O
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Artikel Viscositeit Inhoud BTW ex. BTW incl.

Artikel Viscositeit Inhoud BTW ex. BTW incl.

Artikel Viscositeit Inhoud BTW ex. BTW incl.

Artikel Viscositeit Inhoud BTW ex. BTW incl.

Artikel Viscositeit Inhoud BTW ex. BTW incl.

Artikel Inhoud BTW ex. BTW incl.
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15016 250 ml € 15,66 € 18,95

15032 250 ml € 9,50 € 11,50

15033 250 ml € 14,05 € 17,00

15072 32 1 L € 17,64 € 21,34

15036 46 1 L € 17,64 € 21,34

15037 400 g € 7,23 € 8,75

15038 500 g € 14,46 € 17,50

15040 175ml € 9,50 € 11,50

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.

BRANDSTOF ADDITIEVEN
MILLERS OILS

VSPe POWER PLUS
VSPe Power Plus wordt aanbevolen voor alle klassieke motoren die 
eerst draaiden op loodhoudende brandstof en nu rijden op ongelode 
brandstof. VSPe Power Plus is een alles-in-een brandstofadditief. 
Het beschermt tegen ethanol, zorgt voor loodvervanging en voegt 2 
octaan toe bij ongelode brandstof. VSPe Power Plus is beter voor de 
bescherming van het kleppendeksel.

EPS
EPS is een brandstofbehandeling dat tegen ethanol beschermd als er 
ongelode brandstof wordt gebruikt. 

TANKSAFE
Dit is een additief van hoge kwaliteit. Het beschermt tegen roest en 
remt de verdamping van brandstof. Ideaal voor de winterslaap en voor 
voertuigen die langere tijd stilstaan zoals bijvoorbeeld in musea of 
tijdens oldtimerbeurzen.

DIVERSE
SHOCK OIL
Voor de eenvoudigste dubbel werkende schokbreker voor autos en 
motorfietsen geschikt. Hoe hoger de specificatie des te hoger is de 
absorptie. 

DELTAPLEX 2EP
Dit vet wordt gebruikt voor algemene smeerdoeleinden. Bijzonder 
geschikt voor het smeren van de wiellagers van de klassieke auto’s. 

WATERPOMP VET
Een vast waterpompvet, dat in het bijzonder voor waterpompen van de 
jaren 20 en jaren 30 is ontwikkeld.

O
LIËN

Artikel Inhoud BTW ex. BTW incl.

Artikel Inhoud BTW ex. BTW incl.

Artikel Inhoud BTW ex. BTW incl.

Artikel Absorptie Inhoud BTW ex. BTW incl.

Artikel Inhoud BTW ex. BTW incl.

Artikel Inhoud BTW ex. BTW incl.

CARBURATOR OIL
Voor de SU carburateur heeft Millers Oils een speciale olie 
samengesteld. Deze carburateur olie bevat eigenschappen die ervoor 
zorgen dat de viscositeit constant blijft bij zowel warme als koude 
temperaturen.

Artikel Inhoud BTW ex. BTW incl.

MERCHANDISING
Prachtig emaille borden om 
aan uw gevel te hangen of 

om uw garage te verfraaien. 
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15158 1 L € 9,88 € 11,95

15159 5 L € 40,91 € 49,50

15160 20 L € 119,79 € 144,95

15166 1 L € 9,88 € 11,95

15167 5 L € 43,39 € 52,50

15168 1 L € 9,88 € 11,95

15169 5 L € 43,39 € 52,50

15170 20 L € 119,79 € 144,95

15172 1 L € 9,88 € 11,95

15173 5 L € 43,39 € 52,50

15161 1 L € 9,88 € 11,95

15162 1 L € 9,88 € 11,95

15163 1 L € 11,53 € 13,95

15164 1 L € 11,16 € 13,50

15165 1 L € 13,18 € 15,95

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.

MOTOROLIE
CASTROL CLASSIC MOTOR OIL

CASTROL CLASSIC XL20W/50
Voor pre-1980 klassieke auto’s en motoren. Een conventionele 20W-
50 multigrade motorolie van goede all-round prestaties. Samengesteld 
met hoogwaardige minerale oliën plus geselecteerde additieven, 
uitstekend geschikt voor oudere technologie en klassieke automotoren. 
Biedt een zeer hoog niveau van bescherming van de slijtage van de 
motor. Dit in mooie retro blikken verpakking.

