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EZ BURR PRO SET

■ EB7000
Deze nieuwe EZ Burr tools zijn ontworpen met een 2 componenten 
kunststof handgreep in 4 verschillende kleuren: blauw, rood, 
geel en grijs (ceramisch mes). De set bestaat uit 4 ontbramers, 
elk geschikt voor andere applicaties en materialen zoals 
aluminium, staal en hardere kunststoffen. 

Inhoud set:

• EB1000: Aluminium, staal en kunststof

• EB2000: Aluminium, staal en kunststof

• EB3000: Kunststoffen en zachte materialen

• EB4000: Schraper voor diverse materialen

EB1000

EB 3000

EB 2000

EB 4000

26,95
VOOR

88.1702.0044

Van 
42,50

NIEUW



ONTBRAMEN ONTBRAMEN

■ NOGA® NOGA FINE SET ‘S’
  Noga heeft een nieuwe actie set samengesteld. 

Een handgreep voor directe opname van de 
S-mesjes (Ø 3,2 mm). De “FINE” mesjes (S-150) 
hebben een fi jne punt en zijn zeer geschikt voor 
het werken in kleine gaten, vanaf 1,5 mm. 
Deze mesjes werken perfect op kunststoffen 
en zacht aluminium. 

 Inhoud set: 
• Ergonomische NogaGrip handgreep NG1000
• 10 stuks S-150 mesjes (BK3010)

■ NOGA® NOGA FINE SET ‘N’
  Naast de nieuwe “Fine” set met de S-mesjes is 

deze ook uitgevoerd met N-mesjes. Een handgreep 
voor directe opname van de N-mesjes (Ø 2,6 mm). 
De geheel nieuwe “Fine” mesjes (N-150) hebben een 
fi jne punt en zijn zeer geschikt voor het werken in 
kleine gaten vanaf 1,5 mm. Ook deze set werkt 
perfect op kunststoffen en zacht aluminium.

 Inhoud set: 
• Ergonomische NogaGrip handgreep NG2000
• 10 stuks N-150 mesjes (BN1510)

kleine gaten vanaf 1,5 mm. Ook deze set werkt 

 Ergonomische NogaGrip handgreep NG2000

Naast de nieuwe “Fine” set met de S-mesjes is 
deze ook uitgevoerd met N-mesjes. Een handgreep 
voor directe opname van de N-mesjes (Ø 2,6 mm). 
De geheel nieuwe “Fine” mesjes (N-150) hebben een 
fi jne punt en zijn zeer geschikt voor het werken in fi jne punt en zijn zeer geschikt voor het werken in 
kleine gaten vanaf 1,5 mm. Ook deze set werkt 

Naast de nieuwe “Fine” set met de S-mesjes is 
deze ook uitgevoerd met N-mesjes. Een handgreep 
voor directe opname van de N-mesjes (Ø 2,6 mm). 
De geheel nieuwe “Fine” mesjes (N-150) hebben een 
fi jne punt en zijn zeer geschikt voor het werken in fi jne punt en zijn zeer geschikt voor het werken in 
kleine gaten vanaf 1,5 mm. Ook deze set werkt kleine gaten vanaf 1,5 mm. Ook deze set werkt 

 Ergonomische NogaGrip handgreep NG2000

19,50
VOOR

88.1702.0045

Van 
29,25

Van 
24,55

16,50
VOOR

88.1702.0046
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■ GARRYSON® HM STIFTFREES VORM B
  HM stiftfrees met een cylindrische vorm en 

 kopvertanding in de populaire vertanding TV6 UNI. 
Deze stiftfrees beschikt over een stalen schacht 
(d2) met diameter Ø 6 mm. Het snijdend gedeelte 
heeft een diameter (d1) Ø 12,7 mm en een snij-
lengte (l2) 25 mm. Deze actieprijs per stuk geldt 
bij een afname van minimaal 5 stuks!

20,-
VOOR

88.1789.0008

Van 
30,09

2 3

■

  Noga heeft een nieuwe actie set samengesteld. 

