
Lente editie 
Aanbiedingen, leuke 

interviews en actuele 

informatie.

Hulp nodig?
Bel met één van onze 
medewerkers

 0527 63 11 17
Lemmer  

Voorjaar  2022

Agrarisch Auto motive Industrie Maritiem

Doe maar lekker 
duurzaam

 0527 63 11 11  
Emmeloord



22

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

OOK DUURZAAM WERKEN

Ervaren, betrokken, 
klantgericht en altijd dichtbij

Beste relatie,

Bij onze technische groothandel speelt ook 
duurzaamheid een steeds grotere rol. 
Duurzaam omgaan met klantrelaties, personeel,  
leveranciers, grondstoffen en brandstoffen. Het 
is nu belangrijker dan ooit. 

Intern zetten we al langer stappen in het 
duurzaam werken. Zo is afvalscheiding al 
jaren heel netjes geregeld. Ook worden met 
leveranciers uitstekende afspraken gemaakt 
voor retouren van bijvoorbeeld oude banden en 

accu’s. Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat 
we minder verspillen. Denk ook aan eenvoudige 
zaken aan het afschaffen van plastic en papieren 
bekers, roerstokjes.  Ook herbruiken we intern 
dozen.  

We werken graag mee aan een betere toekomst. 
In dit magazine promoten we diverse duurzame 
producten. En deze producten zijn niet alleen 
duurzaam, ook van de hoogste kwaliteit. Extra 
duurzaam dus. 

Directie & medewerkers

06 22 53 31 44 
EMMELOORD

LEMMER
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Deze kwartaalaanbiedingen zijn geldig tot 21 juni 2022. Vermelde prijzen zijn per stuk, netto, in euro’s en 
exclusief BTW en exclusief voor B-to-B. Zet- en drukfouten voorbehouden. Tussentijdse prijswijzigingen als gevolg van 
extreme prijsschommelingen in grondstoffen voorbehouden. 
Fotografie: Michel Klooster. Redactie: AES. Drukwerk: drukkerij Feiko Stevens. 
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M18T COMPACTE HANDSTOFZUIGER
Uitstekend zuigvermogen voor hout, metaal en normaal vuil.

Hoogefficiënt 99,7% HEPA filter voor opvangen van fijnstof tot 0,3 
micron.

Exclusief accu’s en /of tas. Werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu’s.

AJ052-M18 CV

GELUID- EN BRANDWERENDE PLAAT
De isolatieplaat wordt vervaardigd uit geïmpregneerd polyurethane 
schuim met een open cel structuur, hierdoor is het materiaal on-
brandbaar en voldoet het aan de ISO 9094.1.2 normen.

Formaat 60x100 cm. 32 mm zelfklevend.

AW002-105223

€ 98,- € 99,-

NIEUW

E-PROTWIST
Snel opladen (UCB-C); 70 min- bespaart kostbare tijd. 3-traps LED-indi-
cator voor batterijlading (groen – oranje – rood). LED-verlichting. Water 
en stofdicht IP 54. Aansluiting 1/4””- 6,35 mm. Geleverd in BP.MBOXL. 
Inclusief:
-  4 bits L 50mm voor sleufschroeven: EH.603-EH.604-EH.605-EH.606 

& 1 bit L 25mm EH.107.
-  6 Torx®-bits L 70 mm: T10 -T15 - T20 - T25 - T27 - T30.
-  2 bits L 90mm voor Phillips® schroeven: EP.691 - EP.692 & 1 bit L 

70mm EP.663.
-  2 bits L 90mm voor Pozidriv® schroeven: ED.691 - ED.692 & 1 bit L 

70mm ED.663.
-  4 bithouders 1/4`` 6 kantdoppen 7mm - 8mm - 10mm - 13mm.
-  Bithouder EF.6P1 voor bits serie 1.

AJ009-ATPA4V.J23PB

MOTIP SHOCK OIL 500 M
Effectief hulpmiddel voor het losmaken van vastgeroeste onderdelen. 
Door de heftige temperatuursdaling tot –30°C in combinatie met de 
smerende werking van koud krimp olie, kan de schroefverbinding 
gelost worden. 

MoTip Koud Krimp Olie heeft een smerende werking en een gericht 
spuitbeeld.

AP017-090305

€ 8,-

TIP

€ 125,-

https://webshop.aes-tg.nl/artikel/gereedschappen---werkplaats/electrisch-gereedschap/hikoki/accu-machines-professioneel/accu-stofzuiger/m18t-compacte-handstofzuiger
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/watersport---recreatie/isolatie/combinatie-platen/akoestische-plaat-0.6-m2---60-x-100cm---32mm-zilver-zelfklevend
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/gereedschappen---werkplaats/handgereedschap/schroevendraaiers/sets/facom/facom-e-protwist-set-23-delig
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/olieen-vloeistoffen---reparatie/technische-sprays/montage/shock-oil
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ATERA STRADA DL3
Installatie: achter/ trekhaak
Laadcapaciteit: 45kg
Aantal fietsen: 3
Passende framematen: 25-80 mm
Afmetingen (LxB):  100x72cm
Gewicht: 14,40 kg
Kleur: zilver
Achterlichten (13-polig)

EF134-022 601

€ 465,-

SOLDEERBOUT OP BATTERIJ
Snoerloze soldeerbout van Weller met heldere LED verlichting. Deze 
compacte soldeerbout werkt op AA-batterijen en is ideeal voor 
moeilijk bereikbare plaatsen. De soldeerbout is binnen 38 seconden 
opgewarmd en gebruiksklaar. Na het plaatsen van de dop schakelt de 
soldeerbout zich automatisch uit. Wordt geleverd met vier AA-batterij-
en. Vermogen 6,5/ 8 W. Temperatuur 485 °C.

EF622-WLIBAK8

SOLDEERDRAAD ELECTRO TIN/KOPER
Tin/koper 99/1 1.5 mm. Voor het zachtsolderen van elektronica-toe-
passingen zoals o.a. reparatie van witgoed, audioapparatuur en 
huishoudelijke apparaten. Niet gebruiken in combinatie met een 
vloeimiddel.

EF623-6312623

KABELBINDERS PACK 650-DELIG
Robuuste en stevige kabelbinders ideaal voor gebruik in garage en 
werkplaats etc. Verpakt in een robuuste kunststof koker.

- Verpakt in een robuuste plastic buis.
- 5 verschillende maten.
- Zwarte, rode, groene, gele en blauwe kabelbinders.

EF049-D90737

€ 39,- € 10,-

€ 37,-

3E HAND 4 MAGN. ARMEN
Met de Weller Derde hand inclusief 4 magnetische armen heeft u altijd 
uw handen vrij, zodat soldeerwerkzaamheden veilig kunnen worden 
uitgevoerd. De buigbare magnetische armen met klemmen kunnen 
eenvoudig worden versteld, zodat u uw werkstuk altijd in optimale 
positie kunt zetten. Afmeting: 240 x 166 x 42 mm.
 - Verstelbare en flexibele posities
 - Houdt handen vrij
 - Geschikt voor zwaardere constructies
 - Beveilig en bescherm uw projecten

EF622-WLACCHHM-02

€ 7,-

https://webshop.aes-tg.nl/artikel/accessoires/fietsendragers/atera/atera-strada-dl3
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/gereedschappen---werkplaats/solderen/solderen-toebehoren/soldeerbout-8w
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/gereedschappen---werkplaats/solderen/toevoeg-materiaal/soldeerdraad-tin-kop-99-1?Code=EF623-6312623
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/installatie-materiaal/bundelbanden---toebehoren/kabelbundel-assortiment/kabelbundelband-box-650-delig-----------5-maten-en-5-kleuren-in-koker
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/gereedschappen---werkplaats/solderen/solderen-toebehoren/3e-hand-4-magneet-armen
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HAAKSE SLIJPER AG10-125 EK
Zachte aanloop voor gemakkelijk starten. 
Krachtige 1000 Watt motor voor uitstekende prestaties in alle toepas-
singen. 