CASTROL CLASSIC GP50
Voor pre-1950 prestatie auto’s en pre-1970 motorfietsen. Traditioneel, 
lage detergent SAE 50 Monograde motorolie. Deze biedt uitstekende 
prestaties op hoge temperatuur, een uitstekende ruisonderdrukking 
en een zeer hoog niveau van bescherming motorslijtage. Dit in mooie 
retro blikken verpakking.

CASTROL CLASSIC XL30
Een hoge kwaliteit SAE 30 Monograde motorolie die gebruikt 
kan worden in de meeste soorten handbediende versnellingsbak 
gemonteerd op vintage en klassieke auto’s. Ook opgegeven voor 
pre-selector-type versnellingsbakken. Biedt een uitstekende lage 
temperatuur start en een verbeterde oliedruk bij hoge temperaturen. 
Dit in mooie retro blikken verpakking.

CASTROL CLASSIC XXL40
Hoge kwaliteit SAE 40 Monograde motorolie, aanbevolen voor enkele 
en multi-cilinder motoren dit zowel voor weg als westrijd gebruik. 
Castrol XXL 40 is ook een veel aanbevolen olie voor single en multi-
cilinder pre 1970 klassieke motoren, dit voor smeren van de motor en 
de versnellingsbak. Dit in mooie retro blikken verpakking.

CASTROL CLASSIC ST90
Monograde SAE 90 transmissieolie voor versnellingsbakken en 
differentiëlen, waar een lage versnelling EP olie is opgegeven. API 
GL-3. Dit in mooie retro blikken verpakking.

CASTROL CLASSIC D140
Monograde lage EP olie van hoge kwaliteit voor de meeste soorten 
van tandwielen, met inbegrip van schroef, spoor, schuine en worm. API 
GL-3. Mag niet worden gebruikt voor hypoid tandwielen met extreme 
druk GL-4/5 oliën. Dit in mooie retro blikken verpakking.

CASTROL CLASSIC EP140
Een extreme druk olie voor hypoïde en niet-hypoïde differentiëlen 
alsook  een aantal handmatige overbrengingen. Dit in mooie retro 
blikken verpakking.

CASTROL CLASSIC TQF
Specifieke niet Friction Modified transmissie-olie voor automatische 
versnellingsbakken, met extra additieven voor bescherming tegen 
slijtage, oxidatie en corrosie. Gespecificeerd voor Ford en ouder Borg 
Warner transmissies. Ook voor motorfietsen voor primaire ketting 

CASTROL CLASSIC EP90
Extreme druk multi-purpose transmissieolie voor hypoïde en niet-
hypoïde toepassingen waarbij door de fabrikant is opgegeven: API 
GL-4. Dit in mooie retro blikken verpakking.

VERSNELLINGSBAK OLIE
CASTROL CLASSIC GEAR OIL

O
LI

ËN

Artikel Inhoud BTW ex. BTW incl.

Artikel Inhoud BTW ex. BTW incl.

Artikel Inhoud BTW ex. BTW incl.

Artikel Inhoud BTW ex. BTW incl.

Artikel Inhoud BTW ex. BTW incl.

Artikel Inhoud BTW ex. BTW incl.

overbrenging waarin een SAE20 olie nodig is 
alsook in het type zuiger demper schokdempers. 

Artikel Inhoud BTW ex. BTW incl.

Artikel Inhoud BTW ex. BTW incl.

Artikel Inhoud BTW ex. BTW incl.
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15150 400 g. € 9,50 € 11,50

15151 400 g. € 9,05 € 10,95

15152 5 L € 39,63 € 47,95

15153 500 g € 9,88 € 11,95

15154 500 g € 9,05 € 10,95

15155 400 g € 9,05 € 10,95

15156 250 ml € 11,53 € 13,95

15157 250 ml € 14,01 € 16,95

19317 473 ml € 7,81 € 9,45

19313 946 ml € 10,70 € 12,95

19314 3,78 L € 37,15 € 44,95

19315 18,9 L € 132,19 € 159,95

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.

