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Precies
Alleen het gedeelte rondom  

de inductor wordt verhit.  
Het verhitten van een zeer beperkte 

zone is nu kinderspel.

Instant
De hitte, in de kern van het metaal,  

verspreidt zich binnen enkele seconden.  
De reparatie kan supersnel worden 

uitgevoerd.

Inductie is een zeer efficiënte techniek voor het verhitten van de kern van het metaal binnen een 
fractie van een seconde.  Inductie is ideaal bij het uitvoeren van mechanische reparaties, bij scha-
deherstel en tijdens onderhoudswerkzaamheden. De instant hitte wordt zeer precies overgebracht, 
verwarmt alleen ijzerhoudende onderdelen en heeft geen impact op de omliggende rubberen en 
kunststoffen onderdelen. Inductie verhit alleen plaatselijk, en de afwezigheid van gas en vlammen 
is een belangrijk voordeel voor de veiligheid van de werkplek.  
Het deblokkeren of losweken van hardnekkig vastzittende onderdelen is nu een eenvoudige 
klus. De POWERDUCTION serie van GYS berust op dit principe en telt 8 apparaten, met ieder een 
vermogen dat is aangepast aan de vele gebruikssituaties.

Veilig
Dankzij de afwezigheid van vlammen kunt u 
zonder problemen dichtbij warmte-gevoe-
lige of ontvlambare zones werken, zonder 
hierbij schade aan te richten. Deze proce-
dure biedt een absoluut veilig alternatief 

voor de traditionele gasbrander.

REPARATIE EN ONDERHOUD

• deblokkeren of demonteren : 
- verbindingsstangen 

- kogelgewrichten 
- remschijven 
- remleidingen 

- uitlaatflenzen 
- uitlaatpijpen 
- schokbrekers 

- gelijmde schroeven

• het opwarmen van langsliggers (met uitzondering 
van HSS staal)

• het deblokkeren van moeren

CARROSSERIE

• het losweken van aan elkaar gelijmde stalen of alu-
minium elementen.

•  Het herstellen van een beschadigd chassis (met 
uitzondering van HSS staal).

INDUSTRIE

• het gloeien van metalen onderdelen

• ombuigen

• solderen

• voorverwarmen
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INDUCTIE
Veilig en snel verhitten



Optioneel
Trolley Universal 800
051331

POWERDUCTION 10R,  
DE MULTIFUNCTIONELE SPIRAAL

De pluspunten 
• Compact en licht in gewicht (3,5 kg).
• Zeer eenvoudig te verplaatsen, kan aan een band gedragen worden.
• Kan eenvoudig worden aangesloten op een enkelfase stopcontact.
• Zeer efficiënt : aansluiten en werken.
• Vermogen van 1200 W.
• Geleverd in een koffer, met 5 inductoren, spiralen, gevlochten draad en soepele inducto-
ren.

De Powerduction 10R inductie generator is uitgerust 
met een spiraal-inductor, en is het ideale inductie-
gereedschap voor het losmaken van metalen onderdelen. 
De Powerduction 10R heeft een vermogen van 1200W, 
is compact en licht in gewicht (3,5 kg) en heeft een band 
waarmee het apparaat over de schouder gedragen kan 
worden. Het apparaat kan zeer eenvoudig en snel worden 
opgestart na aansluiting op een enkelfasen stopcontact. 
Kortom : het ideale apparaat voor on-site reparaties.

POWERDUCTION 37LG,  
DE PERFECTE COMBINATIE VAN

VERMOGEN EN MOBILITEIT

POWERDUCTION 
INDUCTIE KRACHT 8

De POWERDUCTION serie is volledig ontworpen en gefabriceerd in Frankrijk, en omvat 8 verschillende 
apparaten, ieder perfect uitgerust voor het uitvoeren van diverse reparatie- en onderhoudsklussen. Met 
de POWERDUCTION 10R, 37LG, 39LG, 50LG, COMBI 50LG, 110LG, 160LG of 220LG, ieder met z’n eigen 
specifieke vermogen en ergonomische ontwerp, kunt u eenvoudig reparaties en onderhoud uitvoeren op 
auto’s, vrachtauto’s en bouw-werktuigen. Dankzij de vele beschikbare inductoren uit de POWERDUCTION 
serie vindt u altijd een oplossing, zelfs voor de meest moeilijk bereikbare onderdelen. 

