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Ons motto is maximale  
klanttevredenheid!

Sinds de oprichting van het bedrijf in 1919 in Stuttgart hechten wij 
dezelfde waarde aan een betrokken klantenservice, producten van 
de allerhoogste kwaliteit en de ontwikkeling van productinnovaties 
bij al onze bedrijfsactiviteiten. Met een constante focus op deze drie 
kerntaken is het ons in slechts enkele jaren gelukt een wereldwijd 
erkend en hoogwaardig merkproduct met het label PERKEO op de 
markt te brengen en daarmee tot op heden successen te behalen.

Voor ons team zijn deze drie kerntaken in de huidige economische 
omstandigheden meer dan ooit belangrijk. Aan de hoge eisen 
wat betreft betrokken klantenservice voldoen wij met een snelle 
en eenvoudige afhandeling van orders, enorm veel flexibiliteit en 
het constant kunnen leveren van met name reserveonderdelen en  
accessoires.

Producten van de allerhoogste kwaliteit!
De constante kwaliteitsborging van dit niveau beschouwen wij 
als de basis voor de tevredenheid van onze handelspartners en 
gebruikers. Daarvoor zorgt ons kwaliteitsmanagement, dat is 
gebaseerd op alle gebruikelijke kwaliteitsvoorschriften en -normen 
en de normenserie DIN EN ISO 9000. Door continue tests en 
functiecontroles vanaf de ontwikkeling tot aan de eindmontage 
wordt gecontroleerd en gegarandeerd dat alle kwaliteitseisen 
worden vervuld. Vanzelfsprekend gaan wij ervan uit dat onze 

leveranciers ook aan dezelfde eisen voldoen.

PERKEO beursstand
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PERKEO-producten, van begin af aan  
overal op de wereld thuis

Reeds in de beginjaren speelde de export een grote rol in ons bedrijf. 
Zo is PERKEO momenteel in de volgende landen vertegenwoordigd:

Albanië, Australië, België, Bosnië-Hercegovina, Brazilië,  
Bulgarije, Canada, Denemarken, Egypte, Finland, Frankrijk,  
Griekenland, Groot-Brittannië, Hongarije, Ierland, Italië,  
Japan, Jordanië, Koeweit, Kosovo, Kroatië, Letland, Luxemburg,  
Macedonië, Maleisië, Malta, Namibië, Nederland,  
Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oekraïne, Oostenrijk, Polen,  
Roemenië, Rusland, Servië, Singapore, Slovenië, Slowakije,  
Spanje, Syrië, Tsjechische Republiek, Turkije, Zweden, Zwitserland, 
VAE, VS.

Hoe een bedrijf aan de naam  
van een dwerg komt

PERKEO was de naam van de hofnar en dwerg die in de 18e eeuw 
als grapjas aan het hof van Karel III Philips, de keurvorst van de Palts, 
diende. De dreumes werd rondom 1702 geboren en kreeg bij de doop 
de naam Clemens. Op 16-jarige leeftijd werd hij door Karel III Philips 
als hofdwerg in dienst genomen. De keurvorst, die zelf ook graag 
dronk, was ontroerd door het drinkvermogen van de kleine Clemens. 
In het kasteel in Heidelberg staat ook nu nog een vat met een inhoud 
van 221.726 liter. Op de vraag van zijn keurvorst en werkgever of hij 
het vat wel durfde leeg te drinken, antwoordde de slechts 1,10 meter 
grote Clemens frank en onbeschroomd: „Perchè no?“ – Waarom 
niet? Clemens gebruikte vaak deze uitdrukking, zodat hij in het 
Paltische dialect langzamerhand PERKEO genoemd werd. Een door 
Josef Viktor von Scheffel geschreven drinklied beschreef PERKEO 
als volgt: „...Dat was de dwerg PERKEO in het kasteel in Heidelberg, 
een kleine en minuscule gestalte, maar met een reusachtige 
dorst“. Deze beschrijving, die op de acetyleenontwikkelaars van 
zijn nog jonge bedrijf van toepassing zou zijn, was de reden dat de 
bedrijfsoprichter Hermann Stahl de naam PERKEO koos, waaraan hij 
het volgende toevoegde „... een kleine en minuscule gestalte, maar 
een reusachtige prestatie“. Daarmee legde hij het fundament voor 
de ontwikkeling van draagbare en mobiele kleine apparaten voor 
autogeen lassen, snijden, en hard solderen. 
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Bij versie met

ZINNFIX en UNIGEL

GRATIS erbij:

knalgroene

PERKEO- 

cap!

PLUS

Originele PERKEO soldeerset
PERKEO soldeerset als complete set met propaankarweifles voor 0,425 kg vulling, drukregelaar 1,5 bar inclusief sintermetaalfilter ter  
bescherming tegen vlokvorming van de soldeerbrander, 2,5 m hogedrukslang tot 30 bar – compleet gemonteerd, onverwoestbare krachtige 
handgreep van ecologisch penseelhout (rode beuk), brander met stormbestendige vlam en bouthouder, 350 g-soldeerbout uit elektrolyt-koper 
hamervorm gebogen, UNIGEL zachtsoldeer-vloeimiddel, ZINNFIX vertin soldeersteen en PERKEO-cap.
  
Art.nr. Art.nr.   Gewicht Gewicht
met  zonder Slangaansluiting   

met ZINNFIX, zonder ZINNFIX,  
ZINNFIX, UNIGEL, cap ZINNFIX, UNIGEL, cap   UNIGEL, cap UNIGEL, cap

799/5/909 799/5/902 M10x1 Links  5,36 kg 4,76 kg
799/5/909/3 799/5/902/3 3/8“ Links  5,36 kg 4,76 kg
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PERKEO EASY BOX 
Originele soldeerset in transportkist  
van staalplaat volgens ADR
PERKEO soldeerset als complete set met propaankarweifles voor 0,425 kg 
vulling, drukregelaar 1,5 bar inclusief sintermetaalfilter ter bescherming  
tegen vlokvorming van de soldeerbrander, 2,5 m hogedrukslang tot 30 bar – 
compleet gemonteerd, onverwoestbare krachtige handgreep van ecologisch 
penseelhout (rode beuk), brander met stormbestendige vlam en bouthouder, 
350 g-soldeerbout uit elektrolyt-koper hamervorm gebogen, EASY BOX kist van  
staalplaat voor een veilig transport in het motorvoertuig, UNIGEL  
zachtsoldeer-vloeimiddel, ZINNFIX vertin soldeersteen en PERKEO-cap.

Art.nr. Art.nr.   Gewicht Gewicht
met  zonder Slangaansluiting   

met ZINNFIX, zonder ZINNFIX,  
ZINNFIX, UNIGEL, cap ZINNFIX, UNIGEL, cap   UNIGEL, cap UNIGEL, cap

799/5/935 799/5/932 M10x1 Links  8,16 kg 7,56 kg
799/5/935/3 799/5/932/3 3/8“ Links  8,16 kg 7,56 kg

UITSTEKENDE 

prijs-/prestatie-

verhouding!

PLUS

Bij versie met

ZINNFIX en UNIGEL

GRATIS erbij:

knalgroene

PERKEO- 

cap!

NIEUW!

PERKEO TOP BOX 
Originele soldeerset in transportkist  
van staalplaat volgens ADR
PERKEO soldeerset als complete set met propaankarweifles voor 0,425 kg 
vulling, drukregelaar 1,5 bar inclusief sintermetaalfilter ter bescherming  
tegen vlokvorming van de soldeerbrander, 2,5 m hogedrukslang tot 30 bar – 
compleet gemonteerd, onverwoestbare krachtige handgreep van ecologisch 
penseelhout (rode beuk), brander met stormbestendige vlam en bouthouder, 
350 g-soldeerbout uit elektrolyt-koper hamervorm gebogen, propaanvulbuis 
SHELL, soldeerflesje, salmiaksteen, gasaansteker, 10-beks-steeksleutel en kist 
van staalplaat voor een veilig transport in het motorvoertuig.   

Art.nr. Slangaansluiting Gewicht
799/5/K/T4/CH M10x1 Links 8,30 kg
799/5/3/K/T4/CH 3/8“ Links 8,30 kg

TOP BOX met

fixeerklemmen

om het gereedschap

in vast te zetten!
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PERKEO krachtige  
propaansoldeerbrander     
De krachtige PERKEO propaansoldeerbrander is gemaakt van zeer hoogwaar-
dige materialen zoals roestvrij staal, volmessing en teflon en is daardoor  
extreem robuust, duurzaam en reparatiebestendig. De bout blijft uitstekend 
werken ondanks vocht, soldeerchemicaliën of ruw gebruik. Een krachtige 
PERKEO propaansoldeerbrander brandt direct. In minder dan 55 seconden is 
de 350 g-soldeerbout tot werktemperatuur verwarmd. Zelfs bij sterke wind 
kan met de krachtige, stabiele en stormbestendige PERKEO vlam worden  
gewerkt, zelfs zonder windkap!       

Met ergonomisch gevormde handgreep van ecologisch penseelhout (rode 
beuk) – zeer goed isolerend, draaibare slangaansluiting, kleppakkingen  
van onverwoestbaar teflon en branderkap en roestvrijstalen klepspindel.  
Alle onderdelen zijn als reserveonderdeel verkrijgbaar. Vermogen 1,67 kW,  
verbruik bij 1,5 bar 130 g/h.

Art.nr. Slangaansluiting Solderbout  Gewicht
784/T/208/5 M10x1 Links Hamervorm gebogen  0,85 kg
784/3/T/208/5 3/8“ Links Hamervorm gebogen  0,85 kg
784/T M10x1 Links Zonder     0,48 kg
784/3/T 3/8“ Links Zonder  0,48 kg

HET ORIGINEEL!

HET ORIGINEEL!

PERKEO  
krachtige propaansoldeerbrander 
handgreep      
Ergonomisch gevormde handgreep van ecologisch 
penseelhout (rode beuk) zeer goed isolerend, extreem 
robuust, duurzaam en reparatiebestendig.  Met draaibare 
slangaansluiting, kleppakkingen van onverwoestbaar 
teflon en roestvrijstalen klepspindel. Uitgang M14x1 RH.

Art.nr. Slangaansluiting    Gewicht
782/0/T M10x1 Links 0,47 kg
782/0/3/T 3/8“ Links 0,47 kg

PERKEO  
propaanboutvoorstuk  
voor solderbouten met pen 
Bouthouder voor soldeerbouten met pen.  
Brander met stormbestendige vlam. Aansluiting 
M14x1 RH.
 
Art.nr.           Gewicht
782/2/0 0,13 kg

PERKEO  
propaanboutvoorstuk  
voor solderbouten met schroef 
Windkap en bouthouder voor soldeerbouten 
met schroef. Brander met stormbestendige vlam. 
Aansluiting M14x1 RH.
 
Art.nr.           Gewicht
785/05/0 0,29 kg

PERKEO propaansoldeervoorstukken 
Soldeervoorstukken voor zachtsolderen en hardsolderen met propaan en  
zelfaangezogenlucht. Aansluiting M14x1 RH.
 
Art.nr. Voorstuk-nr. vlamdiameter Vermogen Verbruik bij 1,5 bar Gewicht
788/1 1 3 mm 0,77 KW 60 0,06 kg
788/2 2 6 mm 1,29 KW 100 0,07 kg
788/3 3 12 mm 1,67 KW 130 0,09 kg
788/03 4 12 mm 1,42 KW 110 0,08 kg

1

1

2
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NIEUW!
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PERKEO  
ZINNLUX-LONGLIFE  
soldeerbouten 
Onderhoudsvrije soldeerbouten met 
speciale coating. Vijlen of smeden 
niet nodig! Reinigen met een vochtige 
doek. Salmiaksteen behoort tot het 
verleden!

Art.nr.    Gram Vorm  Gewicht
208/5/Z     350 g Hamervorm gebogen 0,37 kg
210/5/Z     500 g  Hamervorm gebogen 0,52 kg
212/5/Z     700 g  Hamervorm gebogen 0,72 kg
208/2/Z     350 g  Hamervorm 0,37 kg
209/2/Z     350 g  Spitse vorm 0,37 kg

PERKEO ZINNLUX-LONGLIFE  
soldeerbouten met schroef 
Onderhoudsvrije soldeerbouten met speciale coating. Vijlen of  
smeden niet nodig! Reinigen met een vochtige doek. Salmiaksteen 
behoort tot het verleden!

Art.nr.    Gram Vorm  Gewicht
210/5/M8/Z 500 g Hamervorm gebogen 0,52 kg
212/5/M8/Z 700 g Hamervorm gebogen 0,72 kg

PERKEO  
soldeerbouten 
Soldeerbouten van koudgewalst 
elektrolytkoper. Duurzaam door zeer 
verdicht koper.

Art.nr. Gram Vorm Gewicht
219/5 250 g Hamervorm gebogen 0,27 kg
208/5 350 g Hamervorm gebogen 0,37 kg
210/5 500 g Hamervorm gebogen 0,52 kg
212/5 700 g Hamervorm gebogen 0,72 kg
219/2     250 g Hamervorm 0,27 kg
208/2     350 g Hamervorm 0,37 kg
210/2     500 g Hamervorm 0,52 kg
220/2     250 g Spitse vorm 0,27 kg 
209/2     350 g Spitse vorm 0,37 kg
211/2     500 g Spitse vorm 0,52 kg

PERKEO soldeerbouten met schroef 
Gesmede soldeerbouten van hoogwaardige elektrolytkoper.  
Duurzaam door zeer verdicht koper.

Art.nr. Gram Vorm Gewicht
210/5/M8 500 g Hamervorm gebogen 0,52 kg
212/5/M8 700 g Hamervorm gebogen 0,72 kg

Gebruiksduur:

2.500 soldeer-

meters!

Gebruiksduur:

2.500 soldeer-

meters!

PERKEO  
voetsteun 
Roestvrijstalen voetsteun en 
ophanghaak voor de krachtige 
PERKEO rechte soldeerbrander en 
soldeerbouten met pen
 
Art.nr.           Gewicht
785 0,04 kg

PERKEO  
windkap  
Voor de krachtige PERKEO rechte soldeer-
brander en soldeerbouten met pen.