DIVERSE
CASTROL CLASSIC

CASTROL CLASSIC SPHEEROL SX2
High performance vet calcium-based bestand tegen extreme druk met 
geïntegreerde stoffen om het mechanisme van componenten blootgesteld 
aan hoge spanningen te beschermen.

CASTROL CLASSIC HIGH TEMP GREASE
Castrol High Temperature Grease is een smeervet voor systemen 
blootgesteld aan hoge temperaturen.Dit vet is de basis van een complexe 
lithiumzeep en een optimale combinatie met minerale olie van hoge 
kwaliteit.

CASTROL CLASSIC RUNNING IN OIL 2
Castrol inloopperiode Oil 2 is een op basis van minerale multigrade 
smeerolie, ontworpen om een optimale “rodage” van nieuwe en 
gereviseerde diesel en benzinemotoren te vergemakkelijken. Dit in mooie 
retro blikken verpakking.

CASTROL CLASSIC RED RUBBER GREASE
Speciale rubber vet voor gebruik op hydraulische rem en 
koppelingscomponenten, waar de verharding of zwelling van rubber 
moet worden vermeden. Nuttig in assemblage van rubber onderdelen 

CASTROL CLASSIC WATER PUMP GREASE
Hard consistentie vet voor  schroef waterpompen en waterpompen met 
koord dichting. Vooral voor pre-1940 toepassingen in de automobielsector.

CASTROL CLASSIC MOLY GREASE
Speciaal vet ontworpen voor ruimtes met wrijvend en roterend contact 
(kogelgewrichten, draagarmen, ...)

CASTROL CLASSIC VALVEMASTER
Een lood vervangend brandstof additief voor gebruik samen met loodvrije 
benzine. Castrol Valvemaster is door de Federatie van de Britse Historic 
Vehicle Clubs getest met een  klepzittings recessie-test. Uit  resultaten 
van de proef blijkt dat het beschermingsniveau van klepzitting ruim 
voldoende is  voor normaal / dagelijks gebruik.

CASTROL CLASSIC VALVEMASTER PLUS
Een lood vervangend brandstof additief met extra octaan boost voor 
gebruik  samen met loodvrije benzine. Castrol Valvemaster Plus is 
geschikt voor pre-1992 voertuigen ,deze bied bescherming aan de 
klepzittingen( zachtere waarde) en een extra octaan boost nodig om te 
kunnen draaien op 95 RON ongelode benzine.

O
LIËN

Artikel Inhoud BTW ex. BTW incl.

Artikel Inhoud BTW ex. BTW incl.

Artikel Inhoud BTW ex. BTW incl.

Artikel Inhoud BTW ex. BTW incl.

Artikel Inhoud BTW ex. BTW incl.

Artikel Inhoud BTW ex. BTW incl.

Artikel Inhoud BTW ex. BTW incl.

Artikel Inhoud BTW ex. BTW incl.

voor de remmen, de koppeling en de verings 
onderdelen. Tast het rubber niet aan.

MARVEL MYSTERY OIL
Reiniging van motoren en brandstofsystemen
Gebruik Marvel Mystery Oil in het carter om de oliesmering te verbeteren en 
verstoppingen of vastlopende delen te voorkomen. Vervang bij uw volgende 
olieverversing 20% van uw motorolie door Marvel Mystery Oil. 

Verlaag uw verbruik
Voeg Marvel Mystery Oil toe bij iedere tankbeurt toe aan uw brandstof. Regelmatig 
gebruik kan leiden tot een lager brandstofverbruik.
Bijvoorbeeld: Bij iedere tankbeurt van 10l benzine of diesel voegt u 30ml Marvel 
Mystery Oil toe. (Bij 50l hebt u dus 150 ml nodig).

Artikel Inhoud BTW ex. BTW incl.

