
techniek

AANDRIJFTECHNIEK

ANKERWERK & 
BEVESTIGINGSMATERIALEN

BOS & TUIN

BOUWPRODUCTEN &
KLIMMATERIALEN

ELEKTRA

GEREEDSCHAPPEN

HANG & SLUITWERK

HIJSEN EN HEFFEN

IJZERWAREN

INSTALLATIETECHNIEK

KITTEN, LIJMEN & TAPES

LAS- EN SNIJTECHNIEK

MACHINES

ONDERHOUD & REINIGING

PBM’S WERKKLEDING &
VEILIGHEID

PNEUMATIEK, HYDRAULIEK & 
PROCESTECHNIEK

TRANSPORT & 
BEDRIJFSINRICHTING

VERSPANING

AC T I E S
Oktober/november
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A l l e s  vo o r s m e r e n  e n  r e i n i g e n

KLIK OP HET LINK SYMBOOL
OM HET ARTIKEL TE BEKJKEN

IN DE

WEBSHOPNIEU
W

PER DOOS À 10 KILO

PALLET 52 DOZEN
À 10 KILO

€37,64

€1.505,40

€27,50

€875,-

VAN VOOR

PER DOOS À 9 KILO

PALLET 9 DOZEN
À 10 KILO

PALLET 9 DOZEN
À 10 KILO

€22,15

€252,51

€1.036,62

€12,95

€135,-

€425,-

VAN VOOR

vanaf

€16,32

vanaf

€8,17

POETSLAPPEN WIT

POETSLAPPEN BONT

100% katoen
snel opnamevermogen 
van alle vloeistoffen

Tricot, elastisch en hebben 
een hoog 
absorptievermogen

PALLET
ACTIE

5219299 

23826

https://webshop.vdbt.nl/5219299-poetslappen-wit-tricot-doos-a-10-kilo?search=5219299
https://webshop.vdbt.nl/23826-poetslappen-bont-9kg?search=23826


“De accuvetspuit maakt elke smeerjob een stuk aangenamer”

Hoewel Robèr Snoek alweer bijna vijftien jaar product manager is bij 
Ancotech, verveelt zijn werk geen moment. Sterker nog: hij vindt het 

iedere keer weer mooi om klanten te helpen met innovatieve producten. 
Een van zijn paradepaardjes is de Lincoln 1882-E accuvetspuit. “Deze

PowerLuber levert topprestaties, zelfs in de zwaarste omstandigheden.”

Accuvetspuiten worden gebruikt voor uiteenlopende toepassingen. Alle 
machines, apparaten en voertuigen met één of meerdere smeernippels 

hebben immers periodieke smering nodig. Denk aan industriële 
apparatuur en landbouwwerktuigen, maar ook aan aanhangwagens en 

ander materieel.
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Altijd een hand tekort
Robèr vertelt met zichtbaar genoegen over vetspuiten. “We 
kennen allemaal nog de schaarvetspuit, die je met twee 
handen moest bedienen. Eigenlijk kwam je altijd één hand 
tekort, want je wilde het mondstuk recht op de smeernippel 
houden om lekkage te voorkomen. Na de schaarvetspuit
kwamen de pistoolvetspuiten, die met één hand te bedienen 
zijn: handig, maar zwaar in gebruik. Druk maar eens een paar 
honderd bar weg… De accuvetspuit voorkomt dat allemaal.”

Vijfde generatie
Specifi ek noemt Robèr de 1882-E accuvetspuit van Lincoln, 
een van oorsprong Amerikaanse fabrikant die tegenwoordig 
onder de vlag valt van SKF. “De 1882-E is alweer de vijfde 
generatie PowerLuber, waarin alle verbeteringen van de 
eerste vier generaties zijn verwerkt. We verkopen de 1882-E al
enkele jaren en krijgen ze amper terug. De kwaliteit 
is buitengewoon en de opties en mogelijkheden zijn 
uitgebreider dan ooit.”