Uiterst compact ontwerp met een totale lengte van slechts 276 mm 
en een gewicht van 2,1 kg voor prettiger werken. 

Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na 
stroomuitval.  Breukbestendige en zonder hulpwerktuigen te verwisse-
len beschermkap. 

Schuifschakelaar voor gemakkelijk starten, zelfs bij het dragen van 
handschoenen. 

Met 4 meter snoer.

AJ052-AG 10-125EK

OPVOUWBARE WERK/PARTYTENT
Snel op te zetten. Kleur: blauw. Afmeting 3 x 3 meter. Geleverd in 
handige meeneemtas. Ideaal voor bijvoorbeeld de autocross.

AJ006-D76940

€ 105,- 

€ 62,-

€ 135,-

WASBORSTEL 3D VERSTELBAAR 
TELESCOPISCHE STEEL 119-203CM
Wasborstel 3D verstelbaar telescopische steel 119-203cmOmschrij-
ving- Perfect geschikt voor auto’s, busjes, caravans, campers en 
fietsen.

AO015-150686

WATERHASPEL MOBIEL, 15M
Sterk buizenframe met stevige kunststof drum.  
Geleverd met flexibele 15m PVC slang, toebehoren en luxe verstelbare 
spraykop. 

AJ006-D01024

WATERHASPEL, 20M
Water haspel met een sterke kunststof behuizing met automatische 
oprolfunctie. Geleverd met 180º zwenkbare beugel voor wandmon-
tage, flexibele 20 meter PVC slang met toebehoren en verstelbare 
spraykop. Inwendig voorzien van roll-guide om verkeerd oprollen te 
voorkomen. 

AJ006-D15046 

€ 37,-€ 45,-

€ 99,-

OP=OP

AERO 21-01 PC  230V/50-60HZ EU
Compacte nat-/droogzuiger met filterreiniging en makkelijke bediening
De AERO 21/AERO 21 INOX zijn de kleinste modellen in de AERO-serie 
met een compact design en gebruiksvriendelijke functies - de ideale 
keuze voor kleinere reinigingstaken in werkplaatsen of in winkels. De 
machine van 20 liter heeft efficiënte zuigprestaties en is ook ver-
krijgbaar in een variant met INOX roestvrijstalen container, robuuste 
trolley en handgreep.

Uitwasbaar PET-filter met een efficiency van minimaal 99,9%
MultiFit accessoiresysteem, dus flexibel
Geïntegreerde opbergmogelijkheid voor zuigslang, stroomkabel en 
accessoires
Blaasfunctie
Stabiele basis en ergonomisch design

AJ002-107406600

€ 186,- 

€ 130,-

https://webshop.aes-tg.nl/artikel/gereedschappen---werkplaats/electrisch-gereedschap/milwaukee/slijpmachines/haakse-slijper-125-mm/1000-watt-haakse-slijpmachine
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/gereedschappen---werkplaats/doorwerk-tent/3m-x-3m-doorwerktent--------------------uitklapbaar
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/schoonmaak--poets---reinigingsproducten/was-borstels/wasborstelsteel/telescoopsteel-met-waterdoorvoer/3d-wasborstel---telescopische-steel-----verstelbare-kop--119---203cm
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/schoonmaak--poets---reinigingsproducten/slangenwagen---waterhaspels/waterhaspel-mobiel--15m
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/schoonmaak--poets---reinigingsproducten/slangenwagen---waterhaspels/waterhaspel-20m
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/gereedschappen---werkplaats/stofzuigers---toebehoren/stofzuigers-nilfisk/aero/aero-21/aero-21-01-pc-stof-waterzuiger
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ANGELA HOEKMAN

LEMSTER DAME MET TWEE PASSIES
Ruim een jaar werkt Angela Hoekman 
uit Lemmer in het AES filiaal in Lemmer. 
Vandaag staat ze op de expeditie en is 
ze druk bezig. Alles moet straks klaar 
staan voor de route. 

Ook is het haar taak om de locaties in het 
magazijn kloppend te maken voor het 
voorraadbeheer. Ervaring hierin had ze al 
opgedaan in een soortgelijke omgeving voor 
vrachtwagen onderdelen. Waar de passie 
voor automotive vandaag komt, weet Angela 
zelf ook niet goed. 
Angela woont en werkt in Lemmer met 
haar partner en soms een weekend met 
bonusdochter. “Elke dag lunch ik met mijn 
team. Even een hapje eten met mijn collega’s.  
Samen met elkaar, dat vind ik belangrijk.  Ik 
ben heel blij met dit bedrijf. Het bedrijf is 
meelevend. Een prettige werkgever waar je 
goed en open mee kan communiceren. Ik 
ben nooit bang om naar een leidinggevende 
toe te stappen. Het voelt een beetje als een 
familiebedrijf. Ik werk hier echt wel met heel 
veel plezier.” De eerste weken was goed 
aftasten. Maar voelde als een warm bad. 
“Kijk je moet wel werken, maar er is altijd tijd 
voor een lolletje tussendoor.”

Het werken in de nog wel te typeren als 
‘mannenwereld’ bevalt Angela en het past 
bij haar. Bij AES werken inmiddels al 7 
vrouwen, dus heel langzaam wordt AES 
iets vrouwelijker. “Als vrouw moet je wel 
wat stevig in je schoenen staan hier met de 

directe mannen. Maar ik vind het werken bij 
AES erg gezellig. Ik ga elke dag met heel veel 
plezier hierheen.”  

Angela staat het liefst op 
de expeditie afdeling. 

“Zorgen dat alles 
keurig terecht komt, 
in het magazijn én 
bij de klant. Ik wil 

alles netjes hebben en                   
     ga niet naar huis voor alles 
voor mijn gevoel netjes is opgeruimd.”

Door de opleiding in de paardenhouderij bij 
AOC in Leeuwarden is Angela bekend met 
de agrarische branche. De technische kennis 
groeit elke dag door ‘learning on the job’. 
Paarden zijn haar grootste hobby. Met een 
eigen paard, maar ook door het trainen van 
paarden van anderen is Angela regelmatig 
druk. Door een ongeluk met een eenspan is 
Angela tijdelijk uit de routine geweest. Gelukkig 
zijn de gevolgen niet te ernstig maar dagelijks 
ervaart ze de gevolgen nog.  “Het ongeluk 
heeft best een grote impact gehad”.

Het lijkt soms van buitenaf eenvoudig wat we 
doen, maar het proces is echt interessant om 
te zien en houdt vaak meer in dan men denkt. 

Voordat een product naar een klant gaat, is 
er heel wat gebeurd. Daar gaat genoeg aan 
vooraf.
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PROLAN MEDIUM 1L
Het perfecte product voor kleine smerings-en anticorrosietaken.
Bijzonder effectief bij het losmaken van roestige verbindingen ( Als 
vervanger van kruipolie, werkt sneller, is blijvend en effectiever in 
gebruik ) Hoog smerende werking, verdampt niet. Prolan medium 
is zeer geschikt om gevlochten staalkabels en kettingen te smeren. 
Prolan Medium penetreert tot in de kern, spoelt niet weg, lost roest 
op, zout water bestendig. Sterk penetrerend, dringt door in metaal, 
en beschermt daardoor zowel inwendig als aan oppervlakte. Ge-
schikt voor delen die niet in direct contact staan met zoutwater, wel 
geschikt om bijvoorbeeld onder motorkap van zeegaande outboard 
motoren te gebruiken als bescherming. Zeer geschikt om te gebrui-
ken als “primer” op lastig bereikbare plaatsen om daarna een dikkere 
variant van Prolan te gebruiken. Het lanolinegehalte voorkomt dat 
zuurstof het oppervlak bereikt, daardoor een optimale langdurige 
bescherming. Isoleert elektrisch en elektrolytisch  tot 70 kV, waar-
door elektrische installaties en verbindingen in vochtige omgevingen 
optimaal worden beschermd. Vochtafstotend en spoelt niet weg en 
weerstaat hogedrukreiniging van 170 bar, dit door na het opbrengen 
langdurig te laten drogen. Bestand tegen zuren, zouten , kunstmest, 
aceton en thinner, NaClO en corrosieve elementen in het algemeen. 
NSF Food-grade, klasse H1.

