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762 J A A R

   SLS GEREEDSCHAP    SLS - ACCESSOIRES  

 Elk jaar veroorzaakt vallend gereedschap duizenden ongevallen, met grote 
gevolgen voor de gezondheid en productiviteit. Door te kiezen voor oplossingen 
die speciaal zijn ontwikkeld voor het werk op hoogte, kunt u deze risico's 
uitbannen. Bovendien levert dit tijdwinst op en verbetert het de productiviteit. 
De nucleaire sector gebruikt de term FME (Foreign Material Exclusion) voor 
oplossingen die deze risico's aanpakken. 

 WERKEN OP HOOGTE 

 Ban het risico 
op vallend 
gereedschap 
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 Meer veiligheid
Wanneer gereedschap valt, 
kan dit mensen verwonden. 
Zo'n ongeval kan niet alleen 
heel ernstige gevolgen hebben 
voor het slachtoffer, maar ook 
voor het bedrijf.

Tijdbesparing
Als er gereedschap valt, moet dit 
worden opgehaald of opgezocht. 
Naar beneden klimmen, naar het 
gereedschap zoeken, het van een 
lastige plek zien te krijgen… 
Dit neemt allemaal tijd in beslag, 
waardoor de medewerker 
vertraging in zijn werk kan 
oplopen.

Meer besparing
Wanneer gereedschap 
valt, kan dit een installatie 
of kostbaar materiaal 
beschadigen, een 
productieproces verstoren of 
onderbreken of zelfs op een 
onbereikbare plaats terecht 
komen en daardoor vervangen 
moeten worden. 

 Ban het risico op vallend gereedschap 

BOORPLATFORM

NUCLEAIRE CENTRALE

TELECOM

WINDENERGIE

 WERKEN OP HOOGTE 
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   SLS GEREEDSCHAP    SLS - ACCESSOIRES  

 SAFETY LOCK SYSTEM 

Robuust en betrouwbaar
Het ringsysteem van FACOM is gemaakt 
van metaal dat bestand is tegen schokken, 
zware belasting en extreme temperaturen. 
De ringen werden door FACOM ontworpen 
en getest. Ze zijn in staat om minimaal 
2 maal het gewicht van het gereedschap 
te dragen. De set gereedschap-ring is 
ook getest in een werkelijke situatie met 
een test van 400 valpartijen per type 
gereedschap. FACOM monteert de ringen 
in haar fabrieken met behulp van persen 
met servomechanisme. Deze staan garant 
voor een perfecte bevestiging. 

 De FACOM 
oplossing voor 
werken op hoogte 
 FACOM werkt al jaren nauw samen 
met bedrijven uit diverse sectoren 
om gereedschap oplossingen te 
ontwikkelen die precies aansluiten 
op de behoeften van de gebruikers. 

Met zijn Safety Lock System (SLS) 
richt FACOM zich tot zijn klanten 
die regelmatig op hoogte werken, 
bijvoorbeeld voor het monteren van 
materiaal op enkele meters hoogte 
of op enkele tientallen meters van 
de grond.

Totale 
lengte 
strekt 

zich uit 
van de 

Veiligheidskoord OUT VAN DE TOOL 
2 x totale lengte
uitgerekt uit de
Veiligheidskoord
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 SLS - ACCESSOIRES  

 SAFETY LOCK SYSTEM 

 Traceerbaarheid
Bij de montage van de ring ondergaat elk gereedschap een trekproef. Er wordt een 
keuringsrapport uitgegeven en op elk gereedschap wordt een uniek serienummer gegraveerd. 
Zo maakt Facom de productie traceerbaar, zodat u zeker kunt zijn van maximale veiligheid. 
Dankzij het unieke serienummer kunt u uw gereedschap bovendien herkennen en tijdens zijn 
hele levensduur volgen.

Ergonomie
Het gereedschap van het assortiment SLS is speciaal door FACOM bestudeerd om in alle omstandigheden 
het comfort en de prestaties van zijn standaard gereedschap te behouden.

De ratelgrepen zijn uitgerust met een sluitschakel, 
waardoor u ze gemakkelijk aan een sluithaak kunt 
hangen en bewegingsvrijheid hebt.

De SLS-ring past in het metalen gedeelte van 
de tanggrepen en is daardoor gegarandeerd 
bestand tegen elke beproeving. 

De SLS-ring glijdt van de ene naar de andere kant 
van de greep van de sleutel, zodat u de vork en 
ring van de sleutel optimaal kunt gebruiken.

Dankzij de SLS-ring kan de schroevendraaier 
draaien zonder dat de draaglijn meedraait.

 De FACOM oplossing voor 
werken op hoogte 
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 Durant tout le transfert, l’outil 
reste TOTALEMENT sécurisé !

J A A R

   SLS GEREEDSCHAP    SLS - ACCESSOIRES  

 NIEUW CONCEPT "SLS HOOK" FACOM 

1.  Het gereedschap wordt aan uw 
rechterhand bevestigd en beveiligd.

2.  De dubbele haak kan alleen 
ontgrendeld worden wanneer deze 
aan een andere houder vergrendeld 
wordt.

3.  Het gereedschap wordt naar uw 
rechterhand overgebracht en 
beveiligd.

 Een 100% BEVEILIGDE oplossing 
tegen valpartijen! 
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 SLS - ACCESSOIRES  

 NIEUW CONCEPT "SLS HOOK" FACOM 

 De dubbele SLS 
HOOK haak kan 
alleen van een 
houder ontgrendeld 
worden wanneer 
deze aan een 
andere houder 
verbonden wordt.

EENVOUDIG IN GEBRUIK
•  Ligt gemakkelijk en onmiddellijk goed 

in de hand.
•  Overbrenging van de ene naar de 

andere hand; van de hand naar de 
broekriem, van de ene operator naar 
de andere, enz.

COMFORT
•  U kunt het gereedschap vasthouden tijdens 

het overbrengen. Automatisch systeem 
= u hoeft niet op een knop te drukken.

•  Met het aan de pols bevestigde 
gereedschap heeft men een grote 
bewegingsvrijheid.

•  U vindt de polsband en het 
tasje van het assortiment 
FACOM "SLS HOOK" op 
de volgende bladzijden. 
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 WRT-SHSLS 
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   SLS GEREEDSCHAP    SLS - ACCESSOIRES  

 • Haak SLS HOOK om gereedschap tegen vallen te beveiligen:
-  Een 100% betrouwbare oplossing tijdens het overbrengen 

van gereedschap. De dubbele SLS HOOK haak kan alleen 
van zijn SLS HOOK ontgrendeld worden wanneer deze aan 
een andere SLS HOOK verbon den wordt. Het gereedschap blijft tijdens het 
overbrengen steeds vastgehouden.

-  Gereedschap met een dubbele SLS HOOK haak wordt van de ene naar de 
andere hand of van de ene operator naar de andere overgebracht zonder de 
mogelijkheid van incidenteel vallen.

-  In tegenstelling tot gereedschap dat met een leiriempje aan de broekriem is 
bevestigd, wordt het SLS HOOK systeem aan de pols van de gebruiker bevestigd, 
waardoor de valhoogte beperkt is wanneer het gereedschap uit de hand glipt.

• Prettig in gebruik:
-   Het doorgeven van de ene SLS HOOK houder naar de andere gaat snel en 

eenvoudig.
-  Het gebruik van het SLS HOOK (haak + houder) is zeer intuïtief. 

De grip is onmiddellijk.
-  Met de aan de pols bevestigde dubbele SLS HOOK haak heeft men 

een grote bewegingsvrijheid.
•  De dubbele SLS HOOK haak kan gebruikt worden met de polsband WRT-SHSLS 

of de broekriemtas SH-BAG1SLS. De SLS HOOK houder SH-SUPSLS is ook per 
stuk verkrijgbaar. U kunt deze aan uw eigen materiaal bevestigen: 
broekriem, rugzakband

•  Sterkte:
De dubbele SLS HOOK haak biedt weerstand tegen de meest extreme omstandig-
heden waar u bij het uitoefenen van uw beroep te maken mee kunt krijgen:
-  Een lichte aluminium behuizing die bestendig is tegen schokken, de meest 

gebruikte oplosmiddelen en temperatuurverschillen.
-  Mechanisme van met glasvezel versterkt polypropyleen en een rvs veer voor 

extra weerstand en een lange levensduur.
• Totale lengte (dubbele SLS HOOK haak + koord + sluithaak): 270 mm.
• Losse dubbele SLS HOOK haak:lengte: 62 mm; breedte: 39 mm; dikte: 12,5 mm.
• Koord:lengte: 158 mm; diameter: 3 mm.
•  Rvs sluithaak met schroefdraad:lengte 50 mm; diameter 5 mm.
• Toelaatbare nominale belasting: 2,7 kg.
 

 •   Uitgerust met SLS HOOK clip die u in staat stelt de 
   dubbele haak SH SLS te vergrendelen.
•  Elastisch materiaal voor optimaal comfort 

en optimale aanpassing. 
Geschikt voor polsomtrekken van 165 tot 240 mm.

• De stof is bestendig tegen de meest gebruikte oplosmiddelen.
• Breedte van de polsband: 50 mm.
• Toelaatbare nominale belasting: 2,7 kg. 

 SLS HOOK 

 SLS HOOK 

  Dubbele haak SLS HOOK 

  Polsband SLS HOOK 

 L [mm]   [g] 

 270  65 

 Br [mm]   [g] 

 50  55 
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 SLS - ACCESSOIRES  

•  Geschikt voor de dubbele haak SKYHOOK SH-SLS.
•  Bestand tegen schokken, de meeste gebruikte oplosmiddelen 

en verschillende temperaturen
•  Gemakkelijk aan uw eigen materiaal te bevestigen: broeksriem, 

schouderriemem van een rugzak, ... 
• Hoogte van de doorsteek : voor riemen van 50 mm maxi.
• Dikte van de doorsteek : voor riemen van 2,5 mm maxi.

 •   Uitgerust met 3 SLS HOOK clips. Kan 3 dubbele haken SLS HOOK SH 
SLS vergrendelen

•  Voorzien van inox clip voor het vasthaken van een rolbandmaat
•   Compatibel met riemen SLS CT70-100 (70 tot 100 mm) 

en CT100-140 (100 tot 140 mm) 

 •  Voorzien van een metalen D-vormige ring. Voor het leiriempje 
met draaiwartel LAN0.2TSLS.

•  Elastische stof voor een optimaal comfort en verstellen. 
Geschikt voor een polsomvang tussen 165 en 240 mm.

• De stof is bestendig tegen de meest gebruikte oplosmiddelen.
•  Breedte van de polsband: 50 mm.
• Inwendige breedte van de "D"-vormige ring: 26 mm.
• Inwendige hoogte van de "D"-vormige ring: 17 mm.
• Toelaatbare nominale belasting: 2,7 kg. 

 •  Leiriempje voor verbinding van het gereedschap van het assortiment 
FACOM SLS met de polsband voorzien van een metalen ring WRT-DSLS.

•  Aan een kant is het leiriempje voorzien van een rvs sluithaak van 50 mm 
met een schroefvergrendeling en een draaiwartel (verbinding met de polsband). 
De draaiwartel voorkomt het in elkaar draaien van het leiriempje.

•  Aan de andere kant is het leiriempje uitgerust met een rvs sluithaak 
van 60 mm met een schroefvergrendeling (verbinding aan het gereedschap 
van het assortiment FACOM SLS).

• Toelaatbare nominale belasting: 2,7 kg. 

 SLS HOOK 

 POLSACCESSOIRES - SLS 

 SLS - LEIRIEMEN 

  SLS Hook clips 

  Beugeltas met 3 sls hook clipsen 

  Polsband met metalen ring - SLS 

  Leiriempje 20 cm - Sluithaak 50 mm van rvs met schroefdraad + wartel en sluithaak 60 mm 
van rvs met schroefdraad - SLS 

 H [mm]  Br [mm]   [g] 

 63  57  10 

 H [mm]  Br [mm]   [g] 

 275  155  205 

 Br [mm]   [g] 

 50  55 

 Br [mm]  L [mm]   [g] 

 9  200  60 
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 DE SLS-ACCESSOIRES 

 Het ringsysteem Safety Lock System, bevestigd aan het gereedschap, 
is 100% compatibel met de draaglijnen en accessoires 
van het Facom SLS-assortiment.

Voor optimale zichtbaarheid 
hebben de Facom SLS-
draaglijnen en -accessoires 
de oranje kleur die voor alle 
veiligheidsgereedschappen 
wordt gebruikt. 

Facom levert draaglijnen en 
accessoires standaard met 
sluithaken met een 
veiligheidsschroef. 
De automatische sluiting van de 
sluithaak en de schroef verdubbelen 
de veiligheid van de sluithaak.

FACOM verkoopt 
ook sluithaken 
zonder 
veiligheidsschroef. 
Ze zijn gemakkelijker te 
gebruiken, vooral als u 
handschoenen draagt, maar 
verlagen het veiligheidsniveau 
enigszins. U kunt een keuze 
maken op basis van uw 
toepassing.

Alle SLS-draaglijnen en 
-riemaccessoires zijn 
voorzien van sluithaken 
van roestvast staal. 
Ze zijn uitstekend bestand tegen 
trekken, maar ook tegen extreme 
omstandigheden: werken in de 
buitenlucht in een natte of zoute 
omgeving.

De Facom SLS-riem, 
-riemaccessoires 
en -draaglijnen zijn 
getest onder extreme 
omstandigheden, zodat 
ze gegarandeerd zeer 
robuust zijn.

De SLS-draaglijnen 
zijn elastisch, 
waardoor ze minder 
lang zijn en dus 
prettiger in 
het gebruik.
Het elastiek dient ook om de val 
van het gereedschap te breken. 

0762_0803_SLS_F18_FR.indd   770 5/09/18   16:24



17

771

 LAN0.2 

 LAN1.2MSLS 

l

L

L

 LAN1.2 

 LAN-WRT1.2 

l

L

l

L

J A A R

 SLS - ACCESSOIRES  

 •  Veiligheidskoord om het gereedschap van het assortiment FACOM SLS 
aan de broekriem te bevestigen.

• Uitgerust met 2 sluithaken 60 mm rvs met vergrendelingsschroef.
•  Veiligheidskoord uitermate geschikt voor het vastzetten van de verdiepte 

ringsleutels van de serie 54A met handgreep 54.M. Hiermee kunnen ook 
de gereedschappen aan de broekriem bevestigd worden.

• Toelaatbare nominale belasting: 4 kg. 

 •  Veiligheidskoord om het gereedschap van het assortiment FACOM SLS 
aan de pols te bevestigen.

• Uitgerust met een sluithaak 80 mm rvs met vergrendelingsschroef.
•  Veiligheidskoord uitermate geschikt voor het bevestigen van licht 

gereedschap aan de pols. Met deze leiriem behoudt men een grote 
bewegingsvrijheid.

