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Lashelm nova

Betrouwbare automatische lashelm met een strak design en een
gezichtsveld van 100 x 45 mm. Te gebruiken voor MIG/MAG en MMA
(elektrode) lassen. Tevens voorzien van slijpfunctie.

€59,Art. 5659901028

€49,-

Lashelm furia

Betrouwbare automatische lashelm met zeer
snellereactietijd en een uniek design. Een “must” voor elke gevorderde
hobbyist of lasser. Voor MIG/MAG, TIG en MMA (elektrode) lassen.

€98,Art. 5659900262

€79,-

Lashelm 513-XXL
Super professionele lashelm van Weldkar met XXL zichtveld
(98x88mm), geschikt voor veelvuldig dagelijks gebruik. Voorzien van
alle gemakken voor de veeleisende lasser die topkwaliteit wil.

€210,Art. 5656004665

€179,-

WK Airforce 820S
Laskar introduceert de nieuwe AirForce 980-S lashelm met verse
luchtsysteem. Deze hoogwaardige set is comfortabel en geschikt voor
dagelijks gebruik. Geschikt voor alle lasprocessen, inclusief autogeen
lassen/snijden en plasmasnijden.

€795,Art. 5656004747

€595,-

Algemene voorwaarden: Prijs per stuk en excl. BTW • Let op deze actie is geldig in november en december 2021 • Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.
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Wolfraam elektrodes

Wolfraam elektroden worden gebruikt bij TIG lassen. Ze zorgen voor het ontsteken en het
in stand houden van de vlamboog. Wolfraam is hard en bestendig tegen hoge temperaturen
waardoor het zeer geschikt is voor booglassen.
*Prijzen zijn per 10 stuks
Wolfraam lila/paars;
5656004153 (1,6 mm),

€22,25

5656003851 (2,4 mm),

€45,95

Wolfraam turquoise;
5656003203 (1,6 mm),

€19,85

€77,30

5656003205 (2,4 mm),

€34,05

Wolfraam Grijs;
5656003187 (1,6 mm),

€18,05

€16,95

5656003206 (3,2 mm)

€69,55

5656003189 (2,4 mm),

€36,20

Wolfraam Goud;
5656003180 (1,6 mm),

5655000265 (3,2 mm)

5656003190 (3,2 mm)

€61,35

5656003182 (2,4 mm),

€40,40

5656003183 (3,2 mm)

€68,10

DÉ COMPLETE

GROOTHANDEL

IN TECHNIEK WWW.PEHAVO.NL

Pehavo - Den Bosch
Moeskampweg 4,
5222 AW Den Bosch
T 073 – 631 23 80
E denbosch@pehavo.nl

Pehavo - Oss
Dommelstraat 12,
5347 JL Oss
T 0412-62 20 25
E oss@pehavo.nl

Pehavo - Uden
Ambachtsstraat 8,
5405 AM Uden
T 0413-24 87 47
E uden@pehavo.nl

Pehavo - Maas en Waal
Van Heemstraweg 19d,
6657 KD Boven-Leeuwen
T 0487-59 35 35
E maaswaal@pehavo.nl

Pehavo - Cuijk
De Hork 7,
5431 NS Cuijk
T 0485-31 00 08
E cuijk@pehavo.nl

Algemene voorwaarden: Prijs per stuk en excl. BTW • Let op deze actie is geldig in november en december 2021 • Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