1882-E: specifi caties
Als we de specifi caties beter bekijken, onderstrepen die
Robèrs woorden. Zo heeft de 1882-E:

•� Een elektromotor met twee snelheden
•� Een laag gewicht (6,1 kilo)
•� Een geïntegreerde vetafgiftemeter
•� Een extra lange slang (915 mm tegenover de ‘oude’ 700 mm)
•� Signalering van overbelasting, blokkering en maximale druk
•� Een maximale werkdruk van 413 bar (piekdruk: 689 bar)
•� Een lagesnelheidsopbrengst van 103 cc/minuut
•� Een hogesnelheidsopbrengst van 162 cc/minuut
•� Geschikt voor standaard vetpatronen of 500 ml bulkvulling.

Twee snelheden
“De dubbele snelheid is echt een groot voordeel”, vertelt 
Robèr. “De hoge snelheid is bijvoorbeeld ideaal om snel het 
reservoir van een lagerhuis of vetkamer bij te vullen, terwijl de 
lagere snelheid geschikt is voor het echte doorsmeerwerk.

Verbeterde pompkop.
Verder noemt Robèr de kwaliteit van de pompkop. “Die is 
sterk verbeterd. Je zet de snelheid van de motor bijvoorbeeld 
niet meer mechanisch om, maar elektronisch. Daardoor staat 
hij automatisch altijd in de juiste positie. Het effect is dat het 
aantal reparaties van de PowerLuber met ruim 90 procent is 
afgenomen.”

Geïntegreerde vetafgiftemeter
Ook de geïntegreerde vetafgiftemeter is een pre, stelt Robèr. 
“Met zo’n fl owmeter zie je exact wat je verpompt hebt, ideaal 
voor kritische toepassingen waar een exacte vetdosering 
noodzakelijk is. Verder kom je dankzij de LED-verlichting in 
alle donkere hoekjes en met de extra lange slang zijn moeilijk 
bereikbare plaatsen binnen handbereik. En wat denk je van 
de levensduur van de accu? Met een volle accu schiet je 
gemiddeld zo’n twintig vetpatronen weg.”

Nieuw hoofdstuk
Robèr adviseert de 1882-E dan ook met plezier. “De 1882-
E is weer een nieuw hoofdstuk in de smeertechniek. Een 
bijzondere business, waarmee je mensen gericht van dienst 
kunt zijn. En dat doen we graag, met onze producten én met 
onze service. Niets is leuker dan anderen verder te helpen 
met producten waar je zelf enthousiast over bent. Een goede 
accuvetspuit maakt iedere smeerjob een stuk aangenamer.”

ROBÈR SNOEK
PRODUCT MANAGER
BIJ ANCOTECH

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

Een volledig opnieuw ontworpen PowerLuber met 
verbeterde pompbody waardoor deze een druk van 
maximaal 689 bar kan bereiken. Inclusief de nieuwste 
20V 2.5Ah Lithium Ion accu technologie levert deze 
PowerLuber de beste prestaties voor de zwaarste 
toepassingen.

Accuvetspuit 
met 2 dig. versnellingen 20V power luber Lit. ion

€457,47

€299,-
67143

€88,99

€44,95
€104,90

€52,50
€45,85

€22,95

PAPIER BLAUW
380MX36CM 480308

POETSPAPIER 
ROL 32X1700 480307

MAXIROL 
CEL 1 LAAGS 24CM X 1000M

23837 23839 4962786

• 3-laags
• milieuverantwoord
• super sterk
• nauwelijks pluizen

• 1-laags
• sterk
• hoog absorptievermogen

• 1-laags
• gemaakt van cellulose
• hygiënisch zacht
• pluisarm
• hoge absorptie
• natsterk

• 1-laags
• recycled tissue wit
• geproduceerd van   
  hoogwaardige    
  gerecyclede papiersoorten

