Innerbelysning
briodlights magnetiskt varningsljus
ctek kampanjpaket
abkati topp 5
uppgraderingskit nordic lights

abkati aktuellt #4
Priserna är exkl. moms och gäller från v. 43 till och med v. 2 2021 med reservation för mellanoch slutförsäljning samt eventuella prisjusteringar. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

Mångsidigt varningsljus med kraftigt
magnetfäste från briodlights
nyhet!

Ett varningsljus
för alla
- Med BriodLights varningsljus har
möjligheterna att varna nått en helt
ny nivå, säger Henrik Fransson,
produktchef belysning Abkati.
Varningsljuset hör verkligen hemma
i alla miljöer och är en produkt som
borde finnas i varje transportfordon,
släp och baklucka och på varje
arbetsplats där man ibland tillfälligt
behöver varna sina medtrafikanter
för något.

Artikelnr: 14501
Rek ca pris: 679,00

Batteridrift

enkel montering med magnet

Belysningen aktiveras med en enkel
knapptryckning och har 7 timmars
batteridrift. Med batteriindikatorn
håller du lätt koll på när det är dags
att ladda, och laddningen tar endast
cirka 2,5 timmar.

Den enkla magnetmonteringen – bara
att placera på en plan metallyta – gör
att varningsljuset enkelt kan monteras
och flyttas mellan olika fordon och
släpvagnar.

paketet innehåller
•
•
•
•
•

Batteriladdare MXS 5.0 12 V
Comfort Connect med klämmor
Comfort Indicator med ringterminaler
Bumper till MXS 5.0
Powerbank I MXS 5.0 design
Artikelnr: 590357
Rek ca pris: 1110,00

Ctek
kampanjpaket!
MXS 5.0 12 V
•
•
•
•
•

Automatisk anslutning
Automatisk temperaturkompensation
Unik 8-stegsladdning
Laddar batterier upp till 110 Ah
Underhåller större batterier upp till 160 Ah

powerbank
Kapacitet: 5000mAh
Ingång: 5V / 2.0A
Utgång: 5V / 2.1A
För användning med
telefon, surfplatta och
andra laddningsbara
USB-prylar.

Comfort & indicator connector
• Idealisk för laddning och kontroll
av batterier som är svåra att
komma åt.
• Trafikljussystemet visar batteriets
laddningsstatus enkelt och tydligt.
• Anslut till batteriet, kontrollera
status och anslut kontakten till din
CTEK-laddare vid laddning

Spännband Ergolash
Ergolash - Ett spännband i hög kvalité med
tidsbesparande patenterad funktion. Med Ergolash
unika funktionalitet sparar du upp till 35% av den tid
du normalt spenderar på dina surrningar. Du kan helt
enkelt sätta spännbandet direkt i spännaren där du
önskar bandet. Ergolash unika magnetlösning monteras
på bandets krok och medför att kroken inte ramlar
bort medan du fäster spännbandet. Detta kit består
av både den korta och långa delen av Ergolash
(inkl. magnet). Med dessa två delar har du allt
som behövs för att säkra din last.

Artikelnr

benämning

rek ca pris

45.155

Ergolash sats 2-delad 0,5m och 9,5m/50mm/5t

399,00

säsongens
utvalda
favoriter

Dynello Bandupprullare
Dynello Accu Winder är ett effektivt verktyg som
används tillsammans med valfri skruvdragare och
är perfekt för dig som snabbt vill snurra upp dina
spännband. Dynello Accu Winder har en 10 mm
bit som passar majoriteten av alla skruvdragare.
Dynello Accu Winder rullar upp ett 9,5 meter
långt band på mindre än 7 sekunder. Undvik
onödigt arbete och investera i en Dynello Accu
Winder. Paketet innehåller: 1st Dynello Accu
Winder, 1st Dynello band clip, 1st användarmanual.

Artikelnr

benämning

rek ca pris

45.0301

Bandupprullare Dynello

989,00

Montagehandske Syntetläder

nyhet!

Montagehandske i syntetläder med förstärkt
pekfinger. För bästa möjliga komfort har
handskarna resår runt handleden. Kromfria.