Art.nr.           Gewicht
785/10 0,11 kg

PERKEO  
mondstukreiniger
Voor het reinigen van gasmondstukken
(3 naalden in een doosje).

Art.nr.    Artikel        Gewicht
421 3 naalden 0,01 kg
422 Handvat 0,01 kg

NIEUW!

NIEUW!

NIEUW!

NIEUW!
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PERKEO piëzo-patroon- 
soldeerbrander C60 
Slangloze soldeerbrander op patroonbasis met slechts 1,1 kg 
totaalgewicht. Handzaam en compact, met automatische ontsteking 
met een druk op de knop. Incl. 235 g-soldeerbout en 1 gaspatroon 
voor ca. 1–2 uur werken. Tegen de wind afgeschermde vlam in de  
branderkop, soldeerbout in alle richtingen verstelbaar, bediening 
met 1 hand.

Art.nr.                    Gewicht
792/02  1,10 kg

PERKEO propaan-piëzo- 
soldeerbrander G38 
Soldeerbrander met slangaansluiting 3/8“ Links en automatische 
ontsteking met een druk op de knop. Incl. 235 g-soldeerbout. Tegen 
de wind afgeschermde vlam in de branderkop, soldeerbout in alle 
richtingen verstelbaar, bediening met 1 hand.

Art.nr.                    Gewicht
792/01  0,94 kg

De kleinste  

soldeerset  

ter wereld!

PERKEO piëzo-patroonsoldeerboutenset C60
Slangloze soldeerbrander met automatische ontsteking met een druk op de knop en tegen de wind afgeschermde vlam in de branderkop. 
Soldeerbout in alle richtingen verstelbaar, bediening met 1 hand. In handige staalplaatkoffer incl. 235 g-Soldeerbout, 2 gaspatronen voor elk  
ca. 1–2 uur werken, 1 reserve gasmondstuk, 1 UNIGEL zachtsoldeer-vloeimiddel en 1 ZINNFIX vertin soldeersteen.

Art.nr.                    Gewicht
799/5/02  2,90 kg

De kleinste  

soldeerset  

ter wereld!
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PERKEO reservepatroonset C60 
volgens EN 417
Set bestaat uit 12 gaspatronen met elk 60 g (6 x propaan-butaan 
en 6 x speciaal M-gas gasmengsel) voor de piëzo-patroon-soldeer-
brander C60. Eén gaspatroon is voldoende voor ca. 1–2 uur werken.

Art.nr.                    Gewicht
792/03/SET  1,50 kg

PERKEO reservepatroonen C60 
volgens EN 417
Propaan-butaan- en speciaal M-gas gasmengsel gaspatronen met 
elk 60 g voor de piëzo-patroonsoldeerbrander C60. Eén gaspatroon 
is voldoende voor ca. 1–2 uur werken. VE 12 stuks.

Art.nr.  Gas Temperatuur     Gewicht/VE
792/03 Propaan-butaan     1.400°C  1,50 kg
792/03/2015 M-gas 2.000°C  1,50 kg

PERKEO soldeerbouten
Gesmede soldeerbouten van hoogwaardige elektrolytkoper voor 
piëzo-soldeerbrander C60 en G38 om erin te schroeven. 

Art.-Nr Gram Vorm            Gewicht
200/01 185 g  Hamervorm        0,20 kg
200/02 235 g  Hamervorm         0,25 kg 
200/03        315 g  Hamervorm        0,33 kg
200/05        660 g  Hamervorm        0,80 kg 
200/04        220 g  Spitse vorm                         0,24 kg

NIEUW!

NIEUW!

Gebruiksduur:

2.500 soldeer-

meters!

PERKEO ZINNLUX-LONGLIFE  
soldeerbouten
Onderhoudsvrije soldeerbouten met speciale coating voor piëzo-
soldeerbrander C60 en G38 om erin te schroeven. Vijlen of  
smeden niet nodig! Reinigen met een vochtige doek.  
Salmiaksteen behoort tot het verleden!

Art.nr.     Gram  Vorm                  Gewicht
200/02/Z 235 g  Hamervorm        0,25 kg
200/04/Z 220 g  Spitse vorm                         0,24 kg

Zachtsolderen
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PEREKO propaan drukregelaar  
voor soldeersets   
Alle PERKEO propaandrukregelaars voor soldeersets zijn  
uitgerust met fijne sintermetaalfilters (zie afb.) ter  
bescherming tegen vlokvorming van de soldeerbranders.  
Vermogen 1,5-10 kg/h, ingang SHELL en POL/Benegas, uitgang 3/8“ Links.

Art.nr. Model Ingang Werkdruk en uitvoering Gewicht
570/1/T/CH SHELL W21,8x1/14“ Links 1,5 bar  – vast ingesteld  0,40 kg
570/2/T/CH SHELL W21,8x1/14“ Links 0,5 – 6 bar – instelbaar  0,45 kg
570/4/T/CH SHELL W21,8x1/14“ Links 0,5 – 6 bar – instelbaar met werkdrukmanometer  0,50 kg
570/1/T/GB POL/Benegas 0,880-14 NGO Links 1,5 bar – vast ingesteld  0,45 kg
570/2/T/GB POL/Benegas 0,880-14 NGO Links 0,5 – 6 bar – instelbaar  0,50 kg
570/4/T/GB POL/Benegas 0,880-14 NGO Links 0,5 – 6 bar – instelbaar met werkdrukmanometer  0,55 kg

PERKEO  
propaan hogedrukslangen 30 bar volgens DIN 4815      
Kant-en-klaar gemonteerd met aansluitingen en geschikt voor alle PERKEO-soldeersets. 
Bedrijfsdruk tot 30 bar, diameter 4 mm x wanddikte 4 mm, extra flexibel. 
Aansluitingen naar keuze 3/8“ Links x M10x1 Links of 3/8“ Links x 3/8“ Links.

Art.nr. Art.nr. 
3/8“ Links x M10x1 Links  3/8“ Links x 3/8“ Links   Lengte Gewicht
402/1 402/1/3  2,5 m 0,45 kg
402/2 402/2/3  3 m 0,54 kg
402/3 402/3/3  5 m 0,90 kg
402/4 402/4/3  10 m 1,80 kg
402/5 402/5/3  20 m 3,60 kg

PERKEO propaan drukregelaar     
Drukregelaar voor 0,425 kg karweiflessen met een vaste werk-
druk van 1,5 bar.  Fijne sintermetaalfilters (zie afb.) beschermen de  
soldeerbranders tegen vlokvorming. Vermogen 1,5 kg/h, ingang 3/8“ 
Links, uitgang 3/8“ Links.

Art.nr. Werkdruk Gewicht
570/T 1,5 bar 0,28 kg

PERKEO propaanslangbreukventiel    
Verplicht vanaf 5 kg propaanflessen! Automatische stop van de  
gastoevoer bij gaslekkage door beschadiging of losraken van de 
slang zodra de gebruikshoeveelheid wordt overschreden – door 
DVGW goedgekeurd. Ingang 3/8“ Links, uitgang 3/8“ Links.

Art.nr. Gewicht
490/2 0,10 kg

1

1

2
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PERKEO  
propaankarweifles
Van naadloze licht stalen buis voor een  
inhoud van 0,425 kg. Inclusief klep en  
ophanghaak. Door TÜV goedgekeurd. 

Art.nr. Inhoud Model Gewicht
795/01/1/T 0,425 kg/1 l testdruk 225 bar, naadloos 2,10 kg

PERKEO  
propaankarweifles
Gelaste, lage uitvoering voor een inhoud van  
0,425 kg. Inclusief klep en ophanghaak.    
Door TÜV goedgekeurd. 

 
Art.nr. Inhoud Model Gewicht
795/01/2/T 0,425 kg/1 l testdruk 30 bar, gelast 1,50 kg

PERKEO  
GUNY  
Gasaansteker in revolvermodel.

Art.nr. Artikel Gewicht
424 Gasaansteker  0,05 kg
424/12 12 reserve vuursteentjes  0,02 kg

PERKEO  
10-beks steeksleutel 
Universeel bruikbare combinatiesleutel.

Art.nr.   Gewicht
380/265   0,13 kg

PERKEO 
Schroefdraadadapter
Inwendige schroefdraad M10 x 1 Links met 
uitwendige schroefdraad 3/8” Links.

Art.nr.   Gewicht
154/1   0,02 kg

PERKEO  
propaanafsluiterkraan
Voor karweiflessen met een testdruk van 30 bar,  incl. veiligheidsover-
drukklep, ophanghaak en stannioolhuls voor het afdichten. 

Art.nr. Uitvoering Gewicht
795/07/2/T  voor 795/01/2/T (zie afb.)  0,32 kg

PERKEO  
propaanafsluiterkraan   
Alleen voor karweiflessen met een testdruk van 225 bar, incl. ophang-
haak en stannioolhuls voor het afdichten.

Art.nr. Uitvoering    Gewicht
795/07/1/T  voor 795/01/1/T (zie afb.)  0,32 kg
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PERKEO QUICKY vulset    
Complete startset voor een soldeerset voor het zonder gereedschap vullen van propaan uit de grote flessen in 0,425 kg karweiflessen.  
De set bestaat uit de 2-delige QUICKY snelkoppeling, snelkoppelingspen en propaanvulbuis met fijne messingzeven (zie afb.). 

Art.nr.  Model Gewicht
492/5/01/CH SHELL 0,45
492/5/01/GB POL/Benegas 0,45

PERKEO QUICKY snelkoppeling  
QUICKY snelkoppeling voor de ingebruikname van extra soldeerset met 0,425 kg 
karweiflessen naar het QUICKY-vulsysteem. Tijdbesparing door koppeling in plaats 
van schroeven. Met automatische gasblokkering!
Dient in ontkoppelde toestand tegelijkertijd als sluitmoer volgens ADR voor het  
veilige transport in het wegverkeer.

Art.nr.  Gewicht
492/5/02 0,16 kg

PERKEO QUICKY  
snelkoppelingspen   
QUICKY snelkoppelingspen voor de montage aan 
de vulbuis van de voorraadfles.

Art.nr.  Gewicht
492/5/ST 0,06 kg

Made in Germany 

Made in Germany Made in Germany 

Made in Germany Made in Germany 

PERKEO propaanvulbuizen   
Voor het zelf vullen van kleine 0,425 kg-karweiflessen. Fijne  
messingzeven (zie afb.) beschermen tegen vlokvorming. Ingang 
SHELL en POL/Benegas, uitgang 3/8“ Links.

Art.nr. Model Gewicht
797/05/CH SHELL 0,23 kg
797/04/GB POL/Benegas 0,24 kg

1

1

2

2

ZONDER  

GEREEDSCHAP 

VULLEN!

PERKEO  
propaanvulstation  
SWING   
In een handomdraai vol! Mobiele installatie op wielen voor het  
zelf vullen vanuit 5 resp. 11 kg-flessen naar 0,425 kg-karweiflessen.  
Veilig vullen dankzij draaiprincipe. Wordt geleverd zonder  
gasflessen en vulbuis. 

Art.nr.  Gewicht
455/02/01/CH  13,00 kg

NIEUW!

NIEUW!

NIEUW!

1

1

Dachdecker-Katalog_NL_2016_05.indd   12 30.06.2016   17:43:58



13

Zachtsolderen

PERKEO TWISTER staalborstelschijf 
De TWISTER is een agressieve staalborstelschijf voor het blank schuren van geoxideerde 
metalen oppervlakken, vooraf verweerd titaanzink, oude soldeernaden en doorgaans moeilijk 
soldeerbaar materiaal. De gehard metalen borsteldraden kunnen heel eenvoudig meerdere 
keren opnieuw scherp worden gemaakt. Daartoe hoeft de TWISTER ronde staalborstel alleen 
maar kort tegen de eigen looprichting in over schuurpapier te worden gehaald.
De TWISTER vervangt schrootschijven, gebruikelijke borstelschijven, schuurpapier, 
handschrapers en reinigingsvliesdoek!

Past op accuschroevendraaiers, boormachines en haakse slijpers.

Art.-nr. Uitvoering Gewicht
430/01/10 1 staalborstelschijf inclusief 1 adapter 0,15 kg
430/01/11 5 staalborstelschijven inclusief 1 adapter 0,65 kg

Made in Germany 

Made in Germany 

Made in Germany 

Made in Germany Made in Germany 

1

2

PERKEO soldeerkwastje

Art.nr. Ausführung Gewicht
426/1 Soldeerkwastje met draadsteel. 0,01 kg
426/2 Soldeerkwastje met bliksteel. 0,01 kg

1

2

PERKEO salmiakstenen

Art.nr. Afmetingen  Gewicht
429/01 66x45x20 mm 0,08 kg
429/02 66x45x40 mm 0,16 kg

13

PERKEO  
soldeerwaterfles EASY
Uitstroomveilige soldeerwaterfles met geïntegreerde soldeerwater-
penseel. Hervulbaar!

Art.nr.  Gewicht
427/P  0,08 kg

NIEUW!

NIEUW!

PERKEO soldeerflesje
Inhoud 150 ml. 
 
Art.nr. Flesje Kleur Gewicht
427/L Soldeerwater geel 0,04 kg
427/S Zuur blauw 0,04 kg

PERKEO soldeerflesje AS
Inhoud 150 ml met uitstroomstop. 
 
Art.nr. Flesje Kleur Gewicht
427/L/AS Soldeerwater geel 0,04 kg
427/S/AS Zuur blauw 0,04 kg
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Zachtsolderen

PERKEO UNIGEL zachtsoldeer-vloeimiddel 
volgens DIN EN 29454.1
Zachtsoldeer-vloeimiddel voor alle walsblanke metalen (behalve 
aluminium en speciale platen zoals Uginox!). Vloeit niet weg dankzij 
gelconsistentie. Soldeerkwastje reeds in het deksel geïntegreerd.  
VE 12/48 tubes in toonbankdisplay.

