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Lasaulec is al sinds haar oprichting in 1947 een succesvolle 
technische groothandel in MRO-artikelen (Maintenance, Repair, 
Operations) voor het marktsegment industrie.  
De naam Lasaulec is ontstaan uit een samentrekking van de 
woorden Lasbenodigdheden, Autogeen en Electrisch.

Assortiment
Het omvangrijke assortiment van ruim 300.000 artikelen onder- 
scheidt zich door kwaliteit en duurzaamheid van gerenommeerde 
merken, die ondersteund worden door uitgebreide vakkennis  
en een goede logistiek. Door de marktontwikkelingen op de 
voet te volgen is Lasaulec in staat het assortiment continu op  
de wensen van haar klanten af te stemmen. 

Het kernassortiment van Lasaulec bestaat uit:
 Gereedschappen
 Safety
 Onderhoud & Reiniging
 Lastechniek
 Bevestiging & Installatie
 Verspaning

Landelijke levering en service
Lasaulec heeft haar hoofdkantoor in Heerenveen en twaalf 
vestigingen verspreid over Nederland. De strategisch gesitueerde 
vestigingen zijn voorzien van de modernste logistieke faciliteiten. 
Daarnaast hebben de vestigingen eigen technische werkplaatsen 
welke alle merken machines en gereedschappen kunnen 
repareren, keuren en onderhouden. 

De vestigingen worden ondersteund door de gespecialiseerde 
afdelingen van Lasaulec: Safety, Lastechniek, 
Persluchttechniek, Reinigingstechniek, Aandrijftechniek, logistiek 
en inrichting van technische magazijnen.

Lasaulec B.V.

Lasaulec Persluchttechniek
De specialistische afdeling Lasaulec Persluchttechniek 
adviseert, levert, installeert en onderhoudt sinds 1975 
compressoren en drogers, persluchtgereedschappen, 
luchtleidingsystemen, pneumatische componenten en lucht- 
verzorging. Tevens kunt u bij Lasaulec terecht voor perslucht-
metingen met bijbehorend energiebesparingsadvies, dauwpunt 
metingen, lekdetectie, olie ppm metingen, ‘turn key’ ofwel 
kant-en-klare oplevering en projectbegeleiding van A-Z.

U kunt op het gebied van perslucht bij Lasaulec rekenen op:
 Een compleet assortiment met uitstekende beschikbaarheid.
 Een deskundig team bestaande uit verkoopadviseurs,  
technici en een ondersteunende binnendienst.

 Een landelijke 24/7 servicedienst.

Daarbij profiteert u van de multidisciplinaire benadering van 
Lasaulec als totaalleverancier. 

Een persluchtinstallatie staat meestal niet op zichzelf.  
Vaak liggen er directe verbanden met bijvoorbeeld hydrauliek, 
vacuümtechniek en elektrotechniek. Ook hiermee  
kan Lasaulec u van dienst zijn.

Service
De eigen servicedienst van Lasaulec Persluchttechniek  
zorgt ervoor dat uw persluchtinstallatie draait én blijft draaien. 
Lasaulec heeft servicepunten door heel Nederland.

Wij bieden u:
 VCA en STEK/F gekwalificeerde monteurs (PED richtlijnen). 
24-uurs storingsdienst + vervangende perslucht.
Service op locatie of in eigen werkplaats.
Planmatig onderhoud volgens SLA.

Lasaulec B.V. is tevens ISO 9001:2015 
en ISO 14001 gecertificeerd.
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Leveringsprogramma Lasaulec Persluchttechniek
Compressoren en drogers
Tot het leveringsprogramma behoren o.a. zuigercompressoren, 
schroefcompressoren, membraancompressoren en scroll-
compressoren. De capaciteit en de uitvoering kunnen aangepast 
worden aan vrijwel iedere denkbare situatie. 

Hierbij maken we gebruik van voorzieningen als:
 Elektronische regel- en besturingssystemen.
 Ingebouwde koeldrogers voor droge perslucht.
 Frequentieregelaars voor grote energiebesparingen.
 Extra geluidskappen voor een nog lager geluidsniveau.
 Energie terugwinningsystemen.
 Filters en koolkolommen voor absoluut olie- en siliconenvrije 
lucht.

 Condensaatreinigers voor het op verantwoorde wijze lozen 
van het condensaat.

Om uw persluchtnet en apparatuur aanvullend te beschermen 
is een breed scala separate persluchtdrogers beschikbaar.  
Het drukdauwpunt wordt hiermee teruggebracht tot +2ºC en  
met adsorptie- en membraandrogers tot -70ºC.