 Inhoud set: 

■

  Noga heeft een nieuwe actie set samengesteld. 

 Inhoud set: 

■ GARRYSON® HM STIFTFREES VORM C
  HM stiftfrees met een cylindrische vorm en 

ronde kop in de populaire vertanding TV6 UNI. 
Deze stiftfrees beschikt over een stalen schacht 
(d2) met diameter Ø 6 mm. Het snijdend gedeelte 
heeft een diameter (d1) Ø 12,7 mm en een 
 snijlengte (l2) 25 mm. Deze actieprijs per stuk 
geldt bij een afname van minimaal 5 stuks!

20,-
VOOR

88.1789.0009

Van 
30,64

■ GARRYSON® HM STIFTFREES VORM G
  HM stiftfrees in een boomvorm met spitse kop 

 uitgevoerd in de populaire vertanding TV6 UNI. 
Deze stiftfrees beschikt over een stalen schacht 
(d2) met diameter Ø 6 mm. Het snijdend gedeelte 
heeft een diameter (d1) Ø 12,7 mm en een 
 snijlengte (l2) 25 mm. Deze actieprijs per stuk 
geldt bij een afname van minimaal 5 stuks!

19,-
VOOR

88.1789.0011

Van 
28,38

■ GARRYSON® HM STIFTFREES VORM F
  HM stiftfrees uitgevoerd in een boomvorm met 

 ronde kop met vertanding TV6 UNI. Deze stiftfrees 
beschikt over een stalen schacht (d2) met diameter 
Ø 6 mm. Het snijdend gedeelte heeft een diameter 
(d1) Ø 12,7 mm en een snijlengte (l2) 25 mm. 
Deze actieprijs per stuk geldt bij een afname van 
 minimaal 5 stuks!

19,-
VOOR

88.1789.0010

Van 
28,74

DEZE ACTIEPRIJS GELDT BIJ EEN MINIMALE AFNAME VAN 5 STUKS!

NIEUW



ONTBRAMEN ONTBRAMEN

■ NOGA® NOGA FINE SET ‘S’
  Noga heeft een nieuwe actie set samengesteld. 

Een handgreep voor directe opname van de 
S-mesjes (Ø 3,2 mm). De “FINE” mesjes (S-150) 
hebben een fi jne punt en zijn zeer geschikt voor 
het werken in kleine gaten, vanaf 1,5 mm. 
Deze mesjes werken perfect op kunststoffen 
en zacht aluminium. 

 Inhoud set: 
• Ergonomische NogaGrip handgreep NG1000
• 10 stuks S-150 mesjes (BK3010)
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kleine gaten vanaf 1,5 mm. Ook deze set werkt 
perfect op kunststoffen en zacht aluminium.

 Inhoud set: 
• Ergonomische NogaGrip handgreep NG2000
• 10 stuks N-150 mesjes (BN1510)

kleine gaten vanaf 1,5 mm. Ook deze set werkt 
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■ GARRYSON® HM STIFTFREES VORM F
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NIEUW



BORENBOREN

■ PTG® HSS ECOTEC GESLEPEN 
 BORENCASSETTE
  DIN 338 EcoTec borenset zwart. 25-delige set 

van 1-13 mm (0,5 mm oplopend). Tophoek 118° 
en een kruisaanslijping vanaf 2 mm.

PTG® HSS ECOTEC GESLEPEN HSS ECOTEC GESLEPEN HSS ECOTEC GESLEPEN 

Van 
106,73

59,-
VOOR

88.1760.0043

■ PTG® HSS ECOTEC GESLEPEN 
 BORENCASSETTE
  DIN 338 EcoTec borenset zwart. 19-delige set 

van 1-10 mm (0,5 mm oplopend). Tophoek 118° 
en een kruisaanslijping vanaf 2 mm.

■ PTG® SDS-PLUS RATIO HAMERBOREN SET
  Set met SDS-Plus hamerboren met een PGM certifi cering. 

