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KLIK OP HET LINK SYMBOOL
OM HET ARTIKEL TE BEKJKEN

IN HET

BESTELPORTAAL

Voorsprong voorop

Hoe zorgen we
dat jouw 
bedrijf
geen moment
stil komt
te staan?

opgeruimde start

TANGENSET 
BASIS 4-DELIG IN KOFFER

1. Telefoontang 200 mm recht model 
2. Zijsnijtang 160 mm 
3.Combinatietang 180 mm 
4.Afstriptang 160 mm

€84,16

€49,95 3120164

https://portaal.vdbt.nl/3120164-tangenset-basis-4-delig-in-koffer-4tecx
https://portaal.vdbt.nl


PALLET
ACTIE

Remmenreiniger
500 ml spuitbus
Remmenreiniger 
met hoog oplossend 
en vuilverwijderend 
vermogen. Laat geen 
residu achter, is niet 
geleidend en niet 
corrosief.

VANAF

€2,19

PER STUK

PER DOOS, 12 STUKS

€4,19

€40,22

€2,19

€19,-

752470
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“Een slim Kleding 
Management 
Systeem ontzorgt 
ons bij het 
bestellen van 
werkkleding.”
Wij verzorgen magazijninrichtingen voor elke vorm 
van opslag. Dat doen we met zo’n 125 collega’s. 
Al die verschillende collega’s hebben bedrijfskleding 
nodig die lekker zit en toch hetzelfde uitstraalt. 
Om dit voor elkaar te krijgen ontwikkelde GBI van Dijk 
een Kleding Management Systeem met passessies 
en een portal waar onze mensen zelf hun items kiezen 
en bestellen. Zo draagt iedereen bij Begra 
werkkleding die zit als een maatpak. 

Antoinette Verrest - Frontoffice

Debiteurenbeheer bij Begra group

Voorsprong voorop

Scan voor de 
bijbehorende video of 
ga naar www.vdbt.nl/
koplopers/

ook op voorsprong komen?
Bel Sander van Herwijnen 
op 0412 - 65 33 79
of kijk even op vdbt.nl

https://portaal.vdbt.nl/remmenreiniger-motip-500-ml-spuitbus-stuk
https://www.vdbt.nl/koplopers/
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Opbergers Verspanen

No. 51 - 170 x 100 x 80 mm, 9013549 

No. 46 - 378 x 290 x 61 mm, 574633

No. 45 - 312 x 238 x 51 mm, 622857

No. 52 - 236 x 160 x 130 mm, 9013551

No. 47 - 460 x 350 x 81 mm, 577535

No. 55 - 336 x 216 x 200 mm, 3115388

€1,72

€13,27

€8,64

€4,40

€19,24

€10,93

€0,99

€6,49

€5,25

€2,49

€8,75

€6,25

No. 51 - 170 x 100 x 80 mm, 9013549 

No. 52 - 236 x 160 x 130 mm, 9013551

No. 55 - 336 x 216 x 200 mm, 3115388

€1,72

€4,40

€10,93

STAPELBAKKEN
In diverse maten verkrijgbaar

ASSORTIMENTSDOZEN
In diverse maten verkrijgbaar

Stevige, compacte stapelbakken zijn een aanwinst 
voor elke werkplaats en ieder magazijn. Deze 
stapelbakken zijn zowel fl exibel als duurzaam. 
Dat maakt ze geschikt voor het opbergen van alle 
materialen, ook in een klein kantoor of werkplaats. 
Je stapelt de bakken gemakkelijk, waardoor je heel 
wat ruimte bespaart in de werkplaats. Door de 
geribbelde bodem verliezen ze ook niet hun grip 
tijdens transport. Kies uit drie verschillende maten.

Deze blauwe Tayg assortimentsdoos is ideaal voor 
het opbergen van kleine onderdelen als schroeven, 
moertjes of o-ringen en dergelijke. Je kunt de 
onderdelen netjes gesorteerd bewaren, zodat je niet 
hoeft te zoeken als je een bepaalde maat nodig 
hebt. Deze kunststof doos is sterk en duurzaam en 
kan dus tegen een stootje. Dankzij de transparante 
deksel zie je altijd wat er in de verschillende vakken 
is opgeborgen. Door middel van de tussenschotten 
zijn er maximaal 26 compartimenten met deze 
assortimentsdoos te maken.

VANAF

€0,99

VANAF

€5,25

Voor het uiterst agressief slijpen met uitzonderlijk afnamevermogen op diverse 
staalsoorten en harde materialen met tegelijk een extreem hoge standtijd. De 
VICTOGRAIN-slijpkorrel zorgt voor een ultiem en constant rendement. Alternatief
voor 3M Cubitron.

