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J u b i l e u m a c t i e  

Vanaf      € 8,50* 

OXXA X - Diamond - Pro 

Cut 3, 51.750 

Vanaf    € 6,95* 

Dyneema Diamond Technology is een baanbrekende  

nieuwe vezel op het gebied van snijbestendigheid. 

WERA BIT-CHECK  

BC 12 METAL 1 
Twaalfdelige bitset met één universele houder met  

RVS-huls, spanring en sterke magneet. 

TIN tip  

HSS Spiraalboren 
Staffel korting: Bij aanschaf van 100 verschillende  

boren in 1 order ontvangt u 35%* korting 

Staffelkorting      - 35%* 
 

Vanaf    € 13,95* 
 

tbv zaagsnede- en kruiskop-schroeven handvat met ergo-

nomisch design voor nauwkeurig en moeiteloos werken 

Schroevendraaier set 

Uitsluitend bij afname per maat per verpakking 

* Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en geldig zolang de voorraad strekt en uiterlijk tot 30 juni 2017  



Lever je oude machine in
en krijg flinke korting op een

nieuwe van Hitachi!

TECHNISCHE GROOTHANDEL POST
KAMPEN GENEMUIDEN DRONTEN

INRUILACTIE

JE OUDE MACHINE
IS GELD WAARD

Test zelf de
nieuwste Hitachi

machines!

VRIJDAG 9 JUNI 2017
van 12:00 uur tot 17:30 uur



BEN JIJ KLAAR VOOR ELKE UITDAGING?
Lever je oude machine in en krijg flinke korting

op een nieuwe van Hitachi!

www.hitachi-powertools.nl

STAY IN TOUCH!
Volg ons ook op social media en mis helemaal niets meer van Hitachi.

Lever je oude machine in voor een Hitachi!
Laat jezelf overtuigen van de prestaties van
Hitachi machines en test ze zelf op VRIJDAG 9
JUNI 2017 bij TECHNISCHE GROOTHANDEL POST
KAMPEN GENEMUIDEN DRONTEN.
Onze vertegenwoordiger vertelt je er alles over.
En als je tijdens deze dag je oude machine
inlevert (ongeacht welk merk!), krijg jemeteen
een flinke korting op een nieuwe van Hitachi.
En dat geldt voor alle machines! Zo ben je met
Hitachi gegarandeerd klaar voor elke uitdaging.

Up for any challenge
Ontdek dé nieuwe generatie innovatieve machines
van Hitachi. Sneller. Preciezer. En met tal van
innovaties die bij je werk of project onmisbaar
zijn. Neem bijvoorbeeld de koolborstelloze motor,
de Lithium-ion accu’s of het hoogste koppel ter
wereld; stuk voor stuk sterke punten waar elke
professional mee wil werken. Bovendien ben je
dankzij slimme technieken zoals ACS (Active
Control System) en RFC (Reactive Force Control)
verzekerd van topprestaties én optimale veiligheid.