Deze 7-delige set wordt geleverd in kunststof cassette. 

  Inhoud set:
• Ø 5/6/8 x 110 mm
• Ø 6/8/10/12 x 160 mm

Van 
95,-

53,-
VOOR

88.1760.0050

■ PTG® HSS RATIO SPIRAALBOREN-BIT 
 CASSETTE 19-DELIG
  Voor het snel en eenvoudig wisselen van de  boren, 

is deze HSS spiraalboren set met 1/4” Bit-opname 
zeer geschikt. 19-delige set van 1-10 mm (0,5 mm 
oplopend) geleverd in kunststof cassette. 

Van 
99,-

59,-
VOOR

88.1760.0049
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Van 91,79

49,-
VOOR

88.1720.0081

■ EXACT® BORENCASSETTE UNI-DRILLS, 24-DELIG
  De inmiddels bekende boren montage set van Exact, waarvan de 

boren beschikken over een 3-vlaks schacht welke zorgt voor een 
perfecte klemming in de boorkophouder zonder veel spankracht te 
gebruiken. Deze schacht zorgt voor een optimale krachtoverbrenging 
en voorkomt het doorslippen van de boor!

  De 135° speciaal aanslijping zorgt voor een zeer goede centreer-
nauwkeurigheid, vooral bij handmatig gebruik in de  accuboormachine. 
Door deze speciale punt zal de boor niet wegglijden van het oppervlak.

  Doordat er minder kracht nodig is bij deze boren, zal de  levensduur 
van de accu duidelijk verhogen. De genitreerde (zwartgekleurde) fase 
verhoogt de slijtvastheid, voorkomt  koudlas en materiaalopbouw.

  De 40° spiraal zorgt voor een makkelijke en snelle 
spaan afvoer. Tevens zorgt deze voor een verhoogde 

                                                 snijsnelheid met een verhoogde 
                                                  stabiliteit en nauwkeurigheid.

                                                 24-delige set, rond 1-10,5 x 0,5 mm,
                                                 incl. voorboormaten.
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PTGPTG® ® HSS ECOTEC GESLEPEN HSS ECOTEC GESLEPEN 

Van 
50,48

29,-
VOOR

88.1760.0042



BORENBOREN
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  De inmiddels bekende boren montage set van Exact, waarvan de 

boren beschikken over een 3-vlaks schacht welke zorgt voor een 
perfecte klemming in de boorkophouder zonder veel spankracht te 
gebruiken. Deze schacht zorgt voor een optimale krachtoverbrenging 
en voorkomt het doorslippen van de boor!
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nauwkeurigheid, vooral bij handmatig gebruik in de  accuboormachine. 
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                                                 snijsnelheid met een verhoogde 
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                                                 24-delige set, rond 1-10,5 x 0,5 mm,
                                                 incl. voorboormaten.
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DRAADSNIJDEN

■ EXACT® POWER PACK HANDMATIG, 22-DELIG

 Inhoud Power Pack: 
•  Korte handtappen set 15-delig. Tapjes M3 t/m M12, 

 wringijzer en voorboor Ø 2,5-3,3-4,2-5,0-6,8-8,5-10,2 mm.
•  Verzinkfrezen set 6-delig. HSS verzinkers DIN 335C, 

Ø 6,3-8,3-10,4-12,4-16,5-20,5 mm.

■ EXACT® POWER PACK MACHINAAL, 14-DELIG

 Inhoud Power Pack: 
•  HSS machinetappen set, 7-delig. DIN 371/376, 

 doorlopend M3 t/m M12
•  Verzinkfrezen set 6-delig. HSS verzinkers DIN 335C, 

Ø 6,3-8,3-10,4-12,4-16,5-20,5 mm

■ EXACT® HANDTAPPEN SET, 29-DELIG
  Complete handtappen set in de EVENTUS kwaliteit. Een 

29-delige set met handtappen (voor-, midden-, nasnijder), 
voorboormaten en wringijzer.