19 delig HSS spiraalboor DIN 338 Blank geslepen uitvoering Met splitpoint voor
(on)gelegeerde staalsoorten, ijzer, kunststoffen, gietijzer Tot 1400N / mm2 Range 
van 0.5 mm.

Unieke combischijf voor staal en edelstaal (INOX) met hoog doorslijpvermogen 
en geschikt om mee af te bramen, goede standtijd.

De DORMER A095 is een assortiment van verschillende soorten borencassettes voorzien 
van de meest gebruikte boren uit het Dormer assortiment. Deze set wordt geleverd in 
een handige kunststof borendoos dewelke stootvast is. Bouwmaten volgens DIN338RN. 
Deze set bevat de alomgekende A002 spiraalboor.

HM-FREZEN

• Hardmetalen stiftfrezen. Geschikt voor diverse materialen te verspanen.                                                                                                           
• Ronde walsvorm WRC stiftfrees 0820/6 volgens din 8032. 
• Hardmetalen stiftfrees NEW PFERD COMBICUT vertanding MX NCC voor universeel gebruik. 
• Bewerkbare materialen
• Non-ferrometaal hard, Brons, koper, messing, Zink, kunststoffen
• Bewerkingsopgaven 
• Uitfrezen, egaliseren, ontbramen, verkrijgen van uitsparingen, bewerking van vlakken

VANAF

€13,29

HM-FREES WRC 0820/6 MX NCC, 72611

HM-FREES WRC 0616/6 MX NCC, 72610

HM-FREES WRC 1225/6 MX NCC, 72612

HM-FREES ZYA 0820/6 MX NCC, 72615

€25,13

€31,89

€53,85

€37,75

€13,29

€16,99

€28,45

€19,95

9339589 3827967

39000782750371

FIBERSCHIJF 
FS 125-22 VICTOGRAIN 36
Doos 25 stuks

METAALBOORSET 
HSS-G SPLITP. SET 19-DELIG

DUODISC 
DUODISC DOORSLIJP - AFBRAAM  
E 125-1,9 PSF DUO STEELOX
doos 10 stuks

SPIRAALBORENSET 
25-DELIG KORT HSS DIN338 118°

€79,75

€45,-

€58,90

€29,99

€32,80

€23,75

€272,-

€99,95

9013549

622857

https://portaal.vdbt.nl/9013551-stapelbak-no-52-blauw-236x160x130mm
https://portaal.vdbt.nl/622857-box-n-45-26
https://portaal.vdbt.nl/fiberschijf-fs-125-22-victograin-36-doos
https://portaal.vdbt.nl/index.php?route=product/product&product_id=161092
https://portaal.vdbt.nl/2750371-hss-g-boren-gesl-din-338-splitp-set-19-dlg-4tecx?search=2750371
https://portaal.vdbt.nl/3900078-metaalboorset-1-13mm-a095-204
https://portaal.vdbt.nl/index.php?route=product/product&product_id=161127&search=frees&page=2
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€87,-

€74,95
€99,90

€84,95

38611523861063

SCHOENEN ENDURO LAAG
BPWR 309 SRC S3
VERKRIJGBAAR IN WIJDE MAAT:
W, XW & XXW  

SCHOENEN ENDURO HOOG 
PWR312 S3 SRC
VERKRIJGBAAR IN WIJDE MAAT:
W, XW & XXW

1259304

KLEUREN

MATEN
XS t/m 5XL

SWEATER ANORAK
RE2050

7355143

€73,50

€58,95
€68,42

€54,95

workwear
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MATEN*
XS t/m 4XL

*maattoeslag
  vanaf 3XL

Machines

€87,-

€74,95

VERKRIJGBAAR IN WIJDE MAAT:
W, XW & XXW  

€99,90

€84,95

PWR312 S3 SRC
VERKRIJGBAAR IN WIJDE MAAT:
W, XW & XXW

7286244

1. Groot bereik door tafelverbreders aan rechterzijkant en achterkant. 
2. Gemakkelijk te bedienen en zeer nauwkeurig in te stellen langsgeleider. 
3. Afkortgeleider met hoekverstelling. 
4. Nulspanningsbeveiliging beschermt gebruiker tegen ongewild starten. 
5. Langsgeleider met lens die links en rechts bruikbaar en verstelbaar is. 
6. Langsgeleider tot 630 mm instelbaar aan de rechterzijde.

