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JASIC TIG 200 AC/DC PULS
Jasic TIG200P AC/DC er en avanceret bærbar svejse- 
maskine til værkstedet, montage og vedligeholdelses- 
opgaver. 

• HF TIG / AC TIG / Lift-arc TIG / MMA / 2T / 4T / Spot
• Justerbar puls, up / down slope
• Anti-Stick, Arc-Force, Hot Start
• Auto-kompensation for spændingsudsving
• Kompakt, let og moderne design
• IGBT inverter teknologi
• Inklusiv 4 meter Tig-slange og stelkabel

Indgangsspænding:
Indgangseffekt: 7.1 kVA
Indstillingsområde (MMA):
Indstillingsområde (TIG):
Tomgangsspænding: 56V.
Intermittens (MMA):
Intermittens (TIG):
Effektivitet:
Elektrodediameter:
Beskyttelse/Isolationsklasse:
Anvendelsesklasse:
Mål:
Vægt:

230V - 50/60 Hz
7.1 kVA

10A - 160A
5A - 200A

56V
160A=30%

200A=30%
0,85

1,6 - 4,0 mm
IP21S

B
426 X 162 x 340 mm

10,7kg

MILWAUKEE M18 FSAGF125XB-0X

790J200TIGACDC9.995,-9.995,-

LEVERES UDEN 
BATTERI OG LADER

• Flad hovedprofil - Tillader brugeren at arbejde i spidse 
vinkler ned til 42°

• RAPIDSTOP™motorbremse stopper skiven på 2 
sekunder for optimal brugerbeskyttelse

• Sidehåndtag med anti-vibration
• FIXTEC™-system til skiveskift uden brug af værktøj
• Slankt design
• Låsbar afbryder
• Aftagelig støvskærm forhindrer snavs i maskinen og 

forlænger motorens levetid
• ‘Line-lock-out’ funktion forhindrer automatisk opstart
• Fleksibelt batterisystem: passer  

med alle MILWAUKEE® M18™  
batterier

PF CLAMPS
PF rør-clamps er ekstremt 
stærke og kan bruges til alle 
former for opspænding af rør 
og fittings.
Kontaktbunkterne i enderne 
af skruerne er lavet i rustfrit 
stål, så det er muligt at bruge 
PF-clampsne med både med 
normale og rustfrie rør.
De findes i versioner helt op til 
14” rør (Ø=360 mm)

898PF6141.199,-1.199,-Model:
Rørdimension:

PF614
150-360 mm

6-14“
20649334784381.895,-1.895,-

898PF26799,-799,-Model:
Rørdimension:

PF26
50-170 mm

2-6“

898PF13

Model:
Rørdimension:

PF13
25-80 mm

1-3“ 649,-649,-

https://www.teknidan.dk/da
https://www.teknidan.dk/da/tig-maskiner-luftkoelet/tig200-acdc-puls-230v-jasic-
https://www.teknidan.dk/da/vinkelsliber/akku-vinkelsliber-m18-fsagv125xb-0x-variabel
https://www.teknidan.dk/da/udvendig-roerklemme/lynspaender-pf-6---14
https://www.teknidan.dk/da/udvendig-roerklemme/lynspaender-pf-2---6
https://www.teknidan.dk/da/udvendig-roerklemme/lynspaender-pf-1---3
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JASIC ARC 200 PFC
Bærbar elektrode svejsemaskine til værkstedet,  
montage og vedligeholdelsesopgaver.

• MMA / DC Lift-TIG
• Anti-Stick, Arc-Force, Hot Start
• Auto-kompensation for spændingsudsving
• Stabil lysbue, minimal sprøjt
• Kompakt, let og moderne design.
• IGBT inverter teknologi
• PFC-teknologi for maksimal energieffektivitet
• Inkluderer 5 mtr. elektrode og  

stelkabel

790J200MMA3.295,-3.295,-

Indgangsspænding:
Indgangseffekt: 7.1 kVA
Indstillingsområde (MMA):
Tomgangsspænding: 56V.
Intermittens (MMA):
Effektivitet:
Beskyttelse/Isolationsklasse:
Anvendelsesklasse:
Mål:
Vægt:

230V - 50/60 Hz
6,65 kVA

10A - 200 A
9V/68V

200A=25%
0,85

IP21S
F

365 X 135 x 277 mm
6,5kg

WHC21 SVEJSE- & SKÆRESÆT
WHC21 er et komplet brændersystem til svejsning, skæring og 
opvarmning af store og mellemstore opgaver.
Det balancerede trykprincip giver brænder-systemet en vældig 
stabil flamme, som er velegnet til kvalitetsarbejde.
Brænderen har ikke blandkammer, gasserne blandes i  
mundstykket. Dette reducerer risikoen for gennemgående 
tilbageslag og øger sikkerheden for brugeren.
WHC21 opfylder kravene til EN ISO 5172 normerne, og er fuldt 
kompatibelt med Excel 200 & AGA X-21.

