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   ACTIENIEUWS 

Sinds 1928 

  Onze nieuwe webshop staat 

 ONLINE! 
 

 
Neem een kijkje en bestel gemakkelijk online 

Bent u reeds klant bij Smeding?; dan kunt u uw persoonlijke inloggegevens opvragen via  
info@smedingbv.nl 

Bent u nog geen klant?; dan kunt u een account aanmaken via de webshop. 

Voordelen van een persoonlijk account: 

 

 - uw netto prijzen zichtbaar 

 - favorietenlijsten samenstellen 

 - weborders snel opnieuw bestellen  

 

 

www.smedingbv.nl 

 

 

 
Rookmelders verplicht in iedere woning! 

 

Vanaf 1 juli 2022 is het verplicht op iedere verdieping rookmelders te hebben. 

Smeding levert betrouwbare rookmelders voor elke toepassing. 

Neem contact op voor meer informatie of een kosteloze inventarisatie! 

Nu ook gas bestellen via WhatsApp! 

Om uw (gas) bestelling door te geven kunt u ook gebruik maken van Whats-

App! 

Het nummer is 06 - 54 10 01 07 

Veilig vluchten met deze Vluchtladder 

De treden van de ATV vluchtladder zijn gemaakt van aluminium 

(6063 aluminiumlegering), de haken zijn gemaakt van staal en de 

groene banden zijn van een sterk, slijtvast teryleen met een hoge 

trekkracht.  

De ATV vluchtladder is geschikt voor 1 of 2 verdiepingen,  

afhankelijk van de etagehoogte.  

 

Art. 440005 

https://www.technobrabant.nl/uploads/pdf/MIJN%20ACCOUN1.pdf
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Lincoln Speedtec 180C  MIG/MAG, TIG en elektrode lassen. 

De SPEEDTEC® 180C is standaard uitgerust met Power Factor Corrector (PFC).  

Een optie die het mogelijk maakt dat er uit een 1Ph 230V/50-60Hz machine een  

hogere lasstroom komt en het tevens mogelijk maakt om lange  

(tot een max. van 100 m) primaire kabels te gebruiken. De machine weegt 17,5 kg. 

Robuust, betrouwbaar en professioneel. 

 

Machine wordt lasklaar geleverd, excl. gascilinder 

 

Art. 110080 

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 Art:10076 

Machine wordt lasklaar geleverd, excl. gascilinder   

Art. 110006 

 

 Lincoln Speedtec 200C  MIG/MAG, TIG, en elektrode lassen. 

De SPEEDTEC® 200C is standaard uitgerust met Power Factor Corrector (PFC). 

Een optie die het mogelijk maakt dat er uit een 1Ph 230V/50-60Hz machine een  

hogere lasstroom komt en het tevens mogelijk maakt  om lange (tot een maximum  

van 100 m) primaire kabels te gebruiken. De machine weegt 17,5 kg. 

Robuust, betrouwbaar en professioneel 

Machine wordt lasklaar geleverd, excl. gascilinder 

 

Art. 120044   

OPTREL® e684 lashelm 

De optrel e684 is de perfecte oogbescherming wanneer het gaat om het  

lassen van aluminium, chroom-nikkel-legeringen, speciale metalen en staal. 

 

• Topkwaliteit cassette 1/1/1/1 

• ADF doorkijk 50x100 mm. 

• 3 instelbare sensors 

• Kleur 5 – 13 met slijpstand kleur 4 

• Kleurenecht en extreem helder beeld 

• Hoek-onafhankelijk beeld 

• Warmte-reflecterende helmschaal 

• Twilight ADF: meer rust voor de ogen 

• Gewicht 500 gr. 

Art. 380016 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

                

 

 

 

Lage Traan 10 9351VL Leek 0594—612260 www.smedingbv.nl Geldig t/m 31 december 2021. Alle prijzen zijn exclusief BTW 

 

Sinds 1928 

info@smedingbv.nl 
 

Rehm Tiger High DC182 en de AC/DC230  

De TIG Tiger inverter is dé krachtpatser voor laswerkzaamheden op locatie en in de  

werkplaats. Met een gewicht van maximaal 7,8 kg. en een ergonomisch vormgegeven 

kunststof behuizing combineert de Tiger  elegantie en kracht  in een klein handelbaar   

formaat. Met dit professionele apparaat kan staal, roestvaststaal en met de  

AC/DC aluminium gelast worden. 

Machine wordt lasklaar geleverd, excl. gascilinder 

 

 DC 182 Art. 130057             1599,- 

AC/DC 230 Art. 130038       3195,- 

 

Rehm Focus Arc 304, 404 en 504 

De Rehm SYNERGIC.PRO® detecteert veranderingen in de stick-out (vrij draaduiteinde) en corrigeert  

automatisch het boogvermogen. Dat betekent uniforme penetratie in elke positie. Het REHM FOCUS.ARC-lasproces  

kan op de SYNERGIC.PRO® 304 tot 504 met een druk op de knop worden geactiveerd. 

