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Deze kwartaalaanbiedingen zijn geldig tot 21 december 2022. Vermelde prijzen zijn per stuk, netto, in euro’s en 
exclusief BTW en exclusief voor B-to-B. Tussentijdse prijswijzigingen als gevolg van extre-
me prijsschommelingen in grondstoffen voorbehouden. Zet- en drukfouten voorbehouden.  
Fotografie: Michel Klooster. Redactie: AES. Drukwerk: drukkerij Feiko Stevens. 
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8  ANDELA TECHNIEK & INNOVATIE

 TOP PRESTATIE : DE ANDELA 

ROBOT WEEDER ARW-912 

15  OPGERUIMD WERKEN
MET PIETER VAN DIJK

Beste relatie,

Leren blijft leuk! We zijn momenteel druk bezig 
met interne trainingen die met veel enthousiasme 
door onze leveranciers worden gegeven.

Nieuw dit jaar zijn de Lunch & Learn Sessies 
die we vanuit AES zelf graag bij u op locatie geven. 

Momenteel zijn we rondom de Eurol Specialty 
lijn een aantal sessies aan het inplannen. 
Vraag er gerust naar bij uw accountmanager of 
contacpersoon. In de toekomst komen meerdere 
onderwerpen aan bod. We houden u graag op 
de hoogte.

Veel leesplezier met dit najaarsmagazine.

© Klaas Eissens
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INDUCTIE APPARAAT, 1,75KW 230V
Voor het nauwkeurig verhitten van bijvoorbeeld bouten, moeren en 
lagers zonder gebruik te maken van open vuur. Eenvoudig en veilig 
in gebruik, geleverd met diverse inductiespoelen, afhankelijk van de 
vorm/ positie van het te verhitten onderdeel; 1x19mm, 1x26mm, 1x 
plat en 1x koord. Capaciteit 1,75kW. Afm. 200x140x75mm, gewicht 
5,1kg. Geleverd in kunststof koff er.

AJ041-D37633

KABELBINDER ZWART
Standaard kabelbinder 450 mm x 7.5 mm zwart max Ø 130 mm hoog-
waardige kunststof materialen, geen gerecyclede materialen

AG014-NCS45075BLK|100 - € 15,- PER 100
Standaard kabelbinder 750 mm x 7.5 mm zwart max Ø 200 mm hoog-
waardige kunststof materialen, geen gerecyclede materialen.

AG014-NCS75075BLK|100 - € 22,50 PER 100

€ 599,-
v.a.

€ 15,-

NIEUW

FACOM KOFFER OP WIELEN
Met houder voor naamkaartje en oog voor hangslot.
Robuuste, glasvezelversterkte gereedschapskoff er met deksel en 
metalen sluitingen.

Uitschuifbare steunen voor meer stabiliteit.
Stevige handgreep met rubbercoating voor betere grip en optimaal 
comfort.

Verwijderbare afscheiders in accordeonuitvoering voor meer fl exibili-
teit en optimale toegankelijkheid en organisatie van de
gereedschappen.

AJ009-BV.R30PB

SMD35 ELECTROMAGNETISCHE 
KERNBOORMACHINE
De zeer compacte magneetboormachine type Wisent SMD35 heeft 
een capaciteit tot Ø 35mm en is uitgerust met een 19mm Weldon 
opname. De hoogte kan extra gesteld worden dankzij de verstelbare 
zwaluwstaartgeleiding. De voedingshendel kan zowel links als rechts 
gemonteerd worden op de machine. Voor uw extra veiligheid zijn alle 
elektronische bedradingen binnenshuis gemonteerd.

De Wisent SMD35 wordt compleet geleverd met:
– Koelvloeistofi nstallatie
– Kunststof koff er

AJ008-602000035

€ 140,-€ 599,-

Universeel

https://webshop.aes-tg.nl/artikel/gereedschappen---werkplaats/inductie-apparaten/draper-inductie-apparaat-230v-----------in-kunststof-koffer
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/installatie-materiaal/bundelbanden---toebehoren/zwart/kabelbundelband-lengte-300-540-mm/standaard-kabelbinder-450mmx7.5mm-zwart
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/installatie-materiaal/bundelbanden---toebehoren/zwart/kabelbundelband-lengte-540-775-mm/standaard-kabelbinder-750mmx7.5mm-zwart
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/gereedschappen---werkplaats/equipment---werkplaats/kernboormachines/smd35-electromagnetische-kernboormachine
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/gereedschappen---werkplaats/opbergsysteem/koffers---toebehoren/facom-koffer-op-wielen
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Universeel

BENZINEKAN 5 L GROEN  METAAL 
Geschikt voor loodvrije brandstof
Geschikt voor ethanol E85
TüV/GS gecertificeerd

AJ008-0110013

€ 25,-

NIEUW

MAGCODE POWER PORT 12V (MAX. 15A)
Geschikt voor de Victron IP65 laders.
Magnetisch 12V stekkersysteem
Belastbaar tot 15 AMP
Waterdicht. Kortsluitvast

AC020-BPC900520014

MAGCODE POWER CLIP 12V (MAX. 15A)
Het MagCode stekker systeem is in Duitsland al veel gezien en popu-
lair, in Nederland vreemd genoeg nog niet. Geschikt voor de Victron 
IP65 laders. Magnetisch 12V stekkersysteem
Belastbaar tot 15 AMP.  Waterdicht. Kortsluitvast  Stekkerdeel/ con-
nector aan apparaatzijde.

AC020-BPC900500014

BLUE SMART IP65S CHARGER
12/5(1) 230V CEE 7/17 RETAIL
De Victron Blue Power oplader is een zeer efficiënte hoogfrequente 
oplader met een verscheidenheid aan functies. Het apparaat meet 
de omgevingstemperatuur tijdens de testfase en compenseert de 
temperatuur tijdens het laadproces. De temperatuur wordt opnieuw 
gemeten wanneer de oplader een laag stroomverbruik, druppella-
ding of opslagmodus heeft. Daarom zijn er geen speciale instellingen 
vereist voor een koude of warme omgeving. Er is een energiezuinige 
modus voor kleine batterijen. Deze oplader kan ook worden gebruikt 
om lithium-ionbatterijen op te laden. Nadat de batterij is opgeladen, 
wordt het stroomverbruik van de batterijlader verlaagd tot 0,5 watt.

