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TOPROCK-BLUETOOTH- 
PLAYER SYS3 BT20 M 137 

Let op! Alleen bluetooth!

• Bluetooth-standaard: v5.0, bereik 
50 m
• Luidsprekers 20 W
• 4 luidsprekers
• Geïntegreerde accu
• USB-uitgang: 5 - 1 V / A
• 2.8 kg”

9367931

BOUWRADIO 10,8-18V 
DAB DMR115

• Bluetooth,FM, DAB+ 
• Aux aansluiting
• RDS
• accuspanning 10,8 V - 18,0 V
• Luidsprekers 10 W - 25 W
• USB-poort tbv laden ext. app.
• 5.5 kg

7455533

A A N G E N A A M  W E R K E N

€185,26

€169,-

€225,-

€184,95

“DAT KLINKT ALS MUZIEK IN DE OREN”

SCAN DE QR-CODE OM HET 
ARTIKEL TE BEKIJKEN IN DE 

WEBSHOPNIEU
W

https://webshop.vdbt.nl/speaker-bluetooth-in-systainer-bt20-m137
https://webshop.vdbt.nl/radio-bouwradio-10-8-18v-dab-dmr115?search=7455533
https://webshop.vdbt.nl/


“Controle over de voorraad met de 
voorraadmachine”

Voorraad is een belangrijk aspect binnen een organisatie. Met de juiste hoeveelheid voorraad 
voorkom je het misgrijpen op artikelen. Een oplossing is het plaatsen van een voorraadmachine op 
de werkplek, in combinatie met een centraal registratiesysteem. Jeroen van Dijk vertelt waarom de 

voorraadmachine de oplossing is om controle te krijgen over de voorraad. 
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€18,69

€10,50
€11,36

€10,-

€3,94

€1,95

€37,82

€15,-

REMMENREINIGER

TOTAL POWER GREASE VET NEW AIL PURPOSE FOAM CLEANER REINIGER

752470

62089
61753

Wat is een voorraadmachine? 
“Een voorraadmachine is een goede oplossing voor het 
uitgeven van verbruiksartikelen op de werkvloer. Elke 
medewerker krijgt een persoonlijke ID-tag, die gelezen 
wordt wanneer iemand een product uit de machine 
wil halen. Deze registratie is nodig om verschillende 
overzichten te creëren. Hiermee krijgt de klant  inzicht 
in het verbruik van producten per project of per 
werknemer”  

Hoe voorkom je hiermee het misgrijpen op artikelen? 
“Dit gaat heel eenvoudig. Alle voorraadmachines 
worden via een netwerk gekoppeld aan een centraal 
registratiesysteem. Dit systeem geeft een seintje bij 
de minimale voorraad van een artikel. De artikelen die 
in een voorraadmachine moeten, liggen op voorraad 
in ons magazijn. Na melding vullen we het artikel aan. 
Hiermee voorkomen we dat de klant misgrijpt op een 
artikel en het proces stil komt te liggen” 

“Hiermee voorkomen we dat de klant 
misgrijpt op een artikel” 

Past een hele voorraad in een voorraadmachine? 
“Iedere organisatie, of zelfs afdeling heeft andere 
wensen betreffende de voorraad. Veel is mogelijk, 
zo hebben we verschillende type machines en 
uitbreidingsmodules. Dit houdt in dat meerdere 
voorraadmachines aan elkaar gekoppeld kunnen 
worden. Op deze manier kunnen we altijd tot een 
passende oplossing komen. Alle voorraadmachines 
maken gebruik van het innovatieve en gepatenteerde 
EasyFlex uitgiftesysteem. Dit systeem wordt 
gekenmerkt door het gebruik van aanpasbare motoren,

waarmee de voorraadmachines geconfi gureerd 
kunnen worden naar de eigenschappen van vrijwel 
alle soorten artikelen. Zo kunnen bijvoorbeeld doosjes, 
fl essen, spuitbussen, zakjes, handschoenen, brillen of 
mondkapjes probleemloos worden uitgegeven.  

Hoe haal je een artikel uit de voorraadmachine? 
“Wanneer een medewerker een bepaald product 
uit de automaat nodig heeft, dient deze zich vooraf 
te identifi ceren. Dit kan door middel van een ID-
tag. Indien de identifi catie wordt herkend, kan de 
medewerker het gewenste product selecteren via
het toetsenbord om de uitgifte van verbruiksartikelen 
te starten. Na de productselectie wordt er gekeken 
of het product uitgegeven mag worden. Standaard 
kan iedere medewerker alle producten selecteren. 
Daarnaast is het mogelijk om afdelingsrestricties 
of verbruikslimieten in te stellen. Indien er binnen 
een organisatie al gebruik wordt gemaakt van tags 
of pasjes, kunnen deze ook gebruikt worden voor 
identifi catie bij onze voorraadmachines.” 

