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EWM

Picomig 180 Synergic (090-005546-00502)

Taurus XQ 350 Synergic

• Multiproces-inverterlasapparaat met eenvoudige Synergic-
éénknopsbediening en geïntegreerde draadtoevoeraandrijving

• Processen en functies:
 - MSG-standaardlassen
 - Synergic-kenmerken voor staal, CrNi, aluminium en gevulde draden
 - Elektrode lassen en TIG-Liftarc-lassen
 - Optimaal voor het lassen met zelfbeschermende gevulde draden
 - Traploos regelbare vlamboogdynamiek (smoorspoelwerking)
 - Synergic of handmatige lasmodus
 - 2-takt-/4-takt-bedrijf
 - Intervallassen
 - Instelbare gasvoor- en gasnastroomtijd

Technische gegevens: 

• Geschikt voor elektrode lassen, TIG-lassen en gutsen
• MIG/MAG-inverterlasapparaat met gescheiden 

draadaanvoerapparaat
• Non Synergic-bedrijfsmodus voor handmatige instelling van 

lasparameters
• Synergic-éénknopsbesturing
• Met de innovatieve EWM Synergic-karakteristieken rootArc® XQ, 

forceArc® XQ en superPuls
• Met Synergic-karakteristieken voor MSG-standaardlassen van 

staal/CrNi/aluminium
• Individueel instelbare programma’s per lasopdracht (JOB)
• Drive XQ met zeer precieze, krachtige 4-rollenaandrijving EWM 

eFeed voor stabiele toevoer van alle massieve en gevulde draden
• Instelbare start- en eindkraterfuncties
• Traploos regelbare vlamboogdynamiek (smoorspoelwerking)
• Aansluitmogelijkheid voor afstandsbediening en functietoorts
• Optioneel te koppelen via geïntegreerde of externe gateway met de 

ewm Xnet-software
• PC-interface voor software PC300 XQ
•	 Gratis	WPQR-pakket	voor	EN	1090-certificering	tot	EXC2	en	van	

het lassen van ongelegeerde staalsoorten tot S355

Technische gegevens: 

Lasstroom 5 A – 180 A
Instelduur @ 40 °C 180 A (25%) – 120 A (60%) – 

100 A (100%)
Nullastspanning 80 V
Netspanning 1 x 230 V 50/60 Hz

Lasstroom 5 A – 350 A
Instelduur @ 40 °C 350 A (100%)
Nullastspanning 82 V
Netspanning 3 x 400 V 50/60 Hz

Aanbevolen stroomgroep 8 kVA
Draadtoevoer 1 m/min – 15 m/min

Spoel D200
Isolatie IP23
Afmetingen 559x276x340 mm

Aanbevolen stroomgroep 18.8 kVA
Koelvat 8 l – 3.5 bar

Koelcapaciteit 1.5 kW
Isolatie IP23
Afmetingen 1150x678x972 mm

Volledig lasklaar (inclusief 4 m toorts, 
massakabel, gasontspanner en 5 kg lasdraad): 

Volledig lasklaar (inclusief draadstuwer, tussenpakket van 
1,8m, ontspanner, 4 m toorts, massakabel en 15 kg lasdraad):

€ 1745,00

€ 6208,91 

SCAN-INFO

SCAN-INFO
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LASHELMEN

Lashelm Speedglas 100
Kenmerken:

• Reserveonderdeel voor wanneer de originele helm moet worden vervangen en u 

nog	steeds	uw	hoofdbescherming	en	lasfilter	kunt	gebruiken

• Variabele donkere kleur 8-12 (100-V)

• Het meest aanbevolen voor MMA, MIG/MAG en TIG (>20A) lassen en slijpen

•	 Eenvoudige	vergroting.	De	houder	voor	leesglas	zit	ingebouwd	in	het	lasfilter,	

waardoor lensinstallatie makkelijker en veiliger verloopt.