AC020-BPC120533064R

€ 30,-

€ 30,-

€ 95,-

€ 65,-

FACOM TAPEINDETREKKERS
Trekken door voorboren en het invoeren van een gegroefde staaf die 
wordt aangedreven door een zeskantmoer.
Capaciteit: tapeinden van Ø 6 tot 14 mm.
Voor rechtse en linkse schroefdraad.
Geleverd in een doos 165 x 130 x 25 mm. Gewicht: 0,540 kg.

AJ009-885

5

https://webshop.aes-tg.nl/artikel/gereedschappen---werkplaats/equipment---werkplaats/tapeind---bout-verwijderaar-gereedschap/facom-tapeindetrekkers
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/accessoires/jerrycans/benzinekan-5-liter-groen-metaal-tuv-gs
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/start---laadtechniek/acculaders--testers---boosters/victron/12-volt/blue-smart/bluesmart-12-volt-ip-65/blue-smart-ip65s-charger-12-5-1--230v---cee-7-17-retail
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/start---laadtechniek/acculaders--testers---boosters/victron/blue-power-ip65-accesoires/magcode-power-clip-12v--max.-15a-
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/start---laadtechniek/acculaders--testers---boosters/victron/blue-power-ip65-accesoires/magcode-power-port-12v--max.-15a-
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VARTA LONG LIFE POWER 
AA BATTERIJEN DOOS A 24 STUKS
Varta Longlife Power batterijen zijn ontwikkeld voor dagelijks gebruik. 

Deze krachtige alkaline batterij voorziet in betrouwbare mobiele ener-
gie voor alle apparatuur.

AC021-LR6/24 LP

FACOM KABELSCHOENTANG 
MET KNIKMECHANISME
Kabelschoentang met knikmechanisme. Dubbele klemverbinding voor 
geïsoleerde kabelschoenen conform de norm met aangrijping op de 
kern van de ader en op de isolatie. Ontgrendeling altijd toegankelijk.
Omgekeerd klemmen: positie van de kabelschoen op het vaste 
gedeelte, voor meer doeltreff endheid en nauwkeurigheid. Rvs matrijs 
- 3 profi elen: - Rood profi el: 0,5 tot 1,5 mm². - Blauw profi el: 1,5 tot
2,5 mm². - Geel profi el: 4 tot 6 mm². Speciale vorm voor een stevige
greep. Zachte handgrepen.

AJ009-985894

€ 15,- € 60,-

MASKING TAPE 4400 

Masking 4400 Fine Line - oranje 18mm x 50m. Hoogwaardige “gold” 
masking tape, voor extreem scherpe kanten. Oplosmiddelbestendig. 
UV-bestendig (laat op de meeste ondergronden geen lijmresten na bij 
verwijdering tot 4 maanden na bevestiging).
Drager: washipapier. Tempratuur bestendig: 100°C (kortstondig tot 
150°C). * Minimale afname 10 stuks.

AR003-FP1950

TECTYL UNDERBODY COATING 
BRONZE 500ML

Het product voor de bescherming van de bodem en wielkasten van 
uw voertuig. * Minimale afname 6 stuks.

AP019-1830270

€ 4,-*€ 9,-*

https://webshop.aes-tg.nl/artikel/start---laadtechniek/batterijen/staafbatterij-aa/varta-long-life-power-aa-batterijen-----doos-a-24-stuks
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/gereedschappen---werkplaats/handgereedschap/tangen/kabelschoentang/kabelschoenen-tang/facom-kabelschoentang-met-knikmechanisme-voor-geisoleerde-kabelschoenen
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/universele-automaterialen/verf---toebehoren/anti-roest---roest-oplosser/tectyl-underbody-coating-bronze-500ml
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/universele-automaterialen/verf---toebehoren/maskeerpapier---afplaktape/schilders--maskeertape---schilderstape/masking-tape-4400---oranje-19mm-x-50m
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Universeel

INSPECTIELAMP COB LED, 
OPLAADBAAR 7W, BLAUW (USB)
7W SLIMLINE Inspectielamp met 180º kantelbare + roteerbare dubbe-
le lichtbron.
Voorzien van lichtsterkte instelbare schakelaar.
Aan de zijkant een krachtige COB LED lichtbron met maximaal 700 
lumen.
In de kop een SMD LED met 100 lumen opbrengst.
Sterke oplaadbare LI-ion batterij voor een brandtijd van maximaal 15 
uur.
Voorzien van accu restcapaciteit indicator.
De basis van de lamp is voorzien van een sterke interne magneet, 
ophangbeugel en micro USB.
Incl usb kabel.

AJ006-D11689

ALKALINE SLIM HOOFDLAMP
In 6 posities verstelbaar om eenvoudig het licht te richten.
 TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting zorgt voor een lichtsterkte van 
350 lumen.

Wasbare microvezel absorberende band voor het comfortabel dragen 
gedurende de dag. 

Ultracompact en lichtgewicht product 4 montageclips voor bevesti-
ging aan helmen. Het licht is zowel beschermd tegen stoten als tegen 
spatwater en stof. Inclusief (3) AAA batterijen.

AJ052-HL2-LED

FACOM WATERPOMPTANG 250 MM
Waterpomptang met doorgestoken scharnier en vergrendeling
Knop voor snel afstellen en veiligheidsvergrendeling.
Tandverstelling in 12 standen.
Max capaciteit moeren 41 mm, buis 42 mm
Ergonomie en dicht tegen elkaar geplaatste armen om nog meer 
kracht te kunnen zetten.
Hoge torsie- en buigweerstand.
Slanke kop en zelfklemmende tanden.
Geharde tanden, hardheid 62 HRc.

 Verchroomd, ergonomische handgrepen van twee materialen: 
181A.CPE.  

