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TIP
Onze werkplaats in 
Lemmer is volledig  
uitgerust voor uw  
reparatieklussen!

Snel iets nodig?
Maak een foto en bestel 
eenvoudig via WhatsApp!

06 82 24 52 24

VANAF NU ONLINE BESTELLEN

Ervaren, betrokken, 
klantgericht en altijd dichtbij

Beste relatie,

U kunt vanaf nu een webshop account aanmaken 
via www.aes-tg.nl.  
Met een persoonlijk account in de webshop 
heeft u toegang tot prijzen, voorraad, condities 
en verwachte levertijden. Ook is het bijvoorbeeld 
mogelijk om pakbonnen te raadplegen, prijslijsten 
te downloaden of bijvoorbeeld een offerte aan 
te vragen. U kunt artikelen als favoriet aanmaken 
of direct een order plaatsen.
Op de webshop van AES zijn momenteel 80.000 
artikelen zichtbaar. Kunt u een bepaald product 

niet vinden of wilt u meer (product)informatie? 
Neem dan gerust contact op met onze verkoop 
binnendienst. Wij helpen u graag het juiste artikel 
te vinden. Heeft u suggesties om de webshop 
verder te optimaliseren? Laat het ons gerust 
weten!

Op iedere webshoporder tot 31 januari 2022 
ontvangt u nu ter introductie 5% extra 
weborder korting. 

Fijne feestdagen toegewenst!
Directie & medewerkers

06 22 53 31 44 
EMMELOORD

LEMMER
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IJSKRABBER MET WANT
Met handschoen. Diverse kleuren. 
Schaafbreedte: 10 cm.

AB001-1723226

STROOIZOUT 25 KG
Met deze verpakking strooizout van 25 kg bent u goed voorbereid op 
eventuele gladheid. Dit professionele zout werkt direct om gladheid 
langdurig te bestrijden. 

Met slechts 30 gram zout per m² blijft de toegang tot uw huis of bedrijf 
ijs- en sneeuwvrij. 

AO004-00926

€ 1,75 € 8,25

€ 300,-

EUROL DE-ICER
Eurol De-Icer verwijdert de vorstaanslag op ramen, en in sloten van 
deuren en kofferbakken. Eurol De-Icer samengesteld op basis van 
Isopropyl alcohol en water. Het tast rubber, lak en chroom niet aan. 
Eurol De-Icer dient op de bovenzijde van het raam te worden ge-
sproeid. IJs en vorstaanslag verdwijnen na enkele seconden. Het bevat 
antivries en voorkomt daarmee opnieuw bevriezen.

AP015-E502520-500ML

HOLTS STARTVLOEISTOF 300 ML
Holts Start Pilote is de ideale vloeistof die uw auto direct helpt met 
starten onder alle weersomstandigheden. De vloeistof wordt in de 
luchtinlaat gespoten en komt in de verbrandingskamer. Hierdoor 
wordt de brandstof met luchtmengsel meer brandbaar waardoor de 
motor sneller zal starten. De startvloeistof is geschikt voor benzine-, 
diesel en tweetaktmotoren. 

AP018-1831613

€ 2,25€ 5,99

https://webshop.aes-tg.nl/artikel/accessoires/winterartikelen/ijskrabber-met-handschoen-rainbow
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/schoonmaak--poets---reinigingsproducten/absorbtiematerialen/strooizout---toebehoren/strooizout--zak-a-25-kg
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/accessoires/winterartikelen/eurol-de-icer
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/accessoires/winterartikelen/holts-71011300048-start-pilote----------startvloeistof-300ml
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SCHROEVENDRAAIERSET 
Set van 5 schroevendraaiers Protwist® voor sleufschroeven en 
Pozidriv®. De set bevat: 
- Protwist® schroevendraaier voor sleufkopschroeven - gefreesd blad: 
1 x AT3.5x75 / 1 x AT4x100 / 1 x AT5.5x100 
- Protwist® schroevendraaier voor Pozidriv® schroeven - rond blad:  
1 x ATD1x100 / 1 x ATD2x125

AJ009-ATD5.PB

€ 19,50

€ 80,-

TRAP MET VEILIGHEIDSPLATEAU
Met twee treden. Platformafmeting 800x300mm, hoogte 480mm, 
vloeroppervlak 1180x395mm, maximale belasting 150kg. Eenvoudig in 
te klappen tot een kort en plat geheel.

AJ006-D83997

TRAP MET VEILIGHEIDSPLATEAU 
Met drie treden. Platformafmeting 1000x300mm, hoogte 730mm, 
vloeroppervlak 1610x440mm, maximale belasting 150kg. Eenvoudig in 
te klappen tot een kort en plat geheel.

AJ006-D83998

SCHROEVENDRAAIERSET 1000V 
Set van 5 schroevendraaiers Protwist® voor sleufschroeven, 
Pozidriv® en geïsoleerd 1000V. 

