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14 ALLPARTS VERDER 
ONDER NEXUS

GROOTSTE INKOOPCOMBI OOIT

18AUTOBEDRIJF NIJDAM
AANWINST IN ENS

Beste relatie,

Dit wintermagazine staat vol acties en mooie 
artikelen uit ons immense assortiment. 

Uiteraard winterse artikelen die u dit koude 
seizoen goed kunt gebruiken. Maar ook handige 
en bruikbare producten voor uw bedrijfsvoering. 

We hebben een leuk interview met een 
enthousiaste garagist uit Ens. Interessant hoe 
automotive soms in iemands DNA zit. 

En bovenal delen we zeer goed nieuws over onze 
inkoopcombinatie AllParts. 

Veel leesplezier met dit wintermagazine.
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KACHEL 3.3 KILOWATT 230 VOLT
De elektrische kachel is uitermate geschikt voor het verwarmen van 
kleine werkplaatsen, garages en schuren tot ongeveer 50 m². Mede 
door het uitstekende sta-, draagframe waardoor de kachel buitenge-
woon stabiel staat. De elektrische kachel heeft twee verwarmingsstan-
den van 1.650 en 3.300 Watt, en is voorzien van een (koude) ventila-
torstand, waarmee de kachel ook in de zomer te gebruiken is.

Daarnaast kun je de temperatuur van de kachel ook zelf bepalen 
dankzij de traploos instelbare thermostaat en is de kachel spatwater-
dicht. Ook is aan de veiligheid gedacht. Wanneer de kachel oververhit 
raakt, schakelt deze zichzelf namelijk automatisch uit.
Inclusief koude-lucht stand.
Geschikt voor kleine werkplaatsen en garages.
Makkelijk te verplaatsen dankzij het handvat.

EF612-EL020003

KACHEL 15 KILOWATT 380 VOLT
De elektrische kachel is uitermate geschikt voor het verwarmen van 
kleine werkplaatsen, garages en schuren tot ongeveer 50 m². Mede 
door het uitstekende sta-, draagframe waardoor de kachel buitenge-
woon stabiel staat. De elektrische kachel heeft twee verwarmingsstan-
den van 1.650 en 3.300 Watt, en is voorzien van een (koude) ventila-
torstand, waarmee de kachel ook in de zomer te gebruiken is.

Daarnaast kun je de temperatuur van de kachel ook zelf bepalen 
dankzij de traploos instelbare thermostaat en is de kachel spatwater-
dicht. Ook is aan de veiligheid gedacht. Wanneer de kachel oververhit 
raakt, schakelt deze zichzelf namelijk automatisch uit.
Inclusief koude-lucht stand.
Geschikt voor kleine werkplaatsen en garages.
Makkelijk te verplaatsen dankzij het handvat.

EF612-EL020029

€ 62,- € 225,-

EUROM RC PATIOHEATER
Deze terrasverwarmer Eurom Golden Comfort RC Patioheater heeft 
een 1800 Watt halogeen lamp en zorgt voor een aangename warmte 
op je balkon of in je tuin. Dankzij de korte golf van de terrasverwarmer 
verwaaid de warmte nauwelijks. De Golden 1800 comfort is eenvoudig 
aan de muur te bevestigen en spatwaterdicht. (IP65) Deze heater is 
eenvoudig te bedienen door middel van een afstandbediening.

AV018-333886

HETELUCHTKANON 60,000 BTU/17 KW

Lengte (mm): 570
Breedte (mm): 330
Hoogte (mm): 545
Gewicht (kg): 13,8

AJ006-D37616

€ 120,-€ 525,-

Universeel

https://webshop.aes-tg.nl/artikel/gereedschappen---werkplaats/equipment---werkplaats/werkplaats-verwarming/230-volt/kachel-3.3-kilowatt--230-volt
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/gereedschappen---werkplaats/equipment---werkplaats/werkplaats-verwarming/380-volt/kachel-15-kilowatt--380-volt
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/gereedschappen---werkplaats/equipment---werkplaats/werkplaats-verwarming/propaan-gaskachel/jet-force-infrared-diesel-and-kerosene--space-heater--60-000-btu-17-kw-
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/verwarming/terras-verwarming/1800-watt/eurom-golden-1800-comfort-rc-patioheater
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Universeel

DE-ICER 500ML
Eurol De-Icer verwijdert de vorstaanslag op ramen, en in sloten van 
deuren en koff erbakken. Eurol De-Icer samengesteld op basis van 
Isopropyl alcohol en water. Het tast rubber, lak en chroom niet aan.

AP015-E502520 - 500ML

€ 2,50

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

Met slechts 30 gram zout per m² houdt u de toegang tot uw huis of 
bedrijf ijs- en sneeuwvrij. Voor een maximaal resultaat adviseert AES 
het strooizout preventief te gebruiken. 

AO004-00926

SNEEUWKETTING NORDIC STAR 
225/45/17  205/55/16
Pewag Nordic Star is een fi jngebouwde sneeuwketting die voor voer-
tuigen met weinig vrije ruimte bijzonder geschikt is. De kettingschakels 
van de Pewag Nordic Star N 73 ST bestaan uit vierkantstaal in 3mm. 
Het spansysteem en de eenvoudige bedieing maakt de Pewag Nordic 
Star tot een geliefd product. Dit is een set van 2 sneeuwkettingen

Type de bandenmaat in de webshop voor alle mogelijkheden

EF441-N 73 ST

€ 9,50

€ 4,-

€ 52,50

Alle maten 
beschikbaar!

SNEEUWBORSTEL + IJSKRABBER
Sneeuwborstel met ijsschraper. Gemaakt uit zwart polypropylene en 
groen synthetische vezels. Ideaal bij strenge winters voor het verwijde-
ren van sneeuw en ijs. Breukvrij, ook bij lage temperaturen.

AO015-520052

IJSVRIJ

https://webshop.aes-tg.nl/artikel/accessoires/winterartikelen/vikan-sneeuwborstel
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/accessoires/winterartikelen/eurol-de-icer
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/accessoires/sneeuwkettingen/nordic-star/sneeuwketting-nordic-star?Code=EF441-N%2073%20ST
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/schoonmaak--poets---reinigingsproducten/absorbtiematerialen/strooizout---toebehoren/strooizout--zak-a-25-kg
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LED LICHTSLANG 12V WARM WIT
Rol van 15 meter lang compleet inclusief divers outdoor aansluitmate-
riaal, koppel- en eindstukken. 

