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Als het aankomt op absolute precisie, dan worden PB Swiss Tools 
gereedschappen ingezet. De meest uiteenlopende industrieën 
over de hele wereld vertrouwen op de Zwitserse kwaliteitsgereed-
schappen.

Met hen kunt u iedere, nog zo gecompliceerde opgave aan; hetzij 
bij ontwikkeling en productie, bij reparaties of onderhoud.

Duik met onze productvideo’s in de spannende wereld van Stadler 
Rail en de Jungfraubahnen, Zwitserse firma’s met de allerhoogste 
eisen aan mens en gereedschap:

1. ElectroTools
2. Hamers
3. Inbussleutels

Nu bekijken en op ons YouTube-kanaal abonneren
Al onze films vindt u op onze website onder «Toepassingsgebie-
den». Blijf op de hoogte en abonneert u zich op ons YouTube- 
kanaal!

Beste lezers

Betrouwbaarheid stellen we allemaal op prijs, zowel beroepshalve 
als in de vrije tijd. Spelen gereedschappen een sleutelrol om veel-
eisende taken te vervullen, dan kunt u volledig op onze kwaliteits-
gereedschappen vertrouwen.

Onze merkproducten geven u die zekerheid. Uw verwachtingen 
omtrent betrouwbaarheid worden vervuld. Het vertrouwen wordt 
iedere keer weer bij vastpakken en draaien tastbaar en bevestigd.

Gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers ontwikkelen en 
produceren onze producten. Dag in, dag uit zorgen zij ervoor, dat 
de uitmuntende kwaliteit en de betrouwbaarheid van ons merk 
gewaarborgd worden. Work with the best.

Met vriendelijke groet

Eva Jaisli
CEO, Chief Executive Officer
e.jaisli@pbswisstools.com

ALLERHOOGSTE EISEN
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QUALITY HAND TOOLS

T-GREEP MET EXTRA SLEUTEL AAN ZIJKANT

Color Code: Systeem met kleuren
De verschillende kleurcoderingen maken het u mogelijk de ge-
wenste schroeftypes snel te vinden en juist in te delen.

Efficiënter werken
Snel alsook met veel kracht: twee verschillend lange klingen ma-
ken beide manieren van werken mogelijk.

Krachtoverdracht naar behoefte
De ergonomisch gevormde T-greep ligt perfect in de hand en  
ontziet uw polsgewricht. Hij blijft door de buitenmantel uit hoog-
waardig Santoprene® ook met natte handen slipvast. 

Veilig en flexibel
De T-inbussleutels met schuifgreep en drie inbusprofielen zijn met 
name geschikt voor het aanbrengen van hoge draaimomenten. De 
schuifgreep kan verschoven worden en maakt met de eindaansla-
gen aan beide uiteinden een optimaal gebruik voor iedere schroef-
situatie mogelijk.

Multifunctioneel
Eén stuk gereedschap voor drie verschillende toepassingen:
• Snel draaien
• Aanbrengen van hoge draaimomenten
• Werken aan diep liggende schroefverbindingen

Gegarandeerd veilig in gebruik en universeel inzetbaar.

SCHUIFGREPEN

Snel draaien Met veel kracht draaien

Snel draaien voor
diepliggende
schroefverbindingen

Hoge draaimomenten
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TERUGSLAGVRIJE HAMERS

De terugslagvrije hamers met metalen doppen uit koper en alumi-
nium zijn nieuw in het assortiment opgenomen. De behoedzame 
slagen van deze hamers vinden hun toepassing bij montagewerk, 
plaatwerk, uitlijnen en richten, reparaties en onderhoud. Ze com-
plementeren onze lijn hamers met polyamide doppen.

Gegarandeerd nauwkeurige slagen
De opbouw van de hamerkoppen is uniek en zorgt voor volle en 
nauwkeurige slagen.

Terugslagvrij
Door de schijven in het middenstuk komt de hamer ook bij lichte 
slagen nauwkeurig, veilig en gericht op het te bewerken vlak neer. 
Door het toepassen van schijven, in plaats van schroot, krijgt u 
een robuustere hamer die veel langer meegaat.

Ergonomisch en robuust
De hamerstelen liggen perfect in de hand, doordat hun lengtes zijn 
afgestemd op de gewichten van de hamerkoppen. 

De stelen uit FSC® gecertificeerd Hickory hout kunnen zo no-
dig gemakkelijk vervangen worden. Alle hamerdoppen kunnen 
eenvoudig en snel verwisseld worden, waardoor ze budget- en  
milieuvriendelijk zijn.

Nadere informatie vindt u in onze catalogus 2017.

Bij het werken met slaggereedschappen
altijd een veiligheidsbril dragen!

