
Plafond- en 
montagesteunen
ST en STE

Gewoon beter.

Plaatdikte max.
(600 N/mm²)
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max.
  40 kg

max.
 45°

3.500 N
350 kg

Youtube

€* 

49,00
53,60
57,10

Plafond- en montagesteun STE met pompgreep

 Q Tot maximaal 350 kg belastbaar bij
compleet ingeschoven telescoopstang

 Q Uiterst stabiele constructie door
hoogbelastbare stalen buizen en
antislip PVC-contactvlakken (9 x 7 cm)

 Q Een-handsbediening dankzij
2-componenten kunststofgreep
met pompmechanisme

 Q Snelspantoets voor het snel in- en
uitschuiven van de telescoopstang

 Q Reguleerbare houdkracht door het
draaien van de steun op de greep

 Q Ook in schuine posities toepasbaar
door de van -45° tot +45° traploos
zwenkbare contactvlakken

 Q GS-gecertificeerd voor kwaliteit
en veiligheid

Alles stevig onder controle!
Plafond- en montagesteunen

De steun kan nauwkeurig worden aangepast
aan de eisen en veilig worden ontgrendeld:
Q door de fixatie in drie stappen: Om de plafond-

stempel vooraf in te stellen, drukt u op de ont-
grendelingsknop en verlengt u de tele scopische
binnenbuis tot de gewenste lengte.
De fijnafstelling gebeurt door het bedienen
van de pomphendel tot de installatieplaat van
de steun in contact is met het werkstuk. Draai
vervolgens de greep met de wijzers van de klok
mee totdat de gewenste houdkracht is bereikt
(let op de maximale belastbaarheid)

Q door de ontgrendeling in twee stappen: Eerst
de plafondstempel tegen de wijzers van de klok
in draaien. Zodra er geen houdkracht meer
is, drukt u op de ontgrendelingsknop om de
binnenbuis in te trekken

De steun garandeert een betrouwbare, veilige grip:
 Q door de extreem stabiele constructie voor een draagkracht tot
350 kg – afhankelijk van de steungrootte en uitschuiflengte

 Q door rubberen PVC-contactvlakken boven en onder
 Q door de in de greep geïntegreerde slipbeveiliging

Extreem veilige grip Nauwkeurig en snel in de bediening

Bestelnr. Verstelbereik
Belasting

mm kg kg kg St. V3

STE250 1450-2500 350 160 3,30 2
STE300 1700-3000 350 110 3,80 2
STE370 2070-3700 350 65 4,50 2

bij min. uit-
breiding lengte

bij max. uit-
breiding lengte

NIEUW

https://youtu.be/kKes5EFM8Hw?list=PLtmfy_y8Moc_JGGrptN-hAE_Vup_i6byV


                

max.
 45°

max.
   20 kg

2.000 N
445 lb
1.500 N
150 kg

3

Youtube

€* 

27,60
33,60
36,60

Plafond- en montagesteun ST

 Q Tot maximaal 150 kg belastbaar bij  
compleet ingeschoven telescoopstang

 Q Stabiele constructie door de speciale  
stalen buizen en antislip PVC-contact   -
vlakken (8,5 x 6,5 cm)

 Q Toepasbaar ook in schuine vlakken  
door de van -45° tot +45° traploos 
zwenkbare contactvlakken

 Q Eenvoudig, veilig gebruik door een 
uitschuifbare en vergrendelbare  
binnenbuis en met de kunststofgreep, 
verdraaibare buitenbuis

 Q GS-gecertificeerd voor kwaliteit  
en veiligheid

Gewoon beter.

