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NIEUWE
LOCATIE

Ontdek ons recentste
UITGEBREIDE gamma ...

Voor de situering
zie cover achteraan

Titan

Dé

tools

PLASMA

voor dé

pro

EWM
Pico 160

Artikelnummer: 30701008.SET
• Inverterlasapparaat, DC
• Erg licht, slechts 4,7 kg - behuizing uit
aluminium en stootbestendig kunststof
• Draagbaar, schouderbanden
• Elektrodelassen en TIG-Liftarc-lassen
• Spatwaterbestending IP23
• Arcforce, hotstart, antistick
• 3,5 m primaire kabel met 16A geaarde
stekker
• Overspanningsbeveiliging: Geen
beschadiging van het apparaat door
accidentele aansluiting op 400
V-netspanning

Technische gegevens:
Netspanning: 1 x 230V
Netzekering: 1 x 16A traag
Nullastspanning: 105V
Instelbereik lasstroom 10A – 150A (160A TIG)
Inschakelduur 40°C: 150A / 35%
120A / 60%
100A / 100%
Cos ϕ: 0,99
Rendement: 83 %
Afmetingen lxbxh in mm: 370 x 129 x 236
Gewicht: 4,7 kg

€ 647

Met gratis
koffer

Prijs excl. BTW

Titan XQ 350 puls compact

2

Artikelnummer: 09000560800000

•

• MIG/MAG inverter lastoestel, puls, met geïntegreerde draadstuwer
• Perfecte MIG/MAG lasnaden, zelfs met lange kabels, dankzij
gepatenteerde Rapid Current Control technology (RCC)
• Synergische bediening
• Met innovatieve EWM Synergic karakteristieken rootArc® XQ/
rootArc® puls XQ, coldArc® XQ, coldArc® puls XQ, forceArc® XQ/
forceArc® puls XQ, wiredArc XQ/wiredArc puls XQ, pulse, superPuls
en Positionweld
• Met Synergische karakteriestieken voor het lassen met
massieve draad of pulslassen voor staal/CrNi/Aluminium
• Lasparameters kunnen ook manueel ingesteld worden,
zonder synergische werking
• Geschikt voor elektrodelassen, TIG en gutsen
• 16 individueel configureerbare programma’s per lasjob
• Instelbare start- en stopfuncties
• Oneindig aanpasbare boogkarakteristieken (choke effect)
• Krachtige, hoogprecisie EWM eFeed 4-wiel draadstuwer om

•
•
•
•
•
•
•

betrouwbaar alle massieve en gevulde draden
te voeden
Geschikt voor bediening met
afstandsbediening en PM function torch
Simpele, gereedschapsvrije omschakeling van
laspolariteit
Aardingsfout detectie
Optionele verbinding met de EWM Xnet
software via geïntegreerde of externe
gateway
PC interface voor PC300 XQ software
Uitstekende toortskoeling, wat resulteert in kostenbesparing op
slijtonderdelen
Centrifugale pomp en 8 l koeltank
GRATIS WPQR pakket voor certificering tot en met EXC2 volgens
EN1090 en voor het lassen van ongelegeerd staal tot en met S355

€ 8699

Volledig lasklaar (met ontspanner,
toorts en massakabel)

Prijs excl. BTW
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MILWAUKEE
Slagboormachine M18 FPD2

De Milwaukee M18 FPD2 wordt geleverd in koffer, met 2
M18 5.0Ah batterijen en 1 M18 Fast Charger.
•
•
•
•
•

Hoger vermogensefficiëntie onder belasting
Max. koppel van 135 Nm
Lengte van slechts 175 mm voor gebruik in krappe ruimtes
Geavanceerde heavy duty boorkop met verbeterde bitgrip
Koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor zware
toepassingen onder belasting

Technische gegevens:
Onbelast toerental (omw/min): 0 - 550/
0 – 2000
Max. boorhoudercapaciteit (mm): 13
Max. boren hout/staal/metselwerk (mm):
89/ 16/ 16
Max. slagfrequentie (per min): 0 - 32,000
Max. koppel (Nm): 135