De set bevat: 1 x AT3.5x75VE / 1 x ATD1x100VE / 1 x AT5.5x125 / 1 x 
ATF6.5x150 / 1 x ATD2x125

AJ009-AT.J5VEPB

€ 20,50

€ 70,-

https://webshop.aes-tg.nl/artikel/gereedschappen/handgereedschap/schroevendraaiers/sets/facom/facom-schroevendraaierset-protwist-5----delig
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/gereedschappen/trappen---ladders/trappen/voegtrappen---plateau-s/veiligheidsplateau-aluminium--2-treden
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/gereedschappen/trappen---ladders/trappen/voegtrappen---plateau-s/veiligheidsplateau-aluminium--3-treden
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/gereedschappen/handgereedschap/schroevendraaiers/sets/facom/facom-schroevendraaierset-protwist-5----delig-1000v
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SCHUURMACHINE 150MM
• Excentrisch roterend
• 150mm velcro steunpad (5/16” UNF buitendraad)
• Orbitale slag 5 mm
• Centrale afzuiging
• 11000 rpm
• Achter uitlaat
• L=215 mm
• Gewicht 0,9 kg
• Luchtinlaat 1/4”
• Luchtverbruik 45 L/min
• Sound pressure level: 80dBA
• Vibration level: 0,9m/sec2

AJ006-704050

€ 162,50

SCHROEVENDRAAIERSET 6-DELIG
Inhoud:
· 2150 4 3-C schroevendraaier 4 mm
· 2150 5,5 3-C schroevendraaier 5,5 mm
· 2150 6,5 3-C schroevendraaier 6,5 mm
· 2150 8 3-C schroevendraaier 8 mm
· 2160 PH 1 3-C schroevendraaier PH 1
· 2160 PH 2 3-C schroevendraaier PH 2

AJ011-2150-2160 PH-06 + GRATIS AJ011-4534-3

ACCULADER VICTRON
Ultra-hoogefficiënte “groene” acculader. Met een rendement van 
maximaal 95% genereren deze laders drie tot vier keer minder warm-
te dan de industriestandaard. En nadat de accu volledig opgeladen 
is, vermindert het stroomverbruik tot 0,5 watt, dat is vijf tot tien keer 
beter dan de industriestandaard.

• 7-traps laadalgoritme
• Bluetooth Smart-verbinding met een smartphone of tablet
• Desulfateringsfunctie
• Beschermd tegen het binnendringen van stof,/spatwater/chemicaliën
• Functie voor het herstellen van volledig ontladen accu’s

AC020-BPC120533064R + AC020-BPC900110114

Art. WR-2428 

Art. WF-4856

2800 lumen

Deutsch connector
Veelzijdige montage 
Multivoltage 9 - 36v
IP69K 
Ook te gebruiken als
achteruitrijlicht

5600 lumen
Deutsch connector

Veelzijdige montage 
Multivoltage 9 - 36v
IP69K 
Standaard geleverd met
montageplaat en
rubbers

LED edge series 

€ 19,95

OP=OP

€ 62,50
LET OP

inclusief 
gratis batterij 

indicator

LET OP
inclusief 

gratis 3 meter
Gedore rolmaat

€ 68,-

€ 43,-

NIEUW 

BIJ AES

https://webshop.aes-tg.nl/artikel/gereedschappen/electrisch-gereedschap/hikoki/schuur---polijstmachines/excenterische-vlakschuurmachine/schuurmachine-150mm--5mm-oribit-
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/gereedschappen/handgereedschap/schroevendraaiers/sets/gedore/gedore-3-c-schroevendraaierset-6-delig--is-4-8-ph-1-2
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/start---laadtechniek/acculaders--testers---boosters/victron/12-volt/blue-smart/blue-smart-ip65s-charger-12-5-1--230v---cee-7-17-retail
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Hoe werkt de webshop? Om gebruik 
te maken van de webshop heeft u een 
debiteurnummer van AES nodig én een 
account voor de webshop.
 
Account aanmaken
We hebben al veel klanten inloggevens 
gemaild. Heeft u nog geen inloggegevens? 
Dan kunt u deze via de webshop of 
een e-mail naar marketing@aes-tg.nl 
aanvragen. Wilt u als bedrijf meerdere 
accounts? Dat is geen enkel probleem. 
Voorwaarde is wel dat iedere gebruiker een 
eigen e-mailadres heeft.

Inlognaam en wachtwoord
U ontvangt per e-mail uw inlognaam. 
Zelf mag u een wachtwoord bedenken. 
Er wordt u uit veiligheidsoverweging 
nog gevraagd om een verificatie van uw 
e-mailadres. Heeft u al uw inloggegevens? 
Dan kun u direct inloggen en bestellen.  
Controleer na het inloggen uw gegevens 
eventueel of pas uw gegevens aan via Mijn 
orders.

Zoeken
Het zoeken van artikelen kan op een aantal
manieren: Via de zoekbalk op Artikelcode, 
Omschrijving, EAN code, naam of zoekterm.

NIEUWE WEBSHOP

Via de tegels klikt u door de categorieën 
naar het juiste artikel.  De webshop 
toont, wanneer u bent ingelogd, de voor 
u geldende netto en brutoprijzen bij de 
artikelen.

TIP: Favorieten
Wilt u vaker een artikel bestellen? Plaats
het artikel dan u in uw favorieten via het 
sterretje symbool. De favorieten lijst staat 
vervolgens voor u klaar in de winkelwagen 
omgeving.

Bestellen
Heeft u alle artikelen gevonden? Ga dan 
naar de winkelwagen rechtbovenin de 
pagina. U vult uw winkelmand door op 
artikelniveau het winkelwagen symbooltje 
aan te klikken.

Lukt het niet om alles te vinden wat u 
zoekt, neem dan contact op met onze 
verkoop binnendienst. Wij helpen u graag 
het juiste artikel te vinden.

Controle
U controleert per stap of alles klopt. U kiest 
uw afleveradres en kunt extra details bij  
‘Opmerkingen’ plaatsen. Na het afronden 
volgt een definitief besteloverzicht. 

U bestelt snel, veilig en eenvoudig. Bel 
gerust bij vragen! 
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Agrarisch 

EUROM STILL HEATER
De Eurom EK3K Still is een elektrische werkplaatskachel van 3000 
Watt. Daarom prima geschikt voor het verwarmen van schuur, garage 
of bijkeuken.