Volt (V): 12
Verm (W) (W/m): 2.9
Kleur: warm wit
Diam (mm): 13 mm

AW023-572.742.0

AIRCO COMPRESSOR TESTER
Met deze nieuwe Aircotester voor compressors zonder koppeling kunt 
u nu de functionaliteit van uw compressor en mogelijke storingen
testen in drie eenvoudige stappen. De tester wordt geleverd met een 
zeer uitgebreide set connectoren/adapters.

Inhoud:

1 x handgedragen aircotester voor compressoren zonder koppeling.
1 x stroomkabels en kabelboomset.
1 x multiple adapter-/ connectorset voor diverse Europese toepassin-
gen en universeel.

AJ041-COMPRESSORTESTER

€ 75,- € 475,-

€ 20,-

KROON-OIL DEMI-WATER
20 liter can. Demi Water kan uitstekend worden gebruikt voor de 
bijvulling van accu’s en de reservoirs van bijvoorbeeld stoomstrijkijzers 
en luchtbevochtigers.

AP010-37145

ACCUVULSYSTEEM GEDESTILEERD 
WATER

AC999-163901

€ 72,50

https://webshop.aes-tg.nl/artikel/universele-automaterialen/verlichting---reflectoren/marine---interieur-verlichting/schijnwerpers---werkverlichting/lichtsnoer/led-lichtslang-12v-warm-wit-vp
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/universele-automaterialen/airco-techniek/airco-gereedschap/airco-compressor-tester
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/start---laadtechniek/accuvloeistoffen/demiwater-toebehoren/accuvulsysteem-gedestileerd-water-------20-liter-kan---slang
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/start---laadtechniek/accuvloeistoffen/demiwater/20-l-can-kroon-oil-demi-water
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Universeel

GASSOLDEERBOUT WP2
Weller Pyropen soldeerbout WP-2 Pyropen JR. Mobiele soldeeroplos-
sing met piezo-ontsteking. 
Deze gassoldeerbout kan overal worden gebruikt. Mini-soldeerbout 
WP 2 Pyropen voor zacht-/hardsolderen en voor het krimpen van 
kunststof. 

Temperatuur is instelbaar 200 - 450 oC.

EF621-0051606599

KLEIN MATERIAAL KAST GEVULD
Kast 600 mm breed. Gevuld met montagesnoer, kabelbundelband, 
spuitbussen, tapbouten, zeskantmoeren, carrosserie- sluit- en veerrin-
gen, afdichtringen, splitpennen en blindklinknagels, kentekenplaten, 
kentekenplaatschroeven, kentekenplaatschoefafdekkappen,  plaat-
bouten en plaatmoeren, boor- en plaatschroeven, mini- en normze-
keringen, speciale zekeringen, kabelschoenen, zekeringhouders en 
diverse losse onderdelen.

AJ041-UP BASIC 1

ELECTROHASPEL 2300W
Electrohaspel 2000W/20m 3x1,5 mm2.
Voorzien van kabel H05VV-F.

AJ006-ST123020

PANTSERTAPE / DUCTTAPE ZWART
Zeer sterke universele hoogwaardige, pantsertape met hoge kleef-
kracht. Waterproof en weerbestendig. Grote treksterkte door draad-
weving in de tape. Met de hand goed recht afscheurbaar. 
Weving met PX coating. Formaat 48 mm x 50 m.

AR003-CB5050

€ 1.045,-

€ 89,-

€ 135,-

€ 11,-

https://webshop.aes-tg.nl/artikel/gereedschappen---werkplaats/solderen/gassoldeerbout/gassoldeerbout-wp2----------------------temperatuurbereik-200---450--c
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/gereedschappen---werkplaats/equipment---werkplaats/werkbanken---ladeblokken---kasten/kleinmateriaalkasten/kleinmaterialenkast-basis-gevuld--------enkel-600mm-breed
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/folie---tapes/pantser---duct-tape/pantsertape---zwart-48mm-x-50m
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/gereedschappen---werkplaats/haspels--snoeren---stekkers/muurhaspels-220-volt/electrohaspel-2300w-20m--3x1m-5mm2
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GASVULLING CO2 85/15
Argon/CO2, MG/MAG85/15 - Staal

De 10 liter en 20 liter cilinders zijn standaard op voorraad.

LET OP EXCLUSIEF STATIEGELD

AJ041-1 000 008          10 LITER - € 35,-
AJ041-1 000 014          20 LITER - € 47,-

SPUITBUS OP KLEUR

+ MEERPRIJS LAKSTIFT OP KLEUR

COMBI SPUITBUS & LAKSTIFT OP KLEUR
Op kleurcode gemaakt terwijl u wacht of op bestelling. 
Spuitbus van 400 ml en lakstift 30 ml gecombineerd in één pakket. 

AT014-SPUITBUS CRYL + LAKSTIF
AT014-SPUITBUS BASIS + LAKSTIF

UNDERCOATING ANTI STEENSLAG 
ZWART ONDERSCHROEFBUS
Beschermingsmiddel voor de onderkant en zichtbare carrosserie 
onderdelen van voertuigen. Anti steenslag is overspuitbaar met alle 
verfsystemen en heeft een uitstekende corrosiewerende werking. Anti 
steenslag is bestand tegen weersinvloeden en zwakke zuren en basen, 
is geluiddempend en is blijvend elastisch. 
Een spuitbus van 500 ml.

AP019-000011

STARTKABEL EV ORANJE PVC 
HASPEL 50M
Ongeisoleerde autokabel voor aandrijvingen van elektrische voertui-
gen. Buitenmantel NBR PVC. -40 oC tot + 70 oC

AL005-D04006OR   EV 25.0  € 12,-
AL005-D04014OR   EV 35.0  € 18,-

combi

deal

v.a.

€ 35,-

€ 22,75

€ 9,50€ 9,50

€ 9,00 

v.a.
€ 12,- 

* verkoop per 50
meter

https://webshop.aes-tg.nl/catalogusgroep/gereedschappen---werkplaats/las---snijtechniek/gassen/menggas
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/universele-automaterialen/verf---toebehoren/coating/onderschroef/undercoating-anti-steenslag-zwart-------onderschroefbus
https://webshop.aes-tg.nl/catalogusgroep/aandrijftechniek/lagers---lagerhuizen/glijlagerbussen/elektrificatie/installatie-materiaal-ev/startkabel-oranje
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Agrarisch

€ 200,-

LED ALERT SAFETY FLITSLAMPSET (6X)
Volt 12/24, Ampère: 1.5, Buitendiameter in mm 120. Dichtheidsnorm: 
IP 67. Lamp type 16 LED,. Kleur oranje, CE Goedkeuringen. Goedkeu-
ringen CE/EMC, Montage 1 magneet. Hoogte mm 35. Met 9 knipper-
patronen. Wandlader 230 V. Temp. °C: -40 - +60. Lader 12 V.