• 2-laags
• wit
• geperforeerd
• goede kwaliteit verlijmd
• natsterk

PER ROL PER ROL PER 2 ROLLEN

PER ROL

PER ROL

PER PAK 6 ROLLEN

PER PAK 6 ROLLEN

€6,80

€11,43

€32,65

€54,89

€3,50

€5,75

€16,50

€27,50

4962784

5219298

VAN VOOR

VAN VOOR

MIDIROL 
RECY 1 LAAGS 20CM X 300M 4TECX

MIDIROL
CEL 2 LAAGS 200MM  4TECX

papier

https://webshop.vdbt.nl/23837-papier-blauw-380mx36cm-480308?search=23837
https://webshop.vdbt.nl/23839-poetspapier-rol-32x1700-480307?search=23839
https://webshop.vdbt.nl/4962786-maxirol-cel-1-laags-24cm-x-1000m?search=4962786
https://webshop.vdbt.nl/midirol-recy-1-laags-20-cm-x-300-4tecx?search=4962784
https://webshop.vdbt.nl/midirol-cel-2-laags-200-mm-4tecx?search=5219298
https://webshop.vdbt.nl/accuvetspuit-20v-powerluber-2-5-ah-lithium-ion-accu?search=67143
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onderhoudsmiddelen smeren SMEERMIDDELEN

€10,54

€6,95

OLIEKAN
ORANJE

OLIESPUIT
MET METALEN VASTE TUIT EN FLEXIBELE TUIT

TRECHTER 
20 CM MET FLEXIBELE TUIT

FLES KUNSTSTOF

315373

€42,44

€29,50
€63,43

€39,95
€80,63

€56,50

NIPPELASSORTIMENT 
STAAL 70 STUKS 

VETSPUIT
EENHANDS 500CM COMPLEET

SMEERNIPPEL/KANAALONTSTOPPER
Lin580-

2182892 6083547 69742

Eénhands vetspuit, hoge 
kwaliteit stalen koker, voor 400 g 
vetpatronen of 500 ccm los vet

Handige tool om 
verstopte smeernippels, 
en achterliggende 
smeerkanalen te openen.

MOLYKOTE VET MOLYKOTE KETTING/TANDWIELVET
400ML

MOLYKOTE LAGERVET LONGTERM 2+ VET
400GR

OLIE HYDRAULISCH PERLUS MOTOROLIE
TORSYNTH

MOTOROLIE
MULTI

2 LITER, 315382

250ML, 107429 250ML.  037-652 
4118820

500 ML  037-653
4118821

1000ML. 037-654
4118822

3 LITER, 315383 

500ML, 107431

€9,36

€15,81 €3,91

€13,78

€17,94 €5,22

€14,19

€7,50

€8,99 €2,95

€11,-

€9,99 €3,95

€9,95

VAN

VAN VAN

VOOR

VOOR VOOR

LONGTERM W2
4129464

BR-2 PLUS
6261515

€22,20

€19,20

€17,95

€14,95

VAN VOOR

MOLYKOTE LONGTERM W2 VET
Vet voor hoge toelaatbare belasting, geschikt voor 
duurzame smering, slijtagebescherming en goede 
corrosiebescherming. 
MOLYKOTE VET BR-2 PLUS
Hoogwaardig vet met vaste smeerstoffen voor 
metaal/metaalcombinaties bij langzame tot snelle 
bewegingen, voor bij middelmatige tot zware 
belasting.

H32 1L
259181

10W-40 1L 
725905

15W-40 1L
2563565

H68 1L
146465

H46 5L 
868797

H32 5L
719906

10W-40 5L
581772

15W-40 5L
107613

H100 5L
2563575

H68 5L
2563570

€10,16 €8,55

€10,81 €13,87

€46,75

€46,90 €35,90

€50,- €65,45

€50,15

€5,13 €4,30

€5,40 €6,94

€23,38

€23,45 €17,95

€25,- €32,73

€25,08

VAN VAN

VAN VAN

VOOR VOOR

VOOR VOOR

Perlus H - Hydraulische 
olie, geschikt voor 
alle zwaarbelaste 
hydraulische 
systemen onder hoge 
drukken en een groot 
temperatuurbereik.

Torsynth 10W-40 - universele, brandstof besparende motorolie, geschikt voor 
alle benzine- en dieselmotoren, zowel zonder als met turbo-oplading, in 
personenwagens en bestelwagens.

