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Verdensledende!
Vi tilbyr et stort utvalg av håndverktøy og elektriske nisje-verktøy fra ledende eu-
ropeiske merker. Leverandørene og produktene er nøye valgt ut med høye krav 
til produktkvalitet, levetid og innovative løsninger. Produktene som vises i denne 
brosjyren er et utvalg av våre bestselgende artikler. På hjemmesiden vår finner du 
ytterligere produkter fra våre leverandører.

Kontakt oss gjerne hvis du har spørsmål eller ønsker vedr. produkter som ikke har 
fått plass i denne brosjyren.

Micro-Speeder  | Når det er veldig trangt om plassen er Mi-
cro-Speeder helt overlegen. Brukes ofte ved arbeid med ka-
belstiger, takfester, motorer etc. 
Dobbel fastnøkkel med skrallefunksjon som kun behøver 
å beveges 5º for å kunne gripe. Skaft av CrV-stål med hud-
vennlig overflate (satin-finish). Tydelig og holdbar lasergra-
vering av størrelse.

23241- Størrelse 8 x 9
23243 - Størrelse 10 x 13
23249 - Størrelse 16 x 18 
23250 - Størrelse 17 x 19

Micro-Combispeeder  | Praktisk kombinasjon av U-nøkkel 
og fastnøkkel med bevegelig hode som forenkler arbeidet på 
trange steder. Produsert i spesialstål, Fastnøkkelen trenger kun 
5º bevegelse for å gripe. 72 tenner. Skaft forkrommet med CrV-
stål med satin-overflate, som gir godt grep. Størrelse merket 
med lasergravering.

23047 - Størrelse 10 mm
23050 - Størrelse13 mm

PROXXON INDUSTRIAL består av slitesterke håndverktøy av høyeste 
kvalitet for industri, håndverk, serviceverksteder og motorverksteder.
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Momentskrutrekker MC | Profesjonell skrutrekker med meget enkel innstilling. 
Still inn dreiemomentet ved å skru på hjulet i enden av håndtaket. Skalaen vises i 
vinduet på skrutrekkeren. Ekstra mikroskala for finjustering. Krever ingen spesial-
verktøy. Passer til alle standardbits 1/4”.

23247 - MC 5 for 1-5 Nm
23243 - MC 2 for 0,4-2 Nm

Momentnøkkel MC 200  | Profesjonell og kraftig momentnøkkel for 40–200 Nm (momentsperreskaft) med en-
kel innstilling av moment. Krever ingen spesialverktøy. Still inn dreiemomentet ved å skru på hjulet i enden av 
håndtaket. Momentet vises i vinduet sammen med en mikroskala for finjustering. Momentnøkkel MC (MicroClick) 
finnes i flere utførelser og til flere ulike fester. Lengde 530 mm med 1/2”.

23353 - MC 200

Gassloddebolt-sett MGS  | Gassloddebolt til lodding, varme-
beskjæring og krymping. Gjenfyllbar gassbeholder (20 ml) for 
langvarig arbeid. Praktisk PÅ/AV-bryter samt regulerbar gass/
luftmengde. Leveres i koffert med seks ulike munnstykker, lod-
detinn , dryppebrett med svamp og 7 mm åpningsnøkkel.

El nr 8805147 - Gassloddebolt-sett MGS

Spesialbits, 75 deler |   | Bits-sett for spesial- og sikkerhetsskruer. 
Inneholder bits til både kjente og ukurant skruer, f.eks. 
inseks-bits (metrisk og tommer) med hullboring, torq-sett med 
hullboring, firkant-, clutch-, tre- og fireving-bits, m.m. Lokket 
inneholder 80 mm lange bits (15 stk.) for de vanligste “spesial-
skruene”. Alle bits er produsert i spesialstål i høy industrikvalitet. 
Leveres i en praktisk metallboks.

El nr 8805112 - Sett med spesial-bits

En skikkelig 
problem-

løser

Prisvennlig!



