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VDH MACHINES
Om alles in de metaalbewerking, houtbewerking, auto of werkplaatsinrichting mogelijk te maken, bent u bij VDH Machines aan het juiste adres. 
Met ons assortiment kwaliteitsmerken, kennis en advies stellen we elke professional een oplossing op maat voor.

Wij hechten bijzonder veel belang aan hoge kwaliteitseisen van onze machines en toebehoren. We werken hard om de keuze van ons assortiment 
continu te optimaliseren. Een belangrijk punt hierbij is de keuze van de fabrikanten en leveranciers. Hierbij zijn kwaliteit, duurzaamheid, precisie en 
prijsstabiliteit belangrijke criteria voor ons.

VDH Machines bestaat al meer dan 30 jaar en we zijn er trots op dat we in die tijd meer dan duizenden klanten naar tevredenheid geholpen 
hebben. Dit doen we door onze competentie, ervaring en evenwichtige prijzen. We geloven in de tevreden klant en streven dit iedere dag na met 
onze gemotiveerde en geschoolde medewerkers.

We ontmoeten u graag op onze website maar natuurlijk bent u ook welkom in één van onze showrooms in Utrecht of Moeskroen. Onze medewer-
kers adviseren u graag over de mogelijkheden en keuzes voor uw project.

Met een hypermodern distributiecentrum, 2 ruime showrooms en een uitmuntende knowhow is VDH Machines dé partner voor uw project. 
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Ruim aanbod
Wij bieden onze klanten een breed assortiment aan. Dit omhelst volledige werkplaatuitrusting en machines voor metaal- en 
houtbewerking. We helpen onze klanten met professioneel advies en stellen steeds een totaaloplossing voor. De juiste machine 
op de juiste plaats. 

BREDE RANGE 
AAN PRODUCTEN

Dienst na verkoop
Onze dienst na verkoop biedt de klanten een professionele service aan. 

Handleidingen
Onze producten worden voorzien van een handleiding in de taal van de klant.

Wisselstukken
Ons wisselstukkenbeheer garandeert steeds de juiste wisselstukkenlijst en de nodige voorraad.

Service on-site
Is er een technisch probleem met een van onze machines of producten? Dan kunt u ons steeds contacteren voor een 
interventie ter plaatse. 

Onderhoudscontract
Met een onderhoudscontract geniet u van een zorgeloos en veilig comfort. Wij herinneren u eraan wanneer het tijd is voor 
het jaarlijks onderhoud, onze techniekers controleren uw machine, en defecte onderdelen worden indien nodig vervangen. 

AANDACHT 
VOOR SERVICE
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Ervaring
Met meer dan 30 jaar ervaring in de sector, weten wij als geen ander hoe we onze klanten moeten helpen en adviseren.

Oplossing
We organiseren op regelmatige basis opleidingen voor onze klanten. Ook ons eigen personeel wordt permanent bijgeschoold 
zodat ze steeds kennis hebben van de nieuwste technologieën. 

 
Analyse
Er wordt een analyse uitgevoerd om de probleemstelling in kaart te brengen. 

 
Oplossing
We werken een geschikte oplossing uit.

 
Opleiding
De machines worden bij u ter plaatse geïnstalleerd en in bedrijf gesteld. Er wordt ter plaatse een opleidingen voorzien.

 
Projectbeheer – 1 aanspreekpunt
Een projectleider beheert uw dossier en is uw aanspreekpunt.

 
Duidelijke planning – tijdig opleveren
Er wordt een duidelijke en transparante planning uitgewerkt tot in de puntjes, zodat uw project tijdig kan worden opgeleverd.

Onze troeven

UITGEBREIDE  
KENNIS

GESTRUCTUREERDE  
PROJECTOPVOLGING
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Voorraad 12.000 m2 – 40.000 SKU’s
In ons magazijn van 12.000 m2  worden meer van 40.000 producten op voorraad gehouden. 

 
Levering Benelux 24u / Europa 72u
Dankzij onze professionele distributiepartners, kunnen we een snelle levering garanderen binnen de 24 uur in de Benelux 
en binnen de 72 uur naar de andere Europese landen. 

 
Inbedrijfstelling ter plaatse
De inbedrijfstelling van machines wordt door onze werknemers zorgvuldig ter plaatse uitgevoerd. 

