Vi skänker vinsten
från Black Friday
Extra bra priser en gång om året är väl en sak, men vi går steget längre. Vinsten från
beställningar som läggs på blackfriday@svenskaelektrod.se under 27/11-2020 går
oavkortat �ll Barncancerfonden och ni får alla del av det gåvobeviset.
Magsquare 165/400

Incoﬂex kapskivor

IPL- och ML-LED

165: 342 kr/st (ord. 489 kr/st)
400: 840 kr/st (ord. 1200 kr/st)

50 st: 299 kr (ord. 731 kr)

IPL: 190 kr/st (ord. 275 kr/st)
ML: 219 kr/st (ord. 490 kr/st)

Milwaukee M18 9 Ah

Zephyr 4500 LS

POLIFAN CURVE

1088 kr/st (ord. 2175 kr/st)

5 495 kr/st (ord. 8495 kr/st)

10 st: 690 kr (ord. 1140 kr)

Magneter för ﬁxering av
komponenter vid svetsning
med ly�kra� på 75/182 kg

Ba�eri för Milwaukee
18V-system (M18) med
9 Ah kapacitet.

Standard 125x1,0 kapskivor
som håller för betydligt mer
än vad priset antyder

Frisklu�smask, komple�
med ﬁlterenhet, laddare
och systemväska

Ficklampor från Milwaukee
med 100 lumen/30m och
325 lumen/50 m.

Lamellrondell 125 mm
zirkonium korn 40 med
rundad kant för kälfog

Barn och cancer hör inte ihop.

Eston 7 år, neuroblastom.

Swisha till 90 20 900 och stöd forskningen. Tack.

Vi skänker vinsten från Black Friday
Beställning görs genom a� skicka e� mail �ll blackfriday@svenskaelektrod.se där man anger
vad man vill beställa samt om man vill ha det skickat eller om man vill hämta upp det på
Allt inom svets i Skövde, Valskog eller Täby.
Priserna är exklusive moms och gäller så långt lagret räcker.
Ar�kelnr
360054

Produkt
Kapskiva std 41-125x1,0 50-pack

Beskrivning
50-pack kapskivor för stål med diameter
125 mm och tjocklek 1,0 mm

Pris
299 kr/pkt

4933459440 IPL-LED Ficklampa

TRUEVIEW alkalisk pennlampa med
100 Lumens. Levererar upp �ll 30 m
inspek�onsstråle. IP67-klassad

190 kr/st

4933464825 ML-LED Ficklampa

Kompakt TRUEVIEW alkalisk ﬁcklampa
med 325 Lumen som lyser upp �ll 50m.
Max. dri��d 18 �mmar. IP67-klassad

219 kr/st

4932451245 M18 B9

9,0 Ah ba�eri för Milwaukee M18-systemet 1 088 kr/st
levererar 15 % mer kra� och dubbel
produk�vitet jämfört med e� 5,0 Ah ba�eri

4932451245 Zephyr 4500 LS PAPR

Frisklu�smask komple� med automa�skt
avbländande hjälm, frisklu�senhet på
ryggen, laddare och systemväska

4 495 kr/st

8100494

Magsquare 165

Magnet för ﬁxering av komponenter vid
svetsning med en ly�kra� på 75 kg

342 kr/st

8100238

Magsquare 400

Magnet för ﬁxering av komponenter vid
svetsning med en ly�kra� på 182 kg

840 kr/st

67689052

POLIFAN PFR 125-M Z40 Curve

10-pack lamellrondeller med diameter på
125 mm, zirkonium korn 40 och rundad
kant, perfekt för kälfog

690 kr/pkt

Barn och cancer hör inte ihop.

Eston 7 år, neuroblastom.

Swisha till 90 20 900 och stöd forskningen. Tack.

