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Busch-Wächter®
Promotie! 
Profiteer nu van deze promotie 
en ontvang GRATIS een Bosch 
accuschroevendraaier.

new.abb.com/low-voltage/nl-be/

Exclusief 

& 

veilig!

Busch-Wächter® aanbieding
Deze aanbieding van Busch-Jaeger maakt schroeven  
een plezier! Bij aankoop van drie modellen uit de 
productgroepen Busch-Wächter® 220 MasterLINE en 
Busch-Wächter® 220 ProfessionalLINE ontvangt u dit 
waardevol geschenk: de nieuwe IXO accuschroevendraaier 
van Bosch. Een krachtig lichtgewicht met ergonomisch 
design en geïntegreerde Power Light LED. De optimale 
helper bij het schroeven. Aanbod geldig tot uitputtting  
van de voorraad.

—
Aanbieding geldig voor alle beschikbare 
Busch-Wächter® kleurvarianten
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Busch-Wächter® 
220 ProfessionalLINE: 

nu ook beschikbaar  
in de kleur  

ANTRACIET
Ref. Nr:  

6845/11AGM-35

—
Voor meer info, neem contact op 
met uw ABB vertegenwoordiger

3x 
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Busch-Wächter® 220 MasterLINE
Bewegingsmelder voor grote eigendommen en vrijstaande 
huizen. Detectiebereik 220°. Bereik 16m aan alle kanten.  
Vier detectieniveaus. Garandeert volledige bewaking op  
ieder gebied. Gemakkelijk, tijdbesparende installatie door 
vastklikken op de aansluitdoos. Kan op afstand worden  
bestuurd en geparametriseerd.

Uw geschenk: Bosch IXO accuschroevendraaier
De nieuwe IXO van Bosch is het ideale hulpje bij het schroeven 
in de krapste ruimtes. Het ergonomische ontwerp met een  
gewicht van slechts 300 gram maakt verschillende greepposities 
mogelijk voor ontspannen werken. Met de geïntegreerde Power 
Light LED, zelfs donkere werkplekken zijn optimaal verlicht - of-
wel spotlight of diffuus licht. Dankzij de krachtige lithium-ion 
batterij, is de IXO altijd klaar voor gebruik. De nieuwe USB-lader 
biedt een kortere oplaadtijd en de mogelijkheid om de oplaad-
kabel op een USB-poort aan te sluiten.
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De professionele combinatie. Kies uw drie persoonlijke favorieten  
uit de modellen Busch-Wächter® 220 MasterLINE en Busch-Wächter® 220  
ProfessionalLINE. En profiteer zo van een gratis accuschroevendraaier  
die u zelfs in het donker niet in de steek laat.  
Alleen zolang de voorraad strekt.

— 
Drie Busch-Wächters kopen.
Een accuschroevendraaier  
als bonus.

Koop bijvoorbeeld*:

—
*Voor alle modellen van de Busch-Wächter® 220 MasterLINE 
en de Busch-Wächter® 220 ProfessionalLINE