Opmerkingen Oplaadbaar. Koff er met 6.

AU016-172091

HIKOKI ACCU LAMP LED 18V
18V lamp 360°, Krachtige LED-lamp met lange levensduur, 320-750 
Lumen en 360° verlichting van elk werkgebied. Twee verlichtingsstan-
den (laag en hoog). Lange gebruiksduur: tot 29 uur per lading met een 
5,0 Ah accu.

Grote haak om gemakkelijk op de bouwplaats of in de werkbus op te 
hangen, zonder accu’s en lader.

AJ015-UB18DFW4Z

DIRECT MEE BESTELLEN? 

AJ015-UC18YSL3WGZ 
BoosterPack - 2 x accu 5.0 Ah 18V 
+ lader UC18YSL3

ACCU SLAGMOERAANZETTER 36 V 
1.180 NM 3/4”
Voor bouten, moeren en schroeven | zeer hoog aan- en losdraaimo-
ment | compacte body | koolborstelloze motor | 4 standen instelbaar 
| duurzaam en sterk tandwielhuis | IP56; stof en waterbestendig | 
accu indicator | led verlichting | riem haak | inclusief HSC II koff er | 

Exclusief accu’s en lader

AJ015-WR36DAW2Z

DIRECT MEE BESTELLEN? 

AJ015-UC18YSL3WGZ 
BoosterPack - 2 x accu 5.0 Ah 18V 
+ lader UC18YSL3

€ 299,-

VETPOMPTROLLEY PNEUMATISCH
Mobiele luchtbediende vetpompset met compressieverhouding 60:1. 
Bevat een doorontwikkelde dubbelwerkende pomp:
Onderhoudsarm door een gering aantal bewegende delen.Hoge afgif-
tehoeveelheid bij laag luchtverbruik.Hoge werkdruk bij lage luchtdruk.
Corrosiebestendig elektrolytisch behandeld aluminium pomphuis.

18-30 kg.
260-320 mm.

EF763-013-1108-000

€ 539-

€ 115,- € 65,-

€ 200,-

https://webshop.aes-tg.nl/artikel/gereedschappen---werkplaats/equipment---werkplaats/vet-afgifte/vetpomptrolley-pneumatisch--------------18-30-kg--260---320-mm
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/gereedschappen---werkplaats/electrisch-gereedschap/hikoki/accu-machines-professioneel/accu-slagmoersleutel/accu-slagmoeraanzetter---36-v---1.180---nm---3-4-----exclusief-lader-en-accu-s
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/universele-automaterialen/verlichting---reflectoren/zwaailampen---flitsers/led/led-flitsers-amber/led-alert-safety-flitslampset--6x-
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/gereedschappen---werkplaats/lampen/looplampen-accu/ub18df-w4z--lamp-14-4-18v--mv-----------290-700-lm--exclusive-in-doos
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PROFESSIONELE TRAP 6 TREDEN
Deze trap is polyester gecoat.
Speciaal ontworpen voor industrieel gebruik
Voorzien van gereedschapsbakje bovenaan
Scharnierend platform
Voorzien van extra gelaste versteviging bij de voeten
Voldoet aan de normen EN 131 en NEN 2484
VGS en Warenwet gekeurd

AJ033-501106

€ 250,-

STARTKABEL SET
Kabeldiameter 55 mm2. Lengte 4.5 meter. Materiaal koper. 
Capaciteit 600 A.  In koff er geleverd.

AC022-D21165/1

€ 160,-

WRINGIJZER KANTELBARE KOP 3/4”
640 mm. 

AJ006-D34335

€ 50,-

HOGEDRUK SPUITLANS 90 CM
Chroom. 90 cm. Merk Eurom.

AV017-153040

€ 10,-

SMD LED – 180° DRAAIBAAR 
OPLAADBAAR 230 EN 12 VOLT
Deze stevige en comfortabel in de hand liggende LED handlamp is 
voozien van 34x SMD LEDs van 0,5 Watt en een 3,7 Volt Li-Ion accu. 
Doormiddel van de draaiknop is de lamp traploos dimbaar van 60 tot 
1000 Lm. De handlamp heeft een 180° kantelbare kop en is voorzien 
van een magnetische voet met ophanghaak.

AJ023-55.102.30

€ 30,-

NIEUW

https://webshop.aes-tg.nl/artikel/accessoires/startkabels/startkabelset-50-mm2/startkabel-set-50-mm2-4.5-m-koper-------capaciteit-600-a-in-koffer-geleverd
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/gereedschappen---werkplaats/lampen/looplampen-accu/led-handlamp-sfera-1000-----------------180--draaibaar-oplaadbaar-230-en-12-volt
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/gereedschappen---werkplaats/hogedrukreinigers---toebehoren/toebehoren-hogedrukreinigers/universeel-toebehoren-hogedruk-reiniger/spuitlansen/hogedruklansen/lans-90cm-chroom-universele-toepassing--maximaal-280-bar
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/3-4--wringijzer-kantelbare-kop--640-mm
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/gereedschappen---werkplaats/trappen---ladders/trappen/trap-compact-type-pt/1-x-6-tr.-incl.-platform-professionele--trap-type-pt
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Agrarisch 

VOORZETPOMP BOORMACHINE 1/2”
Merk Wolfcraft
Zelfaanzuigend
Droogloop max. 30 seconden
Bezorgsnelheid max. 1300 liter per uur, bij 2800 tpm
Minimale afstand tot het zuigmateriaal 1 m
6mm schacht
Geschikt voor het verpompen van water, maar niet voor drinkwater. 

AW009-6117

DOMPELPOMP SPV900I
De SPV900i dompelpomp is een roestvrijstalen Eurom dompelpomp 
met een krachtig motorvermogen van 900 Watt en een capaciteit van 
233 liter per minuut. De dompelpomp is geschikt voor het wegpom-
pen van vuil water. Let er wel op dat de vuildeeltjes niet groter zijn dan 
35 millimeter.

AV018-260922

WORMSCHROEF ‘ENDLESS’ W4 
Het is altijd praktisch reserve wormschroefklemmen te hebben. Alleen 
welke maat? Met behulp van de “Endless” band is het mogelijk de 
gewenste klemomtrek zelf te maken.  