 
A-Z oplossing
Is er een probleem? Dan wordt er door onze experts een A tot Z oplossing uitgewerkt.

LOGISTIEKE  
OPLOSSINGEN
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EXPO 360

Onze troeven

Showroom 
We heten onze klanten steeds welkom in onze showrooms in Moeskroen en in Utrecht. Onze toonzalen kunnen  eveneens 
virtueel bezocht worden dankzij onze expo360 view op de website.

SHOWROOM

Op onze website vindt u de meest recente pro-

ductinformatie. Dagelijks wordt de informatie 

over onze oplossingen geupdated.

LET’S GET DIGITAL
VDHMACHINES.COM
dagelijkse update

ontdek ons experience center

WWW.VDHMACHINES.COM

ga zitten en 
neem een kijkje op

U WANDELT DOORHEEN 
ONZE SHOWROOM MET 
EEN SIMPELE KLIK
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Industrie

Automotive

Onderwijs

KWALITEITSMACHINES EN MATERIALEN, KENNIS & ADVIES VOOR 
ELKE TECHNISCHE WERKPLAATS

Sectoren & oplossingen
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Machines houtbewerking

Bent u op zoek naar een specifieke hout-
bewerkingsmachine? Wij zijn de specialist  
bij uitstek voor het leveren van machines  
van topkwaliteit. Onze machines zijn uiterst  
duurzaam en onderhoudsvriendelijk.

Uitrusting van de werkplaats

Op zoek naar meubilair, handgereedschap,  
reinigingstoestellen, verlichtingsmateriaal of  
andere producten voor uitrusting van uw  
werkplaats? Wij stellen u graag ons uitgebreid  
aanbod voor. 

Auto

Heeft u nood aan een complete oplossing  
voor de uitrusting van uw automotive bedrijf? 
Onze producten voor het onderhouden en  
herstellen van auto’s en andere motorvoertui-
gen zullen u zeker overtuigen.

Machines metaalbewerking 

Ons uitgebreid aanbod metaalbewerkingsma-
chines wordt met zorg samengesteld om aan 
de hoogste eisen van onze klanten te voldoen, 
en staat garant voor de allerbeste Europese 
kwaliteit. 

Industrie 

Wij zijn gespecialiseerd in het aanbieden  
van een totaaloplossing van metaal –en  
houtbewerkingsmachines, gereedschappen en  
toebehoren. Dankzij onze  kwaliteitsproducten 
worden bedrijven in staat gesteld om op hun  
beurt hoogwaardige producten te vervaardigen.

Automotive 

Ben je eigenaar van een garage en heb je  
machines en uitrusting nodig om auto’s of  
andere motorvoertuigen te herstellen? Bij ons  
kun je kiezen uit een breed assortiment. 

Onderwijs 

Biedt uw school technische richtingen aan en  
ben je daarom op zoek naar machines van  
top kwaliteit? Wij stellen een groot assorti-
ment machines voor die docenten en leerlingen  
kunnen gebruiken tijdens hun praktijklessen. 
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Ons aanbod

Machines metaalbewerking

Boormachines / Slijpmachines

OptiGrind 
Dit submerk van Optimum heeft metaal slijpma-
chines, metaal schuurmachines, metaal polijstma-
chines en ook borenslijpmachines in het aanbod.  
Zo zijn er slijpmolens met heel uitéénlopende specificaties, 
zoals dubbele slijpmolens, combi slijpmolens met borstels, 
slijpmolens op onderstel en slijpmolens met noodstopknop.

OptiDrill 
Dit submerk van Optimum, staat voor boormachines, 
kolomboormachines, magneetboormachines en boorfrees-
machines in de metaalbewerkingssector. Wij bieden een 
heel breed gamma aan. Voor elke probleemstelling bieden 
we een gepaste oplossing. 

Keuze uit
• Magneetboormachines
• Boormachines met riem-snaar aandrijving
• Boormachines met tandwiel aandrijving
• Kolomboorfreesmachines
• Radiaalboormachines
• Slijpmachines
• Band -& schijfschuurmachines
• Slijpmachines
• Accessoires
• ...