“De mogelijkheden zijn eindeloos als je in 
oplossingen denkt”

Beschadigen er wel eens artikelen bij de uitgifte? 
“We hebben tot nu toe nog niet meegemaakt dat een 
artikel daadwerkelijk beschadigd is door toedoen van 
de machine. We hebben ook voorraadmachines met 
lift. Deze lift haalt als het ware het artikel op in de 
machine. Dit verkleint de kans op beschadigingen.” 

 Wat is het grootste voordeel van een 
voorraadmachine? 
“Weten waar je aan toe bent. Deze service is erop 
gericht om kosten en tijd te besparen. Daarnaast 
staat gemak voorop. In onze showroom staat 
een voorraadmachine. Hiermee kunnen we een 
demonstratie geven aan de klant. Op deze manier 
kan de klant ervaren hoe het uitgifteproces op de 
werkvloer verloopt. Bij interesse kan men contact met 
ons opnemen. We maken dan een afspraak om te 
kijken wat we kunnen betekenen. De mogelijkheden 
zijn eindeloos als je in oplossingen denkt.” 

JEROEN 
VAN DIJK
DIRECTEUR

PER STUK

PER DOOS 12 STUKS

Zuurvrij, bestand tegen koud en heet water en 
zwakke zuren. Groot temperatuurbereik
-20 C tot +160 C . Inhoud 500 ml

Remmenreiniger met hoog oplossend vermogen. Remmenreiniger laat geen residu 
achter, is niet geleidend en niet corrosief. Inhoud 500 ML.

Toepassing in spuitbus –snel droog resultaat en 
zuinig in gebruik. Inhoud: 500 ML

62089
https://webshop.vdbt.nl/61753-new-ail-purpose-foam-cleaner-reiniger-500-ml?search=61753
https://webshop.vdbt.nl/remmenreiniger-motip-500-ml-spuitbus-stuk?search=752470
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WERKPLAATS

KOLOMBOORMACHINE

BANKSCHROEF

GEREEDSCHAPPEN

machines

€126,-

€89,-

€329,-

€275,-

€231,70

€170,-

€481,73

€629,95

€167,80

€125,-

€429,-

€309,95

€318,20

€225,-

€345,30

€260,-

€369,-

€359,-
€ 219,-

€174,95

VERRIJDBARE WERKBANK WERKBANK
BL200 2000 X 750MM *645-1000

SLIJPMACHINE 
TECTO WS-611 

66387 65111

RINGSLEUTELSET
6-22MM 8-DLG

RINGRATEL STEEKSLEUTELSET
12DL UD-PROFIEL 7 R 012

RINGRATEL STEEKSLEUTELSET
5DLG UD-PROFIEL 7 R 005

RINGSTEEKSLEUTELSET 
8-DLG. 8-19 MM 1 B 080

2059209 3488801 3088454 156296
€258,50
€140,-

€40,10
€25,-

€109,90
€60,-

€88,70
€47,50

€1709,-

€950,-

€1633,-

€940,-

7 LADEN, 985X1100X550 MM 1504 0511, 331313

6 LADEN, 985X1250X550 MM 1504 0321, 2058993 

CH 10 (230V)  35010, 805855

VAST MODEL  100 MM, 101215

VAST MODEL  120 MM, 101216

VAST MODEL  140 MM, 101217

VAST MODEL  160 MM, 101218

VAST MODEL  180 MM, 101219

CH 16 N (230V)  35015, 752718

CH 18 F (230V) 35020, 752721

• Economische instapreeks
• Hoogte instelling van de werktafel    
  door middel van een tandheugel
• Voorzien van boordiepte aanslag
• Machines zijn voorzien van 
  noodstop  
  en nulspanningsschakelaar
• Onderbreking van de voeding bij 
  openen van de riemenkast, weg
  draaien van boorkopbeveliging
• Massieve bodemplaat met 
  T-groeven
• Inclusief snelspanboorhouder 
  0-13 mm

· Uit gesmeed staal met vaste  
  bekken
· Aangesmede pijpenklem
· Beschermde spindel

Betrouwbare en fl exibele werktafel. 
Lengte 2000mm, breedte 750mm, 
hoogte 645-1000mm (verstelbare 
poten), draagvermogen 500kg. 
Uitbreidingsmogelijkheden: Laden-
blokken en wielen.