De pluspunten 
• Compact en draagbaar (gewicht 15 kg)
• Vermogen : 3700 W kan per stap van 250W bijgesteld worden
• Inschakelduur bij maximaal vermogen : 7 min
• Geleverd met een S90 inductor (art. code 058927)
• Vloeistof gekoeld koelsysteem (1,5 l)

De POWERDUCTION 37LG weegt 15 kg en kan worden aangesloten op een enkelfase 230V voeding. Een 
uitmuntende combinatie van vermogen en mobiliteit. Met z’n vermogen van 3 700 W wordt de POWER-
DUCTION 37LG in het bijzonder aanbevolen voor onderhouds- en reparatiewerkplaatsen voor auto’s en 
gemotoriseerd tuingereedschap. 

Toepassingen

  Werkplaats voor gemoto-
riseerd tuingereedschap

  Onderhoudsateliers

  Automobiel-werkplaatsen   Carrosserie

Toepassingen

  Automobiel-werkplaatsen   Onderhoudsateliers

 Hang- en sluitwerk   Metalen constructies
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Spiraal Ø 18 mm
054806

Spiraal Ø 24 mm
054790

Spiraal Ø 30 mm
055469

Gevlochten draad 80 cm, 
soepel
054813

Draad recht 80 cm
054868

Optioneel
inductor voor het losweken 
van stickers

066601
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POWERDUCTION 50LG,  
DE STILLE KRACHT

De POWERDUCTION 50LG is het krachtigste enkelfase inductie-apparaat, in 
staat om op vol vermogen continu op te warmen. Dankzij dit hoge vermogen, 
ideaal tijdens intensief gebruik, is het tevens mogelijk om metalen structuren 
op te rekken. Net zoals de 39LG beschikt de POWERDUCTION 50LG over de PFC 
technologie (Power Factor Correction) en PROTEC 400. Deze technologieën 
hebben 4 belangrijke voordelen : de mogelijkheid tot gebruik van uw 
apparaat op een elektrische netwerk van 185 V tot 265 V, een beveiliging tegen 
overspanning tot 400 V, een besparing van 30% op uw energieverbruik, en een 
aansluiting op een 24 A / 230V stopcontact voor een optimaal gebruik.

De pluspunten 
• Vermogen : 5200 W in continu (5200 W bij 100%)
• Enkelfase voeding, met de PFC en PROTEC 400 technologie
• Voedingskabel : 8 m 
• Inductie kabel : 3 m + steun-arm
• Geleverd met een complete C20/B1 inductor (art. code 056862)
• Voedingskabel voor het functioneren met een 16 A stopcontact
• Generator met vloeistof-gekoeld koelsysteem (7 l)

Toepassingen

  Automobiel-werkplaatsen
 Werkplaatsen voor 

landbouw- & bouwmachines

  Werkplaatsen voor het repa-
reren van vrachtauto’s

  Onderhoudsateliers
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POWERDUCTION 39LG,  
HET IDEALE COMPROMIS IN AUTOMOBIEL-WERKPLAATSEN

De pluspunten 
• Compact en eenvoudig door de werkplaats te verplaatsen
• Vermogen : 3700 W kan per stap van 250W bijgesteld worden
• Inschakelduur bij maximaal vermogen : 15 min
• Voeding met PFC en PROTEC 400 technologie
•  Inductie kabel : 3 m + steun-arm
•  Geleverd met een complete C20/B1 inductor (art. code 056862)
• Maximale vermogen voor een 230V aansluiting met 16 A zekering
• Generator met vloeistof-gekoeld koelsysteem (7 l)

Beschikt tevens over een vermogen van 3 700 W, en is uitgerust met een reservoir voor 
koelvloeistof met een inhoud van 7 liter. Dankzij deze eigenschap kan de POWERDUCTION 
39LG 15 minuten lang, zonder onderbreking, op vol vermogen worden gebruikt. De 
POWERDUCTION 39LG is gemonteerd op stevige zwenkwieltjes en heeft een geïntegreerde 
steunarm om de 3 m lange lans te ondersteunen.