11

Ons aanbod

Machines metaalbewerking

Boorfreesmachines / Tapmachines

OptiMill 
Dit submerk van Optimum stelt een volledig pakket metaal 
freesmachines en metaal boorfreesmachines voor. Voor 
elke professionele omgeving en toepassing kunnen we de  
geschikte machine aanbieden.

MW Tech
Dit submerk van MW biedt een gamma van professionele 
tapmachines aan. Ook tapaccessoires zitten in het uitge-
breide gamma.

Keuze uit
• Boorfreesmachines
• Torenfreesmachines
• Universele freesmachines
• Gereedschapsfreemachines
• Tapmachines
• Accessoires
• ...
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OptiSaw 
Bij dit submerk van Optimum kan 
men terecht voor zaagmachines voor 
metaalbewerking. In het gevarieerde 
aanbod zitten onder andere afkort-
zaagmachines en bandzaagmachi-
nes. 

Metallkraft
Ook Metallkraft biedt een gamma 
bandzaagmachines en verticale 
bandzaagmachines aan. 

Ons aanbod

Machines metaalbewerking

Zaagmachines

Keuze uit
• Bandzaagmachines
• Afkortzaagmachines
• Verticale bandzaagmachines
• Accessoires
• ...
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OptiTurn
Dit submerk van Optimum is gespecialiseerd in metaaldraaibanken. Dit gamma metaaldraaibanken van Duitse kwaliteit is enorm  
uitgebreid en omhelst conventionele draaibanken en Teach-in draaibanken. Conventionele draaibanken worden manueel bediend. Deze  
draaibanken worden veel gebruikt omdat ze een perfecte productiviteit bieden bij eenvoudigere toepassingen, en ze zijn ook zeer  
geschikt als opleidingsdraaibank. Teach-in draaibanken zijn computergestuurd, maar ze kunnen ook werken als conventionele  
draaibanken. Het programmeren van een teach-in draaibank is veel eenvoudiger dan bij CNC draaibanken.

MW Tech
Ook de MW Tech draaibanken staan voor precisie 
en efficiëntie. Ze bieden de perfecte aanvulling op 
het Optimum gamma.

Ons aanbod

Machines metaalbewerking

Draaibanken

Keuze uit
• Conventionele draaibanken 
• Teach-in draaibanken
• Accessoires
• ...
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Ons aanbod

Machines metaalbewerking

CNC Draaibanken / Freesmachines

OptiMill en Optiturn
Deze submerken van Optimum bieden CNC freesmachines en draaibanken aan. Neem contact met ons op voor een uitgebreide demo. 
Wij investeren in opleidingen voor onze klanten. We hebben opleidingen ontwikkeld die het accent leggen op een doorgedreven product-
kennis. De sessies bestaan uit een deel theorie en een deel praktijk.

Siemens sturing
• Sinumerik gebruikersinterface
• Uitmuntende prestaties
• Eenvoudig in gebruik
• Beperkte insteltijd 
• Accessoires
• ...
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Ons aanbod

Metallkraft
De producten van dit kwaliteitsmerk voor metaal -en plaatbewerkingsmachines zijn van Duitse makelij en garanderen machines van hoge 
kwaliteit. Metallkraft focust sterk op een uitstekende prijs/kwaliteit verhouding. Daarnaast  is Metallkraft zeer competitief op het vlak van 
gebruiksgemak, capaciteit en kwaliteit. 

Machines metaalbewerking

Vlakslijpmachines / Rolmachines / Knipmachines

Keuze uit
• Plooimachines
• Profielbuigmachines
• Ontbraammachines
• Voormachines
• Plaatrolmachines
• Ponsknipmachines
• Vlakslijpmachines
• ...
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Ons aanbod

Machines metaalbewerking

Plaatscharen / Zetbanken

Keuze uit
• Buigmachines
• Hefboom plaatscharen

• Knip -& plaatscharen
• Uithoekscharen

Metallkraft
De meerderheid van de Metallkraft machines zijn in de EU geproduceerd door zorgvuldig geselectioneerde fabrikanten met jarenlange 
ervaring. Dankzij deze grondige selectie van die fabrikanten wordt de vraag om de beste kwaliteit steeds beantwoord. Een groot deel van 
de plaatbewerkingsmachines wordt al meer dan 50 jaar gefabriceerd door welgekende Europese producenten.
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Ons aanbod

