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Artikelnr. M12 HJ

Verwarmde jas voor 
mannen. Verkrijgbaar 
in M tot XXL.
Meer info >

Artikelnr. M12 HJ LADIES

Verwarmde jas voor 
vrouwen .
Meer info >

Artikelnr. M12 HBWP

Body warmer voor mannen.
Meer info >

Artikelnr. M12 HBWP

Body warmer voor vrouwen.
Meer info >

Artikelnr. M12 HH

Verwarmde sweater 
voor mannen.
Meer info >

Artikelnr. M12 HJP LADIES

Verwarmde jas voor 

vrouwen.
Meer info >

Mannen Vrouwen

Video >

MilWAukee
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MilWAukee

Powerpack M18FPP2A2-502P 
Artikelnr. 4933 4711 45
Leveringsomvang:
• 1 x M18 FPD2 - M18 FUEL™
 slagboormachine
• 1 x M18 FID2 - M18 FUEL™ ¼” Hex 
 slagschroevendraaier
• 2 x M18 B5 accu’s
• 1 x M12-18fc lader
• 1 x packout
• 1 x 32 pcs shw compact 
 cassette

Accu bladblazer M18 FBL/0 versie 
Artikelnr. 4933 4598 25

• Ergonomisch design verwijdert onzuiverheden en vuil 
op nauwe plekken

• Tot 12,74 m³/min luchtvolume bij 193 km/u om rommel 
en vuil te verwijderen

• Variabele snelheidhendel zorgt voor ultieme controle 
over het gereedschap

• Vergrendelbare schakelaar
• Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® 

M18™ accu’s

PROMOPRiJS
€ 494,91

€ 163,90

€ 769,8
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Speedglas 9100 Artikelnr.: 50 18 25

Speedglas 9100FX Artikelnr.: 54 18 15

Speedglas G5-01 Artikelnr.: 7100185854   

• Mogelijkheid om in elke kleur vast te zetten, bijvoorbeeld in lichtstand 3 voor 
slijpwerk

• Vertragingsfunctie voor verzetten openingstijd donker-licht
• Gevoeligheid van het lasboogdetectiesysteem kan worden ingesteld voor 

ongeëvenaarde betrouwbaarheid
• Comfortstand voor hechtlassen zorgt voor minder belasting van de ogen tijdens 

langdurig hechtlassen

• Het grote (17 x 10 cm) transparante beschermingsvizier is 
gebogen voor meer zicht opzij

• Zijruitjes (tint 5-filters) geven ook een groter gezichtsveld bij 
het lassen

• 100% compatibel met onze topserie Speedglas Serie 9100 
filters. Variabele tint 5, 8, 9-13

• Uitgeademde lucht wordt naar buiten geleid via 
uitlaatopeningen aan de zijkant 
Vermindert de kans op een mistig lasfilter

De G5-01 in een notendop:
Bescherming tegen straling, vonken en spatten, met een 
lashelm met ruime bedekking die eveneens uitgebreide 
bedekkingsopties biedt.
Bekijk uw werk met 3M™ Speedglas™ Natural Colour 
Technology – nu beschikbaar met variabele kleuroptie in de 
donkerstand.
Efficiënte ademhalingsbescherming met de hoogste 
veiligheidsklasse voor motoraangedreven systemen (TH3).
Lever niet in op draagcomfort. Personaliseer het 
draagcomfort van uw helm met verschillende accessoires. 
Met het nieuwe verdeelsysteem past u
de luchtstroom aan op uw voorkeuren.

Prijs op
aanvraag

Prijs op
aanvraag

Prijs op
aanvraag

SPeeDGlAS

Meer info >

Versaflo M-107 Vizier met Adflo Artikelnr.: 84 77 20 
Moderne, goed uitgebalanceerde hoofdkap. Het comfortabele 
vizierdesign combineert een uitstekend zijwaarts en benedenwaarts 
gezichtsveld met goede optische helderheid.

