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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 Lastechniek
Lasaulec B.V. kent haar oorsprong vanuit de lastechniek. 
De specialistische afdeling Lasaulec Lastechniek adviseert 
bij aanschaf, installatie en gebruik. 

Binnen het specialisme Lastechniek wordt een volwaardig 
programma lasbenodigdheden, lasapparatuur en toebehoren 
aangeboden. Op basis van aangegeven mogelijkheden en 
wensen wordt consequent toegewerkt naar een betrouwbaar 
en efficiënt werkend eindresultaat. De afdeling bestaat uit 
lastechnische adviseurs, verkoopadviseurs, binnendienst 
ondersteuning en eigen technische diensten.Vanzelfsprekend 
zijn de productlijnen samengesteld uit gerenommeerde 
merknamen, die aan alle wettelijk gestelde eisen voldoen. 
Het omvangrijke assortiment en de bijbehorende kennis in de 
Lasaulec-organisatie maakt een breedschalige aanpak van al uw 
lasproblemen mogelijk.

Wat kan Lasaulec Lastechniek voor u betekenen?
 Advies en levering van lasapparatuur: standaard of custom-made
 Advies en levering van zowel MIG-, TIG- als autogeen lasdraad

  inclusief de benodigde certificaten.
 Advies en levering van mobiele lasdampafzuigingen
 Advies, levering en monteren van vaste lasdampafzuigingen
 Advies en aanleg van gasdistributiesystemen 
 Advies, levering en monteren van lasautomation en OP lassen 
 Advies en levering van wolframelektroden op elke gewenste 
lengte, met of zonder geslepen punt

 Advies en levering op het gebied van solderen
 Onderhoud, reparatie, keuringen en kalibratie van lasapparatuur,

  lasdampafzuigingen, gasdistributiesystemen en lasautomation
 Een breed assortiment persoonlijke beschermingsmiddelen 
voor de professionele lasser

Service en onderhoud
Betrouwbaarheid is wel de allereerste eis die u aan uw 
lasapparatuur en alle aanverwante artikelen stelt. Dit begint 
met vakkundige installatie. Maar ook regelmatig onderhoud, 
revisie en - indien nodig - snelle reparatie op locatie of in 
goed geoutilleerde werkplaatsen, dragen bij aan de hoge 
inzetbaarheid. Dit geldt voor de meeste merken en type 
machines. Naast reparatiewerkzaamheden bestaat het 
servicepakket uit periodieke inspectieplannen. Met onze 
servicecontracten kunt u rekenen op optimale bedrijfszekerheid.

Kortom: Lasaulec Lastechniek voor een zorgeloze 
bedrijfsvoering van uw lasapparatuur.



Leveringsprogramma Lasaulec Lastechniek
Lasapparatuur
Lasaulec Lastechniek biedt u de keus uit een assortiment 
lasapparatuur waarbij de hoogste kwaliteitsnormen consequent 
als uitgangspunt gelden. Vrijwel elke lasmachine, van 
eenvoudige lastransformator tot zeer geavanceerde MIG- of 
TIG-machine, kan in bijna iedere gewenste uitvoering worden 
geleverd. Afhankelijk van toepassing en gebruik is de volgende 
lasapparatuur leverbaar:

 Lasaggregaten in benzine en diesel uitvoering
 Lastransformatoren en elektrode inverters
 TIG apparatuur zowel voor in de werkplaats als op karwei, 

  in gelijk- en wisselstroom uitvoering
 MIG/MAG apparatuur, zowel standaard- als 

  Puls MIG-machines
 TIG-plasma apparatuur
 Microplasma apparatuur 
 Puntlasapparatuur
 Bout- en stiftlasapparatuur
 Onder Poederdek (OP) 

  lasinstallaties
 Kunststoflasmachines
 Plasmasnijders
 Autogene las- en 

  snijapparatuur

In het assortiment is ook een complete lijn reduceerventielen 
en snijbranders opgenomen. Lasaulec kan voor u de gehele 
gasdistributie in uw fabriekshal of werkplaats verzorgen door 
middel van een gasdistributienet met alle daarbij behorende
reduceerventielen, afnamepunten en gasflessen opslag. Zowel 
de aanleg als het periodieke onderhoud hiervan kan Lasaulec 
verzorgen.

