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KAMPAGNEN

Mouldshop sætter 
fokus på overfladerne 
og tilbyder uhørt lave 

priser på maskiner  
og udstyr fra joke 

Technology



ENESKASONIC ULTRALYDSPOLERING

ENESKAAIR G1000

JOKEFLEX PREMIUM PLUS

ENESKAMICRO EL-SLIBER

joke lancerede i 2019 markedets stærkeste og mest innovative  
maskine til ultralydspolering – den nye ENESKAsonic.

Enheden er 100% MADE IN GERMANY.

• Intuitiv touch-betjening kombineret med drejeknap på højkvalitets 
glasfront.

• Moderne LED-belyst multifunktionsdisplay.
• Boost-funktion for applikationer, der kræver ekstra power.
• Standby-timer, der automatisk slukker ubrugte håndstykker og 

beskytter mod utilsigtet berøring og slitage.
• USB-port med mulighed for tilslutning af ekstraudstyr som  

arbejdsbelysning uden særskilt strømforsyning.

Komplet sæt inklusiv 
kontrolpanel, håndstykke, 
værktøjsholdere og 
skiftenøgler.

KAMPAGNEPRIS

21.99500 

VARENUMMER: JO0012000

Bestil på mouldshop.dk 

Bestil på mouldshop.dk 

Bestil på mouldshop.dk 

Bestil på mouldshop.dk 

Varenr. Variant Kampagnepris DKK
JO0016850 Standard 6.195,00

JO0016850R Rapid-Change 6.295,00

2    OVERFLADE-KAMPAGNEN Priser er kampagnepriser (ex. moms og fragt) og kun gældende i perioden 27. januar 2020 til 30. april 2020

Den vildeste luftsliber på markedet! Med keramiske lejrer mærker 
man ikke, at den løber optil 100.000 omdr./min – og dens unikke 
design forhindrer, at støj og vibrationer generer brugeren.

Luftsliberen kræver ikke olie i luften!

• Optil 100.000 omdr./min
• Ø3 mm spændetang
• 63 W output
• Max 6,3 bar trykluft (uden olie)
• Ø21 x 129 mm håndstykke
• 150 gram

Leveres med 2 meter slange med kobling, Ø3 mm spændetang og 
skifteværktøjer.

KAMPAGNEPRIS

3.99500 

VARENUMMER: JO0751100

joke lancerede i 2017 deres nye el-sliber, ENESKAmicro. Den solide 
konstruktion og de høje omdrejning gør den velegnet til både 
højglanspolering, afgratning og slibning i hånden. Som noget ganske 
unikt kan ENESKAmicro-styringen også tilsluttes med håndstykker fra 
konkurrerende mærker.

Enheden er 100% MADE IN GERMANY.

• 30 % mere effekt end konkurrerende modeller
• Optil 60.000 omdr./min
• Ekstrem høj præcision på rundløb
• Markedets højeste spændekraft i håndstykket
• Lever op til IP54

Komplet sæt inklusiv 
kontrolpanel, motor, 
håndstykke med hurtig-skift 
og værktøjsholder.

KAMPAGNEPRIS

13.59500 

VARENUMMER: JO0011255

SPAR

30%

Når slibning, afgratning eller polering kræver ekstra kraft er den elek-
triske ”hængemotor” et populært valg. Den stærke separate motor 
overfører kraften til håndstykket via den bøjelige aksel.

• 700 W output fra motoren
• Optil 22.000 omdr./min
• 2,2 meter kabel med bøjelig aksel

Komplet sæt inklusiv hængemotor, fodpedal og kabel. Kan fås i 2 
varianter med/uden Rapid-Change til håndstykker.

SPAR

35%

SPAR

45%

SPAR

38%



TUCADUR HÅRDMETALSBELÆGNING MIKROMAT 50 ECO BLÆSEKABINE

ENESKALASER - LASERSVEJSNING

Denne kabine tilhører pro-serien hos joke, hvilket er garanti for den 
ypperste kvalitet til blæsning. Til kabinen tilbydes en række luksuriøse 
valgmuligheder som fx fuldautomatisk rensning af filter, mikroblæse-
enhed og højdejusterbart stel.

• 600 x 450 x 400 mm blæsekammer
• 100 kg lasteevne i kammeret
• LED-belysning

Kabinen leveres med Ø7 mm hærdet 
blæsedyse, sikkerhedskontakt, 
trykregulator med vandseparator 
og fodpedal. Kontakt os for  
nærmere oplysninger om 
øvrigt udstyr.

KAMPAGNEPRIS

44.99500 

VARENUMMER: JO0952400

Med ENESKAlaser har det aldrig været lettere at udføre laser- 
svejsning til perfektion! Ved hjælp af det indbyggede stereo-
mikroskop og den 7” intelligente touchskærm kan du på få 
minutter udføre svejseopgaver til reparation af værktøjsdele eller 
andre metalkomponenter.

• 7” touchskærm i farver
• Leica stereomikroskop med 10 x forstørrelse
• 3-trins LED koldt lys på arbejdsområdet
• Integreret kamera med zoom-funktion.
• Tilslutning til Wi-Fi eller med USB/HDMI

ENESKAlaser kan ydermere vælges med 
det motoriserede svejsebord, der giver 
fuld kontrol over svejsningen ved brug 
af det 3-aksede joystick.

