
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
MAART/APRIL
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KLIK OP HET LINK SYMBOOL
OM HET ARTIKEL TE BEKJKEN

IN HET

BESTELPORTAAL

V E I L I G  W E R K E N
LOCK OUT,

TAG OUT,
TRY OUT 

PROCEDURE

“VOORRAADBEHEER OP 
LOCATIE 

LEVERT ONS VEEL OP”

ROEL LEEYEN, 
PETERS AANHANGWAGENS

LEES MEER

GOED ZICHT

ZAKLAMP
PENLITE, 250 LUMEN, 
INCL. BATTERIJEN, 4TECX

LOOPLAMP 
LED, FENON, COMPACT, 2 COB, 3W 
HAAK, MAGNEET

HOOFDLAMP
5W POWER-LED MET SENSOTAB 
HOOR 140LM

ZAKLAMP
LED, OLIGHT, BATON, 
RECHARGEABLE, OL S2R II

6749025

5037240

6912501

6392628

€8,95

€5,95

€35,47

€22,50

€70,21

€49,50

€16,89

€13,50

Vermogen 3 Watt, Spanning 3 Volt, 
Lichtopbrengst 250.

Vermogen 3 Watt COB led, 1500 mA Li-ion 
accu, IP44, 2,5 uur brandduur.

Vermogen 5 Watt, Lichtopbrengst 140 
Lumen, Batterijen 3 x AA niet megeleverd.

De 3200mAh 18650 lithium batterij, 
magnetische USB-kabel, lichtsterkte van 
1150 ANSI/NEMA FL1 lumen.

https://portaal.vdbt.nl/6749025-zaklamp-penl-250-lumen-incl-bat-4tecx?search=6749025
https://portaal.vdbt.nl/6912501-zaklamp-led-olight-baton-rechargeable-ol-s2r-ii
https://portaal.vdbt.nl/5037240-looplamp-led-fenon-compact-2-cob-3w-haak-magneet
https://portaal.vdbt.nl/6392628-hoofdlamp-5w-power-led-met-sensotab-hoor-140lm
https://portaal.vdbt.nl
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VOORRAADBEHEER OP LOCATIE 
LEVERT ONS VEEL OP

Voor meerdere klanten verzorgen we het voorraadbeheer op locatie. Een van die klanten is 
Peters Aanhangwagens in Heesch, waar we eens per week een ‘rondje magazijn’ doen. Dat 

levert volgens monteur/carrosseriebouwer Roel Leeijen veel op: gemak, werkplezier én een 
aangename relatie.

Waarom maken jullie gebruik van het 
voorraadbeheer op locatie?
“We hebben een fl ink magazijn, waar we gereedschappen 
en onderdelen opslaan voor de aanhangwagens die we 
bouwen en repareren. We merkten dat we niet altijd de 
tijd namen voor het bestellen van nieuwe voorraad. ‘Doen 
we morgen wel’, hoorde je vaak. Totdat je ergens op 
misgrijpt. Dat is nu verleden tijd.”

Wat nemen jullie zoal bij ons af?
“Van alles. Denk aan bevestigingsmaterialen, zoals diverse 
soorten kit, bouten, moeren, ringen en popnagels. Maar 
we bestellen ook handgereedschappen, verven, tapes en 
sprays.”

Waar zit de uitdaging in jullie voorraadbeheer?
“We maken speciaalbouw; iedere aanhangwagen is 
anders. Hierdoor hebben we ook steeds weer andere 
onderdelen nodig. Een gesloten aanhanger werken we 
af met RVS onderdelen, een andere met gegalvaniseerde 
bouten en moeren. Dat maakt onze productie minder 
voorspelbaar dan bij seriebouw. En dus is een goed 
voorraadbeheer belangrijk.”

Hoe gaat dat praktisch in zijn werk?
“Eens per week komt Bart van GBI van Dijk Bouw en 
Techniek bij ons langs. Samen doen we een ‘rondje 
magazijn’ en bekijken we wat we willen bestellen. Het fi jne 
is dat we dan echt de tijd nemen. En nog een voordeel: 
Bart kijkt actief mee. Samen zie je meer dan alleen, dus de 
kans dat we iets vergeten, wordt kleiner.”

