
 

 

 
 

Actie Knallers september/ 

oktober 2011! 
Geachte relatie, 
Hierbij ontvangt u de nieuwe actie en wij hopen u hiermee weer passende aanbiedingen te doen. 

Daarnaast kunt u natuurlijk rekenen op een uitstekende service die wij geven aan al onze klanten.  

En met onze actiepunten kunt sparen voor gratis gereedschap.  

 

Garantie: Greenline artikelen 10 jaar, Elektronische gereedschappen 2 jaar, Actieline artikelen 1 jaar 

en alle andere artikelen volgens opgave van fabrikant. 

  

Naast de actieknallers leveren wij een compleet programma aan gereedschappen en andere 

artikelen. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.  

 

Nieuws:  

Naast directe verkoop aan de Zonnehorst 12, 7207 BT in Zutphen heeeft 

Dolphin Techncial Group BV nodigen wij u uit om een onze webshop te 

bezoeken op: WWW.GEREEDSCHAPKNALLER.EU 

 

Dolphin Technical Group BV levert ook verven en antifauling voor jachten en 

schepen. 

Heeft u lagers nodig? DolphinTechnical Group BV levert het complete 

programma van SKF. SKF is de grootste lagerleverancier wereldwijd. 
 

 

Druk- en zetfouten voorbehouden. Prijzen onder voorbehoud en zolang de voorraad strekt. 
 

Meinsmasingel 18, 7207 CT  Zutphen. 

Directe verkoop: Zonnehorst 12, 7207 BT  Zutphen 

Tel. 0575-503121 

Fax 0575-503771 

M.   0612759334 

E: group@dolphin-ta.com 

I: www.dolphin-ta.com 

 

http://www.gereedschapknaller.eu/
mailto:group@dolphin-ta.com


 

 

BALLISTOL spuitbus 200 ml vaste lage prijs € 7,00 € 5,50. 

BALLISTOL spuitbus 500 ml vaste lage prijs € 13,65 € 12,25. 
 

Doppendoos, 1/2", 25-delig. Greenline. 
1/2" Doppendoos, chroom vanadium staal met meervoudig mat verchroomd oppervlak. 

Voldoet qua hardheid, draaimoment en maatvoering aan de geldende DIN normen. Ratel 

1/2", 18 doppen (zeskant met flankensysteem, 8 t.m. 19, 21, 22, 24, 27, 30 en 32 mm), 2 

bougiedoppen (16 en 21 mm), 2 verlengingen (125 en 250 mm), kniegewricht en schuifstuk 

in stevige kunststof koffer. Vernieuwde uitvoering! 

 

 

Artikelnummer: 29080 Prijs: 64,70 

Druk- en zetfouten voorbehouden. Prijzen onder voorbehoud en zolang de voorraad strekt. 

BALLISTOL is een veelzijdige olie die 

smeert  en beschermd. 

BALLISTOL voor onderhoud van metaal, 

hout, leder,rubber, kunststof en nog veel 

meer. 

INDUSTRIE. Geschikt voor onderhoud 

van machines en apparaten, ook in de 

voedingsmiddelen en dranken industrie. 

Voor bescherming van gereedschap en 

instrumenten. Maakt vastzittende 

bouten weer los. BALLISTOL neutraliseert 

handzweet en beschermd tegen roest en 

corrosie en desinfecteert. Ideaal voor 

gebruiksvoorwerpen die meer dan enkel 

en bescherming tegen roest nodig 

hebben. 

ONDERHOUD AUTO. Voor onderdelen 

in aluminium en chroom,oliebestendig 

rubber en kunststof. Ideaal voor het 

onderhoud van het dashboard. Verhelpt 

vastzittende sloten en piepende 

scharnieren. Voorkomt het vastvriezen 

van deursloten en rubber in de winter. 

Ook ideaal voor het onderhoud van 

fietsen en motorrijwielen. 

ONDERHOUD VAN LEDER. Maakt stug en 

droog leder opnieuw zacht en elastisch. 

Beschermt tegen water, impregneert, 

desinfecteert en geeft een zijdematte 

glans. Perfect voor meubels, laarzen, 

zadels, paardentuig en jassen. Niet 

geschikt voor wildleder. Licht leder kan 

donkerder worden. 

TUIN. Onderhoud op milieuvriendelijke 

wijze tuingereedschap, grasmaaier, 

scharen, etc. BALLISTOL is ecologisch 

volledig zonder bezwaar en compleet 

biologisch afbreekbaar. 