GRATIS
ACTIE: Bij aankoop van een
Milwaukee M18 FPD2-502X
Slagschroevendraaier M18 FID2
• max. koppel van 226 Nm
• Snellere aandrijving - tot en met 3600 omw/min en
4300 slagen/min
• Extreem compact design - tool meet een totale lengte
van slechts 117 mm voor gebruik in krappe ruimtes
Technische gegevens:
Onbelast toerental (omw/min): 1900/2800/3600/0-3600
Slagfrequentie (per min) 1200/3400/4300/0-4300
Machine opname: ¼″ Hex
Max. koppel (Nm): 119/176/226/0-226

M18FPD2-502X

+ gratis M18FID2-0

€ 469,90
Prijs excl. BTW

Haakse slijper M18 CAG
• RAPIDSTOP™ snelstop in minder dan 2 seconden en biedt de
beste beveiliging voor de gebruiker
• Niet-vergrendelbare veiligheidspeddelschakelaar met linelockout functie ter voorkoming van automatisch starten
• Smalste handgreep op de markt
met peddelschakelaar

OF

M18FPD2-502X

+ gratis M18CAG125X-0X

€ 469,90
Prijs excl. BTW
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RIDGID
Normale prijs:
€ 109,48

De rechte pijptangen van RIDGID zijn voorzien van een stevige,
gietijzeren behuizing en een I-profielhandgreep met beweeglijke
gesmede haakse bek, met zelfreinigende draad, vervangbare
haakse en hielbek.
De heavyduty-pijptangen voldoen aan de specificaties GGGW65IE, Type II, Klasse A.

PROMO:
€ 85,39

RIDGID 24 pijptang-recht (80 mm - 3”)
Normale prijs: € 59,82

PROMO: € 46,66
Prijs excl. BTW

Artikelnummer 31030
Eigenschappen:
Gewicht

Type

Pijpcapaciteit

Pijpcapaciteit duim

4,4 kg

24

80 mm

3”

Normale prijs:
€ 47,58

RIDGID 14 PIJPTANG ALUM.-RAPIDGRIP (50 MM - 2”)

Artikelnummer 12693
• Snelle éénhandige bediening
• Veerbelast bekontwerp
• Stevige grip op werkstuk
Eigenschappen:
Type

Pijpcapaciteit

Pijpcapaciteit duim

0,9 kg

14

50 mm

2”

Normale prijs:
€ 232,2

PROMO:
€ 181,12
Prijzen excl. BTW

PROMO:
€ 37,11

RIDGID 14 pijptang-recht (50 mm - 2”)

Prijs excl. BTW

Artikelnummer 31020
Eigenschappen:

Gewicht

RIDGID
camera’s

4

• Aluminium uitvoering, 35 % lichter dan
heavy-duty model
• Cap: 50 mm

Prijs excl. BTW

Gewicht

Type

Pijpcapaciteit

Pijpcapaciteit duim

1,6 kg

14

50 mm

2”

Micro CA-150 inspectiecamera

Artikelnummer 36848
Eigenschappen:
• Kleuren-lcd van 3,5” (90 mm) (resolutie: 320
x 240)
• 4 ledlampjes met instelbare helderheid
• Bereik van kabel: 90 cm (uit te breiden tot 9
m met optionele verlengstukken)
• Meegeleverde accessoires: spiegel,
haak en magneet, in
een voorgevormde
koffer

Micro CA-25
digitale inspectiecamera

Normale prijs:
€ 100,08

PROMO:
€ 78,06

Artikelnummer 40043
Eigenschappen:
• Kleuren-lcd van 2,7” (resolutie: 320 x 240)
• Camerakop: diameter 17 mm, behuizing
van aluminium
• 4 LED’s met instelbare helderheid
• Bereik van kabel: 120 cm (4’),
niet verlengbaar
• Accessoires: spiegel, haak en
magneet

Prijs excl. BTW
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RIDGID
RIDGID Pro toolbox

Eigenschappen:
• Heavy-duty-ontwerp voor professioneel
gebruik
• Gemaakt van stootvaste kunststof
• Water- en stofdicht voor bescherming van de
uitrusting
• Metalen handgreep aan de zijkant voor het
vastmaken van de ene box aan de andere
• Metalen vergrendelingen
• Metalen stop voorkomt dat het deksel valt
• 3 handgrepen, 2 aan de zijkant en 1 centrale