Lasmechanisatie
Uiteraard kan Lasaulec Lastechniek u ook advies geven op het
gebied van lasmechanisatie. Lasmechanisatie kan eenvoudig 
gerealiseerd worden door gebruik te maken van een Miggytrac
of Railtrac of door middel van een lasrobot. Al deze 
componenten en installaties zijn leverbaar door Lasaulec en 
uiteraard ook te onderhouden. 

Lasdampafzuiging
Waar gelast wordt ontstaat 
lasrook. De ene schadelijker 
dan de andere. Maar alle 
lasrook moet worden 
afgezogen om de werkplek 
te laten voldoen aan de 
eisen welke de overheid 
en de Arbodienst stellen. 
Afhankelijk van de situatie 
kan de lasrook naar buiten 
worden afgevoerd of na 
grondige filtrage worden 
gerecirculeerd. Recirculatie 
kan een behoorlijke 
kostenbesparing opleveren.

Lastafels
Lasaulec is exclusief importeur van Tempus ergonomische 
las- en opspantafels.

Lastoortsen
Lasaulec heeft een compleet assortiment las- en snijtoortsen 
voor MIG-, TIG-, Push/Pull-, Automaten-, Robot- en 
Plasmatoepassingen.

Daarnaast levert Lasaulec alle slijtdelen zoals contacttips, 
liners, gasmondstukken, gasverdelers, wolframelektroden, 
aluminacups, gaslenzen, snijmondstukken etc. voor de meeste 
merken las- en snijtoortsen.
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Toevoegmaterialen
Waar gelast of gesoldeerd wordt, worden toevoegmaterialen 
gebruikt. Lasaulec biedt een compleet pakket, te denken valt aan:

 MIG lasdraad: staal, 
  aluminium, roestvaststaal, 
  gevulde lasdraad en 
  OP-draad

 TIG lasdraad: staal, 
  roestvaststaal, aluminium

 Laselektroden: rutiel, 
  basisch, roestvaststaal, 
  gietijzer

 Poeder voor het OP lassen
 Autogeen lasdraad
 Lassteentjes
 Zilversoldeer, soldeertin 

  en soldeerpoeder

Persoonlijke beschermingsmiddelen
U weet dat u, om veilig te kunnen werken tijdens het lassen, 
persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) moet dragen.
Maar weet u ook dat Lasaulec een breed pakket PBM’s in haar 
assortiment heeft voor de professionele lasser? 
Lasaulec biedt o.a.:

Lashelmen   Laskleding
Lasbrillen   Laskappen
Lashandschoenen  Lasschorten
Laspetten   Spat- en lasglazen
Laslaarzen/Lasschoenen

Lastoebehoren
Hieronder vallen toebehoren om het lasproces te 
vergemakkelijken of te verbeteren.

Lasdekens   Lasparasols
Lasbikhamers   Lastenten
Lashoekmeters   Staalborstels 
Lasspray   Massaklemmen
Elektrodetangen   Laskabels

Trumpf
Lasaulec is exclusief importeur van Trumpf elektrisch 
gereedschap. Op lasgebied biedt Trumpf laskantfreesmachines, 
laskantvormers en toebehoren.

Lasaulec is o.a. geautoriseerd dealer van onderstaande merken:
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Betrouwbaarheid en kennis staan bij Lasaulec hoog in het 
vaandel. Het is voor ons belangrijk dat u zonder zorgen uw 
lasapparatuur kunt gaan gebruiken. Om te voorkomen dat 
u voor vervelende verrassingen komt te staan, adviseren 
wij u daarom tijdig preventief onderhoud te laten plegen 
door monteurs die hun vak verstaan. Voor al het onderhoud, 
reparaties, keuringen en kalibraties aan uw lasapparatuur heeft 
iedere vestiging een eigen (las)werkplaats, maar is natuurlijk 
ook op locatie mogelijk. Lasaulec heeft VCA gecertificeerde 
monteurs in dienst die dit voor u kunnen verzorgen.
Technische ontwikkelingen gaan snel, daarom zijn onze 
werkplaatsen en servicebussen uitgerust met de modernste 
apparatuur en worden onze technici regelmatig bijgeschoold.

Las- en snijtoortsen 
Door intensief gebruik en zware belasting is het normaal dat 
las- en snijtoortsen slijten en defect raken. Preventief 
onderhoud en reparatie zijn in veel gevallen een optie, om de 
levensduur van dure toortsen te verlengen. Lasaulec biedt u 
de mogelijkheid tegen een gunstig tarief las- en snijtoortsen te 
laten repareren. Ook is het mogelijk een ruilsysteem op maat 
op te zetten, dit garandeert continuïteit en voorkomt misgrijpen.