Leidingwerk en appendages
Lasaulec levert de ideale verbinding tussen de compressor 
en de werkplek. Bijvoorbeeld met de lichtgewicht aluminium 
leidingsystemen van Transair. Dankzij de hoge doorlaat kan 
volstaan worden met leidingen van geringe diameter. Ook voor 
kunststof (Airline) en stalen leidingsystemen kunt u bij ons 
terecht. Wij kunnen het gehele traject van ontwerp tot en met 
de installatie voor u verzorgen.

Uiteraard voorziet Lasaulec Persluchttechniek ook in de 
behoefte aan appendages zoals filters, condensaatreinigers en 
persluchtketels. Onze specialisten adviseren u desgewenst over 
filtering volgens de HACCP-normen (voedingsmiddelenindustrie) 
of de eisen voor absoluut olie- en siliconenvrije lucht o.a. voor 
autoschadebedrijven. 
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Persluchtgereedschappen
Voor een optimale prestatie van uw medewerkers zijn de juiste 
gereedschappen nodig. 

Kwaliteit, ergonomie, veiligheid, duurzaamheid en prestatie zijn 
daarbij de belangrijkste kernwaarden. Optimaal functionerend 
persluchtgereedschap draagt direct bij aan het rendement van 
de onderneming. 

Lasaulec is dealer van Atlas Copco, Toku, Yokota, Red Rooster 
en diverse andere merken. Atlas Copco heeft twee
gereedschaplijnen, de ‘PRO’ en de ‘Industrial Power Tools’ lijn. 
De ‘PRO’ serie omvat kwaliteits-gereedschap voor een lage 
prijs. De ‘Industrial Power Tools’ serie bestaat uit een zeer brede 
range van gereedschappen, van hakhamers tot uitgebreide 
elektronische computer gestuurde schroevendraaiers en 
moeraanzetters (Tensor) voor veiligheidskritische verbindingen.

Pneumatiek
Bij de automatisering van productieprocessen staan perslucht-
toepassingen meestal niet op zichzelf. Het gaat in belangrijke 
mate over automatiseringsvraagstukken. Dit vraagt om 
deskundigheid die breder is dan kennis van constructie- 
en productietechnieken alleen. Gesteund door de brede 
structuur van Lasaulec beschikt Lasaulec Persluchttechniek 
over de noodzakelijke kennis en ervaring voor complexe 
productietechnische aangelegenheden.

Stikstofgeneratoren
Stikstofgeneratoren 
produceren FDA en 
EIGA gecertificeerde 
stikstof uit persluchten 
bieden hierdoor een 
kosteneffectief, betrouw-
baar, industrie goedgekeurd 
en veilig alternatief voor 
traditionele stikstofvoor-
zieningen zoals flessengas 
of vloeibare stikstof. 

Persluchtaccessoires
(Veiligheids-)snelkoppelingen helpen om een veilige werkplek te 
creëren en worden aanbevolen door de ARBO. Snelkoppelingen 
en luchtverzorgingseenheden zijn vitale schakels in uw 
leidingnet. Lasaulec levert snelkoppelingen van alle merken, 
waaronder Atlas Copco, Staubli, Prevost, Orion, Rectus, Cejn, 
JWL, Legris en Oetiker.

Om een persluchtsysteem compleet te maken leveren wij alle 
toebehoren zoals slanghaspels, balancers, blaaspistolen, lucht-
verzorgingssets, luchtslangen, etc. 

Lasaulec is o.a. geautoriseerd dealer van 
onderstaande merken:
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Energie besparen met Lasaulec B.V.
Wist u dat de energiekosten van een conventionele compressor-
installatie tot wel 75% van de totale bedrijfskosten van deze 
installatie kunnen uitmaken? Persluchtmetingen brengen vaak 
grote besparingsmogelijkheden aan het licht! Met de moderne 
frequentie-geregelde compressorinstallaties in ons assortiment 
kan een energiebesparing van meer dan 60% haalbaar zijn ten 
opzichte van oudere systemen.

De juiste installatie voor uw situatie
Het variërend gebruik van persluchtgereedschappen, piek-
afname en wisselende ploegen zijn allemaal factoren die 
kunnen bijdragen aan een onregelmatig persluchtverbruik. 
Lasaulec kan voor u een gevalideerde meting verzorgen 
en daarmee de wisselingen in persluchtafname in kaart 
brengen. Aan de hand hiervan berekenen wij nauwkeurig de 
energiebesparing die te behalen is met de juiste installatie.
U ontvangt de gegevens keurig uitgewerkt in een rapport.