Volledig aanpasbare bevestiging voorzien van textielbanden voor 
optimale pasvorm en gewichtsverdeling. Met behulp van een 
deflector kunnen gebruikers de luchtstroom in de hoofdkap zelf 
richten voor meer controle en comfort.

Gecoate vizieren zorgen voor chemische bestendigheid en 
krasvastheid. Gehoorkappen, peel-off’s en banden worden als 
accessoires meegeleverd. Met het juiste type filter biedt de Adflo 
motorunit effectieve bescherming tegen zowel deeltjes als gassen - 
allemaal via een enkel systeem.

ideaal voor 
slijpen

Prijs op
aanvraag
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Tetrix 200
Algemene informatie:
• Gasgekoeld TIG-DC-inverterlasapparaat
• Via toortsknop oproepbare verminderde tweede stroom
• Instelbare gasvoorstroom/gasnastroom
• Elektrode lassen
• Ideaal voor grondnaadlassen
• Betrouwbaar neergaand en opgaand verticaal lassen
• Netaansluiting 230 V/16 A
• Hoge netspanningstoleranties +15 %/-40 % en daarmee onbeperkte generatorcompatibiliteit
• Overspanningsbeveiliging: Geen beschadiging van het apparaat door accidentele aansluiting 

op 400 V-netspanning

Picomig 180
Algemene informatie:
• Optimaal voor het lassen met zelfbeschermende gevulde draden
• Elektrode lassen
• Intervallassen
• Instelbare gasvoorstroom/gasnastroom
• Sterke, bouwplaatsbestendige behuizing
• 4-rollenaandrijving. Uitgerust voor 0,8 mm + 1,0 mm staaldraden
• Draadspoeldiameter tot 200 mm/D200
• Netaansluiting 230 V/16 A
• Hoge netspanningstoleranties +15 %/-40 % en daarmee onbeperkte generatorcompatibiliteit
• Overspanningsbeveiliging: Geen beschadiging van het apparaat door accidentele 

aansluiting op 400 V-netspanning

EWM TITAN XQ 400 AC PULS 
DECOMPACT
Met het AC- lasproces van de nieuwe Titan XQ 400 AC-puls wordt MIG-
aluminiumlassen nog eenvoudiger in zowel handmatige als geautomatiseerde 
sectoren. Schone lasnaden zonder resten van rook op dunne platen.
Met de acArc-puls XQ switcht de polariteit tussen positief (puls) en negatief in 
het proces. Waarbij de warmte van het materiaal naar het lasverbruiksartikel 
verschuift. Als zodanig worden luchtspleten effectief overbrugd en de uitstoot van 
lasrook verminderd.

Video eWM 
Tetrix 200 >

Video eWM 
Picomig 180 >

Meer info in 
de brochure >

Netspanning (toleranties) 1 x 115V (-15 % - + 15 %) 1 x 230 V (-40 % - + 15 %)
Netzekering (traag) 1 x 25 A  1 w 16 A
Nullastspanning 90 V
Instelbereik lasstroom 5 A - 150 A 5 A - 200 A
Inschakelduur 40°C - 200 A - 25 %

150 A - 35 % -
120 A - 60 % 150 A - 60 %

100 A - 100 % 140 A - 100 %
cos 0.99
Rendement 86 %
Afmetingen lxbxh in mm 475 x 180 x 295
Gewicht 11.5 kg

Netspanning (toleranties) 1 x 230 V (-40 % - + 15 %)
Netzekering (traag) 1 x 16 A
Nullastspanning 80 V
Instelbereik lasstroom 5 A - 150 A
Inschakelduur 40°C 180 A / 25 %

120 A / 60 %
100 A / 100 %

cos 0.99
Rendement 86 %
Afmetingen lxbxh in mm 685 x 280 x 360
Gewicht 15.5 kg
Spoeldiameter 200 mm

eWM lASAPPARATen
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niTTy GRiTTy