De EK3K Still heeft een veilig en energiezuinig keramisch element, 
een thermostaat en oververhittingsbeveiliging. Daarnaast heeft deze 
kachel een metalen frame en is de EK3K Still in positie verstelbaar

AV018-340129

KRANZLE HOGEDRUKREINIGER
• Bedrijfsdruk, traploos instelbaar : 30-150 bar / 3-15Mpa
• Doorloopcapaciteit : 15 l/min
• Heetwatertemperatuur, traploos instelbaar: 12 – 80⁰C
• Stoomtemperatuur 150⁰C
• Verwarmingsvermogen: 65 kW
• Motortoerental: 1400 t/min
• Brandstoftank diesel: 25 liter
• Elektrische aansluitwaarde: 400 V, 8.7 A , 50Hz
• Vermogensopname/vermogensafgifte: 4.8 kW / 4 kW
• Gewicht: 179 kg

AJ021-628360

EUROM HEATER
De Eurom EK5001 is een elektrische ventilatorkachel op krachtstroom 
(400V) voor gebruik in werkplaats, schuur en garage. Door het grote 
vermogen van 5000 Watt is de ruimte binnen een mum van tijd heer-
lijk op temperatuur.
De EK5001 heeft een koude-lucht ventilator, thermostaat en is spat-
waterdicht. Deze kachel is gemaakt van metaal en heeft een ijzeren 
frame voor extra stevigheid. Bovendien is deze kachel veilig in gebruik 
door de oververhittingsbeveiliging.

AV017-332650 

€ 95,-

HETELUCHTKANON DIESEL
Geschikt voor goed geventileerde ruimten, voorzien van beveiligde 
automatische ontsteking. 

Geschikt voor diesel en kerosine. 
Produceert een indrukwekkende 45,000 Btu/ 13kW. Tankinhoud 20ltr, 
goed voor ongeveer 15hrs continue verwarmen (1,3L/h). Electrische 
voeding 230V. Air flow 297m3/ min. Afmetingen 650x330x330mm, 
gewicht 15kg.
 
AJ006-D32287

€ 339,-

€ 73,50€ 3.250,-

warm

water

UIT VOORRAAD LEVERBAAR

https://webshop.aes-tg.nl/artikel/gereedschappen/equipment---werkplaats/werkplaats-verwarming/230-volt/eurom-ek3k-still-heater
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/gereedschappen/hogedrukreinigers---toebehoren/warmwater-hogedrukreininger/400-volt/kranzle/therm-c-serie/kranzle-therm-c-15-150-met-slanghaspel--warmwater-compacte-model
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/gereedschappen/equipment---werkplaats/werkplaats-verwarming/380-volt/eurom-ek5001-heater---------------------5000-watt
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/gereedschappen/equipment---werkplaats/werkplaats-verwarming/petroleum---diesel-kachel/heteluchtkanon--diesel--13kw--45kbtu
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KROONTRAK SYNTH 10-40 5 LITER
Kroontrak Synth 10W-40 is speciaal ontwikkeld voor dagelijkse 
bedrijfsomstandigheden in de landbouw. Deze universele, multifuncti-
onele olie is een zogenaamde STOU: Super Tractor Oil Universal. Het 
is daarmee en geschikt om één product te gebruiken voor de smering 
van:

• Benzinemotoren
• Dieselmotoren, ook voor diesel-turbo’s
• Transmissies, ook voor natte remmen
• Hydraulische systemen

Ook verkrijgbaar in 60 en 208 liter verpakking

AP011-33712

MARKERINGSBORD LANGZAAM VERKEER
Het aluminium markeringsbord is een wettelijk verplicht markerings-
bord voor langzaam rijdend verkeer. 

U geeft hiermee aan dat het duidelijk is dat het hier gaat om een 
langzaam rijdend voertuig, zodat andere bestuurders hier rekening 
mee kunnen houden. Het reflecterende LRV bord heeft een breedte 
en hoogte van 36cm en is voorzien van een E-keur.

AM009-MBR 50.902.00

LED ZWAAILAMP AMBER R65
Deze R65 amber LED zwaailamp op de flexibele DIN-voet met een 
dubbele flitskroon is zeer geschikt voor montage op uw tractor, 
vrachtwagen, bedrijfswagen en graafmachine. 

Door de multivoltage (12/24v) en de IP56 behuizing heeft deze 
zwaailamp een veelzijdige inzet.

AU005-S07ZL002

KROONTRAK SUPER 15W-30 5 LITER
Kroontrak Super 15W-30 is een moderne multifunctionele olie voor 
landbouw- en grondverzetmachines. Het product is gebaseerd op 
hoogwaardige, solvent geraffineerde basisoliën, waaraan additieven 
zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

• Sterk dispergerend en detergerend vermogen
• Sterk anti-slijtage-, anti-corrosie- en anti-schuimvermogen
• Zeer sterke weerstand tegen oxidatie
• Zeer goede EP eigenschappen
• Hoge en stabiele viscositeits

Ook verkrijgbaar in 60 en 208 liter verpakking

AP011-34222

€ 29,-

€ 12,50 € 46,-

LET OP:
OOK  IN

60L & 208L 
VERPAKKING

€ 27,-

https://webshop.aes-tg.nl/artikel/olieen-vloeistoffen---reparatie/olieen/landbouw-producten/10w40/5-liter/5-l-can-kroon-oil-kroontrak-synth-10w-40
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/universele-automaterialen/kentekenplaten--borden---signalering/signalering/langzaam-verkeer/markeringsbord-langzaam-verkeer
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/universele-automaterialen/verlichting---reflectoren/zwaailampen---flitsers/led/led-zwaai---flitslampen/led-zwaailamp-amber-r65-met-flexi-din---montagevoet-12-24v
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/olieen-vloeistoffen---reparatie/olieen/landbouw-producten/15w30--stou-/5-liter/5-l-can-kroon-oil-kroontrak-super-15w-30
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Automotive

AUTO ONTVOCHTIGER – 1KG
De 4Dry Auto-ontvochtiger is dé vochtvreter en voorkomt condensvor-
ming, beslagen ruiten, schimmel en muffe geurtjes in uw auto. 
Hij is eenvoudig in gebruik én herbruikbaar door regeneratie in de 
magnetron. 