AP025-90MEDIUM1 

PROLAN HEAVY 1L
Het perfecte product voor moeilijke smering en corrosiewerende 
taken

Sterk penetrerend, dringt door in metaal en geeft het een bescherm-
laag met een langdurige bescherming
U kunt het ontstaan van lichte corrosie stoppen – het oppervlak wordt 
na behandeling bruinachtig.

Het lanolinegehalte voorkomt dat zuurstof het oppervlak bereikt
Isoleert elektrisch en elektrolytisch  tot 70 kV, waardoor elektrische 
installaties in vochtige omgevingen optimaal worden beschermd
Vochtafstotend en spoelt niet weg en weerstaat hogedrukreiniging van 
170 bar, dit door na het opbrengen langdurig te laten drogen
Perfect voor montage en demontage van machineonderdelen
het maakt onderdelen weer scheidbaar na langdurig gebruik in een 
corrosieve omgeving.

Bestand tegen zuren, zouten, kunstmest, aceton en thinner en corro-
sieve elementen in het algemeen.

NSF Food-grade, klasse H1water en hoge temperaturen.

AP025-90HEAVY1

PROLAN GREASE 0.5 KG
Beschermt en conserveert.

U kunt het ontstaan van corrosie stoppen – het oppervlak wordt na 
behandeling bruin.

Het lanolinegehalte verhindert dat zuurstof het oppervlak bereikt.
Isoleert elektrisch en elektrolytisch  tot 70 kV, waardoor elektrische 
installaties in vochtige omgevingen optimaal worden beschermd.
Perfect voor het monteren en demonteren van machineonderdelen.
Het maakt onderdelen weer scheidbaar na langdurig gebruik in een 
corrosieve omgeving.

Bestand tegen zuren, zouten, kunstmest, aceton en thinner en corro-
sieve elementen in het algemeen.
NSF Food-grade, klasse H1.

AP025-90GREASE05

PROLAN EXTREME 1L
ProLan Extreme dringt door in metaal en geeft het een beschermlaag 
met een langdurige bescherming. U kunt het ontstaan van corrosie 
stoppen, het oppervlak wordt na behandeling donker bruin. Het lano-
linegehalte voorkomt dat zuurstof het oppervlak bereikt. Vochtafsto-
tend en spoelt niet weg en weerstaat hogedrukreiniging van 170 bar, 
dit door na het opbrengen langdurig te laten drogen. 

Direct bestand tegen zuren, zouten, kunstmest, aceton en thinner 
en corrosieve elementen in het algemeen. Onschadelijk voor glas, of 
behandelde, gelakte oppervlakken in het algemeen. ProLan is alleen 
makkelijk te verwijderen met geurloze petroleum. UV-bestendig tot 
24 maanden. Isoleert elektrisch en elektrolytisch tot 70 kV, waardoor 
elektrische installaties in vochtige omgevingen optimaal worden be-
schermd. Het product is uitermate geschikt voor langdurig  gebruik in 
zoute omgeving zoals windmolens op zee, productieplatforms, visserij 
enz.

ProLan extreme moet worden verwerkt met een roller of een kwast.
ProLan is gemaakt van een natuurlijk product en is hierdoor mile-
uvriendelijk en daardoor een zeer goed alternatief voor bestaande 
agressieve producten.NSF Food-grade, klasse H1.

AP025-90EXTREME1

€ 29,-

€ 44,-€ 37,-

€ 28,-

TIP
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https://webshop.aes-tg.nl/artikel/universele-automaterialen/verf---toebehoren/anti-roest---roest-oplosser/prolan-medium-1-0-l
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/universele-automaterialen/verf---toebehoren/anti-roest---roest-oplosser/prolan-heavy-1-0l
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/prolan-grease-0-5-kg
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/universele-automaterialen/verf---toebehoren/anti-roest---roest-oplosser/prolan-extreme-1-0l
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EUROL SWIFT CLEAN 110 SPRAY
Eurol Swift Clean 110 Spray is een krachtige multifunctionele en ver-
dampende ontvetter. 

Het verwijdert vet, olie, lijmresten, teer en bitumen en organische 
vervuilingen van machines en onderdelen. Verdampt restloos zonder 
het achterlaten van een residu.

AP028-S007100AER-400ML

EUROL LUBE PL SPRAY 400ML
Eurol Lube PL Spray is een “droog” smeermiddel met Eurol SYNGIS 
Technology. Ontwikkeld voor non-drip, droge, schone en duurzame 
smering van veel applicaties waar uitstekend kruipvermogen, pene-
tratie en anticorrosie eigenschappen nodig zijn. Het verdrijft vocht, is 
bestand tegen water en lost gecorrodeerde onderdelen. Dankzij de 
droge smeereigenschappen worden zand en stof niet opgepikt.

AP028-S009101AER-400ML

€ 16,-

€ 16,-

EUROL GREASE CS-2/502-S
Eurol Grease CS-2/502-S met Eurol SYNGIS Technology is een smeer-
vet met een hoog visceuze basisolie speciaal ontwikkeld voor laag 
toerige toepassingen in bijvoorbeeld de papier-, cement- en staalin-
dustrie en zware toepassingen in de offshore en scheepvaart. Het vet 
bevat extra SYNGIS additief voor extra noodsmering.

Voor de volgende toepassingen:
• Open en gesloten lagers
• Kabels en kettingen
• Autoclaven
• Stoomkleppen
• Apparatuur in de agrarische sector en visserij
• Apparatuur dat aan extreme omgeving is blootgesteld, zoals (zout) 
water en hoge temperaturen.

AP028-S005121-1KG

€ 25,-

€ 10,-

SCHUIFMES 25 MM
Metalen vergrendeling voor maximale duurzaamheid en langere 
levensduur.

AJ053-48221962

STANLEY RESERVE MESSEN 18MM
10 stuks 11-30118.

AJ051-S3776.301.010

MULTI MATERIAALBOOR 8-DELIG
Cassette boren voor steen, metaal of hout. Ontworpen voor gebruik 
met slagschroevendraaiers en alle soorten 3 klauwplaat boorkop 
gereedschappen zoals boorhamers en slagboormachines. 
4 x 90 mm  5/5/6/6 x 100 mm
8/10 x 120 mm  12 x 150 mm

AJ053-4932471112

MILWAUKEE ROLMAAT 5M
Uitschuifbaar tot 3,4 meter zonder te knikken. Met magnetische lip.

AJ053-4932464599

€ 8,-

€ 6,-

€ 11,-

OP=OP

OP=OP

OP=OP

Vraag om
 een gratis D

EM
O

 op locatie voor Eurol Specialties

https://webshop.aes-tg.nl/artikel/olieen-vloeistoffen---reparatie/eurol-specialty/spuitbussen/food-grade/eurol-swift-clean-110-spray-400ml
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/olieen-vloeistoffen---reparatie/eurol-specialty/ketting-smeermiddelen/standaard/400-ml-olie/eurol-lube-pl-spray-400ml
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/olieen-vloeistoffen---reparatie/eurol-specialty/smeervetten---smeerpasta-s/standaard/smeervetten---smeerpasta-s/1-kg/eurol-grease-cs-2-502-s
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/gereedschappen---werkplaats/handgereedschap/messen---scharen/milwaukee/schuifmes--25-mm-------------------------met-vastzetknop
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/gereedschappen---werkplaats/handgereedschap/messen---scharen/stanley/stanley-reserve-messen-18mm-10-stuks----11-30118
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/gereedschappen---werkplaats/verspaning/spiraalboren/borensets/multi-materiaalboor-8-delig-------------cassette-voor-steen-metaal-en-hout
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/gereedschappen---werkplaats/meet--afteken---test-gereedschap/meetlinten--rolmaten---duimstokken/milwaukee/milwaukee-rolmaat-5-meter---------------met-magnetische-lip
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Agrarisch 

MOBIELE PNEUMATISCHE OLIE-UNIT
Mobiele pneumatische olie unit van Meclube, het Italiaanse topmerk 
van werkplaats equipment.