HG 2120 E  | Profesjonell varmluftpistol med effekt på 2200 W, trinnløs 
innstilling av temperatur 80–630 °C via en vrider bak på pistolen. Luft-
mengden styres via en 3-trinnsbryter. Overopphetningsbeskyttelse og 
fint luftfilter beskytter motor og varmeelement. Kan brukes med forsk-
jellig tilbehør, som punkt-, bredstrålende- og sveisemunnstykke m.m. 
HL Scan for nøyaktig indikasjon av temperatur på arbeidsområdet.

El nr 8805136 - HG2120 E 
006464 - HG 2120 E i koffert inkl. 3 munnstykker og krympeslange

HG 2320 E  | Varmluftpistol 2300 W for profesjonell bruk, temperatur 
på 80–650 °C og luftmengde på 150–500 l/min. For mykgjøring, herd-
ing, løsning av limfuger, sveising av teppeskjøter, foliesveising, krymp-
isolering, speilsveising m.m. Det er mulig å lagre fire program for ulike 
arbeidsoppgaver. Dobbel overopphetingsbeskyttelse og fint luftfilter 
garanterer lang levetid på motor og elektronikk. 

El nr 8805134 - Hetluftpistol HG 2320 E
El nr 8805135 - Hetluftpistol HG 2320 E i koffert med 3 munnstykker 
og krympeslange
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BHG 360 Li-Ion  |  Batteridrevet profesjonell varmluftpistol for fleksibel 
bruk. BHG 360 har to ulike varmeinnstillinger med en maks-tempe-
ratur på 500 °C. Pistolen er utstyrt med kraftig 36 V litium-ion-batteri 
som varer i 30 minutter.

El  nr 8805111 - Varmluftpistol BHG 360 Li-Ion i koffert inkl. 
batteri og 5 stk. munnstykker

Steinel GmbH har utviklet og produsert varmeverktøy siden 1980. Allerede 
da var Steinel en verdensledende bedrift innen varmeteknikk, og var først 
i verden med å utvikle både en varmluft- og en limpistol for profesjonelt 
bruk. Helt siden den gang har utvikling og produksjon av varmeverktøy 
vært en viktig del av Steinels virksomhet. For å kunne garantere at de 
holder det høyeste kvalitetsnivået, produserer Steinel alt fra kretskort til 
plastdetaljer i egne fabrikker i Europa.

Perfekt for 
service-

teknikkeren
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Limpistol  GluePro 300  | Limpistolen har en 
robust konstruksjon og velbalansert design 
som gjør at arbeidet med limpistolen blir 
enkelt og trygt, også ved bruk over lang tid.

Effekt: 300W i oppvarmingsfasen, 90W for 
å holde på varmen
Smeltetemperatur: 190°C, toleranse +/-3 °C
Limkapasitet: 1,5 kg/t
Limstaver: Ø 11 mm

El nr 8818500 - Limpistol GluePro 300

Bøyle for enkelt oppheng

Innstillbar limmengde 
pr. mating

For Ø11 mm 
limstaver

Sklisikkert grep

Avtagbar støtte, perfekt 
ved liming på steder det 
er vanskelig å komme til

Ergonomisk håndtak 
for fremmating

Utskiftbart 
munnstykke

Aktuell temperatur vises 
i LCD-displayet
(GluePRO 400 LCD)

Til GluePro 300/400

Allround-lim. Uten løsemiddel
- Smeltetemperatur: 190°C
- Belastningsbar: ca. 60-90 sek.
- Åpningstid: maks 15 sek.
20 stk 600g. El nr 8818504

Til GluePro 300/400

Smeltelim med lang åpningstid.
Uten løsemiddel.
- Smeltetemperatur: 190°C
 -Belastningsbart: ca 100–120 sek.
- Åpningstid: 60–80 sek
20 stk 600g. El nr 8818507

Til GluePro 300/400

Hurtiglim for mange ulike materialer. 
Til Uten løsemiddel.
- Smeltetemperatur: 190°C
- Belastningsbar: ca. 30 sek.
- Åpningstid: ca. 10 sek.
20 stk 600g. El nr 8818506

Til GluePro 400

Akrylat spesiallim for høy aldrings- og 
temperaturbestandighet. 
Uten løsemiddel.
- Smeltetemperatur 200°C
- Belastningsbar: ca. 60 sek.
- Åpningstid: ca. 15 sek.
20 stk 600g. El nr 8818505