• Vertragingsfunctie voor het instellen van openingstijd donker-licht

• Drie gevoeligheidsniveaus

Kenmerken:

•  Het grote (104x170 mm) heldere vizier is gebogen, met een uitstekende zicht naar 

boven, beneden en rondom

•  Voor meer controle over uw comfort stelt het innovatieve G5-01 helmsysteem u 

in staat de luchtstroom op uw gezicht, vizier of ergens daartussenin te richten

•  Stel uw helm opnieuw in met behulp van onze vele extra accessoires om 

de juiste bedekking voor uw hoofd, nek en schouders te hebben

•		Met	het	juiste	type	filter	beschermt	het	

Adflo	ademhalingssysteem	u	op	effectieve	

wijze tegen zowel deeltjes als gassen - 

allemaal in één systeem

•		Het	slanke	profiel	en	ergonomische	

ontwerp maakt het nog lichter en 

gemakkelijker om in krappe ruimten te werken

•		3M™	Speedglas™	Heavy	Duty	Lashelm	G5-01	met	lasfilter	G5-01VC,	met	3M™	Adflo™	

Motoraangedreven ademhalingssysteem voor grote hoogten en draagtas

Lashelm Speedglas G5-01 met Adflo motoraangedreven 
ademhalingssysteem, met lasfilter G5-01VC (610030) + (617800)

Ontvang een exclusieve inruilkorting van 8% op uw NIEUWE speedglas laskap!

PROMO 1

Vroeger: € 225,78

NU: € 158,04

SC
A

N
-IN

FO

SC
A

N
-IN

FO

75 12 20

75 22 20

75 25 20

75 24 20

75 17 20

75 16 20

€ 1107,09

PROMO 2

Uw oude lashelm is geld waard! Lever uw oude lashelm bij ons in en geniet van 8% 

korting op een nieuwe speedglas lashelm.

Volgende speedglas lashelmen maken deel uit van de actie:

617800	 3M	Speedglas	G-01	met	3M	Adflo,	
zonder	lasfilter

611100	 3M	Speedglas	G-01,	zonder	lasfilter
610020	 3M	Speedglas	Lasfilter	G-01TW
610030	 3M	Speedglas	Lasfilter	G5-01VC

501826 3M Speedglas Lashelm 9100, met 
zijruitjes	en	filterset	9100XXi

401385 3M Speedglas 
Lashelm 9002NC, 
zonder	lasfilter

621120 3M Speedglas 
Lashelm G-02 met 
gebogen	lasfilter,	
hoofdband, 
reinigingsdoek en tas

500026	 3M	Speedglas	Lasfilter	9100	XXi
562800 3M Speedglas Lashelm 9100 Air, 

zonder	lasfilter
837730	 3M	Adflo	motoraangedreven	

ademhalingssysteem, standaard 
batteriuj

837731	 3M	Adflo	Motoraangedreven	
ademhalingssysteem, heavy 
duty batterij

NIEUW!

NIEUW!
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Vlamvertragende kledij

Vlamvertragende Polo
(POTFR2-SGR)
Kenmerken:
• Buitenkant stof voor 

60% versterkt met 
vlamvertragende 
middelen

• 100% katoen
• Binnenkant stof 40% 

viscose

Vlamvertragende Singlet
(SGLFR2-SGR)

Kenmerken:
• Buitenkant stof voor 

60% versterkt met 
vlamvertragende 

middelen
• 100% katoen

• Binnenkant stof 40% 
viscose

Vlamvertragende Sweater
(SWTHFR2-SGR)

Kenmerken:
• Buitenkant stof voor 

60% versterkt met 
vlamvertragende 

middelen
• 100% katoen

• Binnenkant stof 40% 
viscose

Vlamvertragende 
Sweater met rits 
(SWTFR2-SGR)
Kenmerken:
• Buitenkant stof voor 

60% versterkt met 
vlamvertragende 
middelen

• 100% katoen
• Binnenkant stof 40% 

viscose

KLEDIJ

€ 25,47 

€ 14,94

€ 39,00 

€ 45,40
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Kenmerken:
• PH-neutraal
• Oplosmiddelvrij
• Met natuurlijke korrel
• Terugvettend op de huid

Verwijdert alle zware vervuilingen zoals olie, vet, 
smeer, bitumen, roet, cement, metaal, etc.