Bestil på mouldshop.dk 

Bestil på mouldshop.dk 

Bestil på mouldshop.dk 

Varenr. Variant Kampagnepris DKK
JO4910750 75 W – åben kabine 125.995,00
JO4910760 75 W – lukket kabine 125.995,00
JO4910800 100 W – åben kabine 144.995,00
JO4910770 100 W – lukket kabine 144.995,00
JO4910501 3-akset bord med joystik 79.995,00

OVERFLADE-KAMPAGNEN    3Priser er kampagnepriser (ex. moms og fragt) og kun gældende i perioden 27. januar 2020 til 30. april 2020

MIKROMAT 600 PRO BLÆSEKABINE

Bestil på mouldshop.dk 

Med tucadur-enheden fra joke Technology kan du ganske nemt selv 
tilføre dine værktøjskomponenter eller maskindele en hårdmetalsbe-
lægning. Belægningen giver bedre slidstyrke på fx stanseværktøjer 
eller kan mindske risikoen for koldsvejsning ved identiske materialer, 
der glider mod hinanden.

• Justérbar lagtykkelse fra 2 – 40 my
• Tilsluttes til 230 V, 50 Hz
• Leveres med 3 x 8 stk. elektroder i tungsten hårdmetal

Komplet sæt inklusiv kontrolpanel, belægningspistol, fodpedal, 
kontaktmagnet samt et sæt med 24 forskellige elektroder i tungsten 
hårdmetal.

SPAR

25%

SPAR

33%

Kabinen tilhører eco-serien og er det prisattraktive valg – udført i  
en professionel kvalitet og et lækkert design. Kabinen er ideel til 
opgaver som rensning og afgratning af emner.

• 500 x 450 x 470 mm blæsekammer
• 50 kg lasteevne i kammeret
• Tilsluttes til 230 V
• Integreret udsugning af støv

Kabinen leveres med Ø7 mm 
hærdet blæsedyse, sikkerheds-
kontakt, trykregulator med 
vandseparator og fodpedal. 
Kontakt os for nærmere 
oplysninger om øvrigt udstyr.

KAMPAGNEPRIS

23.99500 

VARENUMMER: JO0951100-8

KAMPAGNEPRIS

39.99500 

VARENUMMER: JO0700000

SPAR

20%
SPAR

25%



BLUE STONES SLIBESTIFTER

MAGIC-BALL MAGNETPLANER

LED FORSTØRRELSESGLAS SM-100 MIKROSKOP MED KAMERA

POLY-STRIP KASSETTE

LED FORSTØRRELSESLAMPE

Bestil på mouldshop.dk 

Bestil på mouldshop.dk 

Bestil på mouldshop.dk Bestil på mouldshop.dk 

Bestil på mouldshop.dk 

Bestil på mouldshop.dk 

Varenr. Sætbeskrivelse Kampagnepris DKK
JO0542770 20 stk. på Ø3 x 40 mm skaft 249,00
JO0542810 14 stk. på Ø6 x 40 mm skaft 249,00

Varenr. Magnetplan Kampagnepris DKK
JO0200323 Ø80 mm 5.995,00
JO0200324 Ø100 mm 7.195,00
JO0200325 Ø130 mm 8.995,00
JO0200326 Ø160 mm 9.995,00

Varenr. Forstørrelse Kampagnepris DKK
JO0200538 x 10 139,00
JO0200528 x 20 149,00

Varenr. Forstørrelse Kampagnepris DKK
JO0200600-3 SM-100 stereomikroskop 3.195,00
JO0200631-6 HD-Ultra kamera 5.995,00

4    OVERFLADE-KAMPAGNEN

Serien af Blue Stones slibestifter er 
markedets mest populære og alsi-
dige valg. Slibestiften er velegnet 
til langt de fleste materialer som 
legeret og hærdet stål, hærdet 
værktøjsstål og hårdmetal.

Serien fås i adskillige faconer og på 
både Ø3 og Ø6 mm skaft.

Magic-Ball er det ultrafleksible valg, 
når du skal fiksere emner til  
enten polering eller svejsning. 
Med en vægt fra 4 til 17 kg og 
en magnetkraft fra 80 – 100 N/
cm2 giver magnetplanet dig et 
solidt udgangspunkt for at udføre 
opgaven.

Magnetkugle, fikseringsring og 
spændenøgle medfølger.

Leveret i et læderetui får du markedets lækreste øjelup, der med 6 
LED-pærer giver det perfekte ”syn for sagen”. Forstørrelsesglasset er 
ideelt uanset om du skal tjekke dit skærende værktøj eller om du skal 
se den meget lille gravering på et emne.

Forstørrelsesglasset fås 
både med x10 og x20 
forstørrelse.

Til inspektion af emner og overfla-
der er SM-100 stereomikroskopet 
et oplagt valg. Med forstørrelser 
fra x5 til x200 kan du komme helt 
ned i detaljen.

Du kan med fordel kombinere 
mikroskopet med vores HD-ultra 
kamera og dermed nemt gemme 
de forstørrede billeder digitalt 
– eller koble mikroskopet til PC 
eller skærm for mere behagelig 
arbejdsstilling

Vil du have bedre styr på dit slibepapir? 
Sættet indeholder 6 kassetter med 15 mm slibebånd i kornstørrelserne 
150, 180, 240, 320, 400 og 600.

Hver kassette indeholder 25 meter slibebånd. Kan genopfyldes 
individuelt og helt optil korn 1200.

KAMPAGNEPRIS

1.49500 

VARENUMMER: JO0401501

Med 64 indbyggede LED-pærer har den populære forstørrelses-
lampe aldrig givet et bedre lys! Den monteres nemt på bordet eller  
filebænken, hvor den 
fleksible arm rækker over 
86 cm. 

Forstørrelsen er x2.25 og er s
åledes ideel til polering, slibning 
eller blot inspektion ved 
skrivebordet.

KAMPAGNEPRIS

74500 

VARENUMMER: JO0200575

Priser er kampagnepriser (ex. moms og fragt) og kun gældende i perioden 27. januar 2020 til 30. april 2020

SPAR

40%

SPAR

30%

SPAR

35%

SPAR

35%

SPAR

25%

SPAR

35%