BALLISTOL is  verkrijgbaar in verschillende 

verpakkingen voor meer informatie 

hierover kunt u contact met ons 

opnemen. 

 



 

Doppendoos, 1/4" en 1/2", 55-delig. Greenline. 
Zeer complete doppendoos, chroom vanadium staal met meervoudig mat verchroomd 

oppervlak. Voldoet qua hardheid, draaimoment en maatvoering aan de geldende DIN 

normen. 2 Ratels (1/4" en 1/2"), doppen (zeskant met flankensysteem, 1/4" 4 - 13 mm en 

1/2" 10 - 32 mm), 2 bougiedoppen, 12 bitdoppen, 5 haakse stiftsleutels, 4 verlengingen, 2 T-

greepadapters, 2 kniegewrichten en schroevendraaiergreep in kunststof bewaarkoffer. 

Vernieuwde uitvoering! 

 Artikelnummer: 29100 Prijs: 75,49 

 

Doppendoos, 1/4", 49-delig. Greenline. 
Doppendoos, mat verchroomd chroom vanadium staal met 1/4" ratel (72-tands), 12 doppen 

(4 - 13 mm), 7 uitwendige torx doppen (E4-E11), 20 bitdoppen (sleuf, zeskant, torx, kruiskop 

PH, kruiskop PZ en veeltand), schroevendraaiergreep, 2 verlengingen, kniegewricht, 

inbussleutels, instelschijf en T-greep in handige cassette. 

 Artikelnummer: 29095 Prijs: 62,49 

 

Premium doppendozen van Brüder Mannesmann, industriële topkwaliteit! Chroom 

vanadium staal met Pearl finish, geglasstraald oppervlak, slag- en krasvast. Volledig 

corrosiebestendig en lange levensduur door speciale behandeling van het oppervlak. Bits 

uit inductief gehard S2 staal met blue finish. Alle onderdelen voldoen aan de geldende 

DIN-normeringen en zijn TÜV/ GS gekeurd. 

  
Druk- en zetfouten voorbehouden. Prijzen onder voorbehoud en zolang de voorraad strekt. 



 

Premium doppendoos ,1/4",  46-delig. Greenline. 

 Artikelnummer: 29760 Prijs: 43,50 

Geldig zolang onze voorraad strekt! 

 

Premium doppendoos, 1/4" en 1/2", 94-delig. Greenline. 

 Artikelnummer: 29775 Prijs: 131,65 

 

Torxset, 76-delig. Greenline. 
Uitgebreide torx set voor torx schroeven en bouten. 8 schroevendraaiers met antislip greep, 

4 ringsleutels, 12 haakse stiftsleutels, 10 resistorx bits (6 mm, 25 mm lang, T7 - T40), 6 

resistorx bits (10 mm, 30 mm lang, T40 - T70), 9 resistorx bits (10 mm, 75 mm lang, T15 - 

T60), 10 torxdoppen (1/4" aansluiting, T7 - T40), 7 doppen voor uitwendige torx (1/2" 

aansluiting, E12 - E24), 7 doppen voor uitwendige torx (1/4" aansluiting, E4 - E11) en 2 

adapters (1/2" en 1/4" vierkant op 10 respectievelijk 6 mm zeskant aansluiting). 

 Artikelnummer: 29140 Prijs: 91,25 
Druk- en zetfouten voorbehouden. Prijzen onder voorbehoud en zolang de voorraad strekt. 



 

Multilock doppendozen en sleutels. Beschadigde, verroeste en zelfs 

afgesleten moeren en bouten draaien probleemloos los! Geschikt voor o.a. 

vierkant,- zeskant- en veeltandmoeren en uitwendige torxmoeren. 

 
Multilock doppendoos, 1/4" en 1/2", 68-delig. Greenline. 
Zeer complete Multilock doppendoos, 1/4" en 1/2" aansluiting, 68-delig. 2 Ratels, 1/4" (4 - 14 mm) 

en 1/2" (10 - 32 mm) Multilock doppen, steekringsleutels met Multilock ring (8 - 19 mm), diverse 

verlengingen, kniegewrichten, haakse stiftsleutels, bougiedoppen, bitdoppen en bits, een 

schroevendraaiergreep en T-greep met adapter, in robuuste bewaarkoffer. 