Art.nr. Inhoud/tube VE Gewicht/VE
502/01/05 320 ml 12 Tubes 6,00 kg
502/01/05/1 80 ml 48 Tubes 6,57 kg

PERKEO AGROFIX zachtsoldeer-vloeimiddel  
volgens DIN EN 29454.1
Sterk zachtsoldeer-vloeimiddel voor oud en gepatineerd zink. Goed 
geschikt voor meestal slecht te solderen materialen. Soldeerkwastje 
reeds in het deksel geïntegreerd. VE 12/48 tubes in toonbankdisplay.

Art.nr. Inhoud/tube VE Gewicht/VE
502/01/06 320 ml 12 Tubes 6,00 kg
502/01/06/1 80 ml 48 Tubes  6,57 kg

UITERST 
STERK!

PERKEO zachtsoldeer-vloeimiddel en -oliën volgens DIN EN 29454.1
Art.nr. Aanduiding Toepassing    Inhoud Gewicht
502/01/01 3.1.1.A (F-SW 12) Vloeimiddel – IJzer, staal, koper, messing, lood, witplaat 1.000 ml 1,00 kg
502/01/02 3.2.2.A (F-SW 11) Vloeimiddel – Zink sterk geöxideerd, titaan-zink, fijn-zink 1.000 ml  1,00 kg
502/01/03 3.1.1.A (F-SW 21) Vloeimiddel – Koper+koper, koper+messing  1.000 ml  1,00 kg
502/01/04 3.2.1.A (F-SW 11) Vloeimiddel – RVS  1.000 ml  1,00 kg
502/01/07 3.2.2.A (F-SW 11) Vloeimiddel – Zink GEPATINEERD, sterk geöxideerd, titaan-zink   1.000 ml  1,00 kg
502/01/20  3.2.2.A (F-SW 11) Olie – Staal, RVS    500 ml  1,00 kg
502/01/21 3.1.1.C (F-SW 21) Olie – Lood     500 ml  1,00 kg

Made in Germany 

NIEUW!

PERKEO PIRANHA zachtsoldeer- 
vloeimiddel volgens DIN EN 29454.1  
Uiterst sterk zachtsoldeer vloeimiddel voor gepatineerd titaanzink. 
Met PIRANHA kunnen alle gepatineerde titaanzink platen en goten, 
die als soldeerbaar zijn geclassificeerd, uitstekend zacht worden  
gesoldeerd. VE 6 tubes in toonbankdisplay.

Art.nr.  Inhoud/tube VE Gewicht
502/01/08  250 ml  6 Tubes 2,35 kg

STERK!UNIVERSEEL!

NIEUW! NIEUW!
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Zachtsolderen

PERKEO KOMBI DISPLAY
Toonbankdisplay met 4x320 ml AGROFIX, 8x320 ml UNIGEL en 
14x100 g ZINNFIX of met 16x80 ml AGROFIX, 32x80 ml UNIGEL en 
14x100 g ZINNFIX.

Art.nr. Inhoud Gewicht/VE
429/5/100 4x320ml + 8x320ml + 14x100g  8,15 kg
429/5/101  16x80ml + 32x80ml + 14x100g 8,58 kg

Made in Germany 

NIEUW!

PERKEO aluminium-lasset ALU-WELD 
Assortiment aluminium-lasstaven voor het lassen van aluminium 
zonder vloeimiddel met de eenvoudige propaanvlam! Kant-en-klaar  
lasnaad met een treksterkte van min. 345 N/mm². Alle materiaaldik-
tes lasbaar, ook geschikt voor het lassen van aluminiumlegeringen,  
magnesiumlegeringen, zinkgietlegeringen. Set inclusief 10 alumini-
umlasstaven (5 st. Ø 2x250 mm en 5 st. Ø 4x250 mm), 1 reinigings-
borstel, 1 roestvrijstalen draad, 1 gebruiksaanwijzing.

Art.nr.  Gewicht
540/01  0,15 kg

PERKEO NIROSTAR zachtsoldeer- 
vloeimiddel volgens DIN EN 29454.1 
Het nieuwe PERKEO NIROSTAR zachtsoldeer-vloeimiddel is een echt 
universeel talent op het gebied van de edelstaalbewerking. Het is 
geschikt voor alle soorten edelstaal in de blikslagerijen loodgieters-
branche. NIROSTAR is op basis van fosforzuur. Het is gemakkelijk te 
verwerken, laat geen zichtbare aantastingen achter en veroorzaakt 
geen corrosie.

Art.nr.  Inhoud Gewicht
502/01/09  1000 ml  1,00 kg

Made in Germany Made in Germany 

ZONDER 

DAMP!

MILD!

PERKEO ZINNFIX vertin soldeersteen 
Nieuwe reinigingssteen ter vervanging van salmiaksteen. 2-in-1 – 
tegelijkertijd soldeerbout reinigen en voorvertinnen! Smelt bij con-
tact met de soldeerbout – zonder giftige damp. VE 24 doosjes in 
toonbankdisplay.

Art.nr. VE Gewicht
429/04 24 doosjes 3,60 kg

2 in 1

NIEUW!

NIEUW!
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Swiss made

Hete-lucht-lassen

De HOTGUN 200S is een robuust basisapparaat voor het lassen van kunststof dakstroken en kunststof afdichtstroken.
Met zijn op de bouw beproefde elektrotechniek en de oerdegelijke constructie van hoogwaardig materiaal is de HOTGUN 2000 S op het dak 
een betrouwbare partner. Dankzij het ergonomische model en het lage gewicht ligt hij goed in de hand en kunt u er moeiteloos mee werken. 

Om de HOTGUN 2000 S bij onderbrekingen tijdens het werk veilig 
neer te kunnen leggen, is aan het uiteinde van de handgreep een  
antislip en stootvaste, massief rubberen ring gemonteerd. De tempe-
ratuur wordt traploos geregeld met behulp van de robuuste draaiknop  
op de handgreep en als bescherming tegen oververhitting is de 
HOTGUN 2000 S in alle temperatuurbereiken voorzien van een  
programma voor een constante luchtstroom. De HOTGUN 2000 S is 
gebouwd op langdurig continu gebruik!

Art.nr. Gewicht zonder snoer Gewicht
745/01 1,00 kg 1,25 kg

Technische gegevens
Spanning:  230 V
Frequentie:  60 Hz
Vermogen:  1600 W
Temperatuur:  20–700 °C
Luchtvolume:  230 l/min
Luchtdruk:  3000 Pa
Lengte snoer:  3 m
Afmetingen (l x Ø):  340 x 100 mm, Handgreep 60 mm
Conformiteitskeurmerk:  CE
Beschermingsklasse II:  

PERKEO HOTGUN 2000 S  
Hete-lucht-handlasapparaat
 
•  Ergonomische vormgeving om moeiteloos te werken.
•  Oververhittingsbeveiliging dankzij een constante luchtstroom
 en sensortechnologie.
•  Traploze temperatuurinstelling.
•  Het apparaat kan veilig neergelegd worden en is beschermd
 dankzij de massief rubberen ring.
•  Onverwoestbare PERKEO-kwaliteit!
•  Geschikt voor langdurig continu gebruik

De duurzame!

NIEUW!

PERKEO straalpijpen   
Mondstuk voor de modellen HOTGUN 2000 S
en HOTGUN ELECTRA 2000 C

Art.nr. Pijp Ø Gewicht
745/5/1 5 mm 0,04 kg

PERKEO  
snel-las-mondstuk    
Voor het lassen met rond lasdraad
tot Ø 5 mm. Past op straalpijp 745/ 5/ 1.

Art.nr. Pijp Ø Gewicht
745/5/2 5 mm 0,03 kg 

PERKEO brede spleet-straalpijpen 
Mondstukken in verschillende uitvoeringen voor de modellen HOT-
GUN 2000 S en HOTGUN ELECTRA 2000 C.

Art.nr. Breedte spleet  Vorm  Gewicht
745/20/1 20 mm Standaard 0,05 kg 
745/20/2 20 mm Voet onder een hoek  0,05 kg
745/20/3 20 mm 60° gebogen 0,05 kg 
745/20/4 20 mm 90° gebogen 0,05 kg 
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Swiss made

Hete-lucht-lassen

De HOTGUN ELECTRA 2000 C is de absolute professional onder de hete-lucht-handlasapparaten voor het lassen van kunststof dakstroken 
en kunststof afdichtstroken. Voorzien van een digitaal display voor de temperatuurinstelling. Naast de gewenste INGESTELDE waarde wordt 
ook de actuele GEMETEN waarde aangegeven, zodat u de temperatuur vanaf het begin nauwkeurig kunt bewaken. Met zijn op de bouw 
beproefde elektrotechniek en de oerdegelijke constructie van hoogwaardig materiaal is de HOTGUN ELECTRA 2000 C op het dak een volledig 
met alles uitgeruste en betrouwbare partner.
Dankzij het ergonomische model en het lage gewicht ligt hij goed in 
de hand en kunt u er moeiteloos mee werken. Om de HOTGUN  
ELECTRA 2000 C bij onderbreking van het werk veilig te kunnen 
neerleggen is aan het uiteinde van de handgreep een antislip en 
stootvaste, massief rubberen ring gemonteerd. De temperatuur 
wordt traploos geregeld met behulp van de robuuste draaiknop 
op de handgreep en als bescherming tegen oververhitting is de 
HOTGUN ELECTRA 2000 C voorzien van een programma voor een  
constante luchtstroom in alle temperatuurbereiken. De HOTGUN 
ELECTRA 2000 C is gebouwd op langdurig, continu gebruik!

Art.nr. Gewicht zonder snoer Gewicht
745/02 1,00 kg 1,25 kg

PERKEO  
HOTGUN ELECTRA 2000 C 
Hete-lucht-handlasapparaat
 
• Digitale display van de INGESTELDE en de GEMETEN waarde.
•  Oververhittingsbeveiliging dankzij een constante  
 luchtstroom en sensortechnologie.
•  Ergonomische vormgeving om moeiteloos te werken.
•  Een constante luchtstroom als beveiliging tegen  
 oververhitting.
•  Traploze temperatuurinstelling.
•  Het apparaat kan veilig neergelegd  
 worden en is beschermd dankzij  
 de massief rubberen ring.
•  Onverwoestbare PERKEO- 
 kwaliteit!
•  Geschikt voor langdurig 
 continu gebruik.

Technische gegevens
Spanning:  230 V
Frequentie:  60 Hz
Vermogen:  1600 W
Temperatuur:  20–600 °C
Luchtvolume:  240 l/min
Luchtdruk:  3000 Pa
Lengte snoer:  3 m
Afmetingen (l x Ø):  340 x 100 mm, Handgreep 60 mm
Conformiteitskeurmerk:  CE
Beschermingsklasse II:  

De duurzame

met digitaal display!

NIEUW!

PERKEO brede spleet-straalpijpen   
Mondstuk voor de modellen HOTGUN 2000 S
en HOTGUN ELECTRA 2000 C

Art.nr. Breedte spleet  Vorm  Gewicht
745/30/1 30 mm 15° gebogen 0,06 kg

PERKEO Bitumen- 
brede spleet-straalpijpen
Mondstukken voor de modellen  
HOTGUN 2000 S en HOTGUN ELECTRA 2000 C.

Art.nr. Breedte spleet Gewicht

745/60/1 60 mm 0,08 kg 
745/80/1 80 mm 0,09 kg

PERKEO brede spleet-straalpijpen 
Mondstukken in verschillende uitvoeringen voor de modellen  
HOTGUN 2000 S en HOTGUN ELECTRA 2000 C.

Art.nr. Breedte spleet  Vorm  Gewicht
745/40/1 40 mm Standaard 0,07 kg
745/40/2 40 mm Geperforeerde onderkant 0,07 kg 
   (voor stroken van ECB en EPDM) 
745/40/3 40 mm 60° gebogen 0,08 kg

1 2
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Swiss made

Swiss made

Hete-lucht-lassen

Set met PERKEO HOTGUN 2000 S
 
•  Ergonomische vormgeving om moeiteloos te werken.
•  Oververhittingsbeveiliging dankzij een constante luchtstroom
 en sensortechnologie.
•  Traploze temperatuurinstelling.
•  Met de massief rubberen ring als bescherming kan het  
 apparaat veilig neergelegd worden. 
•  Onverwoestbare PERKEO-kwaliteit!
•  Geschikt voor langdurig continu gebruik.
 
De robuuste duurzame voor het lassen van kunststof dakstroken en 
kunststof afdichtstroken als volledige set! PERKEO hete-lucht-hand-
lasapparaat HOTGUN 2000 S, 230 V, 1600 W met een temperatuur-
regelbereik van 20-700 °C en op de bouw beproefde elektronica en 
een oerdegelijke constructie van hoogwaardig materiaal.
 

De set bestaat uit 1 HOTGUN 2000 S, 2 brede-spleet straalpijpen 
van 20 mm en 40 mm, 1 siliconen aandrukrol van 45 mm, 1 CRAFT 
folieschaar en 1 box van plaatstaal.
 
Art.nr. Gewicht
745/90/100 4,41 kg

Set met PERKEO HOTGUN ELECTRA 2000 C
 
• Digitale display van de INGESTELDE en de GEMETEN waarde.
•  Een constante temperatuur dankzij de elektronische regeling.
•  Ergonomische vormgeving om moeiteloos te werken.
•  Oververhittingsbeveiliging dankzij een constante luchtstroom
 en sensortechnologie.
•  Traploze temperatuurinstelling.
•  Met de massief rubberen ring als bescherming kan het  
 apparaat veilig neergelegd worden
•  Onverwoestbare PERKEO-kwaliteit!
•  Geschikt voor langdurig continu gebruik.

De robuuste duurzame met digitaal display voor het lassen van 
kunststof dakstroken en kunststof afdichtstroken compleet als set! 
PERKEO hete-lucht-handlasapparaat HOTGUN ELECTRA 2000 C, 230 
V, 1600 W met een temperatuurregelbereik van 20-600 °C en een 
digitaal display. Naast de gewenste INGESTELDE waarde wordt ook 
de actuele GEMETEN waarde aangegeven, zodat u de temperatuur 
vanaf het begin nauwkeurig kunt bewaken.

