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■ NOGA® UNIKIT BRONZE
Een zeer uitgebreide maar economische Unikit met een 
grote  diversiteit aan de meest gangbare houders en mesjes. 
De meest universele Unikit uit het programma.   

Bevat:

• Ergonomische handgreep NG3000

• N-meshouder EL01003

• S-meshouder EL02003

• C-meshouder CH3000 met verzinkkopje C-20

• D-meshouder EL05003 met schraper D-50

• Roterende mesjes N-1 en N-2 

• Roterende mesjes S-10, S-20, S-30 en S-150

Een zeer uitgebreide maar economische Unikit met een 
grote  diversiteit aan de meest gangbare houders en mesjes. 
De meest universele Unikit uit het programma.   

 C-meshouder CH3000 met verzinkkopje C-20

 D-meshouder EL05003 met schraper D-50

 Roterende mesjes S-10, S-20, S-30 en S-150

Een zeer uitgebreide maar economische Unikit met een 
grote  diversiteit aan de meest gangbare houders en mesjes. 

54,95
VOOR

88.1702.0009

Van 
83,38

+
GRATIS

EB 1000 

ONTBRAMER



ONTBRAMEN ONTBRAMEN
■ NOGA® CERACUT SET
  Een actieset samengesteld met een handgreep voor de ceramische 

mesjes. De mesjes zijn eenvoudig te verwisselen met het hulpstuk 
uit de achterzijde van de handgreep. Deze set heeft 2 soorten mesjes, 
een convex en concaaf geslepen uitvoering. De CR2200 is te gebruiken 
als oppervlakteschraper en de CR2500 is zeer geschikt voor het 
 afbramen van hoeken en afrondingen. Beide mesjes zijn te gebruiken 
voor alle soorten kunststof. 

■  NOGA® CERAMISCHE 
 MINI-SCHRAPER
  Een kunststof YT-handgreep met een 

 ceramisch  schrapermes. Mes is eenvoudig 
en snel te verwisselen. Voorzien van de 
 ceramische mini-schraper CR4500 en te 
gebruiken als (oppervlakte)schraper voor 
alle kunststoffen.
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■ GARRYSON® SLOTENMAKERS GEREEDSCHAP
  Dit zijn speciaal ontworpen gereedschappen voor 

professionele  slotenmakers. De frezen zijn uitgevoerd 
in verschillende diameters, snijlengtes en snijgeometrie 
om zo alle soorten sloten te bewerken.
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■ GARRYSON® SLOTPEN BREKER
  Een speciaal ontworpen gereedschap om het  kapotte slot, na het uitfrezen, 

in één keer volledig te kunnen verwijderen. Deze slotpen breker heeft een 
schachtdiameter van Ø 6 mm en een totaallengte van 60 mm.

■ GARRYSON® HM STIFTFREZENSET Ø 9,6 UNI
  Een 5-delige HM stiftfrezenset met de universele TV6 uni 

 vertanding. De stiftfrezen hebben een kopdiameter van 
Ø 9,6 mm en een schacht van Ø 6 mm. De set heeft 
een  inhoud met de types: cilindrisch met kopvertanding, 
 cilindrisch met ronde kop, kogelvorm, boomvorm met 
ronde kop en  kegelvorm met ronde kop.

19,-
VOOR

88.1789.0016

Van 
35,59

gebruiken als (oppervlakte)schraper voor 

CERAMISCHE 
 MINI-SCHRAPER

Een kunststof YT-handgreep met een Een kunststof YT-handgreep met een 
 ceramisch  schrapermes. Mes is eenvoudig 
en snel te verwisselen. Voorzien van de 
 ceramische mini-schraper CR4500 en te 

CERAMISCHE 
 MINI-SCHRAPER

Een kunststof YT-handgreep met een 
 ceramisch  schrapermes. Mes is eenvoudig  ceramisch  schrapermes. Mes is eenvoudig 
en snel te verwisselen. Voorzien van de 
 ceramische mini-schraper CR4500 en te 

18,-
VOOR

88.1702.0050

Van 
26,04

■ NOGA® MINI CERACUT CONVEX
  Een kunststof mini handgreep met een ceramisch 

mes. Mes is eenvoudig te verwisselen met het 
hulpstuk uit de achterzijde van de handgreep. 
Mes is met een convex radius geslepen. Speciaal 
geschikt voor het ontbramen van alle soorten 
kunststof en zachte metalen. Te gebruiken als 
 (oppervlakte)schraper. 