• Lengte van de uitgerolde veiligheidskoord zonder sluithaak: 1,20 m.
• Toelaatbare nominale belasting: 6 kg. 

 •  Leiriempje om het gereedschap van het assortiment FACOM SLS te 
verbinden met de broekriem of een uitrusting (ladder, steiger, hoogwerker).

• Uitgerust met 2 sluithaken 80 mm rvs met vergrendelingsschroef.
• Kleine afmeting staalkabel.
•  Staalkabel bekleed met een zeer eenvoudig te reinigen en/of te ontsmetten 

plastic mantel. De plastic mantel beschermt tegen de omgeving waarin u werkt.
• Diameter van de kabel: 3,5 mm (4,8 mm met de plastic mantel).
• Toelaatbare nominale belasting: 4,5 kg. 

 •  Veiligheidskoord om het gereedschap van het assortiment FACOM SLS 
aan de broekriem te bevestigen.

• Uitgerust met 2 sluithaken 80 mm rvs met vergrendelingsschroef.
•  Veiligheidskoord uitermate geschikt voor het vasthaken van zwaar 

gereedschap aan de broekriem of houders buiten (ladder, steiger, gondel). 
Met deze leiriem kan zwaar gereedschap optimaal beveiligd worden.

• Lengte van de uitgerolde veiligheidskoord zonder sluithaak: 1,20 m.
• Toelaatbare nominale belasting: 6 kg. 

  Veiligheidskoord 20 cm - Dubbele sluithaken 60 mm van rvs met schroef - SLS 

  Veiligheidskoord 1,2 m - Polsband en sluithaak 80 mm van rvs met schroef - SLS 

  Leiriempje 1,2 m staalkabel - Dubbele sluithaken 80 mm van rvs met schroefdraad - SLS 

  Veiligheidskoord 1,2 m - Dubbele sluithaken 80 mm van rvs met schroef - SLS 

 SLS - LEIRIEMEN 

 Br [mm]  L [mm]   [g] 

 13  200  70 

 L [mm]   [g] 

 1200  220 

 L [mm]  L [mm]   [g] 

 1200  1200  110 

 L [mm]  L [mm]   [g] 

 1200  1200  110 
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 CT70-100 
 CT100-140 
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 BEUGELTAS MET INTREKBARE LEIRIEMPJES 

 •  Broeksriem voor het aanhaken van FACOM SLS 
    gereedschappen.
•  Metalen gesp met 2 punten: Beiden punten moeten
     ingedrukt worden in om de gesp los te maken. Dit voorkomt het ongewild 

openen van de riem en zorgt voor een optimale veiligheid.
•  Geleverd met velcro sluiting met mousse voor een optimale aanpassing 
•   Riem compatibel met de FACOM SLS accessoires: 1 metalen ring met 

2 karabijnhaken en 1 losse metalen ring.
•   Breedte van de gordel waaraan accessoires kunnen vergrendeld worden: 

45 mm.
•  Omtrek middel:

- CT70-100 : 70-100 cm.
- CT100-140 : 100-140 cm. 

 De intrekbare 
leiriempjes worden 
automatisch in 
hun compartiment 
opgeborgen. 

Zij blijven niet rond de 
broekriem hangen en 
kunnen niet met elkaar 
in de knoop raken, zoals 
dat bij een traditionele 
leiriem het geval kan zijn. 

De leiriempjes verbinden 
het gereedschap met uw 
broekriem. De handgrepen 
blijven vrij: “handsfree 
werken”. 

 SLS - BROEKRIEMEN 

  Broeksriem met metalen gesp met 2 punten-sluiting 

  [g] 

 390 
 410 
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 SLS - ACCESSOIRES  

 •  Zakje met 2 intrekbare leiriempjes (maximaal uitgetrokken leiriempje: 105 cm).
•  De intrekbare leiriempjes verbinden het gereedschap met uw broekriem. 

Het gereedschap is niet aan uw pols bevestigd: "hands free" werk.
•  De intrekbare leiriempjes worden automatisch in hun compartiment 

opgeborgen. Een traditioneel leiriempje blijft altijd rondom de taille zitten 
en kan in elkaar draaien.

•  Het gebruik van een sluithaak MOUSQ6X60SLS wordt aangeraden 
voor het verbinden van FACOM SLS gereedschap met de ring van het 
intrekbare leiriempje.

• De stof is bestendig tegen de meest gebruikte oplosmiddelen.
•  Geschikt voor de FACOM riemen SLS CT70-100 (70 tot 100 cm) 

en CT100-140 (100 tot 140 cm).
• Hoogte van de lus:voor een riem van max. 55 mm.
• Dikte lus: voor een riem van max. 3 mm.
• Geleverd zonder sluithaak MOUSQ6X60SLS en zonder gereedschap.
• Toelaatbare nominale belasting: 0,7 kg. 

 • Het zakje is uitermate geschikt voor het vervoeren van reserveonderdelen.
•  Automatische sluiting: wanneer u uw hand uit het zakje haalt, sluiten de 

bladveren automatisch het zakje.
•  Het zakje wordt volledig gesloten d.m.v. een ritssluiting. Er is een bandje 

aan de sluiting bevestigd, zodat u dit bij werkzaamheden met handschoenen 
eenvoudig te hanteren is.

• De stof is bestendig tegen de meest gebruikte oplosmiddelen.
•  Geschikt voor de FACOM riemen SLS CT70-100 (70 tot 100 cm) 

en CT100-140 (100 tot 140 cm).
• Maximale diameter opening: 110 mm.
• Geleverd zonder gereedschap.
• Toelaatbare nominale belasting: 5,4 kg. 

 SLS - ACCESSOIRES VOOR DE BROEKRIEM 

  Zakje met 2 intrekbare leiriempjes 

 H [mm]  Br [mm]   [g] 

 285  105  190 

  Zakje voor het vervoeren van reserveonderdelen 

 H [mm]  Br [mm]   [g] 

 245  250  215 
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   SLS GEREEDSCHAP    SLS - ACCESSOIRES  

 • Accessoire voor broekriem van het assortiment FACOM SLS.
•  Geleverd met 2 sluithaken 60 mm rvs met 

vergrendelingsschroef. De 2 sluithaken zijn verbonden
aan de metalen ring    in ""D"" vorm.

• Inwendige breedte van de ""D""-vormige ring: 50 mm.
• Inwendige hoogte van de ""D""-vormige ring: 40 mm.
• Toelaatbare nominale belasting: 4 kg. 

 • Accessoire voor broekriem van het assortiment FACOM SLS.
•  Geleverd zonder sluithaak. Uitsluitend metalen ring 

in "D" vorm.
• Inwendige breedte van de "D"-vormige ring: 50 mm.
• Inwendige hoogte van de "D"-vormige ring: 40 mm.
• Toelaatbare nominale belasting: 4 kg. 

 • Sluithaak van rvs 316: zeer corrosiebestendig.
• Geen vergrendelingsschroef.
•  Toelaatbare nominale belasting: 

- MOUSQ6X60SLS : 300 kg.
- MOUSQ8X80SLS : 800 kg. 

 SLS - ACCESSOIRES VOOR DE BROEKRIEM 

  Metalen ring voorzien van 2 sluithaken 60 mm van rvs met schroef - SLS 

  Losse metalen ring - SLS 

  Sluithaak  van rvs - SLS 

  [g] 

 100 

  [g] 

 40 

 A [mm]  C [mm]  d [mm]  d1 [mm]  L [mm]   [g] 

 7  8  6  10  60  25 
 10  11  8  12  80  65 
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 SLS - ACCESSOIRES  

 •  Sluithaak van 110 mm met kwartslag vergrendelring om de tas op te 
hangen of op te hijsen. 2 handgrepen voor vervoer in de hand.

•  Maximale beveiliging van het gereedschap tijdens het vervoer:
-  Er zijn 6 riemen van 265 mm met een metalen D-vormige ring aan de 

binnenkant van de tas bevestigd. Hiermee kan het gereedschap aan 
de binnenkant van de tas vastgezet worden:geen risico van vallend 
gereedschap tijdens het openen van de tas

-  De tas wordt volledig gesloten d.m.v. een ritssluiting. Er is een bandje aan 
de sluiting bevestigd, zodat u dit bij werkzaamheden met handschoenen 
eenvoudig te hanteren is.

• De stof is bestendig tegen de meest gebruikte oplosmiddelen.
•  De bodem van de tas is van stijf plastic: de tas is van hard materiaal en 

behoudt zijn vorm, gaat lang mee en is eenvoudig te reinigen.
• Geleverd zonder gereedschap.
• Toelaatbare nominale belasting: 15,0 kg. 

 TRANSPORTTAS - SLS 

  Transporttas voor gereedschap - SLS 

 BS.MCB NIEUWE COMPACTE TRANSPORTTAS VOOR GEREEDSCHAP 

 d [mm]  H [mm]   [kg] 

 325  390  1.7 
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   SLS GEREEDSCHAP    SLS - ACCESSOIRES  

 KRIMPKOUSEN MET METALEN BEVESTIGINGSRING 

 KRIMPKOUSEN - SLS 

  SLS.G - Krimpkousen met metalen D-vormige ring - SLS 

 • Krimpkousen voorzien van een riem en een metalen D-vormige ring. 
   Met deze oplossing heeft u een bevestigingspunt op ieder type product, 
    zodat dit te gebruiken is met de leiriempjes en sluithaken FACOM SLS.

Voorbeelden:speciaal gereedschap, pen, spuitbus, hefboom,
• De riem omvat de krimpkous voor een maximale weerstand en veiligheid van het geheel.
• De stof is bestendig tegen de meest gebruikte oplosmiddelen.
•  De lijm van de kous wordt vloeibaar door de warmte tijdens het krimpen van de kous. 

Optimale krimptemperatuur: tussen 150 en 300° afhankelijk van de dikte en diameter van de kous.
•  Optimale kleefkracht op de meeste ondergronden:ruw, verchroomd of gefosfateerd staal, 

aluminium, hout, plastic,…
•  Voorzorgsmaatregelen:

- Het product waarop de krimpkous aangebracht wordt, reinigen en ontvetten.
- De juiste diameter van de krimpkous aan de hand van de modellentabel selecteren.
-  Een plek uitzoeken waar de mantel de ergonomie niet aantast. Indien mogelijk een plek zoeken 

waar de kous niet weg kan glijden wanneer deze is gekrompen.
- Het max. aanbevolen gewicht in acht nemen.
-  De kous verwarmen op ca. 3 cm met een klassiek heteluchtpistool FACOM E.2015. Kijk uit dat 

de riem niet verbrandt.
- Gedurende 5 minuten laten afkoelen voor een optimale kleefkracht van de lijm.
- Controleren of de lijm goed hecht.
- Het materiaal regelmatig nakijken. 

 6 krimpkousen van 6,5 tot 89 mm voor een bevestigingspunt 
op ieder type product: 
-  gereedschap bevestigen dat FACOM niet in zijn SLS 

assortiment heeft 
- speciaal gereedschap bevestigen
-  een noodgeval op een bouwplaats: gebruik de krimpkousen 

om uw gereedschap om te bouwen.

Eenvoudig en snel te 
plaatsen
De kous plaatsen en verwarmen. 
Ca. 3 minuten per gereedschap.

Krimpkous met 
geïntegreerde lijm
Kleefkracht op talrijke materialen: staal, 
aluminium, plastic, hout. 

 d [mm]  min. - max. d [mm]  H [mm]  Br x L [mm]  L1 [mm]  L2 [mm]   [g]   [kg] 

 20  6,5 - 13  44  9 x 14  26  7  10  maxi 1.8 
 30  9 - 19  50  9 x 14  36  8  30  maxi 2.2 
 40  14 - 32  50  18 x 26  45  9  40  maxi 4.4 
 52  16 - 45  50  18 x 26  62  12  40  maxi 6.8 
 70  38 - 64  50  22 x 38  88  16  55  maxi 9.0 

 105  51 - 89  105  22 x 38  135  25  95  maxi 11.3 
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 SLS - ACCESSOIRES  

  Set krimpkousen - SLS 

  Set krimpkousen met heteluchtpistool - SLS 

 •  Set waarmee u een bevestigingspunt op ieder type product heeft, zodat dit 
te gebruiken is met de leiriempjes en sluithaken FACOM SLS.

•  Bevat: 
-  3 x krimpkousen SLS.G13: oorspronkelijke Ø: 20 mm. 

krimp-Ø:  6,5 - 13 mm. Max. gewicht: 1,8 kg.
-  6 x krimpkousen SLS.G19: oorspronkelijke Ø: 30 mm. 

krimp-Ø:  9 - 19 mm. Max. gewicht: 2,2 kg.
-  6 x krimpkousen SLS.G32: oorspronkelijke Ø: 40 mm. 

krimp-Ø:  14 - 32 mm. Max. gewicht: 4,4 kg.
-  6 x krimpkousen SLS.G45: oorspronkelijke Ø: 52 mm. 

krimp-Ø:  16 - 45 mm. Max. gewicht: 6,8 kg.
-  3 x krimpkousen SLS.G64: oorspronkelijke Ø: 70 mm. 

krimp-Ø:  38 - 64 mm. Max. gewicht: 9,0 kg.
-  3 x krimpkousen SLS.G89: oorspronkelijke Ø: 105 mm. 

krimp-Ø:  51 - 89 mm. Max. gewicht: 11,3 kg.
- Opbergdoos Organizer BP.Z46A. 

 •  Set waarmee u een bevestigingspunt op ieder type product heeft, zodat dit te 
gebruiken is met de leiriempjes en sluithaken FACOM SLS.

•  Bevat: 
-  3 x krimpkousen SLS.G13: oorspronkelijke Ø: 20 mm. 

krimp-Ø:  6,5 - 13 mm. Max. gewicht: 1,8 kg.
-  6 x krimpkousen SLS.G19: oorspronkelijke Ø: 30 mm. 

krimp-Ø:  9 - 19 mm. Max. gewicht: 2,2 kg.
-  6 x krimpkousen SLS.G32: oorspronkelijke Ø: 40 mm. 

krimp-Ø:  14 - 32 mm. Max. gewicht: 4,4 kg.
-  6 x krimpkousen SLS.G45: oorspronkelijke Ø: 52 mm. 

krimp-Ø:  16 - 45 mm. Max. gewicht: 6,8 kg.
-  3 x krimpkousen SLS.G64: oorspronkelijke Ø: 70 mm. 

krimp-Ø:  38 - 64 mm. Max. gewicht: 9,0 kg.
-  3 x krimpkousen SLS.G89: oorspronkelijke Ø: 105 mm. 

krimp-Ø:  51 - 89 mm. Max. gewicht: 11,3 kg.
- Heteluchtpistool FACOM E.2015.
- Opbergdoos Organizer BP.Z46A. 