 Inhoud handtappen set: 
 •  HSS handtappen M3 t/m M12
 •  HSS voorboormaten Ø 

2,5/3,3/4,2/5,0/6,8/8,5/10,2mm
 • Wringijzer

NOGA TOOLS B.V.
ACTIEFOLDER 3 FEBRUARI – 29 MEI 2020

64,-
VOOR

88.1720.0062

Van 
99,-

68,-
VOOR

88.1720.0063

Van 
129,-

56,-
VOOR

88.1720.0106

Van 
117,52
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FREZENFREZENFREZENFREZEN
■  CARMON® HSS-Co FREZENSETS

  Een drietal sets, spiebaan-, universeel- 
en vingerfrezen. In HSS-Cobalt en voorzien 
van een Weldon opname. De sets bevatten 
de diameters: Ø 6, 8, 10, 12 en 16 mm. 

  Geleverd in een kunststof standaard van 
Rose Plastics®.

 SET 1
  Spiebaanfrezen set (2-snijders)

88.1795.0002  Van € 119,- voor € 79,-  

SET 2
  Universeelfrezen set (3-snijders)

88.1795.0003  Van € 134,- voor € 89,-    

 SET 3
  Vingerfrezen set (4-snijders)

88.1795.0004  Van € 134,- voor € 89,-  

79,-
VANAF

88.1795.0002

■  HASSEY SAVAGE® 

BROOTSEN SETS

  Populaire spiebaan brootsensets 
verpakt in een kunststof koffer. 
Deze zijn geheel volgens DIN 6885 
en vallen binnen de tolerantie JS9. 
De sets worden geleverd inclusief 
bijbehorende bussen en opvulplaten. Ze worden 
aangeboden in 3 verschillende sets met diverse maten.

  SET 1
  Spiebaan brootsen 2 + 3 mm inclusief  5 geleidebussen 

(6–7–8–9–10 mm)

88.1753.0001  Van € 246,44,- voor € 219,-  

SET 2
  Spiebaan brootsen 4 + 5 + 6 + 8 mm inclusief 9 geleidebussen 

(12–14–15–16–18–20–22–24–25 mm)

88.1753.0002  Van € 585,56 voor € 529,-  

 SET 3
  Spiebaan brootsen  2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 8 mm inclusief 

13 geleidebussen (8–10–12–14–15–16–18–20–22–24–25–
28–30 mm)

88.1753.0003  Van € 848,94,- voor € 759,-  

Speciale actie set in de EVENTUS kwaliteit. Deze POWER PACK’s beschikken beide over 2 handige sets met tappen en 
 verzinkerfrezen. Tevens wordt er een handig handboekje “draadsnijden” bijgevoegd, in de Duitse taal.

219,-
VANAF

88.1753.0001



DRAADSNIJDEN
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VERZINKEN

■ EXACT® HSS-CO ADVANCED LINE 
 VERZINKFREZEN 
  Deze losse 90° Advanced Line verzinkers in HSS-Co, 

beschikken ook over de ongelijke verdeling van de 
3 snijkanten! Een zeer hoge rondloopnauwkeurigheid en 
een gereduceerde krachtopbouw  waardoor een rustig 
verspaningsbeeld en een perfecte afwerking ontstaat. 
Standaard voorzien (vanaf schacht 8,3 mm) van de 
gepatenteerde RotaStop® schacht, welke het doorslippen 
voorkomt. Tot 50% hogere standtijd, tot 25% sneller 
erzinken en een optimale afwerking!

■ EXACT® HSS-CO ADVANCED LINE
 VERZINKFREZENSET
  Deze HSS-Co verzinkers hebben een 90° snijhoek 

met 3 snijkanten en zijn voorzien van de gepatenteerde 
RotaStop® schacht (vanaf verzinkfrees 8,3 mm). 
De AdvancedLine verzinkfrezen van EXACT maken het 
mogelijk om door de optimalisatie van de snijgeometrie 
en de ongelijke verdeling van de snijkanten, 25% sneller 
te verzinken en een 50% hogere standtijd te realiseren. 
Door de RotaStop® schacht is doorslippen niet meer 
mogelijk. Dit alles zorgt voor een zeer hoog afwerkings-
niveau.