Wat is de grootste winst van deze aanpak?
“Ik denk gemak. De kans dat een monteur bij ons ergens 
op misgrijpt, is gewoon heel klein. Verder is onze 
bestelling vaak nog dezelfde dag binnen. En als we 
tussentijds iets nodig hebben, hoeven we maar te bellen 
of mailen. GBI Van Dijk levert dagelijks, dat is voor ons een 
groot pluspunt.”

En tijdwinst, is dat nog een voordeel?
“Niet echt, maar dat komt vooral doordat we graag de 
tijd nemen voor een praatje. Ons contact met GBI van 
Dijk is veel persoonlijker dan dat met andere leveranciers. 
Bovendien geeft Bart vaak tips, bijvoorbeeld voor 
producten die misschien wel iets voor ons zijn. Wij 
kennen hem goed, hij kent ons goed. Dat werkt gewoon 
ontzettend fi jn.”

PALLET
ACTIE

DREUMEX HANDREINIGER
2X 4,5 LITER SPECIAL + GRATIS TUBE NATURAL CARE

NU

€38,95

Handreiniger met verzorgende bestanddelen in pasta vorm zonder plastic microkorrels, maar met 
milieuvriendelijke silicakorrels. Geschikt voor middelzware tot zware vervuilingen als smeermiddelen, 

diesel, remvloeistof, cement en roest. 

Levering omvat 2 blikken van 4,5 liter handreiniger en 250ml Natural Care.
De pasta is met name geschikt voor gebruik in de autoindustrie, de bouw en metaalbewerkende industrie.

https://portaal.vdbt.nl/index.php?route=product/product&product_id=160247
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De B-verbandtrommels met wandhouder zijn
gefabriceerd van stevig kunststof. Ze zijn geschikt voor 
voertuigen, binnenvaart en eenvoudige bedrijfsvormen.

De BHV koffer is zo ingericht dat zowel de professional 
als de amateur nooit misgrijpt. De BHV koffer wordt 
geleverd met het unieke goedkeuringsnummer VD 
73-42.

signing Pbm

€30,53

€15,95
€61,22

€29,95

VERBANDTROMMEL
BHV, 4TECX

VERBANDTROMMEL
B MET WANDHOUDER, 4TECX

67265836726584

Glasfi ber blusdeken. Tot 500 graden Celsius te 
gebruiken. Gewicht: 1,5 kg

Deze koolmonoxidemelder is speciaal ontwor-
pen om de concentratie koolmonoxide vast te 
stellen en alarm te slaan bij te hoge concen-
traties..

Deze rookmelder voldoet aan de norm zoals 
opgesteld in BS EN 14604.

6726585 5036907 2086503

ehbo

Deze sweater is onderdeel van de 20/20 Vision collectie van 
Tricorp. Deze collectie is er volledig op gericht om de 
aanwezigheid van de gebruiker visueel te benadrukken. Dit 
wordt bevestigd doordat het EN ISO 20471:2013 klasse 2 
gecertifi ceerd is. Hierdoor valt de drager meer op in gevaarlijke 
situaties, zowel bij het werk overdag, maar natuurlijk ook 
uitermate geschikt voor het werk in het donker.

Dit jack is onderdeel van de 20/20 Vision collectie en is EN ISO 
20471:2013 klasse 2 gecertifi ceerd. Hierdoor valt de drager meer 
op in gevaarlijke situaties, zowel bij dag als bij nacht.
Kenmerkend voor deze jas is het bomber ribkraagje. Het 
product heeft 2 afsluitbare zakken, aansluitbare rib manchets 
en een verlengd achterpand.