Veiligheids-laslaars Jalas halfhoog  
(JALAS1848K)

Beschrijving:
• VOORKOMT RISICO OP
 Teenletsel, spijkerdoordringing, antistatisch
• PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING
 Buiten, binnen, gebruik het hele jaar door, warme 

oppervlakten, omgevingen met risico op doordringing 
van de buitenzool

• PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN
 Metal fabrication
• PRIMAIRE GEBRUIKSGEBIEDEN
 Hete werkzaamheden, mijnbouw, 

plaatmetaalwerkzaamheden, lassen

Verkrijgbaar in maten 36 tot 48

Veiligheids-laslaars Jalas hoog   
(JALAS1868)

Beschrijving:
• VOORKOMT RISICO OP
 Teenletsel, spijkerdoordringing, antistatisch
• PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING
 Buiten, binnen, gebruik het hele jaar door, 

warme oppervlakten, omgevingen met risico op 
doordringing van de buitenzool, zware omgevingen

• PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN
 Metal fabrication
• PRIMAIRE GEBRUIKSGEBIEDEN
 Hete werkzaamheden, mijnbouw, 

plaatmetaalwerkzaamheden, lassen

Verkrijgbaar in maten 35 tot 50

VEILIGHEID & HYGIËNE

€ 135,39 € 144,05 

Handreiniger (STARTPAKKET)

Lasschoenen

€ 60,00
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KOFFERS / STEEKSLEUTELS

Koffers GT line

Steeksleutels WERA

Lege koffer Interne afmetingen Prijs
1 New Mega Wheels PTS 153x345x185mm 4101040 € 343,30
2 New Mega Wheels PSS 145x345x185mm 4101041 € 349,90
3 Rock Turtle 350 PTS 470x390x320mm 4101139 € 418,10
4 Rock Turtle 350 PSS 470x390x320mm 4101140 € 458,90
5 Revo PTS 453x332x190mm 4101134 € 136,40
6 Atomik Wheels 215 PTS 465x352x215mm 4101116 € 279,02
7 Atomik Wheels 215 PSS 465x352x215mm 1401117 € 289,17
8 PSS Compact Bag 230x110x320mm 1401118 € 53,49
9 BCF 136 520x200x180mm 41D00012 € 113,99

Omschrijving Prijs

6004	Joker	4	set	in	1	Zelfinstellende	
steeksleutelset

05020110001 € 171,95

6004	Joker	L	Zelfinstellende	steeksleutel 05020103001 € 52,96

6004	Joker	M	Zelfinstellende	steeksleutel 05020103001 € 43,75

6004	Joker	S	Zelfinstellende	steeksleutel 05020100001 € 37,68

6004	Joker	XL	Zelfinstellende	steeksleutel 05020104001 € 58,96

6004	Joker	XS	Zelfinstellende	steeksleutel 05020099001 € 33,57

6004	Joker	XXL	Zelfinstellende	steeksleutel 05020102001 € 67,23

1

2

3

6

4

7

9

L

XXL

Set

5
8

VIDEO
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Borenset HSS-G DIN338 1 – 13 mm x 0.5 mm  
(25235)

• Geschikt voor alle Aluminium-Magnesium legeringen met een hardheid 
kleiner < 180 HB / 600 N/mm²

• Geschikt voor gietijzer met een hardheid < 300 HB / 1000 N/mm²
• Geschikt voor constructiestaal met een hardheid < 250 HB / 850 N/mm²

3D-lijnlaser met drie 360° lasercirkels, klem- en wandhouder CrossGrip 
Pro, vervangbare Lithium-Ion accu. Incl. VarioStand L 330 cm, L-BOXX.
• Zelfnivelleerbereik 3°
• Nauwkeurigheid ± 0,2 mm/m
• 1 x horizontale 360° lasercirkel
• 2 x verticale 360° lasercirkel, 90° laserhoek
• Loodfunctie door het laserkruisen

max. 74 mm

Borenset HSS-E 5% Co DIN338 1 – 13 mm x 0.5 mm  
(18370)