Machines metaalbewerking

Boormachines / Freesmachines

EMCO 
het assortiment EMCO-producten strekt zich uit van de conventionele draaibanken en freesmachines tot CNC-draaibanken en  
verticale bewerkingscentra tot volledig automatische productiecellen. EMCO staat voor uitstekende productiekwaliteit en functioneel 
ontwerp. Alle machines voldoen aan de hoogste normen met betrekking tot kwaliteit, productiviteit en zuinigheid. Alle machines zijn ont-
worpen in overeenstemming met het Design to Cost-principe die volledig in Centraal-Europa uitgevoerd worden en gemaakt worden van 
Europese merkproducten. 

Keuze uit
• Draaibanken
• Freesmachines
• CNC machines
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Aircraft
Het merk Aircraft biedt een complete range van persluchttoestellen en -gereedschappen van Duitse makelij. Een product van Aircraft staat 
voor duurzame, kwalitatieve onderdelen en de best mogelijke prijs-kwalitetisverhouding. Het gebruiksgemak staat bij Aircraft centraal. 

Kwaliteitswaarborg
Goed gedocumenteerde kwaliteitscontroles zijn de 
basis van de constante hoge kwaliteitsproducten. 
Daarom bevorderen we het begrip kwaliteit in alle af-
delingen van ons bedrijf. Regelmatige inspecties zijn 
een onmisbaar onderdeel van de maatregelen voor 
kwaliteitswaarborg. Deskundige medewerkers op het 
gebied van elektrische, veiligheids- en toepassings-
techniek controleren de goederen volgens bepaalde 
testspecificaties.

Antiroest garantie
Als eerste fabrikant leveren wij onze stationaire com-
pressoren evenals de gehele AIRPROFI serie met ver-
zinkte ketels. Naast de wettelijke garantie, biedt Air-
craft op deze ketels 15 jaar garantie tegen doorroesten 
aan. Gepoederlakte ketels zijn standaard geleverd met 
de 10 jaar garantie tegen doorroesten. 

Machines metaalbewerking

Compressoren
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Ons aanbod

Machines metaalbewerking

Compressoren 
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Ons aanbod

Machines houtbewerking

Houtbewerkingsmachines

• Decoupeerzagen
• Schaaf-vandikte
• Afkortzagen
• Draaibanken
• Slijpmachines
• Formaatzagen
• Accessories
• ...

Holzkraft 
Holzkraft is het merk voor houtbewerking-
smachines van  Duitse makelij. Holzkraft 
houtbewerkingsmachines worden onder 
andere ingezet  voor industrie, opleiding  
en productie. Holzkraft staat voor kwaliteit,  
betrouwbaarheid en lange levensduur.

Keuze uit
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SSC
Het merk SSC is specialist voor verticale paneelzaagmachines en for-
maatsnijders. Deze machines zagen of snijden bijna alle materialen en 
blinken uit in nauwkeurigheid en gebruiksgemak. Tot onze klanten behor-
en professionals in diverse domeinen: bouwsector, verpakkingsindustrie, 
kunststofsector, metaalbewerking, …

Ons aanbod

Machines houtbewerking

Houtbewerkingsmachines

JET
Dit merk is al meer dan 50 jaar een bekende speler op het vlak van 
houtbewerkingsmachines en houtbewerkingstools. JET heeft een breed 
aanbod aan kwaliteitsvolle machines waarop de professionele houtbe-
werker kan rekenen. 

• Slijpmachines
• Verticale paneelzaag

• Lintzaagmachines
• Wipzagen

• Houtsplitters
• Cirkelzaagmachine

Keuze uit
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MW TECH 
MW Tech is ons huismerk en biedt sinds 2008 een gamma metaal- en houtbewerkingsmachines aan. Bij de houtbewerkingsmachines 
hebben we een ruim aanbod tafelzaagmachines. Al onze machines zijn conform de strengste Europese normen. 