De set bestaat uit 1 HOTGUN ELECTRA 2000 C, 2 brede-spleet  
straalpijpen van 20 mm en 40 mm, 1 siliconen aandrukrol van  
45 mm, 1 CRAFT folieschaar en 1 box van plaatstaal.

Art.nr. Gewicht
745/90/101 4,41 kg

NIEUW!

NIEUW!
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Swiss made

Hete-lucht-lassen

Technische gegevens:
Spanning:  230 V
Frequentie:  60 Hz
Vermogen:  3400 W
Temperatuur:  20–650 °C
Luchtvolume:  500 l/min
Luchtdruk:  3000 Pa
Lengte snoer:  3 m
Afmetingen (l x Ø):  320 x 94 mm, Handgreep 64 mm
Conformiteitskeurmerk:  CE
Beschermingsklasse II: 

PERKEO  
brede spleet-straalpijp voor bitumen  
Brede spleet straalpijp op met schroef demonteerbare voet voor 
HOTGUN JUMBO 4000 S.

Art.nr. Breedte spleet Gewicht
750/75/1 75 mm 0,24 kg

De HOTGUN JUMBO 4000 S is een handlasapparaat met een uitzonderlijk hoog vermogen, dat speciaal is ontwikkeld voor het lassen van  
lasstroken uit bitumen. Met zijn op de bouw beproefde elektrotechniek en de oersolide constructie van hoogwaardig materiaal is de  
HOTGUN JUMBO 4000 S een betrouwbare partner voor op het dak.

Dankzij het ergonomische model en het lage gewicht ligt hij goed 
in de hand en kunt u er moeiteloos mee werken. Om de HOTGUN 
JUMBO 4000 S bij onderbrekingen tijdens het werk veilig te kun-
nen neerleggen, is aan het uiteinde van de handgreep een antislip 
en stootvaste, massief rubberen ring gemonteerd. De temperatuur 
wordt traploos geregeld met behulp van de robuuste draaiknop op 
de handgreep en als bescherming tegen oververhitting is de HOT-
GUN JUMBO 4000 S in alle temperatuurbereiken voorzien van een 
programma voor een constante luchtstroom. De HOTGUN JUMBO 
4000 S is gebouwd op langdurig, continu gebruik!

Art.nr. Gewicht zonder snoer Gewicht
750/01 1,25 kg 1,50 kg

PERKEO 
HOTGUN JUMBO 4000 S 
Hete-lucht-handlasapparaat
 
• Hete-lucht compressor met een hoog vermogen van 3400 Watt.
• Ergonomische vormgeving om moeiteloos te werken.
• Oververhittingsbeveiliging dankzij een constante luchtstroom
 en sensortechnologie.
• Traploze temperatuurinstelling.
• Het apparaat kan veilig neergelegd worden en is  
 beschermd dankzij de massief rubberen ring.
• Onverwoestbare PERKEO-kwaliteit!
• Geschikt voor langdurig  
 continu gebruik.
 

NIEUW!

De krachtige!

PERKEO koffer van  
staalplaat voor alle  
HOTGUN-modellen

Art.nr.   Gewicht
466/6  2,40 kg

PERKEO reserve verwarmings- 
elementen voor HOTGUN-modellen  

Art.nr. Voor type  Gewicht
600/02/001 HOTGUN 2000 S 0,16 kg
600/02/100 HOTGUN ELECTRA 2000 C 0,16 kg
600/02/300 HOTGUN JUMBO 4000 S 0,20 kg
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Made in Germany 

DÈ lasautomaat voor de 

professionele dakdekker!

• Voor grote dakoppervlakken vanaf 500 m².
•  Krachtige en onderhoudsvrije aandrijfeenheid.
•  Bewezen elektronica.
•  Digitaal display voor temperatuur en snelheid.
•  Gegarandeerd lasnaden zonder plooien.
•  Automatische voortbewegingstechnologie na het  
 richten van het lasmondstuk.
•  Eenvoudig en snel in gebruik.
•  Hete-lucht compressor met een hoog vermogen  
 van 5700 Watt.
•  Beveiligd tegen oververhitting met sensortechnologie  
 en een constante basis luchtstroom.
•  Geschikt voor hellingen tot 30°.
•  Kan worden omgebouwd tot automaat voor bitumen.
•  Ook leverbaar als 230 V-versie.
•  Onderhoudsvriendelijk.
•  Op de bouw beproefd en robuust.
•  Onverwoestbare PERKEO-kwaliteit!
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PERKEO reserve  
verwarmingselementen  
 
Art.nr. Voor model Gewicht
600/02/200 NOMAD 6000 GTS 0,35 kg
600/02/201 NOMAD 5000 GT 0,35 kg
600/02/202 NOMAD 6000 GTS BTM 0,35 kg

PERKEO koffer  
van staalplaat voor  
hete-lucht-lasautomaten
 
Art.nr. Voor model Gewicht
466/7 Alle NOMAD-modellen 17,30 kg 

PERKEO Ombouwset voor 
bitumen  
Ombouwset bestaande uit een extra  
gewicht, een aandrukrol voor bitumen,  
een verwarmingselement van 6.100 Watt  
en een lasmondstuk van 100 mm.

Art.nr. Voor model  Gewicht

451/10/401 NOMAD 6000 GTS 8,10 kg

Made in Germany Made in Germany Made in Germany 

De NOMAD 6000 GTS is een volledig uitgeruste en degelijke  
hete-lucht-lasautomaat voor vakkundige overlappende lasnaden 
van kunststof dakstroken, kunststof afdichtstroken of bitumen  
lasstroken.

Behalve over een krachtige en onderhoudsvrije aandrijfeenheid  
beschikt de NOMAD 6000 GTS lasautomaat voor professionele  
dakdekkers ook over een krachtige hete-lucht compressor waarmee 
snel en zonder plooien PVC, TPO, FPO, ECB, EPDM, PEC, EVA of  
bitumen kunnen worden gelast.

Temperatuur, luchtstroom en snelheid zijn afzonderlijk elektronisch 
regelbaar. Het digitale display voor de temperatuurinstelling geeft 
naast de gewenste INGESTELDE waarde ook de huidige GEMETEN 
waarde aan, zodat u vanaf het begin nauwkeurig de temperatuur 
kunt bewaken. Als beveiliging tegen oververhitting is het apparaat 
voorzien van een warmtesensor en voor de compressor is in elk van 
de  temperatuurbereiken een programma voor een constante basis 
luchtstroom aanwezig.

De op de bouw beproefde automaat kan dankzij zijn digitale 
display voor temperatuur en lassnelheid en de zeer begrijpelijke 
elektronica snel en gemakkelijk worden bediend. Met behulp 
van de opstartautomaat verplaatst hij zich zelfstandig nadat 
het lasmondstuk is gericht. Met de verstelbare stang kunt u 
moeiteloos en overzichtelijk overlappende lasnaden aanbrengen en 
ondertussen steeds de lasrups in het oog houden.

Technische gegevens:

Model NOMAD 6000 GTS NOMAD 5000 GT NOMAD 6000 GTS BTM NOMAD 5000 GT BTM

Artikelnr.  760/10/400  760/10/200  760/10/401 760/10/402
Materiaal:  Kunststof  Kunststof  Bitumen Bitumen
Spanning:  400 V  230 V  400 V 230 V
Frequentie:  60 Hz  50 Hz  60 Hz 50 Hz
Vermogen:  5700 W  4600 W  6100 W 4600 W
Temperatuur:  30–620 °C  30–620 °C  30–620 °C 30–620 °C
Snelheid:  0,5–7 m/min  0,5–7 m/min  0,5–7 m/min  0,5–7 m/min
Lasmondstuk:  40 mm  40 mm  100 mm 100 mm
Geluidsniveau:  50 dB  50 dB  50 dB 50 dB
Lengte snoer:  5 m  5 m  5 m 5 m
Afmetingen:  620 x 420 x 1000 mm  620 x 420 x 1000 mm  620 x 420 x 1000 mm 620 x 420 x 1000 mm
Gewicht:  40 kg  40 kg  44 kg 44 kg
Conformiteitskeurmerk:  CE  CE  CE CE
Beschermingsklasse: I

PERKEO NOMAD 6000 GTS 
Hete-lucht-lasautomaat 

• Voor grote dakoppervlakken vanaf 500 m².
•  Krachtige en onderhoudsvrije aandrijfeenheid.
•  Bewezen elektronica.
•  Digitaal display voor temperatuur en snelheid.
•  Gegarandeerd lasnaden zonder plooien.
•  Automatische voortbewegingstechnologie na het  
 richten van het lasmondstuk.
•  Eenvoudig en snel in gebruik.
•  Hete-lucht compressor met een hoog vermogen  
 van 5700 Watt.
•  Beveiligd tegen oververhitting met sensortechnologie  
 en een constante basis luchtstroom.
•  Geschikt voor hellingen tot 30°.
•  Kan worden omgebouwd tot automaat voor bitumen.
•  Ook leverbaar als 230 V-versie.
•  Onderhoudsvriendelijk.
•  Op de bouw beproefd en robuust.
•  Onverwoestbare PERKEO-kwaliteit!

NIEUW!
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Hete-lucht-lassen

•  Dicht langs de kant lassen op maar 20 mm afstand tot de attiek 
      volwaardige lasautomaat voor dakoppervlakken tot 500 m²

•  Snelle en onderhoudsvrije aandrijfeenheid
•  Bewezen elektronica
•  Digitaal display voor temperatuur, snelheid en luchtstroom
•  Gegarandeerd  lasnaden zonder plooien
•  Eenvoudig en snel in gebruik
•  Hete-lucht-compressor met hoog vermogen 3500 Watt
•  Beveiligd tegen oververhitting met sensortechnologie en
 een constante basis luchtstroom
•  Opstartautomaat nadat het lasmondstuk is gericht
•  Geschikt voor hellingen tot 15°
•  Onderhoudsvriendelijk
•  Op de bouw beproefd en robuust
•  Onverwoestbare PERKEO-kwaliteit!

+

22

De allrounder!
NIEUW!

Made in Austria 
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Hete-lucht-lassen

De TYSON ALLROUND 4000 GT RS is een volledig uitgeruste en 
robuuste hete lucht randlasautomaat, die tegelijkertijd ook over 
de volledige eigenschappen van een gebruikelijke hete lucht 
lasautomaat beschikt. Als randlasautomaat kunt u er, dankzij de 
nieuw ontwikkelde plaatsing van het lasmondstuk, op  slechts 
20 mm afstand tot de attiek, vakkundig overlappende lasnaden 
van kunststof dakbanen mee aanbrengen. Alle gebruikelijke 
laswerkzaamheden kan de TYSON ALLROUND 4000 GT RS eveneens 
moeiteloos aan. Met een totaalgewicht van maar 26 kg en een 
snelheid van 12 m/min is hij uitstekend geschikt voor oppervlakken 
tot 500 m².

Behalve over een krachtige en onderhoudsvrije aandrijfeenheid 
beschikt de kleine en wendbare TYSON ALLROUND 4000 GT RS ook 
over een compressor met hoog vermogen waarmee u in staat bent 
om zonder plooien PVC, TPO, FPO, ECB, EPDM, PEC en EVA te lassen.

Temperatuur, luchtstroom en snelheid zijn afzonderlijk elektronisch
regelbaar. Het digitale display voor de temperatuurinstelling geeft 
naast de gewenste INGESTELDE waarde ook de huidige GEMETEN 
waarde aan, zodat u vanaf het begin de temperatuur nauwkeurig 
kunt bewaken. Als beveiliging tegen oververhitting is het apparaat 
voorzien van een warmtesensor en voor de compressor is in elk 
van de temperatuurbereiken een programma voor een constante 
luchtstroom aanwezig.

De handzame automaat heeft zich op de bouw bewezen en is 
met zijn digitale display en de zeer begrijpelijke elektronica snel 
en eenvoudig te bedienen. Met behulp van de opstartautomaat 
verplaatst hij zich nadat het lasmondstuk is gericht zelfstandig 
en met de afneembare stang kunt u moeiteloos en overzichtelijk 
overlappende lasnaden aanbrengen en ondertussen steeds de 
lasrups in het oog houden.

PERKEO  
TYSON ALLROUND 4000 GT RS 
Hete-lucht randlasautomaat 

Technische gegevens:
Model:  TYSON ALLROUND 4000 GT RS
Artikelnr.: 760/40/200
Spanning: 230 V
Frequentie: 50 Hz
Vermogen: 3.500 W
Temperatuur: 20–600 °C
Snelheid: 0,0–12 m/Min
Lasmondstuk: 40 mm
Geluidsemissieniveau: 64 dB
Lengte snoer: 5 m 
Afmetingen: 480x380x850 mm
Gewicht: 26,0 kg
Conformiteitskeurmerk: CE
Beschermingsklasse I: 

Dicht langs de 

kant lassen!

PERKEO  
extra gewicht
 
Art.nr. Voor model Gewicht
760/20/203 TYSON ALLROUND 1,80 kg

Made in Germany Made in Germany Made in Austria 

PERKEO reserve  
verwarmingselementen  
 
Art.nr. Voor model Gewicht
600/02/300 TYSON ALLROUND 0,20 kg

PERKEO koffer  
van staalplaat voor  
hete-lucht-lasautomaten
 
Art.nr. Voor model Gewicht
466/12 TYSON ALLROUND 11 kg 
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Hete-lucht-lassen

• Voor dakoppervlakken tot 500 m²
• Snelle en onderhoudsvrije aandrijfeenheid
• Er kunnen laswerkzaamheden aan de  

gootplaat mee worden uitgevoerd
• Bewezen elektronica
• Digitaal display voor  

temperatuur, snelheid  
en luchtstroom

• Gegarandeerd  lasnaden  
zonder plooien

• Eenvoudig en snel in gebruik
• Hete-lucht-compressor met hoog  

vermogen 3500 Watt
• Beveiligd tegen oververhitting met sensor- 

technologie en een constante basis luchtstroom
• Opstartautomaat nadat het lasmondstuk is gericht
• Geschikt voor hellingen tot 15°
• Onderhoudsvriendelijk
• Op de bouw beproefd en robuust
• Onverwoestbare PERKEO-kwaliteit!