■ NOGA® NOGACUT SET CR5500
  Dit is een speciale actieset samengesteld door Noga. De set 

bevat een handgreep voor de roterende ceramische mesjes. 
Deze set is geschikt voor het ontbramen van zachte en harde 
kunststoffen. Dat heeft te maken met de 2 verschillende type 
ceramische mesjes die zijn meegeleverd.

Van 
31,69

23,-
VOOR

88.1702.0052

35,-
VOOR

88.1702.0006

Van 
69,33

■■

  Dit is een speciale actieset samengesteld door Noga. De set 

Van 
195,44

125,-
VOOR

88.1702.0051

11,-
VANAF

88.1789.0012

78,-
VOOR

88.1789.0001

Van 
115,30

 88.1789.0012 3,0 60 15 6,0 Van €   19,24 Voor €  11,-

88.1789.0013 4.0 60 15 6,0 Van €   19,24 Voor €  11,-

88.1789.0014 6,0 60 18 6,0 Van €   20,89 Voor €  12,-

88.1789.0015 6,0 150 18 6,0 Van €   57,64 Voor €  31,-

 ART. NR. Ø L1 L2 SCHACHT PRIJS



BORENBOREN

■  PTG® HSS “GOLD-LINE” GESLEPEN 
 BORENCASSETTE, 70-DELIG

  DIN338 borenset in een 2-kleurige “Gold-Finish” 
uitvoering. Deze type N-UNI spiraalboren is een 
70-delige set verpakt in blauwe kunststof koffer. 
De boren beschikken over een tophoek van 130°, 
een cilindrische schacht en vanaf 3 mm een 
kruisaanslijping. 

 Deze 70-delige set bevat:

 • 5 stuks/Ø 1,0 - 5,0 (0,5 mm oplopend) 
 • 3 stuks/Ø 5,5 - 7,5 (0,5 mm oplopend)
 • 2 stuks/Ø 8,0 - 10,0 (0,5 mm oplopend)

■ PTG® HSS “GOLD-LINE” GESLEPEN BORENCASSETTES
  Dit zijn DIN 338 borensets met HSS geslepen spiraalboren. 

Deze sets beschikken over de 2-kleurige “Gold-Finish” spiraalboren in 
de type N-UNI uitvoering. Tevens zijn ze voorzien van een 130° tophoek, 
een cilindrische schacht en vanaf 3 mm over een kruisaanslijping. 
Deze borencassettes zijn leverbaar in een 19- en 25-delige 
RosePlastics® cassette. 

• 19-delige set van 1-10 mm (0,5 mm oplopend)
• 25-delige set van 1-13 mm (0,5 mm oplopend)

 88.1760.0052 19-delig  Van € 43,60 voor € 24,-
 88.1760.0053 25-delig Van € 79,60 voor € 42,-
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■ PTG® HSS “GOLD-LINE” GESLEPEN BOOR

  NIEUW in ons programma zijn de 2-kleurige Gold-Finish spiraalboren. Dit zijn HSS geslepen boren in de 
DIN 338 uitvoering. De voordelen van deze boren ten opzichte van de traditionele HSS geslepen boren zijn:

 •  Een speciaal geoptimaliseerde 130° tophoek voor minder druk op de punt tijdens het boren. 
 •  Een Type N-UNI spiraal voor een betere spaanafvoer.
 • De boren zijn universeel toepasbaar en geschikt voor lang- en kortspanige materialen.

 •  Een speciaal geoptimaliseerde 130° tophoek voor minder druk op de punt tijdens het boren. 

 • De boren zijn universeel toepasbaar en geschikt voor lang- en kortspanige materialen.

24,-
VANAF

88.1760.0052

Van 
136,-

75,-
VOOR

88.1760.0054

Van 65,80

35,-
VOOR

88.1760.0055

■  PTG® HSS RATIO GESLEPEN DIN340 
SPIRAALBOREN 19-DELIG

  Voor het boren van diepere gaten is deze set met  lange DIN340 
spiraalboren zeer geschikt. De boren in deze set zijn langer dan 
de standaard DIN338 boren. Het zijn HSS geslepen spiraalboren 
met een tophoek van 118°, Type-N en vanaf Ø 3 mm voorzien 
van een kruis aanslijping.