AJ009-181A.25CPE

ALU-TOP SEMI PROF. TRAP
Deze trap is voorzien van gefelste treden aan de zijbomen. Alle 
treden zijn gesport met een diepte van 8,5cm.
Voorzien van gereedschapsbakje bovenaan
Scharnierend platform van 25x26cm met veiligheidspal. 
Hoogwaardige aluminium scharnieren.
Voorzien van grote veiligheidsvoeten voor een betere stabiliteit 
Voldoet aan de normen EN 131
Warenwet gekeurd

4 treden (incl. platform)
Transporthoogte 1,49 m
Bordes hoogte: 0,89 m
Breedte van de trap: 47 cm
Gewicht: 5,2 kg

AJ033-401204

€ 39,-

€ 22,-

€ 45,-

€ 90,-

https://webshop.aes-tg.nl/artikel/gereedschappen---werkplaats/lampen/looplampen-accu/inspectielamp-cob-led--oplaadbaar-7w----blauw--usb-
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/gereedschappen---werkplaats/lampen/hoofdlampen/alkaline-slim-hoofdlamp
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/gereedschappen---werkplaats/trappen---ladders/trappen/semi-prof.-trap-alu-top/1-x-4-tr.-incl.platform-alu-top-semi----prof.-trap
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/gereedschappen---werkplaats/handgereedschap/tangen/waterpomptangen/facom/facom-waterpomptang-met-doorgestoken-scharnier-en-vergrendeling-250-mm?Code=AJ009-181A.25CPE
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MOTIP QUICK START 500 ML
Snelstart. Effectief hulpmiddel bij startproblemen van verbrandings-
motoren. MoTip Snelstart, op basis van ether, enkele seconden inspui-
ten in de luchtinlaat van het luchtfilter en de motor starten.

Basis : Diethylether en minerale olie
VOS-gehalte : Circa 99,5% w/w
Kleur : Transparant
Geur : Karakteristiek
Soortelijke massa bij 20°C : 0,711 gr/ml
Spuit opbrengst : 1,70 gr/sec.
Dampdruk bij 20°C : 3 tot 4 bar
Vlampunt : -40°C
Ontploffingsgrens : Onderste 1,7 Vol% Bovenste 36 Vol%

AP017-090405

MOTIP SPUITVERF 500 ML
Sneldrogend
Goede dekkracht
Lichtecht en UV-bestendig
Goede oppervlakte hardheid
Bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden 
Slijtvast en krasvast
Uitstekende hechting

* Minimale afname is 6 stuks per soort.

AT011-04001 RALLYE ZWART ZIJDEGLANS
AT011-04002 RALLYE WIT MAT
AT011-04004 RALLYE WIT HOOGGLANS
AT011-04005 RALLYE ZWART HOOGGLANS
AT011-04006 RALLYE ZWART MAT

€ 9,- € 5,50* 

VERF OP MAAT

AES Technische Groothandel beschikt 
over een eigen kleurmakerij in de vesti-
ging in Emmeloord. We maken op ver-
zoek uw unieke kleur verf op maat voor 
diverse doeleinden. Het is mogelijk om 
kleuren te laten mengen vanaf 5 ml,  in 
een spuitbus, lakstift of in het door u ge-
wenste aantal liters (bijv. 5 liter). 

We leveren de benodigde non-paint, pri-
mer en schuurmiddelen etc. veelal direct  
uit voorraad.

https://webshop.aes-tg.nl/artikel/accessoires/winterartikelen/snelstart-quick-start-motip
https://webshop.aes-tg.nl/catalogusgroep/universele-automaterialen/verf---toebehoren/spuitbussen/universele-lakken
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ANDELA TECHNIEK & INNOVATIE BV OVER AESANDELA TECHNIEK & INNOVATIE BV OVER AES

Vanaf de Prof. Brandsmaweg zou je het 
niet zo één, twee, drie zeggen, maar achter 
een boerderij met een groene bomenrand 
verschuilt zich een loods vol innovatie: 
Andela Techniek & Innovatie. Een klein 
naambord geeft aan dat we goed zitten 
want we hebben een afspraak voor een 
interview met eigenaar Paul Andela. “Hier 
wordt gebouwd wat er nog niet is.”

Andela Techniek & Innovatie is gespecialiseerd 
in machinebouw voor de agri- en foodsector. 
Oprichter Paul Andela is als kind al bekend 
geraakt in de landbouw. Zijn vader, 
akkerbouwer in Rutten, was als pionier in 
de polder gekomen en had veel affi  niteit 
met techniek. Paul zijn passie lag in de 
mechanisatie en de agrarische sector voelt 
nog steeds vertrouwd als werkgebied. In 
2007 begint Paul Andela voor zichzelf. Ook als 
pionier, net als zijn vader. 

Inmiddels zit Andela Techniek & Innovatie 
aan de Prof. Brandsmaweg in Nagele in een 
enorme loods. Een uitbreiding staat op stapel. 
Het gedreven en enthousiaste team van 
Andela zit vol vernieuwende ideeën.  Ook een 
zoon van Andela is inmiddels toegetreden 
tot het bedrijf. Het team levert maatwerk en 
vertaalt wensen van de klant naar innovatieve 
en praktische oplossingen.
Denk aan de Andela Solar Weeder,  
multifunctionele bomen-/onderstammen-
rooiers,  proefveldrooiers en -pootmachines, 
zelfrijdende driebedsuienrooier, selectiewagens 
en het nieuwste project; 
de Andela Robot Weeder ARW-912.

De werkwijze van Andela is innovatief, persoonlijk, 
klantgedreven en steeds uniek. Bouwen en 
engineering gaan gelijk op. In de testfase wordt er 
bijgeschaafd en geperfectioneerd. Er wordt niet 
met dealers gewerkt en eigenlijk is alle verkoop 
via mond-op-mond reclame gerealiseerd – ook 
internationaal. De website van Andela is dan ook 
in vier talen beschikbaar. 

“We bouwen puur naar de behoefte van 
de klant. Soms is het eindresultaat nog 
niet helemaal op papier uitgetekend, maar 
start een traject op basis van gevoel en in 
samenspraak met de klant.”

Uit de gekste hoeken van de wereld komen 
verzoeken richting Nagele. “Uit deze regio komt 
het gros van de innovatieve landbouwmachines.” 
Het innovatieve karakter van het bedrijf heeft al 
in 2014 een mooie prijs opgeleverd. Bij de MKB 
Innovatie Top 100 2014 eindigt Andela met zijn 
Solar Weeder in de top 10. 

Ontwerpen vormen zich in het hoofd van 
Paul Andela. Deze worden uitgewerkt in CAD 
tekeningen, maar de ideeën hebben steeds 
hun oorsprong in het creatieve brein van de 
ondernemer zelf. 