Artikelnr

benämning

rek ca pris

3444564009

Montagehandske Syntetläder Orpheus Storlek 9

39,50

3444564010

Montagehandske Syntetläder Orpheus Storlek 10

39,50

3444564011

Montagehandske Syntetläder Orpheus storlek 11

39,50

CRC Multi-Surface Citro COVKleen
Multi-Surface Citro COVKleen med citrusdoft är en kraftfull,
mångsidig, professionell ytrengöringsspray, med extremt hög
alkoholhalt och alkoholrenhet (99,9%) för rengöring och
desinfektion av alla slags ytor. Den har speciellt tagits fram
för användning på ytor med hög beröringsfrekvens såsom
arbetsbänkar, verktygsskåp, verktyg och som en allmän
arbetsplatsrengörare. Den tar snabbt bort bakterier, virus,
svamp, smuts, oljor, virus och baciller från de flesta ytor,
inklusive metall, sten, tyger och de flesta plaster. EN 1276,
EN 1650:2019, EN 14476.
Densitet: 0,822 g / cm3 (@ 20 ° C)
Flampunkt: 12 ° C
Viskositet (25 ° C): <5 mPas

Artikelnr

benämning

rek ca pris

303-33342

Multi-Surface Citro COVKleen 500ml

115,00

Brandsläckare 9 liter
Med denna skumsläckare från Presto får du hög släckeffekt mot bränder i fasta material som normalt bildar
glöd. Brand i material som skumsläckare fungerar bra mot
är exempelvis tyg, papper, trä, plast och bildäck samt i
brännbara vätskor som bensin, diesel eller liknande. På
ställen där man vill undvika nedsmutsning vid släckning,
såsom kontor, offentliga lokaler eller industrier är en
släckare med skum som släckningsmedel lämplig.
Skumsläckarna från Presto har en avstängningsbar ventil
samt är tryckladdade vilket gör att skummet kommer
direkt när säkerhetsprinten dragits ut samt handtaget
tryckts ned. Släckaren har Milieukeur-märkning för
hållbara produkter. Skumsläckare rekommenderas att ha
även vid förhöjd brandrisk i skog.
BxHxD: 565x250x185 mm.

Artikelnr

benämning

rek ca pris

3108.20

Brandsläckare skum 9 l Eco Ultra 55A 233B

1 395,00

3108.47

Fordonshållare för brandsläckare 9 l

635,00

nyhet!

kampanj
20 % extra rabatt

10 % extra rabatt

vikan bilsnöborstar

Allroundskyffel (ADR-godkänd)

Kamlåssurrning sortimentslåda

Snörborstar anpassade för lös snö med
gummiklätthandtag för bruk i låga
temperaturer.

Skyffel i temperaturbeständigt material
som gör att snön enkelt släpper från
bladet. Lämplig vid transport av farligt
gods.

Sortimentslåda med 32 st delar.
Kamlåssurrning är en allsidig
spännrem med ett rejält kamlås
gjutet i zink. Bandbredd: 25 mm,
brottstyrka vid rakt drag: 250 kg.

VIKAN Snöborste
Artikelnr: 931.521552
Rek ca pris: 57,00

VIKAN Snöskyffel 260x950 mm för ADR-fordon
Artikelnr: 931.561552
Rek ca pris: 349,00

Sortimentslåda kamlåssurrning 32 st blandat
Artikelnr: 38.130310060
Rek ca pris: 995,00

20 % extra rabatt

VIKAN Snöborste 500x25 mm
Artikelnr: 931.520052
Rek ca pris: 55,00

abkati
topp 5
41% extra rabatt vid köp av 12 st • 48 % extra rabatt vid köp av 60 st

15 % extra rabatt vid köp av 12 st

MOTIP Bromsrengöring

MOTIP power Bromsrengöring

Avlägsnar olja, fett och avlagringar från bromstrummor,
belägg, cylindrar och startmotorer. Även lämplig vid
rengöring av förgasare och insprutningspumpar.

Avlägsnar olja, fett och avlagringar
från bromstrummor, belägg, cylindrar,
förgasare, insprutningspumpar och
startmotorer. Motip Power bromsrengöring har ett högre tryck, vilket
underlättar användning vid tillfällen
då flaskan ej kan hållas i vertikalt läge.