De 4Dry Auto-ontvochtiger lekt niet, voelt niet vochtig aan en is daar-
naast scheurvast en stofdicht.
De auto ontvochtiger heeft een opnamecapaciteit van max. 800ml. 
De werkingsduur is tot ca. 4 maanden, afhankelijk van de relatieve 
luchtvochtigheid. Hierna kunt u de ontvochtiger weer regenereren in 
de magnetron

AB001-34.505010

€ 6,75

WIELTRANSPORTER MET GRATIS 
SLAGMOERSLEUTEL 1/2” 1250NM
De perfecte oplossing voor het transporteren van zware wielensets
op de meest ergonomisch verantwoorde wijze. Voorzien van een 
gepatenteerd lift-systeem waarm ee het kantelen van de transporter 
weinig moeite kost. De armen openen en sluiten automatisch om het 
onderste wiel heen, zo is het heel eenvoudig een stapel wielen vanaf 
de vloer op te tillen en te transporteren.  
Nu met gratis slagmoersteutel 1/2” 1250Nm.

AJ006-Y471147 + AJ006-SR5290N

VLOEIBARE PAKKING

Deze vloeibare pakking is bedoeld voor motoren met zuurstofsensors.  
 
Ideaal voor het maken van vervangende pakkingen voor kleppendek-
sel, transmissie, oliecarters, waterpompen, thermostaathuis, ashuis, 
uitlaatspruitstuk en vele andere toepassingen. Instant Gasket Black 
Patroon 200 ml.

AI008-687095

€ 7,- *€ 359,- € 12,-

HERKENBAAR? 
Wij hebben de oplossing! 

Nooit meer beslagen ruiten! 
C, Voorkomt beslagen ruiten en beschermt tegen vocht 

e Voorkomt schimmel, meeldauwvlekken & roest 

• Beschermt tegen muf fe geuren

Herbruikbaar d.m. v. magnetron, verwarming of zon 
Ontvochtigd niet alleen uw auto, ook toepasbaar in: 

Aut o - Camper - Caravan - Kleding kast - Brand kast - Boot - Schuur - Garage 

ACTIE

https://webshop.aes-tg.nl/artikel/accessoires/lucht-verfrissers---ontvochtigers/4dry-auto-ontvochtiger-1kg
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/universele-automaterialen/banden---wielservice/banden-gereedschappen/bandenwagens/wieltransporter---gratis-slagmoersleutel1-2-1250nm
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/universele-automaterialen/universele-pakking/vloeibare-pakkingen/5in1-instant-gasket-black---vloeibare---pakking-zwart-200ml
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REMLEIDING KOPER 3/16

4,75 mm x 0,9 mm - 5 meter

AE998-RL4705 

€ 12,-

REMLEIDING KOPPELSTUK 3/16
Koppelstuk voor 4,75 mm koperen remleidingen. Voorzien van een 
binnenring zodat de remleiding altijd op de juiste plek zit. Schroef-
draadmaat 3/8’’ x 24 UNF.

EF032-H 9134 * prijs is per stuk min. afname 10 stuks

€ 2,25*

SERVICE KIT

DE ALLES-IN-ÉÉN KIT 
VOOR DE TOYOTA AYGO

Remschijfset
Remblokkenset

Oliefilter
Interieurfilter

Luchtfilter

* Deze aanbieding is geldig tot en met 15 februari 2022. 

VAN VOOR

KSK-9001
Toyota Aygo 2005-2014

KSK-9002

NU MET 
EXTRA

KORTING*

VAN

Toyota Aygo 2014 ->

VOOR

€ 131,75      € 63,00   

€ 148,84     € 68,50 

https://webshop.aes-tg.nl/artikel/universele-automaterialen/remdelen-universeel/remleiding/remleiding-koper-4-75mm-5m
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/universele-automaterialen/remdelen-universeel/koppelstukken-clips---snijringen/remleiding-koppelstuk-koper/remleiding-koppelstuk--3-16
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ANCO VAN ES

SELF-MADE TECHNISCHE TOPPER
Wanneer Anco van Es op 1 februari dit 
jaar start bij AES draait hij eerst een 
paar dagen mee met het technische 
team op de werkplaats in Emmeloord. 
Als allround technicus wil hij wel eens 
weten of hij past bij AES. Het bleek 
gelukkig een goede match.

Als werkplaats monteur vult Anco het 
huidige team prachtig aan. Met vooral 
kennis van elektrotechniek (hoogspanning)
en besturingstechniek onderscheidt hij 
zich. 

“Toen ik de vacature 
zag heb ik eerst met 
wat medewerkers bij 
AES gesproken over 

werken bij AES”. 
 