De Solar Weeder is één van de  grootste 
bedrijfssuccessen van Andela.  Van deze 
wiedkarren zijn wereldwijd zo’n 600 te vinden. De 
Andela Solar Weeder is leverbaar in verschillende 
werk- en spoorbreedtes, in een uitvoering met 
3 of 4 wielen en met een capaciteit van 2 tot 15 
personen/ligplaatsen. Met kruipsnelheid worden 
deze wiedkarren gebruikt. 
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“WERELDWIJD BOUWEN WE WAT ER NOG NIET IS”

“We hebben ogen vervangen door camera’s 
en handen door robotarmen.” 

Door een schaarste van personeel voor 
handwieden ontstond de vraag naar een  
gerobotiseerde wiedmachine.  Na de succesvolle 
ontwikkeling van een prototype met één 
robotarm is door Andela in de afgelopen 
periode een volledig gerobotiseerde en 
autonoom rijdende wiedmachine gebouwd, 
die in verschillende gewassen en onder alle 
veldomstandigheden de diverse onkruiden in de 
rij door middel van een algoritme detecteert en 
vervolgens verwijdert.

Het resultaat is de Andela Robot Weeder ARW-
912. Met negen meter werkbreedte is het een
imposante machine. De machine bestaat uit
12 wiedunits die traploos op verschillende rij-
afstanden ingesteld kunnen worden.

Camera’s die foto’s maken zorgen voor 
herkenning van zowel onkruid als gewas. De 
robotarm kan vervolgens met warmte via een 
stift het onkruid vernietigen. Dat gebeurt op een 
wijze waarbij de grond niet beroerd wordt en er 
dus geen nieuw kiembed voor onkruid ontstaat. 

Deze machine wordt bovendien eerder ingezet 
dan de wiedkar omdat het onkruid eerder 
bestreden kan worden. De snelheid van de 
machine is afhankelijk van de onkruiddichtheid 
en is maximaal 1.000 meter per uur. De machine 
detecteert onkruid vanaf enkele millimeters, is 
lichtongevoelig en 24/7 inzetbaar. 

De Andela Robot Weeder ARW-912 wordt getest 
bij Poppe Landbouw. AES is als leverancier bij het 
project betrokken. De batterijcapaciteit wordt 
door AES geleverd alsook de regeling, laders en 
omvormers. MG en Victron zijn merken waar 
Andela graag mee werkt. 

Vanaf 2007 toen Andela startte, is de 
samenwerking met AES al begonnen. 

“Er is snelle levering en wij vinden regionaal zaken 
doen belangrijk. Bovendien heeft AES capabele 
mensen in dienst die goed meedenken én ik kan 
de zaterdagopening (red. 9:00  tot 12:00 uur) erg 
waarderen.”

Meer informatie: www.andela-tni.nl

© Klaas Eissens
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Agrarisch 

LED WERKLAMP 15 WATT / 1500 LUMEN
De TRA303P0403 is met stip een veel verkochte LED werklamp. Deze 
lamp lijkt standaard zoals velen echter is de SAE-lamp een werklamp 
die continu wordt doorontwikkeld 

Hoge lichtopbrengst (1500 lumen)
Ruime lichtspreiding (70¡)
IP68 (waterproof)
Voltage bereik van 9 - 36 volt
Gebruik van Epistar LED’s Helder witte lichtuitstraling (als daglicht)
Voorzien van een flexibele aansluitkabel 0,4 m. 
Polycarbonaat lens die niet vergeeld. 
Print bevat schone & betrouwbare soldeerverbindingen. 
Afmetingen: 110 x 110 x 41mm

AU005-TRA303P0403

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.

Aansluiting: Opsteek.
Voltage: 12v 24v.
Afmetingen: 129 x 241mm.
Montage: Flexibele DIN-montage.
IP-waarde: IP56.
LEDS: 8 x 3W High power LED’s.
Patroon soort: Flitsend & roterend.
Aantal patronen: 3.
EMC ontstoring: Ja.

AU005-S07ZL002

KRANZLE SLANGHASPEL
Automatische slanghaspel gespoten. 
Zwenkbare wandhouder. 
Oprolling door terughaalveer. 
Inclusief 2 m verbindingsslang.

AJ021-43855

€ 800,-

KRANZLE HOGEDRUKREINIGER
Debiet l/min: 16
Maximale werkdruk (bar) 220
Aandrijving 400V Elektromotor (3-Fase
Toerental omw/min 1400
Materiaal Messing
Fabrikant / Merk Kränzle
Type hogedrukreiniger 
Koud water, Mobiele hogedrukreiniger.

AJ021-40421

€ 1.800,-

€ 26,- € 50,-

https://webshop.aes-tg.nl/artikel/gereedschappen---werkplaats/hogedrukreinigers---toebehoren/koudwater-hogedrukreiningers/400-volt/kranzle/quadro-serie/quadro-1000-ts-t
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/universele-automaterialen/slangen---toebehoren/luchtslang---slanghaspels/slanghaspel-open/kranzle-slanghaspel-met-20-m-slang------zwenkconsole-en-koppelslang---grijs-gel
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
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
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VETEC LED VLR 50 WERKLAMP 
Vetec LED armatuur VLR50, met kunststof behuizing met slagvaste 
polycarbonaat antiverblindingsruit. Voorzien van geïntegreerde hand-
greep, 5 voudig verstelbare steunbeugel en 1 contactdoos.

Opgenomen vermogen: 50 Watt
Spanning: 230 Volt
Lichtbron: SMD Leds
Lumen: 4000
Kleurtemperatuur: 5000° Kelvin
Brandduur: 30.000 uur
Beschermingsklasse: Klasse I
Beschermingsgraad: IP 54
Slagvastheid: IK 08
Kabel: 5 meter H07RN-F 3G1,5 mm²
Gewicht: 2,3 kg 

AU013-55.320.50

€ 65,-

INDUSTRIEPAPIER EURO BLAUW
Verlijmd geperforeerd Cellulose 2-laags 190 mtr x 26 cm. Dit 100% 
cellulose papier heeft een hoog absorptievermogen, een hoge 
treksterkte, is extra stevig door de verlijming van de lagen en biedt 
veel volume in de hand. De blauwe kleur maakt het papier geschikt 
voor toepassing binnen de HACCP-regelgeving. Veel gebruikt papier 
in diverse branches. De industrierol 2-laags cellulose blauw heeft een 
lengte van 190 meter en een breedte 26 cm. 100% cellulose vezels 
Hoge absorptie Extra hoge treksterkte Zetmeel verlijming Veel volume 
in de hand Blauw volgens de HACCP-norm Geschikt voor muur- en 
vloerstandaard en de Unibox centerfeed dispenser

Afmetingen (mm): 520x260x260. Per pak van 2 stuks.