MOTIP Bromsrengöring 500 ml
Artikelnr: 3106200563
Rek ca pris: 49,00

artnr: 553481- 15% extra rabatt • artnr: 553482 - 20 % extra rabatt
Hjälpstartkabelsats
Köldbeständiga, raka och halvisolerade hjälpstartkabelsatser. 35 mm² CCA kabel med 500
A laddningsklämma eller 50 mm² kopparkabel
med 600 A laddningsklämma. Längd 5 m.
Hjälpstartkabelsats 35 mm² CCA kabel, 500 A, 5 m
Rek ca pris: 553481
Rek ca pris: 995,00

kampanj

Hjälpstartkabelsats 50 mm² kopparkabel, 600 A, 5 m
Artikelnr: 553482
Rek ca pris: 1 495,00

MOTIP Power Bromsrengöring 500 ml
Artikelnr: 3106090563
Rek ca pris: 59,00

kampanj

uppgraderingspaket
för hjullastare &
grävmaskiner!
Nu är det enklare än någonsin att välja ut
arbetsbelysning för ditt fordon!
Nordic Lights uppgraderingspaket för
grävmaskiner och hjullastare är både ett
smart och kostnadseffektivt val.
De högpresterande belysningspaketen
innehåller både ljussimuleringsinformation och instruktioner för enkel
montering.
Dessutom följer en exklusiv skruvdragare
från Dewalt med på köpet!

Uppgraderingspaket För grävmaskin

Artikelnr: 271-98001
Rek ca pris: 19 615,00

på köpet!

kampanjbrutto 13 675:2x Pictor 620 US M10
Artikelnr: 271-987204
4x Scorpius Pro 415 PH extra bred
Artikelnr: 271-989202
5x Scorpius Pro 445 LED extra bred
Artikelnr: 271-984703
1x Dewalt borrskruvdragare

18V XR KOLBORSTFRI SKRUVDRAGARE
Artikelnr: DCD708D2T

Uppgraderingspaket För hjullastare
kampanjbrutto 14 597:2x Scorpius Pro 415 PH extra bred
Artikelnr: 271-989202
8x Scorpius Pro 445 LED extra bred
Artikelnr: 271-984703
1x Dewalt borrskruvdragare

Artikelnr: 271-98002
Rek ca pris: 20 982,00

Smidig skruvdragare från Dewalt, endast
160 mm lång, vilket gör att den är enkel
att använda vid trånga utrymmen. Portabel och enkel transportering tack vare vikt
på endast 1,1 kg.
• 18 V XR 1,25 A laddare
• 2st batteri x2Ah
• TSTAK- kompatibel förvaringsväska
• Bältesklämma

kampanj

lantbruk & entreprenad
Batterifrånskiljare 1-pol 150 A
Batterifrånskiljare av bakelit och metall. Kapacitet: 150 A
kontinuerlig belastning, 1000 A i upp till 5 sekunder. 24
V, max spänning 48 V. Diameter: 70 mm, bultar M10.
CC: 45 mm, fästhål M8. Levereras komplett med
galvaniserad nyckel. Skyddsklass: IP65.

Artikelnr

benämning

254-2501

Batterifrånskiljare 150/1000 A galvad

rek ca pris
458,00

254-0251

Nyckel till 254-2501

120,00

MetaTrak GPS/GSM stöldskydd
nyhet!

MetaTrak T36 Pulsar stöldskydd är en batteridriven spårare
som kan användas på alla typer av fordon som lastbilar, trailers,
specialfordon, arbetsmaskiner, gods personbilar, motorcyklar,
mopeder och cyklar. Dess kompakta storlek tillåter snabb,
enkel och säker positionering. Inbyggd gyrosensor för rörelsedetektering med inbyggda GPS och GSM-antenner. CE, EMC,
SSF och IP67.Batterierna räcker upp till 3 år vid en position per
dygn. Möjlighet finns för uppkoppling till larmcentral med SSFgodkännande.Enheten registreras, aktiveras och styrs från en
mobilapp (svenskt språk ingår). Där finns ett demoprogram
som visar produktens funktioner.

Artikelnr

benämning

rek ca pris

254-2512

MetaTrak T36 GPS/GSM spårsändare

3 300,00

Automatisk positionering

T36 PULSAR är konstant i
’’Stand-By’’ läge. T36 PULSAR
skickar automatiskt sin position
en gång per dygn (kan konfigureras
till två gånger i veckan eller ingen
alls).

Geostängsel

Ställ in ett cirkulärt område med
valfri radie för att bli informerad
när T36 PULSAR lämnar området.
En automatisk avisering kommer
att skickas när T36 PULSAR
enheten lämnar området.