Sættet består af:

• Brænderhåndtag
• Svejseindsats 80L (0,5-1,0 mm)
• Svejseindsats 160L (1,0-2,0 mm)
• Svejseindsats 315L (2,0-4,0 mm)
• Svejseindsats 500L (4,0-6,0 mm)
• Svejseindsats 800L (6,0-9,0 mm)
• Svejseindsats 1250L (9,0-14,0 mm)
• Skæreindsats 90° m. vippearm
• Skæredyse #2 (3-6 mm)
• Skæredyse #3 (5-12 mm)
• Skæredyse #4 (10-75 mm)
• Dobbeltstyr
• Rensenåle
• Slangenipler
• Kuffert

84913030001.895,-1.895,-
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https://www.teknidan.dk/da
http://
https://www.teknidan.dk/da/komplete-braendesystemer/whc21-svejse--og-skaeresaet-8491303000
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OPTECH SUN9L SVEJSEHJELM “CARBON”

PARKER SGB150 SVEJSESLANGE
Luftkølet mig/mag svejseslange 
med eurotilslutning.

• Ergonomisk håndtag med 
Dual-Soft greb

• Integreret knækled System
• Euro-tilslutning
• Binzel kompatible sliddele

Længde:
Trådstørrelse:
Kapacitet:

3 meter
0,6-1,0 mm

180 A (CO2), 150 A (AR)

Længde:
Trådstørrelse:
Kapacitet:

4 meter
0,8-1,2 mm

230 A (CO2), 200 A (AR)

Længde:
Trådstørrelse:
Kapacitet:

5 meter
0,8-1,2 mm

230 A (CO2), 200 A (AR)

PARKER SGB401W SVEJSESLANGE

Længde:
Trådstørrelse:
Kapacitet:

4 meter
0,8-1,6 mm

400 A (CO2), 350 A (AR)

Længde:
Trådstørrelse:
Kapacitet:

5 meter
0,8-1,6 mm

400 A (CO2), 350 A (AR)

819SGB4001-40ER1.295,-1.295,-

819SGB4001-50ER1.395,-1.395,-

Svejsehjelm med automatisk kassette, justerbar fra DIN 4 til 13, 
samt omskifter til ”Slibning” hvor kassetten forbliver fastlåst i 
DIN 3.

• Optech SUN9L har markeds bedste optik (1/1/1/) hvilket 
giver et meget klart og tydeligt udsyn.

• Stort udsyn samt solceller og udskifteligt batteri.
• En af markedets letteste svejsehjelme og med den nye  

komfort hovedbøjle opnås perfekt balance i alle positioner.
• Slide-in holder for styrkeglas, fra +0,75 til +2.50
• Mulighed for hjelmmontering
• Mulighed for at få anden skal på med fede motiver.

819SGB1500-30ER445,-445,-

Synsfelt:
Lys styrke:
Variabel styrke:
Sensor:
Nedblændingsforsinkelse:

100x73 mm
DIN 3

DIN 4-13
4 infrarøde
0,2-1,0 sek

25513950695,-695,-

PARKER SGB250 SVEJSESLANGE
Luftkølet mig/mag svejseslange 
med eurotilslutning.

• Ergonomisk håndtag med 
Dual-Soft greb

• Integreret knækled System
• Euro-tilslutning
• Binzel kompatible sliddele

819SGB2500-40ER595,-595,-

819SGB2500-50ER695,-695,-

Luftkølet mig/mag svejseslange 
med eurotilslutning.