Pro Tool Top Organizer

• 6 verwijderbare bakken en 2 tussenschotten

Pro Medium Tool Box

• Uitneembare gereedschapsbak

Ridgid Bankschroef Superior 140
Artikelnummer 10815
Eigenschappen:
• Volledig smeedstalen constructie 3 keer sterker dan gietijzer
• Geharde en gekartelde bekken voor maximale duurzaamheid
• Groot gehard aambeeldvlak
• Bewerkte en geharde glijvlakken
• Uitneembare stalen spindelmoer
€ 246,73
• Maatverdeling
Prijs excl. BTW

Pro Mobile Tool Trolley

• Verwijderbaar deksel
• Geïntegreerde gereedschapshouder
voor vaak gebruikte
handgereedschappen
• Centraal vergrendelingssysteem
• Stevige, rubberen wielen
• Telescopische metalen hendel

+
+

Pro Tool Top Organizer
Pro Medium Tool Box
Pro Mobile Tool Trolley
Normale prijs: € 240

PROMO: € 201
Prijs excl. BTW
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METAFLUX
Metaflux rust safe spray
Artikelnummer 70-37
Eigenschappen:
• Corrosiebescherming voor
metaaloppervlakken
• Uitstekende hechting, ook op roest
• Overschilderbaar met alle verven
en lakken
• Snel droog, stofdroog na 10
minuten aan 20 °C (volgens dikte)
• Goede weerstand tegen zuren en
detergenten
• Goede U.V. stabiliteit
• Bestand tegen waterinfiltratie

Metaflux remreiniger

Artikelnummer 79-01
Eigenschappen:
• Hoog metaalgehalte
• Overlasbaar
• Snel droog
• 360° uitspuitbaar
• Conform ISO EN 1461
Verkrijgbaar in spuitbus van 400 ml

Artikelnummer 79.02
Eigenschappen:
• Voor het reinigen en ontvetten
van schijf-en trommelremmen
• Verwijdert snel olie en vet van
alle metalen oppervlakken
• Werkt snel en doeltreffend
dankzij zeer krachtige straal
• Grote inhoud van 750 ml

Normale prijs: € 16,92

Normale prijs: € 9,71

Normale prijs: € 7,9

PROMO: € 12,18

PROMO: € 6,99

PROMO: € 5,69

Prijs excl. BTW

Prijs excl. BTW

Prijs excl. BTW

Metaflux citrusreiniger
Artikelnummer 75-17
Eigenschappen:
• Reinigingsproduct op basis van natuurlijke
actieve stoffen
• Om vlug te reinigen en te ontvetten
• Snelle droging van het behandelde oppervlak
• Temperatuurbereik van -30 °C tot +70 °C
• Neutrale pH (pH=7)
• Aangename geur

Normale prijs: € 10,52

PROMO: € 7,57
Prijs excl. BTW

6

Metaflux porta combi zink spray

Metaflux lastest-set

Artikelnummer 70-98
Eigenschappen:
Scheuren en defecten in de oppervlakte van werkstukken en
onderdelen kunnen de sterkte van het werkstuk of onderdeel
gevaarlijk beïnvloeden.
De metaflux lastest - set werd door verschillende neutrale instanties
getest en beantwoord aan hun voorwaarden voor goedkeuring.
• Al de sprays zijn vrij van corrosieve bestanddelen
70-9801 Lastest ontvetter

€ 8,04

PROMO: €

70-9802 Lastest Kleurcontrast € 15,51
70-9803 Lastest Ontwikkelaar

€ 12,52

5,79

PROMO: €

11,89

PROMO: €

9,01

Prijzen excl. BTW
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METAFLUX
Combi-Kit
Artikelnummer 75704537

Zink Spray

Universeel gas
Universeel gaspatroon met
vloeibaar gas te gebruiken met
alle propaan/butaan apparaten
conform de norm EN 417.
Voor het solderen, ontdooien,
verbranden van onkruid,
verwarmen of ontsteken.

Soldeerapparaat met
piezo ontsteking

Reinigingsdoeken
Vochtige reinigingsdoekjes voor
snelle en efficiënte reiniging
van de handen. Ook voor
het reinigen van materiaal
en onderdelen, verwijdert
eenvoudig vet, smeer, olie, enz.
Aangename geur. 2 verschillende
zijden: 1 ruwe en 1 zachte.