Inox Mark

Clinox Eco energy

Het elektrochemische markeersysteem is een systeem dat bij uitstek geschikt is voor grote industriële productievolumes, 
aangezien het veel goedkoper is dan laser- of zeefdruksystemen; bovendien zijn elektrochemische markeringen, in tegenstelling 
tot zeefdrukken, permanent en wordt hierbij, anders dan bij laser, het roestvast stalen oppervlak niet beschadigd. Ook heeft 
het als extra voordeel dat het op heel veel oppervlakken kan worden gebruikt: roestvast, verzinkt, chroom- en koolstofstaal, 
aluminium, messing, verchroomd plastic, koper en titanium.

Artikelnr. 10300005

Clinox, de door Nitty-Gritty geproduceerde 
machinelijn voor reiniging van lasnaden, is 
de meest volledige en geavanceerde reeks 
reinigingsmachines van lasnaden die momenteel 
wereldwijd verkrijgbaar is.
In één doorgang voeren alle Clinox 
reinigingsmachines van lasnaden zowel 
het beitsen (d.w.z. het verwijderen van het 
ijzeroxide met de karakteristieke blauw-
bronsbruine kleur, waardoor het staal er weer 
mooi uitziet en corrosie ervan wordt vermeden) 
als het passiveren (d.w.z. het herstellen van de 
laag chroomoxide die het roestvaste staal tegen 
corrosie beschermt) uit. Dit garandeert het 
beste resultaat en voorkomt tijdverlies.

Artikelnr. ECO230NGIT.B

Video
inox Mark >

Video
Clinox eco >
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STifTlASSen en hiJSbAnDen

Nomark 66 Stiftlasmachine
Dankzij de condensator-ontlaad technologie kunnen stiften van Ø3 tot Ø8 
mm gelast worden in een fractie van een seconde. Dit zonder vervorming en 
verkleuring op de achterkant. Door gebruik te maken van invertertechnologie 
in plaats van zware transformatoren weegt deze  50% minder dan andere 
toestellen.
Technische info:
• Lasbare materialen: Staal, RVS, Koper
• Duty cycle: 30 stiften / min
• Vermogen: 1320 W
• Afmetingen: 195 x 265 x 400 mm
• Gewicht: 12 kg

Artikelnr. Nomark 66

Video 
nomark 66 >

Hijsbanden 
1 tot 3 ton voor het heffen, ondersteunen en verplaatsen van diverse 
lasten.
Kenmerken:
• Hijsband met 2 versterkte lussen, deze dragen direct in het hijsoog 

(type D-sluiting, niet meegeleverd)
• 100 % polyester. Is bestand tegen water, zouten, zuren, oliën, vetten en alcohol
• Veiligheidsfactor 7:1
• CE conform machinerichtlijn (89/392/EEG), aanvulling (93/68/EFG) en NEN-EN 

1492-2 + A1
• Op bestelling ook beschikbaar tot 10 ton, 10 meter

Order nr. Lengte Breedte Gewicht Prijs

757575200 1 m 30 mm 1000 kg € 4,50

757575202 2 m 30 mm 1000 kg € 7,20

757575204 3 m 30 mm 1000 kg € 10,00

757575205 4 m 30 mm 1000 kg € 13,50
757575221 2 m 60 mm 2000 kg € 14,50
757575219 1 m 60 mm 2000 kg € 8,40

757575223 3 m 60 mm 2000 kg € 19,90

757575225 5 m 60 mm 2000 kg € 30,90

757575224 4 m 60 mm 2000 kg € 24,90

757575231 2 m 90 mm 3000 kg € 21,90

757575234 4 m 90 mm 3000 kg € 37,90

757575233 3 m 90 mm 3000 kg € 29,90

757575235 5 m 90 mm 3000 kg € 46,90
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lASbeSCheRMinG