 De set bevat de maten van 1-10 mm met 0,5 mm oplopend. 

■  PTG® HSS RATIO 
GESLEPEN SPIRAALBOREN 
170-DELIG

  De traditionele DIN 338 Ratio geslepen spiraalboren. 
Dit is een 170-delige spiraalborenset van Ø 1-10 mm 
(0,5 mm oplopend) met Type-N boren, welke een 
tophoek van 118°  hebben. Vanaf Ø 3 mm zijn deze 
voorzien van een kruisaanslijping. 

 De set wordt geleverd in een kunststof koffer en 
 bevat de boordiameters:

• 10 stuks/Ø 1,0 – 8,0 x 0,5 mm oplopend
• 5 stuks/Ø 8,5 – 10,0 x 0,5 mm oplopend

  De traditionele DIN 338 Ratio geslepen spiraalboren. 
Dit is een 170-delige spiraalborenset van Ø 1-10 mm 

tophoek van 118°  hebben. Vanaf Ø 3 mm zijn deze 

  De traditionele DIN 338 Ratio geslepen spiraalboren. 
Dit is een 170-delige spiraalborenset van Ø 1-10 mm 

tophoek van 118°  hebben. Vanaf Ø 3 mm zijn deze 

Van 166,45

99,-
VOOR

88.1760.0006



VERZINKENDRAADSNIJDEN
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■ EXACT® HSS-Co MACHINETAPPENSET
 MET VOORBOORMATEN 

ROODRING
  HSS-Co Machinetappenset M3 t/m M12 inclusief 

de voorboormaten. Deze set beschikt over Roodring
tappen vorm B (88.1720.0110), welke geschikt 
zijn voor doorlopende gaten of tappen met een 35° 
spiraal (88.1720.0111) voor blinde gaten. 
De Roodring tappen kan men inzetten op de meest 
hoog gelegeerde staalsoorten tot 1000 N/mm².

88.1720.0110  Van € 182,- voor € 99,-  
88.1720.0111  Van € 189,- voor € 99,-  

  Roodring: 
 Tap zeer geschikt voor hoog gelegeerde 
 staalsoorten boven 1000 N/mm2

■ EXACT® HSS-Co MACHINETAPPENSET
 MET VOORBOORMATEN 

GEELRING
  HSS-Co Machinetappenset M3 t/m M12 inclusief 

de voorboormaten. Deze set beschikt over Geelring
tappen vorm B (88.1720.0108), welke geschikt 
zijn voor doorlopende gaten of tappen met een 35° 
spiraal (88.1720.0109) voor blinde gaten. 
De Geelring tappen kan men inzetten op de meest 
voorkomende staalsoorten tot 800 N/mm².

88.1720.0108  Van € 147,33 voor € 83,-  
88.1720.0109  Van € 156,37 voor € 83,-  

  Geelring: 
 Universele tap geschikt voor 
staalsoorten tot 800 N/mm2

■ EXACT® HSS-Co MACHINETAPPENSET
 MET VOORBOORMATEN 

BLAUWRING
  HSS-Co Machinetappenset M3 t/m M12 inclusief 

de voorboormaten. Deze set beschikt over Blauwring
tappen vorm B (88.1720.0112), welke geschikt 
zijn voor doorlopende gaten of tappen met een 35° 
spiraal (88.1720.0113) voor blinde gaten. 
De Blauwring tappen kan men inzetten op de meeste 
roestvaste staalsoorten.

88.1720.0112  Van € 174,- voor € 95,-  
88.1720.0113  Van € 179,- voor € 95,-  

 Blauwring: 
 Tappen speciaal voor bewerkingen 
in roestvaste staalsoorten

83,-
VOOR

88.1720.0108/109

99,-
VOOR

88.1720.0110/111

95,-
VOOR

88.1720.0112/113

■ EVENTUS® HSS TRAPPENBORENSET
  Een 3-delige HSS trappenborenset in een kunststof 

 (RosePlastics®) cassette. De trappenboren zijn voorzien 
van een rechte spaangroef, 2 snijkanten en een kruis-
aanslijping. Op de cilindrische schacht zijn 3 meeneem-
vlakjes geslepen, dit voorkomt het doorslippen van de 
trappenboor.