Deze unit is geschikt voor olievaten van 180 – 220 liter, door het speci-
ale onderstel is dit olie vulsysteem geschikt voor verschillende soorten 
vaten. Voorzien van 3 wielen, waarvan 2 vaste wielen (Ø 200 mm) en 1 
zwenkwiel met rem (Ø 125 mm). 

 - Oprolbare slanghaspel 10 m.
 - Afgiftepomp met digitale aanduiding.
 - Pneumatische oliepomp ratio = 3:1.
 - 30 liter per minuut.
 - Voor vaten van 180 – 220 liter.

EF763-022-1299-C00

PERS HANDBEDIEND 25T
Deze handbediende werkplaatspers met volledig gelast frame onder-
scheidt zich door de grote werkslag van 240 mm. Standaard geleverd 
met een hard verchroomde piston, een verplaatsbare cilinder en 
verplaatsbare tafel. De pers wordt geleverd met 2 V-blokken. Met 
voetbediende sneldaling op luchtdruk.

EF685-HP25 G6

AUTOMATISCHE BANDSLEUTEL 
VOOR OLIEFILTERS 
Voor vrachtwagens en landbouwwerktuigen.
Capaciteit: filter van 106 tot 145 mm.
Terugstelhoek van het rateleffect: 5°.
De band klemt automatisch vast.
Reserveband U.48-PL2 voor oliefiltersleutel.

AJ009-U.48PL

LOOPLAMPSET LED
Powerhand 3in1 led lamp met handige snelkoppeling om de verschil-
lende lampen te kunnen wisselen. Inhoud: handgreep met Li-ion accu, 
extra dunne looplamp, zaklamp en een flexibele inspectielamp in een 
schuiminleg zodat het set makkelijk op te bergen is in een gereed-
schapswagen. Incl. 230 V en 12 V lader.

 - Gewicht 950 g
 - Brandtijd 2,5 / 5 h
 - Lamptype COB led
 - Laadtijd 3 h
 - Accutype Li-ion
 - Kleurtemperatuur 5.800 - 6.500 K
 - Lichtopbrengst 175 / 300 Lm

EF670-SIN-100.1060

€ 650,-

€ 1.200,- Snelle
levering

€ 69,-

€ 50,-

https://webshop.aes-tg.nl/artikel/gereedschappen---werkplaats/equipment---werkplaats/olieopvang---afgifte/oliepompkar-pneumatisch
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/gereedschappen---werkplaats/equipment---werkplaats/pers/pers-handbediend-25t
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/gereedschappen---werkplaats/speciaal-gereedschap/olie---olie-keerring/facom-automatische-oliefiltersleutel----vrachtwagen--diam-max-150-mm-
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/gereedschappen---werkplaats/lampen/looplampen-accu/looplamp-led-3in1-set
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SUPERSTRENGTH KLEM 
GEGALVANISEERD M8-20/25
Superstrenght slangklem gegalvaniseerd. 1-delige zware slangklem, 
voorzien van M8 bout. Materiaal: gegalvaniseerd volgens DIN 50941, 
Staalbandbreedte: 20 mm, Staalbanddikte: 1,5 mm. Alle maten nu met 
25% korting. 40/44/48/52/56/60/64/68/74/80/86/92/98 mm.

AH011-62000 . .

LED NEON MARKEERLICHT AMBER
De MV-2200 serie LED markeerlichten is een fraai vormgegeven 
markeerlicht leverbaar in wit, amber & rood. Na montage zijn er geen 
schroeven zichtbaar, de lamp unit wordt geklikt in 1 van de 2 meegele-
verde montagesteunen. Dit markeerlicht heeft naast licht-functie ook 
een reflector, deze hoeft dus niet extra bijgeplaatst te worden. 

De MV-2200A, het amber markeerlicht is gehomologeerd om horizon-
taal geplaatst te mogen worden. 

Afmetingen: 120,5 x 46,5 x 18,6mm / 121,2 x 75,7 x 22,3 mm.

AU005-MV-2200A

GEDORE DOPPENSET 3/4” 14 DELIG
Met gesmede, geharde 6-kant (nr. 32) of 12-kant (nr. D 32) UD-profiel 
dopsleutels, voor handgebruik.

Met hulpstukken uit GEDORE-vanadium staal 31CrV3 Sortiment U-2 
met extra fijn vertande omschakelbare ratel Sortiment Z-94 met 
doorsteek-ratel. 

In GEDORIT blauwe plaatstalen cassette Afmetingen: 525 x 203 x 73 
mm.

AJ011-32 EMU-2

€ 345,-

DELTACH DOPPENSET 1/2” 30-DELIG
 
Een zeer uitgebreide en nette doppenset met veeltand/spline doppen.
Deze set bevat zowel korte als lange doppen, met alle gangbare ma-
ten. In handige koffer met FOAM inlay.

Lengte 55mm: M5-M6-M7-M8-M9-M10-M11-M12-M14-M16

Lengte 100mm: M5-M6-M7-M8-M9-M10-M11-M12-M14

Lengte 140mm: M5-M6-M8-M9-M10-M12-M14 

Lengte 200mm: M8-M10-M12-M14
 
AJ006-501214

€ 79,-

35% 
korting

€ 7,-

PVC/ ZUIGPERSSLANG
PVC/ zuigpersslang met stalen spiraal. Voor zware werkomstandighe-
den. Vacuumbestendig. Zeer knikvaste en goed handelbare spiraal-
slang met verdekte veren stalen spiraal, welke tevens goed weers-
bestendig is. Geschikt als persslang, bronneringsslang of gierslang. 
Verouderingsbestendig. Temperatuurbereik: -10 ºC tot + 60 ºC.. Alle 
maten nu 25% korting. 10/13/16/19/25/32/35/38/40/45/50 mm.

AH011-48000 . .

35% 
korting

https://webshop.aes-tg.nl/catalogusgroep/universele-automaterialen/slangen---toebehoren/slangklemmen---slangklem-gereedschap/standaard-slangklemmen/wormschroefklem-rvs-high-grip
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/universele-automaterialen/verlichting---reflectoren/breedte---markeer-verlichting/led/tralert/zijmarkering-amber/led-neon-markeerlicht-amber-12-24v-50cm-kabel
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/gereedschappen---werkplaats/handgereedschap/3-4--ratels---doppen/sets/gedore-dopsleutelset-3-4--14-dlg--------6-kant-22-50-mm
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/gereedschappen---werkplaats/handgereedschap/1-2--ratels---doppen/sets/deltach/deltach-1-2--doppenset-veeltand---------koffer-30-dlg
https://webshop.aes-tg.nl/catalogusgroep/slangen---toebehoren/waterslang/soepele-waterslang
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AES & ALLPARTS

In het begin leek er wat verwarring te 
ontstaan toen de naam AllParts bij 
AES werd genoemd. Was het bedrijf 
overgenomen? Nee zo spannend was 
het niet. AllParts was een nieuwe naam 
voor GroupAuto en met de nieuwe naam 
werd de invulling verbeterd en uitgebreid. 
Dus, meer voordeel voor de klant. Edwin 
van Bruggen, directeur bij AES Technische 
Groothandel, licht alles kort toe.