PERKEO TYSON ELECTRA 4000 GT  
Hete-lucht-lasautomaat
 De TYSON ELECTRA 4000 GT is een compacte en desondanks volledig 
uitgeruste en robuuste hete-lucht-lasautomaat voor vakkundige 
overlappende lasnaden in kunststof dakstroken en kunststof 
afdichtstroken. Met een totaalgewicht van maar 20,15 kg en 
een snelheid van 12 m/min is hij uitstekend geschikt voor  
oppervlakken tot 500 m².
 
Behalve over een krachtige en onderhoudsvrije aandrijfeenheid  
beschikt de kleine en wendbare TYSON ELECTRA 4000 GT ook over  
een compressor met hoog vermogen waarmee u in staat bent om  
zonder plooien PVC, TPO, FPO, ECB, EPDM, PEC en EVA te lassen.
 
Temperatuur, luchtstroom en snelheid zijn afzonderlijk elektronisch 
regelbaar. Het digitale display voor de temperatuurinstelling 
geeft naast de gewenste INGESTELDE waarde ook de huidige  
GEMETEN waarde aan, zodat u vanaf het beginde temperatuur  
nauwkeurig kunt bewaken. Als beveiliging tegen oververhitting  
is het apparaat voorzien van een warmtesensor en voor de  
compressor is in elk van de temperatuurbereiken een programma 
voor een constante luchtstroom aanwezig.
 
De handzame automaat heeft zich op de bouw bewezen en is met 
zijn digitale display en de zeer begrijpelijke elektronica 
snel en eenvoudig te bedienen. Met behulp van de opstart- 
automaat verplaatst hij zich nadat het lasmondstuk is gericht  
zelfstandig en met de afneembare stang kunt u moeiteloos  
en overzichtelijk overlappende lasnaden aanbrengen en  

ondertussen steeds de lasrups in het oog 
houden.

Technische gegevens:
Model: TYSON ELECTRA 4000 GT 
Artikelnr.: 760/50/200
Spanning: 230 V
Frequentie: 50 Hz
Vermogen:  3500 W
Temperatuur: 20–600 °C
Snelheid: 0,0–12 m/min
Lasmondstuk: 40 mm
Geluidsemissieniveau: 64 dB 
Lengte snoer: 5 m 
Afmetingen: 460 x 360 x 850 mm
Gewicht: 20,15 kg
Conformiteitskeurmerk: CE
Beschermingsklasse I: 

Made in Austria 

24

De digitale!

PERKEO reserve ver-
warmingselement
 
Art.nr. Voor model Gewicht
600/02/300 TYSON  0,20 kg 
  ELECTRA 4000 GT 

PERKEO  
koffer van staalplaat 
 
Art.nr. Voor model Gewicht
466/9 TYSON 10,50 kg 
  ELECTRA 4000 GT  

PERKEO  
extra gewicht
 
Art.nr. Voor model  Gewicht
760/20/203 TYSON 1,80 kg 
  ELECTRA 4000 GT 

PERKEO   
gootplaatwiel
Om de folie aan de gootplaat  
vast te lassen. 
Art.nr. Voor model  Gewicht
760/20/202 TYSON 0,15 kg 
  ELECTRA 4000 GT 

Made in Germany Made in Germany Made in Austria Made in Austria 

SPEED

HEAT

2 9

83

4 7
65

2 9

83

4 7
65

101

535°C 550°C

2.0m/min
2.0 m/min

NIEUW!
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Hete-lucht-lassen

Made in Austria 

De TYSON 4000 S is een compacte en robuuste hete-lucht- 
lasautomaat voor vakkundige overlappende lasnaden in kunststof 
dakstroken en kunststof afdichtstroken. Met een totaalgewicht van 
maar 20 kg en een snelheid van 12 m/min is hij het meest geschikt 
voor oppervlakken tot 500 m².

Behalve over een krachtige en onderhoudsvrije aandrijfeenheid 
beschikt de sterke TYSON 4000 S ook over een hete-lucht-compressor 
met hoog vermogen waarmee u in staat bent om zonder plooien 
PVC, TPO, FPO, ECB, EPDM, PEC en EVA te lassen.

Temperatuur, luchtstroom en snelheid zijn bij de TYSON 4000 S met 
behulp van de goed in de hand liggende draaiknoppen afzonderlijk 
regelbaar. Als bescherming tegen oververhitting is het apparaat 
voorzien van een warmtesensor en voor de compressor is in elk 
temperatuurbereik een programma voor een constante basis-
luchtstroom aanwezig.

De handzame automaat heeft zich op de bouw bewezen en is met
zeer begrijpelijke elektronica snel en gemakkelijk te bedienen. 
Met behulp van de opstartautomaat verplaatst hij zich 
zelfstandig nadat het lasmondstuk is gericht en met de 
afneembare stang kunt u moeiteloos en overzichtelijk 
overlappende lasnaden aanbrengen en ondertussen steeds de  
lasrups in het oog houden.

PERKEO TYSON 4000 S     
Hete-lucht-lasautomaat  

• Voor dakoppervlakken tot 500 m²
•  Snelle en onderhoudsvrije aandrijfeenheid
•  Stelt u in staat dicht langs de rand te lassen
•  Bewezen elektronica
•  Gegarandeerd lasnaden zonder vouwen
•  Eenvoudig en snel in gebruik
•  Hete-lucht compressor met een hoog  

vermogen van 3500 Watt
•  Beveiligd tegen oververhitting met  

sensortechnologie en een constante  
basis luchtstroom

• Automatische opstart nadat het lasmondstuk  
is gericht

•  Geschikt voor hellingen tot 30°
•  Onderhoudsvriendelijk
•  Op de bouw beproefd en robuust
•  Onverwoestbare PERKEO-kwaliteit!

PERKEO reserve ver-
warmingselement
 
Art.nr. Voor model Gewicht
600/02/300 TYSON 4000 S 0,20 kg

PERKEO  
koffer van staalplaat 
 
Art.nr. Voor model Gewicht
466/9 TYSON 4000 S 10,50 kg

PERKEO  
extra gewicht
 
Art.nr. Voor model  Gewicht
760/20/203 TYSON 4000 S 1,80 kg

PERKEO   
gootplaatwiel
Om de folie aan de gootplaat  
vast te lassen. 
 
Art.nr. Voor model  Gewicht
760/20/202 TYSON 4000 S 0,15 kg

Made in Germany Made in Germany Made in Austria Made in Austria 

NIEUW!

De robuuste!

Technische gegevens:
Artikelnr.: 760/20/200
Model: TYSON 4000 S
Spanning:  230 V
Frequentie:  50 Hz
Vermogen:  3500 W
Temperatuur:  20–600 °C
Snelheid:  0,6–12 m/min
Lasmondstuk:  40 mm
Geluidsemissieniveau:  50 dB
Lengte snoer:  5 m
Afmetingen:  460 x 360 x 850 mm
Gewicht:  20 kg
Conformiteitskeurmerk:  CE
Beschermingsklasse: I
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Hete-lucht-lassen

PERKEO naadtester
Testapparaat van metaal met degelijk houten handgreep voor  
lasnaden in folie.

Art.nr. Gewicht
431/02/10 0,07 kg

26

PERKEO siliconen-aandrukrollen    
Met kogellagers en robuuste houten handgreep.

Art.nr. Breedte rol Gewicht
431/01/01 28 mm 0,17 kg 
431/01/02 40 mm 0,24 kg
431/01/03 80 mm 0,39 kg

PERKEO stalen aandrukrollen     
Met kogellagers en robuuste houten handgreep.

Art.nr. Breedte rol Gewicht
431/01/06 40 mm 0,44 kg 
431/01/07 60 mm 0,63 kg

PERKEO  
SAMSON siliconen-kracht-aandrukrol    
Een nieuw type aandrukrol met rechtstreekse krachtoverbrenging. 
De pols wordt ontzien dankzij de loodrechte werkhouding. Met  
kogellagers en een stevige houten handgreep. 

Art.nr. Breedte rol Gewicht
431/01/08 40 mm 0,26 kg

PERKEO  
teflon-keelnadenaandrukker    
Een nieuw type keelnadenaandrukker voor het vasthechten en 
aandrukken van randzones en naden. 

Art.nr. Schuiverbreedte Gewicht
431/01/09 55 mm 0,11 kg

Made in Germany 

Made in Germany 

Made in Germany Made in Germany 

Made in Germany 

Made in Germany 

Made in Germany 

1

1 2 3 4

2

3

4

1

1

1

1

2

2

3

2
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NIEUW! NIEUW!

Made in Germany 

PERKEO  
siliconen aandrukrol 45°   
Met kogellagers en robuuste houten handgreep en 45° afgeschuind
om dicht bij de rand te kunnen werken.

Art.nr. Breedte rol Gewicht
431/01/04 40 mm 0,24 kg

PERKEO  
messing aandrukrol    
Met kogellagers en robuuste houten handgreep en smal rolwiel om 
in de hoeken te kunnen werken.

Art.nr. Breedte rol Gewicht
431/01/05 5 mm 0,10 kg 

PERKEO messingborstels
Voor het schoonmaken van de hete-lucht-lasmondstukken.

Art.nr. Borstel  Kopvulling  Gewicht
430/02/13 Fijn  Rond Ø 4 mm 0,01 kg
430/02/12 Fijn 35x10 mm  0,02 kg
430/02/11 Middel  100x15 mm  0,06 kg
430/02/10 Grof 130x20 mm 0,12 kg
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PERKEO  
PUSH dak- en afdichtingsbanen-mes 
Een robuust mes met een ergonomische handgreep om alle kunst-
stof dak- en afdichtingsbanen nauwkeurig op maat te snijden. Het 
onderliggende materiaal wordt bij het snijden niet beschadigd. 
Wordt geleverd inclusief 10 reservemesjes.

Art.nr. Artikel Gewicht
431/02/08 PUSH schuifmes 0,12 kg
431/02/08/1 10 reservemessen 0,02 kg

Hete-lucht-lassen

27

Made in Germany 

Made in Germany 

Made in Germany 

Made in Germany 

Made in Germany 

1

1 2

2

PERKEO LONGCUT  
snij-apparaat voor  
dak- en afdichtstroken
LONGCUT is het perfecte snij-apparaat voor het 
nauwkeurig op maat snijden van passtroken van 
PVC, TPO, FPO, ECB, EPDM, PEC, EVA of bitumen. Hij 
snijdt materiaal met een dikte tot max. 5 mm en 
kan in staande lichaamshouding worden gebruikt.

Het onderliggende materiaal wordt bij het snijden 
niet beschadigd.

Art.nr. Artikel Gewicht
431/02/06 Snij-apparaat   4,50 kg
431/02/06/1 20 reservemessen   0,08 kg

PERKEO CRAFT  
folieschaar  
Zware en robuuste massief 
ijzeren schaar met een 
enorme knipkracht dankzij 
de gepolijste bladen

Art.nr. Lengte schaar Gewicht
431/02/01 255 mm  0,40 kg

PERKEO FINNY folieschaar
Professionele schaar die goed in de hand 
ligt met enorme knipkracht dankzij 
scherpe bladen van edelstaal
uit Solingen.

Art.nr. Lengte schaar Gewicht
431/02/02 250 mm  0,25 kg
431/02/07 290 mm  0,29 kg

PERKEO  
afkantschaaf
Handschaaf met houten 
handgreep voor het afschaven 
van kunststof randen.

Art.nr. Artikel Gewicht
431/02/05 Afkantschaaf 0,10 kg
431/02/05/1 Slijpwerktuig voor afkantschaaf  0,02 kg

PERKEO FLIPPER messen
Degelijke messen voor ambachtslieden van metaal met ergo- 
nomische handgreep inclusief 20 trapeze- of haakmessen en  
kunststof koker met riemclip.

Art.nr. Artikel Gewicht
431/02/03 Mes FLIPPER TRAPEZE  0,27 kg
431/02/04 Mes FLIPPER HAAK  0,29 kg
431/02/03/1 20 Reservemesjes trapeze  0,07 kg
431/02/04/1 20 Reservemesjes haak  0,07 kg

NIEUW!
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PERKEO  
TURBINE PLUS SET
De omvangrijke PERKEO TURBINE PLUS SET is af fabriek al voorzien van 
voorgemonteerde SK1 snelkoppelingen zodat u zonder gereedschap van 
brander kunt wisselen. 

De set bestaat uit:

• 1 TURBINE krachtige dakbrander met een branderkop van 60 mm  
en een verlengpijp met een lengte van 550 mm, 101 KW

• 1 HEXE randen-dakbrander met een branderkop van 40 mm  
en een verlengpijp met een lengte van 125 mm, 62 KW

• 1 SK1 snelkoppeling om zonder gereedschap van brander te wisselen

• 1 SK1 snelkoppelingsstift

• 1 hogedrukslang tot 30 bar met een lengte van 10 m, DIN 4815

• 1 propaanregelaar, instelbaar van 0,5–4 bar  
met slangbreukbeveiliging

• Naar keuze: 1 ruime BIG BOX koffer van staalplaat

GRATIS!
Knalgroen 

PERKEO-T-Shirt!  

Kies uw maat:   

(S, M, L, XL, XXL).

PLUS

Made in Germany 

Inclusief

voorgemonteerde  

SK1 snelkoppelingen!
ROBUUSTE 

KWALITEIT! 

