Gereedschappen en materialen
26 Sleutels voor
moeren en
bouten
27

Schroevendraaiers

5

‘Verfblazer’ , om
tthermoplastci
material te vormen

7

8

9

Sanding Belts
Breedte: 4 cm
Lengte 165 cm
Grid: rough,
fine
Schuurbanden
Diameter 70
mm, hoogte
190 mm
- Diameter
55 mm,
hoogte 70
mm
- Grid (for
both):
40/60/80
Vijlen,
halfrond

12 Speed rivets
Lengte: 1,0, 1,5
en 2,0 cm
(dikte maakt
niet uit)
6

Alllei soorten

Schuurbanden

Schuurbanden om trommels
(trommels hebben ze)

To shape the mal before
lamination

Klinknagels van,
koper, aluminium,;
verschillende lengtes,
verschillende diktes,

Rasp Cutters
'M15 (size of
thread)

om leer en klittenband ed aan
prothesen te bevestigen

To cut and shape plastic.
Machine to use it is there

Een Hardo Caravelle machine
18 Drill Bits

Boren, 1-10 mm

19 Allen Key sets

Inbus-sleutels sets

Rolstoelen, krukken en dergelijken
Wheelchairs, all types, all seizes

Rolstoelen in alle soorten en maten

Voor kinderen, voor
volwassenen, maakt niet
uit.

Walking frames en rollators

Crutches

Krukken, zowel onder de arm, als
elleboog

Rubberen doppen voor onder
de krukken

16 en 21 mm

24x1 ,3/8
outer covers 22x1,3/8
outer covers 200x50
outer covers 7x1,3/8
Inner tubes, 24x1,3/8
"
" 22x1,3/8
"
" 200x50
"
" 7x1,3/8

Buitenbanden voor rolstoelen,
verschillende maten

Binnenbanden voor rolstoelen,
verschillende maten

Prothesen en braces
Used limbs

Gebruikte prothesen (benen, armen,
handen, voeten

Brace Parts

(Onderdelen van) braces

Any!

Schoenen en materialen
Shoes for Children
(Liefst halfhoge), sterke
kinderschoenen,
verschillende maten
Sole rubber for shoe
work
Leather
Schoenmakers
gereedschap, messen
ed.

Alle soorten en maten;

zolen rubber voor
schoen-werk
Leer

Light leather for shoe
and brace work

A sewing machine
"Addler"

Naaimachine Adler

Plaster is Paris bandage
used for cast taking

Gips bandage, rollen
10 cm x 2,7 mm
15 cm x 2,7 mm

4A cast cutter: A cast cutter works by cutting
through the extremely thick, hard fabric
Een apparaatje bedoeld om protese materiaal en
gips door te snijden

To stick leather. Oude
machine is versleten,
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