Ons aanbod

Machines houtbewerking

Houtbewerkingsmachines

Keuze uit
• Tafelzaagmachines
• Accessoires
• ...
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MW TECH 
Het Merk MW Tech heeft diverse afzuigsystemen in het aanbod. Afzuigsystemen bieden tal van voordelen. Het helpt een gezonde  
werkomgeving te creëren voor de werknemers. Het inademen van stof en fijne deeltjes is namelijk schadelijk voor de gezondheid. 
De levensduur van het machinepark wordt verlengd. Het is belangrijk dat houtstof niet ophoopt, omdat dit machines vuil kan maken of 
doen oververhitten.

Machines houtbewerking

Houtbewerkingsmachines

Ons aanbod

Voordelen
• Geen verstopping van de filter
• Variabele snelheid
• Geluidsarm (61 – 72 dB)
• Controle niveau spanenbak
• Eenvoudig onderhoud
• Laag stroomverbruik
• Plaatsbesparend, kan onder  

werkbank geplaatst worden
• Op wielen, gemakkelijk te  

verplaatsen
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OMCN 
OMCN is een internationaal toonaangevend bedrijf, gevestigd in Italië. OMCN is gespecialiseerd in industriële garageuitrusting. OMCN 
werkt constant aan de ontwikkeling van  geavanceerde topproducten die betrouwbaar en veilig zijn. Alle bruggen, kriks en persen worden 
geproduceerd en gekeurd volgens de strengste Europese normen.

Ons aanbod

Auto

Hefbruggen

Keuze uit
• 2-kolomsbruggen
• 4-kolomsbruggen
• Kriks
• Persen
• ...
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MW Tools
MW Tools is ons huismerk en biedt sinds 2008 een gamma van automotive producten. Ons gamma garageuitrusting biedt een volledig 
gamma aan garagebruggen, pneumatische kriks, atelierpersen, ... voor de prijsbewuste professional. 

Auto

Hefbruggen

Ons aanbod

Keuze uit
• 2-kolomsbruggen
• 4-kolomsbruggen
• Kriks
• Persen
• ...
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Ons aanbod

Cleancraft 
Cleancraft is een merk van reinigingstechnologieën van  Duit-
se kwaliteit. Cleancraft staat voor technologie die voldoet 
aan uw eisen op het gebied van gebruiksvriendelijkheid, 
uitrustingsniveau, kwaliteit en technische eigenschappen.  

ZECA
ZECA biedt een volledig gamma oprolhaspels voor  
elektriciteit en druklucht voor professionele bedrijven uit 
de industrie en automotive. De onnavolgbare kwaliteit van 
ZECA producten staat garant voor tevreden gebruikers. 

Keuze uit
• Oprolhaspels
• Afzuigsystemen
• Stof -en warterzuigers
• Takels en lieren
• Ultrasoonreinigers
• Brandstoftanks
• ...

Auto

Werkplaatsuitrusting
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Ons aanbod

Keuze uit
• Lakdrogers
• Sign & safety producten
• Smeerunits
• Rolkriks
• Garagekranen
• Bandendemonteerunits
• Bandenuitlijnmachines
• ...

MW Tools
MW Tools is ons huismerk en biedt sinds 2008 een gamma  
van automotive producten. Ons gamma garageuitrusting 
biedt een volledig gamma aan bandenuitlijnmachines,  
bandendemonteermachines,  smeerunits, ... Ook bieden 
we signalisatie accessoires aan die bijdragen tot een 
veilige werkomgeving. 

Auto

Werkplaatsuitrusting
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Made in
EUROPE

Ons aanbod

Uitrusting van de werkplaats 

Werkplaatsmeubilair

HECO 
Stel uw eigen werkplaats samen met het werkplaatsmeubilair van Heco. Heco heeft een breed gamma van producten met meer dan 
2.000 referenties zoals ladenkasten, werkbanken, opbergkasten en wandpanelen om de ideale oplossing te bieden op maat van de klant.  
We streven ernaar om steeds zo veel mogelijk producten op voorraad te hebben, zodat we de best mogelijke service kunnen bieden.  
Er is ook de mogelijkheid om artikelen te produceren volgens de wensen en eisen van de klant: kleuren, maten, prototypes, ...