Vlam vertragende jacket HD 520 gr./m2

Jacket, HD 520 gr./m2 FR cotton met leder 

Monnikskap Bandana

Verkrijgbaar in M – L – XL – XXL

• Hoog draagcomfort en flexibiliteit
• Heavy duty 520 gr./m² vlamvertragend katoen
• Mogelijkheid om een Lava Brown™ of Golden Brown™ 

schort aan de jas te bevestigen d.m.v. de knopen
• 5 wasbeurten op 60° C

Verkrijgbaar in L – M – XL – XXL

• Hoog draagcomfort en flexibiliteit
• Heavy duty 520 gr./m² vlamvertragend katoen met 

zwarte split rundlederen versterking
• Mouwen met dubbele sluiting

Brandvertragende 
katoenlassenshoed biedt 
een zeer goede bescherming 
tegen vonken tijdens las- en 
slijpwerkzaamheden. De 
producten kunnen soms 
worden gewassen zonder hun 
eigenschappen te veranderen.

• One size fits all
• Vaak gebruik in combinatie 

met een helm
• Hoog draagcomfort en 

flexibiliteit
• Met geïntegreerde 

zweetband aan de voorzijde 
van de Doo-Rag

• 305 gr./m² vlamvertragend 
katoen

M ↕ 76 cm 96 cm

L ↕ 81 cm 104 cm

XL ↕ 86 cm 112 cm

XXL ↕ 91 cm 120 cm

XXXL ↕ 96 cm 128 cm

M ↕ 76 cm 96 cm

L ↕ 81 cm 104 cm

XL ↕ 86 cm 112 cm

XXL ↕ 91 cm 120 cm

XXXL ↕ 96 cm 128 cm

7
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TekA

8

Rookafzuigingen
Stof en rook verontreinigen bij veel werkprocessen de lucht. Zij zijn slecht voor de gezondheid van de medewerkers, 
schadelijk voor het milieu en benadelen de productiviteit. Daarom werken wij samen met TEKA, de deskundige 
voor schone lucht op de werkplek, voor rookafzuigingen op maat te voorzien. Dit kan gaan van een enkele tafel tot 
volledige productiehallen!

eigen
installatie
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TyROliT

Tyrolit PREMIUM*** 
• Bewerken van staal en hoogwaardig roestvrij staal
• Voorkomt corrosievorming, putcorrosie en metaalmoeheid 

door slijpen
• Hogere productiviteit
• Lagere afvalproductie en milieuvriendelijker

Artikelnr. 773269

Bij aankoop per 100 stuks betaal je nu maar
€ 157 in plaats van € 262.

Bij aankoop per 300 stuks krijg je een Milwaukee 
AG800 slijpschijf ter waarde van € 89,90 gratis erbij.

Kenmerken Milwaukee AG800 slijpschijf:
• Krachtige 800 Watt motor voor verschillende toepassingen en met een gewicht van slechts 2,0 kg voor 

comfortabel werken gedurende langere perioden achtereen
• Compact en slank ontwerp van slechts 194 mm voor comfortabel werken
• Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval
• Zachte aanloop voor gemakkelijk starten
• Robuuste stalen tandwielen voor een lange levensduur
• Beschermde luchtinlaten voor verbeterde koeling
• Platte metalen kop voor uitstekend zicht op het werkoppervlak, 

optimale slijpdiepte en gemakkelijk werken op moeilijk 
toegankelijke plaatsen

100 stuks: € 157

300 stuks: GRATiS Milwaukee AG800 slijpschijf

9
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lASeRlineR
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LRM Gi7 Pro

ActiveFinder XP

CenterScanner Plus

Artikelnr.: 080838A

• Groene lasertechnologie 
• Optellen en aftrekken van lengten, oppervlakken en volumes 
• Min./Max.-continumeting 
• Digitale libel
•  Kalibratie van de tilt-sensor
•  360° neigingssensor voor de bepaling van de horizontale en 

verticale afstand 
• Geheugen voor 50 meetwaarden 
• Hoge meetnauwkeurigheid tot 50 m: ± 2 mm