• Ergonomisk håndtag med 
Dual-Soft greb

• Integreret knækled System
• Euro-tilslutning
• Binzel kompatible sliddele

SKAL TIL OPTECH SUN9L

25513951149,-149,-

25513952149,-149,-

Giv din svejsehjelm et 
personligt touch med en 
dekorativ skal i stedet for 
den originale.
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https://www.teknidan.dk/da
https://www.teknidan.dk/da/mss-migmag-svejseslanger/parker-sg150-svejseslange-3-mtr
https://www.teknidan.dk/da/svejsehjelme-default_svejsehjelme/optech-sun9l-svejsehjelm-3--4-13-carbon
https://www.teknidan.dk/da/tilbehoer---svejsehjelme/hjelmskal-sun9l---sculls-optech
https://www.teknidan.dk/da/tilbehoer---svejsehjelme/hjelmskal-sun9l---watchers-optech
https://www.teknidan.dk/da/mss-migmag-svejseslanger/parker-sg401w-svejseslange-5-mtr
https://www.teknidan.dk/da/mss-migmag-svejseslanger/parker-sg401w-svejseslange-4-mtr
https://www.teknidan.dk/da/mss-migmag-svejseslanger/parker-sg250-svejseslange-5-mtr
https://www.teknidan.dk/da/mss-migmag-svejseslanger/parker-sg250-svejseslange-4-mtr
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BETA VÆRKSTEDSVOGN M 354 DELE VÆRKTØJ

Arbejdsbord med træplade
• 7 skuffer 

   5 skuffer 
   1 skuffe 
   1 skuffe 
   Vogn

• 4 hjul, heraf to drejbare med bremse
• Indbygget dåseholder
• Holder til papirrulle
• Forberedt til montering af skruestik
• 354 dele værktøj i 2 farvet skumindlæg

95
5 

m
m

445 m
m

740 mm

588x367x70 mm 
588x367x140 mm 
588x367x210 mm
740x445x955 mm

215C24SL-O9.995,-9.995,-

https://www.teknidan.dk/da
https://www.teknidan.dk/da
https://www.teknidan.dk/da/vogne/vaerktoejsvogn-m-7-skuffer-c-24sl-orange
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BETA VÆRKTØJSKASSE MED 159 DELE

Værktøjskasse inklusiv 159 dele af det mest gængse 
værktøj i den kendte betakvalitet. Der medfølger blandt 
andet:

• Ringgaffelnøgler: 8-10-11-12-13-14-15-17-19
• Fladtang + spidstang
• Hobbykniv med 9 mm blad
• 1/4” skraldenøglesæt
• 1/2” skraldenøglesæt
• Bitsæt med 61 dele
• Urmagerskruetrækker med bits.
• Unbraconøgler  1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10
• Skruetrækkere: 

   Ligekærv: 3,5x100, 2,5x50, 3x75, 4x100, 5,5x125 
   Krydskærv: PH1x30, PH1x80, PH2x100

• 250 mm vandpumpetang
• Saks
• Hammer 300g
• 5 meters målebånd

2152200E211.395,-1.395,-
LÆKKERT SKUMINDLÆG 

I SKUFFERNE

Længde:
Klingelængde:
Klingebredde:

160 mm
65 mm
19 mm

BETA 1777T FOLDEKNIV

Foldbar kniv til trapez-blade.
Låsefunktion der sikrer bladet.

2151777T95,-95,-

Totallængde:
Klingelængde:
Klingebredde:

190 mm
80 mm
16 mm

BETA 1777BM ELEKTRIKERKNIV

Solid elektrikerkniv med klinge 
til afisolering.

2151777BM45,-45,- Indeholder: 8-10-11-12-13-15-17-19 
samt praktisk holder

BETA 142 RINGSKRALDENØGLE

2150142SC9I595,-595,-

Totallængde:
Momentområde:
Værktøjsfæste:

440 mm
40-200 Nm
1/2” firkant

BETA 666 MOMENTNØGLE

2150666N20995,-995,-

https://www.teknidan.dk/da
https://www.teknidan.dk/da/vogne/toolbox-med-159-dele-beta
https://www.teknidan.dk/da/foldeknive/kniv-foldemodel-med-5-blade
https://www.teknidan.dk/da/foldeknive/elektrikerkniv-beta-1777-bm
https://www.teknidan.dk/da/ringskraldenoeglesaet/ringskraldenoeglesaet-8-19-mm-i-holder-beta
https://www.teknidan.dk/da/momentnoegler/momentnoegle-12---40-200-nm-beta-2150666n20
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3M SLIBEHJELM TIL FRISKLUFT

• Ansigtsskærm  
med lav vægt  
og god balance. 