€1059,-

€869,-

AFKORTZAAG 
230V, 305MM, LS1219L

AFKORTZAAG 
230V, 260MM, LS1019L

6806327

6494111

1.  Technisch zeer uitgebreide 305 mm radiaal afkortzaag. Hoge nauwkeurigheid. 
2. Voorzien van instelbare laserlijn voor optimale precisie. 
3. Naar voren geplaatste geslepen stalen glijstangen op kogellagers voor perfecte geleiding, 
    maakt het mogelijk om tegen een muur te worden geplaatst voor maximale werkruimte. 
4. Het enkelvoudige schuifsysteem zorgt voor perfecte zaagsneden. 
5. Beschikt over softstart voor een rustige start en constant toerental voor een stabiele 
    zaagsnelheid. 
6. Verstek- en kantelzaag voor dubbel verstek (L+R). 
7. Voorzien van elektronische snelheidsregeling die zorgt voor een constante snelheid tijdens het 
    zagen, dit zorgt voor een hoge kwaliteit afwerking. 
8. Door Deep and eXact cutting Technologie (DXT) uitermate geschikt voor het rechtop zagen 
    van gootlijsten, sierlijsten en (hoge) plinten. 
9. Blijvend nauwkeurig door volledige nastelbaarheid. 
10. Superieure stofafzuiging dankzij twee stofpoorten. Als beste beoordeeld door TNO. 
11. Ergonomische horizontale D-handgreep met softgrip voor een betere pasvorm en extra 
    comfort. 
12. Rechts en links uittrekbare materiaalsteunen voor het ondersteunen van lange werkstukken.

1. Technisch zeer uitgebreide 260 mm radiaal afkortzaag. Hoge nauwkeurigheid. 
2. Nieuw en opvallend geleidingssysteem. Extra voordeel: maximale werkruimte. 
3. Standaard uitgerust met effi cut zaagblad, waardoor de machine sneller en zuiverder zaagt. 
4. Superieure stofafzuiging dankzij twee stofpoorten. Als beste beoordeeld door TNO. 
5. Verstek- en kantelzaag voor dubbel verstek (L+R). 
6. Voorzien van instelbare laserlijn voor optimale precisie. 
7. Blijvend nauwkeurig door volledige nastelbaarheid. 
8. Het enkelvoudige schuifsysteem zorgt voor perfecte zaagsneden. 
9. Beschikt over softstart voor een rustige start en constant toerental voor een stabiele  
    zaagsnelheid. 
10. Bezit een hoge aanslag voor meer stabiliteit. Praktisch voor dikkere materialen. 
11. Door Deep and eXact cutting Technologie (DXT) uitermate geschikt voor het rechtop zagen 
    van gootlijsten, sierlijsten en (hoge) plinten. 
12. Ergonomische horizontale D-handgreep met softgrip voor een betere pasvorm en extra 
    comfort. 
13. Rechts en links uittrekbare materiaalsteunen voor het ondersteunen van lange werkstukken.

€945,-

€775,-

€839,-

€688,-

AFKORT SLIJPMACHINE
230V, 355MM
LW1400

5519385

€329,-

€270,-

1.  Belangrijk: Niet geschikt voor 
    woonhuisaansluiting, mits 
    installatie voorzien is van 
    schroefzekering 16A traag of 
    automaat C16. 
2. Krachtige afkortslijpmachine 
    voor het snel haaks of onder 
    verstek afkorten van diverse 
    metaalprofi elen. 
3. Snel, eenvoudig en 
    gereedschapsloos verwisselen van 
    de doorslijpschijf, beschermkap en 
    verstellen van de verstekgeleider. 
4. Maximale slijpcapaciteit mogelijk 
    door hoog motorvermogen. 
5. Vergroot vonkenscherm ter 
    voorkoming van achterwaartse 
    vonkenregen. 
6. Materiaalklem met 
    snelspanmogelijkheid met 
    draaibare klemvoet. 
7. Robuust stalen chassis.

HETELUCHTPISTOOL 
18V DHG181ZK

10027637

1.  LXT 18 V Heteluchtpistool met  
    temperatuurbereik van  
    omgevingstemperatuur tot 550°C.
2. Uitgerust met 2 standen  
    luchtverplaatsing   
    temperatuurregeling in 6 standen.
3. Uitgerust met een vastzetknop voor  
    continue gebruik.
4. Hete opzetstukken zijn eenvoudig, 
    zonder contact, af te nemen.
5. Geschikt voor bijvoorbeeld 
    aanbrengen van kantenband, 
    buigen van kunststof buizen,    
    krimpkousen en krimpfolie.
6. De machine is rechtopstaand en    
    liggend (op de achterkant) te 
    gebruiken, hierdoor twee handen vrij 
   om mee te werken.
7. Met LED verlichting voor meer zicht 
    op het werkstuk.
8. Voorzien van veiligheidsschakelaar.
9. Voorzien van heropstartbeveiliging: 
    om na het wisselen van de accu  
    ongewild starten te voorkomen.
10. Standtijd van 17 minuten  
     op de hoogste stand met  
     maximaleluchtsnelheid met BL1850.
11. Basic machine zonder accu en lader.