  Inhoud set: 

• Ø 6,3–8,3–10,4–12,4–16,5 en 20,5 mm.
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99,-
VOOR

88.1720.0107

Van 
189,57

ZAGEN

beschikken ook over de ongelijke verdeling van de 

■
 VERZINKFREZEN 
  Deze losse 90° Advanced Line verzinkers in HSS-Co, 

■ EXACT® HSS-CO ADVANCED LINE 
 VERZINKFREZEN 
  Deze losse 90° Advanced Line verzinkers in HSS-Co, 

beschikken ook over de ongelijke verdeling van de 

88.1720.0092  Ø   8,3 mm  Van € 24,19 voor € 15,-
88.1720.0093  Ø 10,4 mm  Van € 25,40 voor € 16,-
88.1720.0094  Ø 12,4 mm  Van € 30,57 voor € 17,-
88.1720.0095  Ø 16,5 mm  Van € 35,01 voor € 20,-
88.1720.0096  Ø 20,5 mm  Van € 42,79 voor € 23,-

■ EVENTUS® HSS-CO8 BIMETAAL GATZAGEN 
  Een 12-delige HSS-Co8 bimetaal gatzagen set in een 

stevige kunststof koffer. Deze gatzagen zijn voorzien van 
een variabele vertanding met een positieve spaanhoek 
en een tandsteek 4/6.

  Zaagdiepte is 38 mm. De binnenzijde van de deksel is 
voorzien van een duidelijke gebruiksaanwijzing.

 Inhoud set: 

•  Gatzagen  Ø 19/22/25/29/35/38/44/51/57 
en 64 mm

•  Houders grootte 3 (voor 14-30 mm) en grootte 5 
(voor 32-152 mm)

15,-
VANAF

88.1720.0092

69,-
VOOR

88.1720.0105

Van 
99,-
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■  NOGA® MEETSTATIEF + MEETKLOK
  Een Noga DG arm met een magneetvoet en aan de top een 

 fi jninstelling gemonteerd. Dit heeft tot resultaat dat het statief 
in alle richtingen flexibel en instelbaar is! Tevens beschikt dit 
 meetstatief van een combinatie met een DG1000 meetklok.  

Noga® Meetstatief: 

•  Aluminium arm

 •  Arm “geheel” fl exibel door 3-D uitvoering

 •  Eénknops – vergrendeling

 •  Magneet aan/uit en een trekkracht van 800N

 •  Universele meetklokopname met fi jnafstelling

Noga® Meetklok: 

• Opnameschacht 8 mm, meetbereik 10 mm en afl ezing 0,01 mm

■  TSCHORN® 3-D TASTER SLIMPLUS BLACK EDITION
  Bij deze presenteren we een speciale editie van de nieuwe Tschorn 3D-taster V2. 

De V2 SLIMplus in een BLACK EDITION! De precisie en veelzijdige inzet mogelijkheden 
 maken het snel en eenvoudig bepalen van werkstuk nulpunten en lengtematen mogelijk.

  In zowel X-, Y- als Z-as een gelijke afl ezing op de meetklok. De mechanische eindaanslagen, 
in alle richtingen, beschermen het meetgedeelte tegen  beschadiging bij “crashes”! 
 Spatwaterdicht (IP67) en standaard met de robuuste tasterpunt inclusief HM meetkogel.

 Deze 3D-taster V2 is voorzien van alle vernieuwde ontwikkelingen:

•  Vernieuwde meeteenheid

•  Stabieler uitgevoerde opnameschacht

•  Nauwkeurig tastmechanisme

•  Tandheugel uit 1 stuk (nauwkeuriger)

•  Grotere geleiding tandheugel

•  Assemblage meetklok geheel in eigen huis (kwaliteit verzekerd!)