Spanning 230V, vermogen 450W, 
toerental 2850, schakelaar met nood-
stop, voorzien van CE keurmerk.

€179,-

€145,-

€89.95

€67,50

€239,-

€195,-

€224,95

€169,50

MAKITA HAAKSE SLIJPER
18V 125 MM DGA504ZJ

BOSCH HAAKSE SLIJPER
GWS 880 + 2 DIAMANTZAAGBLADEN

MAKITA SLAGMOERSLEUTEL
18V DTW300ZJ

BOSCH RECHTE SLIJPMACHINE 
GGS 28 C, KICKBACK STOP, 2X STEEKSLEUTEL SW 19 

4840130

6845315

9418726

2805971

• Lichte, maar sterke 125 mm accuslijper 
• Overbelastingsbeveiliging.
• Behuizing beschermd tegen stof en vocht door uniek 
  ontwerp 
• Smalle en ergonomische handgreep 
• Automatic torque Drive Technology (ADT)
• Active Feedback sensing Technology (AFT) 
• Voorzien van soft start en heropstartbeveiliging.
• Zonder accu’s en lader, in Mbox, met vastzetschakelaar

• Nominaal opgenomen vermogen 880 W
• Onbelast toerental 11.000 min-1
• Schroefdraad van slijpas M 14
• Hoofdhandgreep Recht
• Schijfdiameter 125 mm
• Gewicht 1,9 kg
• Schakelaar 2-weg
• Nu met 2 gratis Bosch diamantschijven

• 4 instelbare toerentallen 
• ½”” vierkant aansluiting met frictiering en gat voor borgpen.
• 3 bout-standen
• Auto stop modus bij achteruit draaien
• Variabele toerenregeling in de schakelaar.
• Maximaal-toerentalfunctie
• Digitaal instelbaar
• Zeer compact 
• Duurzaam; beveiliging tegen overbelasting, oververhitting 
   en diepontlading van de accu.
• Maximaal 330 Nm sterk.

• Onbelast toerental 10.000 – 28.000 min-1
• Gereedschapsopname Spantang tot 8 mm
• Nominaal opgenomen vermogen 650 W
• Afgiftecapaciteit 380 W
• Ashals-Ø 43 mm
• Gewicht 1,4 kg
• Max. spantang-Ø 8 mm mm
• Max. slijpschijf-Ø 50 mm
• Sleutelvlak spanmoer 19 mm²
• Sleutelvlak slijpspil 19 mm²

VANAF

€89,-

VANAF

€275,-

https://webshop.vdbt.nl/101215-bankschroef-vast-model-100-mm?search=101215
https://webshop.vdbt.nl/805855-kolomboormachine-ch-10-230v-35010
https://webshop.vdbt.nl/331313-verrijdbare-werkbank-1504-0511
https://webshop.vdbt.nl/werkbank-bl200-2000-x-750-mm-645-1000?search=66387
https://webshop.vdbt.nl/65111-slijpmachine-tecto-ws-611?search=65111
https://webshop.vdbt.nl/2059209-ringsleutelset?search=2059209
https://webshop.vdbt.nl/3488801-ring-steeksleutelset-2005ct2-7?search=3488801
https://webshop.vdbt.nl/3088454-ringsteekratelset-7r-5-2297434?search=3088454
https://webshop.vdbt.nl/156296-ringsteeksleutelset-1-b-080
https://webshop.vdbt.nl/4840130-18-v-haakse-slijper-125-mm-dga504zj?search=4840130
https://webshop.vdbt.nl/18v-slagmoersleutel-makita-dtw300zj
https://webshop.vdbt.nl/slijpmachine-haaks-gws-880-2x-diamantschijven?search=6845315
https://webshop.vdbt.nl/2805971-slijpmachine-recht-ggs-28c-0601220000?search=2805971
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€36,95