  [kg] 

 3,450 

  [kg] 

 4,400 
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Weerstand en gebruiksergonomie
•  FACOM heeft een speciaal ringsysteem ontworpen voor de gereedschappen van het SLS-assortiment. Het metaal van de ring is tegen 

alles bestand. Een veiligheidsgereedschap moet immers te allen tijde goed functioneren. 
•  De stalen kabel is in het metaal verzonken om een zeer robuuste verbinding tussen ring en kabel te creëren. In het extreme geval 

van breuk breekt de kabel eerder dan de verbinding. 
• Voor een perfecte verbinding is de kabel gezet met een pers met servomechanisme. 
•  Bovendien wordt elk gereedschap afzonderlijk getest met een trekbank. Ieder gereedschap heeft zijn eigen certi� caat en er wordt 

een uniek serienummer op het gereedschap gegraveerd. Zo maakt Facom de productie traceerbaar en kunt u uw gereedschap 
tijdens de hele gebruiksduur volgen. 

• De kabel is � exibel, waardoor het gereedschap bijzonder comfortabel en ergonomisch is.

Het SLS ringensysteem glijdt van de ene zijde van de sleutel 
naar de andere, voor een optimaal gebruik.

De handgrepen van ratels en momentsleutels zijn uitgerust 
met een sluitschalm, waarmee de sluithaak eenvoudig 
bevestigd kan worden en men een grote bewegingsvrijheid 
heeft.

Het SLS ringensysteem bevindt 
zich in het metalen deel van de 
handgrepen van tangen om een 
absolute weerstand te garanderen. 

Het SLS ringensysteem in 
combinatie met een op het blad 
bevestigde ring zorgt dat de 
schroevendraaier kan draaien zonder 
dat de leiriem in elkaar draait.

Vallend gereedschap kan ernstig 
letsel veroorzaken en kan 

bovendien ernstige gevolgen 
hebben voor het bedrijf. Als 

een gereedschap valt, moet het 
worden opgehaald of opgezocht. 

Dit veroorzaakt tijdverlies. 

Vallend gereedschap kan ook 
schade veroorzaken aan een 
dure installatie, door de val 

kwijtraken of het productieproces 
verstoren. Dit heeft � nanciële 

consequenties.

 Facom heeft een nieuw 
assortiment Safety Lock 
System-gereedschappen 
ontwikkeld, speciaal voor 
werk op hoogte. Hiermee 

bant u het risico op 
ongevallen door vallend 

gereedschap uit, vermijdt 
u tijdverlies en verbetert 

u uw productiviteit. 

 HET SLS-GEREEDSCHAPSASSORTIMENT 

 SLS - SLEUTELS 
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 440.11/32SLS 
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 440.7/16SLS 
 440.1/2SLS 
 440.9/16SLS 
 440.5/8SLS 
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 SLS - SLEUTELS  

  440.SLS - Metrische ringsteeksleutels   440.SLS - Ringsteeksleutels in inches 

 NF ISO 691, NF ISO 7738, NF ISO 3318, NF ISO 1711-1, E74-306, 
ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1, DIN ISO 691, DIN 1711-1,  
DIN 3113, ASME B107.100 
 •  Gereedschap, uitgerust met een handige FACOM SLS bevestigingsoplossing die elk 

risico op een accidentele val voorkomt.
•  De "glijdende" kabel-oplossing, geselecteerd en getest door FACOM, behoudt de 

gebruiksergonomie van het gereedschap (8-30 mm sleutels).
• Standaard sleutel voor alle normale toepassingen.
•  Hoogwaardige mechanische eigenschappen gecombineerd met geringe afmetingen, 

met oog voor de eisen die de luchtvaart stelt.
•  Ringkop:

-  Door het ontwerp van de hoek van de ring (kant E) krijgt men meer vat op achter 
elkaar geplaatste of verzonken moeren.

-  12-kant ring met OGV® pro� el voor een krachtig koppel zonder de moer te beschadigen. 
- Ringkop 15° gebogen.

•  Vorkkop:
- Vork 15° gebogen.
-  Geoptimaliseerde geometrische verhouding tussen de vork en de steel voor meer 

toegankelijkheid.
• Metrische maten: van 6 tot 34 mm.
• Uitvoering: verchroomd, gesatineerd. 

 ASME B107.100 
 •  Gereedschap, uitgerust met een handige FACOM SLS bevestigingsoplossing 

die elk risico op een accidentele val voorkomt.
•  De "glijdende" kabel-oplossing, geselecteerd en getest door FACOM, 

behoudt de gebruiksergonomie van het gereedschap (8-30 mm sleutels).
• Standaard sleutel voor alle normale toepassingen.
•  Hoogwaardige mechanische eigenschappen gecombineerd met geringe 

afmetingen, met oog voor de eisen die de luchtvaart stelt.
•  Ringkop:

-  Door het ontwerp van de hoek van de ring (kant E) krijgt men meer vat op 
achter elkaar geplaatste of verzonken moeren.

-  12-kant ring met OGV® pro� el voor een krachtig koppel zonder de moer 
te beschadigen.

- Ringkop 15° gebogen.
•  Vorkkop:

- Vork 15° gebogen.
-  Geoptimaliseerde geometrische verhouding tussen de vork en de steel 

voor meer toegankelijkheid.
• Inch-maten: van 1/4" tot 1"5/16.
• Uitvoering: verchroomd, gesatineerd. 

 A [mm]  B [mm]  B1 [mm]  E [mm]  E1 [mm]  E2 [mm]  L [mm]   [g] 

 6  14,1  10,0  3,1  6,0  3,8  115  45 
 7  17,2  11,2  3,4  6,2  3,9  122  45 
 8  19,2  12,8  3,5  6,7  4,7  133  55 
 9  21,2  14,2  3,9  7,1  4,7  138  60 
 10  23,0  15,0  4,2  7,6  5,2  145  65 
 11  24,5  16,9  4,6  8,1  5,5  155  75 
 12  27,0  18,0  4,4  8,4  5,8  162  85 
 13  28,7  19,3  4,8  8,6  6,1  170  95 
 14  31,0  21,1  5,7  9,5  6,4  180  110 
 15  32,6  22,2  5,9  10,0  6,8  185  120 
 16  35,6  23,9  6,4  10,5  7,3  195  140 
 17  37,0  25,3  6,5  10,9  7,6  202  155 
 18  38,7  26,0  7,2  11,4  8,1  208  175 
 19  41,2  27,8  7,2  11,9  8,3  216  195 
 21  45,4  30,9  7,8  12,8  8,8  233  230 
 22  46,9  32,3  8,3  13,3  9,0  248  255 
 23  49,0  33,6  8,7  13,8  9,3  257  280 
 24  51,0  35,0  8,9  14,2  9,7  267  315 
 27  58,0  39,2  8,9  15,6  10,4  295  400 
 29  63,0  42,0  10,8  16,6  11,2  320  500 
 30  65,0  43,5  11,2  17,1  11,5  340  555 
 32  68,0  46,1  11,5  18,0  12,5  355  665 
 34  72,0  48,9  12,8  19,0  13,0  390  770 

 A [“]  B [mm]  B1 [mm]  E [mm]  E1 [mm]  E2 [mm]  L [mm]   [g] 

 1/4  14,1  10,0  3,1  6,0  3,8  115  45 
 5/16  19,2  12,8  3,5  6,7  4,7  133  55 
 11/32  21,2  14,2  3,9  7,1  4,7  138  60 
 3/8  23,0  15,0  4,2  7,6  5,2  145  70 
 7/16  24,5  16,9  4,6  8,1  5,5  155  75 
 1/2  28,7  19,3  4,8  8,6  6,1  170  95 
 9/16  31,0  21,1  5,7  9,5  6,4  180  100 
 5/8  35,6  23,9  6,4  10,5  7,3  195  140 

 11/16  37,0  25,3  6,5  10,9  7,6  202  155 
 3/4  41,2  27,8  7,2  11,9  8,3  216  195 

 13/16  43,1  29,5  6,3  12,3  8,6  224  210 
 7/8  46,9  32,3  8,3  13,3  9,0  248  255 

 15/16  51,0  35,0  8,9  14,2  9,7  267  315 
 1  53,0  36,4  9,4  14,7  9,9  274  340 

 1’1/16  58,0  39,2  8,9  15,6  10,4  295  400 
 1’1/8  60,7  40,6  10,6  16,1  10,7  305  440 
 1’1/4  68,0  46,1  11,5  18,0  12,5  355  665 
 1’5/16  69,8  47,0  11,8  18,5  12,8  380  740 
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   SLS GEREEDSCHAP    SLS - SLEUTELS  

 SLS - SLEUTELS 

  Module van foam van 17 ringsteeksleutels OGV® van 6 t/m 24 mm - SLS 

  Module van foam van 5 ringsteeksleutels OGV® van 27 t/m 34 mm - SLS 

  467.SLS - Standaard ratelringsteeksleutels 

 • Gereedschap uitgerust met een bevestigingsoplossing 
   FACOM SLS waarmee ieder risico van incidenteel 
   vallen uitgesloten wordt.
•  De door FACOM gekozen en geteste oplossing van de 

"glijdende" gefelste kabel zorgt dat het gereedschap zijn 
gebruiksergonomie behoudt.

•  Compatibel met het modulaire FACOM opbergsysteem:
-  Geschikt voor de gereedschapswagens CHRONO XL, CHRONO+, 

JET XL en JET+. 

 • Gereedschap uitgerust met een bevestigingsoplossing 
   FACOM SLS waarmee ieder risico van incidenteel vallen 
   uitgesloten wordt.
•  De door FACOM gekozen en geteste oplossing van de "glijdende" 

gefelste kabel zorgt dat het gereedschap zijn gebruiksergonomie behoudt.
•  Compatibel met het modulaire FACOM opbergsysteem:

-  Geschikt voor de gereedschapswagens CHRONO XL, CHRONO+, 
JET XL en JET+. 

  
 •  Gereedschap, uitgerust met een handige FACOM SLS 

bevestigingsoplossing die elk risico op een accidentele 
val voorkomt.

•  De "glijdende" kabel-oplossing, geselecteerd en getest door FACOM, 
behoudt de gebruiksergonomie van het gereedschap (8-30 mm sleutels).

• Standaard ringsteeksleutels met ratel: voor alle normale toepassingen.
• Compact, d.m.v. een hendel omkeerbaar ratelmechanisme.
• Terugstelhoek 5° (6° voor de maten 8 en 9 mm).
• Ringkop 15° gebogen.
• Vorkkop 15° gebogen.
• Metrische maten: van 8 tot 32 mm.
• Uitvoering: verchroomd, gesatineerd. 

 A [mm]  L [mm]  Bevat  Aantal   [kg] 

 440.6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 
- 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 

19 - 21 - 22 - 24 
 415  PM.MOD440J17SLS  17  2.4 

 A 
[mm] 

 B 
[mm] 

 B1 
[mm] 

 C 
[mm] 

 E 
[mm] 

 E1 
[mm] 

 E2 
[mm] 

 L 
[mm] 

 
 [g] 

 8  18,6  16,8  8,2  4,6  6,5  3,1  140  55 
 9  21,0  18,6  9,0  4,6  6,9  3,2  149  65 
 10  22,7  20,2  10,4  5,1  7,3  3,4  158  75 
 11  23,7  22,0  10,6  5,2  7,7  3,5  165  85 
 12  26,8  23,2  11,3  5,4  8,2  3,8  171  95 
 13  28,4  25,3  12,2  5,7  8,6  4,3  178  110 
 14  30,8  27,0  13,0  5,9  9,0  4,3  190  125 
 15  32,3  28,3  14,0  6,1  9,4  4,7  199  140 
 16  34,9  30,0  14,1  6,6  9,9  5,3  208  165 

 A 
[mm] 

 B 
[mm] 

 B1 
[mm] 

 C 
[mm] 

 E 
[mm] 

 E1 
[mm] 

 E2 
[mm] 

 L 
[mm] 

 
 [g] 

 17  36,8  31,7  15,4  6,6  10,3  5,4  225  190 
 18  38,4  32,8  15,6  7,4  10,7  5,8  236  210 
 19  41,2  33,9  16,0  7,4  11,2  6,0  247  235 
 21  46,9  39,7  18,0  8,6  13,0  6,3  287  340 
 22  46,9  39,7  18,0  8,6  13,0  6,3  287  340 
 24  51,0  46,0  19,5  8,9  14,5  6,7  320  440 
 27  57,9  52,0  21,0  9,8  15,5  7,1  356  595 
 30  64,9  58,0  24,2  10,5  17,0  8,3  400  820 
 32  67,9  62,2  26,0  11,0  17,5  8,5  422  975 

 A [mm]  H [mm]  Br [mm]  L [mm]  Bevat  Aantal   [kg] 

 440.27 - 29 - 30 - 
32 - 34  45  188  418  PM.MOD440J5SLS  5  3.0 

0762_0803_SLS_F18_FR.indd   780 3/09/18   10:07



17

781

E

C

E2 E1

B1

 467S.7SLS 
 467S.8SLS 
 467S.10SLS 
 467S.11SLS 
 467S.12SLS 

 467S.13SLS 
 467S.14SLS 
 467S.15SLS 
 467S.16SLS 
 467S.17SLS 

 MODM.467J12SLS 

 MODM.467J4SLS 

J A A R

 SLS - SLEUTELS  

  467S.SLS - Korte ratelringsteeksleutels, metrische maten 

  Module van foam van 12 ratelringsteeksleutels van 8 t/m 19 mm - SLS 

  Module van foam van 4 ratelringsteeksleutels van 21 t/m 27 mm - SLS 

  
 •  Gereedschap, uitgerust met een handige FACOM SLS bevestigingsoplossing 

die elk risico op een accidentele val voorkomt.
•  De "glijdende" kabel-oplossing, geselecteerd en getest door FACOM, 

behoudt de gebruiksergonomie van het gereedschap (8-30 mm sleutels).
• Ratelringsteeksleutels met extra korte steel: ideaal voor zeer nauwe plekken.
• Compact, d.m.v. een hendel omkeerbaar ratelmechanisme.
• Terugstelhoek van 5° (6° bij de maten 7, 8 en 9 mm). 
• Ringkop 15° gebogen.
• Vorkkop 15° gebogen.
• Metrische maten: van 7 tot 17 mm.
• Uitvoering: verchroomd, gesatineerd. 

 •  Gereedschap uitgerust met een bevestigingsoplossing FACOM SLS waarmee 
ieder risico van incidenteel vallen uitgesloten wordt.

•  De door FACOM gekozen en geteste oplossing van de "glijdende" gefelste 
kabel zorgt dat het gereedschap zijn gebruiksergonomie behoudt.

