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Maakt tillen makkelijk
De til oplossingen van TAWI zijn ontworpen om de manuele handeling van goederen in
iedere industrie te optimaliseren. Altijd met het oog op gebruiksvriendelijkheid en
ergonomie. TAWI maakt tillen makkelijk.

Grote platen, kleine inspanning. Iedereen kan tillen.

Met TAWI vacuümhefsystemen tilt u

LG Collection, producent van

nagenoeg alle soorten goederen.

panelen van diverse materialen heeft

Het vacuümhefsysteem geeft iedereen

veel baat bij deze flexibiliteit binnen

binnen uw bedrijf de mogelijkheid om

het werkproces.

probleemloos producten tot 270 kg te

Het vermindert onnodige

tillen. Zo verhoogt u de efficiency en

onderbrekingen en verzekert hen van

flexibiliteit binnen uw werkproces.

constante hoge productiviteit.

TAWI oplossing bij de firma LG Collection

Het verhogen van efficiency, veiligheid en ergonomie.
TAWI hefsystemen dragen al jaren bij aan het ergonomisch tillen van goederen.
Wij begrijpen de wensen van onze klanten en ontwerpen producten om eventuele
problemen snel, eenvoudig en veilig op te lossen.
TAWI vindt altijd een passende oplossing voor u!

Met onze hefsystemen kan iedereen met minimale inspanning gewichten tot 270
kg tillen. Dit zorgt voor:
- flexibele inzetbaarheid operators

- verbeterde arbeidsomstandigheden
- verhoging van de efficiency

Wilt u weten wat onze oplossingen voor uw bedrijf kunnen betekenen?
Neem vandaag nog contact met ons op, wij informeren u graag over de
mogelijkheden.

Nieuwe brochure VacuEasylift vacuümhefsysteem

Rug-vriendelijke producten

TAWI vacuümhefsystemen en takels zijn door het AGR
erkend met het AGR certificaat en worden aanbevolen
i.v.m. het vervaardigen van rug-vriendelijke producten.
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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