€32,50

€56,56

€25,50

€119,-

€97,50

€30,53

€15,95

€529,-

€430,-

€24,95

€14,95

BESTRON TAFELVENTILTOR
KORF O45CM, ZWART, 45W

VERBANDTROMMEL BHV

MAKITA VENTILATOR DCF300Z
14,4 V / 18 V , DCF300Z

MAKITA VRIES- /KOELBO
MET VERWARMFUNCTIE DCW180Z

VERBANDTROMMEL B MET WANDHOUDER BLUSDEKEN 

7282603

6726583

4979764 9860698

6726584 6726585

EHBO

U I T G E L I C H T  P R O D U C T

WORKWEAR
BEDRUKKEN MOGELIJK

Vraag naar onze verkoper Sander voor meer
informatie en de voorwaarden

VERKOELING 

€23,05
€17,95

€7,95
€6,75

€60,47
€49,95

€32,-
€25,90

TRICORP T-SHIRT UV BLOCK COOLDRY LANGEMOUW

MICROGARD COOL VEST

BATA WERKSOK COOL

MASCOT T-SHIRT VOCHTAFDRIJVEND

KLEUREN

MATEN:
XS T/M 4XL

Het Cooldry materiaal is vochtregulerend 
en zorgt er tevens voor dat het ademend 
vermogen optimaal blijft. 
Materiaal: 50% vervaardigd uit Cooldry 
en voor 50% uit Polyester. UV-block van 
UPF40+

KLEUREN

MATEN:
XS T/M 4XL

Vochtregulerend. Sneldrogend. Antibacterieel. 
Moderne, comfortabele pasvorm met een 
optimale bewegingsvrijheid. Verstevigde boord. 
Tricot aan de hals.

MATEN:
ONE SIZE

Gemaakt met de Outlast technologie. 
Brengt uw temperatuur in
evenwicht door het gebruik van 
gepatenteerde Thermocules die 
hitte absorbeert en excessieve hitte 
opslaat. Klittenbandsluiting, 
wassen tot 60°C, universele maat.

MATEN:
35-38, 39-42, 43-46, 47-50

Werksok met Pro-Cool polyester, met 
een comfortabele badstofzool.Drijft 
transpiratie af naar de buitenkant 
van de stof. Materiaal: 1% Lycra 
elastaan, 2% zilver garen, 19% polya-
mide, 78% PRO-COOLS. In de maten 
35 t/m 50

  6069439 

5194864

3862249

6465732

• Korf diameter ca. 45 cm, 
• Uitgerust met een hoogwaardig 
kopergewikkelde motor
• Zwenkfunctie van 75°, verticaal 
verstelbare korf
• Krachtige aërodynamische 
ventilatorbladen 
• 3 standen snelheidsschakelaar

De BHV-trommel (2,5 kg /33x23x13 
cm) is goedgekeurd door het 
Oranje Kruis, voldoet aan de nieuwe 
richtlijnen van 2016. Geleverd met 
het unieke goedkeuringsnummer 
VD 73-42. 

De verbandtrommel B (800 
gram/27x18x18 cm) met kunstof 
wandhouder. Geschikt voor voertui-
gen, binnenvaart, thuis en op de zaak.

Glasfi ber blusdeken (1,5 kg /120x180 
cm) is conform de richtlijnen van het 
Ministerie van Volksgezondheid. Te 
gebruiken tot 500 graden Celsius.

Grote ventilator, werkt op LXT 14,4 
V en 18 V accu’s én op netstroom 
dankzij meegeleverde adapter.

• 3 instelbare windsnelheden 
• Inschakelbare zwenkfunctie, 45° 
links en rechts
• Kantelbaar, 30 graden naar 
beneden, 45 naar boven
• Timer functie
• Handvat
   
  
Zonder accu’s en lader, in doos

De DCW180 is de eerste vries- /
koelbox met verwarmfunctie in het 
Makita assortiment. 

De temperatuur is in te stellen op 
-18°C/ -10°C/ 0°C / 55°C/ 60°C en de 
inhoud bedraagt 20 liter. De DCW180 
werkt op één 18V LXT accu, maar er 
kunnen er twee geplaatst worden 
voor langere werking. De accu 
koelbox kan daarnaast ook gevoed 
worden door 230 V netstroom of via 
een 12 V of 24 V aansluiting. 

Daarnaast kan ook de telefoon 
opgeladen worden via de USB 
aansluiting en is er een fl esopener 
aanwezig.

EIGENSCHAPPEN
- Coolvest zorgt voor een lagere hittebelasting, koelt het 
   gehele lichaam
- Werkt op basis van verdamping, is wasbaar en 
   onbeperkt hervulbaar
- De inhoud is geschikt om te koelen tot 15ºC onder 
   omgevingstemperaturen
- Gaat tot 72 uur mee voor het hervuld dient te worden
- Vulling met normaal water, maximaal 600 ml

€121,45

€119,50

Het coolvest is comfortabel, nauwsluitend, lichtgewicht en zeer 
gebruiksvriendelijk. Voorzien van een ritssluitng. Bestaat uit 
50% nylon Jersey/50% PU aan de buitenzijde. De binnenzijde is 
van wicking polyester fl eece. Het vest 
is speciaal ontwikkeld voor optimale verkoeling tijdens 
(extreem) warme werkomstandigheden.