AES is medeoprichter van het 
samenwerkingsverband GroupAuto Nederland 
(AllParts). Edwin legt uit waarom: “AES is al 
vanaf het begin (1991) lid van GroupAuto 
Nederland en is altijd erg betrokken bij de 
groepsactiviteiten en de samenwerking 
verloopt meer dan prettig. Allerlei nieuwe 
zaken worden bij GroupAuto ontwikkeld 
en AES loopt graag voorop om die services 
actief aan haar klanten aan te bieden. Het 
gezamenlijke inkoopvoordeel vanuit het 
collectief is een groot voordeel voor onze 
klanten.”

Nadat Laurence Bolhuis en Edwin van 
Bruggen per 1 januari 2011 eigenaar werden 
van deze bijzondere onderneming, hebben 
ze de naam gewijzigd in AES Technische 
Groothandel. Naast automotive zijn namelijk 
watersport, landbouw en industrie belangrijke 
onderdelen van het bedrijf geworden. AES is 
nu een complete, technische groothandel die 
de volgende kernwaarden bezit: ervaren, 
betrokken, klantgericht en altijd 
dichtbij. 

Edwin legt uit wat dit 
inhoudt: “ERVAREN 
staat voor kennis van 
producten, de markt 
en veertig jaar ervaring. 

BETROKKEN slaat op 
persoonlijk, meedenken en 

ontzorgen. KLANTGERICHT betekent bij ons 
klantvriendelijk, denken in het belang van de 
klant en service. DICHTBIJ houdt tot slot in dat 
we via diverse multi-bereikbare verkoop- en 
distributiekanalen altijd dicht bij onze klant zijn 
en daarmee een regionale/lokale partner zijn.”

“De markt is in de 40 jaar heel transparant 
geworden, waardoor de concurrentie anders 
is geworden. Daarbij is de snelheid van 
levering enorm van belang vandaag de dag. 
We streven als groothandel dus steeds naar 
betere efficiency en effectiviteit en optimaal 
voorraadbeheer. Het is helaas onmogelijk 
om alle artikelen op voorraad te houden, dus 
scherp inkoopbeleid en goede relaties met 
leveranciers staan hoog bij ons op de agenda. 
Daar ondersteunt GroupAuto-AllParts ons 
uitstekend in.”
Het pand in Emmeloord werd tijdens de vele 
verbouwingen flink verduurzaamd. In Lemmer 
werd in 2014 een vestiging opgericht en 
deze is in 2021 flink uitgebreid. Daarnaast 
werd de automatisering, de hardware en de 
software, volledig vernieuwd. Met het nieuwe 
softwarepakket is ook de koppeling met de 
webshop een feit. Het wordt de klant nóg 
gemakkelijker gemaakt om snel het juiste 
product te bestellen, 24 uur per dag. 
AES is klaar voor de toekomst!
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ZUIGNAP PISTOOLGREEP 70 MM
Handige pistoolgreep zuignap, voor hulp bij het (de-)monteren van 
spiegels, zijramen, maar ook tegels. Kan ook gebruikt worden om 
kleine deukjes uit plaatwerk te halen. Draag gewicht 8 kg.

EF665-FX0306

DISTRIBUTIE GEREEDSCHAPSET FORD
Distributiegereedschapset voor Ford Ecoboost 1,1 en 1,0 3 cilinder 
motoren met natte riem (vanaf 2012).
Geschikt voor onder andere:
Ford B-Max (2012 - 2018) C-Max (vanaf 2012) Ecosport (vanaf 2013), 
Focus vanaf 2012, Mondeo (2015 - 2018) Courier ( vanaf 2014) en 
Transit Connect (vanaf 2013).

AJ045-Z-8239

MARTERVERSCHRIKKER 12 V
Krachtig werkend ultrasoon apparaat met aansluiting op de accu. 

Ultrasoon geluid met dierlijke angst- en waarschuwingskreten die door 
de marter worden geïnterpreteerd als ‘extreem gevaar’.

Opgelet: ultrasoon geluid dringt niet door materie.

 - 1 waterdichte piëzo-elektrische luidspreker
 - Functiecontrolelampje, knipperende leds
 - Uiterst eenvoudige montage (kant-en-klaar bekabeld) 

 
 
 
 
 
 
 

AB002-07527

BURY CC9068 BT CARKIT 
MULTIPOINT TTS
Bury CC 9068 bluetooth carkit uit de CC serie. Professionele handsfree 
carkit incl. bluetooth A2DP streaming van muziek.
DialogPlus spraaksturing voor snelle en accurate woordherkenning, en 
geen stemtraining nodig. Grenzeloze muziekervaring, dankzij de recht-
streekse muziekweergave en geïntegreerde digitale eindversterker.
Aanraakscherm voor menubesturing, oproepafhandeling en volume-
regeling. Accu laad functie voor uw mobiele telefoon.
Toverwoord, activering van de spraakbesturing met een spraakbevel.
Verbinding met twee mobiele telefoons mogelijk.
Text-to-speech, voorlezen van sms, e-mails en telefoonboek records.
Het kiezen van een nummer door spraaksturing.
Afzonderlijk het geluidsniveau aan te passen van de microfoon en de 
luidspreker.
Conference-calls tot en met 7 deelnemers mogelijk.
2,8” Inch Multifunctioneel touchscreen display.
14 verschillende talen beschikbaar, waaronder Nederlands.
Controleer de compatibiliteit met uw mobile telefoon.

AD002-CC9068 BT

€ 335,-

€ 16,-€ 170,-

€ 11,-

TIP

TIP

https://webshop.aes-tg.nl/artikel/gereedschappen---werkplaats/equipment---werkplaats/ruitreparatie/zuignap-pistoolgreep-70mm---------------draaggewicht-8kg
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/gereedschappen---werkplaats/speciaal-gereedschap/motor-gereedschap/timing-sets-midlock---laser/distributie-gereedschapset-ford---------voor-de-ecoboost-motoren-vanaf-2012
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/accessoires/marter-bestrijder/anti-marter-ultrasoon-apparaat---budget
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/multimedia/carkits/bury-cc9068-bt-carkit-multipoint-tts
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OZON MAKER HEAVY DUTY 3GR/HR
Ozonmaker met timer. Professionele ozon maker voor het reinigen en 
ontsmetten van ruimtes.
Te gebruiken in zowel kleine als grote ruimtes.
(personen- en bedrijfswagens en bijvoorbeeld wachtruimtes)
220V / 50Hz - 70W
Ozon productie 3G /h
Gewicht 4KG
Afmeting 350*168*200

AJ041-QPOZON-ACTIE

€ 220,-

SUBCOMPACTE LUCHTPOMP
Compact lichtgewicht design voor snel pompen van auto-, bestelbus-
banden en banden van compacte apparatuur. Zeer efficiënte motor 
en pomp. Antitrilstandaard - volledig rubberen voeten voor bewe-
gingsloos pompen. Automatische uitschakeltechnologie pompt op tot 
de door de gebruiker voorgeselecteerde druk voor zeer nauwkeurig 
oppompen. Verlicht LCD-display met digitale drukmeter
Mondstuk- en slangopslag voor het gemakkelijk opslaan van de 66 cm 
slang en accessoires.

Let op! Standaard geleverd zonder accu’s en lader en stroomkabel!

AJ052-M12 BI-0

€ 80,-

AIRCOMACHINE ECOTECHNICS 
ECK NEXTPRO R134A
Vacuum pump 51 l/min
HD en LD kranen manueel
Automat. lektest na vacumeren 
Display 5’’ touch 

Full service - hybride, verwarmingsbandband-2, olie/UV contrainers.

AJ041-ECK NEXTPRO

€ 2.850,-

Het krachtigste internationale netwerk van 
ruim 7.000 universele garagebedrijven in 21 landen

GroupAuto Nederland is de exclusieve licentiehouder van de internationale garageformule CarXpert in Nederland.

Waar rasondernemers 
zich goed in 

hun element voelen.

Waar iedereen veel waarde 
hecht aan persoonlijke 

aandacht en samenwerken.

