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Op 28, 29 en 30 november 2017 staan wij op
Logistica
Logistica is de belangrijkste vakbeurs op het gebied van logistiek
en goederenstroombeheersing binnen de Benelux.
Graag nodigen wij u uit voor een bezoek aan onze stand 02.B024
op de Logistica in de Jaarbeurs Utrecht.
Zien wij u daar?

Tijdens Logistica tonen wij u graag onze nieuwe generatie
Protema elektrische hefwagens voor het ergonomisch tillen van
rollen, vaten, dozen, kratten en meer.
Bezoek onze stand 02.B024 voor een gratis demonstratie en
ervaar zelf hoe u lastige en zware goederen eenvoudig kunt tillen,
draaien, roteren, kantelen en verplaatsen.
Vanaf nu zal ook deze nieuwe generatie hefwagens wereldwijd
gaan bijdragen aan efficiënt en ergonomisch tillen.
Dat noemen wij smart lifting!

Klik hier om u te registreren

Live demo op Scala Logistica Store
Op Scala Logistica Store (hal 2) geven wij live demonstraties met ons VacuEasylift
vacuümhefsysteem.

Het Scala Logistica Store staat in het teken van de inslag van goederen in een
magazijn. Het proces is zo ingericht dat er in belangrijke mate gebruik wordt gemaakt
van gemechaniseerde toepassingen. Daarnaast zal in het Scala Logistica Store ook
inzichtelijk worden gemaakt op welke wijze retouren verwerkt kunnen worden en
weer een plek krijgen in het warehouse.

VacuEasylift ergonomische vacuümheffer
De VacuEasylift is een vacuümhefsysteem dat bijna elk product
moeiteloos kan tillen en welke handmatig tilwerk overbodig
maakt.
De uitermate soepele en snelle werking wordt bereikt doordat we
gebruik maken van één hendel voor het tillen, laten zakken en
loslaten van de last. Wij gebruiken hetzelfde vacuüm voor het
vasthouden en tillen.
De VacuEasylift is gebaseerd op een uniek concept en is
ontwikkeld tot een veelzijdig en ergonomisch systeem voor
eenvoudiger, veiliger en effectiever tillen.

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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