• Geschikt voor titanium legeringen
• Geschikt voor ferritisch en martensitisch roestvrij staal met een 

hardheid < 320 HB / 850 N/mm²

Borenset HSS-E 5% Co DIN338 Multi Inox 1 – 13 mm x 0.5 mm  
(34199)

• Geschikt voor RVS
• Tophoek 135° - spiraal 40°
• Opname met 3 vlakke kanten voor beter grip in boorkop

Alle afzonderlijke boren ook te verkrijgen:

BORENSETS / LIJNLASER

Borensets

Laserliner X3-Laser Pro set 1 (036.800-1)

€ 164,70 

€ 100,84 

€ 61,70 

Ø 1 mm  >
Ø 10 mm

Ø 10.2 mm >
Ø 13 mm

Ø 13 mm >
Ø 25 mm

Verpakkingsaantal 10 5 1

HSS X X X
Co X X

€ 704,00

€ 519,00

+ VarioStand L 
330cm statief+ L-BOXX

More power

Alle afzonderlijke boren ook te verkrijgen
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TYROLIT 

Kwaliteitsgereedschappen voor de hoogste eisen en maximaal rendement. 
Uitstekende en constante prestaties, universeel gebruik en probleemloze 
kernverwijdering. Gesegmenteerde boor vanaf Ø 47 mm met TGD®-
technologie en een nieuwe segmenthoogte van 11,3 mm. Lasergelaste 
segmenten tot Ø 250 mm voor optimale veiligheid.

Diamantboorsets:

De BASIC*-doorslijpschijf voor inox kan worden gebruikt voor het slijpen 
van	plaatmateriaal,	profielen,	buizen,	staven	met	kleinere	diameters	en	
voor massief materiaal. 

De doorslijpschijven met een dikte van 1,0 mm zijn vooral geschikt voor 
snel en comfortabel snijden, zonder braamvorming.

Artikelnummer: 34431953

Tyrolit CDL Natboren

Tyrolit doorslijpschijf

€ 70,00 

€ 0,70 

€ 369,00 € 559,00 € 659,00 € 769,00

per schijf

per verpakking
van 100
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HK Airpress compressoren hebben een 40% - 60% 
belastingsprofiel!	Dit	maakt	ze	zeer	geschikt	voor	garages	en	
kleine industriële bedrijven. Daarbovenop hebben ze ook nog 
de volgende voordelen:

• Langzaam draaiende industriële pompen, 100% 
geproduceerd binnen de EU.

• Metalen riembeschermers
•	 Efficiënte	koeling	van	de	pomp	door	groot	vliegwiel	en	

koelribben
• Groot carter
• 3 jaar garantie

Elettro plasmasnijders met inverter - technologie zijn 
gekenmerkt door hun compacte grootte, laag gewicht, 
gebruiksvriendelijkheid en optimale snijkwaliteit. Ze maken 
geen gebruik van een hoogfrequente start, waardoor ze 
perfect te gebruiken zijn in de buurt van computers, medische 
toestellen, meetapparatuur en alle andere elektronische 
apparatuur die gevoelig is aan storing. Ze zijn ook geschikt 
om te gebruiken op een werfgenerator en kunnen uitgerust 
worden met een CNC – interface. Hun grootste voordelen 
zijn:

• Pilot Arc voor het snijden van gecoate en geschilderde 
metalen

• Automatisch herstarten voor het snijden van netten en 
roosters

• Thin-Cut technology voor hoogkwaliteit snijden met 
minder slak

• LCD display met synergische interface
• Microprocessor gecontroleerde snijparameters en functies

ELETTRO / AIRPRESS 

Elettro plasmasnijders met Airpress compressoren:
een niet te kloppen combinatie!