•  Compatibel met het modulaire FACOM opbergsysteem:
-  Geschikt voor de gereedschapswagens CHRONO XL, CHRONO+, 

JET XL en JET+. 

 •  Gereedschap uitgerust met een bevestigingsoplossing FACOM SLS waarmee 
ieder risico van incidenteel vallen uitgesloten wordt.

•  De door FACOM gekozen en geteste oplossing van de "glijdende" gefelste 
kabel zorgt dat het gereedschap zijn gebruiksergonomie behoudt.

•  Compatibel met het modulaire FACOM opbergsysteem:
-  Geschikt voor de gereedschapswagens CHRONO XL, CHRONO+, 

JET XL en JET+.
•   Bevat: 

-  4 ratelringsteeksleutels 467.SLS: 21 - 22 - 24 - 27 mm- Inlay van foam 
1/3e van de lade PM.MOD467J4SLS. 

 A 
[mm] 

 B 
[mm] 

 B1 
[mm] 

 C 
[mm] 

 E 
[mm] 

 E1 
[mm] 

 E2 
[mm] 

 L 
[mm] 

 
 [g] 

 7  18,6  16,8  7,6  4,6  6,5  3,1  90,5  50 
 8  18,6  16,8  7,6  4,6  6,5  3,1  90,5  50 
 10  22,7  20,2  9,0  5,1  7,3  3,6  95,5  60 
 11  23,7  22,0  9,2  5,2  7,7  3,7  103,5  70 
 12  26,8  23,2  10,0  5,4  8,2  4,0  106,5  75 

 A 
[mm] 

 B 
[mm] 

 B1 
[mm] 

 C 
[mm] 

 E 
[mm] 

 E1 
[mm] 

 E2 
[mm] 

 L 
[mm] 

 
 [g] 

 13  28,4  25,3  10,1  5,7  8,6  4,5  108,5  90 
 14  30,8  27,0  11,3  5,9  9,0  4,5  115,5  100 
 15  32,3  28,3  11,8  6,1  9,4  4,7  119,5  115 
 16  34,9  30,0  12,3  6,6  9,9  5,3  123,5  130 
 17  36,8  31,7  13,1  6,6  10,3  5,4  127,5  140 

 A [mm]  H 
[mm] 

 Br 
[mm] 

 L 
[mm]  Bevat  Aantal  

 [kg] 
 467.8 - 9 - 10 - 11 
- 12 - 13 - 14 - 15 
- 16 - 17 - 18 - 19 

 45  189  415  PM.MOD467J12SLS  12  1.620 

 A [mm]  H 
[mm] 

 Br 
[mm]  L [mm]  Bevat  Aantal  

 [kg] 
 467.21 - 22 - 

24 - 27  45  188  418  PM.MOD467J4SLS  4  4.0 
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L

A

E

B B1 A

 44.6X7SLS 
 44.8X9SLS 
 44.10X11SLS 
 44.12X13SLS 
 44.14X15SLS 
 44.16X17SLS 
 44.18X19SLS 

 44.21X23SLS 
 44.22X24SLS 
 44.24X27SLS 
 44.30X32SLS 
 44.34X36SLS 
 44.36X41SLS 

 MODM.44J9SLS 

J A A R

   SLS GEREEDSCHAP    SLS - SLEUTELS  

 SLS - SLEUTELS 

  44S.SLS - Metrische steeksleutels 

  Module van foam van 9 steeksleutels van 6 t/m 24 mm - SLS 

  
 • Gereedschap, uitgerust met een handige 
   FACOM SLS bevestigingsoplossing die elk risico op een 
   accidentele val voorkomt.
•  De "glijdende" kabel-oplossing, geselecteerd en getest door FACOM, 

behoudt de gebruiksergonomie van het gereedschap (8-30 mm sleutels).
•  Steeksleutels = de vorken zijn platter dan van een standaard ringsteeksleutel 

en komen daarom op plaatsen waar dikkere sleutels niet kunnen komen. 
Voorbeelden: remklauwen, contramoeren van hydraulische slangen.

• 15° gebogen koppen.
• Metrische maten: van 6 tot 41 mm.
• Uitvoering: verchroomd, gesatineerd. 

 • Gereedschap uitgerust met een bevestigingsoplossing 
   FACOM SLS waarmee ieder risico van incidenteel vallen 
   uitgesloten wordt.
•  De door FACOM gekozen en geteste oplossing van de "glijdende" 

gefelste kabel            
   zorgt dat het gereedschap zijn gebruiksergonomie behoudt.
•  Compatibel met het modulaire FACOM opbergsysteem:

-  Geschikt voor de gereedschapswagens CHRONO XL, CHRONO+, 
JET XL en JET+.
 

 A [mm]  B x B1 [mm]  E [mm]  L [mm]   [g] 

 6x7  15,0 x 17,5  3,7  120  45 
 8x9  18,5 x 21,0  4,2  137  55 

 10x11  23,0 x 25,0  4,9  152  75 
 12x13  25,5 x 29,0  5,5  167  90 
 14x15  31,0 x 33,0  5,7  182  115 
 16x17  35,5 x 37,0  6,3  210  155 
 18x19  39,0 x 42,0  7,3  220  185 

 A [mm]  B x B1 [mm]  E [mm]  L [mm]   [g] 

 21x23  47,0 x 50,5  8,3  245  250 
 22x24  47,5 x 52,0  8,3  245  250 
 24x27  51,0 x 58,0  8,8  270  350 
 30x32  63,0 x 70,0  9,8  318  540 
 34x36  71,0 x 75,0  11,7  342  745 
 36x41  78,0 x 87,0  12,3  381  970 

 A [mm]  H 
[mm] 

 Br 
[mm] 

 L 
[mm]  Bevat  Aantal  

 [kg] 
 44.6X7 - 8X9 - 10X11 

- 12X13 - 14X15 - 16X17 - 
18X19 - 21X23 - 22X24 

 45  188  418  PM.MOD44J9SLS  9  1.3 
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L

L1

dE H

B

 54A.24SLS 
 54A.30SLS 
 54A.32SLS 
 54A.36SLS 
 54A.41SLS 
 54A.46SLS 

 54.M1BSLS 
 54.M2BSLS 
 54.M3BSLS 

460 mm

L2 (54A.24 + 54.M1B)= 555 mm

54.M1B

54A.24 - 54A.30

L2

L2 (54A.30 + 54.M1B)= 565 mm

L2 (54A.32 + 54.M2B)=730 mm
L2 (54A.36 + 54.M2B)=735 mm
L2 (54A.41 + 54.M2B)=748 mm

610 mm
54.M2B

54A.32 - 54A.36 - 54A.41

L2

L2 (54A.46 + 54.M3B)= 910 mm
L2 (54A.50 + 54.M3B)= 920 mm
L2 (54A.55 + 54.M3B)= 925 mm

760 mm
54.M3B

54A.46 - 54A.50 - 54A.55

L2

L2 (54A.60 + 54.M4B)=1050 mm
L2 (54A.65 + 54.M4B)=1060 mm
L2 (54A.70 + 54.M4B)=1065 mm

860mm
54.M4B

54A.60 - 54A.65 - 54A.70

L2

J A A R

 SLS - SLEUTELS  

  54A.SLS - Gebogen ringsleutels "zware uitvoering", metrische maten 

  54.MBSLS - Wringpijp 

  
 •  Gereedschap, uitgerust met een handige FACOM SLS bevestigingsoplossing 

die elk risico op een accidentele val voorkomt.
•  De "roterende" kabel-oplossing, geselecteerd en getest door FACOM, 

behoudt de gebruiksergonomie van het gereedschap.
•  Verdiepte ringsleutels "zware uitvoering": bestemd voor grote 

aanhaalkoppels door de zeer zware uitvoering van de ring en de zeer 
lange steel (afzonderlijk te bestellen).

•  Door de uitsparing onder de steel is er meer plaats voor de vingers 
of een obstakel. Ideaal voor standaard moeren.

•  Wringpijp te gebruiken:
- 54.M1B voor de maten 24 en 30 mm; 
- 54.M2B voor de maten 32 en 41 mm; 
- 54.M3B voor de maten 46  mm;

• Metrische maten: van 24 tot 46 mm.
• Uitvoering: verchroomd, gesatineerd. 

 •     Gereedschap, uitgerust met een handige FACOM SLS 
    bevestigingsoplossing die elk risico op een accidentele 

val voorkomt.
•  De "roterende" kabel-oplossing, geselecteerd en getest 

door FACOM, behoudt de gebruiksergonomie van het gereedschap.
•  Handvat 54.M1BSLS: te gebruiken met de sleutels 54A.24SLS 

en 54A.30SLS. (Lengte: 460 mm. binnen-Ø: 19 mm. buiten-Ø: 25 mm).
•  Handvat 54.M2BSLS: te gebruiken met de sleutels 54A.32SLS, 

54A.36SLS en 54A.41SLS.
(Lengte: 610 mm. binnen-Ø: 23 mm. buiten-Ø: 29 mm).

•  Handvat 54.M3BSLS: te gebruiken met de sleutel 54A.46.
(Lengte: 760 mm. binnen-Ø: 25 mm. buiten-Ø: 32 mm).

• Uitvoering : verchroomd, gesatineerd. 

 A [mm]  B [mm]  d [mm]  E [mm]  H [mm]  L [mm]  L1 [mm]  L2 [mm]  L3 [mm]   [g] 

 24  38,0  18,5  17,0  29,5  180  85  460  555  405 
 30  48,0  18,5  18,0  33,5  200  95  460  565  575 
 32  49,0  21,5  18,0  34,0  235  116  610  730  725 
 36  54,0  21,5  20,0  35,5  245  120  610  735  865 
 41  62,0  21,5  22,0  39,5  265  127  610  748  1000 
 46  69,0  24,5  23,0  40,0  280  129  760  910  1300 

  [g] 

 590 
 1200 
 2300 
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L

L1

B

d1H

A

d

5°

 76.8SLS 
 76.9SLS 
 76.10SLS 
 76.11SLS 
 76.12SLS 
 76.13SLS 
 76.14SLS 
 76.15SLS 
 76.16SLS 

 76.17SLS 
 76.18SLS 
 76.19SLS 
 76.21SLS 
 76.22SLS 
 76.24SLS 
 76.27SLS 
 76.30SLS 
 76.32SLS 

L

E2E1 E3 E4

C1C
L1

E

AB

 113A.8C 
 113A.10C 
 113A.12C 
 113A.15C 
 113A.18C 

A

 131A.10SLS 
 131A.14SLS 
 131A.18SLS 
 131A.24SLS 

J A A R

   SLS GEREEDSCHAP    SLS - SLEUTELS  

 SLS - SLEUTELS 

  76.SLS - Open pijpsleutels, gesmeed, 12-kant x 6-kant, metrische maten - SLS 

  113A.C - Verchroomde sleutels met kartelwiel 

  131A.SLS - Pijptangen model "Stillson"- Staal 

 NF ISO 2236, NF ISO 691, ISO 2236, ISO 691, DIN ISO 691 
 •  Gereedschap uitgerust met een bevestigingsoplossing FACOM SLS 

waarmee ieder risico van incidenteel vallen uitgesloten wordt.
•  De door FACOM gekozen en geteste oplossing van de "draaiende" 

gefelste kabel zorgt dat het gereedschap zijn gebruiksergonomie behoudt.
• Open pijpsleutels: sleutels voor krachtig los- en vastdraaien.
• Korte 12-kant kop voor terugstelling tot 30° en een lange 6-kante kop.
• Opening in de korte kop om met draadeinden te kunnen werken.
• Metrische maten:van 8 tot 32 mm.• Uitvoering:verchroomd, gesatineerd. 

 NF ISO 6787, ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.100 
 •  Gereedschap, uitgerust met een handige FACOM SLS bevestigingsoplossing 

die elk risico op een accidentele val voorkomt.
• Kartelwieltje goed toegankelijk = eenvoudig af te stellen.
• Verstelbaar deel van de bek steekt niet uit als de bek maximaal open staat.
•  Met de schaalverdeling in millimeter wordt de bekopening gemakkelijk 

vooringesteld.
• Kartelwiel draait rechtsom.
• Assortiment van 4" tot 24".
• Uitvoering: verchroomd en gepolijste zijvlakken.
• Engelse sleutel met gat in het handvat: direct vast te haken d.m.v. een sluithaak. 

 •  Gereedschap, uitgerust met een handige FACOM SLS bevestigingsoplossing 
die elk risico op een accidentele val voorkomt.

•  De "roterende" kabel-oplossing, geselecteerd en getest door FACOM, behoudt 
de gebruiksergonomie van het gereedschap.

• Capaciteit: 0 tot 102 mm; 0 tot 3" 1/2.
• Bijzonder robuuste sleutel, vertanding gehard tot 55 HRc. 
•  Klemt goed vast door nauwkeurige afwerking van schroefdraad en rol, ligt goed 

in de hand.
•  "Stillson" sleutel met gat in het handvat: direct vast te haken d.m.v. een sluithaak.
• Niet te demonteren bewegende bek om verlies of vallen te vermijden. 

 A [mm]  B [mm]  d [mm]  d1 [mm]  H [mm]  L [mm]  L1 [mm]   [g] 

 8  12,5  7  6  19  114  25  80 
 9  13,5  7  6  20  122  26  100 

 10  15,0  8  7  24  129  28  110 
 11  16,5  8  7  25  136  30  130 
 12  18,0  9  8  28  144  36  165 
 13  19,5  9  8  30  152  38  190 
 14  21,0  10,5  9  32  160  40  215 
 15  22,5  10,5  10  34  169  42  230 
 16  24,0  13  12  37  178  46  295 

 A [mm]  B [mm]  d [mm]  d1 [mm]  H [mm]  L [mm]  L1 [mm]   [g] 

 17  25,5  13  12  39  187  48  325 
 18  26,5  13  12  40  195  50  350 
 19  28,5  15  12  41  204  51  450 
 21  30,5  15  14  46  221  55  510 
 22  32,0  15  14  48  230  57  600 
 24  34,5  18  16  54  250  67  795 
 27  38,0  22  19  58  280  73  970 
 30  42,0  24  21  64  310  83  1300 
 32  44,5  24  22,6  74  330  88  1500 

 A [mm]  B [mm]  C x C1 [mm]  E [mm]  E1 [mm]  E2 [mm]  E3 [mm]  E4 [mm]  L [mm]  L1 [mm]   [g] 

 27  61,5  18,5 x 24,0  6,5  13,5  9,0  11,0  8,5  206  24  275 
 30  69,5  21,5 x 28,5  9,0  15,5  9,5  12,7  10,0  255  29  480 
 34  80,0  25,0 x 31,0  10,0  18,0  10,2  13,0  10,0  306  34  700 
 44  97,0  28,0 x 35,0  13,5  20,0  12,0  14,8  11,5  380  44  1200 
 53  115,0  31,0 x 38,5  16,0  22,5  14,3  17,8  13,5  456  53  1800 

 A [mm]  A max. ["]  B [mm]  E [mm]  L [mm]   [kg] 

   1  25,0  16,0  250  0.625 
   1'1/2  29,5  21,0  350  1.085 
   2  32,0  24,0  450  1.825 
   2'1/2  41,5  27,5  600  3.025 
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 SLS- RATELS  

  Module foam 1/4'' 6-kant doppen en ratel - SLS 

  Stofdichte 3/8" - SLS 

 SLS - RATELS 

  Stofdichte ratel 1/4"  - SLS 

 •  Gereedschap uitgerust met een bevestigingsoplossing FACOM SLS waarmee 
ieder risico van incidenteel vallen uitgesloten wordt.