10027637

€169,-

€139,-

1. Basismodel radiale afkortzaag met maximale werkhoogte van 65 mm. 
2. Dubbel verstekzagen daardoor alle gangbare afkortwerkzaamheden mogelijk. 
3. Regelbare diepteaanslag voor het zagen van groeven. 
4. Voorbereiding voor stofafzuiging aanwezig. 
5. Voorzien van ingebouwde verlichting en laserlijn voor goed zicht op de zaaglijn.

AFKORTZAAG
230V, 216MM, LS0815FLN

TAFELZAAG 
incl. onderstel 
230V, 260MM 
2704NX1

7372319
€482,79

€328,-

• Uniek CLIMASCOT® materiaal dat zorgt voor een effi ciënte isolatie, is 
  zeer licht en neemt opgevouwen bijna geen plaats in.
• Dankzij de lichte voering met zijn unieke samenstelling is het product   
  uitstekend geschikt als isolerende tussenlaag.
• Waterafstotend materiaal.
• Stretchstof in de zijden geeft extra bewegingsvrijheid.
• Extra zichtbaar voor de omgeving door de refl ectieaccenten.

• De duurzame Sweater Anorak RE2050 heeft een sportieve en moderne
  belijning.
• Materiaal kleding 100% gerecycled polyester
• Eigenschappen Stretch
• Kleurgroep(en) Ink, Zwart
• Verkrijgbaar in de maten XS - 5XL
• Fit Regular
• Gewicht kleding in g/m² 270

€16,45

€12,95
€23,95

€19,95
€28,50

€24,95

4934750 49626037295691

HALFGELAATSMASKER
DAMPMASKER ORGANISCH 4251 FFA1P2 R D

STOFMASKER 
FFP3 MET VENTIEL, DOOS 5 STUKS

OORDOPPEN 
DOOS 200 PAAR

KLEUREN

THERMOJAS

https://portaal.vdbt.nl/index.php?route=product/product&product_id=161093
https://portaal.vdbt.nl/index.php?route=product/product&product_id=161150&search=10027637
https://portaal.vdbt.nl/index.php?route=product/product&product_id=161094
https://portaal.vdbt.nl/index.php?route=product/product&product_id=161095
https://portaal.vdbt.nl/index.php?route=product/product&product_id=161096
https://portaal.vdbt.nl/5519385-afkort-slijpm-355mm-lw1400
https://portaal.vdbt.nl/sweater-anorak-re2050-black-m
https://portaal.vdbt.nl/waterafstotend-thermojack-donkermarine-m
https://portaal.vdbt.nl/3861063-schoen-enduro-pwr312-w-s3-src-mt-40
https://portaal.vdbt.nl/3861152-schoen-enduro-pwr-309-src-s3-w-38
https://portaal.vdbt.nl/7295691-halfgelaatmasker-dampmasker-organisch-4251-ffa1p2-r-d
https://portaal.vdbt.nl/4934750-fijnstofmasker-met-ventiel-4t-ffp3
https://portaal.vdbt.nl/4962603-oordoppen-doos-200-paar-4tecx
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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

€4,33

€3,20

€13,85

€9,95

€31,60

€24,95

€16,26

€12,50

€32,09

€25,95

294194

2563568 611808

9422164

4232080

5731641

4232073

MUTS
PREMIUM

THERMO SHIRT
ZWART

COLL
FLEECE

THERMO ONDERBROEK
ZWART

€16,-

€12,95€16,60

€12,95€16,60

€12,95
RUITENVLOEISTOF
SCREEN WASH, 5 LTR

DE-ICER
500 ML

COOLANT 
C-26, 5 LTR, 04302

€31,60

4232080

KLEUREN KLEUREN

https://portaal.vdbt.nl/294194-trigger-de-icer-500-ml
https://portaal.vdbt.nl/5731642-muts-premium-black-one-size
https://portaal.vdbt.nl/tricorp-coll-fleece-651006-black-one-size
https://portaal.vdbt.nl/4232072-thermo-shirt-black-m
https://portaal.vdbt.nl/4232079-thermo-onderbroek-black-m
https://portaal.vdbt.nl/2563568-ruitenvloeistof-screen-wash-5-liter
https://portaal.vdbt.nl/611808-coolant-26-c-5-liter