+

+

Plasma 77 HK 425-50 PRO

P00473 360533

€ 2310,00 € 674,90
Maximum dikte:

30 mm

10 bar – 280 l/min 

– 50 l

4,7 bar – 190l/min Optie filter:
€ 144,92

450120A-M

Plasma 1050 HK 625-90 PRO

P00457 360669

€ 3150,00 € 791,35 
Maximum dikte: 50 

mm

10 bar – 380 l/min 

– 90 l

5,7 – 5,8 bar – 250 

l/min

Optie filter:
€ 210,61
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MILWAUKEE

M18 FUEL ½ COMPACTE SLAGMOERSLEUTEL MET 
FRICTIERING M18 FIW2F12-502X (4933478444)

+ Gratis batterij M18B5

M18 FUEL ½ SLAGMOERSLEUTEL MET FRICTIERING
M18 FMTIW2F12-502X (4933478450)

+ Gratis batterij M18B5

Omschrijving/Kenmerken: 
• Vermogensrendement onder belasting - uitstekend koppel van 

339 Nm
• Extreem compact ontwerp - totale lengte van slechts 124 mm 

voor toegang tot krappe ruimtes
• De 4-Mode DRIVE CONTROL stelt de gebruiker in staat 

om over te schakelen naar vier verschillende snelheids- en 
koppelinstellingen om de veelzijdigheid van de toepassing te 
maximaliseren

• De regelaar voor het verwijderen van bouten levert een volledig 
koppel en verlaagt vervolgens het toerental zodra de bout is 
losgedraaid om te voorkomen dat de bout valt

• De automatische uitschakeling is niet meer dan 34 Nm koppel 
voor handvaste bevestigingstoepassingen om te strak aanhalen 
te voorkomen

• Tri-LED’s leveren hoogwaardige verlichting om de zichtbaarheid 
van de werkruimte te vergroten

• 1/2” vierkante opname met frictiering
• Riemclip

Omschrijving/Kenmerken: 
• De meest veelzijdige draadloze slagmoersleutel in de 

MILWAUKEE® reeks met een toonaangevend vermogen van 
881 Nm losbreekkoppel en 745 Nm bevestigingskoppel

•	 Ongelooflijk	compact	ontwerp	voor	dit	prestatieniveau,	meet	
een totale lengte van slechts 152 mm, ideaal voor toepassingen 
in krappe ruimtes

• Met de 4-modus DRIVE CONTROL kan de gebruiker binnen vier 
verschillende snelheids- en koppelinstellingen schakelen om de 
veelzijdigheid van de applicatie te benutten

• De regelaar voor het verwijderen van bouten levert een volledig 
koppel en verlaagt vervolgens het toerental zodra de bout is 
losgedraaid om te voorkomen dat de bout valt

• De automatische uitschakeling is niet meer dan 34 Nm koppel 
voor handvaste bevestigingstoepassingen om te strak aanhalen 
te voorkomen

• Tri-LED’s leveren hoogwaardige verlichting om de zichtbaarheid 
van de werkruimte te vergroten

• 1/2” vierkante opname met frictiering
• Riemclip

Pakket: machine,
3 batterijen & lader!

+gratis
batterij

+gratis
batterij

€ 476,91

€ 485,91 
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ZINGA

ZINGA filmverzinkingssysteem
Elk jaar kost corrosie miljarden aan de industrie. Corrosie 
zorgt niet enkel voor een vervallen uitzicht, meer en erger 
nog, het resulteert in structurele instabiliteit en brengt de 
veiligheid in gevaar. Het kan het productieproces verstoren 
en dus gevolgen hebben voor de rentabiliteit.

Het Filmverzinkingssysteem ZINGA is een ééncomponente 
coating	met	96%	zink	in	de	droge	film,	die	kathodische	

bescherming biedt aan ferro-metalen. ZINGA kan 
gebruikt worden als uniek systeem als alternatief voor 
thermische galvanisatie of metallisatie, als primer in een 
duplexsysteem (actief + passief) of als herlaadsysteem voor 
thermische galvanisatie, metallisatie of gezinganiseerde 
oppervlakken. ZINGA kan aangebracht worden met de 
borstel, rol of spuitpistool, op een zuiver en ruw substraat 
in verschillende atmosferische omstandigheden.