Bitumen branden
NIEUW!
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Art.nr.  Model drukregelaar  Artikel   Gewicht
780/61/902/CH SHELL  TITAAN PLUS SET I  zonder koffer van staalplaat 5,20 kg
780/61/909/CH SHELL  TITAAN PLUS SET II  met koffer van staalplaat  13,95 kg
780/61/902/GB POL/Benegas  TITAAN PLUS SET I  zonder koffer van staalplaat 5,20 kg
780/61/909/GB POL/Benegas  TITAAN PLUS SET II  met koffer van staalplaat 13,95 kg
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SUPER-
LICHT!

PERKEO  
TITAAN PLUS SET 

PERKEO BIG BOX
Ruime koffer van staalplaat met draaggreep voor de oplasbrander en het 
toebehoren. Voldoende ruimte voor een branderslang tot 20 m lengte! 

Art.nr.  Afmetingen Gewicht
466/11 1000x300x150 mm 8,75 kg

De omvangrijke TITAAN PLUS SET is af fabriek al voorzien van  
voorgemonteerde SK1 snelkoppelingen zodat u zonder gereedschap van 
brander kunt wisselen.

De set bestaat uit:

• 1 TITAAN krachtige dakbrander met een branderkop van 60 mm  
en een verlengpijp met een lengte van 500 mm, 101 KW

• 1 TITAAN HEXE randen-dakbrander met een branderkop van 40 mm 
en een verlengpijp met een lengte van 150 mm, 62 KW

• 1 SK1 snelkoppeling om zonder gereedschap van brander te wisselen

• 1 SK1 snelkoppelingsstift

• 1 hogedrukslang tot 30 bar met een lengte van 10 m, DIN 4815

• 1 propaanregelaar, instelbaar van 0,5–4 bar  
met slangbreukbeveiliging

• Naar keuze: 1 ruime BIG BOX koffer van staalplaat

Made in Germany 

Made in Germany 

Inclusief

voorgemonteerde  

SK1 snelkoppelingen!

Bitumen branden
NIEUW!

NIEUW!

PLUS

Art.nr.  Model drukregelaar  Artikel   Gewicht
780/61/902/T/CH SHELL  TITAAN PLUS SET I  zonder  koffer van staalplaat 4,24 kg
780/61/909/T/CH SHELL  TITAAN PLUS SET II  met  koffer van staalplaat  12,85 kg
780/61/902/T/GB POL/Benegas  TITAAN PLUS SET I  zonder  koffer van staalplaat 4,24 kg
780/61/909/T/GB POL/Benegas  TITAAN PLUS SET II  met  koffer van staalplaat 12,85 kg

GRATIS!
Knalgroen 

PERKEO-T-Shirt!  

Kies uw maat:   

(S, M, L, XL, XXL).
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Bitumen branden

PERKEO TITAAN set
Krachtige dakbrander van vederlicht en onverwoestbaar titanium. Complete set met naar keuze 5 m of 10 m lange hogedrukslang tot 
30 bar, instelbare propaan drukregelaar 0,5-4 bar met slangbreukventiel, 60 mm branderkop en 500 mm lange verlengpijp van titanium, 
brandersteun, universeelsleutel en handgreep met spaarautomaathevel en vast ingestelde waakvlam. Vermogen 101 kW verbruik bij 4 bar 
7,9 kg/h, slangaansluitingen 3/8“ Links.

Art.nr.                   Model drukregelaar  Slanglengte     Gewicht
780/61/10/3/T/CH SHELL 5 m 2,61 kg
780/61/11/3/T/CH SHELL  10 m 3,76 kg
780/61/10/3/T/GB POL/Benegas  5 m 2,61 kg
780/61/11/3/T/GB POL/Benegas  10 m 3,76 kg

PERKEO TWIN TITAAN set
Krachtige dakbrander van vederlicht en onverwoestbaar titanium. Complete set met naar keuze 5 m of 10 m lange hogedrukslang tot 30 bar, 
instelbare propaan drukregelaar 0,5-4 bar met slangbreukventiel, 2x60 mm branderkop en 500 mm lange verlengpijp van titanium, dubbele 
aftakking, brandersteun, universeelsleutel en handgreep met spaarautomaathevel en instelbare waakvlam. Vermogen 155 kW verbruik bij  
4 bar 12 kg/h, slangaansluitingen 3/8“ Links. 

Art.nr.                   Model drukregelaar  Slanglengte Gewicht
780/61/12/3/T/CH SHELL 5 m 3,06 kg
780/61/13/3/T/CH SHELL  10 m 4,41 kg
780/61/12/3/T/GB POL/Benegas 5 m 3,06 kg
780/61/13/3/T/GB POL/Benegas  10 m 4,41 kg

PERKEO M2 TURBO set
Krachtige sterkbrander met vlamlengte tot 95 cm! Complete set met naar keuze 5 m of 10 m lange hogedrukslang tot 30 bar, instelbare 
propaan drukregelaar 0,5-4 bar met slangbreukventiel, 80 mm branderkop en 460 mm lange verlengpijp, universeelsleutel en handgreep 
met spaarautomaathevel en instelbare waakvlam. Vermogen 180 kW verbruik bij 4 bar 14 kg/h, slangaansluitingen 3/8“ Links.  

Art.nr.                   Model drukregelaar  Slanglengte Gewicht
780/61/17/3/CH SHELL  5 m 3,05 kg
780/61/18/3/CH SHELL  10 m 4,20 kg
780/61/17/3/GB POL/Benegas  5 m 3,05 kg
780/61/18/3/GB POL/Benegas  10 m 4,20 kg

Made in Germany 

30

SUPER-
LICHT!

TURBINE-EFFECT

- MEER WARMTE!

- LAGER GASVERBRUIK!

TURBINE-EFFECT

- MEER WARMTE!

- LAGER GASVERBRUIK!

Made in Germany 

SUPER-
LICHT!

Made in Germany 

BRUTE
 KRACHT! 
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PERKEO P1 set
Krachtige dakbranderset compleet met naar keuze 5 m of 10 m lange hogedrukslang tot 30 bar, vast ingestelde propaan drukregelaar  
4 bar met slangbreukventiel, 60 mm krachtige branderkop en 600 mm lange, roestvrijstalen verlengpijp, brandersteun en handgreep met 
spaarautomaathevel en vast ingestelde waakvlam. Vermogen 106 kW verbruik bij 4 bar 8,2 kg/h, slangaansluitingen 3/8“ Links.

Art.nr.                   Model drukregelaar  Slanglengte Gewicht
780/61/14/3/CH     SHELL  5 m 2,87 kg
780/61/15/3/CH     SHELL  10 m 3,77 kg
780/61/14/3/GB     POL/Benegas   5 m 2,87 kg
780/61/15/3/GB     POL/Benegas   10 m 3,77 kg

Bitumen branden

31

TURBINE-EFFECT

- MEER WARMTE!

- LAGER GASVERBRUIK!

TURBINE-EFFECT

- MEER WARMTE!

- LAGER GASVERBRUIK!

PERKEO TWIN TURBINE set
Krachtige dakbranderset compleet met naar keuze 5 m of 10 m lange hogedrukslang tot 30 bar, instelbare propaan drukregelaar 0,5-4 bar 
met slangbreukventiel, 2 x 60 mm krachtige branderkop, dubbele aftakking,  550 mm lange, roestvrijstalen verlengpijp, brandersteun, 
universeelsleutel en handgreep met spaarautomaathevel en instelbare waakvlam. Vermogen 155 kW verbruik bij 4 bar 12 kg/h, 
slangaansluitingen 3/8“ Links. 
Art.nr.                   Model drukregelaar  Slanglengte     Gewicht
780/61/12/3/CH SHELL 5 m 4,08 kg
780/61/13/3/CH SHELL  10 m 5,23 kg 
780/61/12/3/GB POL/Benegas 5 m 4,08 kg
780/61/13/3/GB POL/Benegas  10 m 5,23 kg

Made in Germany 

Made in Germany 

PERKEO TURBINE set
Krachtige dakbranderset compleet met naar keuze 5 m of 10 m lange hogedrukslang tot 30 bar, instelbare propaan drukregelaar 0,5-4 bar 
met slangbreukventiel, 60 mm krachtige branderkop en 550 mm lange, roestvrijstalen verlengpijp, brandersteun, universeelsleutel en hand-
greep met spaarautomaathevel en vast ingestelde waakvlam. Vermogen 101 kW verbruik bij 4 bar 7,9 kg/h, slangaansluitingen 3/8“ Links.

Art.nr.                   Model drukregelaar  Slanglengte     Gewicht
780/61/10/3/CH SHELL 5 m 3,32 kg
780/61/11/3/CH SHELL  10 m 4,47 kg
780/61/10/3/GB POL/Benegas 5 m 3,32 kg
780/61/11/3/GB POL/Benegas  10 m 4,47 kg

ROBUUSTE 

KWALITEIT! 

ROBUUSTE 

KWALITEIT! Made in Germany 

UITSTEKENDE 

prijs-/prestatie-

verhouding!
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ROBUUSTE 

KWALITEIT! 

Bitumen branden

Made in Germany Made in Germany 

Made in Germany 
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PERKEO HEXE dakbrander
Krachtige dakbrander met 40 mm branderkop, 125 mm lange,  
roestvrijstalen verlengpijp, brandersteun en handgreep met  
spaarautomaathevel en vast ingestelde waakvlam. Vermogen  
62 kW, verbruik bij 4 bar 4,8 kg/h, slangaansluiting 3/8“ Links.

Art.nr.                       Gewicht
780/61/01/3  0,81 kg

PERKEO MB 60 
Krachtige dakbrander met 60 mm branderkop, kniestuk, gebogen 
scherm en handgreep met spaarautomaathevel en vast ingestelde 
waakvlam. Vermogen 94 kW, verbruik bij 4 bar 7,3 kg/h, slangaan-
sluiting 3/8“ Links.

Art.nr.                       Gewicht
780/61/09/3  1,10 kg

ROBUUSTE 

KWALITEIT! 

PERKEO TWIN TURBINE dakbrander
Krachtige dakbrander met 2 x 60 mm branderkop, dubbele aftakking, 550 mm lange, roestvrijstalen 
verlengpijp, brandersteun en handgreep met spaarautomaathevel en instelbare waakvlam. 
Vermogen 155 kW, verbruik bij 4 bar 12,0 kg/h, slangaansluiting 3/8“ Links.

Art.nr.                       Gewicht
780/61/03/3  1,95 kg

ROBUUSTE 

KWALITEIT! 

PERKEO TURBINE dakbrander
Krachtige dakbrander met 60 mm branderkop, 550 mm lange, roestvrijstalen verlengpijp,  
brandersteun en handgreep met spaarautomaathevel en vast ingestelde waakvlam. Vermogen 
101 kW, verbruik bij 4 bar 7,9 kg/h, slangaansluiting 3/8“ Links.

Art.nr.     Gewicht
780/61/02/3 1,19 kg

ROBUUSTE 

KWALITEIT! 

Made in Germany 

TURBINE-EFFECT

- MEER WARMTE!

- LAGER GASVERBRUIK!

Dachdecker-Katalog_NL_2016_05.indd   32 30.06.2016   17:46:59



Made in Germany 

PERKEO TWIN TITAAN
Krachtige dakbrander van vederlicht en onverwoestbaar titanium met 2x60 mm branderkop  
en 500 mm lange verlengpijp van titanium, dubbele aftakking, brandersteun en handgreep  
met spaarautomaathevel en instelbare waakvlam. Vermogen 155 kW verbruik bij 4 bar 12 kg/h, 
slangaansluiting 3/8“ Links.

Art.nr.                       Gewicht
780/61/03/3/T  1,05 kg

Made in Germany 

SUPER-
LICHT!

SUPER-
LICHT!

SUPER-
LICHT!

SUPER-
LICHT!

Bitumen branden
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Made in Germany 

NIEUW!

PERKEO TITAAN
Krachtige dakbrander van vederlicht en onverwoestbaar titanium met 60 mm branderkop en  
500 mm lange verlengpijp van titanium, brandersteun en handgreep met spaarautomaathevel 
en vast ingestelde waakvlam. Vermogen 101 kW verbruik bij 4 bar 7,9 kg/h, slangaansluiting  
3/8“ Links.

Art.nr.                       Gewicht
780/61/02/3/T  0,60 kg

Made in Germany 
TURBINE-EFFECT

- MEER WARMTE!

- LAGER GASVERBRUIK!

PERKEO TITAAN HEXE
Krachtige dakbrander van vederlicht en onverwoestbaar titaanium 
met 40 mm branderkop en 150 mm lange verlengpijp van titani-
um, brandersteun en handgreep met spaarautomaathevel en vast 
ingestelde waakvlam. Vermogen 62 kW verbruik bij 4 bar 4,8 kg/h, 
slangaansluiting 3/8“ Links.

Art.nr.                       Gewicht
780/61/01/3/T  0,56 kg

PERKEO TITAAN MB 60
Krachtige dakbrander van vederlicht en onverwoestbaar titaanium 
met 60 mm branderkop van titanium, kniestuk, gebogen scherm en 
handgreep met spaarautomaathevel en vast ingestelde waakvlam. 
Vermogen 94 kW, verbruik bij 4 bar 7,3 kg/h, slangaansluiting 3/8“ 
Links.

Art.nr.                       Gewicht
780/61/09/3/T  0,78 kg
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Bitumen branden
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PERKEO siliconen-nadenaandrukrol
Mobiele nadenaandrukrol voor vakkundige overlappende 
lasnaden bij bitumeuze daken afdichtingsbanen. 

Art.nr.                       Gewicht
431/01/10      9,05 kg

PERKEO RHINO nadenbrander
Speciale nadenbrander voor vakkundige overlappende 
lasnaden bij bitumeuze daken afdichtingsbanen. Totale lengte 
1.500 mm, handgreep met spaarautomaathevel en instelbare 
waakvlam. Vermogen 54 kW, verbruik bij 4 bar 4,15 kg/h, 
slangaansluiting 3/8“ Links.