Voor Anco is leuk werk een baan die geen 
dag saai is en een functie die veelzijdig is. 
Daar kan AES voor zorgen.  Door werkzaam 
geweest te zijn in de tuinbouwtechniek, bij 
installatiebedrijven, in de scheepsmotoren 
en in de technische dienst is Anco een 
enorm ervaren technisch monteur.  
En self-made, want afgezien van enkele 
cursussen heeft Anco alles zichzelf (aan)
geleerd. 

“Mijn werk vind ik het allerleukst als er echte 
uitdagingen op mijn werkbank liggen. Ik voel 
me graag een uitvinder. “ 

Toen de vacature bij AES verscheen moest 
Anco er goed over na denken. 
Ook omdat hij op 55-jarige leeftijd eigenlijk 
had besloten hierna niet nog een keer te 
willen switchen van werkgever. 

AES past bij Anco. Heel toevallig is zijn hobby 
sleutelen aan auto’s dus het bedrijf was al 

bekend bij hem. Anco is inmiddels Opa en heel 
gelukkig met zijn gezin en met zijn baan bij AES.  

“Ik moet de mooiste 
werkjaren van mijn 

leven nog invullen en 
hoop dat hier te mogen 

doen met dit team”.
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Automotive

UNIVERSEEL KOELSYSTEEM TEST- EN 
VUL GEREEDSCHAP
Voor het vullen van koelsysteem zonder dat er luchtbellen ontstaan. 

Ook kan er worden gecontroleerd op lekkages in het koelsysteem. 

Universele set die geschikt is voor bijna alle voertuigen.

AJ041-WT-914-1

EUROL SCREENWASH CONCENTRATE
Eurol Screenwash Lemon voorkomt dat het ruitensproeiersysteem 
bevriest en is een uitstekende reiniger voor vuile ruiten. Ook laat het 
een frisse geur achter. Deze winterformulering is veilig voor polycar-
bonaatruiten en droogt op zonder vuile strepen. 

Verder is het product niet corrosief, niet schadelijk en heeft het een 
vlampunt van >23°C en kan het veilig worden toegepast. Gebaseerd 
op ethanol en is niet irriterend.

AJ008-E502260-5L ZW

EUROL ADBLUE 10 LITER
Adblue van Eurol is een heldere vloeistof, geschikt voor het behande-
len van uitlaatgassen om zo aan de emissienormen te voldoen. Adblue 
van Eurol wordt automatisch gemengd met de uitlaatgassen. 

Door een chemische reactie tussen de Adblue van Eurol en de uitlaat-
gassen in het SCR-systeem, wordt NOx omgezet in de onschadelijke 
stoffen water en stikstof.

AP001-E301200 - 10L

KROON ADBLUE 10 LITER
AdBlue is een hoogwaardige Ureumoplossing, speciaal ontwikkeld 
voor alle voertuigen, inclusief personenwagens, die voorzien zijn van 
een SCR-katalysator om aan de Euro IV, Euro V of Euro VI emissie-\
eisen te kunnen voldoen. AdBlue maakt het mogelijk dat het katalyti-
sche proces in de SCR-katalysator op gang komt, waardoor middels 
een reeks van chemische reacties in de SCR-katalysator de schadelijke 
NOx-uitstoot effectief kan worden omgezet in onschadelijk stikstofgas 
en waterdamp.

AP010-33428

€ 8,-

€ 17,50

€ 75,-

PRIJS GELDIG ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

https://webshop.aes-tg.nl/artikel/gereedschappen/speciaal-gereedschap/koelsysteem-gereedschap/weber-tools-koelsysteem-vul-set
https://webshop.aes-tg.nl/zoekresultaat?SearchData=AP008-E502260
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/olieen-vloeistoffen---reparatie/additieven/ad-blue/eurol-adblue
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/olieen-vloeistoffen---reparatie/additieven/ad-blue/10-l-can-kroon-oil-adblue
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Heftruckcentrum Post

AES EN POST PASSEN GOED BIJ ELKAAR
De dagelijkse uitdaging is om de boel op tijd de deur 

uit te krijgen naar de monteurs die verspreid door heel 

Nederland werken. Voor de expeditie is het continu 

scherp zijn om de voorraad te optimaliseren. Hier zijn ze 

elke dag mee bezig. Het systeem helpt ons hier enorm 

bij en een flexibele leverancier in de buurt is daarbij ook 

erg handig. AES levert snel en komt tot vijf keer per dag 

soms langs. “Ze proberen alles voor je uit te zoeken en 

nemen de tijd voor je.” 

“Ik weet hoe druk het kan 

zijn, maar toch neemt ieder-

een de tijd voor je bij AES.”

De voorganger van Edwin Haantjes en Jasper Cornelis 

was al begonnen met bestellen bij AES vanuit Kampen 

waar de onderneming eerst was gevestigd. 

“AES en Heftruckcentrum Post passen goed bij elkaar. 

We streven dezelfde doelen na. We kennen bijna ieder-

een bij de verkoop en het contact is erg goed.”

Na de verhuizing naar Emmeloord werd de relatie 

steeds intenser en momenteel wordt tot vijf keer per 

dag geleverd door AES. Heftruckcentrum Post is boven-

dien één van de eerste pilot-gebruikers van de webshop 

van AES. Edwin en Jasper zijn erg content over deze 

ontwikkeling en innovatie binnen AES. 

Vlak naast een enorme Kardex voorraadkast wordt 

door Edwin Haantjes en Jasper Cornelis van de 

afdeling expeditie van Heftruckcentrum Post in 

Emmeloord dagelijks hard gewerkt om de voorra-

den optimaal op peil te houden. AES is al heel lang 

trotse leverancier van deze onderneming die vol-

gend jaar 65 jaar bestaat en sinds een jaar of drie 

jaar in Emmeloord is gevestigd.

