
MOKER SERIE 3366.VS

→	Terugslagvrij, hoge slagkracht
→	Ergonomisch

→	Trillingsdempende Hickory steel

→	Vervangbare rubberen doppen van  

speciaal nylon: geen versplintering,  

zeer slijtvast, geluidsarm

Art.-Nr. [mm] [g] [mm]

3366.081 80 4.410 880

3366.107 100 7.050 1.000

3366.110 100 9.300 1.000

SUPERCRAFT SERIE 3377.1

→	Terugslagvrij, hoge slagkracht
→	Ergonomisch

→	Met breukvaste stalen buisgreep en gele 

fluorescerende poedercoating

→	Verwisselbare hamerdoppen van speciaal 

nylon: geen versplintering, zeer slijtvast, 

geluidsarm

Art.-Nr. [mm] [g] [mm]

3377.140 40 805 305

3377.150 50 1.150 315

3377.160 60 1.750 325

BUITENWERKZAAMHEDEN ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

KLOPHOUT

→	Sla erop en het past

→	Voor de aanleg van wegen, trottoirs en 

groenvoorzieningen

→	Gemaakt van resistent, duurzaam speciaal 

kunststof

→	Om hoogteverschillen te compenseren

Art.-Nr. [mm] [mm] [mm] [g]

3688.001 200 140 40 1.065
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STRATENBOUW TEGELWERK- / BETEGELEN

SIMPLEX SERIE 3027

→		Alle afzonderlijke onderdelen zijn onderling 

uitwisselbaar

→		Houten handvat van hoge kwaliteit

→		Robuuste, duurzame gesmede gietijzeren 

behuizing

→		Hamerdoppen: Rubber samenstelling 

(zwart, medium hard, demping, lage slij-

tage) / super kunststof (wit, medium hard, 

zeer resistent, slijtvast)

Art.-Nr. [mm] [g] [mm]

3027.050 50 1.105 370

3027.060 60 1.510 405

3027.080 80 2.770 490

SIMPLEX SERIE 3012

→	Alle afzonderlijke onderdelen zijn onderling 
uitwisselbaar

→	Houten handvat van hoge kwaliteit

→	Robuuste, duurzame smeedbare gietijzeren 
behuizing

→	Hamerdoppen: TPE-zacht (blauw, zacht, 
vlekvrij) / Rubber samenstelling (zwart, 
medium hard, dempend)

Art.-Nr. [mm] [g] [mm]

3012.050 50 1.095 370

3012.060 60 1.480 405

SIMPLEX SERIE 3013

→		Alle afzonderlijke onderdelen zijn onderling 

uitwisselbaar

→		Houten handvat van hoge kwaliteit

→		Robuuste, duurzame smeedbare gietijzeren 

behuizing

→		Hamerdoppen: TPE-zacht (blauw, zacht,  

vlekvrij) / TPE-mid (grijs, middelhard, 

vlekvrij)

Art.-Nr. [mm] [g] [mm]

3013.050 50 1.060 370

3013.060 60 1.420 405

SIMPLEX SERIE 3137

→	Extra lichte aluminium behuizing
→	Alle afzonderlijke onderdelen zijn onderling 

uitwisselbaar

→	Houten handvat van hoge kwaliteit

→	Hamerdoppen: TPE-mid (grijs, middelhard, 

vlekvrij) /Super kunstof (wit, middelhard, 

zeer slijtvast)

Art.-Nr. [mm] [g] [mm]

3137.050 50 645 370

3137.060 60 875 405

VOORHAMER

→	Alle afzonderlijke onderdelen zijn onderling 
uitwisselbaar

→	Hoogwaardig Hickory steel, hoge dichtheid, 
lange vezel, zeer stabiel

→	Robuuste, duurzame smeedbare gietijzeren 
behuizing

→	Hamerdoppen: Rubber samenstelling 
(zwart, medium hard, demping, lage slij-
tage) / super kunststof (wit, medium hard, 
zeer resistent, slijtvast)

Art.-Nr. [mm] [g] [mm]

3027.081 80 3.170 800

3027.100 100 5.350 1.000

SIMPLEX SERIE 3113

→	Extra lichte aluminium behuizing
→	Alle afzonderlijke onderdelen zijn onderling 

uitwisselbaar

→	Houten handvat van hoge kwaliteit

→	Hamerdoppen: TPE-zacht (blauw, zacht, 

vlekvrij) / TPE-midden (grijs, middelhard, 

vlekvrij)

Art.-Nr. [mm] [g] [mm]

3113.050 50 635 370

3113.060 60 850 405

HET LEGGEN VAN 
BREEKBARE TEGELS


