Nowe szare
wzornictwo

Nowoczesne szare
wzornictwo obejmuje
także te produkty

Zamów dzisiaj u
lokalnego dystrybutora!
Zwijacze węży i przewodów firmy Nederman spełnią twoje oczekiwania.
Zamów zwijacz dopasowany do twoich potrzeb. Ta oferta jest dostępna
tylko przez określony czas, kończy się 15 grudnia 2017 roku.

Zawsze najlepsza oferta!

Bębnowy odciąg spalin 865
Dla wszystkich typów warsztatów samochodowych
oraz miejsc, w których wąż może być ustawiony w
pozycji wiszącej na pewnej wysokości. Wbudowana
automatyczna przepustnica oszczędza energię
i redukuje poziom hałasu. W opcji dostępny jest
system sterowania zwijaniem, zapewniający
większe bezpieczeństwo i efektywność. Możliwe
jest montowanie wentylatora bezpośrednio na
bębnie. Dostępny również w wersji bez węża.
Skontaktuj się z lokalnym dostawcą, aby uzyskać
więcej informacji.
•
•
•
•
•

Prosta, bezpieczna eksploatacja
Szybka i prosta instalacja obniżająca koszty
Automatyczny start/stop wentylatora dla oszczędności energii
Prosta regulacja udźwigu
Kompaktowa, nowoczesna, szara konstrukcja

Prezentacja

Zwijacz węża do odkurzania 881
Zwijacz węża do odkurzania w wersji ATEX
odpowiedni do łatwopalnych pyłów. Zwijacz węża
881 służy do pracy z długimi i ciężkimi wężami do
odkurzania; zapewnia bezpieczne i uporządkowane
przechowywanie nieużywanych węży. Utrzymuje
węże z dala od wózków widłowych i mobilnych
urządzeń warsztatowych. Dzięki osobnym
wspornikom do zawieszania, montaż zwijacza jest
prosty i bezpieczny.

Firma Nederman jest wiodącym światowym producentem i dostawcą
produktów i rozwiązań w sektorze ochrony środowiska. Oferujemy
filtrowentylację, oczyszczanie i recykling w wymagających środowiskach.
Produkty i rozwiązania firmy Nederman przyczyniają się do poprawy
wydajności produkcji, ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko i
ochrony pracowników przed szkodliwym wpływem pyłów i cząstek, włókien,
gazów, dymów spawalniczych, spalin samochodowych i mgły olejowej.

Nowa odsłona zwijaczy
węży i przewodów
w szarym kolorze
Zamów dzisiaj!

• Odpowiedni do odkurzania pyłów wybuchowych
• Z wbudowaną automatyczną przepustnicą
• Zintegrowany mikroczujnik

Oferta kończy się 15 grudnia 2017

www.nederman.pl

www.nederman.pl

Skuteczność, prosta obsługa i najwyższa jakość
Wykorzystaj doświadczenie firmy Nederman w tworzeniu wysokiej
jakości samozwijających się zwijaczy węży i przewodów - teraz dostepne
w nowoczesnym, szarym kolorze. Dzięki wysokiej skuteczności, prostej
obsłudze i ekonomicznym rozwiązaniom oferujemy zwijacze do każdej
aplikacji, spełniające oczekiwania klientów.

Zwijacz przewodu
elektrycznego C20/C30

5 % upustu

Funkcjonalny i prosty w użytkowaniu zwijacz
przewodu elektrycznego z gniazdem zasilającym
dla narzędzi elektrycznych. Zwijacz przewodu
elektrycznego posiada zoptymalizowaną
siłę sprężyny, która zapewnia, że przewód
zwija się płynnie i równomiernie na bęben.
Chowany zwijacz przewodu elektrycznego
jest odpowiedni zarówno dla narzędzi
elektrycznych jak i lamp ręcznych; posiada
zabezpieczenie przeciążeniowe. Przewód
zwijacza C20 ma długość do 12m, a w modelu
C30 17m.
•
•
•
•

5 % upustu

Bezpieczny i funkcjonalny zwijacz odpowiedni
do pracy z narzędziami pneumatycznymi,
zszywaczami i pistoletami pneumatycznymi.
Zwijacze węża H20 i H30 dla wody i sprężonego
powietrza są przeznaczone do lekkich
zastosowań przemysłowych i warsztatów.
Zwijacz H20 posiada zoptymalizowaną siłę
sprężyny, dzięki czemu wąż nawija się płynnie
i równomiernie na bęben. Aby dostosować do
szerokiego zakresu zastosowań, sprężyna jest
wcześniej odpowiednio napięta w fabryce,
odpowiednio chroniona wewnątrz bębna.

Prosty montaż - obrotowy wspornik ścienny
Zapadka bezpieczeństwa
Bęben z łożyskami kulowymi z obu stron
Przewód w osłonie gumowej

Funkcje

Zwijacz węża
H20/H30

•
•
•
•

Zwijacz przewodu
elektrycznego C20                                
Nr produktu 30710420

Zwijacz przewodu
elektrycznego C30                                
Nr produktu 30710430

Korzyści dla twojej firmy:
✓
✓
✓
✓

Poprawa efektywności
Poprawa jakości
Poprawa warunków pracy
Poprawa estetyki i czystości na stanowisku pracy

Zwijacz węża 883
do wody i powietrza

5 % upustu

W pełni zabudowany i solidny zwijacz
węża średniej wielkości, odpowiedni
do aplikacji w warsztatach, garażach i
serwisach samochodowych. Zwijacz 883
posiada zoptymalizowaną siłę sprężyny,
dzięki czemu wąż nawija się płynnie i
równomiernie na bęben. Aby dostosować
do szerokiego zakresu zastosowań,
sprężyna jest wcześniej odpowiednio
napięta w fabryce, odpowiednio chroniona
wewnątrz bębna.

Obrotowy wspornik ścienny
Zapadka bezpieczeństwa
Bęben z łożyskami kulowymi z obu stron
Zakucie końcówki węża

•
•
•
•

Prosta regulacja naciągu sprężyny od zewnątrz
Szybki i prosty serwis
Prosta wymiana węża bez konieczności demontażu zwijacza
Prosty do montażu, zarówno na ścianach, sufitach czy podłogach

Funkcje

Zwijacz węża H20                                
Nr produktu 30810420

Zwijacz węża H30                                
Nr produktu 30810430

Funkcje

Zwijacz węża 883                               
Nr produktu 30815483

Materiał

PVC/PUR

PVC/PUR

Materiał

Obudowa z blachy

Długość przewodu przesyłowego

12 m

17 m

Kolor

Szary

Szary

Kolor

Szary

Kolor

Szary

Szary

Waga

3 kg

4 kg

Waga

15 kg

Waga

4 kg

6 kg

Media

Sprężone powietrze, woda

Sprężone powietrze, woda

Media

Sprężone powietrze, woda

Długość przewodu podłączeniowego

1m

1m

Długość węża podawczego

8m

10 m

Długość węża podawczego

15 m

Maks. moc

2,3 kW

2,3 kW

Średnica węża podłączeniowego

10 mm

10 mm

Średnica węża podłączeniowego

12,5 mm

Napięcie

230 V

230 V

Maks. ciśnienie robocze

1,2 MPa

1,5 MPa

Maks. ciśnienie robocze

1,5 MPa

Wtyczka elektryczna

Euro

Euro

Średnica węża podawczego

8 mm

10 mm

Średnica węża podawczego

10 mm

Wszystkie zwijacze węży i
przewodów są także dostępne
w kolorze niebieskim.