Voordelen
• Modulair
• Sterke gelaste stalen constructie

• Multiplex werkblad
• Multi-opbergoplossing
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• Stevig werkblad: breedte 1200, 1500 of 2000 mm - diepte 680 mm en op ergonomische werkhoogte van 977 mm
• Perfopaneel (te bevestigen aan de muur): breedte 1200, 1500 of 2000 mm - hoogte 940 mm
• Verschillende kasten: met 5, 8 of 10 lades of met deur en legplank

PRACO®

Bestaat uit

★

★★★

★

★
★

★

★
★
★

★★
★

Made in
EUROPE

Uitrusting van de werkplaats 

Werkplaatsmeubilair

MW Tools 
MW Tools biedt de oplossing voor uw werkplaatsinrichting. Stel zelf uw werkbank samen of ga voor één van onze modules uit het  
assortiment. Daarnaast kunt u ook steeds voor individuele elementen kiezen, zoals ladenkasten, opbergkasten of perfopanelen, zodat u 
uw werkplaats op maat kunt inrichten. 

Ons aanbod
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Uitrusting van de werkplaats 

Handgereedschappen

• Gereedschapssets
• Doppen
• sleutels
• Schroevendraaiers
• Momentsleutels

• Tangen
• Slaggereedschap
• Autotools
• ...

Teng tools
Teng Tools werkt samen met winnaars: coureurs, zeilteams, offshore olieplatforms en overheidsdiensten. Teng Tools wordt alom geprezen 
door industriële klanten over de hele wereld. Teng Tools is uniek in het bieden van een compleet systeem om uw persoonlijke gereed-
schapsset op een gestructureerdeen overzichtelijke manier samen te stellen. Het heeft een een breed assortiment aan gereedschapskisten 
en meer dan 100 verschillende trays op basis van het vergendelsysteem.

Keuze uit Get organised
Elk gereedschap in aparte trays, die door een zwalu-
wstaart systeem aan elkaar verbonden worden, perfect 
passend in elke lade van uw Teng Tools kist of gereed-
schapswagen. Geen verlies van ruimte, elk stuk perfect 
op zijn plaats. In één overzicht ziet u welk gereed-
schap ontbreekt.
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Uitrusting van de werkplaats 

Handgereedschappen

®
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Ons aanbod

Uitrusting van de werkplaats 

Atelierpersen

• Conventionele persen
• Motorische persen
• ...

OMCN 
OMCN is een internationaal toonaangevend bedrijf, 
gevestigd in Italië. OMCN is gespecialiseerd in industriële 
garageuitrusting. OMCN werkt constant aan de ontwikke-
ling van  van  geavanceerde topproducten die betrouwbaar 
en veilig zijn. Alle bruggen, kriks en persen worden gepro-
duceerd en gekeurd volgens de strengste Europese normen.

Keuze uit
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Uitrusting van de werkplaats 

Atelierpersen

Ons aanbod

MW Tools
MW Tools is ons huismerk en biedt sinds 2008 een gam-
ma van producten voor werkplaatsuitrusting. Ons gamma 
atelierpersen omvat een compleet gamma van kleine tafelp-
ersen tot industriële motorische toestellen. 

Keuze uit
• Tafelpersen
• Conventionele persen
• Motorische persen
• ...
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Ons aanbod

MW Tools
De professionele straalcabines van MW Tools zijn  geschikt voor  reinigen, ontroesten, ontbramen, opblinken, matteren en opruwen. Elke cabi-
ne wordt startklaar geleverd met een boriumcarbide straalkop, LED verlichting, een blaaspistool, een hoogwaardige stoffilter met puls, en een  
geluidsdemper.

Injectiestralen
• Het straalmiddel wordt mee aangezogen  

door de luchtstroom en onder hoge snelheid 
door het pistool geblazen

• Het straalmiddel wordt gerecycleerd in de  
cycloonfilter zodat het straalmiddel  
hergebruikt kan worden

• De injectie straalkasten kunnen reeds goede 
resultaten opleveren met een aag debiet,  
zodat de installatie ook 

• Hoge productie- en straalsnelheid 
• Geschikt voor continuwerk
• Gelijkmatige en stabiele druk en straaleffect
• Het straalmiddel wordt vanuit de druktank  

door het pistool geblazen
• Geschikt voor alle soorten straalmiddelen,  

ook voor staalgrit

Uitrusting van de werkplaats 

Straalcabines

Drukstralen
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Uitrusting van de werkplaats 