Toepassingen

  Automobiel-werkplaatsen   Onderhoudsateliers

  Werkplaatsen voor het repareren 
van vrachtauto’s

  Carrosserie
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Optioneel
Powerduction Heat Controller
061644

POWERDUCTION 160LG,  
DE HIGH PERFORMANCE POWERDUCTION

De pluspunten 
• Een vermogen van 16 kW bij continu gebruik (16 kW bij maximaal vermogen)
• Werkt op 32A / 400V of 45A / 230V driefasen aansluiting
• Vloeistof gekoeld koelsysteem (30 l)
• Voedingskabel : 4 m
• Inductie kabel : 6 m + steun-arm  
• Met een afneembaar handvat, dus nog handiger te manoeuvreren
• Geleverd met een pneumatisch pedaal voor besturing op afstand
• Geleverd met een L90 inductor (art. code 059788)

De POWERDUCTION 160 LG is een driefasen 400 V inductie-apparaat met een vermogen van 16 
kW. Het uitgaand vermogen, z’n reservoir van 30 l en de ingebouwde technologie zorgen voor 
onvergelijkbare prestaties in industriële omgevingen en bij veeleisende toepassingen.  
Het apparaat is tevens uitgerust met een ergonomische steunarm voor de 6m lange inductie-
kabel, een 4 m lange voedingskabel, een pneumatische pedaal voor bediening op afstand en 4 
wieltjes voor een perfecte stabiliteit.

Toepassingen

  Werkplaatsen voor het repareren van 
vrachtauto’s & bouw-voertuigen

  Onderhoudsateliers

   Scheepvaart & Spoorwegmateriaal   Industrie
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Toepassingen

  Werkplaatsen voor het repareren van 
vrachtauto’s & bouw-voertuigen

  Onderhoudsateliers

   Scheepvaart & Spoorwegmateriaal   Industrie

POWERDUCTION 110LG  
EFFICIENCY IN EEN ZEER COMPACT FORMAAT

De pluspunten 
• Vermogen : 11 kW (max. vermogen) bij een continu gebruik
• Werkt op een 16A / 400V of 35A / 230V driefasen aansluiting
• Voedingskabel : 5 m 
• Inductie kabel : 4 m + steun-arm  
• Met een afneembaar handvat, dus nog handiger te manoeuvreren
• Geleverd met een pneumatisch pedaal voor besturing op afstand
• Geleverd met een L90 inductor (art. code 059788)
• Generator met vloeistof-gekoeld koelsysteem (7 l)

De Powerduction 110LG moet worden aangesloten op een 
400V driefasen voeding, en combineert een groot vermogen 
(11 kW) met een handig en compact formaat. Dit kleine maar 
krachtige inductie-apparaat is uiterst efficiënt tijdens vele 
verschillende toepassingen, zoals bijvoorbeeld in reparatie-
ateliers voor vrachtwagens of industriële productie. Een 
pedaal voor besturing op afstand geeft deze Powerduction 
nog grotere ergonomische kwaliteiten.

Optioneel
Powerduction Heat Controller
061644

COMBIDUCTION AUTO 50LG,  
2 GENERATOREN IN 1

De COMBIDUCTION AUTO 50LG garandeert een onmiddellijk opwarmend vermogen, voor al uw klussen op staal of op 
aluminium. De COMBIDUCTION AUTO 50 LG is uitgerust met twee lansen voor het uitvoeren van carrosserie en mechanische 
reparaties. Dit inductie-apparaat is het ideale gereedschap in iedere garage of carrosserie-werkplaats.

De pluspunten 
• Vermogen : 5200 W in continu (5200 W bij 100%)
• Enkelfase voeding, met de PFC en PROTEC 400 technologie
• Voedingskabel voor het functioneren met een 16 A stopcontact
• Voedingskabel : 8 m 
• Inductie kabel : 3 m + steun-arm
• Geleverd met een complete C20/B1 inductor (art. code 056862)
• Geleverd met een inductor glas + een inductor voor het losweken van stickers 
(art. code 053339 + art. code 053373)
• Generator met vloeistof-gekoeld koelsysteem (7 l)
• Pneumatisch pedaal

Toepassingen

  Automobiel-werkplaatsen
 Werkplaatsen voor 

het repareren van landbouw 
apparatuur

  Carrosserie   Onderhoudsateliers

 

Meegeleverd
Inductor stickers
Art. code 053339

Meegeleverd 
Inductor ramen
Art. code 053373

Optioneel
Spiraal Inductor
Art. code 054783

Optioneel
Inductoren voor uit-
deukwerkzaamheden
Art. code 054776
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EEN SERIE  
MODULAIRE INDUCTOREN

De POWERDUCTION serie bestaat uit een breed scala aan specifieke inductoren, met veelheid aan inductie-toe-
passingen. De drie series (Small, Large, Complete) passen zich moeiteloos aan aan alle op te warmen onderdelen, en 
zorgen ervoor dat u ook moeilijk toegankelijke plekken eenvoudig kunt bereiken. Deze selectie en z’n talrijke combi-
naties bieden vele mogelijkheden om voor de meest veeleisende klussen een oplossing te vinden.