• Visir i polykabonat  
yder god beskyttelse  
mod kemikalier og  
ridser. 

• Kan bl.a. anvendes  med 
Versaflo eller Jupiter.

• Mulighed for at retnings-
bestemme luftstrømmen 
inde i hoveddelen.

SPEEDGLAS G5-01 VC - SÆT

399M2061.095,-1.095,-

3M SIKKERHEDSHJELM

Komfortabel sikkerhedshjelm til generel  industriel brug.
• 4-punkts ophængssystem
• Skyggeløst design sikrer optimalt udsyn
• UV-indikator viser, hvornår  

hjelmen er uden for dato
• 4 punkts ophæng

PELTOR WORKTUNES PRO

Høreværn med indbygget FM-radio i nyt sort design og 
med den velkendte komfort. 
• Antenne indbygget i hovedbøjle. 
• Du kan desuden tilslutte din  

mobil via kabel til 3,5 mm  
stereoindgangen.

• Gns. dæmpning 32 dB.
399HRXS220A425,-425,-

399X5501V275,-275,-

Speedglas svejsekassette G5-01VC med automatisk 
nedblænding. 
• Stort beskyttelsesvisir (104x170 mm) er buet, hvilket 

sikrer optimalt udsyn.
• Naturlig farveteknologi sikrer gode detaljer.
• Luftkanaler kan justeres for at styre luftstrømmen
• Adflo filtersystem sikrer nem og  effektiv rensning af 

luften til åndedræt.
• Leveres med det kraftige  

Heavy-Duty batteri der giver  
længere arbejdstid. 3976178307.795,-7.795,-

LEVERES MED 
HEAVY DUTY BATTERI

DIN-styrke:
Lys tilstand:
Synsfelt:

DIN 8-14
DIN 3

104x170 mm

https://www.teknidan.dk/da
https://www.teknidan.dk/da/friskluftssystemer-/frisklufthoveddel-m206---3m
https://www.teknidan.dk/da/hoerevaern-default_6050b/hoerevaern-peltor-worktunes-pro-fm-radio---3m
https://www.teknidan.dk/da/sikkerhedshjelm/sikkerhedshjelm-x5500-hvid---3m
https://www.teknidan.dk/da/svejsehjelme-med-friskluft/speedglas-g5-01vc-air-madflo-komplet
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MILWAUKEE M18 FSAGV125XB-0

20649334784361.895,-1.895,-

• Variabel hastighed giver maksimal kontrol til enhver 
opgave - Ideel 5-trins hurtigvalg til arbejde med rust-
frit stål og aluminium og til fjernelse af rust og maling

• RAPIDSTOP™ motorbremse stopper skiven på 2 
sekunder for optimal brugerbeskyttelse

• Slankt design
• Låsbar afbryder
• FIXTEC-system til skiveskift uden brug af værktøj
• Aftagelig støvskærm forhindrer snavs i maskinen
• 125 mm beskyttelsesskærm - stor skærekapacitet og 

hurtig justering af uden at bruge en nøgle
• ‘Line-lock-out’ funktion forhindrer automatisk opstart
• Fleksibelt batterisystem: passer til alle M18 batterier LEVERES UDEN 

BATTERI OG LADER

MILWAUKEE M18 CBLPD-502C
• Længde på kun 165 mm gør den 

optimal på trang plads
• 13 mm borepatron for hurtigt  

skift af bit
• 60 Nm i moment - mest kraft i  

forhold til vægt
• Vendbar bælteklips i metal
• Batteriindikator og LED-lys
• passer med alle M18 batterier

2064933464558
INKL.  LADER OG TO 
5,0 AH BATTERIER

MILWAUKEE M18 HOSALC-0
• Lys på op til 6000 Lumen
• 3 slagfaste justerbare og roterbare 