 Artikelnummer: 29168 Prijs: 122,05 

Multilock steekringsleutelset, 8-delig. Greenline. 
Multilock steekringsleutelset, 8-delig, 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 en 19 mm. Perfecte afwerking, 

zware industriële kwaliteit! Wordt geleverd in stevige bewaarkoffer met metalen clipsluiting. 

 Artikelnummer: 19830 Prijs: 38,35 Op = op! 
Druk- en zetfouten voorbehouden. Prijzen onder voorbehoud en zolang de voorraad strekt. 



 

Multilock bit- en dopsleutelset, 28-delig. Greenline. 
Compacte Multilock bit- en dopsleutelset, 28-delig met 1/4" ratel, verlenging, adapter, 9 

doppen (5 - 13 mm) en 16 bits (25 mm, kruiskop PH, PZ, sleuf, inbus en torx). 

 Artikelnummer: 29185 Prijs: 13,50 
 

Bitset, 53-delig. Greenline. 
Bitset met ratelschroevendraaier en uitgebreid assortiment bits. Een ratelschroevendraaier, 

magnetische bithouder, bits en doppen uit chroom vanadium staal en S2 werktuigstaal in 

handige cassette. Bits, 50 mm, kruiskop (PH en PZ) en 25 mm bits in sleuf, kruiskop (PH en 

PZ), inbus en torx uitvoering. Wordt geleverd in opvallende kunststof cassette met accenten 

in rubber. 

 Artikelnummer: 29853 Prijs: 8,85 

 

Bitset, 99-delig. Greenline. 
Uitgebreid 99-delig bitassortiment van hoogwaardig chroom vanadium staal, 

bitschroevendraaier (1/4" aansluiting, magnetisch, in extra korte Stubby uitvoering), 

magnetische bithouder (1/4" aansluiting, 60 mm), adapter en 1/4" ratel in compacte cassette. 

 Artikelnummer: 29899 Prijs: 7,50 
Druk- en zetfouten voorbehouden. Prijzen onder voorbehoud en zolang de voorraad strekt. 



 

Bitset, 32-delig, 75 mm. Greenline. 
Lange bits (75 mm) in praktische houder. De set bestaat uit 9 resistorxbits (8-10-15-20-25-

27-30-35 en 40), 3 viervleugelbits (6-8 en 10 mm), 1 sleufbit (6 mm), 6 inbusbits met boring 

(2-2,5-3-4-5 en 6 mm), 4 drievleugelbits (1-2-3 en 4 mm), 5 kruiskopbits (PH1-PH2-PZ1-PZ2 

en PZ3) en 4 2-pinbits (4-6-8 en 10 mm). 

 Artikelnummer: 29732 Prijs: 7,95 

 

Steeksleutelset, 8-delig. Greenline. 
Steeksleutelset, 8-delig, chroom vanadium staal, satin finished met gepolijste bek. TÜV en 

GS gekeurd, conform DIN 3110. Maat 6-7 - 8-9 - 10-11 - 12-13 - 14-15 - 16-17 - 18-19 en 20-

22. 

 Artikelnummer: 19840 Prijs: 7,75 

Geldig zolang onze voorraad strekt! 

 

Haakse Inbus- en torxsleutelset, 18-delig. Greeneline. 
Mat verchroomde haakse Inbus- en torxsleutels in 2 handige kunststof houders. De set 

bestaat uit 9 Inbussleutels met aan de lange kant een kogelkop, maat 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 

6 - 8 en 10 mm en 9 torxsleutels, maat T10 - T15 -T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 en T50. 

 Artikelnummer: 18170 Prijs: 9,25 
 

Druk- en zetfouten voorbehouden. Prijzen onder voorbehoud en zolang de voorraad strekt. 



 

Verstelbare moersleutels, set 3-delig. Greenline. 
3 Moersleutels, 6 - 8 en 10" van hoogwaardig matverchroomd staal. Ergonomisch gevormde 

antislipgreep, speciaal gefreesde en geharde rol en bek met schaalverdeling in inch en mm. 

Bereik max. 20, 25 en 30 mm. 

  Artikelnummer: 19880 Prijs: 11,45 

 

Momentsleutel, 1/2", 42 - 210 Nm. Greenline. 
Momentsleutel met 1/2" aandrijfvierkant, bereik van 42 tot 210 Nm. Het ingestelde draaimoment is 

door het zichtvenster duidelijk afleesbaar, de vergrendeling in de handgreep voorkomt onbedoeld 

wijzigen van de instelling tijdens de werkzaamheden. Wordt geleverd in stevige bewaarcassette, 

fabrieksgarantie 10 jaar. 