Starten in koud weer of na lange stilstand
Wanneer u Marvel Mystery Oil aan uw carter toevoegt zal dit er 
voor zorgen dat de oliedoorstroming wordt verbeterd en wordt er 
voorkomen dat de olie indikt bij temperaturen onder het vriespunt. 
Op die manier verlaagt u de mogelijkheid dat uw auto niet start in 
vriesweer of na lange stilstand aanzienlijk.
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20290 AUTO € 4,92 € 5,95

20291 MOTO € 4,92 € 5,95

TM-T-CHARGE-12 6V - 12V € 74,34 € 89,95 TM-T-CHARGE-12-EVO 6V - 12V € 94,63 € 114,50

TM-DOCTOR-CHARGE 6-12-24V € 404,96 € 490,00

40081 12V € 165,25 € 199,95 40080 12V € 88,39 € 106,95

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.

BATTERIJ ONDERHOUD
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BATTERIJSCHAKELAARS
Voor auto of motobatterij. 

Artikel Type BTW ex. BTW incl.

Artikel Voltage BTW ex. BTW incl. Artikel Voltage BTW ex. BTW incl.

BATTERIJLADER BATTERIJLADER
Geschikt voor Wet, GEL, AGM, 
MF, PbCa en EFB-batterijen.
- 6V
- 12V/1A (moto’s)
- 12V/4A (auto’s)
- Laden 2-70 Ah
- Onderhoud 2-130 Ah

Geschikt voor Wet, Gel, MF, AGM, 
EFB en lithium batterijen.
- 6V
- 12V/1A (moto’s)
- 12V/4A (auto’s)
- Laden 2-70 Ah
- Onderhoud 2-130 Ah

Artikel Voltage BTW ex. BTW incl.

MULTIFUNCTIONEEL LAADSYSTEEM DOCTOR CHARGE 6-12-24 V

Artikel Voltage BTW ex. BTW incl. Artikel Voltage BTW ex. BTW incl.

STARTER DRIVE STARTER DRIVE MINI

12V ultra-compacte multifunctionele draagbare 
noodstarter voor motorfietsen, auto’s, 
campers, scheepsmotoren enz. Uitgerust 
met twee USB-uitgangen (1A-2,1A) voor 
het opladen (powerbank) van elektronische 
apparaten.

Multifunctionele 12V lithium starter en 
powerbank uitgerust met USB-uitgang 
(5V/2A) om elektronische apparaten op 
te laden (smartphones, tablets, enz.) 
en MICRO USB (5V/2A) ingang om het 
apparaat op te laden.

Elektronische BATTERIJMANAGER voor totaal onderhoud van 
WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB en Li batterijen op 6/12/24V 
en voor ondersteunende activiteiten bij interventies op voertuigen 
in werkplaatsen, reparatiewerkplaatsen en autodealerbedrijven. 
De innovatieve Power Stream technologie garandeert betere 
prestaties, tot 50% meer dan traditionele batterijladers. De Pulse 
Tronic technologie garandeert een optimale lading van de batterij 
in 8 fasen.

Doctor Charge voert 5 functies uit:
1. Automatisch laden en onderhouden van batterijen 
met de PULSE TRONIC technologie, zelfs in moeilijke 
omgevingsomstandigheden (lage temperaturen).
2. Accutests zoals spanning op de polen, startcapaciteit (CCA) 
en werkingscontrole van de alternator van het voertuig.
3. Herstel van gesulfateerde of sterk ontladen accu’s, en 
herstel van optimale werking met periodieke regeneratie.
4. Stabiele stroomvoorziening voor het vervangen van accu’s 
(ter bescherming van de boordelektronica), voor diagnostische 
activiteiten (controles van de werking van de voertuigen), voor 
het operationeel houden van de accu’s van voertuigen die in 
showrooms worden tentoongesteld.
5. Starthulp voor voertuigen.
Gebaseerd op de SMPS-technologie (Switch Mode Power 
Supply). In geval van black-outs of herhaaldelijk gebruik kan 
Doctor Charge 50 zichzelf instellen op de laatst uitgevoerde 
instellingen, bovendien kunnen de kabels worden gekalibreerd 
naargelang hun type (verschillende lengtes en/of secties).
Geschikt voor PFC-apparaat.
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STD GEL AGM

STD GEL AGM

TM-140-DUAL 12V / 0,8A € 71,03 € 85,95

TM-222 6V - 12V € 82,60 € 99,95

STD GEL AGM

STD GEL AGM

TM-250 12V € 156,61 € 189,50

STD GEL AGM

20387 € 23,10 € 27,995

20388 € 7,02 € 8,5020292 € 6,20 € 7,50 

TM-TESTER-001 € 28,93 € 35,00

TM-AM-612-VDE 6V - 12V € 65,70 € 79,50

TM-430 12V / 0,8A € 63,60 € 76,95

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.