Til GluePro 400

Smeltelim med lav smeltetemperatur 
for sensitive materialer, f.eks. skumplast 
og skumgummi. Uten løsemiddel.
- Smeltetemperatur 130°C
- Belastningsbar: ca 40 sek.
- Åpningstid: maks 80 sek.
20 stk 600g. El nr 8818509

Universal
190°C

Akrylat
200°C

Fast
190°C

Flex
190°C

Lav temperatur
130°C

Limpistol  GluePro 400 LCD | Limpistol i 
absolutt toppklasse for profesjonell bruk 
innen industri og håndverk. På limpistolen 
GluePRO 400 LCD er det mulig å stille inn 
nøyaktig ønsket smeltetemperatur.

Effekt: 400W i oppvarmingsfasen, 110W, for 
å holde på varmen
Smeltetemperatur: 40-230°C via LCD-
display, toleranse +/-2 °C
Limkapasitet: 2,0 kg/t
Limstaver: Ø 11 mm

El nr 8818502 - Limpistol GluePro 400 LCD

Munnstykke, fin
Ø 1,5 mm
El nr 8818511

Munnstykke, fin
Ø 3,0 mm
El nr 8818521

Munnstykke, fin
Ø 4,5 mm
El nr 8818522

Munnstykke, vinklet
Ø 3,0 mm
El  nr 8818523
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Hengelås 64TI/40 | 40 mm hengelås 
med massivt låshus i titan (spesiallegert 
aluminium) for høy sikkerhet. 6,5 mm 
bøyle i spesialstål med NANO-beskyttel-
sesbelegg som gir maksimal beskyttelse 
mot korrosjon. Indre bøylehøyde 23 
mm. Passer for beskyttelse av middels 
store verdier. Inkl. to nøkler.

El nr 8805171 - Hengelås 64TI/40

Hengelås 64TI/30 | Hengelås 30 mm 
med massivt låsehus i titan, 4,5 mm 
bøyle i spesialstål med NANO-beskyttel-
sesbelegg som gir maksimal beskyttelse 
mot korrosjon. Indre bøylehøyde 16 
mm. Passer for beskyttelse av middels 
store verdier. Inkl. to nøkler.

El nr 8805170 - Hengelås 64TI/30

Kombinasjonslås 160/50 | Sveriges mest 
solgte kombinasjonslås. Praktisk på bygg- 
og anleggsplasser hvor mange har tilgang 
til den samme låsen. Forkrommet stål-
hus, herdet dobbelreglet bøyle. Firesiftet 
låskombinasjon.
 
El nr 8805175- Kombinasjonslås  160/50

Kombinasjonslås 160/50 HB50 | Med 
firesifret låskombinasjon som kan stilles 
inn. Perfekt for bygg- og arbeidsplasser 
hvor mange brukere skal ha tilgang til 
den samme låsen. Høy bøyle, 50 mm indre 
bøyle, øker bruksområdet pga større 
fleksibilitet rundt vanskelige porter/hasper.

El nr 8805176 - Kombinasjonslås  160/50 
HB50

Klasse 3-lås 37/55 | Granittlås i for-
sikringsklasse 3 for låsing av dører, porter, 
grinder m.m. ABUS Plus disksylinder med 
over 250 000 ulike låsinger. Forsterket be-
skyttels mot angrep av innbruddsverktøy, 
sag, bor m.m. Finnes også i klasse 4.

E1646655 - Klasse 3-lås 37/55

Rustfri lås 70IB/45 HB 63 | Marinelås 
med ekstra høy bøyle, indre bøyle 63 
mm. Til bruk ute i utsatte omgivelser. 
100 % rustfrie innerdeler, rustfri bøyle 
og  ytterside av plast. To nøkler medfølger.

E1646663 - Rustfri lås  70IB/45 HB63

Familiebedriften ABUS ble grunnlagt i 1924 i Tyskland, og har i dag vokst til 
en av verdens største og ledende produsenter av hengelåser, lås-sylindere 
og beslag. Samtlige ABUS-produkter kjennetegnes ved meget høy kvalitet og 
presisjon for høy sikkerhet. Korrosjonsbeskyttede og stabile komponenter 
garanterer for sikkerheten i mange år fremover.