AH011-6012008 
In de verpakking 8 huisjes en 3m band. 
RVS W4 8mm

AH011-6012014 
In de verpakking 6 huisjes en 3m band. 
RVS W4 14mm

RUBBER HANGCONTACTBLOK
Hangcontactblok 3-voudig 5 meter. H07RN-F - 3 G 2.5 mm²

AJ019-46513

€ 125,-

€ 17,-

€ 11,-

€ 50,-

€ 17,-

TIP

NIEUW

https://webshop.aes-tg.nl/artikel/gereedschappen---werkplaats/pompen/boormachine-pomp/voorzetpomp-boormachine-1-2-------------1300-liter-per-uur
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/gereedschappen---werkplaats/pompen/dompelpomp/eurom-flow-spv900i-dompelpomp
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/gereedschappen---werkplaats/haspels--snoeren---stekkers/contactblokken-verdeelkabels/verdeelkabels/rubber-hangcontactblok-5m-nwpk-3x2-5
https://webshop.aes-tg.nl/catalogusgroep/universele-automaterialen/slangen---toebehoren/slangklemmen---slangklem-gereedschap/standaard-slangklemmen/wormschroefklem-rvs-high-grip


www.aes-tg.nl 11

MULTITOOL - 350 WATT
Licht en compact 
OIS compatibel 12-punts gereedschapopname 
Stevig vergrendeld, ook bij gebruik in horizontale positie 
Traploos regelbaar toerental met AT (Automatic-Transmission) functie.

AJ015-CV350VW1Z

WATERPOMPTANG
Lengte 420 mm. Capaciteit 108 mm, 8 x verstelbaar.

AJ045-460-G

GEDORE RED DOPSLEUTELSET 
1/4”+3/8”+1/2”
Gedore RED 172-delige doppenset met 3 ratels 

AJ011-R45603172

ACCU RECIPROZAAG - 18 V / 5 AH
Koolborsteloze motor - AT modus (automatische elektronische scha-
keling) - low vibration handvat - variabele zaagsnelheid - “Power Lock 
System”: zaagblad snel verwisselbaar zonder gereedschap - compleet 
in kunststof koff er met 2 x 5.0 Ah accu’s en lader.

AJ015-CR18DBWJZ

€ 215,-€ 40,-

€ 135,- € 325,-

Industrie

https://webshop.aes-tg.nl/artikel/gereedschappen---werkplaats/handgereedschap/tangen/waterpomptangen/channelock/waterpomptang-420-mm---------------------capaciteit-108-mm--8-x-verstelbaar
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/gereedschappen---werkplaats/electrisch-gereedschap/hikoki/multi-tool/multi-tool/multitool---350-watt--------------------cv350vw1z
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/gereedschappen---werkplaats/handgereedschap/gereedschap-koffers---kisten/gereedschapkoffers/gedore-red-dopsleutelset-1-4--3-8--1-2--------172-delig
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/gereedschappen---werkplaats/electrisch-gereedschap/hikoki/zaagmachines/reciprozaag/reciprozaag/cr18db-wjz-accu-schrobzaag-18v--50mm--mv2x-18v-5-0ah-in-kunststof-koffer
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Industrie

MAGNUM STEEL EPOXY STICK 
Inhoud 57 gram. Stick op blister. Merk Versachem.

AP023-941440290

PHANTOM SET PHAN-COILS METRISCH
In stalen cassette, met Phan-Coils, HSS spiraalboor, HSS eindsnijder, 
draadinzetter en draadlipbreker. 

AJ043-28.870.0060 M6 € 40,-
AJ043-28.870.0080 M8 € 44,-
AJ043-28.870.0100 M10  € 50,-

B&W KOFFER JET3000
B&W gereedschapkoffer Tough Case JET 3000
Documentenvak op A4-formaat
Twee uitneembare borden met 32 lussen
Interne afmetingen: 329 x 233 x 150 mm
Externe afmetingen: 364 x 295 x 170 mm
Maximale belasting: 20 kg
Gewicht: 2,9 kg
Volume: 12 L
Materiaal: PP
Kleur: zwart

Let op! Dit product wordt geleverd zonder gereedschap.

AJ011-117.16/L

€ 11,-

GESIPA BLINDKLINKMOER BOX
Inclusief aluminium blindklinkmoeren. 

M4x6x11,0 mm
M5x7x11.5 mm
M5x7x13.5 mm 
M6x9x15.5 mm

AJ041-217530013

€ 135,- € 125,-

v.a.

€ 40,-

https://webshop.aes-tg.nl/zoekresultaat?SearchData=AJ043-28.870
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/bevestigings-techniek/lijmen--kitten---primers/versachem/magnum-steel-epoxy-stick-blister
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/gereedschappen---werkplaats/handgereedschap/gereedschap-koffers---kisten/b---w-koffers/koffers/b-w-extreem-robuuste-gereedschapkoffer--jet3000-zwart-loops
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/gereedschappen---werkplaats/handgereedschap/inlegmodules/facom/blindklink-gereedschap/gesipa-blindklinkmoer-box-gbm-10--------inclusief-m4--m5-en-m6-draadstift
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KOELDROGER EDD 350 230 V
Koeldroger compleet uitgevoerd met drukdauwpuntmeter, alsmede 
automatische niveaugestuurde condensaftap.

AJ005-4102000492

RANEX RUSTBUSTER 250ML
RANEX Rustbuster is een industriële roestverwijderaar om krachtig 
roest te verwijderen tot diep in de kern van metaal, ijzer, staal, RVS, 
chroom en koper.

AP025-GVB1

VERFSPUIT HVLP
Verfspuit HVLP met bovenbeker, 600ml

AJ006-D09706

€ 800,-€ 11,-

PHANTOM HSS SET SPIRAALBOREN 
DIN 338 Tredepunt-drievlaks 11.443: 1-10x0’5 mm. Deze 11.443 boor 
is uitermate geschikt voor het boren van ronde en braamvrije gaten 
in dun plaatmateriaal. De boor is voorzien van een splitpoint voor 
goede centrering en heeft een 3- vlaks schacht tegen doorslippen in 
de boorkop.

AJ039-19.139.1000

€ 55,- € 100,-

NIEUW

Let op

alle boren ook los 

verkrijgbaaar

https://webshop.aes-tg.nl/artikel/universele-automaterialen/verf---toebehoren/anti-roest---roest-oplosser/ranex-rustbuster-250ml------------------industriele-roestverwijderaar
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/gereedschappen---werkplaats/equipment---werkplaats/compressoren---toebehoren/koeldroger/eminent-edd/eminent-edd-230-volt/koeldroger-edd-350-230-v-creemers
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/universele-automaterialen/verf---toebehoren/verfspuiten/verfspuit-hvlp-met-bovenbeker--600ml
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/gereedschappen---werkplaats/equipment---werkplaats/borensets/phantom-hss-set-spiraalboren-din-338----tredepunt-drievlaks-11.443--1-10x0-5-mm
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Allparts stapt per 1 januari 2023 over 
naar inkoopcombinatie Nexus na 31 
jaar aandeelhouder te zijn geweest van 
Groupauto Internationaal. 