AO003-P50107

€ 25,-

PROMAT STEEKWAGEN 250KG
Stabiele, gelaste stalen buisconstructie plaatstalen steek, wielbescher-
ming en veiligheidsgrepen gepoedercoat duifblauw, RAL 5014 

Hoogte 1150 mm. Schep-L150xB400mm. Met luchtbanden met 
draagvermogen 250 kg. KIeur duifblauw, RAL 5014

AJ041-9000443049

€ 100,-

DREUMEX 100 DOEKJES

Geimpregneerd met een speciaal ontwikkeld reinigingsmiddel

Voor zowel lichte als zware vervuiling
Voor in werkplaatsen, de bouwsector en in de transportsector
Voor gebruik op plaatsen waar geen water aanwezig is
Voor het reinigen van gereedschappen en harde oppervlakken

AO005-11301001008

€ 16,-

https://webshop.aes-tg.nl/artikel/schoonmaak--poets---reinigingsproducten/papier---poetsdoeken/papier/maxirollen/2-laags-maxirol/industriepapier-euro-blauw-verlijmd-geperforeerd-cellulose-2-laags-190-mtr-x-26
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/schoonmaak--poets---reinigingsproducten/papier---poetsdoeken/schoonmaakdoekjes/dreumex-handreinigingsdoekjes-100-stuks-citrus-geur
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/gereedschappen---werkplaats/intern-transport/steekwagens/steekwagens-staal/promat-steekwagen-250kg
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/gereedschappen---werkplaats/lampen/bouw---werk-lampen/led-bouwlamp/vetec-led-vlr-50-werklamp-4000-lumen
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ACCU POOL - RUITENWISSERARM
Deze Midlock trekker is ontwikkeld om te gebruiken bij het demonte-
ren van de ruitenwisserarm, lagers en de accupoolklem.

Voorzien van een strakke veer om zeer nauwkeurig te werken, klemt 
goed om de pool klemmen heen. Lostrekken met een draaiende 

beweging. Zeer solide uitvoering.

AJ045-APT-01

MASTER O RING EN VENTIEL SET
Universeel O-ringen en ventiel assortiment. A/C onderdelen assorti-
ment van maar liefst 700 stuks. Speciaal ontworpen voor voertuigen 
uit het Verenigd Koninkrijk en Europa.
R134a servicekappen, kleppen, ventielen, primaire afdichtingen en 
afdichtringen. Volledige O-ring dekking. Inclusief dubbele afdichtingen 
voor Citroen, Fiat, Peugeot, Renault, Alfa Romeo, Iveco en Lancia.

EH010-A2007

LEKDETECTIE VLOEISTOF 237ML
Universele UV Lekdetectie Airco-systemen

SAE gecertificeerd voor R134A & R1234yf A/C systemen.
Detecteerbaar indien blootgesteld aan UV licht. Mengbaar met PAG,
Ester en minerale olie. 
Bevat geen oplosmiddelen. 
Beschadigt het A/C systeem of recovery equipment niet.
7,5ML per voertuig.

EH010-22816

UV LED LAMP MAGNETISCH, 
INKLAPBAAR
Vermogen = 10W kleurherkenning
Lichtopbrengst = 700 lumen
Accu = 3,7V / 4400mAh Li-ion
Oplader = 5V / 1,2A / AC-DC
Schakelaar = 100% / 50% / SOS / uit
Oplaadtijd = 3,5 uur
Gebruikstijd 100% = 3,5 uur
Gebruikstijd 50% = 7 uur
USB uitgang 5V / 1A
Beschermingsgraad = IP44

EH010-WL04UV

€ 299,-

€ 29,-€ 70,-

€ 15,-

TIP

https://webshop.aes-tg.nl/artikel/gereedschappen---werkplaats/trek-gereedschap/ruitenwisser-trekker/accu-pool---ruitenwisserarm---lager-----trekker
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/universele-automaterialen/airco-techniek/verbruiks-materiaal/o-ringen/master-o-ring-kit
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/universele-automaterialen/airco-techniek/airco-gereedschap/uv-led-lamp-magnetisch--inklapbaar
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/universele-automaterialen/airco-techniek/airco-vloeistoffen---gassen/uv-detectie/universele-uv-lekdetectie-vloeistof-----237ml
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WERKPLAATS-/ POETSKRUK
De kruk heeft een kunststof behuizing en een stalen frame. De zitting 
is afneembaar, net als de gereedschaps- en onderdelenbakjes. De 
4 PP/TPR zwenkwielen zorgen voor een soepele en stille werking. 2 
wielen zijn voorzien van een rem. Capaciteit 150 kg.

• Basis met een grote stabiliteit
• 3 opbergvakken
• 4 grote rubber wielen, rijdt probleemloos over rails, roostervloer etc.
• 2 wielen met rem
• Materiaal van de kader: metaal en composiet
• Afmetingen L x B x H: 535x420x375mm (LxBxH)
• Gewicht: 5,9 kg

AJ006-D23716

€ 79,-

LIGMAT VERRIJDBAAR

Comfortabele ligmat met hoofdsteun.

De 6 PVC zwenkwielen beschermen de werkvloer en zorgen voor 
goede wendbaarheid. In de zijkanten zijn opbergvakken gevormd voor 
gereedschap of klein materiaal. 

Maximale belasting 130 kg.

EF503-3991

€ 65,-

ACCUTESTER MIDTRONICS MDX-300

Accu tester met een 2-regel LCD tekst display en ingebouwde printer.

Test ontladen accu’s tot 1 Volt en detecteert ook defecte cellen.

Kan ook een basistest met conclusie uitvoeren voor het start- en 
laadsysteem. Met geïntegreerde printer.

Geschikt voor 12V loodzuur/AGM/gel accu’s.