Heftruckcentrum Post levert legio sterke merken met 

diverse typen heftrucks en aanverwante machines. Hier 

kan men terecht voor vorkheftrucks, maar ook voor 

verreikers, ruw terreintrucks, voorzetapparatuur en wa-

rehousing equipment. Heftruckcentrum Post verkoopt, 

verhuurt, repareert en reviseert. Hoewel de hal geel/

zwart kleurt van de Yale vorkheftrucks worden diverse 

andere merken geleverd zoals BYD,  Mariotti, Manitou, 

MAGNI, Cascade en de in eigen beheer gebouwde VTer-

ra Elektrische ruwterrein heftruck. Post opereert vooral 

in Nederland. 

“Wat de klant vraagt, wordt  gerealiseerd!”

Het bedrijf innoveert continu. In de sector zien we ont-

wikkelingen richting de elektrische heftrucks met steeds 

betere en zwaardere batterijen. Diesel en gasheftrucks 

worden veelal vervangen door elektrische exemplaren, 

vooral bij gebruik binnen. De kwaliteit van de huidige 

batterijen van de heftrucks zijn zo krachtig dat ook voor 

buitengebruik al veel voor elektrisch wordt gekozen. 

Ook is er een verschuiving naar robotisering van intern 

transportmateriaal, dit zien ze als mooie kansen voor 

hun relaties. In grote warehouses zie je dat al veelvuldig. 

Heftruckcentrum Post is volop met deze ontwikkeling 

bezig. 
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PHANTOM HSS-E SET SPIRAALBOREN
DIN 338, met kruisaanslijping vanaf 2,0 mm, in kunststof cassette, 
gevuld met boren uit artikelgroep 11.500. 
1,0-13,0 mm (0,5 mm oplopend)

AJ039-19.150.1300

PHANTOM UNI HSS-E TAPPENSET
DIN 371/6 22.200/22.201: set van M3 t/m M12. Met machinetappen 
voor doorlopende en blinde gaten. Test de uni machinetap nu gratis. 

Wilt u ook meer gaten kunnen tappen? Bel 0800-742 68 66, kies de 
gewenste maat en u ontvangt deze UNI machinetap gratis. 
Eenmaal geprobeerd en u wilt niets anders. 

AJ039-29.250.2000

PHANTOM HSS SET SPIRAALBOREN
DIN 338, korte geslepen uitvoering, met kruisaanslijping vanaf 1,6 mm, 
in kunststof cassette, gevuld met boren uit artikelgroep 11.461. 
1,0-13,0 mm (0,5 mm oplopend)

AJ039-19.147.1300

PHANTOM HSS SET SPIRAALBOREN
DIN 338, geslepen uitvoering, met kruisaanslijping, in kunststof casset-
te, gevuld met boren uit artikelgroep 11.450. 
1,0-13,0 mm (0,5 mm oplopend)

AJ039-19.145.1300

€ 110,-€ 84,-

TEST NU 

GRATIS

€ 92,- € 75,-

https://webshop.aes-tg.nl/artikel/gereedschappen/verspaning/spiraalboren/borensets/phantom-hss-e-set-spiraalboren-din-338--11.500--1-13x0-5-mm
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/gereedschappen/verspaning/tappen/sets/phantom-uni-hss-e-set-draadsnijden-din--371-6-22.200-22.201--m3---m12
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/phantom-hss-set-spiraalboren-din-338-tin-tip---handgebruik--11.461--1-13x0-5-mm
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/gereedschappen/verspaning/spiraalboren/borensets/phantom-hss-set-spiraalboren-din-338----11.450--1-13x0-5-mm
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De industrie ervaart dat ze tegen de grenzen
aanlopen met de klassieke kabelbomen en
klemmenkasten. 

Murrelektronik biedt robuuste oplossingen
voor de elektrische installaties van mobiele
machines. Stap nu een nieuwe tijd in. 

xtremeDB omvat IO-modules, voor-
gemonteerde en geteste aansluitkabels en
connectoren. 

De elektrische installatie wordt veel
compacter, flexibel en is uiterst solide en
bestand tegen de ruigste omstandigheden. 

Decentrale installatieoplossing

voor mobiele machines

Robuuste oplossingen voor het ruige werk

www.murr.nu

Scan voor meer info:
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VENTIELSTEKKER
Ventielstekker A dubbel met LED,  5 meter kabel PVC 4x0.75.
Operating voltage: 24 V AC ±20% / DC ±25%
Operating current per contact: max. 4 A
Switch off peak: max. 55 V
Protection: IP67 inserted and tightened (EN 60529)

AL015-7000-58041-6170500

VENTIELSTEKKER XTREME OUTDOOR
Ventielstekker MDC06-2s, 5 meter kabel PUR 2x0.75.
Operating voltage: 6...230 V AC/DC
Operating current per contact: max. 8 A
Protection: IP68 inserted and tightened

AL015-7072-72011-7500500

€ 15,-

€ 24,-

VENTIELSTEKKER
Ventielstekker A enkel met LED,  5 meter kabel PUR 3x0.75.
Operating voltage: 24 V AC ±20% / DC ±25%
Operating current per contact: max. 4 A
Switch off peak: max. 55 V
Protection: IP67 inserted and tightened (EN 60529)

AL015-7000-18021-6360500

VENTIELSTEKKER
Ventielstekker Junior timer 90 graden met LED,  
5 meter kabel PUR 2x0.5, gewicht 0,175 gram

AL015-7000-70321-7400500

€ 14,-

€ 22,-

DIGI PLUS BASE NUMBER TEST KIT
Bescherm uw bedrijfsmiddelen, verminder uitvaltijd en verbeter de 
productiviteit met oliebewaking. DIGI Plus heeft een aantal interessan-
te nieuwe functies, waardoor het testen eenvoudiger en nauwkeuriger 
wordt.
 