37LG 39LG / 50LG 110LG / 160LG 220LG

ADAPTERS

COMPLETE INDUCTOREN

INDUCTOREN (AFHANKELIJK VAN DE ADAPTER)
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Adapter 28 S Vast 

Lans uitgang S vast

Lans afdruk M28

Lans afdruk M32

Complete inductor C20/B1
Art. code 056862

Complete inductor C180/B1
Art. code 056879

Complete inductor C180/B2
Art. code 056886

Adapter 32L - Art. code 064515

Adapters 28 S
Art. code 064485

Adapter 32S
Art. code 064508

Adapter 32L

Adapter 32S

L90

S90 S70 S180 S20/B1 S180/B1 S180/B2 S180/B3W S180/Dxx

L70 L180 L20/B4 L180/DxxL20
Alu Gove

L180
Spiraal

Adapter 28L
Art. code 064492

Inductor L90
Art. code 059788

Inductor L20/B4
Art. code 067882

Inductor S90
Art. code 058927

Compatibiliteit generatoren / adapters / inductoren

Een overzicht van de series adapters en inductoren
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Adapter 28S

Adapter 32L

Inductor L90

Inductor S20/B1

Ferriet B1 vervangbaar

Ferriet B1 vervangbaar

C = Complete (M28)

Small

Large

M28 Ø 16 mm
Ø 16 mm

Ø 22 mm Ø 22 mmM32

Complete

Inductor C20/B1

20°

20°

90°
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POWERDUCTION 220LG,  
DE KRACHTIGSTE

De pluspunten 
• Een vermogen van 22 kW bij continu gebruik (22 kW bij maximaal vermogen)
• Moet worden aangesloten op een driefasen aansluiting (32A / 400V) 
• Vloeistof gekoeld koelsysteem (30 l)
• Voedingskabel : 4 m
• Inductie kabel : 6 m + steun-arm  
• Met een afneembaar handvat, dus nog handiger te manoeuvreren
• Geleverd met een pneumatisch pedaal voor besturing op afstand
• Geleverd met een L20/B4 inductor (art. code 067882)

De POWERDUCTION 220LG beschikt over een direct opwarmend vermogen om staal of aluminium 
zeer snel te verwarmen en deblokkeren. De POWERDUCTION 220LG warmt zeer precies en zonder 
vlammen op, en is dus absoluut veilig in gebruik. Dankzij het vloeistof-gekoelde systeem kan de 
POWERDUCTION 220LG zonder onderbreking met een maximaal vermogen (22 kW) functioneren. 
De Powerduction 220LG is gemaakt voor intensief gebruik en kan worden aangesloten op een 
32A stopcontact. Dankzij z’n optimale productiviteit is dit apparaat een onmisbare bondgenoot in 
iedere industriële omgeving.

Toepassingen

  Werkplaatsen voor het repareren 
van vrachtauto’s & bouw-voertuigen

  Onderhoudsateliers

  Scheepvaart & Spoorwegmate-
riaal

  Industrie

110 LG
160 LG
220 LG

Slijtonderdelen

Slijtonderdelen

Vast

Optioneel
Powerduction Heat Controller
061644
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Art. code 062504

37LG
Art. code 056992

39LG
Art. code 058583

50LG
Art. code 055599

COMBI 50LG
Art. code 065901

110LG 160LG

220LG
Art. code 066861

Art. code 
065246

Art. code 
058590

Art. code 
065253

Art. code 
057814

TECHNISCHE GEGEVENS

Voeding (50/60 Hz) 230 V, 1~ 230 V, 1~ 230 V, 1~ 230 V, 1~ 230 V, 1~ 230 V, 3~ 400 V, 3~ 230 V, 3~ 400 V, 3~ 400 V, 3~