Art.nr.                       Gewicht
780/61/07/3     2,58 kg

Made in Germany 

Made in Germany Made in Germany 

Made in Germany 

PERKEO M2 TURBO sterkbrander
Vlamlengte tot 95 cm! Krachtige sterkbrander met 80 mm branderkop, 460 mm lange  
verlengpijp, brandersteun en handgreep met spaarautomaathevel en instelbare waakvlam.  
Vermogen 180 kW verbruik bij 4 bar 14 kg/h, slangaansluiting 3/8“ Links.

Art.nr.                       Gewicht
780/61/04/3  1,17 kg

NIEUW! NIEUW!

BRUTE
KRACHT! 

PERKEO P1 dakbrander
Krachtige dakbrander met 60 mm, krachtige branderkop en 600 mm lange, roestvrijstalen ver-
lengpijp, brandersteun en handgreep met spaarautomaathevel en vast ingestelde waakvlam.  
Vermogen 106 kW, verbruik bij 4 bar 8,2 kg/h, slangaansluiting 3/8“ Links.

Art.nr.                       Gewicht
780/61/05/3      0,87 kg

UITSTEKENDE 

prijs-/presta-

tieverhouding!
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PERKEO propaan  
hogedrukslangen DIN 4815   
Kant-en-klaar gemonteerd met 
aansluitingen en geschikt voor alle 
PERKEO-dakbranders. Bedrijfsdruk tot 30 
bar, diameter 6 mm x wanddikte 5 mm, 
extra flexibel. Slangaansluitingen 3/8“ 
Links x 3/8“ Links

Art.nr. Lengte Gewicht
403/3/3 5 m 1,35 kg
403/4/3 10 m 2,50 kg
403/5/3 20 m 4,90 kg

Made in Germany 

Made in Germany Made in Germany Made in Germany 

Made in Germany 

Made in Germany Made in Germany 

Bitumen branden
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PERKEO propaan  
hogedrukslangen met drukregelaars DIN 4815   
Kant-en-klaar gemonteerd met drukregelaar incl. slangbreukventiel. Geschikt voor 
alle PERKEO-dakbranders. Bedrijfsdruk tot 30 bar, diameter 6 mm x wanddikte  
5 mm, extra flexibel. Slangaansluitingen 3/8“ Links x 3/8“ Links.

 Model  Werkdruk en uitvoering 
Art.nr. drukregelaar Lengte drukregelaar           Gewicht
415/10/01/3/CH SHELL 5 m 0,5-4 bar – instelbaar         1,75 kg
415/10/02/3/CH SHELL  10 m 0,5-4 bar – instelbaar          2,90 kg
415/10/13/3/CH SHELL  20 m 0,5-4 bar  – instelbaar          5,30 kg
415/10/03/3/CH SHELL  5 m 4 bar  – vast ingesteld     1,75 kg
415/10/04/3/CH SHELL  10 m 4 bar – vast ingesteld     2,90 kg
415/10/05/3/CH SHELL  20 m 4 bar – vast ingesteld     5,30 kg
415/10/01/3/GB POL/Benegas  5 m 0,5-4 bar – instelbaar         1,75 kg
415/10/02/3/GB POL/Benegas  10 m 0,5-4 bar – instelbaar          2,90 kg
415/10/13/3/GB POL/Benegas  20 m 0,5-4 bar  – instelbaar          5,30 kg
415/10/03/3/GB POL/Benegas  5 m 4 bar  – vast ingesteld     1,75 kg
415/10/04/3/GB POL/Benegas  10 m 4 bar – vast ingesteld     2,90 kg
415/10/05/3/GB POL/Benegas  20 m 4 bar – vast ingesteld     5,30 kg

PERKEO  
2-flessenkoppeling  
Voor het gelijktijdig gebruiken van 2 propaanflessen met Shell-
aansluiting.

Art.nr.   Gewicht
603/CH   0,64 kg

PERKEO draaiaansluiting voor handgrepen 
Aansluithoekstuk 360° draaibaar.

Art.nr.  Schroefdraad Gewicht
380/V 3/8“ Links 0,06 kg

PERKEO propaan  
lekgas- en slangbreukven-
tiel met drukregelaar 
Door DVGW goedgekeurde beveiliging 
voor ondergrondse werkzaamheden. Ver-
mogen 6 kg/h, ingang SHELL-aansluiting 
W21,8x1/14“ Links, uitgang M22x1,5 Links.

Art.nr. Drukregelaar           Gewicht
490/10/1/CH 0,5-4 bar – instelbaar  1,00 kg

PERKEO  
dubbele slangleidingen 
Dubbelwandige veiligheidsslangen voor 
ondergrondse werkzaamheden. Aansluitin-
gen M22x1,5 Links x M22x1,5 Links.

Art.nr. Lengte Gewicht
490/10/3 5 m 2,53 kg
490/10/4 10 m 4,90 kg

PERKEO verloopnippel 
Aansluitadapter voor dubbele slang- 
leidingen. Ingang M22x1,5 Links, uitgang 
3/8“ Links.

Art.nr.   kg 
490/10/12   0,01
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Bitumen branden

NIEUW!
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Made in Germany Made in Germany 

PERKEO  
handgrepen met spaarautomaathevel 
Extreem robuust en duurzaam, ergonomisch gevormde handgreep 
van ecologisch penseelhout (rode beuk), 30–40 % gasbesparing door 
spaarautomaathevel. Aansluiting 3/8“ Links,  uitgang 3/8“ Rechts.

Art.nr. Waakvlam Voetsteun Gewicht
224/9/3/T vast ingesteld  zonder 0,38 kg
224/7/3/T instelbaar zonder 0,40 kg
224/10/3/T vast ingesteld  met 0,45 kg

PERKEO propaan drukregelaars  
voor dakbranders  
Alle propaan drukregelaars voor dakbranders zijn om veiligheidsredenen  
uitgerust met slangbreukventiel. Vermogen 12 kg/h, uitgang 3/8“ Links.

Art.nr. Model Werkdruk en uitvoering Gewicht
570/1/02/CH SHELL 4 bar vast ingesteld 0,40 kg
570/2/01/CH SHELL  0,5-4 bar instelbaar 0,40 kg
570/1/02/GB POL/Benegas 4 bar vast ingesteld 0,40 kg
570/2/01/GB POL/Benegas 0,5-4 bar instelbaar 0,40 kg

Made in Germany 

Made in Germany 

1

1

1

2

2

3

3

2

3

SK1 – SNELWISSELAAR  

EN DRAAIAANSLUITING  

IN ÉÉN!

PERKEO SK1 snelkoppeling EN 561
2-delige koppeling met automatische gasblokkering voor het  
zonder gereedschap vervangen van de dakbrander bij aangesloten 
gasfles. Bij alle handgrepen achteraf te monteren. Ingang 3/8“ Links, 
uitgang 3/8“ Links.

Art.nr.  Gewicht
492/1  0,16 kg

PERKEO  
B2MAX  
bitumenreiniger 
B2MAX is een effectieve reinigings- 
spray om op metalen, en HDPE 
achtergebleven resten van bitumen 
en teer gemakkelijk te verwijderen. 
B2MAX wordt zonder drijfmedium 
in een milieuvriendelijke spuitfles 
geleverd en is bovendien ook vrij 
van oplosmiddelen.                                                                                                                                   
Universeel reinigingsmiddel voor 
gereedschap en oppervlakken!

Art.nr. Inhoud Gewicht
502/02/01 500 ml 0,16 kg

PERKEO SK1 snelkoppelingspen EN 561
Afzonderlijke snelkoppelingspen bij alle handgrepen achteraf te 
monteren. Aansluiting 3/8“ Links.

Art.nr.  Gewicht
492/1/ST  0,08 kg

1 2 3
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PERKEO  
TITAAN branderkoppen
Gemaakt van vederlicht precisiepijp van titaan. Met extreem hoog 
rendement door optimaal afgestemde schuine luchtaanzuiging.  
Ingang M9x0,75 RH.

Art.nr. Diameter Vermogen Verbruik bij 4 bar Gewicht
780/40/1/T 40 mm 62 KW 4,80 kg/h 0,08 kg
780/60/1/T 60 mm 101 KW 7,85 kg/h 0,25 kg

Made in Germany 

Made in Germany 

Made in Germany 

Made in Germany 

Made in Germany 
NIEUW!

PERKEO TITAAN verlengpijpen
Gemaakt van vederlicht precisiepijp van titaan. Ingang 3/8“ Rechts, 
uitgang M9x0,75 Rechts.

Art.nr. Lengte Versie Gewicht
601/10/T 150 mm abgewinkelt 0,08 kg
601/50/T 500 mm abgewinkelt 0,12 kg

SUPER-
LICHT! 

Bitumen branden
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SUPER-
LICHT! !

NIEUW!

PERKEO TURBINE  
krachtige branderkoppen 
Gemaakt van naadloze precisiepijp van staal. Met extreem hoog 
rendement door optimaal afgestemde schuine luchtaanzuiging op 
het messinghuis. Ingang 3/8“ Rechts.

Art.nr. Diameter Vermogen Verbruik bij 4 bar Gewicht
780/20/1 20 mm 14 KW 1,10 kg/h 0,13 kg
780/25/1 25 mm 28 KW 2,20 kg/h 0,16 kg
780/40/1 40 mm 62 KW 4,80 kg/h 0,27 kg
780/60/1 60 mm 94 KW 7,30 kg/h 0,57 kg
780/60/3 60 mm 101 KW 7,85 kg/h 0,57 kg

PERKEO TURBINE roestvrijstalen  
verlengpijpen  
Gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal. Alle aansluitingen met zil-
versoldeer hardgesoldeerd. Ingang 3/8“ Rechts, uitgang 3/8“ Rechts.

Art.nr. Lengte Versie Gewicht
601/10 125 mm gebogen 0,10 kg
601/20 300 mm gebogen 0,18 kg
601/50 550 mm gebogen 0,29 kg
601/70 750 mm gebogen 0,35 kg
600 600 mm recht 0,30 kg

TURBINE-EFFECT

- MEER WARMTE!

- LAGER GASVERBRUIK!

PERKEO aftakkingen
Alleen geschikt voor TURBINEN-branderkoppen met aansluiting 
3/8“ Rechts

Art.nr. Vertakkingen Gewicht
275/2/T 2 0,20 kg
275/3/T 3 0,30 kg

PERKEO brandersteun
Geschikt voor alle PERKEO verlengpijpen

Art.nr. Gewicht
785/20 0,08 kg

PERKEO kniestuk
120° gebogen, ingang 3/8“ Rechts, uitgang 3/8“ Rechts.

Art.nr. Gewicht
168/01 0,09 kg
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Hardsolderen

Made in Germany 

PERKEO FLEX zuurstof-aansluitleiding
Hogedrukslangleiding met een totale lengte van 1.000 mm voor 
200 bar. Aansluitingen 5/8“ BSP.

Art.nr.                    Gewicht
607/10/GB 0,35 kg

Made in Germany 

38

Transportveilig volgens  

DIN EN ISO 11117 en  

ADR!

PERKEO soldeerrugzak
Propaan-zuurstof-hardsoldeerset draagbaar als een rugzak met 
propaanfles 0,425 kg en zuurstoffles 2 l. Door TÜV goedgekeurd en 
toegestaan voor het transport in het wegverkeer volgens ADR!

Art.nr.               Gewicht 
799/16/01/3/NL   12,00 kg
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Made in Germany 

Hardsolderen
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Made in Germany 

PERKEO  
COPP zuurstof-aansluitleiding
Koperen buisleiding met een totale lengte van 800 mm voor 200 
bar. Aansluitingen 5/8“ BSP.

Art.nr.                    Gewicht
607/GB 0,56 kg

PERKEO ECONOMY hardsoldeerset 
Propaan-zuurstof-hardsoldeerset met propaanfles 0,425 kg en 
zuurstoffles 2 l. Door TÜV goedgekeurd en toegestaan voor 
het transport in het wegverkeer volgens ADR!

Art.nr.               Gewicht 
799/16/01/4/NL    12,60 kg

Transportveilig volgens  

DIN EN ISO 11117 en  

ADR!
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Transportveiligheid

Made in Germany 

Made in Germany 
Made in Germany 

Made in Germany 
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PERKEO transportbeveiliging LOCKRING
Door TÜV goedgekeurde transportbeveiliging voor gevulde 5 kg- en 11 kg-
propaanflessen van staal voor de vaste montage aan de voertuiglaadklep. 
Eenvoudig te gebruiken en veilig transport volgens ADR!
Ring optillen, fles eronder zetten, ring over de fles schuiven – klaar!
  
Art.nr.  Gewicht
455/02/03  0,75 kg

PERKEO transportbeveiliging LOCKBELT  
Transportbeveiliging voor gevulde 5 kg-, 6 kg-, 10,5 kg-, 11 kg-, en 13 
kg-propaanflessen voor de vaste montage aan de voertuiglaadklep. 
Bevestigingssysteem met spanriem en wandhouder voor een veilig 
transport volgens ADR!    

Art.nr.  Gewicht
455/02/04  0,30 kg

PERKEO transport- 
klepbescherming 
Beschermbeugel volgens ADR-voorschrift 
voor het transport van karweiflessen- en 
zuurstofflessen in het wegverkeer. 

Art.nr. Uitvoering Gewicht
617/01/05 Voor naadloze karweifles 225 bar   0,41 kg 
 (795/01/1/T) en 1 l + 2 l zuurstofflessen
617/01/07 Voor gelaste karweifles 30 bar 0,18 kg 
 (795/01/2/T)

PERKEO  
transportsluitmoer  
Sluitmoer met rubberen pakking volgens ADR-voorschrift voor het 
transport van karweiflessen in het wegverkeer. 

Art.nr.  Gewicht
300/60  0,01 kg

2

2

1

1
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PERKEO SAFEDRIVE DUO 
Door TÜV goedgekeurde transportbeveiliging voor het liggend 
transport van gevulde 33 kg-propaanflessen. Hoeft niet op het 
voertuig te worden gemonteerd resp. vastgeschroefd! Eenvoudig te 
gebruiken dankzij klemringvergrendeling met antislipdraagvlak 
voor het veilige transport volgens ADR! Per gasfles moeten 2 
flesklemringen worden gebruikt. Leveringsomvang en prijs per paar.
Gasfles optillen, klemringen erover schuiven – klaar!   