•  FACOM heeft voor de oplossing van een sluitschalm gekozen voor bijzonder 
zwaar en/of omvangrijk gereedschap.

• Alleen de ratel is voorzien van een sluitschakel.
•  De ratel en de verlengstukken met vergrendeling beveiligen de doppen 

tegen vallen tijdens werkzaamheden op hoogte.
•  Compatibel met het modulaire FACOM opbergsysteem:

-  Geschikt voor de gereedschapswagens CHRONO XL, CHRONO+, 
JET XL en JET+. 

 NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.110 
 •  Gereedschap uitgerust met een bevestigingsoplossing FACOM SLS waarmee 

ieder risico van incidenteel vallen uitgesloten wordt.
•  FACOM heeft voor de oplossing van een sluitschalm gekozen voor bijzonder 

zwaar en/of omvangrijk gereedschap.
•  Zeer lange levensduur, ongeacht de arbeidsomstandigheden. 

Zonder onderhoud. Bescherming tegen industrieel stof.
• Mechanisme met 72 tanden voor een terugstelhoek van 5°.
•  Veiligheidsvergrendeling van de dop: er raken geen doppen kwijt 

in uw machines.
•  Omkering d.m.v. een hendel: eenvoudig, ook met handschoenen aan. 

Hiermee kunt u de draairichting zien.
•  "Handpalm" systeem waarmee op de kop van de ratel gedrukt kan worden 

tijdens het los-/vastdraaien zonder het risico te lopen de draairichting per 
ongeluk om te keren. 

• Uiterst compacte kop.
•  Elastomeer handgreep van twee materialen: zeer bestendig tegen schuren 

en de krachtigste oplosmiddelen uit de werkplaats: SP95, SP98, dieselolie, 
aceton, remvloeistof, Skydrol, Jet Oil, kerosine. 

 NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.110 
 •  Gereedschap uitgerust met een bevestigingsoplossing FACOM SLS waarmee 

ieder risico van incidenteel vallen uitgesloten wordt.
•  FACOM heeft voor de oplossing van een sluitschalm gekozen voor bijzonder 

zwaar en/of omvangrijk gereedschap.
•  Zeer lange levensduur, ongeacht de arbeidsomstandigheden. 

Zonder onderhoud. Bescherming tegen industrieel stof.
• Mechanisme met 72 tanden voor een terugstelhoek van 5°.
•  Veiligheidsvergrendeling van de dop: er raken geen doppen kwijt in uw machines.
•  Omkering d.m.v. een hendel: eenvoudig, ook met handschoenen aan. 

Hiermee kunt u de draairichting zien.
•  "Handpalm" systeem waarmee op de kop van de ratel gedrukt kan worden 

tijdens het los-/vastdraaien zonder het risico te lopen de draairichting per 
ongeluk om te keren. 

• Uiterst compacte kop.
•  Elastomeer handgreep van twee materialen: zeer bestendig tegen schuren 

en de krachtigste oplosmiddelen uit de werkplaats: SP95, SP98, dieselolie, 
aceton, remvloeistof, Skydrol, Jet Oil, kerosine. 

 d [mm]  d1 [mm]  H [mm]  L [mm]  L1 [mm]   [g] 

 29  24/27  29  210  195  240 

 d [mm]  d1 [mm]  H [mm]  L [mm]  L1 [mm]   [g] 

 22  17,5/20  23  121  110  110 

 A [mm]  H 
[mm] 

 Br 
[mm] 

 L 
[mm]  Bevat  Aantal  

 [g] 
 R.5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 

- 11 - 12 - 13 - 14  45  105  189  PM.MODRL1SLS  13  405 
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 •  Gereedschap uitgerust met een bevestigingsoplossing 
   FACOM SLS waarmee ieder risico van incidenteel 
   vallen uitgesloten wordt.
•  FACOM heeft voor de oplossing van een sluitschalm gekozen 

voor bijzonder zwaar en/of omvangrijk gereedschap.
• Alleen de ratel is voorzien van een sluitschakel.
•  De ratel en de verlengstukken met vergrendeling beveiligen de doppen 

tegen vallen tijdens werkzaamheden op hoogte
•  Compatibel met het modulaire FACOM opbergsysteem:

-  Geschikt voor de gereedschapswagens CHRONO XL, CHRONO+, 
JET XL en JET+. 

 NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.110 
 • Gereedschap uitgerust met een bevestigingsoplossing 
   FACOM SLS waarmee ieder risico van incidenteel vallen 
   uitgesloten wordt.
•  FACOM heeft voor de oplossing van een sluitschalm gekozen 

voor bijzonder zwaar en/of omvangrijk gereedschap.
•  Zeer lange levensduur, ongeacht de arbeidsomstandigheden. 

Zonder onderhoud. Bescherming tegen industrieel stof.
• Mechanisme met 72 tanden voor een terugstelhoek van 5°.
• Veiligheidsvergrendeling van de dop: er raken geen doppen kwijt in uw machines.
•  Omkering d.m.v. een hendel: eenvoudig, ook met handschoenen aan. 

Hiermee kunt u de draairichting zien.
•  "Handpalm" systeem waarmee op de kop van de ratel gedrukt kan worden 

tijdens het los-/vastdraaien zonder het risico te lopen de draairichting per 
ongeluk om te keren. 

• Uiterst compacte kop.
•  Elastomeer handgreep van twee materialen: zeer bestendig tegen schuren en 

de krachtigste oplosmiddelen uit de werkplaats: SP95, SP98, dieselolie, aceton, 
remvloeistof, Skydrol, Jet Oil, kerosine. 

 • Gereedschap uitgerust met een bevestigingsoplossing 
   FACOM SLS waarmee ieder risico van incidenteel 
   vallen uitgesloten wordt.
•  FACOM heeft voor de oplossing van een sluitschalm gekozen 

voor bijzonder zwaar en/of omvangrijk gereedschap.
• Alleen de ratel is voorzien van een sluitschakel.
•  De ratel en de verlengstukken met vergrendeling beveiligen de doppen 

tegen vallen tijdens werkzaamheden op hoogte.
•  Compatibel met het modulaire FACOM opbergsysteem:

-  Geschikt voor de gereedschapswagens CHRONO XL, CHRONO+, 
JET XL en JET+. 

 SLS - RATELS 

  Module foam 3/8'' 6-kant doppen en ratel - SLS 

  Stofdichte ratel 1/2" - SLS 

  Module foam 1/2'' 6-kant doppen en ratel - SLS 

 d [mm]  d1 [mm]  H [mm]  L [mm]  L1 [mm]   [g] 

 38  30/33  40  262  245  480 

 A [mm]  H 
[mm] 

 Br 
[mm] 

 L 
[mm]  Bevat  Aantal  

 [kg] 
 J.H8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 

- 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 
21 - 22 - 24 

 45  188  309  PM.MODJL1SLS  18  1.4 

 A [mm]  H 
[mm] 

 Br 
[mm] 

 L 
[mm]  Bevat  Aantal  

 [kg] 
 S.H8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 
- 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 

22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 
 45  188  418  PM.MODSL1SLS  21  1.4 

   SLS GEREEDSCHAP    SLS- RATELS  
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 R.306-25DSLS 
 J.306-50DSLS 
 S.306-100DSLS 
 S.306-200DSLS 
 S.306-350DSLS 

 AN2X75SLS 
 AN2.5X75SLS 
 AN3X100SLS 
 AN3.5X100SLS 
 AN4X100SLS 
 AN4X150SLS 
 AN5.5X150SLS 
 AN6.5X150SLS 
 ANF8X150SLS 
 ANF10X200SLS 

J A A R

 NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789 
 •  Gereedschap, uitgerust met een handige FACOM SLS bevestigingsoplossing 

die elk risico op een accidentele val voorkomt.
•  FACOM werkt met D-sluiting voor bijzonder zware en/of grote tools 

(32-41 mm sleutels).
•  Nauwkeurigheid bij het verlaten van de fabriek: ± 2% behalve: 

R.306-25DSLS.
• Duurzaamheid van het mechanisme: 50.000 cycli (sleutels tot 200 Nm).
•  Te gebruiken met opzetstukken:

- Verloopstuk: 9 x 12 of 14 x 18 mm.
•  Eénrichtingssleutels te gebruiken in twee richtingen door het opzetstuk 

om te keren.
•  De sleutels zijn genummerd en worden geleverd 
   met een ISO 6789 controle certi� caat.
• Geleverd in kunststof koffer. 

 NF ISO 2380-1, NF ISO 2380-2, ISO 2380-1, ISO 2380-2, 
DIN ISO 2380-1, DIN ISO 2380-2, ASME B107.600 
 •  Gereedschap, uitgerust met een handige F ACOM SLS bevestigingsoplossing 

die elk risico op een accidentele val voorkomt.
•  De "roterende" kabel-oplossing, geselecteerd 

en getest door FACOM, behoudt de 
gebruiksergonomie van het gereedschap.

• Bled van koolstof-silicium: robuust en 
   bestand tegen buigen.
•  Ergonomische handgreep uit twee materialen, bestendig tegen schokken, 

slijtage en chemische producten.
• Uitvoering: mat verchroomd bled, tip zwart behandeld." 

 SLS - GECONTROLEERD VASTZETTEN 

  306D.SLS - Afslagsleutels zonder opzetstuk 

 SLS - SCHROEVENDRAAIERS 

  AN-ANF.SLS - PROTWIST® schroevendraaier voor sleufschroeven - gefreesd bled 

 L [mm]  Aansluiting  Doos  Capaciteit 
[N.m] 

 Graadverdeling 
[N.m]   [kg] 

 271  9 x 12  BP.D1  5 - 25  0,10  0.490 
 357  9 x 12  BP.D2  10 - 50  1,00  0.970 
 437  9 x 12  BP.D2  20 - 100  1,00  1.090 
 515  14 x 18  BP.D3  40 - 200  1,00  1.300 
 725  14 x 18  BP.D3  70 - 350  2,00  1.830 

 A [mm]  d [mm]  d1 x L1 [mm]  E [mm]  L [mm]  L2 [mm]   [g] 

 2,0  19  2,0 x 75  0,4  169  94  60 
 2,5  19  2,5 x 75  0,4  169  94  60 
 3,0  25  3,0 x 100  0,5  203  103  75 
 3,5  25  3,5 x 100  0,6  203  103  85 
 4,0  30  4,0 x 100  0,8  209  109  90 
 4,0  30  4,0 x 150  0,8  259  109  95 
 5,5  30  5,5 x 150  1,0  259  109  130 
 6,5  36  6,5 x 150  1,2  270  120  170 
 8,0  40  7,0 x 150  1,2  275  125  190 
 10,0  40  9,0 x 200  1,6  325  125  255 

  SLS - GECONTROLEERD VASTZETTEN   

  SLS - SCHROEVENDRAAIERS   
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   SLS GEREEDSCHAP    SLS - GECONTROLEERD VASTZETTEN  

 NF ISO 8764-1, NF ISO 8764-2, ISO 8764-1, ISO 8764-2, 
DIN ISO 8764-1, DIN ISO 8764-2, ASME B107.600 
 • Gereedschap, uitgerust met een handige FACOM SLS 
   bevestigingsoplossing die elk risico op een accidentele 
   val voorkomt.
•  De "roterende" kabel-oplossing, geselecteerd en getest door FACOM, 

behoudt de gebruiksergonomie van het gereedschap.
• Bled van koolstof-silicium: robuust en bestand tegen buigen.
•  Ergonomische handgreep uit twee materialen, bestendig tegen schokken, 

slijtage en chemische producten. 

 NF ISO 8764-1, NF ISO 8764-2, ISO 8764-1, ISO 8764-2, 
DIN ISO 8764-1, DIN ISO 8764-2, ASME B107.600 
 • Gereedschap, uitgerust met een handige FACOM SLS 
   bevestigingsoplossing die elk risico op een accidentele
   val voorkomt.
•  De "roterende" kabel-oplossing, geselecteerd en getest door FACOM, 

behoudt de gebruiksergonomie van het gereedschap.
• Bled van koolstof-silicium: robuust en bestand tegen buigen.
•  Ergonomische handgreep uit twee materialen, bestendig tegen schokken, 

slijtage en chemische producten. 

 • Gereedschap uitgerust met een bevestigingsoplossing
   FACOM SLS waarmee ieder risico van incidenteel 
   vallen uitgesloten wordt.
•  De door FACOM gekozen en geteste oplossing van de "draaiende" 

gefelste kabel zorgt dat het gereedschap zijn gebruiksergonomie behoudt.
•  Compatibel met het modulaire FACOM opbergsysteem:

-  Geschikt voor de gereedschapswagens CHRONO XL, CHRONO+, 
JET XL en JET+. 

  ANP.SLS - PROTWIST® schroevendraaier voor Phillips® kruiskopschroeven - rond bled 

  AND.SLS - PROTWIST® schroevendraaier voor Pozidriv® kruiskopschroeven - rond bled 

  Module van foam met 8 schroevendraaiers - SLS 

 d [mm]  d1 x L1 [mm]  L [mm]  L2 [mm]  Phillips [No]   [g] 

 30  4,5 x 100  209  109  PH1  115 
 36  6,0 x 125  245  120  PH2  165 
 40  8,0 x 150  275  125  PH3  235 

 d [mm]  d1 x L1 [mm]  L [mm]  L2 [mm]  Pozidriv [No]   [g] 

 30  4,5 x 100  209  109  PZ1  115 
 36  6,0 x 125  245  120  PZ2  165 
 40  8,0 x 150  275  125  PZ3  235 

 A [mm]  H 
[mm] 

 Br 
[mm] 

 L 
[mm]  Bevat  Aantal  

 [kg] 
 AN.2,5X75 - 3X100 - 4x100 

- 5,5X150 - 6,5X150 - 8X150 
- ANP.PH1 - PH2 

 45  188  418  PM.MODAN1SLS  8  1.0 
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 SLS - INBUSSLEUTELS  

 •  Gereedschap uitgerust met een bevestigingsoplossing FACOM SLS waarmee 
ieder risico van incidenteel vallen uitgesloten wordt.