HDX - een vier seizoenen motorolie geschikt voor benzine- 
en dieselmotoren. Voor pers. - en lichte bestelwagens. 

Compressol - voor smering van zuiger- 
schottencompressoren met hoge eindcompr. temperaturen.  

COMPRESSOROLIE

€18,65

€14,75
€11,70

€8,95

4129788

Noodloopsmering, 
bestending tegen hoge druk, 
goede slijtagebescherming, 
uitstekende hechting en 
waterbestendig.  

Vet voor hoge toelaatbare 
belasting, langdurige 
smering, goede 
hechtingskracht en goede 
corrosiebescherming.  

4129251

50%
KORTING 50%

KORTING

50%
KORTING50%

KORTING

https://webshop.vdbt.nl/nippelassortiment-staal-70-stuks?search=2182892
https://webshop.vdbt.nl/6083547-vetspuit-eenhands-500cm-compleet?search=6083547
https://webshop.vdbt.nl/smeernippel-kanaalontstopper-lin-580?search=69742
https://webshop.vdbt.nl/315381-oliekan-1-liter?search=315381
https://webshop.vdbt.nl/315373-trechter-m-flex-uitloop-9535?search=315373
https://webshop.vdbt.nl/107429-oliespmetaal-flex-tuit-05223?search=107429
https://webshop.vdbt.nl/4118820-fles-kunststof-250ml-037-652?search=4118820
https://webshop.vdbt.nl/olie-hydraulisch-perlus-h32-1l?search=259181
https://webshop.vdbt.nl/725905-motorolie-tor-10w-40-1l-02206?search=725905
https://webshop.vdbt.nl/2563565-motorolie-mult15w-40-1l-00204?search=2563565
https://webshop.vdbt.nl/146465-compressorolie-h68-1l?search=146465
https://webshop.vdbt.nl/4129464-lagervet-longterm-w-2-wit-1kg?search=4129464
https://webshop.vdbt.nl/4129788-ketting-tandwielvet-400-ml-1122?search=4129788
https://webshop.vdbt.nl/4129251-lagervet-longterm-2-vet-400-gram?search=4129251
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AFVALAFvOER CHEMIE

WEGWERPKWASTEN

Extra sterke uitvoering met meer sorbents en extra ruimte om eigen materiaal op
te bergen. Geschikt voor langdurig gebruik, zowel binnen als buiten. Onmisbaar op
lekkage gevoelige plaatsen zoals laboratoria, bij compressoren, technische diensten,
productieruimten etc. Op elke gewenste plek in te zetten, binnen in de fabriekshal, of
buiten op het terrein. Wendbaar en eenvoudig te verplaatsen.

Universal: speciaal voor (agressieve) chemicaliën, neemt ook water en oliën op.

Inhoud:

•  40 absorptiematten
•  10 absorptieslangen
•  10 absorptiekussens
•  1 pakje wipes
•  1 putty stick
•  1 set pluggen,
•  1 veiligheidsbril
•  1 paar handschoenen
•  2 afvalzakken met binder
•  gebruiksaanwijzing.

Spill drum voor plaatsen waar beslist niet gelekt mag worden, zoals aan boord, op de kade
of op de werkvloer. Verhoogt de veiligheid op elke werkplek. De waterdichte drum is licht
van gewicht en kan na gebruik van de absorberende materialen dienen als opslag van de
vervuilde materialen en compleet worden afgevoerd. Door het geringe formaat ideaal
voor op kleinere schepen of op plaatsen waar weinig ruimte is.

Oil Only: absorbeert alleen olie en brandstoffen, neemt geen water op.