  

Artikelnummer: 18145Prijs: 53,10 

 

Digitale momentsleutel, 1/2", 20 - 200 Nm. Greenline. 
Digitale momentsleutel met 1/2" aandrijfvierkant, bereik 20 - 200 Nm. Weergave op duidelijk 

afleesbaar LCD scherm, naar keuze in Nm, in-lb, ft-lb en kg-m. Wordt geleverd in kunststof cassette, 

inclusief 4 AAA batterijen. Fabrieksgarantie 10 jaar. Ook leverbaar in 3/8", 17 - 170 Nm, art.nr. 18141. 

  

Artikelnummer: 18142 Prijs: 103,65 
 

 

 

 

 
Druk- en zetfouten voorbehouden. Prijzen onder voorbehoud en zolang de voorraad strekt. 

 



 

Momentsleutel, 1/4", 5 - 24 Nm.  
Momentsleutel, matverchroomd, 1/4" aandrijfvierkant, bereik 5 - 25 Nm, met omschakelpal, 

fixatieschroef en automatische afslag met kliksignaal. Wordt in kunststof bewaarcassette 

geleverd. 

 Artikelnummer: 18960 Prijs: 33,05 

 

Tangenset, 4-delig. Greenline. 
Tangen gemaakt van zwartgepolijst werktuigstaal, met 2-componenten grepen en afglijdbeveiliging 

voor optimale veiligheid. Combinatietang 7", rechte telefoontang 6", zijsnijtang 6", en doorgestoken 

waterpomptang 10". 

  Artikelnummer: 10997 Prijs: 15,25 

 

Green Line gereedschapsets. 

Leverbaar in verschillende uitvoeringen, 10 jaar fabrieksgarantie en een goede 

prijs-kwaliteitverhouding! 

 
 
Druk- en zetfouten voorbehouden. Prijzen onder voorbehoud en zolang de voorraad strekt. 



 

Gereedschapset, 24-delig in luxe aluminium koffer. 
Klein, compact en handzaam, geschikt voor thuis en onderweg. Diverse schroevendraaiers, 

spanningzoeker, waterpomptang, combinatietang, verstelbare moersleutel, inbussleutels, 

rolbandmaat en bankhamer overzichtelijk in een aluminium koffer. 

   
Artikelnummer: 29024 Prijs: 32,45 

 

Gereedschapkoffer, 108-delig. 
Robuuste aluminium gereedschapkoffer, gevuld met 108-delige set Green Line 

kwaliteitsgereedschap, voor professional en hobbyist. Combinatie-, zijknip-, telefoon-, 

kabelschoen- en waterpomptang, hobbymes met reservemessen, werkplaatsvijl, 

rolbandmaat, bankhamer, zaag met reservebladen, precisie- en 

werkplaatsschroevendraaiers in sleuf en PH kruiskop, spanningzoeker, stiftsleutels, 

steeksleutels, 3/8" ratel met doppen en verleningen, schroevendraaiergreep en 30 bits met 

adapter in bewaarbox. 

   

Artikelnummer: 29075 Prijs: 122,70 

 

 

 
Druk- en zetfouten voorbehouden. Prijzen onder voorbehoud en zolang de voorraad strekt. 



 

Gereedschaptrolley, 159-delig. 
Aluminium gereedschaptrolley, met 159-delige set Green Line kwaliteitsgereedschap, voor 

professional en fanatieke klusser. Diverse tangen, torpedowaterpas, schuifmaat, 

rolbandmaat, ringsteeksleutels, stiftsleutels, verstelbare moersleutel, spanningzoeker, 

werkplaats- en precisieschroevendraaiers, werkplaatsvijl, beitels, doorslagen, pendrijver, 

hobbymes met reservemessen, multi purpose werkplaatsschaar, beugelzaag met 

reservebladen, bankhamer en 2 ratels (1/4" en 1/2" aansluiting) met een uitgebreid 

assortiment doppen, bits, etc. 