Accumate is een automatische 
interactieve multi-stadium lader en 
onderhouder voor alle 6 & 12 volt 
loodzuur accu’s. Ideaal voor het in 
optimale conditie houden van accu’s van 
niet regelmatig gebruikte voertuigen van 
alle types zoals ‘klassieke’ oldtimers.

Artikel Voltage BTW ex. BTW incl.

AUTOMATISCHE BATTERIJLADER

BATTERIJ HERSTELLER
Optimate 4 kijkt hij na hoe het met 
de batterij gesteld is. Eenmaal de 
diagnose vastgesteld, start hij een 
herstelprogramma op. Optimate 4 is 
geschikt voor alle loodzuur accu’s vanaf 
3 tot zelfs 50Ah. Laadvermogen 0,8 Ah/
uur en in staat een batterij van 50 Ah in 
48 uren te herladen.

Artikel Voltage BTW ex. BTW incl.

OptiMate 5 VoltMatic kan alle 6V & 
12V loodzuur batterijen opladen. Sluit 
eenvoudig aan en de lader selecteerd 
automatische de juiste voltage. Geschikt 
voor STD, AGM & GEL 6 & 12V batterijen 
van 8 – 120Ah (tot 192Ah voor 6V).

Artikel Voltage BTW ex. BTW incl.

BATTERIJ HERSTELLER

BATTERIJ HERSTELLER
De OptiMate 3, het alles-in-eengereedschap 
om thuis uw 12V-accu mee te onderhouden. 
Diagnose, herstel, laden, tests en optimaal 
onderhoud worden automatisch uitgevoerd. 
De OptiMate 3 desulfateert accu’s en test 
deze vervolgens na het laden. 

Artikel Voltage BTW ex. BTW incl.

OptiMate 7 Select is perfect voor start- 
en deep-cycle-accu’s van 12 V die een 
nauwkeurig temperatuurgecontroleerd 
opladen en langdurig onderhoud zonder 
toezicht vereisen. Bij het selecteren van 
de spanning (14.4 V / 14.7 V) wordt er een 
veiligheidscontrole uitgevoerd om ervoor te 
zorgen dat de accu aan de juiste spanning 
wordt opgeladen. 

Artikel Voltage BTW ex. BTW incl.

BATTERIJ HERSTELLER

WAARSCHUWING SLIMME BATTERIJ
Deze eenvoudige hulpmiddel 
waarschuwt u wanneer de spanning 
van de batterij daalt tot onder 12,2 volt. 
Het apparaat piept om de 10 seconden 
wanneer uw batterij daalt onder de 
vereiste voltage.

Artikel BTW ex. BTW incl. B
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Geschikt voor de meeste 
standaard batterijen van 12 en 24 
Volt. Essentieel instrument voor 
het reinigen van corrosie op de 
klemmen en het onderhouden van 
een goede verbinding. 

REINIGINGSBORSTEL VOOR ACCUPOLEN

Artikel BTW ex. BTW incl.

HOOFDSTROOMSCHAKELAAR

300 Amp.
2 Sleutels
Met afdekdop

Artikel BTW ex. BTW incl.

ACCU TESTER
Geschikt voor 6 en 12 volt batterijen. U 
kunt ook uw dynamo en starter controleren. 
Gemakkelijk te gebruiken, draagbaar en 
schokvast.

Artikel BTW ex. BTW incl.
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Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.