  Inhoud set: 

•  3 HSS trappenboren in de afmetingen 
4-12mm/4-20 mm en 6-30 mm.

49,-
VOOR

88.1720.0091

Van 
109,-

■  EVENTUS® HSS VERZINKFREZENSET 
Ø 6,3-20,5 

  Een 6-delige verzinkfrezenset in een metalen cassette. 
Dit zijn DIN 335 verzinkers in een 90° uitvoering. 
 Tevens beschikken ze over 3 snijkanten en een cilindrische 
schacht.

  Inhoud set: 

•  6 HSS verzinkfrezen in de afmetingen 
Ø 6,3/8,3/10,4/12,4/16,5/20,5 mm.

39,-
VOOR

88.1720.0114

Van 
82,50



METEN 
EN SPANNEN

ZAGEN

■ G-MAN® DECOUPEERZAAGJES SET 
  Een speciaal samengestelde 10-delige actieset 

 decoupeerzaagjes van G-Man. De vertrouwde hoge 
kwaliteit uit Zweden. Deze set bevat 4 verschillende 
type decoupeerzaagjes, zodat u voor elk materiaal een 
gewenste zaag heeft. Deze kunnen worden gebruikt 
voor o.a. de Bosch, Metabo en AEG machines.

 Inhoud set: 

•  2 stuks T118AF  
(voor stalen profielen en staalplaat < 4mm)

 •  3 stuks T101B 
(voor hout, multiplex, spaanplaat en kunststof) 

 •  2 stuks T101AO  
(voor contouren in hout, multiplex en spaanplaat) 

 •  3 stuks T144D  
(voor snel zagen in hout, multiplex en spaanplaat) 
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14,95
VOOR

88.1763.0001

Van 
21,95

54,-
VANAF

88.1771.0013

207,-
VOOR

88.1742.0013

Van 
254,22

■ STARK® HSS-DMo5 AFKORTCIRKELZAGEN 
  Stoomontlaten cirkelzagen met universele 

meeneemgaten, welke wordt geleverd in de 
meest gangbare vertandingen. De stoomontlaten 
cirkelzagen blijven door zijn hoge prijs/kwaliteit-
verhouding de meest verkochte.  

 DIAMETER DIKTE ASGAT TANDSTEEK PRIJS

 250 2 32 T5, T4 Van €   78,75 Voor € 54,00

 275 2,5 32 T5, T4 Van € 108,80 Voor € 73,75

 300 2,5 32 T5, T4 Van € 126,70 Voor € 86,50

 315 2,5 32 T6, T5 Van € 140,33 Voor € 95,80

 315 2,5 40 T6, T5 Van € 140,33 Voor € 95,80

■  NOGA® KLEMMEN
  Klemmen welke geschikt zijn voor het klemmen 

van bijvoorbeeld plaatmaterialen en speciaal voor 
laswerkzaamheden. Deze worden geleverd in 
diverse groottes, dat een brede toepasbaarheid 
mogelijk maakt. De spanbekken zijn voorzien 
van een zinkcoating.

7,50
VANAF

88.1702.0053

 88.1702.0053 0-25 mm 20-48 mm 15 mm 1000 N Van €   11,94 Voor €   7,50

88.1702.0054 0-50 mm 32-82 mm 25 mm 2000 N Van €   14,65 Voor €   9,00

88.1702.0055 0-75 mm 40-115 mm 40 mm 2500 N Van €   19,09 Voor € 12,00

88.1702.0056 0-100 mm 50-150 mm 50 mm 3500 N Van €   26,58 Voor € 16,00

88.1702.0057 0-150 mm 50-200 mm 100 mm 4500 N Van €   50,12 Voor € 31,80

   ART. NR. a b c KLEMKRACHT PRIJS

■  TSCHORN® NULPUNTINSTELLING
  Deze nulpuntinstelling is te gebruiken voor het bepalen van de positie 

van werkstukoppervlakken of gereedschapslengten in Z-richting bij 
freesmachines of draaibanken. De nulsteller wordt op het werkstuk 
geplaatst. De spindel moet voorzichtig op de tracer worden bewogen 
totdat de meetklok “0” aangeeft. De referentieafmeting 100 mm van 
het werkstuk is bereikt. Een veiligheidsveerbereik van max. 2 mm wordt 
meegeleverd. De nulpuntinstelling wordt geleverd in een houten kist 
en een testcertifi caat.