Positionsbegäran & Spårningsläge

Användaren kan ställa in T36 PULSAR så att
den väcks 1, 2 eller 3 gånger per dygn. När
en manuell positionsbegäran skickas, svarar
systemet vid nästa uppvaknande. Aktiverat
spårningsläge arbetar enligt den gräns
som användaren sätter (1-24 timmar).

Personlig mobilapplikation

Användaren hanterar enhetens
funktioner via appen MetaTrak
Pulsar (iOS/Android). I mobilapplikationen kan användaren
själv registrera, aktivera och
konfigurera systemet.

Gruva

antivibrations
fäste

LED Arbetsbelysning Nordic Scorpius blue 400

BriodLights Enrich 12 000 lm Arbetslampa

Med standarder vidareutvecklade från gruvindustrin är Nordic
Lights Scorpius 400 Blue LED en mycket tålig lampa som t. ex
lämpar sig för rampen på en sprutmaskin. Lampan lyser upp
bommen, munstyckena och sprutmönstret så att användaren
har full uppsikt över det som sprutas över åkrarna. 12-24 V, 42
W. EMC: CISPR 25 Class 5, ISO 13766, ISO 14982, ISO 7637-2,
EN 61000-4-2.

En stöt- och vibrationstålig LED arbetsbelysning från BriodLights
med 36 högkvalitativa dioder från Osram. Arbetslampan är
utrustad med ett temperaturkontrollsystem som automatiskt
minskar ljusstyrkan och skyddar lampan vid risk för överhettning.
10-30 V, 180 W, Ljusstyrka upmätt: 12000 lm RoHS, CE, EMC, ECE
R10.

5 års garanti

3 års funktionsgaranti!

Artikelnr

benämning

rek ca pris

Artikelnr

benämning

rek ca pris

271-984801

Arbetslampa Scorpius Blue 400

1 295,00

11115

BL Arbetslampa bred 12000 lm

1 499,00

360° kamera- och monitorsystem, Brigade
Med ett 360° kamera- och monitorsystem från Brigade reduceras den döda vinkeln och
risken för olyckor minskas avsevärt. 4 st vidvinkelkameror skapar en enhetlig bild över alla
döda vinklar runt fordonet och med monitorer som visar distansmarkering på skärmen kan
olyckor förhindras och därmed ökar säkerheten både för föraren, människor och objekt i
omgivningen. Brigadesystemet är särskilt anpassat för tunga fordon och stora maskiner.
Kompletta kamera- och monitorkit som inkluderar monitor i 7" eller 10,4", Backeye 360°
kamerasystem, kablar och adaptrar. OBS! Varje installation av kameraövervakningssystemen
kräver kalibrering innan användning.
5 års garanti!

Artikelnr

benämning

rek ca pris

309.5379

360° kameraövervakningssystem sats 7” monitor

23 468,00

309.5378

360° kameraövervakningssystem sats 10.4” monitor

30 929,00

påbyggare

nyhet!

nyhet!

Briodlights Ultra 246 LED Extraljus

Briodlights Ultra 220 LED Extraljus

BriodLights Ultra 246 extraljus för dig med högsta kraven på
ljus och prestanda. Den extremt breda ljusbilden sträcker sig
upp till 35 m på vardera sida av fordonet samtidigt som käglan
når 420 m på 1 lux. BriodLights Ultra 246 täcker därmed ett
behov som annars krävt två eller tre extraljus. CE, EMC, RoHS,
IP68.

BriodLights Ultra 220 LED extraljus för dig med de allra högsta
kraven på ljus och prestanda. Ultra extraljus 220 mäter hela
1 lux vid 960 m och ger 11 600 uppmätta lumen. Med 5000 K
avger lampan ett behagligt ljus som underlättar vid konturer
och snö. 9-32 V. 135 W. Stenskottskydd ingår.

Artikelnr

benämning

rek ca pris

Artikelnr

benämning

rek ca pris

15820

BL 9,7” Ultra Extraljus

2 995,00

15810

BL 9” Ultra Extraljus

1 395,00

nyhet!

BriodLights edge led extraljusramper
BriodLights Edge LED extraljusramp 7360 och 2400 med vinklad front ger en aerodynamisk profil som eliminerar luftmotståndet och
avvisar smuts och snö. Den slimmade ljusrampen ger ett diskret intryck med sina minimala mått och mörka framtoning. Levereras
med sidofästen samt bakfästen ovan/under justerbara i hela rampens längd.
3 års funktionsgaranti!