hoveder
• Integreret M18™ lader og 2.1 AMP 

USB-udgang
• Drives af enten et ® M18™ batteri 

eller ledning
• IP34-rating for beskyttelse mod 

byggestøv og vandsprøjt
• Teleskop-mast med højde fra 1m til 

over 2.2m
• Indikatorlys ved lavt batteriniveau

2064933478116

LEVERES UDEN 
BATTERI OG LADER

MILWAUKEE IPL-LED
• Arbejdslys på 100 Lumen med op til 

30 m lysstråle
• Krop af slagfast og rustbeskyttet 

flyindustri-aluminium
• IP67-beskyttelse - kan klare 

nedsænkning i 1 meter dybt vand 
og giver udvidet beskyttelse mod 
støv og snavs

• Med gummibelagt ‘bidezone’ så  
der kan arbejdes håndfrit

• Aftagbar metalbælteklips
• Tænd/sluk og ‘tændt-til-knappen-

slippes’-funktion
• Inkl. batterier

2064933459440135,-135,-

MILWAUKEE L4 FMLED-201
• Op til 800 Lumen og op til 150 meters  

lysstråle Lommelygten har 2 lystrin  
og bulls-eye stråle-mønster

• IP67-beskyttelse mod vand ned til 2 m  
og beskyttelse mod støv

• Strømindikator informerer brugeren  
om status på batteriet

• Oplad REDLITHIUM™ USB-batteriet  
med micro-USB kabel via USB eller  
stikkontakt (ekskl. vægstik)

• Flettet micro-USB kabel med ender  
af metal der kan holde til  
arbejdet på byggepladsen

• USB-kabel inkluderet
2064933478113495,-495,-

2.195,-2.195,-1.695,-1.695,-

https://www.teknidan.dk/da
https://www.teknidan.dk/da/vinkelsliber/akku-vinkelsliber-m18-fsagv125xb-0x-variabel
http://
https://www.teknidan.dk/da/lygter/akku-arbejdslampelader-m18-hosalc-0-stativ
https://www.teknidan.dk/da/haandlygter/lommelygte-ipl-led-milwaukee
https://www.teknidan.dk/da/haandlygter/lommelygte-l4--fmled-201-milwaukee


Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer. Alle priser er ekskl. moms, fragt og andre afgifter, med mindre andet er anført.
Priserne er gældende fra 1. oktober til 31. December 2021, eller så længe lager haves.

Aabenraa
Lundsbjerg industrivej 29
DK-6200 Aabenraa
Tlf: 74 61 36 36
Mail: salg@teknidan.dk

CVR: DK 76 82 87 17

Esbjerg
Falkevej 7-9
DK-6705 Esbjerg
Tlf: 75 22 36 36
Mail: esb@teknidan.dk

BRUGTBØRSEN, SVEJS, 
MASKINER OG ANDET
Altid fine demo eller brugte eftersete maskiner på 

lager i vores Esbjerg-afdeling

Lej maskinerne i korte eller længere perioder

Snak med Bent Iversen om mulighederne,  
tlf. 2916 1812 eller mail: bsi@teknidan.dk

Fredericia
Smedevænget 14
DK-7000 Fredericia
Tlf: 76 20 12 20
Mail: salg@ms-svejseteknik.dk

KUKKO SVEJSETÆNGER

KAMPAGNETILBUD • 4. KVARTAL

241K698-280229,-229,-

KUKKO AFTRÆKKERSÆT
Kukko aftrækkersæt i plastæske med 
indlæg i skum.
Bestående af:

• 1 Travers
• 1 Spindel med vendbar spids (kugle 

eller spids)
• 2 normale ben
• 2 smalle ben
• 2 forlængere

241K20-1+S-T995,-995,-
241K695-280229,-229,-
241K690-250129,-129,-

Svejse- og gribetang der spænder og fastholder profiler 
og plader sammen, ideel til sarte emner. Ekstra kraftig 
udførsel. Enhåndsbetjent. Made in Germany.

Med buede
gribekæber

Med kæber i 
U-form

Stor gabe-
evne og 
fleksible sko

Spændvidde:
Spænddybde:

90 mm
100/200 mm

https://www.teknidan.dk/da
https://www.teknidan.dk/da
mailto:salg%40teknidan.dk?subject=Foresp%C3%B8rgsel
mailto:esb%40teknidan.dk?subject=foresp%C3%B8rgsel
https://www.teknidan.dk/da/brugte-maskiner/
mailto:salg%40ms-svejseteknik.dk?subject=
https://www.teknidan.dk/da/svejsetang/svejsetang-c-klemmetang-280-mm
https://www.teknidan.dk/da/svejsetang/svejsetang-gribetang-280-mm
https://www.teknidan.dk/da/svejsetang/svejsetang-universaltang-250-mm
https://www.teknidan.dk/da/2-armet-aftraekker/travers-kukko-k20-1-plus-s-t