•  De door FACOM gekozen en geteste oplossing van de "draaiende" gefelste 
kabel zorgt dat het gereedschap zijn gebruiksergonomie behoudt.

• Zeer compact systeem.
• Ligt comfortabel en stevig in de hand.
• Blokkeert op 90° en dient als handvat.
• Sleutels van siliciumstaal uit de serie 82H.
• Uitvoering : gefosfateerd. 

 •  Gereedschap, uitgerust met een handige FACOM SLS bevestigingsoplossing 
die elk risico op een accidentele val voorkomt.

•  De "roterende" kabel-oplossing, geselecteerd en getest door FACOM, 
behoudt de gebruiksergonomie van het gereedschap.

•  Ergonomisch gevormde T-greep voor ef� ciënt gebruik van beide kanten 
van de sleutel.

• Siliciumstaal.
• Uitvoering: gefosfateerd. 

 •  Gereedschap, uitgerust met een handige FACOM SLS bevestigingsoplossing 
die elk risico op een accidentele val voorkomt.

•  De "roterende" kabel-oplossing, geselecteerd en getest door FACOM, 
behoudt de gebruiksergonomie van het gereedschap.

•  Ergonomisch gevormde T-greep voor ef� ciënt gebruik van beide kanten 
van de sleutel.

• Siliciumstaal.
• Uitvoering:  gefosfateerd. 

 SLS - INBUSSLEUTELS 

  86H.JESLS - Inklapbare 6-kant inbussleutels - SLS 

  84TZ.SLS - 6-kant stiftsleutels 
met T-vormig handvat, metrische maten 

  84TZ.SLS - 6-kant stiftsleutels 
met T-vormig handvat, in inch-maten 

 d [mm]  d1 [mm]  L [mm]   6-kant [mm]   [g] 

 30  24  32  2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 - 10,0  375 
 22  18  118  1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0  175 

 A [mm]  L [mm]  L1 [mm]  L2 [mm]  L3 [mm]   [g] 

 2,5  132  86  65  11  40 
 3  132  86  65  11  55 
 4  183  127  78,1  12  90 
 5  183  127  78,1  12  100 
 6  240  174,5  99,3  15  145 
 8  240  174,5  99,3  15  155 

 10  240  174,5  99,3  15  225 

 A ["]  L [mm]  L1 [mm]  L2 [mm]  L3 [mm]   [g] 

 5/32  183  127  78,1  12  90 
 3/16  183  174,5  99,3  15  135 
 7/32  240,5  174,5  99,3  15  145 
 1/4  240,5  174,5  99,3  15  155 

 5/16  240,5  174,5  99,3  15  165 
 3/8  240,5  174,5  99,3  15  215 
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   SLS GEREEDSCHAP    SLS - INBUSSLEUTELS  

 • Gereedschap uitgerust met een bevestigingsoplossing 
   FACOM SLS waarmee ieder risico van incidenteel vallen 
   uitgesloten wordt.
•  De door FACOM gekozen en geteste oplossing van de "draaiende" 

gefelste kabel zorgt dat het gereedschap zijn gebruiksergonomie behoudt.
•  Compatibel met het modulaire FACOM opbergsysteem:

-  Geschikt voor de gereedschapswagens CHRONO XL, CHRONO+, 
JET XL en JET+. 

 • Gereedschap, uitgerust met een handige 
   FACOM SLS bevestigingsoplossing die elk risico op een 
   accidentele val voorkomt.
•  De geplooide "roterende" kabeloplossing, geselecteerd 

en getest door FACOM, handhaaft de ergonomie van de gebruiker.
•  Ergonomisch gevormde handgreep voor ef� ciënt gebruik van beide 

kanten van de sleutel.
• Uitvoering: gekorreld verchroomd. 

 NF ISO 8976, ISO 8976, DIN ISO 8976, ASME B107.500 
 • Gereedschap, uitgerust met een handige 
   FACOM SLS bevestigingsoplossing die elk risico op een 
   accidentele val voorkomt.
•  De "roterende" kabel-oplossing, geselecteerd en getest door 
   FACOM, behoudt de gebruiksergonomie van het gereedschap.
• Knop voor snel afstellen en veiligheidsvergrendeling.
• Tandverstelling in 12 standen.
•  Ergonomie en dicht tegen elkaar geplaatste armen om nog meer kracht te 

kunnen zetten.
• Hoge torsie- en buigweerstand.
• Smalle kop en zelfklemmende tanden.
• Geharde tanden, hardheid 62 HRc.
•  Uitvoering: 

- Verchroomd, ergonomische handgrepen van twee materialen. 

 SLS - TANGEN  

 SLS - INBUSSLEUTELS 

  Module van foam met 6 6-kant stiftsleutels met T-vormig handvat - SLS 

  89TX.SLS - Torx® sleutels met handgreep 

 SLS - TANGEN 

  181A.SLS - Waterpomptang met doorgestoken scharnier 
en vergrendeling 

 A [mm]  L [mm]  L1 [mm]  L2 [mm]  L3 [mm]  Torx [No]   [g] 

 2,72  133  90  63  12  T10  35 
 3,26  133  130  77  12  T15  40 
 3,84  183  130  77  12  T20  65 
 4,40  183  130  77  15  T25  80 
 5,49  240  175  95  15  T30  115 
 6,60  240  175  95  15  T40  130 
 7,77  240  175  95  15  T45  150 
 8,79  240  175  95  15  T50  195 

 B 
[mm] 

 C 
[mm] 

 E 
[mm] 

 E1 
[mm] 

 L 
[mm] 

 Capaciteit 
moeren [mm] 

 Max. capaciteit 
buis  [mm] 

 L1 
[mm] 

 
 [g] 

 22  24  7,5  20,0  185  36  36  48  255 
 28  28  7,5  22,5  245  41  42  54  385 

 A [mm]  H 
[mm] 

 Br 
[mm] 

 L 
[mm]  Bevat  Aantal  

 [g] 
 84TZ.3 - 4 - 5 - 6 - 

8 - 10  45  189  415  PM.MOD84TZJ6SLS  6  800 
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 SLS - TANGEN  

 NF ISO 8976, ISO 8976, DIN ISO 8976, ASME B107.500 
 •  Gereedschap, uitgerust met een handige FACOM SLS bevestigingsoplossing 

die elk risico op een accidentele val voorkomt.
•  De "roterende" kabel-oplossing, geselecteerd en getest door FACOM, 

behoudt de gebruiksergonomie van het gereedschap.
• Capaciteit: 44 mm.
•  Ideaal voor moeilijk bereikbare plaatsen: 

Lange, smalle bekken.
•  Bekken dubbel thermisch behandeld: grote slijtagebestendigheid, 
hardheid 60/62 HRc. 

•  In 3 uitvoeringen leverbaar:
- Verchroomde uitvoering, ergonomische beklede handgrepen. 

 NF ISO 5749, ISO 5749, DIN ISO 5749, ASME B107.500 
 •  Gereedschap, uitgerust met een handige FACOM SLS bevestigingsoplossing 

die elk risico op een accidentele val voorkomt.
•  De "roterende" kabel-oplossing, geselecteerd en getest door FACOM, 

behoudt de gebruiksergonomie van het gereedschap.
•  Kniptangen ontworpen om nauwkeurig alle soorten draad door te knippen: 

pianodraad, zachte draad, moderne materialen (max. 200 kg/mm²).
•  Minimale inspanning bij het knippen dankzij een grote hefboomarm 

en een verschoven as.
•  Lange levensduur dankzij het Chroom-molybdeen-vanadium-staal 

(extra harde snijvlakken: 61/63 HRc).
•  Ergonomische handgrepen van materiaal dat zeer bestendig is tegen 

chemische producten.
• Verwijderbare terugstelveer.
• Uitvoering: verchroomd. 

 NF ISO 5748, ISO 5748, DIN ISO 5748, ASME B107.500 
 •  Gereedschap uitgerust met een bevestigingsoplossing FACOM SLS waarmee 

ieder risico van incidenteel vallen uitgesloten wordt.
•  FACOM heeft voor de oplossing van een sluitschalm gekozen voor bijzonder 

zwaar en/of omvangrijk gereedschap.
•  De snijvlakken zijn ontworpen om zuiver door alle soorten draad te knippen: 

zachte draden, moderne materialen en het maximum wordt bereikt op de 
pianodraad:- 190.16CPESLS: 2,0mm 210 kg/mm²- 190.20CPESLS: 2,5mm 
200 kg/mm²

•  Minimale inspanning bij het knippen dankzij de verplaatste as en de 
vormgeving van de snijvlakken.

•  Lange levensduur dankzij het chroom molybdeen staal en de door middel 
van inductie geharde snijvlakken.

•  Ergonomische handgrepen van bimateriaal dat zeer bestendig is tegen 
chemische producten.

• Verwijderbare terugstelveer.
• Uitvoering: verchroomd. 

 SLS - TANGEN 

  180 - Waterpomptangen grote capaciteit 

  192.CPESLS - Zijkniptangen 

  190.CPESLS - Kopkniptang 

 A [mm]  B [mm]  E [mm]  E1 [mm]  L [mm]  L1 [mm]   [g] 

 27  34  8  22  250  58  385 

 B [mm]  C [mm]  max. d [mm]  E [mm]  L [mm]   [g] 

 24,0  18,0  2,0  10,0  160  225 
 28,0  22,0  2,5  11,5  200  345 

 B [mm]  C [mm]  max. d [mm]  E [mm]  H [mm]  L [mm]   [g] 

 28  6,5  1,6  11,5  23  160  225 
 31  7,5  2,0  13,5  29  200  365 
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 NF ISO 5745, ISO 5745, DIN ISO 5745, ASME B107.500 
 •  Gereedschap uitgerust met een bevestigingsoplossing 

FACOM SLS waarmee ieder risico van incidenteel 
vallen uitgesloten wordt.

•  De door FACOM gekozen en geteste oplossing van de "draaiende" gefelste kabel 
zorgt dat het gereedschap zijn gebruiksergonomie behoudt.

• Smalle, � jn gegroefde bekken, met pijpklem.
•  Zijdelingse draadknipper voor koper- en harde staaldraad. Het maximum is 

bereikt op de pianodraad 1,6 mm 160 kg/mm².
•  Lange levensduur dankzij het chroom molybdeen staal en de door middel van 

inductie geharde snijvlakken.
•  Ergonomische handgrepen van bimateriaal dat zeer bestendig is tegen 

chemische producten.
• Verwijderbare terugstelveer.
• Uitvoering: verchroomd. 

 NF ISO 5745, ISO 5745, DIN ISO 5745, ASME B107.500 
 •  Gereedschap uitgerust met een bevestigingsoplossing 

FACOM SLS waarmee ieder risico van incidenteel 
vallen uitgesloten wordt.

•  De door FACOM gekozen en geteste oplossing van de "draaiende" gefelste kabel 
zorgt dat het gereedschap zijn gebruiksergonomie behoudt.

• Smalle, � jn gegroefde bekken, met pijpklem.
•  Zijdelingse draadknipper voor koper- en harde staaldraad. Het maximum is 

bereikt op de pianodraad 1,6 mm 160 kg/mm².
•  Lange levensduur dankzij het chroom molybdeen staal en de door middel van 

inductie geharde snijvlakken.
•  Ergonomische handgrepen van bimateriaal dat zeer bestendig is tegen 

chemische producten.
• Verwijderbare terugstelveer.
• Uitvoering: verchroomd. 

 NF ISO 5745, ISO 5745, DIN ISO 5745, ASME B107.500 
 • Gereedschap, uitgerust met een handige 
   FACOM SLS bevestigingsoplossing die elk risico op een 
   accidentele val voorkomt.
•  De "roterende" kabel-oplossing, geselecteerd en getest door FACOM, 

behoudt de gebruiksergonomie van het gereedschap.
• Smalle, � jn gegroefde bekken, met pijpklem.
• Zijdelingse draadknipper voor koper- en harde staaldraad (max. 160 kg/mm²).
• 40 ° schuine uitlopen.
•  Ergonomische handgrepen van materiaal dat zeer bestendig is tegen 

chemische producten.
• Verwijderbare terugstelveer.
• Uitvoering: verchroomd. 

   SLS GEREEDSCHAP    SLS - TANGEN  

 SLS - TANGEN 

  Tangen met lange halfronde bekken  - SLS 

  Tang met korte halfronde bekken - 40°gebogen 

  Tangen met lange halfronde bekken  - SLS 

 B [mm]  C [mm]  d [mm]  E [mm]  E1 [mm]  L [mm]   [g] 

 18  75  2,9  3,6  9  200  215 

 B [mm]  C [mm]  E [mm]  E1 [mm]  E2 [mm]  L [mm]  L1 [mm]   [g] 

 17  50  3  17  9  160  2,5  205 

 B [mm]  C [mm]  d [mm]  E [mm]  E1 [mm]  L [mm]   [g] 

 18  69  2,9  3,6  9  200  215 
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 NF ISO 5746, ISO 5746, DIN ISO 5746, ASME B107.500 
 •  Gereedschap, uitgerust met een handige FACOM SLS bevestigingsoplossing 

die elk risico op een accidentele val voorkomt.
•  De "roterende" kabel-oplossing, geselecteerd en getest door FACOM, 

behoudt de gebruiksergonomie van het gereedschap.
•  Snijvlakken ontworpen om door alle soorten draad te knippen: pianodraad, 

zachte draad, moderne materialen (max. Fe 200 kg/mm²).
•  Minimale inspanning bij het knippen dankzij een grote hefboomarm 

en een verschoven as.
•  Lange levensduur dankzij het Chroom-molybdeen-vanadium-staal 

(extra harde snijvlakken: 61/63 HRc).
•  Ergonomische handgrepen van materiaal dat zeer bestendig is tegen 

chemische producten.
• Verwijderbare terugstelveer.
• Uitvoering: verchroomd. 

 NF E 73-130, DIN 5256, ASME B107.500 
 •  Gereedschap, uitgerust met een handige FACOM SLS bevestigingsoplossing 

die elk risico op een accidentele val voorkomt.
•  De "roterende" kabel-oplossing, geselecteerd en getest door FACOM, 

behoudt de gebruiksergonomie van het gereedschap.
• Voor borgveren 12 --> 60 mm.
• Bits van pianodraad: zeer vormvast.
• Lange bits 10° gedraaid om de borgveren goed op hun plaats te houden.
• Kleurcode voor identi� catie: tijdbesparing.
• Handgrepen van ruwe PVC om wegglijden te voorkomen. 