Artikelnr

benämning

rek ca pris

275-63000

BL LED extraljusramp BriodLights 23” (548 mm) vinklad front

3 596,00

275-63001

BL LED extraljusramp BriodLights 9” vinklad front

1 756,00

Ecco LED Taklampa avlång

Ecco LED Taklampa EWO 201

Ecco LED Taklampa EWO 200

Rektangulär taklampa i LED från
Ecco med klart glas. 12-24 V.

Ecco taklampa rund är
en mångsidig lampa
som passar perfekt för
passagerarutrymmet,
sovhytten eller innerfacket. 12-24 V.
CE & ROHS.

Ecco taklampa är en liten
och smidig lampa som passar
perfekt för passagerarutrymmet,
sovhytten eller innerfacket.
CE & ROHS.

nyhet!

Artikelnr: 17113
Rek ca pris: 789,00

Taklampa Rund 400lm 5”
Artikelnr: 17115
Rek ca pris: 529,00

nyhet!

nyhet!

Taklampa Rund 700lm 7
Artikelnr: 17116
Rek ca pris: 729,00

Ecco Ledlist EWO 100
Dessa självhäftande LED-remsor
är idealiska för att belysa verktygslådor, ställningar och små
fack. Varje remsa kan skarvas
var tredje lysdiod och förkonfigurerade längder levereras med
ledningsledningar i varje ände
så att flera enheter enkelt kan
kopplas samman. CE & ROHS.

Taklampa liten med strömbrytare
Artikelnr: 17110
Rek ca pris: 399,00
Taklampa liten utan strömbrytare
Artikelnr: 17111
Rek ca pris: 379,00

Ledlist 12V 5m
Artikelnr: 17101
Rek ca pris: 1 595,00
Ledlist 12V 60cm
Artikelnr: 17102
Rek ca pris: 179,00
Ledlist 24V 5m
Artikelnr: 17103
Rek ca pris: 1 595,00

Ecco LED Taklampa
med strömbrytare

Ledlist 24V 60cm
Artikelnr: 17104
Rek ca pris: 179,00
Ändavslut ledlist + kabel
Artikelnr: 17105
Rek ca pris: 69,00

Ecco LED Taklampa påbyggbar

PIR Rörelsedetektor
Artikelnr: 17106
Rek ca pris: 399,00

nyhet!

Rektangulär taklampa i LED från Ecco
med frostat glas. Lampan har en
modulär design där flera enheter
kan kopplas ihop, ett robust
nyhet!
aluminiumhus och dolda fästen.

Artikelnr: 17114
Rek ca pris: 599,00

Dessa högeffektiva LEDinteriörlampor är idealiska för
att belysa stora utrymmen som
lastbilsytor med upp till 4800
lm ljusintensitet. Varje modell
fungerar på 12 & 24 V-system
och ytmonteras med dolda
fästelement. CE & ROHS.

nyhet!

Artikelnr: 17112
Rek ca pris: 999,00

Returadress:
AB Karosseritillbehör
Postadress
Box 11
232 21 ARLÖV

öka trafiksäkerheten
med autoline sandspridare
En bra sandspridare används bara när den behövs.
Autoline har funktionalitet som gör att sandspridaren
startar automatiskt när fordonets ABS- och antispinnsystem
aktiveras. Sandspridarna ansluts via Canbus-kopplingen och
programmeras för när funktionen ska startas.
Minska bromssträckan
Med sandspridare får hjulen omedelbart grepp i vägbanan
vilket påverkar bromssträckan. I tester genomförda i Norge
vid hastigheter om 60 km/h minskar bromssträckan med
hela 12 m, från 64 till 52 m.
Du hittar Autoline sandspridare till Scania, Volvo och
Mercedes hos Abkati!
abkati.se/autoline

Vill du bli inspirerad, ta del av spännande nyheter, se lediga tjänster, hålla koll på aktuella kampanjer,
produktinformation och viktiga know-hows? Följ oss i sociala medier.

Priserna är exkl. moms och gäller från v.43 till och med v.2 2021 med
reservation för mellan- och slutförsäljning samt eventuella prisjusteringar. Vi reserverar oss för
eventuella tryckfel. Order telefon: 040-22 00 20 • Order mail: order@abkati.se
Postadress: Box 11, 232 21 Arlöv • Leveransadress: Starrvägen 11-13, 232 61 Arlöv
www.abkati.se