Van 
309,95

279,-
VOOR

88.1742.0012

KOELEN
EN SMEREN

■  NOGA® HOGEDRUK KOELARMEN
  De nieuwe Noga hogedruk koelarmen in een 

 scharnierende en NIET scharnierende versie. 
Beide zijn verstelbaar in elke gewenste richting. 
De aandraaimogelijkheid (met sleutel) maakt ze 
zeer stabiel. Deze sproeiarmen kunnen vloeistoffen 
of koelvloeistoffen  aanleveren met een hoge druk, 
maximaal 70 bar. Dit zal zorgen voor een langere 
standtijd van uw gereedschap en een hoger 
 verspaningsrendement.

 Inhoud van beide sets: 

• Aandraai sleutel 5 mm, CA1010

 • Sproeimond, diameter 4 mm, CA1004

 •  Adapter, buitendraad 
NPT 1/4” > NPT 1/4”, AD1001

Niet scharnierende
Van 

166,51

145,-
VOOR

88.1702.0047

■

  Een Noga DG arm met een magneetvoet en aan de top een 

 •

 •

 •

 •

■

  Een Noga DG arm met een magneetvoet en aan de top een 

 •

 •

 •

 •

Van 
169,22

119,-
VOOR

88.1702.0029

Van 
192,53

169,-
VOOR

88.1702.0048

Scharnierende
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  Een Noga DG arm met een magneetvoet en aan de top een 
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■  TSCHORN® 3-D TASTER SLIMPLUS BLACK EDITION
  Bij deze presenteren we een speciale editie van de nieuwe Tschorn 3D-taster V2. 

De V2 SLIMplus in een BLACK EDITION! De precisie en veelzijdige inzet mogelijkheden 
 maken het snel en eenvoudig bepalen van werkstuk nulpunten en lengtematen mogelijk.

  In zowel X-, Y- als Z-as een gelijke afl ezing op de meetklok. De mechanische eindaanslagen, 
in alle richtingen, beschermen het meetgedeelte tegen  beschadiging bij “crashes”! 
 Spatwaterdicht (IP67) en standaard met de robuuste tasterpunt inclusief HM meetkogel.

 Deze 3D-taster V2 is voorzien van alle vernieuwde ontwikkelingen:

•  Vernieuwde meeteenheid

•  Stabieler uitgevoerde opnameschacht

•  Nauwkeurig tastmechanisme
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 scharnierende en NIET scharnierende versie. 
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maximaal 70 bar. Dit zal zorgen voor een langere 
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NPT 1/4” > NPT 1/4”, AD1001
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UW LEVERANCIER IS:

Deze actie is geldig t/m 29-05-2020, zolang de voorraad strekt!
Verkoop uitsluitend via de vakhandel!

Alle vermelde prijzen zijn in Euro's en excl. BTW. Fouten en (prijs)wijzigingen voorbehouden.
Acties gelden niet voor eventueel eerder gemaakte prijsafspraken.

Segment 20 • 6921 RH Duiven
T 026-3194636 • F 026-3194637
E info@nogatools.nl • W www.nogatools.nl

KOELEN
EN SMEREN

■  NOGA® MINICOOL MC1700
  Dit fl exibele, zelf aanzuigende systeem, 

sproeit een mengsel van lucht en vloeistof 
d.m.v. het “Venturi” principe. Een MiniCool 
 bestaat uit een contoleventiel, sproei-eenheid, 
lucht- en vloeistofl eiding en een krachtige 
 Popeye aan/uit magneet. Door deze aan/uit 
magneet is dit apparaatje eenvoudig te 
 verplaatsen en kan zodoende op meerdere 
 plekken als koel/smeerunit fungeren. 
De MiniCool maakt het de gebruiker mogelijk 
om de hoeveelheid lucht alsmede de hoeveelheid
vloeistof te bepalen. Hierdoor is de  instelling 
van een juiste dosering relatief eenvoudig. 

Van 
145,14

109,-
VOOR

88.1702.0039