Allparts Nederland, Motor-Parts, Bene-
Parts en Wijlhuizen hebbenbekendgemaakt 
dat ze overstappen naar inkoopcombinatie 
Nexus. Allparts kwam in 2021 voort uit 
Groupauto. Allparts werkt in Nederland 
naast MP (Motor-Parts) nauw samen 
met Fource, waarmee een langdurige 
overeenkomst bestaat. Per 1 januari zal 
Groupauto Nederland daardoor niet meer 
bestaan. Motor-Parts blijft als leverancier 
en partner verbonden aan Allparts. 
Nexus is naar eigen zeggen het grootste 
internationale samenwerkingsverband 
wereldwijd in de aftermarket. 

Waarom uit Groupauto
De gestage groei van Alliance heeft zeker 
een rol gespeeld in de overstap, bevestigt 
Freek Blekxtoon: “Wij zijn 31 jaar de 
exclusieve aandeelhouder geweest van 
Groupauto. De consolidatieslag waarbij 
met name AAG met Napa erg dominant is 
geworden binnen Groupauto International, 
heeft in veel landen de balans ernstig 
verstoord. Je zag dat al eerder in België. 
Onafhankelijkheid en zelfstandigheid 
staan hoog bij ons in het vaandel.”

“Met deze overstap kunnen we ons veel 
beter onderscheiden van de rest.”  Gael 
Escribe, ceo Nexus International, geeft 
aan trots te zijn op de aansluiting. Door 

de overstap heeft de inkoopcombinatie 
in één klap een netwerk van grossiers 
en werkplaatsen in de Benelux met een 
omzet van zo’n 250 miljoen euro. De 
totale jaaromzet van Nexus ligt rond de 37 
miljard euro.

De toekomst van AllParts 
Hoe is met de toekomst van de branche 
en de aftersales. Volgens Allparts moeten 
de werkplaatsen en grossiers zeker 
voorbereid zijn op een toekomst waarin 
het steeds meer draait om zero emissie, 
andere aandrijvingen en connected cars. 

Dat het wagenpark in ons land, zeker 
tijdens corona, alleen maar is verouderd, 
geeft de aftermarket voorlopig werk en 
kansen genoeg, aldus Freek Blekxtoon, die 
de zaal er ook op wijst dat men zich niet 
alleen moet blindstaren op elektrische 
auto’s. 

“We moeten vooral ook de ontwikkelingen 
in de gaten houden op het gebied van 
waterstof, elektro-brandstoff en en bio-
brandstoff en. Het is goed denkbaar dat er 
straks meer duurzame bio-brandstoff en 
beschikbaar komen voor het bestaande 
wagenpark. Zorg in ieder geval dat je in de 
werkplaats net zoveel kan als de dealer. 
Want als auto’s straks zijn uitgerust met 
slimme zonnekleppen, moet je daar ook 
mee kunnen omgaan.”

Meer lezen: 
www.nexusautomotiveinternational.eu/

ALLPARTS VERDER ONDER NEXUS

14
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SPANNINGZOEKER
Met 1 kabel: verbindt min (-) en plus (+) via de kabelklem en de 
tastnaald. LED brandt rood bij spanning en groen bij massa op de 
tastnaald. Veilig voor computers door zeer gering stroomverbruik van 
21 mA. Voorzien van een sterk kunststof huis met lange, geblauwd 
stalen testnaald.Transparant lamphuis waardoor het testlicht naar alle 
kanten uitstraalt Ook bij felle zonneschijn goed zichtbaar.
Klinglengte 75 mm
Totale lengte 200 mm
Spanning 3 - 28 V 

AJ045-TE-60

€ 12,50

VEILIGHEID EN EHBO KIT
Combi set 3 in 1 – Veiligheid en EHBO kit

Inhoud:
Gevarendriehoek 
Veiligheidsvest 
Verbandtrommel 

AB002-42.66966

€ 28,-

D1S XENON LAMP
Philips Vision D1s 85415VI Xenonlamp
Kleurcode: 4300K

AE998-85415VIC1

D2S XENON LAMP
Philips Vision D2s 85122VIC1 Xenonlamp
Kleurcode: 4300K

AE998-85122VIC1

€ 59,- € 45,-

https://webshop.aes-tg.nl/artikel/accessoires/veligheidsartikelen/gevarendriehoek---pechlampen/combi-set-3-in-1--veiligheid-en-ehbo----kit
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/spanningzoeker-3-28v?Code=AJ045-TE-60
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/universele-automaterialen/verlichting---reflectoren/xenon-verlichting/d1s/xenon-d1s-vi-c1
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/universele-automaterialen/verlichting---reflectoren/xenon-verlichting/d1s/xenon-d2s-vi-c1
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TOMTOM GO CLASSIC 5 INCH EU
Eenvoudige en betaalbare navigatie met 5 inch scherm en volledige 
dekking van Europa.

• Gebruiksduur batterij: maximaal 1 uur
• Intern geheugen: 16 GB
• Wi-Fi
• TomTom Services via smartphone
• Touchscreen
• Schermtype: WQVGA
• Micro-SD-kaartondersteuning: tot 32 GB
• Bluetooth
• Afmetingen in cm: 16,25 x 10,48 x 2,38

• Gewicht: 201 g

AD010-15183

€ 119,-

ELEKTRONISCHE REMVLOEISTOF-
TESTER
Elektronische tester voor testen van remvloeistof DOT3, DOT 4 en 
DOT 5.1.

Geeft het watergehalte aan in procenten aan middels het digitale 
display.9 V batterij wordt meegeleverd. Oplopende display van 0,1% 
tot 6%. Maak de testsonde na gebruik schoon met water.

AJ045-TE-23

€ 65,-

SIERLIJST DEMONTAGE SET
Voor het schadeloos demonteren van sierlijsten en bekleding. 5-delig.

Voorkomt schade aan de lak
PVC uitvoering

AJ041-WT-905M1

€ 7,-

TRANSMISSIEKRIK 300 KG
Universele transmissiekrik voor diverse werkzaamheden onder de 
auto. Veel meer dan alleen een werktuig voor het (de)monteren van 
transmissies. De krik heeft een hardverchroomde piston, veerbelast 
daalsysteem met dodemansknop, brede wielbasis voor stabiliteit en 
grote zwenkwielen voor goed manoeuvreren. De adapter is omkeer-
baar en bevat een zadel en rubber pad.