Zinkcoating voor een
betrouwbare bescherming
van alle zuivere metalen
oppervlakken. Voor het
bijwerken van beschadigde
galvanisatie.

Roest safe spray
Corrosiebescherming voor alle
metalen en verroeste oppervlakken.
Isoleert de roest en stopt zijn
vooruitgang. Overlakbaar.
Uitstekende hechting ook op roest.
Zoutsproeitest getest 600 uur.
kleur: rood.
Eigenschappen: zie vorige pag.

Normale prijs kit: € 102,98

PROMO: € 74,15
Prijs excl. BTW
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GCE
X11

X501

• De teflon dichtingsringen voor perfecte sluiting zijn eenvoudig te vervangen
• De snelbindmoer zorgt voor snelle wissel tussen lasmondstukken en
snijmondstukken
• Het nieuwe ontwerp van de kleppen en hendel zijn zeer eenvoudig te bedienen
• Kan zowel gebruikt worden voor acetyleen als propaan

• Hoge gebruiksveiligheid voor zowel
acetyleen als propaan
• De nieuwe kleppen zijn zodanig
gemonteerd voor zeer eenvoudige
vlamcontrole
• De snijhendel is speciaal
ontworpen voor maximale
controle voor alle toepassingen
• Hoog debiet

Artikelnummer: 2000144

Artikelnummer: 1900136

Inclusief slangenpakket en ontspanners
Set bestaat uit:
• X11 handvat
• Snelbindmoer
• Snijhandvat 90° met hendel
• 3 snijmondstukken HA 411 (2-4)
• 6 lasmondstukken (80-1000l/h)
• Sleutel
• Kuisnaalden in koffer
• 2 terugslagkleppen

Inclusief slangenpakket
en ontspanners
Normale prijs: € 457,00

PROMO: € 411,3
Prijs excl. BTW

Normale prijs: € 396,00

PROMO: € 356,4
Prijs excl. BTW

Antispat

Artikelnummer: 14.008.332

Productvideo:

Siliconevrije, milieuvriendelijke spuitbus die gebruikt wordt
om lasspatten niet te laten kleven aan het mondstuk en
werkstuk. Lasafwerking is gereduceerd tot een minimum!
Normale prijs: € 4,03

PROMO: € 2,42
Prijs excl. BTW
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AP TIGNOLOGY
Neutrix draagbare wolframelektrodeslijper

Artikelnummer 10200002

Ultima-TIG


Neutrix is een draagbare handslijper
dat voldoet aan alle eisen om
veilig en milieuvriendelijk
wolframelektrodes te slijpen.
Dankzij zijn ingebouwde
stoffilter, is de gebruiker te
allen tijde beschermd van
schadelijke stofdeeltjes.

Ultima-TIG is de milieuvriendelijke
natte slijper voor wolframelektrodes.
Dankzij zijn unieke constructie wordt er
minder materiaal verspilt, wat spaart
op de dure wolframelektrodes en
slijptijd. Dankzij het natte slijpen en
de verwijderbare afvalcontainer, is
de gebruiker beschermd van alle
toxische stofdeeltjes.

Specificaties:
• Electrode diameter: Ø 0,8 – 4 mm
• Minimum lengte 19 mm standaard, kan verkort worden tot
15 mm met speciale klemmen
• Hoeken: 7,5° - 90° slijphoek > 15° tot 180° elektrodehoek
• Spanning: 220V-50/60Hz
• Vermogen: 850 W
• Motorsnelheid: 22 000 – 28 000 rpm
• Slijpsnelheid: 28 - 50 m/s
Normale prijs: € 750

Specificaties:
• Electrode diameter: Ø 0,8 – 4 mm
• Minimum lengte 15 mm standaard, kan verkort worden tot
8 mm met speciale klemmen
• Hoeken: 7,5° - 90° slijphoek > 15° tot 180° elektrodehoek
• Spanning: 220V-50/60Hz
• Vermogen: 280 W
• Motorsnelheid: 8500 rpm
• Slijpsnelheid: 44 m/s
Normale prijs: € 2288

Productvideo :

Artikelnummer 88897022

PROMO: € 585

PROMO: € 1430

Prijs excl. BTW

Prijs excl. BTW
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LASERLINER
Laserliner multifinder Pro Universele Detector
hout/metaal/koper/ijzer
Artikelnummer 080.966A

Laserliner centerscanner plus


Professionele boorgeleider voor
de veilige bepaling van de in- en
uitgangspunten bij wand- en
plafondboringen.