Compressoren

Novol in spuitbussen

Planeerhamer

Indasa schuurpapier

Rollensets

Lakdiktemeter

Rubbers Bekleding

LED Verlichting Nieuwe tools

GereedschapswagensLEMANS werkplaatscombi’s Metrinch tools

Trailers Hoezen

Telwin lassen

NIEUWIGHEDEN

Haspels

N
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Wielklemmen

Inductieverwarmer

Cleco

Dinitrol
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Matthys is dé specialist in direkte verkoop van unieke gereedschappen voor de oldtimerrestaurateur. Matthys levert in heel 
Europa zowel aan de professionele gebruiker als aan de particulier, en dit tegen scherpe nettoprijzen. We zijn reeds meer 
dan 25 jaar trouwe standhouder op diverse internationale oldtimerbeurzen. Ons team zoekt steeds naar nieuwe produkten 
en machines die u helpen in het restaureren en onderhouden van uw oldtimer. Op onze webshop vindt u gedetailleerde 
info, foto’s en video’s met oplossingen voor uw restauratievragen. Matthys biedt u een ruim aanbod, van betaalbaar voor de 
hobbyist tot topkwaliteit voor de veeleisende vakman. We zijn niet enkel een webwinkel, u bent eveneens van harte welkom 
in onze grote showroom (1200 m2) waar u alle producten kunt vergelijken alvorens uw keuze te maken. Het merendeel van 
onze producten is uit voorraad leverbaar. Ons competent team helpt u graag bij de realisatie van uw project.

Matthys is Oldtimer Qualified Member van de Belgian Historic Vehicle Association. 
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Vingerzetbanken . . . . . . . . . . . . 116
Werkplaatskranen . . . . . . . . . . .215
Werkplaatsmeubel . . . . . . . . . . . .10
Werkplaatspers . . . . . . . . . . . . .216
Werktafel . . . . . . . . . . . . . . . . . .195
Werktafel met olieopvang . . . . .195
Wiel dollies  . . . . . . . . . . . . . . . .186
Witte bandenverf . . . . . . . . . . . .190
Zandzakken leder . . . . . . . . . . .104
Zeemvellen . . . . . . . . . . . . . . . .280
Zeemvelwringer . . . . . . . . . . . . .280

MERKEN

ABAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
AUTOSOL . . . . . . . . . . . . . . . . .276
AUTOVIP . . . . . . . . . . . . . . . . . .182
BELGOM . . . . . . . . . . . . . . . . . .247
BESSEY  . . . . . . . . . . . . . . . . . .109
BOXO  . . . . . . . . . . . . . . . . . .37, 40
CASTROL . . . . . . . . . . . . . . . . .286
CLECO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
CREUSEN . . . . . . . . . . . . . . . . .239
DINITROL . . . . . . . . . . . . . . . . .145
DURA-BLOCK . . . . . . . . . . . . . .150
FERTAN  . . . . . . . . . . . . . . . . . .277
GUNSON . . . . . . . . . . . . . . . . . .204
HOBBYBLASTERS . . . . . . . . . . .60
INDASA . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152
KNIPEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109
LASERCAR . . . . . . . . . . . . . . . .202
MARVEL OIL . . . . . . . . . . . . . . .287
MECH-MATE . . . . . . . . . . . . . . .174
MECHAMMER . . . . . . . . . . . . . . .84
MEGUIAR’S . . . . . . . . . . . . . . . .268
METALINO  . . . . . . . . . . . . . . . .245
MILLERS OILS . . . . . . . . . . . . .282
NEDERMAN . . . . . . . . . . . . . . .176
NENETTE . . . . . . . . . . . . . . . . .281
NI-KIT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .238
NOVOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134
PEDDINGHAUS  . . . . . . . . . . . .100
RESTOM . . . . . . . . . . . . . . . . . .246
SKAT BLAST . . . . . . . . . . . . . . . .42
TAMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108
TECMATE . . . . . . . . . . . . . . . . .289
TELWIN . . . . . . . . . . . . . . .122, 288
THOR HAMMER . . . .101, 104, 189
TIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . .194, 281
VHT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144
WDW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166