• Snelle, nauwkeurige resultaten in een gebruiksvriendelijke, draagbare set.
• Neem weloverwogen beslissingen over onderhoud ter plaatse.
• Bewaar en download testresultaten naar een pc voor trendbewaking.
• Detectie van geabsorbeerd en vrij water in hydraulische vloeistoffen.
• Voorkomen van schade aan onderdelen en uitvaltijd van het systeem.
• Oplaadbare accu via USB-aansluiting.
• Verleng de levensduur van de olie.
• Verlengt de levensduur van de vloeistof en de systeemprestaties.
• Robuust en betrouwbaar voor gebruik in ruwe of afgelegen omgevingen

Vraag naar de mogelijkheden bij een van onze accountmanagers.

FG-K6-004-KW+

NIEUW 

BIJ AES

LED WERKLAMP 15 WATT/1500 LUMEN
De TRA303P0403 is met stip onze meest verkochte LED werklamp. 
Deze lamp lijkt standaard zoals velen echter is de SAE-lamp een 
werklamp die continu wordt doorontwikkeld. Hierdoor is dit de beste 
LED werklamp met de hoogste kwaliteit en beste lichtopbrengst in zijn 
soort. Vele professionele truck & trailer, grondverzet, agrarische en 
automotive bedrijven gebruiken onze SAE LED werklamp. 
Afmetingen: 110 x 110 x 41mm

AU005-TRA303P0403

€ 22,50

https://webshop.aes-tg.nl/artikel/msud-double-valve-plug-form-a-18mm-pvc-4x0.75-black-5m
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/valve-plug-mdc06-2s-short-with-cable-pur-2x0.75-bk-5m-temporarily-gray-housing-p
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/msud-valve-plug-form-a-18mm-pur-3x0.75-black-ul-csa--drag-ch-5m
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/junior-timer-valve-plug-90--led-pur-2x0-5-black-drag-ch-ain-5m
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/universele-automaterialen/verlichting---reflectoren/werklampen---schijnwerpers/led-werklamp-standaard/led-werklamp-standaard/led-werklamp-15-watt---1500-lumen-9-----36v-0-4m.-kabel
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Maritiem

MIRKA LEROS-950CV 225MM Ø 5MM 
WANDSCHUURMACHINE
Deze unieke borstelloze schuurmachine beschikt over innovatieve 
oplossingen, waaronder een schuurkop met 180° flexibiliteit en een 5 
mm excentrische beweging, wat de schuurmachine uiterst gebruiks-
vriendelijk maakt.

Het flexibele en praktische ontwerp biedt ongeëvenaarde voordelen, 
zoals ergonomische werkhoudingen en minder belasting van het 
lichaam en de rug van de gebruiker. Met een gewicht van minder dan 
3,5 kg kan de professional langere tijd schuren zonder vermoeid te 
raken.

AJ041-2976104

HELLA NAVILED - 360°
NaviLED 360° Ankerlicht Wit
Minimale zichtbaarheid: 2 Zeemijlen
Behuizing: Zwart - IP67 Gesealed
Montage: Horizontaal vast
Voeding: 9-33 DC Multivolt - 1 Watt
Afmetingen: (ØxH) 44x167 mm

AU021-2LT 980 960-201 - 167 MM    € 60,-
AU021-2LT 980 960-301 - 315 MM    € 75,-
AU021-2LT 980 960-341 -  605 MM  € 90,-

HELLA NAVILED - 360° WIT/ZWART

NaviLED 360° Ankerlicht Wit
Minimale zichtbaarheid: 2 Zeemijlen
Behuizing: Zwart - IP67 Gesealed
Montage: Horizontaal opbouw
Voeding: 9-33 DC Multivolt - 1 Watt
Afmetingen: (ØxH) 60x56mm.

AU021-2LT 980 960-001 - zwart
AU021-2LT 980 960-011 - wit

€ 895,-

NIEUW

MIRKA ABRANET ACE HD 225MM VELCRO
Speciaal voor grof en zwaar schuurwerk heeft Mirka het netschuur-
product Abranet Ace Heavy Duty ontwikkeld. Door de geoptimali-
seerde netconstructie en de keramische korrel heeft Abranet Ace HD 
een superieure afname en prestatie op harde ondergronden zoals 
hardhout en metaal en is het zeer geschikt voor het verwijderen van 
verf en lakken.

AT015-1977771 - P40 doos met 5 stuks 
AT015-1977772 - P60 doos met 5 stuks
AT015-1977773 - P80 doos met 5 stuks
AT015-1977774 - P120 doos met 5 stuks