Maximale hoogte 1.930 mm
Voetafmeting 465 x 465 mm
Minimale hoogte 1.095 mm

EF685-TJ 300

€ 310,-

https://webshop.aes-tg.nl/artikel/gereedschappen---werkplaats/krikken---steunen/transmissiekrikken/transmissiekrik-300kg
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/multimedia/navigatie/tom-tom/tomtom-go-classic-5-inch-eu
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/gereedschappen---werkplaats/speciaal-gereedschap/bekleding/weber-tools-sierlijst-demontage-set
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/gereedschappen---werkplaats/equipment---werkplaats/remmenservice/rem-vloeistoftester/elektronische-remvloeistoftester--------remvloeistof-dot3--dot-4-en-dot-5.1
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REMMENREINIGER 5 L
Universele remmenreiniger

Geschikt voor: Remmenreinigingsapparaat EGKTW90

EF729-EGKTW001

€ 25,-

REMMENREINIGINGSAPPARAAT
Remreinigingsapparaat van het merk Eagle. Inhoud:  23 liter, Vermo-
gen 2000 W. 5 meter kabel, Spanning 230 V. Slanglengte 2 meter.
Water met opgelost detergent wordt verhit en onder lage druk uitge-
stoten op de te reinigen onderdelen.
Eénmaal gebruiksklaar is het toestel vrij te verplaatsen.
Uitgerust met INOX reservoir en voorzien van een instelbaar spuitpis-
tool.

EF729-EGKTW90

€ 1.250,-

GEREEDSCHAPSWAGEN SONIC S11 GE-
VULD 400-DELIG ZWART
De Sonic s11 is een compleet nieuw ontworpen gereedschapswagen met geïn-
tegreerde spuitbusbakken, afvalbak en papierrolhouder. De s11 is uitgerust met 
8 kogel gelagerde schuifladen welke 100% uitschuifbaar zijn. 
Afmeting in mm: l 1045 x h 1050 x b 630

Totaal 8 laden, waarvan – 7 lage laden, – 1 hoge lade
7 reguliere laden (afm. 575 x 370 x 65 mm)
1 hoge lade (afm. 575 x 370 x 145 mm)

Inhoud in foam inleg - 6 laden gevuld:
Doppenset 1/4“ & 3/8“, 185-dlg. SFS
Doppenset 1/2“, 82-dlg. SFS
Tangen & stifsleutelset 23-dlg. SFS
Hamer en beitelset 27-dlg. SFS
Schroevendraaierset 32-dlg. SFS
Sleutelset 51-dlg. SFS

* Met gratis EF552-605003: Gereedschapskoffer met VDE gereedschap voor werken aan elektrische auto’s en hybrides. De gereedschapsset
bestaat uit 3 SFS inlays gevuld met VDE gereedschap. Beperkt beschikbaar dus zolang de voorraad strekt.

EF552-740011

€ 3.250,-

OP=OP TIJDELIJK 

GRATIS

KOFFER *

https://webshop.aes-tg.nl/artikel/gereedschappen---werkplaats/equipment---werkplaats/remmenservice/rem-reinigings-gereedschap/remmenreiniger
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/remmenreiniger-5l
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/gereedschappen---werkplaats/equipment---werkplaats/gereedschapswagens/sonic/gereedschapswagen-gevuld
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AUTOBEDRIJF NIJDAM

Alex heeft altijd garagehouder willen zijn. 
Rosanne is geleidelijk door Alex besmet 
met het automotive virus en draait 
inmiddels volop mee op de zaak. Daar 
verzorgt ze de administratie en de inkoop. 

Tegen advies van velen is Alex vol goede 
moed begonnen aan de opleiding 
automonteur. In Biddinghuizen is de basis 
gelegd voor de allround monteur die 
Alex nu is. Via uitstapjes naar o.a. Scania, 
autobedrijven, hobbyklussen en andere 
werkgevers is de kennisbasis enorm 
uitgebreid. 

“Ik begon op mijn 15e met sleutelen onder 
invloed van een technische vader.”

Tegenwoordig zijn Alex en Rosanne 
enorm blij met alle keuzes die destijds 
zijn gemaakt. Door alle ervaring is hij nu 
in staat in zijn eigen onderneming klanten 
snel en kundig te helpen.

Bekend in Ens
Klanten weten de garage aan de Waterkant 
9 vanaf de oprichting direct heel goed 
te vinden. Wat onderscheidt de garage 
in Ens van anderen? “Transparantie en 
eerlijk werken! Klanten krijgen veelal via 
WhatsApp met foto’s direct te zien wat er 
aan de hand is.” Nijdam laat precies zien 
wat er allemaal gemaakt moet worden en 
waarom. Een stukje uitleg is standaard. 
“Onze tarieven zijn keurig.”

Autobedrijf Nijdam maakt zich er hard 
voor om de reputatie en het imago van 
universele garagebedrijven hoog te 
houden. Daarin is nog veel verbetering 
wenselijk. 

Met het oprichten van het eigen bedrijf 
zijn Alex en zijn partner Rosanne niet 
meer uit Ens weg te denken. Als bewoners 
én als ondernemer. Natuurlijk wordt de 
plaatselijk voetbalclub gesponsord met 
een fraai bord. 

Meer dan een jaar zijn Alex Nijdam en Rosanne Nijdam-Visser nu inmiddels actief 
in Ens met Autogarage Nijdam. Het stel woont inmiddels 3 jaar in Ens. Op een ideale 
locatie is het bedrijf voortvarend van start gegaan in 2021. Sinds het oprichten van 
het bedrijf lijkt het een schot in de roos voor het polderdorp.  
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VAN TWEE KANTEN EEN FIJNE SAMENWERKING

Samen met AES
De samenwerking met AES begon direct 
vanaf de start. “We kenden het bedrijf AES 
helemaal niet. Diverse zaken hadden we 
her en der al uit heel Nederland opgehaald. 
Toen wilden we het wat beter aanpakken 
en hebben we in de regio gezocht naar een 
totaalleverancier in de buurt. 

“Na een telefoontje kwam er snel iemand 
langs. Heel soepel verliep dit proces en 
vanaf dag één is met vertrouwen van twee 
kanten een fi jne samenwerking gestart. 
Het ging eigenlijk helemaal vanzelf. “

“De samenwerking voelt als een
partnerschap. Het contact is heel fi jn 
met Björn en andere collega’s. Naast het 
aanleveren van alle artikelen kunnen we bij 
AES terecht voor advies en voor trainingen. 
En verbruiksartikelen als toiletpapier
bestel ik ook eenvoudig mee. “ 

Nijdam houdt vooral van de persoonlijke 
aanpak van AES. “Blijf zo aanspreekbaar 
op alle niveaus.”