€44,08

€35,99

7934767

workwear

KLEUREN

MATEN*
XS t/m 8XL

SOFTSHELL JACK FLUORSWEATER FLUOR

7933150
€88,20

€65,95

€11,16
 

€8,45

€19,30 

€12,95

€42,54 

€22,54
€24,75

€19,95
€11,16

 

€8,45

€19,30 

€12,95

€42,54 

€22,54
€22,54

€24,75

€19,95

VERKEERSKEGEL
PION 30 CM ORANJE MET WITTE 

BAND

VERKEERSKEGEL 
PION 50 CM ORANJE MET WITTE 

BAND

AFZETBAND 
AFZETBAND 500 MTR LANG 8 CM 

BREED ROOD/WIT VERSTERK

AFZETBAND
500 METER LANG, 8 CM BREED, 

VERSTERKT, GEEL/ZWART

5065305 5065465 761419 3703889

€24,95

€14,95
€36,74

€29,50
€18,52

€9,50

BLUSDEKEN 
1,2MTR X 1,8MTR 4TECX

KOOLMONOXIDEMELDER
3V DISPLAY FIREANGEL CO-9D-BNLT

OPTISCHE ROOKMELDER
9V 5 JAARS

KLEUREN

MATEN*
XS t/m 8XL

GROEN, REDDING/EVACUATIE, 15X30
VERKRIJGBAAR IN DIVERSE VARIANTEN

ROOD, VERBODSTEKENS, 15X30
VERKRIJGBAAR IN DIVERSE VARIANTEN

GEEL, GEVARENTEKENS, 15X30
VERKRIJGBAAR IN DIVERSE VARIANTEN

ROOD, VERBODSTEKENS, 23X33
VERKRIJGBAAR IN DIVERSE VARIANTEN

BLAUW, GEBODSTEKENS, 23X33
VERKRIJGBAAR IN DIVERSE VARIANTEN

GEEL, GEVARENTEKENS, 23X33
VERKRIJGBAAR IN DIVERSE VARIANTEN

€5,95 

€5,95

€7,95

€5,95 

€7,95

€7,95

€7,55

VOORVAN

€7,25

€10,44

€7,55

€10,44

€10,44

Neem voor meer informatie contact op met onze 
verkoopmedewerker Sjaak Arts

https://portaal.vdbt.nl/pbm-werkkleding-en-veiligheid/borden-letters-en-pictogrammen/waarschuwingsborden
https://portaal.vdbt.nl/6726584-verbandtrommel-b-met-wandhouder
https://portaal.vdbt.nl/6726583-verbandtrommel-bhv
https://portaal.vdbt.nl/6726585-blusdeken-12mtr-x-18mtr-4tecx
https://portaal.vdbt.nl/index.php?route=product/product&product_id=160156
https://portaal.vdbt.nl/2086503-rookmelder-9v-optisch
https://portaal.vdbt.nl/5065305-verkeerskegel-pion-30-cm-oranje-met-witte-band
https://portaal.vdbt.nl/5065465-verkeerskegel-pion-50-cm-oranje-met-witte-band
https://portaal.vdbt.nl/761419-afzetband-500-mtr-lang-8cm-breed-roodwit-versterk
https://portaal.vdbt.nl/3703889-afzetbgl-zw-80r-500mt3280003
https://portaal.vdbt.nl/index.php?route=product/product&product_id=160248
https://portaal.vdbt.nl/index.php?route=product/product&product_id=160249&search=7933150
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GEREEDSCHAP VDE

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

LOCK OUT, 
TAG OUT, 
TRY OUT 
Procedure

Medewerkers die onderhoud of reparaties uitvoeren aan machines of aan/
in procesinstallaties doen risicovol werk. Zij openen machines of delen van 
procesinstallaties waardoor zij andere gevaren kunnen tegenkomen dan de 
medewerkers die de machines of installaties bedienen. Zij kunnen 
bijvoorbeeld in aanraking komen met bewegende delen, spanning voerende 
delen of een gevaarlijke stof. De gevaren die kunnen voorkomen worden ook 
wel ‘energiebronnen’ genoemd. Om letsel en gezondheidsschade te 
voorkomen moet de machine of het installatiedeel voorafgaand aan de
werkzaamheden ‘geïsoleerd’ worden. Het mag niet door anderen 
ingeschakeld kunnen worden en er mag geen contact mogelijk zijn met 
energiebronnen.