 NF E 73-130, DIN 5254, ASME B107.500 
 •  Gereedschap, uitgerust met een handige FACOM SLS bevestigingsoplossing 

die elk risico op een accidentele val voorkomt.
•  De "roterende" kabel-oplossing, geselecteerd en getest door FACOM, 

behoudt de gebruiksergonomie van het gereedschap.
• Voor borgveren  10 --> 60 mm.
• Bits van pianodraad: zeer vormvast.
• Lange bits 10° gedraaid om de borgveren goed op hun plaats te houden.
• Kleurcode voor identi� catie: tijdbesparing.
• Handgrepen van ruwe PVC om wegglijden te voorkomen. 

 SLS - TANGEN  

  187.CPESLS - Combinatietangen 

  179A.SLS - Tangen voor binnenborgveren - Rechte bekken 

  177A.SLS - Tangen voor buitenborgveren - Rechte bekken 

 B [mm]  C [mm]  C1 [mm]  E [mm]  L [mm]   [g] 

 21  34  12  9,5  165  220 
 23  36  13  10,0  185  250 

 d [mm]  min. - max. d 
[mm]  L [mm]   [g] 

 1,3  12 - 25  140  140 
 1,8  19 - 60  185  240 

 d [mm]  min. - max. d 
[mm]  L [mm]   [g] 

 1,3  10 - 25  150  130 
 1,8  19 - 60  180  200 
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 ASME B107.500 
 • Gereedschap uitgerust met een bevestigingsoplossing 
   FACOM SLS waarmee ieder risico van incidenteel 
   vallen uitgesloten wordt.
•  De door FACOM gekozen en geteste oplossing van de "draaiende" 

gefelste kabel zorgt dat het gereedschap zijn gebruiksergonomie behoudt.
• Max. capaciteit: 90 mm
• Bekopening in 5 standen.
• Breedte van de bekken 17 mm.
• Groef op de bovenste bek om buizen met een kleine diameter vast te klemmen. 
• Uitvoering : verchroomd. 

 ASME B107.500 
 • Gereedschap uitgerust met een bevestigingsoplossing 
   FACOM SLS waarmee ieder risico van incidenteel vallen 
   uitgesloten wordt.
•  De door FACOM gekozen en geteste oplossing van de "draaiende" 

gefelste kabel zorgt dat het gereedschap zijn gebruiksergonomie behoudt.
• Max. capaciteit: 120 mm
• Bekopening in 5 standen.
• Breedte van de bekken 17 mm.
• Groef op de bovenste bek om buizen met een kleine diameter vast te klemmen.
• Uitvoering : verchroomd. 

 ASME B107.500 
 • Gereedschap, uitgerust met een handige 
   FACOM SLS bevestigingsoplossing die elk risico op een 
   accidentele val voorkomt.
•  De "roterende" kabel-oplossing, geselecteerd en getest 
   door FACOM, behoudt de gebruiksergonomie van het gereedschap.
• Klemmen voor geïsoleerde kabelschoenen: 1,5-2,5-6 mm².
• Klemmen van niet-geïsoleerde kabelschoenen: 1,5-2,5-6 mm².
• Strippen: 0,75 tot 6 mm².
• Met kabelknipfunctie.
• Lengte: 225 mm. 

 • Gereedschap, uitgerust met een handige 
   FACOM SLS bevestigingsoplossing die elk risico op 
   een accidentele val voorkomt.
•  De "roterende" kabel-oplossing, geselecteerd en getest door FACOM, 

behoudt de gebruiksergonomie van het gereedschap.
• Voor alle bindstrips met een breedte van 2,4 tot 9 mm.
• Robuust en eenvoudig te bedienen, met een grote overbrengingsverhouding.
• Grote slag voor snel werken.
• Stripeinde met de hand afknippen. 

 SLS - TANGEN 

  Griptang met korte bekken - SLS 

  Griptangen met lange bek  - SLS 

  Standaard kabelschoentang voor geïsoleerde 
kabelschoenen - SLS 

  Tang voor bindstrips van kunststof - SLS 

 H [mm]  L [mm]  L1 [mm]   [g] 

 80,7  230  17  765 

 H [mm]  L [mm]  L1 [mm]   [g] 

 80,7  250   17  800 

 H [mm]  L [mm]   [g] 

 55  240  345 

 E [mm]  L [mm]  L1 [mm]   [g] 

 17  190  100  335 

   SLS GEREEDSCHAP    SLS - TANGEN  
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 MODM.CPE1SLS 

 MODM.CPE2SLS 

L1

L2

 234.SSLS 

 803.200MSLS 
 803.300MSLS 
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 •  Gereedschap uitgerust met een bevestigingsoplossing FACOM SLS waarmee 
ieder risico van incidenteel vallen uitgesloten wordt.

•  De door FACOM gekozen en geteste oplossing van de "draaiende" gefelste 
kabel zorgt dat het gereedschap zijn gebruiksergonomie behoudt.

•  Compatibel met het modulaire FACOM opbergsysteem:
-  Geschikt voor de gereedschapswagens CHRONO XL, CHRONO+, 

JET XL en JET+. 

 •  Gereedschap uitgerust met een bevestigingsoplossing FACOM SLS waarmee 
ieder risico van incidenteel vallen uitgesloten wordt.

•  De door FACOM gekozen en geteste oplossing van de "draaiende" gefelste 
kabel zorgt dat het gereedschap zijn gebruiksergonomie behoudt.

•  Compatibel met het modulaire FACOM opbergsysteem:
-  Geschikt voor de gereedschapswagens CHRONO XL, CHRONO+, 

JET XL en JET+. 

 •  Gereedschap, uitgerust met een handige FACOM SLS bevestigingsoplossing 
die elk risico op een accidentele val voorkomt.

•  De "roterende" kabel-oplossing, geselecteerd en getest door FACOM, 
behoudt de gebruiksergonomie van het gereedschap.

• Aan beide kanten gegraveerd.
• Een kant in mm - Een kant in 1/2 mm.
• RVS 18 % Cr - 8 % Ni.
• Anti-re� ecterend, mat gesatineerd oppervlak. 

 •  Gereedschap uitgerust met een bevestigingsoplossing FACOM SLS waarmee 
ieder risico van incidenteel vallen uitgesloten wordt.

•  De door FACOM gekozen en geteste oplossing van de "draaiende" gefelste 
kabel zorgt dat het gereedschap zijn gebruiksergonomie behoudt.

•  De stalen punten zijn vastgelijmd en kunnen niet gedemonteerd worden, 
om ieder risico van vallen of verliezen te vermijden.

• Punten van gehard snelstaal.
• Punten: Ø 4 mm.
• Huis: Ø 8 mm. 

  Module van foam met 2 tangen - SLS 

  Module van foam met 3 tangen - SLS 

 SLS - METEN 

 SLS - METEN  

  803.SLS - Flexibele RVS-linialen - dubbelzijdig 

  Kraspen met stalen punten - SLS 

 Bevat  H 
[mm] 

 Br 
[mm] 

 L 
[mm]  Bevat  Aantal   [kg] 

 501ASLS - 
181A.25CPESLS  45  189  415  PM.MODCPE1SLS  2  1.2 

 Bevat  H 
[mm] 

 Br 
[mm] 

 L 
[mm]  Bevat  Aantal  

 [g] 
  192.16CPESLS - 
185.20CPESLS - 
187.18CPESL S 

 45  189  415  PM.MODCPE2SLS  3  750 

 L [mm]   [g] 

 260  70 

 L [mm]  L1 x L2 [mm]   [g] 

 200  13 x 0,4  35 
 300  13 x 0,5  40 

 SLS - TANGEN  
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E
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H
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L2

 804FSLS 

 601SLS 

E

E1  PAM.B250EMASLS 

 893.316SLS 
 893.519SLS 
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 •  Gereedschap, uitgerust met een handige FACOM SLS bevestig-
ingsoplossing die elk risico op een accidentele val voorkomt.

• De "roterende" kabel-oplossing, geselecteerd en getest door 
   FACOM, behoudt de gebruiksergonomie van het gereedschap.
• Ergonomisch vormgegeven buitenkant van ABS-materiaal.
• Band van 13 mm breedte. Matte, antire� ectie nylon bekleding.
• Zeer stijve band. 
•  Zeer sterke haak aan de bovenkant:

- RVS verstevigingsplaat met 2 klinknagels bij 3M.
- RVS verstevigingsplaat met 3 klinknagels bij 5M.

• Bij binnenmetingen dient afstand L te worden opgeteld (zie tabel). 

 • Gereedschap, uitgerust met een handige 
   FACOM SLS bevestigingsoplossing die elk risico op een 
   accidentele val voorkomt.
•  De "roterende" kabel-oplossing, geselecteerd en getest door
   FACOM, behoudt de gebruiksergonomie van het gereedschap.
• Set van 19 bladen ( met ronde punt) : 4/100 --> 100/100mm. 

 NF E 73-073, DIN 6473 
 •  Gereedschap, uitgerust met een handige FACOM SLS bevestig-

ingsoplossing die elk risico op een accidentele val voorkomt.
• De "roterende" kabel-oplossing, geselecteerd en getest door 
   FACOM, behoudt de gebruiksergonomie van het gereedschap.
• Structuur van metaal en kunststof met stootband: licht en compact.
• Spanning van het blad: 80 kg.
• 2 standen voor het blad: 45° en 90°.
• Gebruik met standaard bladen van 300 mm.
• Afmetingen (L. x Br.): 385 x 145 mm
• Geleverd met één blad.
• Reserve zaagblad: 668B (10 Stk.) 

 NFE 75-001, NFE 75-002 
 •  Gereedschap uitgerust met een bevestigingsoplossing FACOM SLS 

waarmee ieder risico van incidenteel vallen uitgesloten wordt.
•  De door FACOM gekozen en geteste oplossing van de "draaiende" 

gefelste kabel zorgt dat het gereedschap zijn gebruiksergonomie 
behoudt.

•  Het plastic heft is vastgelijmd en kan niet gedemonteerd worden, 
om ieder risico van vallen of verliezen te vermijden.

• 1 kant met enkele kap.
• 1 gladde kant.
•  Uitvoering: ergonomisch kunststoffen heft (bestendig tegen de meest agressieve 

oplosmiddelen uit de werkplaats).
•  Aanbevolen voor ruwe bewerking voor staal, gietijzer, messing en harde kunststoffen. 

   SLS GEREEDSCHAP    SLS - METEN  

 SLS - ZAGEN  

 SLS - METEN 

  893.SLS - Meetlinten met ABS-behuizing 

  Metrische voelermaten met ronde punt - SLS 

  Compacte zaagbeugel metaalzagen - SLS 

 Bastaard blokvijl  met heft - SLS 

 L [mm]   [g] 

 105  85 

 Br [mm]  L [mm]   [g] 

 145  385  615 

 E x E1 [mm]  L [mm]   [g] 

 6 x 25  250  335 

 E [mm]  H [mm]  L [mm]  L1 [mm]  L2 [m]   [g] 

 31,8  59,2  60  16  3  150 
 35,2  65,1  70  19  5  225 
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 NFE 75-001, NFE 75-002 
 •  Gereedschap uitgerust met een bevestigingsoplossing FACOM SLS

 waarmee ieder risico van incidenteel vallen uitgesloten wordt.
•  De door FACOM gekozen en geteste oplossing van de "draaiende" 

gefelste kabel zorgt dat het gereedschap zijn gebruiksergonomie behoudt.
•  Het plastic heft is vastgelijmd en kan niet gedemonteerd worden, 

om ieder risico van vallen of verliezen te vermijden.
• 1 kant met enkele kap.
• 1 gladde kant.
•  Uitvoering: ergonomisch kunststoffen heft (bestendig tegen de meest 

agressieve oplosmiddelen uit de werkplaats).
•  Aanbevolen voor gebruikelijke werkzaamheden voor staal, gietijzer, 

messing en harde kunststoffen. 

 NFE 75-001, NFE 75-002 
 •  Gereedschap uitgerust met een bevestigingsoplossing FACOM SLS 

waarmee ieder risico van incidenteel vallen uitgesloten wordt.
•  De door FACOM gekozen en geteste oplossing van de "draaiende" 

gefelste kabel zorgt dat het gereedschap zijn gebruiksergonomie behoudt.
•  Het plastic heft is vastgelijmd en kan niet gedemonteerd worden, 

om ieder risico van vallen of verliezen te vermijden.
• Halfronde handvijl.
• Halfrond met dubbele kap.
• Vlak met dubbele kap.
•  Uitvoering: ergonomisch kunststoffen heft (bestendig tegen de meest 

agressieve oplosmiddelen uit de werkplaats).
•  Aanbevolen voor gebruikelijke werkzaamheden voor staal, gietijzer, 

messing en harde kunststoffen. 

 NFE 75-001, NFE 75-002 
 •  Gereedschap uitgerust met een bevestigingsoplossing FACOM SLS 

waarmee ieder risico van incidenteel vallen uitgesloten wordt.
•  De door FACOM gekozen en geteste oplossing van de "draaiende" 

gefelste kabel zorgt dat het gereedschap zijn gebruiksergonomie behoudt.
•  Het plastic heft is vastgelijmd en kan niet gedemonteerd worden, om ieder 

risico van vallen of verliezen te vermijden.
• Ronde handvijl.
• Dubbele kap.
•  Uitvoering: ergonomisch kunststoffen heft (bestendig tegen de meest 

agressieve oplosmiddelen uit de werkplaats).
•  Aanbevolen voor gebruikelijke werkzaamheden voor staal, gietijzer, 

messing en harde kunststoffen. 

 SLS - ZAGEN  

  Halfzoete blokvijl met heft - SLS 

  Halfronde halfzoete vijl met heft - SLS 

  Ronde halfzoete vijl met heft - SLS 

 E x E1 [mm]  L [mm]   [g] 

 6 x 25  250  340 

 E x E1 [mm]  L [mm]   [g] 

 7 x 25  250  245 

 E x E1 [mm]  L [mm]   [g] 

 8  200  165 
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   SLS GEREEDSCHAP    SLS - ZAGEN  

 SLS - KNIPPEN 

  Driehoekige halfzoete vijl met heft - SLS 

  Vierkante halfzoete vijl met heft - SLS 

  MODM.601SLS - Module voor Zagen en traceren - SLS 

 NFE 75-001, NFE 75-002 
 • Gereedschap uitgerust met een bevestigingsoplossing
   FACOM SLS waarmee ieder risico van incidenteel 
   vallen uitgesloten wordt.
•  De door FACOM gekozen en geteste oplossing van de "draaiende" gefelste kabel 

zorgt dat het gereedschap zijn gebruiksergonomie behoudt.
•  Het plastic heft is vastgelijmd en kan niet gedemonteerd worden, om ieder risico 

van vallen of verliezen te vermijden.
• Driehoekige handvijl.
• Dubbele kap op de 3 zijden.
•  Uitvoering: ergonomisch kunststoffen heft (bestendig tegen de meest agressieve 

oplosmiddelen uit de werkplaats).
•  Aanbevolen voor gebruikelijke werkzaamheden voor staal, gietijzer, messing en 

harde kunststoffen. 