Zekering 16 A 16 A 16 A 25 A 25 A 35 A 16 A 45 A 32 A 32 A

Vermogen 1,2 kW 3,7 kW 3,7 kW 5,2 kW 5,2 kW 11 kW 16 kW 22 kW

Frequentie 45 100 kHz 15 30 kHz 20 60 kHz 20 60 kHz 20 80 kHz 20 60 kHz 20 60 kHz 20 60 kHz

Power Factor Correction 
(PFC)

— — • • • — — —

Protec 400 (P400) — — • • • — — —

Koelvloeistof Lucht 1.5 l 7 l 7 l 7 l 7 l 30 l 30 l

Voedingskabel 2 m 2 m 2 m 8 m
+ extensie 16 A

8 m
+ extensie 16 A 5 m 4 m 4 m

Inductie kabel 1 m 2 m 3 m 3 m 3 m 4 m 6 m 6 m

Afmetingen 23 x 14 x 10 cm 45 x 28.5 x 25 cm 53 x 70 x 37 cm 59 x 88 x 59 cm 59 x 88 x 59 cm 59 x 90 x 59 cm 78 x 118 x 58 cm 78 x 118 x 58 cm

Gewicht 3 kg 15 kg 50 kg 70 kg 70 kg 42 kg 150 kg 150 kg

OPWARMEND VERMOGEN

Inschakelduur  35 °C / 100% 2 min 7 min 15 min continu continu continu continu continu

Afmeting moer  — M10  1 s M12  1 s M14  1 s M14  1 s M18  1 s M20  1 s M45  2 s

Dikte van het 
plaatwerk

— 2 mm  5 s 2 mm  5 s
2 mm  3 s
4 mm  5 s

2 mm  3 s
4 mm  5 s

2 mm  2 s
4 mm  4 s

2 mm  2 s
4 mm  4 s

2 mm  1 s
4 mm  3 s

Diameter metalen 
pin 

Ø 8  10 s Ø 10  15 s Ø 10  15 s Ø 10  10 s Ø 10  10 s Ø 10  7 s Ø 10  5 s Ø 10  4 s

TE GEBRUIKEN VOOR

Mechanisch Auto    

PL  

Agri   

 BTP   

Onderhouds 
atelier

Industrie

OVERZICHT 
POWERDUCTION
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Boord-elektronica
Een absolute beheersing van het opwarmingsproces en het nauwgezet op temper-
atuur kunnen houden zijn belangrijke voordelen  
van inductie. De POWERDUCTION series zijn uitgerust met de nieuwste technolo-
gieën, onmisbaar voor het beheersen van de temperatuur en het verkrijgen van 
resultaten die aan al uw eisen voldoen.

Aanpassen van de temperatuur aan het 
te gebruiken gereedschap aan het op te 
warmen onderdeel
De POWERDUCTION zoekt zelf de meest geschikte tempera-
tuur, naar gelang de gebruikte inductor en het te bewerken 
materiaal. Het apparaat geeft een optimaal opwarmend 
vermogen, aangepast aan iedere situatie.

Het beheersen van de duur

De jongste generatie POWERDUCTION (V4) beschikt over de nieuwe 
«Temporisation » module. Dankzij deze functie kunt u zeer nauwkeurig  
de opwarmduur bepalen (van 1 tot 30 seconden),  
met grote precisie. (exclusief 37LG)
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Het regelen van de temperatuur

De Powerduction 110LG, 160LG & 220LG kunnen worden uitgerust met een intel-
ligente «Powerduction Heat Controller».  Samen met het gebruik van thermische 
sensoren is deze direct gelinkt aan de elektronische en programmeerbare kaart 
via de besturing van de generatoren. Met deze functie kunt u een temperatuur 
behouden tussen 80°C en 350°C. Een uitmuntende techniek voor het voor-
verwarmen van te lassen onderdelen, perspassing, of het verwijderen van verf.