Veilige grip
De belastbare antislip-steun waarborgt veilige grip ook bij  
gevoelige oppervlakken:

 Q door de speciale stalen buizen voor een draagkracht tot 150 kg – 
afhankelijk van de steungrootte en uitschuiflengte

 Q door extra vergrendeling van de ontgrendel-knop
 Q door rubberen PVC-contactvlakken boven en onder De steun is snel toepasbaar:

 Q fixatie in slechts twee stappen:  
De grove voorinstelling met behulp van 
de uitschuifbare en snel vergrendelbare 
binnenbuis; Het uiteindelijke opspannen 
gebeurt door de steun aan de kunststof-
greep te draaien

Eenvoudig in gebruik

Bestelnr. Verstelbereik
Belasting 

  

mm kg kg kg St. V3

ST125 750-1250 150 60 1,41 2
ST250 1450-2500 150 60 2,06 2
ST290 1600-2900 150 50 2,24 2

bij min. uit-
breiding lengte

bij max. uit-
breiding lengte

* Bruto adviesprijzen exclusief BTW – geldig tot 31-03-2023

https://youtu.be/IJfRK8b26T0?list=PLtmfy_y8Moc_JGGrptN-hAE_Vup_i6byV
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€* 

17,40

€* 

15,20 

€* 

10,80

Plafond- en montagesteunen

Accessoires voor vele toepassingen

Multifunctionele-/laserhouder STE-LH

Steunplaat STE-SP35

Contactvlak vervangingsonderdeel 

Bestelnr. Lengte Breedte Hoogte

mm mm mm kg St. V3

STE-LH 200 140 60 0,25 8

Bestelnr. Lengte Breedte Hoogte

mm mm mm kg St. V3

STE-SP35 355 80 22 0,60 20

Bestelnr. geschikt  
voor Lengte Breedte Hoogte

mm mm mm kg St. V3

3101952 ST, STE 90 70 10 0,15 1

 Q Houder met 1/4" schroefdraadbe-
vestiging voor het bevestigen van 
hulpmiddelen zoals bijv. laser, camera, 
bouwlamp

 Q Zonder gereedschap inzetbaar op ronde 
(0-45 mm) alsook hoekige (0-55 mm) 
drageronderdelen zoals bijv. plafond- en 
montagesteunen, profielen, ladders

 Q L-draaihouder met twee rotatie-assen: 
360° naast bevestigingsklem, 180° op 
schroefdraadbevestiging

 Q Lichtgewicht aluminiumprofiel met 
antislip celrubber

 Q Voor het vergroten van het steunvlak 
van BESSEY plafond en montagesteu-
nen ST (alleen in combinatie met ver-
vangingscontactvlak 3101952) en STE

 Q Ook in schuine posities toepasbaar  
door de van -45° tot +45° traploos  
zwenkbare contactvlakken

 Q Goede bevestiging aan de contactop-
pervlakken door middel van stergreep-
schroeven

NIEUW

NIEUW

NIEUW
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YouTube

YouTube

€* 

69,00

€* 

49,90 

€* 

19,20

Gewoon beter.

NIEUW

NIEUW

NIEUW

Plafondstempel STE-DS

Bouwstempel STE-BS

Combitas voor plafondstempels STE-BAG

 Q Accessoire voor plafondstempel met een 
uitwendige diameter van de telesco-
pische binnenbuis van 25 mm en 28 mm

 Q Ten behoeve van het vergroten van het 
steunvlak

 Q Gelijkmatige krachtverdeling dankzij 
drievleugelige contactvlakken

 Q Snelle montage zonder gereedschap
 Q Veilig in gebruik, aangezien de bevesti-
ging van de stalen buis rondom voorkomt 
dat het contactoppervlak kantelt

 Q Accessoire voor plafondstempel met een 
uitwendige diameter van 29 mm en 32 mm

 Q Stabiele stand, aangezien de kracht van 
de plafondsteun op bepaalde punten naar 
beneden werkt

 Q Plafondstempels kunnen ook zonder 
bovenspanning vrij in de ruimte worden 
geplaatst en zijn daardoor ook buitenshuis 
te gebruiken

 Q Snelle montage zonder gereedschap
 Q Lichte en stabiele constructie dankzij 
aluminiumprofielen en glasvezelversterkte 
kunststof