   
 

Artikelnummer: 29077 Prijs: 198,95 

 

Werklamp, inclusief 3 spaarlampen. Actieline. 
Energiezuinige werklamp, kantelbaar, met 3 spaarlampen, in 3 standen schakelbaar. 2 

Stopcontacten (230 V~ / 16A, spatwaterdicht), 2-meter lang snoer met snoerklem en stevig 

metalen frame met softgrip greep. Wordt inclusief spaarlampen geleverd (2 x18 Watt, 1 x 24 

Watt). Geschikt voor standaard spaarlampen met E27 fitting. Hoge lichtopbrengst, bij een 

laag energieverbruik! 

   
 

Artikelnummer: 30680 Prijs: 43,40 

 

Druk- en zetfouten voorbehouden. Prijzen onder voorbehoud en zolang de voorraad strekt. 



 

LED verlichting 
Energiezuinig, zeer duurzaam, milieuvriendelijk en extreem lange levensduur! 

LED looplamp met 24 heldere leds. 

   Artikelnummer: 30647 Prijs: 4,75 

Bij afname van 3 of meer Prijs:4,40 

 

 LED lamp met 24 heldere leds en 3 leds in de kop. 
Spatwaterdicht en door krachtige magneet en geïntegreerde ophanghaak overal inzetbaar. 

Werkt op 3 1,5 Volt batterijen (niet inbegrepen). Los leverbaar, wordt bij 12 stuks in 

verkoopdisplay geleverd. 

  Artikelnummer: 30646 Prijs: 3,15 

Bij afname van 3 of meer Prijs:2,90 

 

LED lamp met 24 heldere leds. 

   
 

Artikelnummer: 30645 Prijs: 2,50 Bij afname van 3 of meer Prijs:2,30 

 

Druk- en zetfouten voorbehouden. Prijzen onder voorbehoud en zolang de voorraad strekt. 

 

 



 

Oplaadbare LED looplamp, 12 en 230 Volt. Vernieuwd model! 
Staafverlichting met 27 heldere leds en puntverlichting met 9 leds, oplaadbaar met 230 Volt 

lichtnetadapter of 12 Volt sigaretten aanstekerplug, krachtige 7,2 Volt Ni-MH accu, draaibare 

ophanghaak en verschuifbare bevestigingsmagneet. De lamp is stootvast en spatwaterdicht. 

  
Artikelnummer: 30639 Prijs: 20,25 
 

LED/UV zaklamp. 
Multifunctionele 3 in 1 LED zaklamp, UV bankbiljettentester en laserpointer. Zaklamp met 10 

heldere leds (bereik 15 meter, ca. 5 branduren), 5 UV leds voor controle van bankbiljetten, 

documenten, etc. en een krachtige LED laiserpointer in een aluminium behuizing met 

polsband. Werkt op 3 1,5 Volt AAA batterijen (niet inbegrepen). 

    
Artikelnummer: 30665 Prijs: 4,80 

 

Outdoor Flashlight. 
Multifunctionele dynamo zak-, en fietslamp met 3 heldere leds. Opladen d.m.v. hendel, 1 

minuut draaien is goed voor ca. 90 minuten licht. Wordt geleverd met bevestigingsbeugel 

voor de fiets en magnetische klem. 

  

Artikelnumme r: 15549 Prijs: 7,35 Op = op! 

 

 
Druk- en zetfouten voorbehouden. Prijzen onder voorbehoud en zolang de voorraad strekt. 

 



 

Oplaadbare LED looplamp. 
Oplaadbare LED looplamp met 30 heldere leds, antislip greep en verstelbare ophanghaak. 

Ca. 4 - 5 branduren. Wordt geleverd inclusief acculader, 230 Volt adapter en 12 Volt plug. 

 Artikelnummer: 15569 Prijs: 28,70 Op = op! 

 

Krachtige combitool, incl. accessoires. 
Combitool, 135 Watt met flexibele as en 50-delige set accessoires. Klein en compact, maar 

krachtig. Graveren, boren, slijpen, schuren en polijsten. Traploze toerentalinstelling van 8000 

tot 30000 rpm¹. Wordt geleverd in kunststof bewaarkoffer. 

  Artikelnummer: 92577 Prijs: 22,70 

 

Accessoireset combitool. 
Accessoires voor combitool en mini drill, set 200-delig, overzichtelijk verpakt in houten 

bewaardoos, met o.a. hulpstukken voor het slijpen, afbramen, polijsten, graveren, boren, 

poetsen en frezen van hout, metaal, porselein, steen, etc. 

 Artikelnummer: 92568 Prijs: 13,10 
 

 
Druk- en zetfouten voorbehouden. Prijzen onder voorbehoud en zolang de voorraad strekt. 