Toekomst
Al sinds 1 september 2021 mag Autogarage 
Nijdam APK uitvoeren en daar is in Ens 
groeiende vraag naar. Er wordt momenteel 
druk verbouwd om uit te breiden. Met 
deze vergroting is er ruimte voor een 
extra werkplaats om zo te voldoen aan de 
toenemende klantvraag.  

Alex overschrijdt het aantal werkbare 
dagen (red. in 2021 waren dat 261 dagen) 
hoogstwaarschijnlijk wel om iedere klant 
van dienst te zijn. Maar de glimlach en 
positieve uitstraling van de jonge monteur 
blijft!

Ook voor de elektrische voertuigen wil 
Nijdam in 2023 haar diensten aanbieden. 
De cursus hybride en VE staat daarom 
zeer binnenkort in de planning.  
Daarmee is straks de garage ook de plek 
voor complexe diagnose- en hybride & EV 
klussen. 

“Het zou ook mooi zijn om in de 
toekomst  een keurmerk of een formule 
aan te hangen om de uitstraling te 
professionaliseren.” Met een kleine 
Nijdam op komst verandert de situatie 
in het gezin Nijdam zeer binnenkort 
wel. Ens wordt weer een  
prachtige inwoner rijker. 

(red. 1 december 2022 is Nolan Nijdam geboren)

© George Kok
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AC18DA W4Z ACCU KITSPUIT
Hoge persdruk van 3.000 N voor alle gangbare materialen. Variabele
snelheid en extra toerental schakelaar voor een nauwkeurige instel-
baarheid voor alle toepassingen. Auto reverse antidruppelfunctie om
druipen en verspilling van materiaal te voorkomen. 
Gereedschapsloos wisselen van zuigers, buizen en houders om tijd te
besparen. Eenvoudig draaibare 360°-houder voor hoge flexibiliteit.
Zelfstaand, slank en lichtgewicht ontwerp.
In kartonnen doos. Exclusief accu’s en lader.

AJ015-AC18DAW4Z

DIRECT MEE BESTELLEN? 

AJ015-UC18YSL3WGZ 
BoosterPack - 2 x accu 5.0 Ah 18V 
+ lader UC18YSL3

ACCU EXCENTER SCHUURMACHINE - 
18 V -125 MM
Hoge 11.000 toeren orbitale beweging voor snel en consistent schu
ren van grotere oppervlakken. Variabele snelheidsknop voor het 
instellen  van de juiste snelheid voor elk materiaal. Inclusief makkelijk 
te legen stofzak. Met laag trillingsniveau voor 
comfortabel werken en schone 
oppervlakken. Lichtgewicht ontwerp 

AJ015-SV1813DAW4Z

DIRECT MEE BESTELLEN? 

AJ015-UC18YSL3WGZ 
BoosterPack - 2 x accu 5.0 Ah 18V 
+ lader UC18YSL3 

FOXWELL ACCU START/LAADSYSTEEM
De Foxwell BT715 accutester van DiagnosES is een autodiagnosetool 
voor 12 volt accu’s of 12 en 24 volt start- en laadsystemen voor de auto. 

De BT715 is een snelle, eenvoudig te gebruiken en betaalbare oplossing 
voor de monteur, om accu’s te testen en storingen in start- en laadsys-
temen op te sporen.

AC003-BT715

FOXWELL ACCUTESTER MET PRINTER
De Foxwell BT780 is een auto diagnose tool voor 6 en 12 Volt accu’s 
of 12 en 24 Volt start- en laadsystemen.  Met de BT780 kunt u ook 
start-stop accu’s, zowel AGM als EFB testen. De BT780 is een zeer 
geavanceerde, snelle, eenvoudig te gebruiken en betaalbare oplossing 
voor de monteur om accu’s te testen en storingen in start- en laadsys-
temen op te sporen.
 
AC003-BT780

€ 300,-

€ 255,- € 125,-

€ 200,-
€ 200,-

€ 175,-

https://webshop.aes-tg.nl/artikel/gereedschappen---werkplaats/electrisch-gereedschap/hikoki/accu-machines-professioneel/accu-kitpistool/ac18da-w4z-accu-kitspuit-400ml----------zonder-accu-s--in-doos
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/gereedschappen---werkplaats/electrisch-gereedschap/hikoki/schuur---polijstmachines/excenterische-vlakschuurmachine/sv1813da-w4z-accu-excenterschuurmachine-18v--bl--125mm--mv-exclusive-in-doos
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/start---laadtechniek/acculaders--testers---boosters/foxwell-accustester/foxwell-accu-start-en-laadsysteem-tester12-en-24-volt-geschikt-voor-start---stop
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/start---laadtechniek/acculaders--testers---boosters/foxwell-accustester/foxwell-bt780a-accu-start-en-laadsysteem-tester-inclusief-printer-met-amperetang


www.aes-tg.nl 21

DRAADSTRIPTANG AUTOMATISCH
Met V-vormige mesjes.
T.b.v. het strippen van massieve draad van 0,2 - 6,0 mm2.

Instelbare afstrip-lengte.
Voorzien van draadsnijder tot 2 mm.
Draadstriptang 0,2-6,0 mm.

AJ011-8097

BLUSDEKEN 1 X 1 M
Carpoint blusdeken voor het blussen van een beginnende kleine 
brand. Gemaakt van fi berglas en heeft een afmeting van 1 bij 1 meter. 
Voor eenmalig gebruik en niet geschikt voor elektriciteit branden, vlam 
in de pan of olie- en vetbranden.

AB001-0115001

€ 9,-€ 32,-

M18 FUELT POLIJSTMACHINE
Snoerloze polijstmachine met 8 standen - variabele snelheid 360 - 
2200 omw/min Met rubber bekleed tandwielhuis voor méér comfort 
vooral als u verticaal met de machine werkt Koolborstelloze POWER-
STATE™ motor om de ultieme mobiliteit te bieden bij het polijsten van 
auto’s Lock-on functie voor comfortabeler werken bij langere perioden 
achtereen polijsten Op 3 posities verstelbare handgreep voor verbe-
terde controle over de machine Line-Lock-Out functie ter voorkoming 
van automatisch starten na verwisselen van de accu. * Tijdelijk met 
gratis M18T High OutputT 5.5 Ah accu zolang de voorraad strekt.