Meerdere geïntegreerde sensoren maken
de MultiFinder Pro tot een detector voor
verschillende toepassingen.
Eigenschappen:
• Lokalisatiediepte (max.): 100 mm
• Geschikt voor: Hout, levende draden,
ferrometaal, non-ferrometaal
• Lokalisatiediepte (hout): 40 mm
• Lokalisatiediepte (ferrometalen): 100 mm
• Lokalisatiediepte (non-ferrometalen): 50 mm
• Type waarschuwing: Akoestisch, Visueel

Normale prijs: € 499
Normale prijs: € 69

PROMO: € 58,65

Artikelnummer 075.300A

PROMO: € 419,16
Prijs excl. BTW

Eigenschappen:
• Systeem van zender en ontvanger
zorgt voor een eenvoudige uitlijning
van het boorkanaal tot een wanddikte
van 150 cm
• Exacte lokalisatie van de in- en
uitgangsposities dankzij goed
zichtbare ledindicatoren en
akoestische signalen
• Goed toegankelijke
markeringsfuncties in zender en
ontvanger voor de uitlijning van het
midden
• Bepaling van de vereiste boordiepte
tot 200 cm met de geïntegreerde LCD-weergave
• Zender TX met geïntegreerde metaal- en
spanningsdetectie tot 150 cm ter vermijding van
verkeerde boringen
• Optische en akoestische waarschuwing bij de
herkenning van vreemde voorwerpen

Prijs excl. BTW

10

info@awtech.be | www.awtech.be | +32 (0)51 24 64 10 | Prijzen excl. BTW.

LASERLINER
Laserliner compactplane-laser 3D set 300 cm

Artikelnummer 036.291A

Laserliner Cubus 310 S set


De roterende laser Cubus 110 S kan gebruikt worden voor: 360 graden metingen
binnen- en buitenshuis, meetwerkzaamheden, preciesiewerk.

Driedimensionele laser met magnetische
klem- en wandhouder. Het apparaat
kan alléén of in combinatie met de
magnetische klem- en wandhouder
zowel horizontaal als verticaal worden
gebruikt.
Eigenschappen:
• Duidelijk zichtbare laser met 3
extreem lichte 360° laserlijnen
• De Laserliner heeft een eenvoudige
loodfunctie met behulp van laser cross
• Out-Of -Level: optische signalen
zorgen ervoor dat het wordt
weergegeven wanneer het apparaat
zich buiten het nivelleerbereik bevindt

Normale prijs: € 399

Artikelnummer 052.210-1

€ 599

PROMO: € 351
Prijs excl. BTW

•
•
•
•
•

Set:
• 1x Tas (voor laser)
• 1x Tas (voor statief)
• 1x Set batterijen
• 1x Compact statief, 300cm

Eigenschappen:
• Robuuste waterdichte behuizing
• Sensor Automatic: volautomatische uitlijning via elektronische positioneringsmotoren bestuurd door temperatuurstabiele
sensoren
• ADS-kanteling: automatische uitschakeling door ADS (anti-driftsysteem)
wanneer er een externe storing is
• De extra referentiebalk maakt het eenvoudiger om scheidingswanden te loodsen
en uit te lijnen
• De SensoLite 110 heeft een LC-display aan de
voorzijde. Sterke houdmagneten laten het toe om aan
ferromagnetische voorwerpen te worden bevestigd.
Hellingen kunnen worden ingesteld
Alle functies van de rotatielaser kunnen worden bediend met de afstandsbediening tot 40 m
Plug-on standaard en muurbeugel met 5/8“ schroefdraad voor verticaal gebruik
Transportvergrendeling: een speciaal motorslot beschermt de unit tijdens het transport
Geïntegreerd veilig bedieningsconcept

