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Klik hier voor de online versie van dit bericht 

De nieuwe generatie elektrische kraansleutels! 

De elektrische accu-kraansleutels 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 veiligheids-

slipkoppeling van ca. 50 – 400 Nm 

Nieuwe Accessoires:  

 Converter 220V voor continu gebruik van de 

kraansleutels op het lichtnet  

 TorqueMultiplier - krachtvermeerderaar voor de 

veilige bediening van zeer zware en vastzittende 

afsluiters met max. koppel van 1600 Nm. 

De revolutie in buizen doorzagen! 

 Veiliger voor de gebruiker 

 Geen stofontwikkeling 

 Geen giftige dampen 

 Zagen vanuit één positie 

 Minder graafwerk 

 Betere controle tijdens het zagen 

 Aqua Nederland Vakbeurs 2014 

Op 18 t/m 20 maart kunt u onze stand bezoeken op de Aqua Nederland 

Vakbeurs in de Evenementenhal Gorinchem, onder standnummer 103. 

Op onze stand vindt u producten van gerenommeerde merken als  

PowerGrit, EWE, vonRoll en Elomat. 
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 Aanboorarmaturen 

 Watermeterbeugels 

 Watermeterputten 

vonRoll 

 Nodulair gietijzeren buis met polyurethaan (PUR) coating 

 Schuifafsluiters VS 5000 

 vonRollecosys 

 vonRollhytec 

 Ondergrondse brandkranen 

 Terugslagkleppen 

Elomat 

Voor verdere informatie bent u van harte welkom op onze stand met  

nummer 103, bij binnenkomst direct aan uw linkerzijde.  

Indien u nog geen uitnodiging heeft ontvangen maar ons wel graag wil be-

zoeken, kunt u zich registreren op:  

www.evenementenhal.nl/aquario-go  
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