AJ052-M18 FAP180-0X + GRATIS AJ052-M18 HB5.5

MIRKA ABRANET ACE 150 MM
MIRKA Abranet Ace HD is ontwikkeld voor extreem zware en veelei-
sende schuurtoepassingen. Abranet Ace HD geeft een snel en goed 
resultaat en heeft een zeer lange standtijd.

AT015-AC24105051 P500 DOOS A 50 STUKS
AT015-AC24105032 P320 DOOS A 50 STUKS
AT015-AC24105018 P180 DOOS A 50 STUKS
AT015-AC24105012 P120 DOOS A 50 STUKS

€ 300,-

winter
deal!

€ 47,-

Tijdelijk 

gratis

accu*

https://webshop.aes-tg.nl/artikel/universele-automaterialen/reinigen--ontvetten---poetsen/reinigers---poetsmiddelen/poetsmachines---poetspads/poetsmachines/m18-fuelt-polijstmachine
https://webshop.aes-tg.nl/zoekresultaat?SearchData=AT015-AC2410
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/gereedschappen---werkplaats/handgereedschap/tangen/striptangen/automatisch/gedore-draadstriptang
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/accessoires/veligheidsartikelen/blus---reddingsdeken/blusdeken-1m-x-1m
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POLARITEITSTESTER 6-24V
Multifunctionele 6 - 24 V circuit tester.
Directe vaststelling van polariteit dmv de rode en groene LED.
Activeert elektrische componenten, doorgangstester en detecteert 
slechte massacontacten.
Wordt geleverd met 6 meter lange kabels.

AJ041-AZ 172

PAR MAX 3 DRUKGESTUURDE POMP
Effi  ciënte, zelfaanzuigende pomp met hoog debiet voor 2 of meer
uitgangenontwerp. Ontwerp met meerdere diafragma’s zuigt zichzelf 
aan tot 1,8 m verticale lift, kan zonder schade drooglopen. Geleverd
met klikpoorten voor slang 1/2” (13 mm) en zeef. Inclusief by
pass-functie voor een soepele, stille doorstroming.
Aansluitingen:  voor slang met een diameter van 13 mm (½”)
Afmetingen:  230 mm lang, 152 mm breed, 110 mm hoog
Zekeringgrootte:  10 (amp)
Maximale stroom:  4,4 (ampère)
Uitvoer:  11 liter/minuut (2,4 gallons/minuut) open stroom
Drukschakelaar: schakelt in bij 1,0 bar (15 psi) schakelt uit bij 1,7 bar 
(25 psi).

AW001-31395-2524-3A

TRANSFER PUMP ELECTRIC
Op batterijen
Elektrische bediening
9 liter per minuut
Uittrekbare zuigslang
Auto-stop

AJ041-851458

DURALAC BLIK 0.25 L
Voor oppervlakte behandeling electrolytische corrosie.

AW017-850025

€ 16,-

€ 65,- € 87,-

€ 18,-

https://webshop.aes-tg.nl/artikel/gereedschappen---werkplaats/meet--afteken---test-gereedschap/testgereedschap/polariteitstester-6-24v
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/gereedschappen---werkplaats/pompen/dekwaspompen/jabsco-drinkwaterpomp-parmax-3-24v-3gpm-25psi
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/gereedschappen---werkplaats/pompen/dompelpomp/transfer-pump-electric-op-batterijen----9-liter-per-minuut
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/universele-automaterialen/verf---toebehoren/primer/duralac-blik-0.25-l-voor-oppervlakte----behandeling-electrolytische-corrosie
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FUSE 58V BF2 MEGA FOR 48 V SYSTEMS
Deze Victron MEGA Zekering voor 48V systemen is een hoogwaardige 
kwaliteit zekering waarmee u uw installatie goed afzekert.

AC027-MGFUSE0580125 125A

AC027-MGFUSE0580150 150A

GASKET SEALANT 3 AVIATION
Versachem Pakkingafdichting 3 Aviaton is een langzaam drogende, 
elastisch blijvende kwastbare pakkingafdichter in fl acon met kwastdop 
om nauwsluitende onderdelen, machinaal bewerkte oppervlakken en 
schroefdraadverbindingen af te dichten. Zal metalen onderdelen niet 
laten barsten of aantasten. Bestand tegen benzine en diesel.
Inhoud 118 m..

AP023-941340000

€ 12,-€ 15,50

MG MASTER LV 24-48V/600A 
RJ45-M12
MG Master LV 24-48V/600A (RJ45-M12) voor 24 V- en 48 V-systemen, 
inclusief RJ45- en M12-aansluitingen, noodstopondersteuning.

Het MG Master LV 24-48V/600A (RJ45-M12) is een Battery Manage-
ment Controller voor het beschermen, bewaken en besturen van het 
batterijsysteem.

Voltage: 24 tot 48V
Stroom (max.): 600A

AC027-MGMLV482600

MG ENERGY MONITOR INTEGRATED 
WIFI
MG’s Energy Monitor stuurt en bewaakt MG batterijsystemen. Het 
hoge resolutie display met touchscreen toont alle belangrijke batterij-
parameters in één oogopslag. Dit IP65 waterdichte display sluit aan op 
de BMS CAN-Bus interface van de MG Master LV of HV. De geïnte-
greerde wifi -module is in staat om het display aan te sluiten in de 
cloud en maakt het mogelijk om uw systeem op afstand te monitoren 
met onze Energy Portal.
- 3.5” touchscreen paneel - IP65
- korte opstart tijd (< 1 sec.) - voorzien van WiFi
- CAN-Bus interface

AC027-MGEMD010001

€ 1.100,- € 275,-

https://webshop.aes-tg.nl/artikel/aandrijftechniek/lagers---lagerhuizen/glijlagerbussen/elektrificatie/lithium-batterij-systemen/bms/lv-serie/mg-master-lv-24-48v-600a--m12-----------for-24-v-and-48-v-systems--includes-rj45
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/aandrijftechniek/lagers---lagerhuizen/glijlagerbussen/elektrificatie/lithium-batterij-systemen/monitoring---control/mg-energy-monitor-----------------------integrated-wifi
https://webshop.aes-tg.nl/zoekresultaat?SearchData=AC027-MGFUSE05801
https://webshop.aes-tg.nl/artikel/universele-automaterialen/universele-pakking/vloeibare-pakkingen/gasket-sealant-3-aviation-118ml---------bestand-tegen-benzine-en-diesel


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. 

“We hebben ogen ver-
vangen door camera’s 

en handen door 
robotarmen.”

Paul Andela - Andela Techniek & Innovatie

AES Technische Groothandel
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