Accessoires & Verbruiksartikelen
Geschikte generatoren

Accessoires & Verbruiksartikelen
Geschikte generatoren

  37LG   39LG   50LG   AUTO 50LG   110LG    160LG    220LG

COMBIDUCTION

COMPLETE INDUCTOREN  (mm) FERRIET S

 

Complete inductor C20/B1
Art. code 056862 37 x 13 x 250

Ferriet B1
Art. code 053823

Bescherming fer-
riet B1

Art. code 056909

Complete inductor C180/B1
Art. code 056879

   
37 x 39 x 235

Complete inductor C180/B2
Art. code 056886

   
32 x 28 x 260

Ferriet B2
Art. code 053458

Bescherming fer-
riet B2

Art. code 056916

ADAPTERS INDUCTOREN  (mm) FERRIET S

Adapters 28 S
Art. code 
064485

   
 (mm)

Ø 18 x 155 

Inductor S90
Art. code 058927

       

38 x 20 x 35

Inductor S70
Art. code 061569

       
38 x 20 x 40

Inductor S180
Art. code 059269

       
38 x 20 x 44

Inductor S20/B1
Art. code 064874

       
37 x 20 x 90

Ferriet B1
Art. code 
053823

Bescherming ferri-
et B1

Art. code 056909

Inductor S180/B1
Art. code 064881

       
37 x 44 x 65

Inductor S180/B2
Art. code 064928

       
33 x 29 x 90 Ferriet B2

Art. code 
053458

Bescherming ferri-
et B2

Art. code 056916

Inductor S180/B3W
Art. code 067899

       
33 x 29 x 90 Ferriet B3

Art. code 
067875

Bescherming ferri-
et B3

Art. code 072527
Adapter 32S
Art. code 
064508

  
 (mm)

Ø 18 x 155

Inductor S180 / D...
       

D20 
Art. code 069985
D25 
Art. code 069992
D30 
Art. code 070592
D35 
Art. code 070608

       
D40 
Art. code 070615
D45 
Art. code 070622
D50 
Art. code 070639
D55 
Art. code 070646

DOZEN

28S / B Type W       
Art. code 072497

Inclusief :
- inductor S20/B1 (x1)  

S180/
B1 (x1)
S180/
B3W 
(x1)

- adapters 28 S (x1)
- ferriet B1 (x1)  

B3 (x1)
- O-ringen (x10)

ADAPTERS INDUCTOREN  (mm) FERRIET S

Adapter 28L
Art. code 
064492

   
 (mm)

Ø 24 x 180

Inductor L90
Art. code 059788

      
81 x 31 x 46

Inductor L70
Art. code 059771

      
81 x 31 x 55

Inductor L180
Art. code 059795

      
81 x 31 x 66

Inductor L180 SPIRAL
Art. code 065000

      
Ø 80 x 102

Hulpstuk
Art. code 069701

Inductor L20/B4
Art. code 067882

      

120 x 57 x 26 Ferriet B4
Art. code 
053755

Bescherming ferri-
et B4

Art. code 054844

Inductor L20 ALU GLOVE
Art. code 069114

       
127 x 60 x 25

Inductor S180 / D...
      

Adapter 32L
Art. code 
064515

 (mm)
Ø 24 x 180

D60 
Art. code 069923

160 x 80 x 25

D70 
Art. code 069930

165 x 90 x 25

D80 
Art. code 069121

170 x 100 x 25

D90 
Art. code 069947

175 x 110 x 25

D100 
Art. code 069954

180 x 120 x 25

D110 
Art. code 069961

185 x 130 x 25

D120 
Art. code 069978

190 x 140 x 25

LIJM KOELVLOEISTOF

Twee componentenli-
jm Power Epoxy 
2 x 15 g
Art. code 054851

Koelvloeistof
Art. code 062511 (5L)
Art. code 052246 (10L)

DOZEN

32S / B Type W       
Art. code 072503

Inclusief :
- inductor S20/B1 (x1)  

S180/
B1 (x1)
S180/
B3W 
(x1)

- adapters 32S (x1)
- ferriet B1 (x1)  

B3 (x1)
- O-ringen (x10)

 
L           

Art. code 065796

Inclusief :
- Inductor L70 (x1)  

L180 (x1)
- o-ringen (x13)

Standaard geleverd met Standaard geleverd met

Geschikt voor gebruik met Geschikt voor gebruik met
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GYS is een Frans familiebedrijf, opgericht in 1964, met wereldwijd meer dan 730 
medewerkers. GYS beschikt over een toonaangevend research centrum, en speelt een 
vooraanstaande rol in het ontwerpen en fabriceren van lasapparatuur, accu-laders en 
schade-herstel apparatuur.
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  GYS FRANKRIJK 

1, rue de la Croix des Landes 
CS 54159 
53941 Saint Berthevin cedex 
Fax : (+33) 2 43 68 35 21 
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