Inhoud:
• 10 absorptiematten
• 5 absorptieslangen
• 5 absorptiekussens
• 1 spill bag 15 liter
• 1 gelamineerde mat
• 1 paar handschoenen
• 5 afvalzak met binder
• gebruiksaanwijzing

19070

19054

60136

SPILL MOBIEL STATION 
9073

SPILL DRUM OIL ONLY
5551

JERRYCAN 
ZWART 20 LITER ZONDER TUIT

€508,69

€295,-

€133,31

€99,-

€20,54

€12,50

MAAT 12, 2176533

MAAT 16, 2176535

MAAT 14, 2176534

MAAT 18, 2176536

€16,41

€23,40

€20,89

€30,48

€6,-

€10,-

€8,-

€12,-

VANPER DOOS A 12 STUKS VOOR

ULTRASOONREINIGER POWERSONIC
1100 S-BADMAAT incl. mand + deksel 297X237X200 / 45KHZ

ULTRASOON REINIGINGSVLOEISTOF
R100 5 LITER

HANDSCHOENEN 
SHOWA 771 MAAT 10

M-SAFE NITRILE-CHEM
1-200 MAAT 9, 10 & 11

PER PAAR

PER PAAR

PER 10 PAAR

PER 12 PAAR

€8,38

€3,54

€74,52

€37,73

€4,20

€2,25

€39,50

€24,95

VAN

VAN

VOOR

VOOR

Beschermt de hand tegen olie, koolwaterstoffen, vet en
schuren met effi ciënte, duurzame grip

Handschoen met nitril-coating, beschermt tegen een
hele reeks chemicaliën

€1645,87

€1250,-

*Diverse uitvoeringen 
ultrasoonreinigers op aanvraag leverbaar

4931852

3620197

69834

PER STUK

PER 3 STUKS

€62,77 €59,50

€139,50

VAN VOOR

69761

https://webshop.vdbt.nl/spill-mobiel-station-9073?search=19070
https://webshop.vdbt.nl/spill-druk-oil-only-5551?search=19054
https://webshop.vdbt.nl/60136-jerrycan-zwart-20-liter-un-y-19-zonder-tuit?search=60136
https://webshop.vdbt.nl/2176533-wegwerpkwast-63012?search=2176533
https://webshop.vdbt.nl/ultrasoonreiniger-powersonic-1100-s-badmaat-297x237x200-45khz?search=69761
https://webshop.vdbt.nl/4931852-handschoenen-showa-771-maat-10-xl?search=4931852
https://webshop.vdbt.nl/reinigingsvloeistof-ultrasoon-r-usr-100-1can?search=69834
https://webshop.vdbt.nl/index.php?route=product/product&product_id=158916&search=3620197
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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

€13,94

€8,99

€9,47

€4,75

€12,80

€9,95

RVS REINIGER SPBS
600ML

WD40 MULTISPRAY SMART STRAW 
450ML

MULTIREINIGER SPRAY OKS 
2611 500 ML

REMMENREINIGER
500ML

2187431

9011745

29983

752470

PER SPUITBUS

PER DOOS 12 STUKS

€3,95

€37,82

€1,95

€15,-

VAN VOOR

Beschermt metaal tegen roest en corrosie, penetreert 
vastzittende onderdelen, verdringt vocht en smeert bij-
na alles. Het verwijdert zelfs vet, vuil en nog veel meer 
van de meeste oppervlakken.

Remmenreiniger met hoog oplossend vermogen. Rem-
menreiniger laat geen residu achter, is niet geleidend 
en niet corrosief. MoTip Remmenreiniger heeft een 
krachtig, gericht spuitbeeld.

Reinigt en beschermt roestvrijstaal in één. Dit product 
laat een onzichtbare fi lm achter zodat het oppervlak 
minder snel vuil aantrekt.

Moderne, superactieve reiniger, speciaal voor het 
ontvetten van alle metalen tijdens reparatie of
onderhoud. 

https://webshop.vdbt.nl/2187431-rvs-reiniger-spbs-600ml?search=2187431
https://webshop.vdbt.nl/29983-multireiniger-spray-oks-2611-500-ml?search=29983
https://webshop.vdbt.nl/9011745-wd40-multispray-smart-straw-450ml?search=9011745
https://webshop.vdbt.nl/remmenreiniger-motip-500-ml-spuitbus-stuk?search=752470



