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Ponsgereedschap en toebehoren 

 
PowerPunch handpompset 

 
 

 

 

 

 

 

 
WAB Power Punch Handpompset met 360° draai -en zwenkbare aluminium 
kop. 

De WAB Power Punch is een zeer flexibele handpomp waarmee u in de 
meest moeilijke posities nog kunt ponsen. Wordt geleverd in koffer (met 
opbergruimte voor ponsen), assen 9.5×19 en 19×130, asvet, asgatboor en 
vulring in een mooie koffer. 

Capaciteit: rond t/m 82 mm. en vierkant t/m 68x68 mm. 

WAB021016 
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WAB AkkuPunch Set
In 6 seconden een gat van 92 x 92 mm

Ponsgereedschap en toebehoren

AkkuPunch pompset

De krachtige VERNIEUWDE WAB AkkuPunch ponst in seconden gaten in 
van max. 138x138.

In staal en roestvaststaal (afhankelijk van het soort pons) Met de 
verdraaibare kop kan in bijna alle situaties geponst worden! 

Set bevat: WAB AkkuPunch - Makita Li-Ion-Akku 18 V, 3 Ah m. lader, vulring, 
asgatboor en trekassen verpakt in mooie koffer.

WAB020018

                                



     DGM    TECHNIEK 
  PANEELBOUW     APPARATUUR 

 

 
18 

Ponsgereedschap en toebehoren 

 
  Voetpompset 
Universeel toepasbare voetpompset met vaste werkdruk van 450 bar en 
ingebouwd overdrukventiel, compleet met 2,5 m hogedrukslang, 
hydraulische cilinder en de benodigde toebehoren voor het ponsen. 

Voor alle WAB ronde, rechthoekige en vierkante ponsen. Met grote ponsen 
heeft u uw handen vrij voor het nauwkeurig positioneren van de pons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

leveringsomvang 

1 eentraps voetpomp 450 bar 

1 hogedrukslang 2,5 m lang, compleet met snelkoppeling 

1 hydraulische cilinder 

1 hydraulische vijzel 9,5 | 19,0 mm met UNF-schroefdraad 

1 hydraulische schroef 19,0 × 125,0 mm met UNF-schroefdraad 

1 HSS Co voorboor (Art.nr. 070010) 

1 afstandshuls 

1 tube anti-slijtagepasta 

WAB020028 
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Ponsgereedschap en toebehoren 

 
Compacte elektro-hydraulische pomp 
voor de bediening van enkelwerkende hydraulische cilinders. Uitermate 
geschikt voor de bediening van plaatponsen, kabelknippers en soortgelijke 
doeleinden. Compleet met 2,5 m hogedrukslang, hydraulische cilinder en 
de benodigde accessoires voor het ponsen. Voor alle WAB ronde, 
rechthoekige en vierkante ponsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

leveringsomvang 

1 WAB elektrische hydraulische pomp EP 450 bar incl. handschakelaar 

1 hogedrukslang 2,5 m lang, compleet met snelkoppeling 

1 hydraulische cilinder 

1 draad as verloop van 9,5 naar 19,0 mm en 1 draad as 19,0 × 125,0 mm  

1 HSS Co asgatboor (Art.nr. 070010) 

1 afstandshuls 

1 tube anti-slijtagepasta                   WAB020030 