€ 50,-vanaf

€ 60,-

per 5

€ 21,50

https://webshop.aes-tg.nl/artikel/gereedschappen/electrisch-gereedschap/hikoki/schuur---polijstmachines/excenterische-vlakschuurmachine/mirka-leros-small-950cv-electrische-----excentrisch-roterende-schuurmach.-225mm
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/universele-automaterialen/verlichting---reflectoren/marine---interieur-verlichting/navigatielampen/ankerlicht/ankerlicht-led/hm-naviled-360-2nm-vast-167mm-zwart
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/universele-automaterialen/verlichting---reflectoren/marine---interieur-verlichting/navigatielampen/ankerlicht/ankerlicht-led/hm-naviled-360-2nm-vast-315mm-zwart-----zwart-ip67-gesealed-9-33-dc-multivolt
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/universele-automaterialen/verlichting---reflectoren/marine---interieur-verlichting/navigatielampen/ankerlicht/ankerlicht-led/hm-naviled-360-2nm-vast-605mm-zwart-----voeding--9-33-dc-multivolt
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/universele-automaterialen/verlichting---reflectoren/marine---interieur-verlichting/navigatielampen/ankerlicht/ankerlicht-led/hm-naviled-pro-360-zwart-2lt
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/universele-automaterialen/verlichting---reflectoren/marine---interieur-verlichting/navigatielampen/ankerlicht/ankerlicht-led/hm-naviled-pro-360-wit-2lt
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/gereedschappen/schuur---slijpmateriaal/schuurschijven/schuurschijven-150mm/korrel-p-40/mirka-abranet-ace-hd-225mm-velcro-p40---doos-a-5-st
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/gereedschappen/schuur---slijpmateriaal/schuurschijven/schuurschijven-150mm/korrel-p-60/mirka-abranet-ace-hd-225mm-velcro-p60---doos-a-5-st
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/gereedschappen/schuur---slijpmateriaal/schuurschijven/schuurschijven-150mm/korrel-p-80/mirka-abranet-ace-hd-225mm-velcro-p80---doos-a-5-st
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/gereedschappen/schuur---slijpmateriaal/schuurschijven/schuurschijven-150mm/korrel-p-120/mirka-abranet-ace-hd-225mm-velcro-p120--doos-a-5-st
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RACOR FILTERS
Racor (Marine) “Turbine” Vervangingselementen 2010PM-SM-TM-OR
Model 500 Turbine - met seals.

AES levert diverse soorten maten uit voorraad. Vraag er gerust naar 
bij uw accountmanager.

AK008-2010PM-OR - 30 micron
AK008-2010TM-OR - 10 micron
AK008-2010SM-OR -   2 micron

HERTZ HMR 10 D - DIGITAL MEDIA RADIO DAB+
De Hertz HMR 10 D ronde bootradio is er een van unieke klasse! 
Voorzien van DAB+ voor loepzuivere digitale radio ontvangst, Blue-
tooth streaming en control en maar liefst 4 x 50 Watt maakt deze 
radio echt een verschil.

Daarnaast kan de Hertz HMR 10 D bootradio aangesloten worden 
op een standaard FM-antenne. De ingebouwde elektronica zorgt 
voor een goede ontvangt van zowel DAB+ als FM zenders.
De krachtige versterker van 4 x 50 Watt kent 3 presets: Classic - Pop- 
of Rock.

ZZ001-78333020

WATERAFSCHEIDEND BRANDSTOFFILTER 
De Parker Racor serie Turbine waterafscheidende brandstoffilters is 
de meest betrouwbare reeks waterafscheidende brandstoffilters op 
de markt.  Het drietraps filtratiesysteem van de eenheid verwijdert 
efficiënt water en deeltjes uit brandstof en biedt een maximale be-
scherming van dieselmotorcomponenten in toepassingen waarbij de 
betrouwbaarheid essentieel is. Voor patroonelementen 30 micron, 
10 micron of 2 micron.
 

AK008-500FG30

SEABUNG 19 EN 51 MM AFSLUITER
De Seabung is een handig gereedschap om uw afsluiter tijdelijk voor 
onderhoud te verwijderen zonder dat uw boot uit het water hoeft.
Falende afsluiters zijn de grootste oorzaak van zinkende schepen, 
vaak veroorzaakt door het ontbreken van onderhoud.

Voor het losschroeven van de afsluiter dient u de SEABUNG door 
het gat te steken. Door de waterdruk van buitenaf wordt de rubber-
manchet vrijwel waterdicht over het gat gedrukt zodat u de tijd heeft 
om de afsluiter schoon te maken en te smeren of te vervangen. 
Wordt geleverd per paar, geschikt voor afsluiters van 19 mm ( 3/4”) 
tot 51 mm ( 2”) .
 
AW011-373598

€ 9,75

€ 165,-

€ 215,-

€ 52,50

https://webshop.aes-tg.nl/artikel/watersport---recreatie/filters---toebehoren/racor-filters/racor-element-30-mic-met-seals
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/watersport---recreatie/filters---toebehoren/racor-filters/racor-element-10mic-met-seals
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/watersport---recreatie/filters---toebehoren/racor-filters/racor-element-2-mic?Code=AK008-2010SM-OR
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/multimedia/radio-s/hertz-marine/hertz-hmr-10-d---digital-media-radio----dab---113mm-4x50w
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/watersport---recreatie/filters---toebehoren/racor-filters/ff-ws-500-sers-turbine-30-mic.-500fg30
https://webshop.aes-tg.nl/catalogusgroep/multimedia/antennes/marifoon


AES Technische Groothandel is al 40 jaar een begrip in de Noordoostpolder, Zuid-West 
Friesland en de randgemeenten daaromheen. Wij zijn een betrokken en betrouwbare partner 
en hechten veel waarde aan duurzame relaties met onze klanten. 

We hebben een passie voor techniek en  leveren kwalitatief hoogwaardige producten en 
diensten waarbij onze excellente service en ervaring in de markt van meerwaarde is voor 
onze klanten. Bij alles wat wij doen, staat onze klant centraal. 

 

Agrarisch Auto motive Industrie Maritiem

Ervaren, betrokken, klantgericht en altijd dichtbij

We ontzorgen, 
denken mee en 
leveren advies 

op maat.


