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ProfiMaster lasrookafzuiging 

Gebruik 

• Geschikt voor staal en chroom-nikkel staal 

• Voor werkplaats met gemiddelde stof belasting 

• Incidenteel tot regelmatig gebruik 

Voordelen 

• Hoge veiligheid dankzij draairichtingsindicator 

• Comfortabele filter wisseling dankzij deur 

• Automatische filter bewaking  

Basisgegevens 

• Afzuigvermogen 1100 m³/h 

• Motorvermogen 1,1 kw 

• Aansluitspanning 3 x 400V 50 Hz 

• Geluidsniveau 72 db (A) 

• Arm 4 meter 

Art. 210037 

Speedglas helm 9100 Air met X filter, Adflo Li-Ion batterij en tas 

Het Adflo systeem is een perfect ergonomisch adembeschermings systeem.  
Het systeem heeft geen externe batterij, geen batterijkabel en geen uitstekende  
hoeken. Zijn ranke vormgeving is perfect voor kleine ruimtes.  

De Speedglas 9100-lashelm is in combinatie met het  
Adflo systeem standaard voorzien van SideWindows.  
Indien gewenst kunnen de SideWindows worden afgeplakt  
met bijgeleverde afplakstickers. 

Leveringsomvang 
• Lashelm Speedglas 9100 Air 
• Speedglas 9100X filter (54 x 107 mm) 
• Adflo systeem incl. toebehoren 
• Tas 
 
Art. 380037 

Zuigblaas-unit VAF 300 Blue 

Lichtgewicht ventilator. Met 7,5  

meter slang. Zowel blazende als 

zuigende luchtstroom 

• Diameter 300 mm 

• 230 volt 

• CE gekeurd 

• 3400 m³/h  

Art. 210044 

Lincoln De Powertec i420S  

De Powertec i420S is een watergekoelde 420Ampere MIG lasmachine met draadunit LF 56D geeft u een  

combinatie van een sterke stroombron, gebruiksvriendelijk en met uitstekende laseigenschappen.  

 

Eigenschappen:  

• MIG en elektroden lassen  

• Lassen van alle soorten materialen  

• 10 meter tussenpakket  

• Binzel laspistool MB 401 4 meter  

• Tussenpakketten tot wel 30 meter leverbaar  

• Staalbouw machine bij uitstek  

• Zuiniger dan de meeste machines(Eco friendly)  

• 3 jaar garantie!  
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Gloria 20kg Co2 bluswagen 

Deze 20KG CO2 bluswagen is veilig en betrouwbaar 

te gebruiken bij  een klasse “B” brand.  

Bijzonder geschikt voor: 

• Opslag gevaarlijks stoffen 

• Laboratoria 

• IT centers 

• Transformator ruimtes 

• Marine industrie 

Art. 470002 

Ontruimingsplattegrond 

Komt u er nog uit? 

Smeding verzorgt de inventarisatie, tekenwerk, extra controle en plaatsing van de tekeningen in uw gebouw.  
Tevens plaatsen we een bord verzamel plaats zodat een ieder de verzamelplaats weet te vinden in geval van  
een ontruiming van het gebouw. 

Blusdeken 

Een blusdeken is een zeer eenvoudig te gebruiken  
blusmiddel, waar men weinig kennis voor nodig heeft.  
Het is geschikt om een beginnende kleine brand te  
blussen, bijvoorbeeld in een keuken.  

Kenmerken: 

• Formaat: 120 x 180 cm. 
• Hardbox 
• 3-Laags 
 
Art. 560001 

De brandblusser met Cool-down-Effect! 

Deze brandblusser is Gloria WKL9 PRO speciaal geschikt voor het  

blussen van Lithium-ion batterijen tot 1250Wh 

De Gloria WKL Pro serie is door KIWA getest, is fluorvrij en hierdoor  
biologisch snel afbreekbaar. 
 
Art. 460055 
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Gasdrukregelaar set 
 
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 

Sunred gas terrasverwarmers:  

Type     : GH12RVS 
Verwarmingsbereik  : 50 m2 
Maximum vermogen : 14.000 w 
Brandstof   : Propaan 
Verbruik   : 870 g/h 
Hoogte    : 220 cm 
Art. 410080 

Type     : SFT15B 
Verwarmingsbereik  : 50 m2 
Maximum vermogen :12.000 w 
Brandstof   : Propaan 
Verbruik   : 870 g/h 
Hoogte    : 220 cm 
Art. 410190 

Onkruidbrander set 

Kemper onkruidbrander professioneel. 

Fleswagen voor het verrijden van een gasfles.  
Met luchtbanden, brandersteun en een vastzetket-
ting. Brander is met piëzo-ontsteking.  
Degelijke uitvoering voor bedrijfsmatig en  
particulier gebruik. 
 
Wordt zonder gasfles geleverd. 

Art. 295029/200083 

 info@smedingbv.nl 

Type     : LH15G 
Verwarmingsbereik  : 50 m2 
Maximum vermogen :12.000 w 
Brandstof   : Propaan 
Verbruik   : 870 g/h 
Hoogte    : 135 cm 
Art. 410146 