MATEN: XS, S, M, L, XL, XXL
7412680

7282603
https://webshop.vdbt.nl/tafel-ventilator-korf-045-cm-zwart-45w?search=7282603
https://webshop.vdbt.nl/makita-ventilator-dcf300z-14-4-v-18-v?search=4979764
https://webshop.vdbt.nl/makita-vries-koelbox-met-verwarmfunctie-dcw180z?search=9860698
https://webshop.vdbt.nl/6726583-verbandtrommel-bhv?search=6726583
https://webshop.vdbt.nl/6726584-verbandtrommel-b-met-wandhouder?search=6726584
https://webshop.vdbt.nl/6726585-blusdeken-12mtr-x-18mtr-4tecx?search=6726585
https://webshop.vdbt.nl/coolvest-industry-watergevuld-grijs-xs?search=7412680
https://webshop.vdbt.nl/microgard-cool-vest-one-size?search=5194864
https://webshop.vdbt.nl/vochtafdrijvend-t-shirt-donkermarine-xs?search=6465732
https://webshop.vdbt.nl/t-shirt-uv-block-cooldry-lange-mouw-white-xs?search=6069439
https://webshop.vdbt.nl/werksok-cool-hm-ms3-39-42
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STORE

SHOWROOM PERSOONLIJK
CONTACT

WEBSITE KENNIS VOORRAAD-
BEHEER

BEZORGDIENST REPARATIES KEURINGEN

WWW.
VDBT

.NL

OPENINGSTIJDEN:
MAANDAG T/M VRIJDAG

8:00 - 17:30

SWEELINCKSTRAAT 5
5344 AE OSS

0412 634831

M E E PA K K E R S

€19,75

€14,95
€6,16

€4,95

€3,73

€2,99

€16,35

€7,75

€7,70

DREUMEX EXPERT WIPES DREUMEX NATURAL CARE

VEILIGHEIDSBRIL TECHNO GETINT SMOKE LENSE

POWERBANK

HANDREINIGINGSDOEKJES

DOPPER

8097404 1094651

6360586

69180

2176659

69181

Dreumex Expert Wipes zijn 
sterke reinigingsdoeken met zeer 
effectieve vloeistof die zelfs de meest 
specialistische vervuilingen als 
verf, lijm, inkt en kit verwijdert van 
handen, gereedschappen en harde 
oppervlakken.

Deze verzorgende crème voor alle 
huidtypen bevordert het natuurlijke 
herstelproces van de huid. Bij 
regelmatig gebruik beschermt 
Dreumex Natural Care tegen de 
schadelijke gevolgen veroorzaakt 
door werk- en weersomstandigheden. 
Geschikt voor het gehele lichaam. 
250ML

Handig formaat reinigingsdoekjes, 
verwijdert eenvoudig niet 
uitgeharde siliconenkit, PU-schuim, 
olie, vele lijmen, verf en vet van 
handen. 80 Stuks

Elke verkochte fl es draagt bij aan 
bewustwordingscampagnes, 
educatie over plasticvrije oceanen 
en het opzetten van schoon 
drinkwater-projecten in Nepal.
Inhoud: 500ML

Veiligheidsbril bestaat uit één lens. 
Siliconen neusbrug. Antistatisch 
en anti-UV 99,9%; Anti-kras en 
anti-mist coating. Lensmarkering: 
5-3.1 D 1FT. Montuurmarkering: 
EN166: F, T.

• Powerbank 4000 mAh
• 1x powerbank
• 1x white cable 
• 1x instruction manual

Specifi caties

• Capacity: 4000 mAh
• Input: 5V-1A
• Output: USB 5V-1A
• Size: 96x44x22 mm€6,39

https://webshop.vdbt.nl/reinigingsdoekjes-dreumex-expert-wipes?search=8097404
https://webshop.vdbt.nl/1094651-handcreme-natural-care-tube-250ml?search=1094651
https://webshop.vdbt.nl/2176659-reinigingsdoekjes-80-doekjes-per-bus-4tecx
https://webshop.vdbt.nl/6360586-veiligheidsbril-techno-getint-smoke-lens?search=6360586
https://webshop.vdbt.nl/index.php?route=product/product&product_id=156688&search=69181
https://webshop.vdbt.nl/index.php?route=product/product&product_id=156689&search=69180



