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Inhoud 
Ponsgereedschappen en -machines 

 WAB ponsgereedschappen                2-19 
 WAB ponsmachines                20-21 
 Grangier ponsbeugels               22-26 
 profielknippers (DIN rail en bedradingskoker)           27-33 

 
Railkoper bewerking 

 Novopress HSBL knip/pons en buigsystemen           35-37 
 Novopress SLB verrijdbare knip/pons/buigtafel           38-41 
 Novopress DigiPunch ponssysteem met rollenbanen         42-47 
 Novopress BGD automatische buigtafels            48-51        
 Grangier CM1 knip/pons en buigsystemen stationair en mobiel        52-55 
 KW/Ogura draagbare koperpons apparatuur           56-57 
 Teknomega flexibel koper tools (buigen/boren/torderen)   58 
 Ehrt railkoper productie systemen              59-65 

 
Werkplaats efficiency  

 Bauer verstelbare werktafels              67-73 
 Bauer bedradingssystemen eWork station           74-76 
 Bauer Montageplaat-opbouw system            77 
 Bauer SmartLifter kast-verrijd systeem            78 
 Bauer Smart Table mobiele werktafel            79 
 Bauer opslag-en transportwagen             80 
 Montagewagens en werkbank-montage steunen          81-82 

 
Kabelbewerkingsgereedschap en kabelschoenen 
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Overig 
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Ponsgereedschap en toebehoren 
 

 

  
                WAB POWER SPLIT ponsen met driepunts splijtstempel    

   

 

         WAB POWER SPLIT PLUS ponsen met splijtstempel  

          voor roestvast staal        

 

     

             WAB ronde ponsen standaard voor tussen- en speciale maten  

   

   

            WAB vierkant- en rechthoekponsen,  

            en overige bijzondere vormen 

   

  

              WAB reserve assen en moeren  

 

 

              WAB pompsets  

 

 

              WAB DIN-rail en bedradingskokerknippers  

 

 

             WAB spiebaantangen en stappenboren 
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Ponsgereedschap en toebehoren 
 

 

Power Split ponsen met splijtstempel, voor 
staal, PG-maten 
 

De ponsen worden geleverd als stempel en matrijs (voor gebruik met pompset) waardoor onnodige 
kosten bespaard worden. Knippen het restmateriaal in drie stukken, waardoor het eenvoudig uit de 
matrijs verwijderd kan worden. Vele sets (met of zonder koffer) leverbaar op aanvraag ! 

Indien gebruik gewensd is met de schroefsleutel dan zijn daar de volgende kogellager assen voor: 

Nr. 010265 voor rond 12,7  31,7 / nr. 010266 voor rond 32  44,4 mm. en 010267 v rond 47-82 mm. 
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Ponsgereedschap en toebehoren 

 
Power Split ponsen met splijtstempel, voor 
staal, Metrisch 

 
De ponsen worden geleverd als stempel en matrijs (voor gebruik met pompset) waardoor onnodige 
kosten bespaard worden. Knippen het restmateriaal in drie stukken, waardoor het eenvoudig uit de 
matrijs verwijderd kan worden. Vele sets (met of zonder koffer) leverbaar op aanvraag ! 

Indien gebruik gewensd is met de schroefsleutel dan zijn daar de volgende kogellager assen voor: 

Nr. 010265 voor rond 12,7  31,7 / nr. 010266 voor rond 32  44,4 mm. en 010267 v rond 47-82 mm. 
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Ponsgereedschap en toebehoren 

 
Power Split Plus ponsen voor RVS, PG en 
Metrisch 
De ponsen worden geleverd als stempel en matrijs gebruik met pompset) waardoor onnodige kosten 
bespaard worden. Knippen het restmateriaal in twee stukken, waardoor het eenvoudig uit de matrijs 
verwijderd kan worden. Vele sets (met of zonder koffer) leverbaar op aanvraag ! 

Maximale plaatdiktes roestvast staal: Schroefas 11,1mm: 2mm en  Schroefas 19,0mm: 3mm 

Indien gebruik gewenst is met de schroefsleutel dan zijn daar de volgende kogellager assen voor: 

Nr. 010270 voor 15,2  25,4 / nr. 010266 voor  28,3  40,5 mm. en 010267 voor 47-63,5 mm.  
PG 

 
 
 

 

   
   

  Metrisch 
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Ponsgereedschap en toebehoren 

 
WAB Power Split(Plus) ponssets  

 met splijtstempels voor optimaal resultaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitv. met kogellager assen, asgatboor en pasta : 

WAB013208 M16-M40 

WAB013207 M16-M63 

Uitvoering voor gebruik met pompset (ook voor RVS leverbaar) : 

WAB013208E M16-M40 

WAB013207E  M16-M63  
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Ponsgereedschap en toebehoren 

 
Standaard ponsen (overige maten) 
Standaard uitvoering. De ponsen worden geleverd als stempel en matrijs waardoor onnodige 
kosten worden bespaard. Moeiteloos ponsen in staal (St. 37) en kunststoffen tot 3 mm. Met 
schoefassen van 9,5 mm kunnen staalplaten tot maximaal 2 mm geponst worden en met 
schoefassen van 19,0 mm tot maximaal 3 mm. Dikker materiaal is mogelijk maar zorgt voor 
overmatige slijtage. Bij bediening met de schroefsleutel en de kogellagerassen kunt u 
grafietpasta op de draad aanbrengen voor een langere standtijd. 