Set: koffer, wandhouder, universele houder, laserontvanger
(Sensolite 100), afstandsbediening, accu, netvoeding lader
Productvideo :

Normale prijs: € 599

PROMO: € 527,12
Prijs excl. BTW
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WERA
WERA BELT A 1 Zyklop doppen set, met
vasthoudfunctie, met ¼”-aandrijving

Belt A 3 TORX® HF Zyklop-bitdoppen set
TORX®, met vasthoudfunctie, ¼”-aandrijving

10-delig; robuuste stoffen riem,
inclusief karabijnhaak voor bevestiging
aan riemlussen of tassen. Voorzien
van vliesrug en klittenband voor
eenvoudige bevestiging.

9-delig; robuuste stoffen riem,
inclusief karabijnhaak voor bevestiging
aan riemlussen of tassen. Voorzien
van vliesrug en klittenband voor
eenvoudige bevestiging.

Artikelnummer 05003880001

Normale prijs: € 56,26

Normale prijs: € 69,70

PROMO: € 47,26

PROMO: € 58,5

Prijs excl. BTW

Prijs excl. BTW

WERA Belt A 2 Zyklop binnenzeskant Bitdoppen
set, met vasthoudfunctie, met ¼”-aandrijving
Artikelnummer 05003881001

8-delig; robuuste stoffen riem,
inclusief karabijnhaak voor bevestiging
aan riemlussen of tassen. Voorzien
van vliesrug en klittenband voor
eenvoudige bevestiging.
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Artikelnummer 05003882001

Kraftform Micro Big Pack 1 Microschroevendraaierset
Artikelnummer 05134000001

25-delige
Kraftform Micro
schroevendraaierset in
robuust en compact roletui.
Gereedschappen met
wegrolbescherming en draaibare
kap voor snel in- en uitschroeven.
Normale prijs: € 73,89

Normale prijs: € 108,06

PROMO: € 62,07

PROMO: € 90,77

Prijs excl. BTW

Prijs excl. BTW
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PICA
Pica Master-Set
 Artikelnummer 55020

Pica-Ink Deep Hole Marker

Artikelnummer: 150/46 (zwart), 150/41 (blauw), 150/40 (rood)

Normale prijs: € 44,2

PROMO: € 37,13

Prijs excl.
BTW

Handige etui met alle nodige stiften voor het markeren op
rubber (nat en droog), tegels en keramiek, glas, plastiek, hout,
staal, steen en roestvrij staal.
Deze set bevat:
• 1 x Pica-Dry Longlife Automatic
• 1 x Pica-Dry hervulling grafiet
• 1 x Pica-Dry hervulling water – resistant, blauw, wit, groen
• 1 x Pica-Ink diep-gat stift, zwart
• 1 x Pica Classic instant-wit pen

Pica Welding Crayon

Artikelnummer 571-10

Ideaal voor perfecte markeringen om te lassen.
Zeer temperatuurresistent: tot 2000 °C.
Afmetingen: 10x10x100 mm

Normale prijs: € 0,4

PROMO: € 0,34
Prijs excl. BTW

• Ideaal voor moeilijk te bereiken posities
• Werkt op de meeste droge oppervlaktes, waaronder tegels en
keramiek, glas, plastiek, hout en staal
• Permanent alcohol-gebaseerde inkt, verwijderbaar met alcohol of
andere solventen
• Uitschuifbare punt van roestvrij staal, tot 3 keer meer
markeercapaciteit dankzij het gebruik van de volledige 7 mm van
de punt in plaats van 2 mm
• Handige dop, ontworpen voor gebruik met 1 hand
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Normale prijs
per artikel:
€ 5,83

PROMO:
€ 4,9
Prijs excl. BTW
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SCANGRIP
NOVA 10K 

Artikelnummer 03.5444

Extreem krachtige werflamp
van 10 000 lumen, die
draadloos te bedienen is.
Dankzij zijn IP67 en IK07 rating,
is deze lamp uitermate geschikt
voor de zwaarste en vuilste
omgevingen op een werf, zowel
binnen als buiten. Dankzij
de draadloze bediening kan
de lichtintensiteit eenvoudig
ingesteld worden op 1 van de
5 niveaus, ook wanneer de
lamp op een moeilijk bereikbare
plaats staat.