EF652-MDX-335P

€ 350,-

ACCUTESTER 12V
Deze accutester zendt een aantal impulsspanningen door de accu-
cellen en meet hierdoor de staat van de accu. Het resultaat leest u 
binnen enkele seconden af op de tester. De tester meet eveneens het 
CCA (maximale koude start Amperage) van de accu.

De accu hoeft niet opgeladen te worden, zo is meteen vast te stellen 
of deze nog wel de moeite waard is, of meteen vervangen kan worden.
Werkt op alle 12V lood, AGM en gel accu’s, ongeacht het formaat.
De snelste testmethode voor accu’s.
Super compact (past in uw handpalm)

Voltage: 12V
Test range: 10-999CCA
Accu type: AGM, VRLA, WET, MF
Test standaard: SAE, DIN, EN, IEC
Toepassing: Motorfiets, auto’s, boten.

AJ041-E-9925

€ 42,50

NIEUW

https://webshop.aes-tg.nl/artikel/gereedschappen---werkplaats/equipment---werkplaats/rolbedden---kniebescherming/ligmat-verrijdbaar?Code=EF503-3991
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/gereedschappen---werkplaats/equipment---werkplaats/rolbedden---kniebescherming/werkplaats---poetskruk
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/start---laadtechniek/acculaders--testers---boosters/wt/accu-tester-12-volt---10-999-cca--------agm-vrla-wet-mf
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/start---laadtechniek/acculaders--testers---boosters/midtronics-accutester/accutester-midtronics-------------------mdx-300
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ASSTEUNENSET 2500 KG
Solide set gelaste assteunen met hoogteverstelling (d.m.v. een pin). In 
hoogte verstelbaar van 1220 - 1800 mm. 

Voorzien van een poedercoating voor een nette en duurzame afwer-
king.

 EF631-EGSHS2X2

WOMI AANDRIJFASHOEZEN 
Bulkset met 12 Single ashoezen, speciaal smeervet en Oetiker klem-
banden. 
Geschikt voor zowel de binnenste als de buitenste homokineten, is 
gemaakt van uiterst fl exibel neopreen rubber. 
Voorziet 98% van het wagenpark.

AE998-5511012

WERKPLAATSPERS 16T
Lichte, voetbediende werkplaatspers in zware kwaliteit met volledig 
gelast frame, hard verchroomde zuiger en een verplaatsbare cilinder 
en tafel. De twee V-blokken worden standaard bijgeleverd.

EF685-FP 16

€ 62,-

€ 1.015,-

€ 262,-

TIP

H7 12V 55W VISION PHILIPS AUTOLAMP
Philips Vision H7 autolamp, geschikt voor PX26D fi tting.
Nom. belasting: 12V / 55W. 
* Prijs per stuk bij afname van minimaal 50 stuks.

AU018-12972 PRST

H4 12V 60/55W VISION PHILIPS AUTOLAMP
Philips Premium Standard H4 autolamp geschikt voor fi tting P43T-38. 
Biedt 30% meer lichtopbrengst. Nom. belasting: 12V / 55W. 
* Prijs per stuk bij afname van minimaal 50 stuks.

AU018-12342 PRST

€ 1,60*

€ 2,70*

https://webshop.aes-tg.nl/artikel/gereedschappen---werkplaats/krikken---steunen/as-steun/assteunenset-2500-kg--------------------in-hoogte-verstelbaar-van-1220---1800-mm
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/universele-automaterialen/as---stofhoezen/aandrijfashoezen-sets/womi-aandrijfashoezen-bulkdoos-oem-12st-w507
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/gereedschappen---werkplaats/equipment---werkplaats/pers/pers-voetbediend-16t
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/universele-automaterialen/verlichting---reflectoren/lampen-12-volt/h7/philips/h7-12v-55w-vision?Code=AU018-12972%20PRST
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/universele-automaterialen/verlichting---reflectoren/lampen-12-volt/h4/philips/h4-12v-60-55w-vision--------------------philips
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PIETER VAN DIJK

IK HOUD VAN ORDE EN NETHEID

In juni 2022 is Pieter gestart op 
de expeditie bij AES in Emmeloord. Het 
productengamma binnen de automotive 
is hem vanwege zijn arbeidsverleden meer 
dan bekend. Juist daarom wilde hij graag 
bij AES aan de slag. 

AES blijft groeien en nam dit jaar meerdere 
toppers aan. Pieter was meer dan 
welkom. Pieter is iemand die zeer weinig 
begeleiding nodig had voor een functie 
binnen een technische groothandel. Hij 
is breed geïnteresseerd in zowel logistiek 
als sales en daardoor draait Pieter net zo 
graag mee op expeditie met Michael en 
Milan, als achter de balie met Edwin of 
Ronald in de showroom.   

Het karakter van Pieter laat zich goed 
omschrijven als rustig, nauwkeuring en 
netjes. 

Sinds zes jaar woont Pieter in Emmeloord 
en daarvoor in Kampen. Afgelopen jaar is 
Pieter getrouwd met zijn vrouw Bianca.

Het werk bij AES is voor Pieter toch totaal 
anders dan zijn voorgaande functies en het 
bevalt hem erg goed. Voor de producten 
buiten de automotive is het fi jn dat er 
af toe bijgespijkerd wordt. Pieter heeft 
zichzelf veel geleerd en aard enorm snel 
binnen AES. 

“Ik weet waar ik 
mijn vragen kan 
stellen en krijg 
van iedereen 
hulp  en  support”.  
Voor AES maakt Pieter zich hard voor een 
strak en net magazijn in Emmeloord. 

“Daarin moeten we écht nog wat stappen 
maken binnen AES. In Lemmer zijn de 
zaken al goed op orde maar in Emmeloord 
ga ik hier graag mee aan de slag”. 

