
  

Lage Traan 10 9351VL Leek 0594—612260 www.smedingbv.nl Geldig t/m 31 december 2022. Alle prijzen zijn exclusief BTW (Prijswijzigingen voorbehouden) 

 

Najaar 2022 
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Sinds 1928 

GIMEG ROLKACHEL INFRAROOD GRK-100T 

Gaskachel en elektrische verwarming in één  

• Infraroodverwarming op gas 
• Elektrische verwarming met ventilator 
• Overstroom-, oververhittings-, en omvalbeveiliging 
• Piëzo-elektrische ontsteking 
• Vermogen gaskachel: 1,4 kW, 2,8 kW, en 4,2 kW 
• Vermogen elektrische kachel: 750 W en 1500 W 

Specificatie 

Type  Gaskachel  

Gewicht 9,5 Kg 

Type gas Propaan  

Vermogen 1500 W 

Regelbaar 1,4 kW, 2,8 kW en 4,2 kW 

Art. 410221 

Master gasheater 

Propaan gasheater van Master met mechanische piëzo ontsteking.  

(Uitsluitend te gebruiken in goed geventileerde ruimtes, om te voorkomen dat er een tekort aan zuurstof ontstaat.) 

Kenmerken:        • Manueel ontstekingssysteem                 • Oververhittingsthermostaat 

                       • Regelaar met veiligheidsventiel              • Sterke en resistente constructie 

   • Regelaar inclusief gasslang                  • De kast raakt niet verhit 

   • Motor met thermische bescherming       • Gemakkelijk in onderhoud en bediening 

 

 

 

 

          

               (BLP17M) Kcal 8.600 - 13.400                                   (BLP33M) Kcal 15.500 - 28.400                               (BLP53M) Kcal 31.000 - 45.600 

                             Art. 410147                                             Art. 410148                                                Art. 410149  

 
Gasdrukregelaar met universele 
aansluiting x slangpilaar. 1,5 m  
propaan slang en 2 vleugelmoer-
slangklemmen. Voor o.a de bbq, 
buitenkeuken of terrasheater. 
 
Art. 240023 

Propaangas Manifold 

 

Gas manifold voor het koppelen van meerdere gasflessen. Voorzien van manometer en afblaasventiel. 

Zeer geschikt voor o.a. verkoopwagens, stacaravans of chalets. Maakt het mogelijk om meerdere flessen 

op 1 gasdrukrgelaar aan te sluiten.  

 

Specificaties: 

• Gaskraan   : Din/Shell 1/2” links 

• Uitgang      : 1/2” links buitendraad (Din/Shell) voor gasdruk regelaar 

• Manometer: 0 – 25 bar  

• Incl. bevestigingsbeugels 

Art. 310118  2 gaskranen     

Art. 310119  3 gaskranen  

Art. 310110  4 gaskranen  
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Kemper SmartMaster  

Praktisch basistoestel voor sporadisch gebruik. De eenvoudig  

positioneerbare afzuigarm heeft een actieradius van 360 graden.  

Dankzij de vorm van de afzuigkap wordt de lasrook van het  

lasproces effectief afgezogen. Dit basis toestel is IFA-W3-

gecertificeerd.  

• Geschikt voor chroom-nikkel-staal 

• Sporadisch gebruik 

• IFA-W3 gecertificeerd 

• Afzuigarm 3 meter 

Art.  210021 

Kemper afzuigarm slanguitvoering 

De Kemper afzuigset bestaat uit een afzuigarm met ventilator en is een 

eenvoudige en prijstechnisch gunstige oplossing waar een filtering van 

de lucht niet noodzakelijk is. Deze stationaire afzuiginstallatie is voor 

continu gebruik en voor grote rook- en stofhoeveelheden geschikt. 

• Afzuigarm (inclusief wandsteun) 

• Ventilator 2.000 m³ - 400 Volt 

• Verbindingsset uitblaaszijde ventilator 

• Motorbeveiligingsschakelaar  

Art. 210006    slanguitvoering 4 meter 

Service en onderhoud  

Onze technische dienst ontzorgt u graag met service op het gebied van reparatie, onderhoud, keuringen en advies over 

alles wat te maken heeft met gassen, lassen en snijden. 

Regelmatig uitvoeren van preventief onderhoud betekent behoud van uw investeringen en minder kans op storingen.  

Onze werkplaats is speciaal ingericht om uw apparatuur in top conditie te houden. Dankzij onze servicewagen kan onze 

technische dienst bij u op locatie diverse werkzaamheden en keuringen uitvoeren.  

Denk hierbij aan service en onderhoud van onder andere; 

 

• Diverse merken las en plasma apparatuur. 

• Autogeen apparatuur. 

• Laspistolen en toortsen. 

• Ringleiding systemen. 

• Keuren van elektrische arbeidsmiddelen volgens NEN 3140 

• Keuren elektrische veiligheid lasapparatuur volgens NEN 60974-4 

• Valideren van lasapparatuur volgens NEN 60974-14  

Bel of mail ons voor een vrijblijvende aanbieding op maat. 

Kemper ProfiMaster  

De ProfiMaster is een lasdamp-filtertoestel met een robuuste kwaliteit voor 

incidenteel en/óf regelmatig laswerk. De wegwerpfilters beschikken over 

een hoge lasrook opnamecapaciteit, deze kunnen eenvoudig verwisseld 

worden. De eenvoudig positioneerbare afzuigarm heeft een actieradius van 

360 graden. Dankzij de vorm van de afzuigkap wordt de lasrook van het 

lasproces effectief afgezogen.  