Bij werken aan installaties/machines kunnen de volgende typen energiebronnen worden
onderscheiden: 

• Mechanisch: bewegende delen (b.v. lopende band, tandwielen, roerwerk) of materialen (b.v. wegschietende deeltjes, 
   stromend product); 
• Elektrisch (b.v. elektrische spanning, statische elektriciteit); 
• Zwaartekracht (b.v. bedolven worden onder product); 
• Thermisch: blootstelling aan hoge of lage temperaturen (b.v. door straling, chemische reacties, stoom, elektrische weerstand); 
• Vloeistoffen en gassen onder druk (b.v. in hydraulische systemen, pneumatische systemen, gastanks, drukvaten, 
   stoomleidingen); 
• Chemisch: blootstelling aan gevaarlijke stoffen; 
• Straling: blootstelling aan ioniserende straling, niet-ioniserende straling, elektromagnetische velden; 
• Biologisch: blootstelling aan bacteriën, schimmels en virussen.

Hoe werkt het? 

Een LOTOTO-procedure bestaat uit de volgende stappen: 

1.   Werkvoorbereiding: inventariseer alle energiebronnen en bedienings 
       elementen (zoals kleppen, schakelaars, stroomonderbrekers en stekkers, 
       riemen of snaren) en bepaal hoe de installatie geïsoleerd moet worden 
       van de energiebronnen. Leg dit vast in een instructie; 

2.   Informeer alle betrokken medewerkers over de benodigde Lock out; 

3.   Zorg dat alle operationele werkzaamheden aan de installatie worden  
       gestaakt; 

4.   Bepaal welke acties noodzakelijk zijn vanuit de centrale bedienruimte om 
       gereed te zijn voor de Lock out; 

5.  Stop de installatie volgens de normale stop procedure; 

6.   Isoleer de installatie van alle energiebronnen door middel van de ener
       giecontrolepunten: b.v. stroomtoevoer uitschakelen, leidingen leegma
       ken en spoelen, leidingen druk loos maken, afsluiters dicht zetten, steek 
       fl enzen plaatsen, riemen of snaren verwijderen. 
       Ook deze isolatiewerkzaamheden zijn risicovol! Zorg voor de juiste veilig
       heidsmaatregelen! 

7.   Maak de installatie vrij van opgeslagen energie: b.v. reststroom gecontro
       leerd laten wegvloeien, restdruk afl aten, installatie laten afkoelen, rest
       product opruimen; 

8.   Lock out en Tag out: vergrendel alle energiecontrolepunten in de uit / 
       dichte stand en markeer deze. Elke betrokken LOTOTO-geautoriseerde 
       plaatst zijn eigen slot en label. Het label vermeldt het equipment num
       mer, de datum en de naam van de betrokkene; 

9.   Try out: Draag er zorg voor dat medewerkers geen gevaar lopen en start 
       de installatie om na te gaan of de installatie dankzij de isolatie en Lock 
       out niet gestart kan worden. Zet de installatie daarna weer in de uit stand; 

10. Voer de onderhouds-/reparatiewerkzaamheden uit; 

11.  Als de onderhouds-/reparatiewerkzaamheden klaar zijn: informeer alle 
       betrokkenen over het weer in bedrijf nemen van de installatie; 

12. Elke LOTOTO-geautoriseerde verwijdert zijn eigen sloten en labels. Alle 
       gereedschappen worden opgeruimd. Alle schakelaars, afsluiters en 
       mechanische aandrijvingen worden in de operationele positie gezet en 
       de installatie wordt gestart volgens de normale start procedure.

Wat is het? 

‘Lock out, Tag out, Try out’ (LOTOTO) staat 
voor het uitschakelen, isoleren, vergrendelen, 
labelen en testen van een machine/ installa-
tie(deel) voorafgaand aan het uitvoeren van 
werkzaamheden aan de machine/het installa-
tie(deel). 

Waarom?