b c
a



METEN 
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■  TSCHORN® EASYMAG EN 
FLEXIMAG WERKSTUK-
AANSLAGEN

  Beide werkstukaanslagen worden met 
een magneet direct aan de machineklem 
bevestigd. Dit resulteert in een snelle en 
exacte positionering van werkstukken. 
Na het inklemmen van het werkstuk zijn 
de FlexiMag en EasyMag weer eenvoudig 
te verwijderen en is het oppervlak vrij 
voor de bewerkingen.

  De FlexiMag is fl exibel en maakt 
het mogelijk deze op verschillende 
plaatsen te positioneren.

KOELEN
EN SMEREN

■  LOC-LINE® BASISSET 1/4” EN 1/2”
  De meest gangbare maten blijven de ¼”en ½” 

 uitvoering. Voor deze twee maten hebben we een 
speciale “revisie” aanbieding. Een basisset van 
 segmenten, aansluitstukken en spuitmondjes 
(40413/50813) aangevuld met een extra 
 verlengset (41401/51801).

TYPE 1/4 INCH
 88.1715.0001  Van € 27,95 voor € 16,-  

TYPE 1/2 INCH 
88.1715.0002  Van € 32,22 voor € 19,-  

■  

  Beide werkstukaanslagen worden met 

  De FlexiMag is fl exibel en maakt 

■■

  Beide werkstukaanslagen worden met 

  De FlexiMag is fl exibel en maakt 

Van 
45,90

39,-
VOOR

88.1742.0014

het mogelijk deze op verschillende het mogelijk deze op verschillende 
plaatsen te positioneren.plaatsen te positioneren.plaatsen te positioneren.plaatsen te positioneren.

Van 
85,90

79,-
VOOR

88.1742.0015

■  LOC-LINE® VACUÜMSYSTEEM SETS
  Loc-Line heeft naast koelsegmentslangen ook een compleet 

 assortiment aan industriële vacuümsegmenten. Dit vacuüm 
 assortiment kan worden ingezet voor toepassingen zoals 
de  afzuiging van rookgassen of lichte materialen denk aan 
kunststof- en houtspanen. Dit Vacuümsysteem is samengesteld 
in 2 verschillende sets. Één set is leverbaar met en de andere 
is zonder een schuifventiel. Dit schuifventiel zorgt voor het 
afsluiten van het afzuigkanaal, zo is het uitzetten van het 
complete systeem niet nodig.

 • 18 Elementen á 660 mm totaal

 • Ronde vacuümmond  115 mm

 • Opname voor industriestofzuigers

 Met schuifventiel:
 88.1715.0006  Van € 91,97 voor € 44,-

Van 
63,45

33,-
VOOR

88.1715.0005

16,-
VANAF

88.1715.0001



UW LEVERANCIER IS:

Deze actie is geldig t/m 25-09-2020, 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® COBRA SET CB2100
  Dit is een complete set welke het mogelijk maakt  

direct te starten. De Cobra set, bestaat uit sproei-eenheid CB2000, ventiel 
SH1010 (op magneet), arm DG60003, reservoir CB0146 en magneetvoet 
DG0036. Tevens is een stukje slang Ø 4 mm bijgevoegd. Ontworpen om 
 kleine hoeveelheden vloeistof nauwkeurig op een “doel” af te schieten. 
Dit kan zowel in een druppelvorm als in de vorm van een nevel. De frequentie 
van de “schoten” kan worden ingesteld (bijvoorbeeld via een aanslag) of door 
de gebruiker met de hand worden bepaald. De dosering kan worden ingesteld
door achterop de stelschroef te draaien. De Cobra moet met schone lucht 
en een druk van 3 - 9 bar worden bediend. De meeste vloeistoffen en 
 oplossingen tot een viscociteit van 250 cst. kunnen worden toegepast. 
De onderlinge onderdelen in dit systeem worden d.m.v. slangetjes met 
een buitendiameter van 4 mm aangesloten.

Van 
431,27

349,-
VOOR

88.1702.0058