Waar iedereen goed 
is voorbereid op 

de toekomst.

CarXpert
Eemweg 31-1  |  3755 LC Eemnes  |  Tel: 035-542 9350

info@carxpert.nl  |  www.carxpert.nl  |  www.groupauto.nl

UNIVERSELE COMPRESSOR OLIE 1 L
Universele compressor-olie met UV
R134A & R1234YF & Hybride & Electrisch
Mengbaar met alle typen olie.

AP025-48663-32D

€ 38,-

https://webshop.aes-tg.nl/artikel/universele-automaterialen/airco-techniek/airco-equipment/ozon-maker---gratis-uv-led-lamp
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/universele-automaterialen/banden---wielservice/banden-gereedschappen/bandenpomp/m12t-subcompacte-pomp
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/universele-automaterialen/airco-techniek/airco-equipment/ecotechnics-airco-station-r134a-pro
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/universele-automaterialen/airco-techniek/airco-vloeistoffen---gassen/1234yf-pag-olie--universeel-/universele-airco-compressor--------------olie-r134a-1234yf-en-hybride---uv
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Het krachtigste internationale netwerk van 
ruim 7.000 universele garagebedrijven in 21 landen

GroupAuto Nederland is de exclusieve licentiehouder van de internationale garageformule CarXpert in Nederland.

Waar rasondernemers 
zich goed in 

hun element voelen.

Waar iedereen veel waarde 
hecht aan persoonlijke 

aandacht en samenwerken.

Waar iedereen goed 
is voorbereid op 

de toekomst.

CarXpert
Eemweg 31-1  |  3755 LC Eemnes  |  Tel: 035-542 9350

info@carxpert.nl  |  www.carxpert.nl  |  www.groupauto.nl

Meer informatie?  

Neem contact op met  

uw accountmanager 

Bjorn van Gerner 

06-51 82 16 61
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INTERVIEW VHM MACHINERY

de opdrachtbevestiging, pakbon en factuur. Daar-
naast scheelt het fouten, voorheen werd er nog 
wel eens typefout gemaakt of een verkeerd aantal 
bevestigd. Dit is nu verleden tijd.”

Was de implementatie eenvoudig?
De koppeling met AES was snel ge-
maakt, omdat ECI Gatewise een plat-
form is wat al bestaat en universeel is voor alle ECI 
klanten kan iedereen hier op aansluiten. De toele-
veranciers en groothandels zoals AES moeten zelf 
een koppeling maken met dit platform in samen-
werking met ECI. Als dit eenmaal is gedaan draait 
alles binnen een dag. Let er wel op dat je met jouw 
toeleverancier de artikelcodes en verpakkingseen-
heden afstemt.

Wat was het belangrijkste argument om het 
te gaan gebruiken?
“Wij leven in het jaar 2022, alles om je heen wordt 
digitaal of het nu de bank is of de handscanners in 
de supermarkt. In de machinebouw kun je wel op 
elkaar blijven wachten tot iemand iets onderneemt, 
maar dit lijdt tot stilstand in de ontwikkeling. De 
technische wereld kan hierin niet achterblijven, uit-
eindelijk scheelt het tijd en fouten. In het begin kost 
het tijd en energie, maar als het eenmaal draait 
heb je er zoveel profijt van.”
Wilt u meer weten over Gatewise? Neem gerust 
contact op met Laurence Bolhuis bij AES (l.bol-
huis@aes-tg.nl) voor een vrijblijvend gesprek.

Leverancier en afnemer hebben beide een 
eigen ingericht proces, waardoor informa-
tie tijdens het in- en verkoopproces veel-
al uitgewisseld wordt via PDF, Excel en 
e-mail. Belangrijke data uit die documen-
ten wordt vervolgens door beide partijen 
handmatig verwerkt. Dat is arbeidsinten-
sief en foutgevoelig. Met Gatewise wordt 
dit proces volledig geautomatiseerd.

Hoe werk het?
Maakbedrijven gebruiken veel verschillende soft-
waresystemen. Informatie-uitwisseling tussen die 
systemen vindt plaats op basis van berichten in 
elk een eigen taal, afhankelijk van het systeem. Dit 
maakt integratie tussen de systemen omslachtig en 
complex. Om tot een uniform formaat te komen, 
is het SCSN-formaat (Smart Connected Supplier 
Network) ontwikkeld. Dit formaat maakt het moge-
lijk verschillende IT-systemen via één platform met 
elkaar te verbinden.

Gatewise is hét platform dat het inkoop- en ver-
koopproces volledig automatiseert voor de maak-
industrie. Een nauwere samenwerking in de gehele 
keten - waarbij handmatige processen worden 
gedigitaliseerd - zorgt onder andere voor verkor-
te doorlooptijden, minder handwerk en minder 
fouten. Al veel bedrijven hebben hun orderproces 
al enige tijd gedigitaliseerd via ECI Gatewise. Wij 
vragen Danny Schilder van VHM Machinery uit Ens 
waarom.

“Wij willen graag voorop lopen in automatisering, 
want alles wat je kunt automatiseren bespaart tijd. 
Het versturen van een e-mail met een PDF als bijla-
ge is niet meer van deze tijd.”

Wat levert het gebruik van Gatewise jullie op?
“Het levert ons tijdwinst op omdat wij niet alles 
meer over hoeven te typen bij het controleren van 
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What does IDS bring our 
customers?

Chain integration
Enable customer supplier 
connections cross platforms

Service customers
Receive orders from customer 
via SCSN with engineering 
drawings

Speed up supply Chain
Send out own digital purchase 
orders, with less time and 
faster delivery

IDS Connected

Supplier

Customer

Supplier

Customer

Customer

connected 
supplier 

Customer

Inform customers
Digital dispatch note about 
what has been sent

Supplier

IN- EN VERKOOP PROCES 100% GEAUTOMATISEERD



www.aes-tg.nl 17

SOLDEERBOUT 200 W
Volt 230, Watt 200. 
Soldeercapaciteit: Kabels max. 13 mm., metaal max. 22 mm. 
Stift: 210912. 
Verwarmingselement: 210911.

AL014-210910 

ARALDITE 2050  50 ML
Snel uithardende taaie methylmethacrylaatlijm die zelfs bij -20 C en 
onder water te verwerken is en kan uitharden.

- Zeer snel uithardend
- Open tijd 1 tot 2 minuten bij een temperatuur van 25 °C
- Aanbevolen werwerkingstemperatuur van -20 °C tot 25 °C
- Te gebruiken onder water en in vochtige omgevingen
- Behoeft nagenoeg geen voorbehandeling
- Verlijmt onderling verschillende materialen
- Uitstekend bestand tegen weersinvloeden en veroudering
- Bestand tegen temperaturen van 120 °C

AG003-220205050

KOUDWATERHOGEDRUKREINIGER - 
KRACHTSTROOM MC 5M-200/1050 XT
De voordelen van de Nilfisk MC 5C koudwaterhogedrukreiniger zitten 
hem in de kleine dingen die een eenvoudig opbergen van accessoi-
res, kabel en slangen garanderen. De benodigde opbergruimte voor 
deze MC 5C hogedrukreiniger is verder gereduceerd door een stevige 
inklapbare duwbeugel. Het service concept van deze hogedrukreiniger 
is gericht op het snel, eenvoudig en efficiënt uitvoeren van de diverse 
service werkzaamheden.