 Q Voor handig transport en voor het 
beschermd bewaren van twee BESSEY 
plafondstempels en montagesteunen 
STE300, STE370 en ST290 alsook de 
accessoires

 Q Comfortabel dankzij de gevoerde draag-
riem en de mogelijkheid om de lengte 
van de tas aan te passen aan de in de 
tas geplaatste plafondstempels

 Q Praktisch in gebruik door een lange 
ritssluiting en vier zakken aan de  
buitenkant voor extra opbergruimte 

 Q Duurzaam materiaal

Bestelnr. geschikt voor

kg St. V3

STE-BAG STE300, STE370, ST290 1,00 1

Bestelnr. geschikt voor

kg St. V3

STE-BS ST, STE 1,66 1

Bestelnr. geschikt voor

kg St. V3

STE-DS ST, STE 0,42 1

* Bruto adviesprijzen exclusief BTW – geldig tot 31-03-2023

https://youtu.be/2c-JwMgAe_c?list=PLtmfy_y8Moc_JGGrptN-hAE_Vup_i6byV
https://youtu.be/BUguaVixL5Q?list=PLtmfy_y8Moc_JGGrptN-hAE_Vup_i6byV
https://youtu.be/8JuzuZ-8jkU?list=PLtmfy_y8Moc_JGGrptN-hAE_Vup_i6byV
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29,10
29,10
30,10
30,10

€*

87,30

€*

23,30
21,70
20,30
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Meer informatie op 
www.bessey.de

BESSEY Tool GmbH & Co. KG  Q  Mühlwiesenstraße 40 
74321 Bietigheim-Bissingen, Germany 
Tel +49 7142 401-0  Q  Fax +49 7142 401-452
E-Mail: info@bessey.de  Q  www.bessey.de

Gewoon beter.
Veilig en betrouwbaar knippen

Snijgereedschap

Ideaalschaar, klein en wendbaar

Bestelnr. Totale lengte Snijlengte  

mm " mm " mm kg St. V4

D15A 180 7 20 13/16 1,0 + + + 0,18 10
D15AL 180 7 20 13/16 1,0 + + + 0,18 10
D15A-SB 180 7 20 13/16 1,0 + + + 0,20 10
D15AL-SB 180 7 20 13/16 1,0 + + + 0,20 10

Bestelnr. Bestukking  

St. V4

DSET15 1 x D15A, 1 x D15S en 1 x D15AL in roltas 1

 Q Voor doorlopend recht en figuurknippen
 Q Een nieuwe schaarkopgeometrie zorgt
voor een enorme wendbaarheid.
Uitstekend geschikt voor bijzonder
kleine radiussen en moeilijk
toegankelijke plaatsen.

 Q De geoptimaliseerde overbrengings-
verhouding bij een compactere
bouwwijze garanderen u maximale
prestaties bij een minimale krachts-
inspanning

 Q ERGO-greep voor werken zonder
hinderlijke vermoeidheid in de vingers

 Q Rechts- or linksknippend leverbaar Plaatdikte max. 
(600 N/mm²)

Standtijd

Knipmes

Bestelnr. Totale lengte Snijlengte  

mm " mm " kg St. V6

DBKPH-EU 160 6  1/4 28 1  1/8 0,18 12
DBKWH-EU 160 6  1/4 28 1  1/8 0,20 12
DBKAH-EU 160 6  1/4 28 1  1/8 0,14 12

 Q DBKPH-EU: Comfortabele kunststof
greep, duimkussen voor max. druk,
magazijn voor 5 reservemesjes

 Q DBKWH-EU: Hardhouten greep
 Q DBKAH-EU: Lichte aluminiumgreep
 Q Snel vervangen van de messen
 Q Gordelclip

Eenvoudig in gebruik
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* Bruto adviesprijzen exclusief BTW – geldig tot 31-03-2023
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