Lasaulec Lasverhuur
U kunt bij Lasaulec lasapparatuur huren voor een korte of lange 
periode. Dit kan een uitkomst zijn wanneer u tijdelijk extra 
apparatuur nodig heeft, of wanneer u op karwei moet maar zelf 
niet over de juiste apparatuur beschikt.

Referenties
Lasaulec lastechniek levert aan afnemers van klein tot groot in de business-to-business markt. 
Onderstaand een impressie van een aantal van onze klanten op het gebied van lastechniek.

Lasaulec Techniek
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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

Voor al uw vragen over Lastechniek belt u:

of mailt u naar: las@lasaulec.nl
(0513) 61 39 11

Productoverzicht
Las- en snijmachines
MMA lasmachines
TIG lasmachines
MIG lasmachines
Puntlasmachines
Stiftlasmachines
Plasmasnijmachines
Toebehoren

Las- en snijtoortsen
MIG lastoortsen
TIG lastoortsen
Plasma snijtoortsen
Slijtdelen MIG lastoortsen
Slijtdelen TIG lastoortsen
Wolframelektroden
Slijtdelen plasma snijtoortsen
Robot lastoortsen
Slijtdelen robot lastoortsen

Laskabels en lastangen
Laskabel
Las- en massakabelsets
Lastangen
Massaklemmen
Laskabelkoppelingen
Gutstangen en toebehoren

Autogeen
Las- en snijsets 
Snijbranders
Snijmondstukken
Handgrepen
Snijvoorstukken
Las- en heetstookvoorstukken
Las- en heetstookmondstukken
Snijmachines
Reduceerventielen
Slangen
Snelkoppelingen en insteeknippels
Vlamdovers
Slangbreuk- en terugslagventiel
Thermische lans met toebehoren
Toebehoren autogeen

Soldeertechniek
Brandersets en branders 
Soldeerbouten en soldeerpistolen
Soldeermondstukken
Soldeervoorstukken 
Handgrepen
Reduceerventielen  
Slangbreukventielen
Soldeerdraad
Zilversoldeer
Soldeerpoeder
Soldeerpasta
Soldeervloeistof
Toebehoren soldeertechniek

Lastoevoegmateriaal
Ongelegeerde en laaggelegeerde 
elektroden 
RVS en hooggelegeerde elektroden
Aluminium elektroden 
Gietijzer elektroden 
Oplaselektroden
Gutselektroden

Ongelegeerde en laaggelegeerde 
MIG-lasdraden
RVS en hooggelegeerde MIG-
lasdraden
Aluminium MIG-lasdraden
Oplasdraden massief
Ongelegeerde en laaggelegeerde
gevulde lasdraden
RVS en gelegeerde gevulde MIG-
lasdraden
Oplasdraden gevuld
OP-lasdraad
OP-poeder
Ongelegeerde en laaggelegeerde 
TIG-lasdraden
RVS en gelegeerde TIG-lasdraden
Aluminium TIG-lasdraad
Autogeen lasdraad
Lasbrons
Lassteentjes
Toebehoren lastoevoegmateriaal

Lasdampafzuiging
Stationaire lasdampafzuiging 
Mobiele lasdampafzuiging
Afzuigventilatoren
Afzuigarmen
Filters en voorfiltermatten
Toebehoren lasdampafzuiging

Lasautomation
Stroombronnen OP-lassen
Lastractoren OP-lassen
Toebehoren OP-lassen
Lastractoren
Toebehoren lastractoren
Lasmanipulatoren en rollenbanken
Toebehoren lasmanipulatoren

Kunststoflassen
Kunststoflasmachines
Lasklemmen
Toebehoren kunststoflassen

Las- en opspantafels
Las- en opspantafels met onderstel
Toebehoren las- en opspantafels

Lassprays
Lasspray
Laspasta
Toebehoren lasspray

Lasmachineverhuur
Verhuur MMA lasmachines
Verhuur TIG lasmachines
Verhuur MIG lasmachines
Verhuur Plasmasnijmachines
Verhuur Autogeentechniek
Verhuur Lasdampafzuiging
Verhuur Automation
Verhuur Toebehoren

Gassen 
Gasflessen
Gasflesvullingen
Gasflessenopslag