Deze ponsen zijn verkrijgbaar in de maten vanaf 12,7 t/m 120 mm. in vele standaard maten. Op 
bestelling ook leverbaar in andere maten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werken met een sleutel is niet meer mogelijk vanaf maat 89,0 mm. We raden aan om dan onze 
WAB AKKU PUNCH te gebruiken, de WAB POWER PUNCH of onze WAB hydraulische pons 
met voetpomp. 

WAB POWER PUNCH Art.nr. 021016 

WAB AKKU PUNCH Art.nr. 020018 

WAB hydraulische voetpompset  Art.nr. 020028 

Benodigd accessoire: 

Hydraulische schroef 

-130 mm Artikelnr. 020003 
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Ponsgereedschap en toebehoren 

 
Vierkant ponsen voor staal  

Zeer lange levensduur door speciale harding met beschermgas. De CAD-geoptimaliseerde 
snijgeometrie van de stempel vermindert de vereiste snijdruk. Bij gebruik van een hydraulisch 
handapparaat (bijv. WAB PowerPunch of AkkuPunch) maakt dit het mogelijk met de 
AkkuPunch te ponsen t/m 138x138 mm ! (ook leverbaar voor RVS, op aanvraag) 
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Ponsgereedschap en toebehoren

Rechthoek ponsen voor staal
Zeer lange levensduur door speciale harding met beschermgas. De CAD-geoptimaliseerde 
snijgeometrie van de stempel vermindert de vereiste snijdruk. Bij gebruik van een hydraulisch 
handapparaat (bijv. WAB PowerPunch of AkkuPunch) maakt dit het mogelijk met deze handpompen 
te ponsen t/m 138x138 mm. ! (ook leverbaar voor RVS, op aanvraag)
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  Ponsgereedschap en toebehoren 

 
Rechthoekponsen voor (zware) stekker 
verbindingen  

met centreerpunten geïntegreerd in de matrijs voor het markeren van de bevestigingsgaten 

 
WAB Rectangular Punches for Heavy PLUG Connectors with integrated Centre Punches 
 

(op aanvraag ook v RVS) 
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Ponsgereedschap en toebehoren 

 
Ponsen voor kabeldoorvoeringen   
met centreerpunten geïntegreerd in de matrijs voor het markeren van de 
bevestigingsgaten 
 

(op aanvraag ook v RVS) 
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Ponsgereedschap en toebehoren

Ponsen voor Min-D connectoren

Ponsen voor elektronica
*Pons met 4 afgeronde hoeken



     DGM    TECHNIEK 
  PANEELBOUW     APPARATUUR 

 

 
14 

Ponsgereedschap en toebehoren 

 
Ponsen voor kastsloten / met anti-verdraai 
nok enz. 
Op aanvraag ook voor RVS leverbaar 
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Ponsgereedschap en toebehoren

Assen en moeren
Voor ronde ponsen (voor gebruik met schroefsleutel)

Schroeven voor ronde RVS ponsen (voor gebruik met schroefsleutel)

Abmessung
Size

Für Rundlocher
For round punches

Art.-Nr
Art.-Nr

11,1 x 50,0 mm | -UNF 15,2 - 25,4 010270

-UNF 28,3 - 40,5 010266
-UNF 47,0 - 63,5 010267

Schroeven voor ronde ponsen (voor gebruik met hydraulische pompen)

Maat
Size

Voor ronde ponsen
For round punches

Art.-Nr
Art.-Nr

-UNF mit Kugellager with ball bearing
12,7 - 31,7 010265

-UNF mit Kugellager with ball bearing
32,0 - 44,4 010266

-UNF mit Kugellager with ball bearing
47,0 - 82,0 010267

-UNF) 020005

Adapter | Adapter van 19 naar 9,5 mm 010299

As met adapter 9.5 x 19 mm  kpl. | Draw stud with adapter 020008

-UNF) 020004

Adapter | Adapter 19 naar 11,1 mm 010301

As met adapter 11.1 x 19 mm. kpl. | Draw stud with adapter 020006

-UNF) 020003

-UNF) 020009

WAB vulring | Spacer 020050

010270