Motomover. . . . . . . . . . . . . . . . .236
Motorblok standaard . . . . . . . . .214
Motordragers . . . . . . . . . . . . . . .214
Motowielklem . . . . . . . . . . . . . . .231
Olie lekplaten . . . . . . . . . . . . . . .194
Olie-aflaat systeem . . . . . . . . . .194
Oliën  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .282
Onderdelenrack . . . . . . . . . . . . .157
Onderdelenreinigers . . . . . . . . .196
Paddock stand . . . . . . . . . . . . . .236
Pijpuitklinker  . . . . . . . . . . . . . . .129
Plaatbewerkingsstation . . . . . . . .82
Plaatscharen . . . . . . . . . . . 110,112
Planeerhamer . . . . . . . . . . . . . . .86
Plooibank . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Poliermachines . . . . . . . . .258, 273
Polijstkit . . . . . . . . . . . . . . . . . . .242
Polijstmolens . . . . . . . . . . . . . . .238
Polijstmotor . . . . . . . . . . . . . . . .243
Polijstpasta’s . . . . . . . . . . . . . . .241
Polijstschijven . . . . . . . . . . . . . .240
Polijstschijven schraper . . . . . . .240
Polijstvilten. . . . . . . . . . . . . . . . .243
Ponsset manueel . . . . . . . . . . . .133
Ponstang . . . . . . . . . . . . . . . . . .108
Power hammer  . . . . . . . . . . . . . .84
Radius linialen . . . . . . . . . . . . . . .83
Ringroller . . . . . . . . . . . . . . . . . .129
Roestomvormer . . . . . . . . . . . . .277
Rolbed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .188
Rolkruk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .188
Rolmachine . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Rubberen steunblokken  . . . . . .187
Rubbers voor auto’s  . . . . . . . . .162
Satineer schijven . . . . . . . . . . . .243
Satineerdollies . . . . . . . . . . . . . .243
Schroefdraad reparatieset . . . . .212
Schuurblokken . . . . . . . . . . . . . .150
Schuurkits . . . . . . . . . . . . . . . . .242
Schuurmachine . . . . . . . . . . . . .154
Schuurmolen . . . . . . . . . . . . . . .244
Skat Blast straalkabine . . . . . . . .44
Skat Blast toebehoren / onderdelen 52
Smeerputten . . . . . . . . . . . . . . .173
Soda straalkabines . . . . . . . . . . .50
Soda stralen Hobbyblasters  . . . .63
Sokkel metaalbewerking . . . . . .103
Spatbord beschermdoek . . . . . .193
Spatbord herstellingswerktuig . .192
Spotblasters pistolen . . . . . . . . . .65
Standaard voor assen . . . . . . . .192
Standaard voor carrosserie . . . .192
Stofafzuigingen Skat Blast  . .43, 49
Straaldrukketels . . . . . . . . . . . . . .60
Straalhelm . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
Straalkabines Hobbyblasters . . . .68
Straalmiddelen. . . . . . . . . . . . . . .58
Strek- en stuikmachine . . . . . . . .90
Stroboscoop  . . . . . . . . . . . . . . .206
Stroomonderbreker . . . . . . . . . .289
Sweeps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
Tangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108
Tankrestauratie kits . . . . . . . . . .247
Toebehoren Hobbyblasters . .64, 67
Trailer voor auto’s . . . . . . . . . . .237
Trailers voor moto’s . . . . . . . . . .236

DISCLAIMER:
Prijzen, technische kenmerken, foto’s, teksten en kleuren van de producten 
zijn louter informatief en kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaand bericht. 
Elke reproductie vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van 
Matthys Quality Equipment bvba. Onder voorbehoud van druk, schrijffouten 
en prijswijzigingen. Kijk op www.matthys.net voor de juiste prijzen.

MATTHYS Quality Equipment bvba
HR. Kortrijk: 98.581
BTW Nr.: BE 0420.864.588
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 NEDERLANDS - FRANÇAIS - DEUTSCH - ENGLISH

INFO  
0032 / 56 77 31 00



www.youtube.com/
matthys2007

www.facebook.com/
MatthysVichte/

matthys_quality_
equipment

10 42 78

134 164 218

238 247 268

2022

Restauratie advies door de generaties heen

ALLE GEREEDSCHAPPEN EN PRODUCTEN
VOOR UW RESTAURATIES

MATTHYS
Quality Equipment bvba 
Oudenaardestraat 108
8570 VICHTE 
BELGIE
TEL: 0032 56 77 31 00
FAX: 0032 56 77 45 00
info@matthys.net
www.matthys.net

Alle prijzen zijn af magazijn en zijn enkel richtprijzen. Ga naar 
onze website www.matthys.net voor de recentste prijzen.
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