TRIPOD 

Artikelnummer 03.5401

Geïntroduceerd in een nieuw en modern
ontwerp, integreert de nieuwe MAG 3 de
werklicht- en flitslichtfunctionaliteit in één. De
drie sterke ingebouwde magnetische houders
en de twee intrekbare ophanghaken maken
volledige flexibiliteit mogelijk - efficiënt voor alle
werkplaatsactiviteiten. Bovendien maakt de
flexibiliteit van de lamp een kanteling
tot 180 graden mogelijk.
Inclusief USB-kabel en
oplader!

Artikelnummer 03.5431

Normale prijs:
€ 99,9

PROMO:
€ 83,92
Prijs excl. BTW

Normale prijs: € 59,9

PROMO: € 50,32

Normale prijs:
€ 249,9
Prijs excl. BTW

De standaard kan gebruikt
worden in combinatie met
elke SCANGRIP werflamp.
Uitschuifbaar tot 3 m, de
driepoot biedt volledige
flexibiliteit om het licht te
laten invallen vanuit de juiste
hoogte en hoek. Gemaakt
uit gepoederlakt staal en een
aangelast montagepunt, kan
deze zowel binnen en buiten
gebruikt worden. Plooit ineen
tot een compacte vorm van
slechts 6 kg.
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PROMO:
€ 209,92

MAG 3 

Prijs excl. BTW

SLIM



Dankzij het ultradunne ontwerp (Ø 9 mm) kan
deze lamp gebruikt worden voor inspectie in
de meest ontoegankelijke en
smalle omgevingen.
Ontworpen
met een 100%
plooibaar lichaam,
wanneer deze
volledig ontplooid
is, kan ze gebruikt
worden als een normale werklamp. Volledig
geplooid, past ze in gelijk welke broekzak.
Heeft een lichtsterkte van 500 lumen, met 2
intensiteitsniveaus.

Artikelnummer 2902084

Normale prijs: € 74,9

PROMO: € 62,92
Prijs excl. BTW
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BOREN
Geslepen borenset 25-delig

Artikelnummer 18807

Geslepen borenset 170-delig


HSS geslepen boren met een hoek van 130°
DIN 338 Type N - Ø1-13 mm X 0,5

HSS geslepen boren met een hoek van 135°
DIN 338 Type N
Ø1-10 mm X 0,5
170 stuks: Van 1 tot 8 mm 10 stuks per diameter, van 8,5 tot en met
10 mm 5 stuks per diameter

Geschikt voor:
• Aluminium – magnesiumlegeringen (Hardheid < 180 HB,
treksterkte < 600 N/mm²)
• Gietijzer (hardheid < 300 HB, treksterkte < 1000 N/mm²)
• Constructiestaal (hardheid < 250 HB, treksterkte < 850
N/mm²)

Artikelnummer 742161702

Normale prijs: € 83,08

PROMO: € 69,79
Prijs excl. BTW

Normale prijs: € 107

PROMO: € 90,95
Prijs excl. BTW

Geslepen borenset 91-delig

Artikelnummer 60624
HSS geslepen boren met een hoek van 130°
DIN 338 Type N - Ø1-10 mm X 0,1
Geschikt voor:
• Aluminium – magnesiumlegeringen (Hardheid < 180
HB, treksterkte < 600 N/mm²)
• Gietijzer (hardheid < 300 HB, treksterkte < 1000 N/mm²)
• Constructiestaal (hardheid < 250 HB, treksterkte < 850 N/
mm²)
Normale prijs: € 251,82

PROMO: € 211,53
Prijs excl. BTW

© AW Tech bvba - 2020 - Prijzen, specificaties, beelden en gegevens onder voorbehoud van wijzigingen - Prijzen excl. BTW
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Een herstelling nodig?

Ga snel naar www.awtech.be/nl/repair
Reparatie
alle lastoestellen
Reparatie
alle lastoortsen
Niet herstelbaar
= niet betalen
Herstellingen gebeuren door onze
eigen in-huis technieker

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

AW Tech bvba
Meensesteenweg 637 - 8800 Roeselare
info@awtech.be

 051-24 64 10
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Nú ook voor particulier
& doe-het-zelver...