Finnes
 også med
 lik låsing*

Finnes
også med
lik låsing*

*Lik låsing betyr at samme nøkkel kan brukes til flere låser.
Kontakt oss for bestilling og pris av lik låsing.

Finnes
 også med
 lik låsing*

Finnes
 også med
 lik låsing*
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BMI, som fremdeles er en familiebedrift, har produsert måleinstru-
menter for proffe i over 50 år. Sortimentet består av vater, målebånd 
og laserinstrumenter.

Kombinasjonslaser AutoMagic | Kombi-
nerer kryss- og punktlaser. For markering 
av loddlinjer, både vertikalt og horisontalt. 
Gir også vinkelrette laserpunkter i seks 
retninger. Perfekt ved dragning av led-
ninger, flislegging, montering av armatu-
rer m.m. Nøyaktighet +/- 3 mm ved 10 m.

E1635139 - Kombinationslaser AutoMagic

Punktlaser Torpedo 3 | Trepunktlaser som gir 
vinkelrette laserpunkter oppover, til venstre 
og fremover. For enkel markering av loddlinje, 
forlenging av linje, f.eks. ved montering av 
pendler, kabelstiger etc. Et perfekt verktøy 
når det kreves en rett vinkel, f.eks. ved avret-
ting, vinduskarmer, montering av kjøkkeninn-
redning m.m. Nøyaktighet +/- 6 mm ved 20 m.

E1636040 - Punktlaser Torpedo 3

Sett i koffert, 8 deler | Sett med hullsager i 
størrelse Ø22, 29, 35, 44, 57, 68 mm samt to 
stk. holdere. Oppbevares  i en praktisk plast-
koffert med 8 deler.

E1601133 - Sett med 8 deler i koffert

Hullsager | Forsterket hullsag i bi-metall. Med 
variert tanning, såkalt Variozahn-tanning, 
som skjærer raskere og gir mindre vibrasjoner. 
Har også forskjøvet tanning som presser sponen 
oppover, som gjør sagingen rask og effektiv. 
Finnes i størrelse 14 – 150 mm.

E1601060 - E1601132 - Hullsager

Våre unike hullsager kommer fra tyske 
MPS som er spesialister på å utvikle og 
produsere hullsager, stikksagblader 
og tigersagblader. MPS utmerker seg ved 
å ha markedets bredeste sortiment både 
for proffe og ”gjør det selv”.

Krysslaser Autocross 4G | Som over, men 
med grønn laser for ekstra tydelige linjer, 
innendørs og utendørs.

E1635710 - Krysslaser Autocross 4G

Krysslaser Autocross 4R | En praktisk og flek-
sibel krysslaser som er selvnivellerende. For 
markering på vegg, tak og gulv ved dragning 
av ledninger, flislegging, montering av under-
tak m.m. Med både horisontal og vertikal linje. 
Rekkevidde opptil 30 m (avhengig av lysfor-
holdene). Nøyaktighet +/- 3 mm ved 10 m.

E1635709 - Krysslaser Autocross 4R



Følg oss på facebook
facebook.com/vilan.norge

Vilan AS, Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo
tel: 22 72 50 00 | post@vilan.no | www.vilan.no *KA1908NO*

KA1908NO

Vilan AS ble etablert i 2004 og representerer blant annet Steinel og Proxxon i Norge. Vi leverer sensorstyrt belysning, LED-belysning, 

samt noe varmeverktøy til elektrogrossister og forhandlere over hele landet. Sortimentet består av kvalitetsprodukter fra eurpeiske 
produsenter. Vi er i dag 5 ansatte og omsetter for ca. 16 millioner NOK. Hovedkontoret ligger på Skullerud i Oslo.

VILAN AS | I en bransje med stadig flere tekniske og 
komplekse løsninger vet vi at det kan være utfordrende 
å finne fram til det riktige produktet for ditt prosjekt. 
Vi har arbeidet med bevegelsessensorer og sensorbe-
lysning i over 20 år, og ønsker å dele vår erfaringer med 
deg. Ta kontakt med en av våre dyktige medarbeidere, 
og vi hjelper deg med å finne den rette løsningen.