• Geschikt voor staal en chroom-nikkel staal 

• Voor werkplaats met gemiddelde stof belasting 

• Incidenteel tot regelmatig gebruik 

• Afzuigarm  4 meter 

Art. 210037 
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Rehm Mega.Arc S  

Mega.Arc S - Dé traploos regelbare MIG/MAG lasmachine voor perfecte  
lasresultaten. Ontworpen voor professioneel gebruik door industriële klanten 
waarbij laskwaliteit en bedieningsgemak een pre is. 

De nieuwe Mega.Arc-serie is bijzonder goed voor gebruikers die op een zeer 
professionele manier met moderne technologie willen werken. 

Belangrijke kenmerken 

• Superieure laseigenschappen 

• Perfecte draadaanvoer 

• 400 volt 3f ~ 50/60Hz 

• MIG/MAG en elektrodelassen  

Lincoln Powertec i250C  

De POWERTEC® I250C is de nieuwste compacte inverter lasmachine,  

geschikt voor alle voorkomende MIG/MAG- en elektrode lasprocessen.  

De machine kan worden gebruikt voor zowel MIG/MAG als beklede  

elektroden voor het verlassen van staal, roestvast staal, aluminium en  

bij lassolderen. 

Belangrijke kenmerken 

• Superieure laseigenschappen 

• Innovatieve intuïtieve interface 

• Voor de zwaarste omstandigheden 

• Perfecte draadaanvoer 

• 400 volt 3f ~ 50/60Hz 

• MIG/MAG, poeder gevuld en elektrodelassen  

 

 
 

 

Rehm Mega.Arc S 300 

Compleet met  Binzel MB 24 Evo Pro 4 meter, 

Aardkabel 4 meter en Harris reduceer  

Art. 110167 + 110339 

Compleet met  Binzel MB 24 Evo Pro 4 meter, 

Aardkabel 4 meter en Harris reduceer  

Art. 110006 + 110339 

 Flex Slijper 900W 

Type 9-11–125  

• Krachtige 900 Watt-motor 

• Extra stofbescherming van motor en aandrijving 

• Anti-kickbackfunctie 

• Extreem licht en handig 

• Gereedschapsloze verstelling van de beschermkap 

• Effectieve koeling en geoptimaliseerde koolborstelgeometrie zorgen voor een lange levensduur 

• Zachte aanloop, heropstartbeveiliging na stroomonderbreking en overbelastingsbeveiliging 

Art. 365034 

Grisport Safety S3 Lasschoen  

Veilig lassen doe je met de Grisport Safety lasschoen. Deze veiligheidsschoen 

kan tot 300°C contactwarmte aan. De veiligheidsschoen heeft de hoogste veilig-

heidsgarantie S3 en heeft een hoog model zonder veters. Populair is de Grisport 

werkschoen vanwege het hoge comfort met de Cambrelle voering en Vibram 

zool. Tevens is de schoen zeer licht met een gewicht van maar 1570 gram. 

Art. 405174 
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OPTREL lashelm 
Merk   : Optrel 

Type   : Crystal 2.0 

Optische klasse : 1/1/1/2 

Gewicht  : 460 gr. 

Zonnecellen  : nee 

Variabel donker  : 4 - 12 

Geschikt voor  : Alle processen 

Slijpstand  : ja 

Art. 380047 

 

• Kleurenecht en extreem helderbeeld 

• Hoek-onafhankelijk beeld 

• Warmte-reflecterende helmschaal 

• Twilight ADF: meer rust voor de ogen 

Type  : Tomahawk 1538 

Spanning  : 400 Volt 

Snijdiepte : tot 40 mm 

    Art. 150004 

Lincoln Plasma Tomahawk 1538 

Belangrijke kenmerken 

• Innovatief, geavanceerd en start het snijproces zonder hoogfrequentontsteking 

• Hogere voortloopsnelheid en grotere plaatdiktes door speciaal ontwerp 

• Innovatief. geavanceerd ontwerp verlengt de levensduur van consumables 

• Minder warmte-inbreng en daardoor minder vervorming 

• Verschillende toortsconfiguraties mogelijk 

 

Wordt compleet geleverd met toorts en aardkabel 

OPTREL lashelm 
Merk   : Optrel 

Type   : e684 silver 

Optische klasse : 1/1/11 

Gewicht  : 500 gr. 

Zonnecellen  : nee 

Variabel donker  : 5 - 13 

Geschikt voor  : MIG,TIG, MMA 

Slijpstand  : ja 

Art. 380016 

 

• Kleurenecht en extreem helder beeld 

• Hoek-onafhankelijk beeld 

• Warmte-reflecterende helmschaal 

Type  : 125i                         45i  

Spanning : 400 Volt                         230 Volt 

Snijdiepte : tot 40 mm              tot 15 mm              

    Art. 150008                 Art. 150009                     

Rehm Plasma Barracuda 45i en 125i 

De nieuwe BARRACUDA® werkt efficiënt en krachtig door "dik en dun" 

Mobiliteit, maximale rendabiliteit en eersteklas snijkwaliteit zijn de  

bijzondere kenmerken van de REHM plasmasnijsystemen. 

De nieuwe compacte BARRACUDA® is verkrijgbaar in twee maten  

Grootschalige prestatiecomponenten en 100% geteste kwaliteit 

garanderen de betrouwbaarheid van de BARRACUDA® bij intensief 

gebruik in de industrie. 

 

Wordt compleet geleverd met toorts en aardkabel 

Binzel Anti-Spat Spray 

Anti-spat spray garandeert eenvoudige verwijdering van  

lasspatten en optimale bescherming van uw toorts. 

Antispat spray 400 ml. 

Art. 200173 