 

 



 

Uitgebreide luchtdrukset in bewaarkoffer. 
Slagmoersleutel 1/2" aandrijfvierkant, breekhamer met regelbare slagkracht, haakse 

schroevendraaier en stiftslijper met regelbaar toerental. Wordt geleverd met 

slagmoerdoppen, diverse beitels, keramische slijpstiften, adapters, montagesleutels, 

inbussleutel, snelkoppeling, bevestigingsveer voor de breekhamer en olieflacon. 

 Artikelnummer: 15033 Prijs: 93,30 

 

Krachtige pneumatische slagmoersleutel, 1/2" aansluiting. 
Links- en rechtsdraaiende loop en regelbare slagkrachtinstelling, werkdruk 6 - 8 bar, 

luchtverbruik 113 l/min, slang Ø 10 mm, draaimoment tot 320 Nm. Wordt in kunststof koffer 

geleverd inclusief 10 slagmoerdoppen (9 - 27 mm), verlenging (120 mm), snelkoppeling, 

olieflacon en inbussleutel. 

 Artikelnummer: 1503 Prijs: 43,25 

 

Pneumatische hak- en breekhamerset. 
Pneumatische hak- en breekhamer, 3000 slagen p/min¹, werkdruk 6 - 7 bar, luchtverbruik 

160 l/min,  met 10 mm zeskant beitelopname en instelbare slagkracht. Wordt in kunststof 

bewaarkoffer geleverd, inclusief 5-delige beitelset (punt-, vlak- en 3 hoekbeitels). 

 Artikelnummer: 1513 Prijs: 25,15 
Druk- en zetfouten voorbehouden. Prijzen onder voorbehoud en zolang de voorraad strekt. 



 

Pneumatisch spijkerpistool. 
Werkdruk 4 - 8 bar, luchtverbruik 0,6 l/slag, schiet spijkers en nagels van 15 tot 50 mm, 

capaciteit magazijn 100 nagels/spijkers. Wordt geleverd met startvoorraad spijkers (500 

stuks, 30 mm lang), aansluitnippel, reserve stoter, dichting, 2 inbussleutels en olieflacon. 

Spijkers (set, 3 x 200 stuks, 20 - 35 en 50 mm) zijn leverbaar, art. nr. 15351. 

Artikelnummer: 15350 Prijs: 29,05 Op = op! 

 

Slagschroevendraaier met bits in cassette. 
Solide slagschroevendraaier, 1/2" in metalen cassette met 4 bits (PH2 en 3, sleuf 8 en 10 

mm). De bijgeleverde bits zijn na te bestellen (set, art.nr. 179/EB). 

 Artikelnummer: 179 Prijs: 6,50 

 

Assteunen, set 2-delig, 3 ton. 
Set van 2 professionele assteunen, TÜV en GS gekeurd, zware massieve uitvoering, 

draagvermogen 3.000 kg, 10-voudig in hoogte verstelbaar van 285 tot 420 mm.   

Artikelnummer: 005/T Prijs: 27,95 per set van 2 assteunen. 

 

 

Druk- en zetfouten voorbehouden. Prijzen onder voorbehoud en zolang de voorraad strekt. 

 

 

 



 

HSS Spiraalborenset, geslepen 170-delig. 
170-Delige HSS spiraalboren, geslepen, voor staal, gietstaal, getemperd gietijzer, 

machinegietijzer, etc., in metalen koffer met gescheiden compartimenten voor het op maat 

gesorteerd houden van de boren. 10 X Ø 1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 5,5 - 

6,0 - 6,5 - 7,0 - 7,5 en 8,0 mm en 5 X Ø 8,5 - 9,0 - 9,5 en 10 mm. Geslepen spiraalboren 

(t/m/ Ø 13 mm) zijn in sets van 5 of 10 stuks (afhankelijk van de maat) leverbaar. 

 Artikelnummer: H02547 Prijs: 68,25 Op = op! 

 

Borenset 16-delig, voor steen, hout, kunststof en metaal in houten 

kist. 
5 x Steenboor (Ø 4 - 5 - 6 - 8 en 10 mm), 5 x houtboor (Ø 4 - 5 - 6 - 8 en 10 mm), 5 x 

HSS/TiN spiraalboor (Ø 4 - 5 - 6 - 8 en 10 mm) en 1 x HSS/TiN freesboor (Ø 6,35 mm). 