- Gewicht (kg) 78
- Pompdruk (bar/MPa) 200/20
- Watercapaciteit Qmax-Qiec (l/u) 1050/960
- Max. watertoevoertemperatuur (°C) 60
- Stroomverbruik (kW) 6.1
- Elektrische aansluitwaarden (V/~/Hz/A) 400/3/50/11.4
- Elektrokabel (m) 5

AJ002-107146716

ELEKTRISCHE LIER 5.900 KG 12V
Elektrische lier 12V
5909kg/13.000lbs
Incl. 6,4mmx22m staalkabel
Ratio 218,4/1
incl. Afstandsbediening

AS002-13.3431158

€ 140,-€ 24,-

€ 1.850,-

OP=OP

€ 625,-
UIT

VERKOOP

Industrie

IN- EN VERKOOP PROCES 100% GEAUTOMATISEERD

https://webshop.aes-tg.nl/artikel/gereedschappen---werkplaats/solderen/soldeerbout/soldeerbout-200-w
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/bevestigings-techniek/lijmen--kitten---primers/araldite/araldite-2020-50ml----------------------snel-uith.-taaie-methylmethacrylaanlijm
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/gereedschappen---werkplaats/hogedrukreinigers---toebehoren/koudwater-hogedrukreiningers/400-volt/nilfisk/mc-5m--medium-serie/mc-5m-200-1050-xt-400-3-50-eu-----------koudwaterhogedrukreiniger---krachtstroom
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/trailer---aanhanger-delen/lier---laadklepdelen/elektrische-lier-5909kg.-13.000lbs.12v


18

Industrie

PHANTOM HSS SET SPIRAALBOREN - 
1-10 MM X 0‚5 MM
DIN 338‚ korte geslepen uitvoering‚ met kruisaanslijping vanaf 1‚6 mm‚ 
in kunststof cassette‚ gevuld met boren uit artikelgroep 11.461. 1-10 
mm (0,5 mm oplopend) .

AJ039-19.147.1000

MG LFP BATTERY 
25.6V/280AH/7200WH 
Deze robuuste batterij is gebaseerd op LiFePo4-chemie. Met zijn hoge 
energiedichtheid is dit de technologie van het volgende niveau binnen 
deze chemiereeks. 

Deze serie bestaat uit een 12,8 V en een 25,6 V batterij. Beide zijn 
geschikt voor het vervangen van bestaande loodzuurbatterijen. De 
modules zijn zeer compact en licht van gewicht met hoge laad- en 
ontlaadmogelijkheden. Tegelijkertijd maakt de langere levensduur het 
de betere keuze in vergelijking met de traditionele loodzuuraccu’s. 

Voltage 25,6 V DC
Capaciteit: 280 Ah
Afmeting hxbxd :652x294x193mm
Gewicht: 53 kg

 Let op: een MG Master HV is noodzakelijk voor een goede werking 
van de batterij.

AC027-MGLFP242280

PHANTOM HSS SET SPIRAALBOREN 
1-13 MM X 0,5 MM
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

€ 50,-

€ 3.500,-

M12 ONEFTR12-0C DIGITALE ACCU 
MOMENTSLEUTEL 1/2″

Milwaukee Tool’s eerste digitale momentsleutel, levert tot 50% snelle-
re installatie door het handgereedschap te vervangen.
Biedt 16,9 - 203,4 Nm koppelbereik en nauwkeurigheid binnen ±2% 
voor koppelbevestigingsmiddelen.
Snellere, productievere koppelrapportage met ONE-KEY™ voor kop-
pelgegevens en aanpasbare rapporten voor gebruikers.
Verstelbaar koppel om overkoppel te voorkomen.
Vier meetmodi (ft-lb, in-lb, Nm, Kg-cm) en 15 beschikbare ingestelde 
koppelinstellingen.
Duurzaam ontwerp dat bestand is tegen de meest veeleisende werk-
omgevingen.
Vier meldingsmodi die de tool bereiken bij het bereiken/overschrijden 
van het draaimoment. (geluid, LED, LCD en vibrerend).
Zes voorgeprogrammeerde talen.

AJ052-M12 ONEFTR12-201C

€ 7,- *€ 650,-
Vraag een 

gratis demo 

aan!

€ 92,-

https://webshop.aes-tg.nl/artikel/start---laadtechniek/mg-energy-systems/lfp-serie/mg-lfp-battery-25.6v-280ah-7200wh--m12--24-v-up-to-800-v
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/gereedschappen---werkplaats/verspaning/spiraalboren/borensets/phantom-hss-set-spiraalboren-din-338-tin-tip---handgebruik--11.461--1-13x0-5-mm
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/gereedschappen---werkplaats/electrisch-gereedschap/milwaukee/accumachines-12-volt/accu-momentsleutel/m12-fuelt-one-keyt-1-2------------------digitale-momentsleutel
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xtremeDB: dé decentrale installatieoplossing

voor mobiele machines

Geschikt  voor CANopen 
en SAE J1939

Temperatuurbereik van
-40 tot +80 graden

Tot IP68/69K

Instelbaar basisadres
van 0 tot 64

15 instelbare adressen

Module en sensor
voeding via 4-pin CAN

aansluitingen

Werkt met kabelharnas en RIO-kast 

6 varianten voor alle
signaaltypen

Hoge uitgangstromen
tot 10A

Voordelen machinebouwer

Snel en eenvoudig gemonteerd
Ruimtebesparing in de kast
Modulair en flexibel uitbreiden
Kostenbesparing
Gemakkelijk in onderhoud 

 

Voordelen klant

Bestand tegen de ruigste omstandigheden
zoals teer, zout en schoonmaakmiddelen
Gemakkelijk nieuwe functionaliteiten
toevoegen
Makkelijk in onderhoud
Diagnosemogelijkheden



20

Enjoy Sailing door Wichert Dijkstra 

GENIETEN VAN ZEILEN
in Lemmer zijn ook een grote voorkeurslocatie 
voor deze doelgroep. 
Lemmer wordt gezien als zeer gezellige plaats 
in Nederland aan het water. 
Hoe onderscheid het bedrijf zich voor haar 
klanten? Enjoy Sailing levert zeer goede kwali-
teit voor een goede prijs.  

“En onze zeiljachten zijn brandschoon. Wij zijn 
een no-nonsens bedrijf met één doel; onze 
klanten een zorgeloze vakantie bezorgen. We 
onderscheiden ons in onze service in alle fases 
van het proces van verhuur. Voor de vakantie 
doen we dit door het boekingsproces makkelijk 
te maken. Ook bij omboeken of wijzigingen zijn 
we flexibel en servicegericht. Ruim 70% van 
onze klanten boekt online. Tijdens de verhuur 
bij mechanische mankementen (die komen nu 
eenmaal voor) beschikken wij over het grootste 
onderhoudsteam in Nederland met zes krach-
ten. Bovendien hebben wij een enorme voor-
raad reserve onderdelen zodat alles snel kan 
worden opgelost. En na de verhuur zorgen wij 
natuurlijk dat de borg netjes direct terug. “

Duurzaam
Vorig jaar heeft Enjoy Sailing aardig geïnves-
teerd in zonnepanelen op de havengebouwen,. 
Er is led verlichting aangebracht en er is geko-
zen voor kozijnen met milieuvriendelijk glas. 
Zeiljachten zijn van nature al duurzaam en de 
twee catamarans met plat dak zijn voorzien 
van zonnepanelen.
AES levert al jaren deze en andere materialen 
aan Enjoy Sailing. “Het busje rijdt vaak onze 
kant op.     LEES VERDER OP PAGINA 21 >>

Met de zon op de boten en de strakblauwe 
lucht lijkt het wel zomer in de jachthaven 
van Enjoy Sailing. Of beter gezegd één van 
de jachthavens, want Enjoy Sailing be-
schikt over drie jachthavens in Nederland 
waarvan twee in Lemmer. Wichert Dijk-
stra beheert één haven in Lemmer, met 
maar liefst 58 jachten, met hart en ziel. 
We vragen hem hoe het gaat.