De schijven worden bij het neerkomen
naar onderen geslingerd en vangen de
terugslag op. Daardoor ontstaat een
volle, nauwkeurige slag.
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PICKTOOLS

UNIVERSELE  
BITHOUDERS

Universele 5-delige set
De PickTools zijn bij het werken aan motoren, remmen, versnel-
lingsbakken en airco’s uitermate geschikt voor montage-, demon-
tage- en reinigingswerk van O-ringen, pakkingen en andere kleine 
onderdelen.

De essentiële punt
De speciaal gebogen punt in de vorm van een haak heeft duide-
lijke voordelen.

Of het nu gaat om aanbrengen, onderzoeken of demonteren: met 
de PickTool is het zeer eenvoudig uit te voeren.

Upgrade
De veelzijdig inzetbare universele bithouder is nieuw met Swiss-
Grip-hecht verkrijgbaar en maakt het werken bijzonder comfor-
tabel.

Ontziet het polsgewricht
Het 2-componenten hecht met zijn aangename haptiek en de 
ergonomische vorm maakt het doelgericht aanbrengen van het 
gewenste draaimoment mogelijk, ook bij het werken met natte 
handen.

Met de verschillende klinglengtes of hechtvormen wordt u ook de 
meest uitdagende situaties zelfverzekerd de baas.

Dankzij de speciaal gebogen en
afgeronde punten kunnen onderdelen
ook op moeilijk bereikbare  
plaatsen aangebracht, onderzocht  
of gedemonteerd worden.
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POCKET TOOLS

Zowel voor thuis, in de werkplaats of onderweg: onze Pocket 
Tools zijn compacte en hoogwaardige gereedschappen, waarmee 
alle basiswerkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. De hechten 
zijn ideaal aangepast aan de meegeleverde bits en liggen optimaal 
in de hand.

Drie nieuwe Pocket Tools completeren ons assortiment:
• Insider 1 met nieuwe bit-samenstelling
• Insider Stubby met ratelfunctie
• Insider Mini twee verschillende assortimenten

Insider 1 – de perfecte metgezel voor onderweg
Onze bestseller met 8 geïntegreerde bits is in een nieuwe samen-
stelling verkrijgbaar:
• Binnen-zeskant in de groottes 3, 4 en 5
• Gleufkop groottes 2, 3 en 4
• Phillips in de groottes 1 en 2

Plaats- en gewichtsbesparend. Verkrijgbaar met korte of lange 
kling.

Insider Stubby – de kleine voor snel draaien
De nieuwe, geïntegreerde ratelmodule aan het korte SwissGrip 
hecht, maakt nu ook snel draaien op moeilijk toegankelijke plaat-
sen mogelijk.

Met één hand te bedienen en om te schakelen. Deze kleine Poc-
ket Tool laat u nooit in de steek. Het hecht uit Santoprene® maakt 
hoge draaimomenten mogelijk, zelfs met natte handen.

Uitvoerige informatie over onze producten vindt u op onze web-
site: www.pbswisstools.com/nl/gereedschappen

Insider Mini – in twee veelgevraagde uitvoeringen 
Het juiste gereedschap voor kleine schroeven snel bij de hand. 
Met de Insider Mini heeft u drie omsteekklingen met elk twee ver-
schillende schroevendraaierpunten altijd binnen handbereik.

De klingen worden door een magneet stevig in het hecht opgeno-
men. Het solide hecht heeft een praktische vestzakclip en wordt 
daarmee een trouwe metgezel.

Assortiment 1: Voor thuis en hobby, fijnmechanica

Assortiment 2: Multimedia-elektronica, Apple® producten
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Apple® is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
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Internationalisatie: Swiss Made als succesfactor

KERNWAARDEN VAN ONS KWALITEITSBELEID

SUCCESFACTOR SWISS MADE
Duurzaamheid, precisie en betrouwbaarheid: Deze kernwaarden 
definiëren het kwaliteitsbeleid van PB Swiss Tools. Vereiste voor 
de realisering zijn uitstekend opgeleide vakmensen. Met de inter-
nationaal gewaardeerde beroepsopleidingen in Zwitserland heb-
ben we ideale randvoorwaarden om innovatieve oplossingen met 
interne en externe experts te ontwikkelen.

Swiss Made staat in het geval van PB Swiss Tools voor honderd 
procent ontwikkeling en vervaardiging in Zwitserland. Deze strategi-
sche succesfactor hebben we in 2006 in de merknaam vastgelegd.

We blijven trouw aan onze kwaliteitspolitiek en ontwikkelen en ver-
vaardigen zonder uitzondering in onze fabrieken in het Zwitserse 
Emmental.

Lees meer over ons succesverhaal op onze website onder 
www.pbswisstools.com/qr/milestones/nl

Internationale beursstand
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