 Artikelnummer: U20106 Prijs: 3,40 Op = op! 

 

Magneetlijst. 
Gereedschap, messen en andere metalen voorwerpen altijd binnen handbereik met deze 

magneetlijst. Geschikt voor werkplaats, hobbyruimte, keuken, werkkamer, kantoor, etc. 

Lengte 50 cm, eenvoudig te bevestigen, wordt inclusief bevestigingsmateriaal geleverd. 

  

 Artikelnummer: 497 Prijs: 4,85 

 
Druk- en zetfouten voorbehouden. Prijzen onder voorbehoud en zolang de voorraad strekt. 



 

Transportwagen, 300 kg. 
Solide transportwagen, belastbaar tot 300 kg. Kogelgelagerde wielen (2 zwenk- en 2 

bokwielen), opklapbare duwbeugel (hoogte 89 cm, ingeklapt slechts 28 cm), groot 

laadplateau (91 x 61 cm) met antislip blad en rondomlopende stootrand. Onmisbaar op 

kantoor, thuis, in het magazijn en de werkplaats. 

  Artikelnummer: 00930 Prijs: 62,05 

 

Transportwagen, 150 kg. 
Handzame transportwagen, belastbaar tot 150 kg. Kogelgelagerde wielen (2 zwenk- en 2 

bokwielen), laadplateau (72 x 47 cm) met antislip blad en opklapbare duwbeugel. Zeer 

geschikt voor transportklussen, thuis, op kantoor of werkplaats. 

Artikelnummer: 096/T/120 Prijs: 30,85 

 

Aluminium steekwagen, inklapbaar, 90 kg. 
Solide steekwagen met licht, inschuifbaar aluminium frame (van 74 tot 110 cm), opklapbaar plateau 

(35,5 x 25 cm) van stevig plaatstaal en massief rubberen wielen. Belastbaar tot 90 kg. 

 Artikelnummer: 099/T Prijs: 34,40 

 
Druk- en zetfouten voorbehouden. Prijzen onder voorbehoud en zolang de voorraad strekt. 



 

Opklapbare steekwagen, aluminium, draagvermogen 60 kg. 
Solide aluminium frame, opklapbaar draagplateau, neemt opgeklapt weinig ruimte in beslag 

(63 x 38 cm).Onmisbaar in iedere kofferbak maar ook geschikt voor thuis en op de 

werkvloer. 

 Artikelnummer: 006217 Prijs: 29,00 

 

 

Geldigheid van de  actie is t/m 31 oktober2011. 

Voor alle artikelen geldt; 
- Prijzen in Euro inclusief BTW. 

- Exclusief verzendkosten.( tot orderbedrag € 150,00 transportkosten € 6,75 , daarboven 

franco levering in Nederland.) 

- Goederen met exceptionele gewichten en/of afmetingen worden geleverd tegen betaling 

van de transportkosten. 

 

HYDROFLOW  DE DOORBRAAK OP HET GEBIED VAN WATERONTHARDING! 

 De HS 38 290,00 Euro incl. btw,  Ex. verzendkosten of montage. 

 

 
Druk- en zetfouten voorbehouden. Prijzen onder voorbehoud en zolang de voorraad strekt. 
      
 

 



 

 De S38 van 520,00 Euro incl.btw, Ex. verzendkosten of montage. 

Voor meer informatie kijk op onze website, tabblad contact en klik op de link water besparen. Of neem direct 

contact met ons op.  

Montage binnen een straal van 20 km vanaf Zutphen 50,00 euro ex.btw. Montage buiten een straal van 20 km 

vanaf Zutphen 50,00 euro ex. Btw + 0,60 per/km vv. 

Voorwaarden voor montage: 230 volt stopcontact binnen 1,5 m van de montage plaats en de montageplaats 

moet vrijtoegangkelijk zijn. 

 

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de 

METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van 

de rechtbank Rotterdam. U kunt de voorwaarden downloaden van onze website en op verzoek 

sturen wij u een hiervan een exemplaar per post. 

 

Dolphin Technical Group BV levert gereedschappen van diverse leveranciers o.a. Gedore, TengTools, 

Bruder  Mannesmann, Facom, Bacho, SONIC en Stahlwille. 

Elektrische gereedschappen van o.a. Metabo, Bruder Mannesmann, Hitachi, Bosch, AEG, MAKITA. 

