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ViperHoist elektrische takel
Bent u op zoek naar een (staalkabel) takel voor het tillen van zwaardere lasten of een takel
die sneller tilt dan een kettingtakel? Dan hebben wij de juiste oplossing voor u.
Of u nu een takel zoekt met een haak, een vacuümtool of een grijper, wij hebben de takel
die voldoet aan uw wensen. Onze takels zijn leverbaar in 2 modellen: één voor het snel
tillen van lasten tot 60 kg en één voor het tillen van zwaardere lasten tot 120 kg.
De hoge kwaliteit en lage kosten maken het gemakkelijk om te kiezen voor de ViperHoist!

ViperHoist - snelle en flexibele elektrische takel

De voordelen van de ViperHoist op een rijtje:
- tillen met hoge snelheid
- gecontroleerd en met hoge precisie tillen
- gebruik diverse hulpstukken op dezelfde takel
- op maat gemaakte hulpstukken mogelijk
- gebruiksvriendelijke bediening
- laag energieverbruik

Combineer de ViperHoist met onze Lyftman LRSystemen
Lyftman LR-systemen van TAWI bestaan uit monorails,
enkelliggers in staal of aluminium, dubbele liggers, bochten,
kraanbaansystemen met lage inbouwhoogte en constructies met
vloerbevestiging.

Lyftman zwenkkranen zijn verkrijgbaar in vier basisversies,
geschikt voor bevestiging aan een muur of kolom, voor het heffen
van lasten tot 125 kg. De vier verkrijgbare versies zijn: standaard
zwenkkranen, zwenkkranen met lage inbouwhoogte en opgebokte
aluminium of stalen zwenkkranen.
De meeste modellen zijn beschikbaar met een aluminium rail voor
een lage weerstand en een soepele werking.

Empack Relatiedagen Hardenberg
Noteer alvast in uw agenda: woensdag 20 en donderdag 21
september 2017 in de Evenementenhal te Hardenberg:
Empack Relatiedagen Hardenberg, het event voor de
verpakkingsproffesional.

Veiligheidsinspectie en onderhoud
Om uw til- en hefsystemen in optimale conditie te houden
adviseren wij een jaarlijkse veiligheidsinspectie en onderhoud te
laten uitvoeren.
Met deze structurele inspectie kunt u onveilige situaties,
ongezonde werkomstandigheden en stilstand van uw machine
voorkomen.
Voor het inplannen van een afspraak of een offerte op
maat: marja@tawi.nl
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