Netspanningscompensatie  

De SYNERGIC.PRO® detecteert automatisch  

schommelingen in de netspanning en past de  

draadaanvoer automatisch aan de netspanning aan  

Robuuste onderwagen  

Ontworpen voor 50 l gasflessen, met grote wielen  

(voor 160 mm, achter 250 mm) 

Keuze uit: 

Compact en met losse draadunit. 

Met keuze uit tussenpakketten van 5,10,15, of 20 meter 

 

 

Wolfraamslijper Neutrix compleet set in koffer 

Deze wolfraamelektrodeslijper is perfect voor het slijpen van alle gangbare typen wolfraam-

elektroden. De Neutrix is leverbaar als 230V machine. De Neutrix is een compacte, draagbare 

wolfraamelektrodeslijpmachine, ontworpen voor het gebruik in werkplaatsen en op locatie.  

De machine is eenvoudig te bedienen en geeft u de zekerheid van een centrische, en goed  

geslepen elektrodepunt. De Neutrix is de eerste wolfraamslijper welke met behulp van een 

geïntegreerd filtersysteem de gevaarlijke stoffen opvangt.  

 

Art. 360088 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fnacatech.nl%2Fproducten%2Flas-snijapparatuur%2Ftig-lasapparatuur%2Frehm-tig%2Frehm-tiger-digital%2F&psig=AOvVaw12byeSIpxgJRjgZzLG105o&ust=1633435440099000&source=images&cd=vfe&ved=0CAkQjRxqFwoTCJi3rLDbsPMC
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      0594 - 602260 

 

 Sievert Handyjet 2283 incl. piezo doorpriksysteem. 

Handyjetset van Sievert. Veelzijdigheid is het sleutelwoord voor deze nieuwe brander. 

Talrijke toepassingen zijn mogelijk: solderen, verf afbranden, ontdooien, keukentoepassingen, 

aansteken van de BBQ en nog veel meer verhittingstoepassingen. 

• Multifunctionele brander met een efficiënte, stabiele en windbestendige vlam 

• Voorzien van een voorverwarmingsbuis die gas opwarmt voor de ontsteking 

• Stabiele vlam zonder onregelmatigheden 

• Beveiligingssysteem tegen terugslaan van de vlam 

• Inclusief piëzo-aansteking 

Art. 295112 

 

 

Sievert powerjetset in gereedschapkist 
 
De Powerjet-serie beantwoordt de wensen van zowel de professionals  
als de doe-het-zelvers. Dankzij hun unieke eigenschappen zijn de Powerjets  
de meeste innovatieve en krachtigste branders voor hard- en zachtsolderen  
en krimp-, verhittings- of demontagewerkzaamheden. De Powerjets werken  
op zuiver propaan, butaan, een mengsel van propaan/butaan en sievertultragas,  
evenals op de MAPP- en ultramapp gassen om een extreem hitteniveau te halen.  
De krachtigste en meest doeltreffende brander op de markt. 
 
• Ergonomische handgreep 
• Automatische piëzo-elektrische ontsteking 
• Aan/uit-trekker voorkomt gasverspilling 
• Beveiliging tegen het terugslaan van de vlam laat gebruik in alle posities toe 
• Groot assortiment onderling verwisselbare branders 
• Eenvoudige vervanging van de mondstukken 
 

Art. 295047 

 

 

Metaljetset in koffer van Sievert.  

De Metaljet is een robuuste toorts. Complete set voor diverse werkzaamheden.  

Betrouwbare automatische piëzo-elektrische ontsteking. Aan/uit-trekker die  

gasverspilling voorkomt. De beveiliging tegen het terugslaan van de vlam laat  

een gebruik in alle posities toe (360°). Een compleet assortiment van zes  

gemakkelijk onderling verwisselbare branders voor de Metaljet toorts. 

Ontworpen voor gebruik met Ultramapp-gas. Tevens geschikt voor propaan. 

 

Art. 295084 

Sievert varkenshaarbrander 50MM 

• Brander voor zwaar en licht werk 

• Voorzien van een extreem krachtige en windbestendige vlam 

• Ideaal voor droogwerkzaamheden en dakwerkzaamheden 

• Ideaal voor voorverwarming voorafgaand aan soldeerwerk 

• Smelten van sneeuw/ijs 

• Breed gamma aan verhittingstoepassingen 

• Lengte van de brander: 180 mm 

• Branderdiameter: 50 mm 

 

Art. 295065 