Verder leveren wij lagers (alle merken), lagerhuizen, lagertoebehoren en speciale montage- en 

demontage gereedschappen, kettingen en kettingwielen, pneumatiek onderdelen van verschillende 

fabrikanten, riemen en riemschijven, systeemprofielen, afdichtingen, koppelingen, transportwielen 

van Tente, lasapparatuur, hydraulisch gereedschap van Enerpac en Powertool, Hijswerktuigen Yale, 

diverse merken meetgereedschappen. 

Uiteraard is het bovengenoemde slechts een deel van ons leveringsprogramma. 

Want ook op het gebied van waterontharding verkopen wij een uniek product, dat zich al wereldwijd 

bewezen heeft in zowel de zakelijke als op de private markt. 

Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact met ons en ontdek wat wij voor u kunnen 

betekenen. 

Vaste klanten actie 2011: 

In 2011 geven wij iedere klant die bij ons producten koopt waardepunten. 

Deze waardepunten kunt bij elkaar sparen en inwisselen voor Brüder Mannesmann 

artikelen naar keuze. Het saldo van uw waardepunten zal door ons op de rekening worden 

vermeld. Voor iedere € 10,00 (Afhankelijk van productgroep, zie voorwaarden.) die u bij 

ons besteed geven wij 1 waardepunt ter waarde van € 0,50. Het gespaarde saldo aan 

waardepunten kunt u op ieder gewenst moment inleveren tot 28 februari 2012. 
 

 

 

Druk- en zetfouten voorbehouden. Prijzen onder voorbehoud en zolang de voorraad strekt. 



 

 

Voorwaarden actie 2011. 

Toekenning waardepunten per productgroep: 

Gereedschappen; elke € 10,00 = 1 punt 

SONIC gereedschappen elke € 30,00 = 1 punt 

Aandrijf componenten(lagers, tandwielen,snaren, transportwielen enz.); elke € 50,00 = 1 punt 

Pneumatiek-, hydrauliek- componenten; elke € 100,00 = 1,5 punt 

Hijswerktuigen; elke € 100,00 = 2 punten 

Lasapparatuur en benodigdheden; elke € 100,00  = 1,5 punt 

Persoonlijke beschermingsmiddelen; elke € 50,00 = 2 punten 

Systeemprofielen en componenten; elke € 100,00 = 2 punten 

Overige artikelen; elke € 25,00 = 1 punt 

 

Bijzonderheden: 

Waardepunten worden niet toegekend wanneer er sprake is van een speciale prijs afspraak of op artikelen die 

op verzoek van de klant specifiek voor de klant worden aangemaakt. 

Waardepunten worden niet toegekend voor transportkosten en/of bewerkingen van producten. 

Waardepunten worden toegekend op de prijs ex. btw. 

Druk- en zetfouten voorbehouden. Prijzen onder voorbehoud en zolang de voorraad strekt. 

Medewerkers van alle bedrijven die onder de Hendriksen Corporate Holding vallen, zijn van deelname aan de 

actie uitgesloten. 

Waardepunten zijn niet overdraagbaar. 

 

De waardepunten verzameld in 2011 zijn geldig tot 1 maart 2012, daarna kunnen geen rechten meer worden 

ontleend. De waarde punten kunnen worden ingewisseld voor artikelen van Brüder Mannesmann tegen de op 

dat moment geldende prijs incl. btw. 

De waardepunten kunnen niet worden ingewisseld voor artikelen die op het moment van inwisselen in een 

aanbieding  zijn. 

De waardepunten kunnen ingewisseld worden nadat alle openstaande facturen zijn voldaan. 

Dolphin Technical Group BV behoud het recht om de actie voorwaarden gedurende 2011 te veranderen. 

 

Bij Dolphin Technical Group BV en Dolphin Technical Advices BV bent u op het juiste adres 

voor een compleet pakket aan producten en diensten.. 

Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. 

Tel. 0575-503121 

Fax 0575-503771 

E-mail Info@dolphin-ta.com 

WEBSITE www.dolphin-ta.com 

Dolphin is 24 uur per dag zeven dagen per week bereikbaar!Uw 

juiste partner als het gaat betrouwbaarheid en klantgerichte 

service! 

Druk- en zetfouten voorbehouden. Prijzen onder voorbehoud en zolang de voorraad strekt. 

mailto:Info@dolphin-ta.com
http://www.dolphin-ta.com/