Beschikbaar in:
•  Spray 500 ml: € 13,44 (ZZSP-K500ML-AA)
•  Pot 1 kg: € 17,64 (ZZIN-P1KG-AA)
•  Pot 2 kg: € 35,28 (ZZIN-P2KG-AA)
•  Pot 5 kg: € 77,95 (ZZIN-P5KG-AA)

ZINGALU is een ééncomponente hoogperformante 
organische coating, rijk aan zink en te gebruiken als uniek 
systeem. ZINGALU heeft 90% ultrapuur zink (ASTM D520 
type	III)	en	4%	aluminiumschilfers	in	de	droge	film,	wat	een	
langdurige kathodische bescherming aan ferro-metalen 
biedt.
De aluminiumschilfers zorgen voor een 
barrièrebescherming en een glanzende eindkleur, 

waardoor het overeenkomt met de kleur van 
gegalvanizeerde oppervlakken. Dat maakt van ZINGALU 
een ideaal product voor het herstellen en retoucheren van 
beschadigde of oude thermisch verzinkte, gezinganiseerde 
of andere verzinkte structuren. Het kan aangebracht 
worden met de borstel, de rol of het spuitpistool op een 
zuiver en ruw substraat in verschillende atmosferische 
omstandigheden.

Beschikbaar in:
•  Spray 500 ml: € 13,44 (ZZAS-K500ML-AA)
•  Pot 1 kg: € 17,64 (ZZALU-P1KG-AA)
•  Pot 2 kg: € 35,28 (ZZALU-P2KG-AA)
•  Pot 5 kg: € 77,95 (ZZALU-P5KG-AA)
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WATERPASSEN

Waterpas 783 ELECTROFIX (603.106-130)

Waterpas speciaal voor de droogbouw 773 DRYWALL LEVEL 
(773G-90)

Waterpas voor de installateur 108 INSTALLATION LEVEL  
(603.105-70)

Kenmerken: 
• Markeringen geplaatst van elkaar voor de exacte plaatsing van stopcontacten
• 2 stootvaste acrylglas-bloklibellen:
 - 1 verticale acrylglas-bloklibel
 - 1 horizontale libel met gradiënt markering tot 2%
• Meetnauwkeurigheid in normale positie: < 0,5 mm/m
•	 Sterk	aluminium	rechthoekig	buis	profile
• Schokdempende eindkappen

Kenmerken: 
• 2 stootvaste acrylglas-bloklibellen:
 - 1 verticale acrylglas-bloklibel met Plumb Site® Dual-View™ libel-functie
 - 1 horizontale libel met gradiënt markering tot 2%
• Meetnauwkeurigheid in normale positie: < 0,5 mm/m
• Voor uitlijnen van metal stud
• Metal stud uitsparingen ingelegd met Rare-Earth magneten voor snel en 

eenvoudig plaatsen
• Gefreesd oppervlak
• Schokdempende, stootvaste eindkappen
• Magnetisch gefreesd oppervlak –  

trekkracht per magneet: 3 kg

Kenmerken: 
• 3 stoot- en breukvaste acrylglas-bloklibellen:
 - 1 verticale acrylglas-bloklibel met Plumb Site® Dual-View™    

   libel-functie
 - 1 horizontale libel met gradiënt markering tot 2%
• Meetnauwkeurigheid in normale positie: < 0,5 mm/m
•	 Versterkt	aluminium	buisprofiel
•	 5	markeringspunten	in	het	waterpas	profiel	op	standaard	afstanden	

voor het plaatsen van gootstenen, kranen en waterleidingen:
 - 280 mm voor het monteren van gootsteen
 - 150 mm voor het monteren van kranen
 - 75 mm voor het monteren van waterleidingen 

   onder de gootsteen
• Schokdempende, rubberen eindkappen
• Rubberen antislip-stoppers voor een 

goede grip op verticale oppervlakken

0,5 mm/m

1,8 mm

1,8 mm

Aluminium
610 g

Aluminium
460 g

€ 36,17

€ 47,00

€ 38,33  

0,5 mm/m

0,5 mm/m

%

AW Tech bvba
Meensesteenweg 637 - 8800 Roeselare
info@awtech.be
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Bezoek www.awtech.be
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& nieuwigheden Herstelling?
Ga snel naar www.awtech.be/nl/repair