Enjoy Sailing is een bekende verhuurder van 
jachten. “Bij ons is iedereen verzekerd van 
schone zeilboten van hoge kwaliteit.” De zon 
schijnt en na deze week begint het seizoen 
dan ook echt weer voor de verhuurder. Enjoy 
Sailing organiseert ook complete zeilinstructie 
weekenden voor beginnende en gevorderde 
zeilers.  “Wij willen onze huurders een prachti-
ge en zorgeloze vakantie bezorgen.”
Het is lekker druk op de jachthaven en dat is 
bijna het hele jaar zo. Alleen nu is er iets meer 
tijdsdruk. De boten worden vaarklaar gemaakt. 
De zeilen worden gehesen en de motoren, alle 
apparatuur, de verstaging, verwarming, mari-
foon, etc. worden gecontroleerd.

Onderscheid
Wichert geeft aan dat het belangrijk is om je 
te onderscheiden op de markt. “De markt was 
ooit voorspelbaar maar nu niet meer. We zitten 
nog steeds met Corona. Misschien komt er nog 
een variant. En de oorlog in Oekraïne maakt de 
markt onvoorspelbaar. Dat zorgt voor onzeker-
heid bij onze huurders. Durft de Duitse huur-
ders nog het land uit?”
Zo’n 70% van de klanten is Duits. De locaties 
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VERVOLG >>> De samenwerking met AES is zeer 
prettig.  Accountmanager Heine is zeer klant-
vriendelijk en altijd bereid te helpen.”
De beperkte voorraad aan grondstoffen speelt 
ook in de maritieme sector parten. Het aanschaf-
fen en vaarklaar maken van nieuwe jachten is 
soms een uitdaging. Het kost tijd om alles op 
voorraad te krijgen. “We hopen dat de deeleco-
nomie weer groter wordt, dus dan men maar 
gaat huren. 

Tijdens corona is er vooral gekocht.“
Na twee redelijke jaren met Corona hoopt En-
joy Sailing weer de normale verhuur te kunnen 
verwachten in 2022. “We hebben twee nieuwe 
jachten aanschaft waar momenteel boegschroe-
ven en verwarming in worden gezet. We willen 
een blijvende goede dienstverlening aan klanten 
bieden en we proberen dat altijd beter te doen.” 

Meer informatie vindt u op www.enjoysailing.nl.

WEBASTO ISOTHERM CRUISE 
ELEGANCE 49 KOELKAST
Deur zilver. 12/24 Volt, 
Inhoud 49 Ltr
Vriesvak 4 Ltr
Afmetingen mm H 520 x B 381 x D (+ deur) 450 (+50)

Gewicht 16 KG
Stroomverbruik (W/24 uur in bedrijf) 265 W
Compressor Danfoss/ Secop compressor BD35F Geven-
tileerd

Is geschikt voor Isotherm Smart Energy Control.
Deur stop rechts

AV012-C049RSAAS11111AARV

WEBASTO KOELKAST 42LTR 12/24V
Merk Isotherm. Kleur wit.
Product breedte (mm) 380
Product diepte (mm) 475
Product hoogte (mm) 530
Product inhoud (l) 42
Type spanning (VAC / VDC) VDC

AW001-725001

BASISSET RATIO 16A KIT 
PLUG & PLAY
Dit compleet AC plug and play systeem bestaat uit de volgende onder-
delen. Let op geschikt tot 16A.

1x RVS inlet 16A
1x Walstroom kabel (3x 15mm² en 15 meter lang)
1x 2-voudig stopcontact
1x Aardlek in kast
1x Verbindingskabel van 1 meter
1x Verbindingskabel van 2 meter

AW015-35AC16B

€ 600,-

TIP

KOELKAST CRUISE 85 VENTILATED  
ELEGANCE LINE SILVER 12/24V
De Cruise 85 compressor koelkast van Isotherm is van hoge kwaliteit. 
De koelkast heeft een capaciteit van 85 liter, heeft een stille werking 
en is daarbij zeer energiezuinig. Een praktische model voor uw cam-
per, boot of gewoon bij u thuis als extra koelopslag.

Geïntegreerd vriesvakje
Bovenin de Cruise 85 zit een vriesvak, waarin u diepvriesproducten en 
koelelementen kunt bewaren. Erg handig tijdens de broeierige zomer-

maanden. Met de thermostaat regelt u zelf eenvoudig de inwendige 
koeltemperatuur. Daarbij is de koelkast uitgerust met een automa-
tische deurvergrendeling en binnenverlichting.

  AV012-C085RSAAS11111AARV

€ 395,-
€ 500,-

OP=OP

€ 645,-

Maritiem

UIT 
VOORRAAD 
LEVERBAAR

https://webshop.aes-tg.nl/artikel/watersport---recreatie/koelboxen---koelkasten/koelkasten/cruise-elegance/elegance-49-v/refrigerator-cruise-49-ventilated-------elegance-line-silver-12-24v
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/watersport---recreatie/wal-kabels---toebehoren/compleet-ac-systeem-16-amp/basisset-ratio-16a-kit-plug---play
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/watersport---recreatie/koelboxen---koelkasten/koelkasten/cruise-elegance/elegance-85-v/refrigerator-cruise-85-ventilated-------elegance-line-silver-12-24v


22

Maritiem

HELLA APELO A1 - ONDERWATER-
VERLICHTING WIT/BLAUW
De Apelo A1 bevat optische intelligentie en geavanceerde materialen 
voor een superieure lichthelderheid en levert tot 1800 lumen indruk-
wekkend wit/blauw licht voor verbluffende verlichtingservaringen. 
- Materaal (basis) Polymeer
- Kleur licht 5000K wit
- Lumen 1800
- Voltage / vermogen Multivolt 9-32V DC / 20W
- Afmetingen 95 mm x 23.5 mm
- Diameter doorvoer 15.5 mm

AU021-2LT 016 145-011

BOILER SLIM 15L
Inhoud 15 liter
Met mengventiel
Materiaal roestvrijstaal
230 V
750 W
Afmetingen 540 x 295 mm

AV010-601531S000003

€ 375,-

HELLA APELO A1 LED RGB ONDER-
WATERVERLICHTING & FUSION
S-RGBLC RGB AFSTANDSBEDIENING
De Apelo A1 bevat optische intelligentie en geavanceerde materia-
len voor superieure helderheid van de verlichting en levert tot 1800 
lumen aan indrukwekkend RGB-licht voor verbluffende verlichtingser-
varingen. 

Apelo A1 Led RGB, Plastic behuizing Zwart, Houtskool Lens. 

Bedien de onderwater verlichting met de module met de draadloze 
afstandsbediening. .

AU021-2LT 016 146-001 + AD014-00360813 

BOILER SLIM 25L
Inhoud 25 liter
Met mengventiel
Materiaal roestvrijstaal
230 V
750 W
Afmetingen 765 x 295 mm

AV010-602531S000003

€ 425,-

€ 100,- € 175,-

UIT 
VOORRAAD 
LEVERBAAR

TIP

https://webshop.aes-tg.nl/artikel/universele-automaterialen/verlichting---reflectoren/marine---interieur-verlichting/onderwater-verlichting/apelo-a1-led-blauw-wit--plastic---------behuizing-zwart--witte-lens
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/watersport---recreatie/boilers---toebehoren/webasto/slim/boiler-slim--15l--230v-750w-met---------mengventiel-520x295
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/watersport---recreatie/boilers---toebehoren/webasto/slim/boiler-slim--25l--230v-750w-met---------mengventiel-765x295
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Onze Open Dag 
in Lemmer 

was niet mogelijk 
geweest 

zonder jullie!

AES bedankt alle leveranciers en vooral onderstaande:



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. 

 

“Onze samenwerking 
gaat verder dan alleen 

maar zaken doen”.

Roland van der Wei - Yachtservice Roland

AES Technische Groothandel
 Havenstraat 18, 8304 AH Emmeloord  -   0527 63 11 11  -   06 22 53 31 44  -   Emmeloord@aes-tg.nl

 Ossekamp 1, 8531 XK Lemmer  -   0527 63 11 17  -   06 82 24 52 24  -   Lemmer@aes-tg.nl 

www.aes-tg.nl