Fijn afstemming
Ook zonder uw volledige installatie te vervangen is er veel 
winst te behalen. Bijvoorbeeld door lekkage op te sporen en  
te verhelpen, door drukverlies te verminderen, of door de 
werkdruk nauwkeuriger in te stellen. Ook deze resultaten worden 
meegenomen in het rapport. Onze adviseurs doen graag en 
vrijblijvend een uitgebreide inventarisatie!

Referenties
Door de jaren heen is Lasaulec Persluchttechniek betrokken 
bij tal van projecten. Vrijwel iedereen die met perslucht werkt 
kan terecht bij Lasaulec, precies zoals u van een specialist 
mag verwachten. Van zeer klantspecifieke oplossingen in 

bijvoorbeeld de food industrie en medische laboratoria tot  
standaard compressoren en gereedschappen in werkplaatsen of 
op bouwplaatsen zowel stationair als mobiel (dieselaangedreven). 
Lasaulec levert, installeert én onderhoudt deze apparatuur.
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Voor al uw vragen over perslucht belt u:

of mailt u naar: perslucht@lasaulec.nl

(0513) 61 39 09 

Productoverzicht
Compressoren en drogers

Blowers

Diesel/benzine compressoren

Membraancompressoren

Olievrije compressoren

Schroefcompressoren

Scrollcompressoren

Vacuümpompen

Zuigercompressoren

Adsorptiedrogers

Koeldrogers

Membraandrogers

Leidingwerk en appendages

Luchtleidingen aluminium

Luchtleidingen kunststof

Luchtleidingen staal

Ademlucht generatoren

Buffervaten

Condensaataftappen

Condensaatreinigers

Koolstofkolommen

Microfilters

Nakoelers

Stikstof generatoren

Persluchtgereedschappen

Blindklinkapparaten

Boor- en tapautomaten

Boorhamers

Boormachines

Cirkelzagen

Freesmachines

Graveerpennen

Hak- en bikhamers

Kitpistolen

Knabbelscharen

Loopkatten

Luchtmotoren

Montage gereedschappen 

elektrisch

Montage gereedschappen 

pneumatisch

Montage testapparatuur

Montagesystemen

Naaldenbikhamers

Nietapparaten

Polijstmachines

Pompen

Slijp- en schuurmachines

Sloophamers

Spijkerautomaten

Stampers

Takels

Tapmachines

Pneumatiek

Actuators

Cilinders 

Detectors

Magneetventielen

Modulair systemen

Ventielen

Persluchtaccessoires

Afsluiters

Balancers

Blaaspistolen

Drukregelaars

Filter- waterafscheiders

Haspels

Klauwkoppelingen

Olienevelaars

Rail systemen

Slangen

Snelkoppelingen

Spiraalslangen

Stikstofgeneratoren

Verfspuitapparatuur

Straalapparatuur

Levering in 
Nederland en
België

Op al onze leveringen en diensten zijn de Algemene Voorwaarden van de Lasaulec Groep van 
toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leeuwarden onder  
nr. 01030247, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. Op verzoek  
wordt u een exemplaar kosteloos toegezonden.

Volg ons op:

Lasaulec Almere 
Antennestraat 37
1322 AH  ALMERE 
T: (036) 549 30 40
almere@lasaulec.nl

Lasaulec Dordrecht 
Calandstraat 36
3316 EA  DORDRECHT 
T: (078) 654 39 00
dordrecht@lasaulec.nl

Lasaulec Eindhoven 
Hoppenkuil 15
5626 DD  EINDHOVEN 
T: (040) 251 29 40
eindhoven@lasaulec.nl

Lasaulec Emmen  
Jules Verneweg 1 
7821 AD  EMMEN 
T: (0591) 65 46 54
emmen@lasaulec.nl

Lasaulec Groningen 
Bornholmstraat 10 
9723 AX  GRONINGEN 
T: (050) 593 33 33
groningen@lasaulec.nl

Lasaulec Heerenveen 
Kûper 4 
8447 GK  HEERENVEEN 
T: (0513) 61 71 40
heerenveen@lasaulec.nl

Lasaulec Hengelo 
Pasmaatweg 2 
7556 PH  HENGELO 
T: (074) 255 66 77
hengelo@lasaulec.nl

Lasaulec Zwolle  
Marconistraat 10-12 
8013 PK  ZWOLLE
T: (038) 467 28 70
zwolle@lasaulec.nl

 Lasaulec Techniek
Einsteinstraat 1
8606 JE  SNEEK
T: (0513) 61 71 40
sneek@lasaulec.nl

Lasaulec Export
T: (072) 727 15 90
weim@lasaulec-export.nl

Lasaulec  
Aandrijftechniek
T: (0513) 61 39 33
aandrijftechniek@lasaulec.nl

Lasaulec DC 
T: (0513) 61 99 16
info@lasaulec.nl