Lastoestellen

Telwin
Het gamma lastoestellen van Telwin is aanwezig op de 5 continenten, op 120 markten, met een sterk geworteld distributienetwerk dat 
betrouwbaarheid en professionele service garandeert. Telwin betekent snelheid, nauwkeurigheid en efficiëntie; een absolute garantie voor 
de klanten. Daarnaast zorgt Telwin voor advies, assistentie, en informatie via het Telwin Training Lab, de plaats bij uitstek voor alle oplei-
dingsactiviteiten. Telwin heeft het grootste en meest complete aanbod op de markt.

Keuze uit
• MMA lasapparaten
• MIG-MAG lasapparaten
• MIG-MAG-FLUX lasapparaten
• TIG lasapparaten
• Plasmalasapparaten
• ...

Ons aanbod
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LIMIT 
Limit levert reeds meer dan 100 jaar meetinstrumenten aan de industrie. De Limit producten worden voortdurend ontwikkeld volgens  
de nieuwe productiemethoden en technologische vooruitgang. Het merk Limit werd gecreëerd op basis van deze lange ervaring.  
Onze doelgroep heeft specifieke eisen voor precisie, kwaliteit, prijs en levertijd. We weten hoe op deze verzoeken te antwoorden.  
Met het merk Limit streven we ernaar om de Europese industrie een breed assortiment meetinstrumenten van hoge kwaliteit te bieden. 

Ons aanbod

Uitrusting van de werkplaats 

Meetgereedschap

Keuze uit
• Schuifmaten
• Afstandsmeters
• Inspectieapparatuur
• Vochtmeters
• Vlaktafels
• Waterpassen
• ...
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Bouwgereedschappen

Ons aanbod

Keuze uit
• Werfkoffers
• Bouwdrogers
• Generatoren
• Trilplaten
• ...

MW Tools
MW Tools is ons huismerk en biedt sinds 2008 een gamma 
van producten geschikt voor de bouwsector. Een greep uit 
het aanbod: oprijplaten, bouwdrogers en werfkoffers.
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Ons aanbod

Verwarmen met
elektriciteit, gas of diesel
Elektrische verwarmingstoestellen produceren 
geen uitlaatgassen, geven geen geurof vocht 
af en hebben geen ventilatie of zuurstof nodig. 
Daarom zijn ze zeer geschikt voor indoor werk-
omgevingen en kleine ateliers. Elektrische verwar-
ming garandeert ook continue autonomie.
Warmteblazers op gas of diesel hebben een hele 
grote capaciteit, en kunnen gemakkelijk grote 
ruimtes verwarmen. Ideaal dus voor grote tenten 
en bedrijfshallen waar veel mensen aanwezig 
zijn.

Uitrusting van de werkplaats 

HVAC

MW Tools
MW Tools, ons huismerk biedt een compleet aanbod van elektrische verwarming, heaters op diesel en verwarmingstoestellen op gas. 
Deze werken met stralingswarmte of geventileerde warmte. Verwarmen, drogen en ontdooien in kleine en grote ruimtes, voor zowel binnen 
als buiten. Daarnaast werden ook koelunits aan het gamma toegevoegd.
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Ventilatoren

MW Tools
Met de ventilatoren van MW Tools kunnen we 
onze doelgroep een oplossing bieden voor 
elke toepassing. Een goeie ventilatie is de 
basis voor een gezonde werkomgeving. Stof, 
rook, dampen of gevaarlijke gassen (CO) kun-
nen het best worden afgevoerd met een venti-
lator met afvoerslang. Ventilatoren kunnen ook 
de toevoer van verse lucht in schepen of con-
tainers voorzien. Tenslotte behoort ook drogen 
en koelen van machines of mensen tot de mo-
gelijkheden. Ook kan er met de vaste ventila-
toren ‘s nachts frisse lucht naar binnen worden 
gebracht. In warme bedrijfsgebouwen mogen 
de grote axiaalventilatoren of windmakers dus 
niet ontbreken.

Keuze uit
• Vloerventilatoren
• Draagbare ventilatoren
• Traagdraaiende ventilatoren
• Ventilatoren met vario toerental
• ...

Ons aanbod
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