 NFE 75-001, NFE 75-002 
 • Gereedschap uitgerust met een bevestigingsoplossing 
   FACOM SLS waarmee ieder risico van incidenteel 
   vallen uitgesloten wordt.
•  De door FACOM gekozen en geteste oplossing van de "draaiende" gefelste kabel 

zorgt dat het gereedschap zijn gebruiksergonomie behoudt.
•  Het plastic heft is vastgelijmd en kan niet gedemonteerd worden, om ieder risico 

van vallen of verliezen te vermijden.
• Vierkante handvijl.
• Dubbele kap op de 4 zijden.
•  Uitvoering: ergonomische kunststoffen heften (bestendig tegen de meest 

agressieve oplosmiddelen uit de werkplaats).
•  Aanbevolen voor gebruikelijke werkzaamheden voor staal, gietijzer, 

messing en harde kunststoffen. 

   • Gereedschap uitgerust met een bevestigingsoplossing 
   FACOM SLS waarmee ieder risico van incidenteel
   vallen uitgesloten wordt.
•    De door FACOM gekozen en geteste oplossing van de

"draaiende" gefelste kabel zorgt dat het gereedschap 
zijn gebruiksergonomie behoudt.

•  Compatibel met het modulaire FACOM opbergsysteem:
-  Geschikt voor de gereedschapswagens CHRONO XL, 

CHRONO+, JET XL en JET+.
 

 E x E1 [mm]  L [mm]   [g] 

 15  200  235 

 E x E1 [mm]  L [mm]   [g] 

 8 x 8  200  145 

 Bevat  H 
[mm] 

 Br 
[mm] 

 L 
[mm]  Bevat  Aantal  

 [kg] 
 601SLS - PAM.B250EMASLS - 
DRD.MD250EMASLS - 
CAR.MD200EMASLS - 
TRI.MD200EMASLS - 
RD.MD200EMASLS - 234.SSLS - 
803.300MSLS - 893.316SLS 

 45  567  415  PM.
MOD601SLS  9  2.060 
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 SLS - ZAGEN  

  Veiligheidsmes met automatisch uitschuifbare mesbladen - SLS 

  Elektriciensmes met kunststoffen heft en dubbel lemmet - SLS 

  Multifunctioneel ontmantelgereedschap met trekker - SLS 

  Schaar voor zwaar werk - SLS 

 •  Gereedschap, uitgerust met een handige FACOM SLS bevestigingsoplossing 
die elk risico op een accidentele val voorkomt.

•  De "roterende" kabel-oplossing, geselecteerd en getest door FACOM, 
behoudt de gebruiksergonomie van het gereedschap.

• Veiligheidsmes.
• Na gebruik trekt het mes automatisch terug.
• Huis van zamac.
• Drukknop van ABS met plaatsing van duim aan voor- of zijkant.
• Geleverd met 3 mesjes (1 gemonteerd + 2 reservemesjes in het handvat). 

 •  Gereedschap, uitgerust met een handige FACOM SLS bevestigingsoplossing 
die elk risico op een accidentele val voorkomt.

•  De "roterende" kabel-oplossing, geselecteerd en getest door FACOM, 
behoudt de gebruiksergonomie van het gereedschap.

•  Dit mes is perfect geschikt voor het werken met elektrische kabels:
- 1 hol geslepen recht lemmet voor algemeen gebruik (lengte: 65 mm).
-  1 kort gebogen lemmet; geschikt voor het werk aan elektriciteitskabels 

(lengte: 35 mm).
• Veiligheid: blokkering op beide lemmetten.
• Universeel ophangoog.
• Lengte in gesloten toestand: 104 mm.
• Totale lengte: 131/169 mm. 

 •  Gereedschap uitgerust met een bevestigingsoplossing FACOM SLS waarmee 
ieder risico van incidenteel vallen uitgesloten wordt.

•  De door FACOM gekozen en geteste oplossing van de "draaiende" gefelste 
kabel zorgt dat het gereedschap zijn gebruiksergonomie behoudt.

• Trekkersysteem: 30% minder kracht nodig.
• Zelfdraaiend blad: voor snel en eenvoudig strippen.
•  Dubbele veiligheid: 

- Snijblad uit = trekker geblokkeerd.
- Blad met blokkering. 

• Capaciteit:ronde PVC-kabel diameter 4 tot 28 mm.
• Stripzone.

872272 : Set van 6 reservebladen (5 zelfdraaiende bladen en 1 mesblad). 

 •  Gereedschap, uitgerust met een handige FACOM SLS bevestigingsoplossing 
die elk risico op een accidentele val voorkomt.

•  De "roterende" kabel-oplossing, geselecteerd en getest door FACOM, 
behoudt de gebruiksergonomie van het gereedschap. 

 L [mm]  L [mm]   [g] 

 176  176  210 

 L [mm]  L1 [mm]   [g] 

 104  131/169  125 

 L [mm]   [g] 

 165  126 

 L [mm]  L [mm]   [g] 

 160  160  175 
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 NF ISO 15601, ISO 15601 
 • Gereedschap, uitgerust met een handige
    FACOM SLS bevestigingsoplossing die elk risico op een 
    accidentele val voorkomt.
•  De "roterende" kabel-oplossing, geselecteerd en getest door FACOM, 

behoudt de gebruiksergonomie van het gereedschap.
• Ergonomische veiligheidssteel met kern van gra� et. 

 NF ISO 15601, ISO 15601, DIN 1041 
 • Gereedschap, uitgerust met een handige 
   FACOM SLS bevestigingsoplossing die elk risico op een 
   accidentele val voorkomt.
•  De "roterende" kabel-oplossing, geselecteerd en getest door FACOM, 

behoudt de gebruiksergonomie van het gereedschap.
• Ergonomische veiligheidssteel met kern van gra� et. 

 •  Gereedschap, uitgerust met een handige FACOM SLS 
bevestigingsoplossing die elk risico op een accidentele val voorkomt.

•  De "roterende" kabel-oplossing, geselecteerd en getest door 
FACOM, behoudt de gebruiksergonomie van het gereedschap.

• Steel van glasvezel.
• Stalen kop.
•   Speciale, gemakkelijk te vervangen hamerdoppen van nylon, met hardheid 

shore D74 ±5.
• Ergonomisch handvat van PVC.
• Uitvoering: zwarte epoxy.
• Reserve hamerdop: 212.E35 t/m E60. 

   SLS GEREEDSCHAP    SLS - HAMERS - SLAGGEREEDSCHAP  

 SLS - HAMERS - SLAGGEREEDSCHAP 

  200C.SLS - Bankhamers met steel van gra� et voor de monteur - SLS 

  200C.SLS - Monteurshamers type DIN met steel van gra� et - SLS 

  212A.SLS - Terugstootloze mokers met verwisselbare hamerdoppen - SLS 

 L [mm]  L1 [mm]  L2 [mm]   [g] 

 245  80  25  370 
 270  93  30  495 
 300  100  32  610 
 330  108  40  1000 
 380  151  60  2800 

 L [mm]  L1 [mm]  L2 [mm]   [g] 

 280  96  19  275 
 300  106  23  405 
 320  122  27  605 
 350  132  33  985 
 360  137  36  1200 

 d [mm]  L [mm]  L1 [mm]   [g] 

 35  305  112  725 
 40  310  117  865 
 50  320  120  1200 
 60  330  145  1700 
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 249.G2SLS 
 249.G3SLS 
 249.G4SLS 
 249.G5SLS 
 249.G6SLS 
 249.G8SLS 
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 •  Gereedschap, uitgerust met een handige FACOM SLS bevestigingsoplossing 
die elk risico op een accidentele val voorkomt.

•  De "roterende" kabel-oplossing, geselecteerd en getest door FACOM, 
behoudt de gebruiksergonomie van het gereedschap.

• Lichte hamers met aluminium kop.
•  Slechts een beperkt aantal combinaties van hamerdoppen wordt 

gemonteerd, maar u stelt zelf uw hamer samen door een type kop en twee 
hamerdoppen te kiezen.

•  Verkrijgbare hamerdoppen:
- Serie EA: neopreen.
- Serie EB: polyurethaan.
- Serie EC: nylon. 

 •  Gereedschap, uitgerust met een handige FACOM SLS bevestigingsoplossing 
die elk risico op een accidentele val voorkomt.

•  De "roterende" kabel-oplossing, geselecteerd en getest door FACOM, 
behoudt de gebruiksergonomie van het gereedschap.

• Zware hamers, stalen kop.
•  Slechts een beperkt aantal combinaties van hamerdoppen wordt 

gemonteerd, maar u stelt zelf uw hamer samen door een type kop en twee 
hamerdoppen te kiezen.

•  Verkrijgbare hamerdoppen:
- Serie EA: neopreen.
- Serie EB: polyurethaan.
- Serie EC: nylon. 

 •  Gereedschap uitgerust met een bevestigingsoplossing FACOM SLS 
waarmee ieder risico van incidenteel vallen uitgesloten wordt.

•  De door FACOM gekozen en geteste oplossing van de "draaiende" 
gefelste kabel zorgt dat het gereedschap zijn gebruiksergonomie behoudt.

• Lange pen.
• Kop gehard tot 43 HRc.
• Pen gehard tot 58 HRc. 

 SLS - HAMERS - SLAGGEREEDSCHAP  

  207A.SLS  - Hamers met verwisselbare hamerdoppen aluminium uitvoering - SLS 

  208A.SLS  - Hamers met verwisselbare hamerdoppen brass uitvoering - SLS 

  249.GSLS - Beklede stiftuitdrijvers - SLS 

 d [mm]   [kg] 

 32  0,235 
 40  0,375 

 d [mm]   [kg] 

 32  0,370 
 40  0,640 

 A [mm]  d [mm]  L [mm]  L1 [mm]  L2 [mm]   [g] 

 1,95  8  140  35  105  65 
 2,95  8  150  45  105  65 
 3,95  10  190  60  105  110 
 4,95  10  200  70  105  110 
 5,9  12  210  80  105  155 
 7,9  12  216  86  105  170 
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 247.G4SLS 
 247.G5SLS 
 247.G6SLS 
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 263.G20SLS 
 263.G22SLS 
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 • Gereedschap uitgerust met een bevestigingsoplossing 
   FACOM SLS waarmee ieder risico van incidenteel 
   vallen uitgesloten wordt.
• De door FACOM gekozen en geteste oplossing van de 
    "draaiende" gefelste kabel zorgt dat het gereedschap 

zijn gebruiksergonomie behoudt.
• Kop gehard tot 36 - 44 HRc.
• Punt gehard tot 52 - 60 HRc. 

 •  Gereedschap uitgerust met een bevestigingsoplossing
   FACOM SLS waarmee ieder risico van incidenteel
   vallen uitgesloten wordt.
•  De door FACOM gekozen en geteste oplossing van de
     "draaiende" gefelste kabel zorgt dat het gereedschap zijn 

gebruiksergonomie behoudt.
• Kop gehard tot 36 - 44 HRc.
• Punt gehard tot 57 - 60 HRc. 

 • Gereedschap uitgerust met een bevestigingsoplossing 
   FACOM SLS waarmee ieder risico van incidenteel 
   vallen uitgesloten wordt.
• De door FACOM gekozen en geteste oplossing van de 
    "draaiende" gefelste kabel zorgt dat het gereedschap zijn 

gebruiksergonomie behoudt.
• Mecaniciensbeitels.
•  Hardheid:

- Snijvlak = 57 - 60 HRc.
- Kop = 36 - 44 HRc.

• Hoek van het snijvlak: 60°. 

 SLS - HAMERS - SLAGGEREEDSCHAP 

  247.GSLS - Beklede drevels - SLS 

  255.GSLS - Beklede centerpunten - SLS 

  263.GSLS - Beklede koudbeitels - SLS 

 A [mm]  d [mm]  L [mm]  L1 [mm]  L2 [mm]   [g] 

 1,9  10  185  55  105  125 
 2,9  10  185  55  105  125 
 3,9  10  185  55  105  135 
 4,9  10  185  55  105  135 
 5,9  10  185  55  105  140 
 7,8  12  185  55  105  170 

 A [mm]  d [mm]  L [mm]  L1 [mm]  L2 [mm]   [g] 

 6  10  185  55  105  125 
 8  12  185  55  105  170 

 A [mm]  d [mm]  L [mm]   [g] 

 15  12  190  180 
 20  16  200  320 
 25  18  220  440 
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 •  Gereedschap, uitgerust met een handige FACOM SLS bevestigingsoplossing 
die elk risico op een accidentele val voorkomt.

•  De "roterende" kabel-oplossing, geselecteerd en getest door FACOM, 
behoudt de gebruiksergonomie van het gereedschap.

• Extra platte koudbeitel.
•  Gesmeed van chroom-vanadiumstaal, gehard op 57 HRc op het snijvlak en 

40 HRc op de slagkop.
• Breedte blad: 26 mm.
• Uitvoering: gelakt. 

 •  Gereedschap uitgerust met een bevestigingsoplossing FACOM SLS 
waarmee ieder risico van incidenteel vallen uitgesloten wordt.

•  De door FACOM gekozen en geteste oplossing van de "draaiende" 
gefelste kabel zorgt dat het gereedschap zijn gebruiksergonomie behoudt.

•  Compatibel met het modulaire FACOM opbergsysteem:
-  Geschikt voor de gereedschapswagens CHRONO XL, CHRONO+, 

JET XL en JET+. 

 •  Gereedschap uitgerust met een bevestigingsoplossing FACOM SLS waarmee 
ieder risico van incidenteel vallen uitgesloten wordt.

•  De door FACOM gekozen en geteste oplossing van de "draaiende" 
gefelste kabel zorgt dat het gereedschap zijn gebruiksergonomie behoudt.

• 1 LED 3W.
• 110 lumen.
• 2304 lux op 0,5 m.
• Max. afstand verlichting: 48 m.
• Bereik: 3,5 uur.
• Dichtheidsklasse: IP65.
• Geleverd met: 2 batterijen AAA. 

  Extra platte beitels - SLS 

  Module Slaggereedschap - SLS 

  Zaklamp penmodel - SLS 

 SLS - VERLICHTING  

 A [mm]  L [mm]   [g] 

 26  235  265 

 Bevat  H 
[mm] 

 Br 
[mm] 

 L 
[mm]  Bevat  Aantal  

 [kg] 
 200C.40SLS - 

208A.32CBASLS - 
255.G6SLS - 263.G19SLS - 

249.GSLS4 - 5 - 6 

 45  189  415  PM.
MODMI1SLS  7  2.185 

  [kg] 

 160 
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