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Kerst– en nieuwjaarsgroet



“Afsluiterbediening is onze business” - update AccuPanther



Eindejaars / nieuwjaars actie PowerGrit!

Bedankt voor het vertrouwen en een gezond 2014

“Afsluiterbediening is onze business”
Schmidt Watertechniek B.V. levert al ruim 20 jaar bedieningsapparatuur voor
afsluiters van Elomat aan de water- en industriesector in de Benelux.
Bijgesloten ontvangt u onze nieuwe brochure. “Afsluiterbediening is onze business”

1991

2013

Klik op een afbeelding

Update AccuPanther
AccuPanther - Veilig, Licht, Sterk!
De elektrische accu-kraansleutel met 0-400 Nm. voor ondergrondse afsluiters en
appendages.


Voor het bedienen van (vastzittende) afsluiters,
vlinderkleppen, brandkranen, spindels van bruggen
en sluizen etc.



Veilig door slipkoppeling, voorkomt rugklachten



Hand- en voetsteunen voor veilige stabilisatie



Bedient ruim 20 afsluiters met 1 volle accu



Tijdens het draaien instelbare veiligheidsslipkoppeling van ca. 50 – 400 Nm

Nieuwe Accessoires:


Converter 220V voor continu gebruik van de
AccuPanther op het lichtnet



TorqueMultiplier - krachtvermeerderaar voor de veilige bediening
van zeer zware en vastzittende
afsluiters met max. koppel van
1600 Nm.

Eindejaars - Nieuwjaars Actie PowerGrit!
Om het oude jaar goed af te sluiten en het nieuwe jaar gelijk goed te beginnen
hebben wij de PowerGrit decemberactie verlengd.
U heeft nu nog de gelegenheid om t/m. 10 januari 2014 hiervan te profiteren.
PowerGrit - De revolutie in buizen doorzagen! Video
PowerGrit biedt vele voordelen ten opzichte van
conventionele methoden:
 Veiligheid
 Toepasbaar in kleine ruimtes
 Geschikt voor meerdere buissoorten
 Minder graafwerkzaamheden

Indien u tot 10 januari 2014 een complete zaag bestelt, ontvangt u gratis (ter
waarde van € 375,--) een mobiele elektrische watertank met een capaciteit van 35
liter !
Met doorslijpers gebeuren nog steeds veel ongelukken, o.a. door terugslag, rondvliegende scherven en het nalopen van het zaagblad.
PowerGrit biedt boven alles: Veiligheid!


Geen terugslag



Geen rondvliegende scherven



Geen extra beschermende kleding nodig



Geen beschermkap nodig



Geen nalopen van het zaagblad / schijf



Machine met laag toerental

Klik op deze link video om het verschil tussen PowerGrit en doorslijpers te zien.
Op YouTube is een filmpje te zien met de gevolgen van de terugslag van een motorslijper bij het zagen van buizen. (Let op! Deze video kan schokkende belden bevatten) video
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Wilt u deze nieuwsbrief in het vervolg niet meer ontvangen?
Stuur dan een email naar: watertechniek@schmidt.nl