Art.nr.  Gewicht/Paar
455/02/05  3,45 kg

PERKEO wagen voor metalen 
propaangasfles 
Handige wagen voor een 1 x 33 kg metalen propaangasfles. 
Robuuste stalen buisconstructie met veiligheidsketting en massief 
rubberen banden. 

Art.nr.  Gewicht
455/01/07  12,50

Made in Germany Made in Germany 

Transportveiligheid

41

1

1

2

2

PERKEO TOP BOX  
TOP BOX staalplaat transportbox volgens GGVS (voorschriften  
vervoer gevaarlijke stoffen) voor het veilig vervoeren van propaan-
gasflessen van 0,425 kg in motorvoertuigen.

Art.nr. Uitvoering  Gewicht
466/1 met fixeerklemmen in het deksel  4,58 kg
466/2 zonder fixeerklemmen in het deksel 4,40 kg

PERKEO EASY BOX  
EASY BOX staalplaat transportbox volgens GGVS (voorschriften  
vervoer gevaarlijke stoffen) voor het veilig vervoeren van propaan-
gasflessen van 0,425 kg in motorvoertuigen.  

Art.nr.   Gewicht
466/10   2,75 kg

Met fixeerklemmen

om het gereedschap 

in vast te zetten! UITSTEKENDE 

prijs-/prestatie-

verhouding!
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Voor onze speciaalzaken hebben wij veel reclamemateriaal beschikbaar. Van 
speciale productfolders en catalogi via hulpmiddelen voor productpresenta-
ties tot aan merchandisingartikelen zoals T-shirts, honkbalpetten, ballpoints, 
aanstekers etc. Vraag onze buitendienstmedewerkers ter plaatse, bezoek ons 
op een van de aankomende beurzen of bel ons gewoon direct op nummer  
+49 7150 350430.

Wij adviseren u graag!

PERKEO-verkooppromotie voor de speciaalzaken
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General sales conditions of
 PERKEO-WERK GMBH+CO.KG

§ 1 General 

Our terms and conditions shall apply exclusively; we shall not acknow-ledge 
any conditions to the contrary or conditions of the Purchaser that deviate 
from our terms and conditions unless explicitly agreed on by us in writing. 
Our terms and conditions shall also apply in the event of our carrying out 
delivery to the Purchaser unconditionally, in the knowledge of conflicting 
terms and conditions of the Purchaser or conditions that deviate from our 
terms and conditions.

All agreements made between us and the Purchaser for the purpose of  
executing this contract are set down in writing in this contact.

Our terms and conditions shall only apply to companies in compliance with 
§ 310 Clause 1 of the German Civil Code (BGB).

German law shall apply exclusively, UN law on the international sales of 
goods is ruled out.

§ 2 Offer

In the event of our receiving an order that can be defined as an offer with 
the meaning pursuant to § 145 of the German Civil code (BGB), we can 
accept it within 2 weeks.

Our offers are without commitment unless otherwise specified in the  
order confirmation. The documents belonging to the offer may vary 
with regards to the illustrations, drawings, weights and measures, for  
example, unless it is explicitly specified that the documents are binding. 

We reserve the right to alterations in the design and shape of our goods  
during the delivery period in as far as these are due to legal or  
technical developments and are reasonable for the buyer.
 
We reserve ownership and copyrights to illustrations, drawings,  
calculations and other documents. This also applies to such written  
documents designated as “confidential“. Our explicit approval in writing 
is required prior to disclosure of such documents to third parties by the 
Purchaser.

§ 3 Delivery, delay in delivery

The start of the delivery time specified by us presupposes that all  
technical issues have been clarified.

The observance of our supply commitment also presupposes the  
punctual and orderly fulfillment of obligations on behalf of the Purchaser. 
The defence of non-performance of the contract remains reserved.

In the event of the Purchaser failing to accept the delivery or culpably  
infringing upon other obligations to cooperate, we shall be entitled  
to demand replacement of the loss suffered by us in this respect,  
including any extra expenses. We reserve the right to further claims.

Provided the requirements of Clause (3) have been met, the risk of  
accidental loss or accidental deterioration of the item being purchased shall 
pass to the Purchaser at the point in time in which the Purchaser has failed 
to take delivery or meet his obligations as debtor.  

We shall be liable pursuant to the statutory provisions providing the  
underlying contract of sale is a transaction for delivery by a fixed date as 
defined in § 286 Clause 2 No. 4 of the German Civil Code (BGB) or § 376 
of the German Commercial Code (HGB). We shall also be liable pursuant to 
the statutory provisions in the event that the Purchaser is entitled to enforce 
his wish to withdraw from the contract based on a failure to deliver for 
which we are responsible.

We shall furthermore be liable pursuant to the statutory provisions in the 
event that the delay in delivery is based on a breech of contract through 
willful or gross negligence on our behalf; a fault attributable to our  
representative or vicarious agent shall be attributed to us. In the event 
that the delay in delivery is not based on a willful breech of contract  
attributable to us, our liability for damages shall be restricted to the 
foreseeable, typical damage incurred.

We shall also be liable pursuant to the statutory provisions in the event 
that the delay in delivery for which we are responsible is based on a  
culpable breech of a major contractual obligation; in this case the  
liability for damages shall, however, be restricted to the foreseeable,  
typical damage incurred.

In other respects we shall also be liable in the event of delay in deliv-
ery for every full week of delay, within the framework of a lump sum  
compensation for damage incurred by delay, amounting to 3% of the  
declared value of goods to be delivered, a maximum, however, amounting 
to not more than 15% of the value of goods.

Additional legal claims and rights of the Purchaser shall remain  
reserved.

§ 4 Passing of risk 

Unless otherwise specified in the confirmation of order, the delivery shall 
be “ex works“.

Transportation packaging and all other packaging subject to the  
packaging order shall not be returnable; with the exception of pallets. 
The Purchaser is committed to dispose of the packaging at his own  
expense.

If so requested by the Purchaser, we shall cover the delivery with a  
transportation insurance; the Purchaser shall bear the costs for this  
insurance.

In the event of the Purchaser asking for the delivered goods to be stored 
by a third party, the Purchaser shall bear the occurring costs in this  
respect, the risk shall be passed to the Purchaser at the latest upon  
delivery of the goods to the third party. Any earlier passing of risk in  
compliance with Clause (1) shall remain unaffected. 

§ 5 Prices and payment conditions

Unless otherwise specified in the order confirmation our prices shall  
apply “ex works“, not including packaging; this will be charged for  
separately.

The statutory value added tax is not included in our prices; it shall be shown 
in the bill separately in the statutory amount on the day of billing.

The deduction of any discount shall require a specific written agreement.

Unless otherwise specified in the order confirmation, the net purchase price 
is payable (without deduction) within 30 days of the date on the invoice. 
Statutory regulations shall apply with respect to consequences resulting 
from delay in payment.

The Purchaser is only entitled to set-off rights in the event that his  
cross-claims are legally binding, uncontested or acknowledged by us. He is 
furthermore entitled to make use of a right of retention providing his cross 
claim is based on the same existing contractual relationship.

§ 6 Warrantee for defects

Claims of the Purchaser arising from defects require that the  
Purchaser correctly meets his obligation to inspect and give notification 
of any defect in accordance with § 377 of the German Commercial Code 
(HGB).

In the event of the item purchased showing a defect, the Purchaser is 
entitled to request subsequent performance in the form of removal of 
the defect or to request the delivery of a new satisfactory item. In the 
event of removal of the fault we shall be obliged to bear all expenses 
for the removal of the fault, especially costs of transportation, traveling  
expenses, work and material costs in as far as these are not increased 
through the item of purchase having been transported to a different place 
than the place of performance.

Should subsequent performance not be achieved, the Purchaser is  
entitled to either withdraw from the contract or to request a reduction.

We shall be liable pursuant to the statutory provisions in the event that 
the Purchaser claims for damages that may be caused by intention-
al or gross negligence, including intentional or gross negligence of our  
representatives or vicarious agents. In the event that we are not accused of 
intentional breech of obligations of the contract, the damage liability shall 
be restricted to the foreseeable, typical damage incurred.

We shall be liable pursuant to the statutory provisions in the event 
that we are culpable for non-observance of a major obligation of the  
contract; in this case the damage liability shall, however, be restricted to the 
foreseeable, typical damage incurred.

In the event of the Purchaser being entitled to claim for replacement of 
the loss and not for performance, our liability shall also be restricted to 
the claims in compliance with the above Clause (3) for replacement of the 
foreseeable, typical damage incurred.

Nothing shall affect the liability for culpable injury to life, the human body 
or health; this also applies to the obligatory liability in compliance with the 
product liability act.

Unless otherwise regulated hereinbefore, liability is excluded.

The limitation period for claims relating to defects is 12 months as from 
the passing of risk. 

Nothing shall affect the limitation period in the event of a delivery  
recourse pursuant to §§ 478, 479 of the German Civil Code (BGB); this 
period is 5 years, calculated from the delivery of the defective item.

§ 7 Overall liability

Liability exceeding the scope specified in § 6 shall be ruled out  
– irrespective of the legal nature of the asserted claim. This applies in 
particular to any such claims for damages as may be based on culpa in 
contrahendo, on any other form of neglect of duty or on claims in tort for 
damage to property pursuant to § 823 of the German Civil Code (BGB).

In the event that our liability for damage is excluded or restricted, this 
shall also apply with respect to the personal damage liability of our  
employees, cooperators, representatives and vicarious agents. 

§ 8 Reservation of title

We reserve the title to the item being delivered up until receipt of all  
payments from the delivery contract. In the event of the Purchaser not 
acting in conformity with the contract, especially with respect to the  
delay of payment, we shall be entitled to take back the delivered goods. 
Our taking back of the delivered goods shall not be seen as with- 
drawal from the contract, unless this is specifically expressed by us 
in writing. The seizure of the delivered goods through us shall always 
be seen as a withdrawal from the contract. After taking back the de-
livered goods we shall be entitled to exploit the goods, the sales from  
exploitation shall be appropriated to the payables of the Purchaser  
– deducting appropriate expenses for the exploitation.

The Purchaser shall be committed to treat the item of delivery with care, he 
is especially committed to provide at his own expense replacement value in-
surance for the item against damage from fire, water and theft. In the event 
that maintenance and inspection work should be necessary, the Purchaser 
must carry out this work in due time at his own expense.

In the event of seizure of the item of delivery or in the event of other 
forms of access through third parties, the Purchaser shall inform us  
immediately in writing in order for us to be able to file a suit pursuant 
to § 771 of the German Code of Civil Procedure (ZPO). In the event of 
the third party not being able to repay us the legal expenses and extra- 
judicial costs of a suit pursuant to § 771 of the German Code of Civil 
Procedure (ZPO), the Purchaser shall be liable for the loss we have  
suffered.

The Purchaser is entitled to sell on the item of delivery in the orderly 
course of business; at this moment, however, he shall assign all claims 
to us in the amount of the final total of the invoice (including value add-
ed tax)  that he accrues from selling the item to his customer or third  
party, and irrespective of whether the item of delivery has been sold on 
without or after further processing.  The Purchaser shall remain entitled to 
collect this sum due, also after assigning of the debt. The foregoing shall 
have no affect on our right to collect the sum due ourselves.
 
We shall commit ourselves, however, not to collect the sum due as 
long as the Purchaser meets his payment obligations from proceeds  
received, does not get into arrears and, in particular, a petition to  
commence insolvency proceedings has not been filed and no  
suspension of payments has occurred. Should this be the case,  
however, we shall be able to demand that the Purchaser shall give  
notice to us on assigned debts and debtors, shall disclose all  
information required for the collection, shall surrender all documents and 
notify the debtors (third parties) on the assignment of debt. 

The processing or shaping of the item of delivery through the  
Purchaser shall always be carried out to our benefit. Should the item 
of delivery be processed together with other items not belonging to us,  
we shall then acquire co-ownership of the new item in the proportion of 
the value of the item of delivery (invoice final total, including value added 
tax) to the other processed items at the time of the processing.  With  
regard to the item resulting from the processing the same shall apply as 
does to the item delivered subject to reservation.

In the event that the item of delivery is combined with other items not  
belonging to us in a non-separable manner, we shall then acquire  
co-ownership to this new item in the proportion of the value of the item 
of delivery (invoice final total including value-added tax) to the other 
combined items at the time of the combination process. In the event 
that the combination be such that the item of the Purchaser shall be  
considered the main item, it shall be considered as agreed that the  
Purchaser shall assign us proportional co-ownership. The Purchas-
er shall keep safe the exclusive ownership or co-ownership resulting 
 therefrom for us.

The Purchaser shall also assign us those claims which arise against a third 
party through the embedding of the item of delivery in a property, as security 
for our claims against him.

We commit ourselves to release the securities due to us upon request 
of the Purchaser in the event of the realizable value of our securities  
exceeding the claims to be secured by more than 10 %; the choice of 
securities to be released shall remain with us.

§ 9 Place of performance – place of jurisdiction

In the event that the Purchaser is a merchant, our place of residence is the 
place of jurisdiction; we shall however also be entitled to file a suit against 
the Purchaser at his place of jurisdiction. Unless otherwise specified in the 
confirmation of order, our place of residence is the place of performance.

Imprint

In the course of technical progress and the adjustment to the requirements of  
our customers, illustrations, compositions, performance data, properties,  
dimensions and weights of products are non-binding and subject to change 
without notice. We are not committed to make corresponding alterations to  
products already delivered. We also reserve the right to remove articles from 
our product range.

All previous catalogs shall become void with the publication of this catalog.  
Specifications of standards are non-binding.
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20PERKEO Distributeur

 Germany 

PERKEO-WERK GMBH+CO.KG  ·  Talweg 5  ·  D-71701 Schwieberdingen
Telefoon: +49 7150-35043-0  ·  Fax: +49 7150-35043-40

perkeo@perkeo-werk.de  ·   www.perkeo-werk.de
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