In juni 2022 is Pieter gestart op 
de expeditie bij AES in Emmeloord. Het 

Met een kopje koffi  e in de hand kijkt Pieter rustig voor zich uit op een warme 
zomerdag. Pieter van Dijk uit Emmeloord is een van de nieuwste collega’s bij AES en 
met 45 jaar niet de jongste maar een serieuze jongen met een enorme bak ervaring 
in de automotive.
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SC500 SCHROBZUIGMACHINE
Ideaal voor dagschoonmaak: zuigmotor met laag geluidsniveau, werkt 
bij slechts 60 ±3 dB(A. Consistente reiniging: dosering van water en 
reinigingsmiddel is afhankelijk van de werk snelheid.  Gebruikersvrien-
delijk: ergonomische bediening en informatieve display met eenknops-
bediening en eenvoudig click-on/click-off  voor de borstel of pad 
Instellingen zijn eff ectief te controleren: aparte hoofd gebruiker sleutel 
en gebruikerssleutel. Eenvoudig te gebruiken: kunststof zuigmond met 
gepatenteerde elastische bevestiging. Duurzaam: Ecofl ex systeem met 
fl exibele dosering voor reinigingsmiddel en reinigen met alleen water 
Eff ectief: 53cm schrobbreedte met instelbare borstelsnelheid om 
energie te besparen. Gebruikersvriendelijk: elektrische motor voor 
omlaag/omhoog brengen van het schrobdek. Productief: 45/45 liter 
schoon/vuilwatertanks en tot wel 5 uur werktijd onder lichte omstan-
digheden. Ook leverbaar als SC500 REV™ met orbitaal schrobdek.

AJ002-9087401020

ACCU HETELUCHTPISTOOL 2000 W
Hoge temperatuurinstelling stand 1 tot 400° - stand 2 tot 550° per
10° aan te passen, 2 standen luchtverplaatsing, veilig en snel mond
stukken wisselen, vergrendeling schakelaar, LCD-display met 
temperatuur en accu indicator, ophanghaak, ledverlichting. Gewicht 
0,79 kilo. Geleverd exclusief accu’s en lader.

AJ015-RH18DAW2Z

EUROM GE2501 GENERATOR
De Eurom GE2501 generator biedt altijd een extra stroomvoorziening 
bij de hand. De GE2501 is de ideale aggregaat om verlichting, machi-
nes, caravan of tuin eenvoudig van stroom te voorzien. 

Met een volle tank kunt u de GE2501 tot 11 uur gebruiken. 
Deze generator is voorzien van voltmeter, 2x 230V en 1x 12V aanslui-
ting.

AV017-441635

SCHUIM VOORSPROEI TANK ROOD
Mobiele tank op compressor perslucht voor schuimtoepassing.

Inhoud 24 liter
Materiaal Staal rood gelakt
Comfortabel vullen door kunststof vultrechter.
Aansluiting 1/4” AG voor persluchttoevoer.
Maximaal 8 bar. Vooraf ingestelde veiligheidsklep.
Chemicaliënbestendige slang 10 m. 60 cm schuimlans met schuimkop 
en 4 sproeiers.
Niveau-indicator.
Combi-doseerunit met instelmogelijkheid voor lucht/schuim mengsel. 
Voor een gelijkmatig schuimpatroon adviseren wij een permanente 
toevoer van perslucht.
Geschikt voor voertuig- en industriële reiniging.

AJ046-106024550

€ 5.500,-€ 150,-

€ 375,- € 299,-

https://webshop.aes-tg.nl/artikel/rh18da-w2z-heteluchtpistool-18v--2.000-winstelbare-temperatuur-30----550--in-h
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/gereedschappen---werkplaats/veeg---zuigmachines/schrobzuigmachines/achterloop--schrobzuigmachines/medium-klasse/scrubber-sc500-53-b-middelgrote---------walk-behind-schrob--zuigmachine
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/gereedschappen---werkplaats/aggregaten/ongedempt/eurom-ge2501-generator
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/schuim-voorsproei-tank-24-l.-rood-gelakt
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CEE CONTACTSTOP 4 / 5 POLIG
Contactstop CEE 16A-32A - 400V 4P - IP44 - 6h - rood

AL006-41010 16A 400V 4 POLIG € 4,00
AL006-41030 16A 400V 5 POLIG € 4,50
AL006-41020 32A 400V 4 POLIG € 5,75
AL006-41040 32A 400V 5 POLIG € 5,75

KOPPELING SYSTEEM GEKA 1/2” 
TULE MESSING
Voor lucht of water slangaansluitingen. Werkdruk max. 10 bar.
Temperatuurbereik -30 oC tot + 100 oC. 

AN010-4261200 

KOPPELING GEKA 3/4” ZUIG-HOGE 
DRUK MESSING NASTELBAAR / 
19 MM TULE
Deze Geka Koppeling is gemaakt van Messing en heeft een NBR af-
dichting. Deze Geka Koppeling heeft een Slangtule aansluiting van 19 
mm. De Nokafstand van de Geka koppelingen is altijd 40mm en past
altijd op andere Geka koppelingen door middel van de Bajonethaak
verbinding.

AN010-4261905

v.a.

€ 6,00

CEE KOPPEL CONTACTSTOP 

Koppelcontactstop CEE 16A-32A - 400V 4P - IP44 - 6h - rood

AL006-42010 16A 400V 4 POLIG € 6,00
AL006-42030 16A 400V 5 POLIG € 6,00
AL006-42020 32A 400V 4 POLIG € 7,75
AL006-42040 32A 400V 5 POLIG € 7,00

CEE OPBOUW
WCD opbouw CEE 16A-32A - 400V 5P - IP44 - 6h - rood
AL006-43010 16A 400V 4 POLIG € 7,00 
AL006-43030 16A 400V 5 POLIG € 7,00 
AL006-43020 32A 400V 4 POLIG € 10,00 
AL006-43040 32A 400V 5 POLIG € 9,00

€ 14,-

€ 2,75

NEOPREENKABEL H07RN-F 5 X 2,5 M2

Flexibele neopreen kabel voor industriële toepassingen. Neopreen 
kabel is zeer veelzijdig omdat hij dat ook is bestendigheid tegen UV, 
ozon en oliën en vetten.  Zwart. *Prijs per m. min. afname 50 m.

AL012-3366525

CEE VERLENGLEIDING NWPK 400V
Verlengleiding CEE 

AL006-40840 16A NWPK 5X2,5 25M
AL006-40860 32A NWPK 5X2,5 25M

€ 85,-

€ 3,45*

v.a.