Een LOTOTO-procedure dient ervoor om bij het 
werken aan machines en installaties deze veilig 
te stellen en te voorkomen dat: 

• Apparatuur ongecontroleerd in werking   
   treedt; 
• Energie ongecontroleerd vrijkomt

Zonder accu’s en lader, in Mbox, met veiligheidsschakelaar· 
Lichte, maar sterke 125 mm accuslijper met zeer prettige 
overbelastingsbeveiliging.·

“L-Klasse Bouwstofzuiger voor de zwaarste inzet in de 
industrie, werkplaats of op de bouw. Voor het afzuigen direct aan 
de machine bij boor-, frees, slijp- of zaagwerk. Beton, gips, steen, 
cement, hout, lak. De ISC serie is speciaal ontwikkeld voor degene 
die alleen met het allerbeste genoegen nemen en zij die de 
hoogste eisen stellen aan stofvrij werken met elektrisch 
gereedschappen, zoals slijpen, zagen, frezen en boren.

€199,-

€163,18

5395445

machines

6437759

€679,-

€429,-

tbv zaagsnede- en kruiskop-schroeven PH
VDE-isolatie tot 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900, volledig geïsoleerde 
kling 3-componenten-greep Power-Grip3 met ophanggat”

VDE-Schroevendraaier, VDE-Zijsnijtang en VDE-Telefoontang in GEDORE 
L-BOXX®. VDE-isolatie tot 1000 V, grepen voorzien van VDE huls-isolatie vlgs. 
EN 60900/IEC 60900.

995027 5460336

€63,46

€24,95
€113,24

€54,95

SCHROEVENDRAAIERSET
7-DLG  VDE2170 PH077

VDE TANG-/SCHROEVENDRAAIERSET 
1102 005 VDE

3757647 3757647

140 MM, 100733 RECHT,  100369

160 MM, 100734

180 MM, 100735

GEBOGEN, 100373

€28,70 €34,- 

€31,- 

€33,15 

€38,25 

€16,95 €20,95

€18,95

€19,95

€22,95

VDE ZIJSNIJTANG 
VERCHROOMD/COMFORT

VDE TELEFOONTANG 
45GR + 200 MM

VDE staat voor Verein Deutsche Elektriker. Dit is een keurmerk voor alle gereedschappen die gebruikt worden bij hoge 
voltages tot 1000 Volt. Elke monteur, installateur of elektricien hoort dit gereedschap te gebruiken op plekken waar er 
met stroom wordt gewerkt. Door met VDE gereedschap te werken ben je goed beschermt tegen een eventuele schok 

of erger letsel.

MAKITA HAAKSE SLIJPER
18 V, 125 MM DGA508ZJ

STARMIX STOFZUIGER 
ISC L-1625 PREMIUM

Meer weten over de mogelijkheden of vrijblijvend advies? 
Neem dan contact op met onze verkoopafdeling.

https://portaal.vdbt.nl/995027-schroevendrset-vde2170-ph077
https://portaal.vdbt.nl/index.php?route=product/product&product_id=160246
https://portaal.vdbt.nl/100733-zijkniptang-vde-7006-140-mm
https://portaal.vdbt.nl/100369-telefoontang-vde-2616-200-mm
https://portaal.vdbt.nl/100373-telefoontang-45gr-2626-200-mm
https://portaal.vdbt.nl/index.php?route=product/product&product_id=160245
https://portaal.vdbt.nl/6437759-waterstofzuiger-starmix-isc-l-1625
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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

€13,32

€11,95

€3,60

€2,95

€1,57

€2,50

€3,12

€2,29

OOGSPOELFLES 
M/OOGBAD  M/WATER

HANDSCHOEN
X-GRIP-LI ZW/GE MT 9, MATEN L & XL

VERKEERSVEST
GEEL, 100% POLYESTER, 471

HANDSCHOENEN
BOXLEER MET PALMVERSTERKING, MAAT 10 (XL)

4322825

3391284

3620761

1010616

https://portaal.vdbt.nl/4322825-oogspoelfles-m-oogbad-water
https://portaal.vdbt.nl/3620761-verkeersvest-geel-100-pol471
https://portaal.vdbt.nl/3391284-handschoenen-x-grip-li-zwart-geel-9-l-12-paar
https://portaal.vdbt.nl/1010616-handschoen-boxleer-palmverstering-10-xl-12-paar