Artikelnr.: 083013A

• Lokaliseert elektrische spanningen in kabels, 
stopcontacten, armaturen en zekeringen

• Volg kabels onder spanning
• Vindt onderbrekingen in kabels
• Hoge gevoeligheid voor diepe kabels (zoom)
• Geïntegreerde zaklamp
• Stevige, waterdichte behuizing

Artikelnr.: 075300A

• Bestaat uit een zender en een ontvanger of 
eenvoudig boorkanalen uit te lijnen tot een 
muurdikte van 150 cm

• Ingebouwde display toont de nodige 
boordiepte

• Zender heeft ingebouwde metaal– en 
spanningsdetectie om veiliger te kunnen 
boren

€ 109,29

€ 28,42

€ 508,57
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Artikelnr.: 7930030301

• Boren in staal tot 25 mm
• Opname morse konus MK3
• 12 snelheden
• Gegarandeerde rondloopnauwkeurigheid beter dan 0,02 mm gemeten in de 

boorspindel
• Precies bewerkte werktafel met T-gleuven in diagonaalpatroon met koelrand, van 

-45° tot +45° zwenkbaar en 360° draaibaar rond de kolom

Technische gegevens:
• Spanning: 1x230 V
• Vermogen: 750 W
• Boordiameter: Ø 25
• Toerental: 200 – 2440 min-1 (12)
• Gewicht: 85 kg
• Afmetingen (l x b x h) 670 x 355 x 1640 mm

inclusief Optimum bMS120 boorklem en
set complete spanbouten M10 voor T-gleuf 12 mm.

WeRkPlAATS

11

Kolomboormachine set 

Dubbele slijpmachine Optigrind
Artikelnr.: 713101510

• Twee slijpstenen, korrel 36 en 80
• Onderhoudsvrije motoren
• Voorzien van nullastspanning
• Lage voltage start (wit) en stop (zwart)
Technische gegevens:
• Spanning: 1x230 V
• Slijpsteenafmetingen (Ø x b x Ø as): 175 x 25 x 32 mm
• Toerental: 2850 min-1
• Vermogen: 450 W
• Gewicht: 14 kg
• Afmetingen (l x b x h): 456 x 220 x 291 mm

€ 922,9

PROMOPRiJS
€ 879

€ 182
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elekTRiSCh
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25 m
€ 100

40 m
€ 138,84 

€ 818,37 

Scheidingstransformator

Kabelhaspels

Artikelnr.: 104397

• Spanning: 1x230 V
• Vermogen: 2,2 kVA
• Aansluitsnoer:  5 m HO7RN-F 2x1 mm² met 

aangegoten stekker
• Uitgang: stopcontact 3P 230V CEF 12h

Artikelnr.: lengte 25 m : IE12525  
 lengte 40 m: IE12540

• Kabel: 3GX2,5 mm²
• 3 stopcontacten 3P
• Met vastzetschroef
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bORen

Machinetappen 

Kernboren

In slechts 1 beweging de perfecte schroefdraad!
Troeven:
• Metrische schroefdraad
• Kwaliteit HSS-G hardheid HV 750
• DIN 371B en vanaf M12 DIN 376B
• Vorm B voor doorlopende gaten 5 gangen 
• Tophoek 60°
• Smering vereist voor optimale prestaties
• Verpakt in een hoogwaardige kunststof doos
• Artikelnummer: 713051057

• Weldon aansluiting 19.05 mm
• Multicut geometrisch geslepen
• Hoog kwaliteitstaal
• 3 keer vlugger boren dan met gewone boren
• Voorkom voorboren
• Werken aan hogere snijsnelheden
Beschikbaar in 25 of 50 mm snijdiepte, vanaf Ø 12 mm tot Ø 65 mm
Ook beschikbaar in sets:

Set 1:
• Een besparing van 15%!
• 6 kernboren 12-14-16-18-20-22 mm
• Pilootpin CPK25 - 6,34/5,3x77 mm 
• In een hoogwaardige kunststof doos
• Artikelnummer: 790302500

Set 2:
• Een besparing van 20%!
• 29 kernboren Ø12 mm tot Ø40 mm
• 4 pilootpinnen CPK25 - 6,34/5,3x77 

mm
• In hoogwaardige, stevige kunststof-

fen koffer met inleg schuimrubber 
voor bescherming met inleg

• Artikelnummer: 790302504

€ 40,90

€ 99,50

€ 649,00

€ 649

Artikelnr. 713860350

• Vermogen: 1,1 kW @ 230 V
• Maximum Ø 35 mm
• Maximum diepte 50 mm
• Weldon 19 mm opname
• 330 tpm

Magneetboormachine

€ 539.00

€ 79.00
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STAhlWille

€ 65,00

€ 199,00

€ 820,00

Grote stoffen tas met een bodem van ABS. Heeft een robuuste draagbeugel 
met een comfortabele greep en een afneembare schouderriem. De tas is 
afsluitbaar met een stoffen klep. Heeft 28 vakken en banden aan binnen- 
en buitenkant.

Afmetingen: (b)465x(h)350x(d)220 mm

Zonder gereedschap

Tas +  gereedschap

Verrijdbare koffer uit ABS-kunststof met uitschuifbare greep. Heeft 2 
gereedschapsbladen en een bodembak met schoten. Verstevigd met een 
aluminium frame en heeft 2 kantelsloten. Bevat een 54-delige set VDE-
gereedschap:
• 4 enkele steeksleutels VDE (1, 13, 17 

en 19 mm)
• 3/8” VDE ratelsleutel
• 8 doppen VDE 3/8” (8, 10, 11, 12, 13, 

14, 17 en 19 mm)
• 2 verlengstukken VDE (7,5 cm en 15 

cm)
• Combitang VDE 180 mm
• Zijsnijtang VDE 160 mm
• Radiotang VDE 200 mm
• Waterpomptang VDE 240 mm
• Draadstriptang VDE 160 mm
• Kabelmes recht VDE
• Draadschaar VDE
• 6 sleufschroevendraaiers VDE

• 3 kruiskopschroevendraaiers VDE
• 3 PZ schroevendraaiers VDE
• Spanningszoeker
• 9 lange inbussleutels (1,5 – 10 mm)
• Rolbandmaat 3 m
• Nylonhamer 32 mm
• Messing draadborstel
• 3 beitels
• Centerpunt
• 2 doorslagen
• Vierkante priem

Afmetingen:
(b)460x(h)160x(d)310 mm

Kan uitgerust worden met een 27-delige set gereedschap (13219/1)
• 9 steekringsleutels (9 – 22 mm) in roltas
• 3 sleufschroevendraaiers, 3.5x75 , 5.5x125 en 6.5x150
• 2 kruiskopschroevendraaiers, PH1 en PH2
• 9 lange inbussleutels kogelkop, 1.5 – 10 mm
• Zijsnijtang 160 mm
• Waterpomptang 240 mm
• Rolbandmaat 3m
• Bankhamer 3K 300g

Gereedschapstas (13219)

VDE Gereedschapskoffer Mobile (13209VDE/1)



Een herstelling nodig?
Ga snel naar www.awtech.be/nl/repair

Bezoek www.awtech.be
voor de laatste promo’s & nieuwigheden

Reparatie
alle lastoestellen

Reparatie
alle lastoortsen

Niet herstelbaar
= niet betalen

Herstellingen gebeuren door onze
eigen in-huis technieker
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AW Tech bvba
Verbrandhofstraat 209 - 8800 Roeselare
051-24 64 10

info@awtech.be
www.awtech.be   
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