€ 4,00

https://webshop.aes-tg.nl/artikel/universele-automaterialen/slangen---toebehoren/luchtslang---slanghaspels/snelkoppelingen/geka-koppelingen/koppeling-systeem-geka-1-2--tule-messing
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/universele-automaterialen/slangen---toebehoren/luchtslang---slanghaspels/snelkoppelingen/geka-koppelingen/koppeling-geka-3-4--zuig-hoge-druk------messing-nastelbaar---19-mm-tule
https://webshop.aes-tg.nl/catalogusgroep/gereedschappen---werkplaats/haspels--snoeren---stekkers/stekkers-contrastekkers/400-volt
https://webshop.aes-tg.nl/catalogusgroep/gereedschappen---werkplaats/haspels--snoeren---stekkers/stekkers-contrastekkers/400-volt
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/installatie-materiaal/kabel/neopreenkabel-300-500v/5-aderig/neopreenkabel-h07rn-f-zwart-5-x-2-5-mm2
https://webshop.aes-tg.nl/catalogusgroep/gereedschappen---werkplaats/haspels--snoeren---stekkers/aansluit-verlengsnoeren/verlengsnoer/400-volt
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ACTICIDE DIESELTOEVOEGING 500ML
Grotamar 71 stopt microbiologische vervuiling en slijmvorming in 
dieseltanks, beschermt tegen verstopping van filters, motorstoringen 
en roest.
Met een shockdosering Dimar® doodt u de microben in de brandstof, 
het water en de biosludge van een vervuild brandstofsysteem.

AP025-DIMAR71

PRESSOL TRECHTER METALEN TUIT
Kunststof met flexibele metalen tuit (los) van 160 mm.

AJ012-0656246

BRANDSTOFSLANG VERZINKT STAAL
Slangconstructie Slang van synthetisch rubber met verzinkt stalen 
bescherming. Toepassing Hydrauliek vloeistof, brandstof, koelvloei-
stof, lucht en water. Temperatuurbereik -35°C / +80°C. Werkdruk 15 
bar  Barstdruk 50 bar. Buigradius 40 mm. Norm EN ISO 6806 / DIN 73 
379 Typ C.

AH001-601.306
Bescherming 7.5 mm inwendig / 12.5 mm uitwendig. € 6,-.

AH001-601.308
Bescherming 9 mm inwendig / 14 mm uitwendig. € 5,-.

AH001-601.310
Bescherming 11 mm inwendig / 17.7 mm uitwendig. € 7,50

CLEANER 1,0L 95% BIO
Super romp reiniger. Zonder moeite zal kalkaanslag, de gele vlekken, 
roest en vaaraanslag verwijdert worden. Zelfs op de schroef en het 
staartstuk zal het hier zijn werk doen. 

Het voordeel van dit product is dat het geen scherpe scheur afgeeft.
Zeer geschikt voor gebruik in en rondom huis om kalk en hardnekkig 
vuil te verwijderen. Alleen voor boten zonder antifouling. Niet voor 
gebruik op aluminium. 

Product op basis van mierenzuur. Let op is bijtend.

AP025-90SHIPCLEANER01

€ 17,-

€ 37,50 € 11,-

v.a. 

€ 5,-

https://webshop.aes-tg.nl/artikel/olieen-vloeistoffen---reparatie/additieven/diesel-additieven/500-ml-acticide-dieseltoevoeging
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/gereedschappen---werkplaats/equipment---werkplaats/kannen---trechters/trechters/pressol-trechter-metalen-tuit-160mm
https://webshop.aes-tg.nl/catalogusgroep/universele-automaterialen/slangen---toebehoren/brandstofslang/brandstofslang-gevlochten-rvs----slangpershulzen/brandstofslang-gevlochten-rvs-mantel
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/universele-automaterialen/reinigen--ontvetten---poetsen/reinigers---poetsmiddelen/reinigen---beschermen/shampoo/cleaner-1-0l-95--bio-op-basis-van-------mierenzuur----let-op-bijtend-----


www.aes-tg.nl 19

EUROL NAUTIC LINE FROST 5L -26 °C
Eurol Nautic Line Winter Storage Frost Protector is een gebruiksklare 
drinkwater antivries op basis van monopropyleenglycol, water en 
corrosie-inhibitoren. 

Eurol Nautic Line Winter Storage Frost Protector is niet giftig en biedt 
bescherming tegen bevriezing van het drinkwatersysteem, watertank, 
toilet en afvoer tijdens de winteropslag.  *Minimale afname 4 stuks.

AP009-E504129 - 5L

KROON-OIL COOLANT 
NON-TOXIC -45 BURST 5L
Coolant Non-Toxic -45 Burst is een speciale, kant-en-klare koelvloei-
stof op basis van Mono Propyleen Glycol. Dit niet giftige product kan 
veilig worden gebruikt voor de winterbescherming van drinkwater- en 
verwarmingssystemen van o.a. pleziervaartuigen en vakantiewonin-
gen. 

Daarnaast is het ook geschikt voor de milieuvriendelijke vorstbeveili-
ging van watergekoelde koelsystemen van scheepsmotoren. Burstbe-
scherming van -45°C. *Minimale afname 4 stuks.

AP011-32473

WEBASTO AIR TOP 
De luchtverwarmers van Webasto leveren via traploze modulatie een continu verwarmingsvermogen. Geniet van nauwkeurige en constante tempera-
turen in uw camper, boot of caravan – hoe hoog u ook zit en wat voor weer het ook is. Vraag naar de najaarsdeal bij uw accountmanager. 

9034777C - Air Top 2000 STC 12 Marine MC
9036994A - Air Top Evo 40D 12V Marine MC
9036996A - Air Top Evo 55D 12V Marine MC

€ 16,76* € 14,12*

Najaars-
deal!

https://webshop.aes-tg.nl/artikel/olieen-vloeistoffen---reparatie/koelvloeistoffen/drinkwater-coolant/eurol-nautic-line-frost?Code=AP009-E504129%20-%205L
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/olieen-vloeistoffen---reparatie/koelvloeistoffen/drinkwater-coolant/5-l-can-kroon-oil-coolant-non-toxic--45-burst
https://webshop.aes-tg.nl/catalogusgroep/verwarming/luchtverwarming/luchtverwarmers/air-top-2000


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. 

“AES heeft dezelfde 
gedrevenheid. 

Daarom is onze relatie 
zo goed”.

Roland Kempers - Rokemp Motoren

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




