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Nieuwe generatie Protema hefwagens

Hierbij lanceren wij onze nieuwe serie elektrische hefwagens voor het ergonomisch
tillen van rollen, vaten, dozen, kratten en meer.

Onze hefwagens dragen al jaren bij aan een efficiënte, ergonomische en veilige
werkomgeving in diverse industrieën, van de voedingsmiddelenindustrie tot de autoindustrie. Dankzij de modulaire constructie kan de hefwagen ingezet worden in de meest
uitlopende situaties en gewichten tillen tot 250 kg.

Vanaf nu zal ook onze nieuwe generatie hefwagens wereldwijd gaan bijdragen aan het
efficiënt en ergonomisch tillen. Dat noemen wij smart lifting!

Klik hier voor de nieuwe Protema brochure

Grote selectie hulpstukken
- Rollen
- Vaten
- Kratten
- Dozen
En nog veel meer!

Variabele lengtes van de mast

Gebruiksvriendelijke bediening

SmartPack battery pack

- Noodstop

- Lange levensduur

- Geïntegreerde bedieningsknoppen

- Uitneembaar dus eenvoudig accu's

voor de hulpstukken

verwisselen

- Service indicator

- Geen kabels

- Battery status display

- Battery status display

Het tillen van zware rollen met de nieuwe Protema
Protema elektrische hefwagens kunnen goederen eenvoudig
vanuit een verticale en horizontale positie tillen, draaien, roteren,
kantelen en verplaatsen.
Het tillen van lastige en zware goederen zoals deze grote rollen is
eenvoudig met de Protema hefwagen.

De hefwagen vermindert overbelasting van ruggen, knieën en
schouders en creëert tegelijkertijd een veiligere en doeltreffende
manier voor het hendelen van deze rollen.
Klik op de foto's voor meer informatie.

Protema's: veilig en betrouwbaar
- Uitgevoerd met SafeDrive; een veiligheidsmechanisme dat
ervoor zorgt dat, mocht u tijdens het laten zakken van de last een
object raken, de handeling direct stopt.
- De tilhulp is voorzien van een betrouwbare rem.
- Alle modellen beschikken over beveiliging tegen overbelading.

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

TAWI B.V.
P.O. Box 6092 - 5700 AB Helmond
Houtse Parallelweg 34-35 - 5706 AB Helmond
+31 492 - 52 37 05

Website

LinkedIn

Copyright © 2017 TAWI BV, All rights reserved.

YouTube Facebook

U ontvangt deze e-mail omdat u klant bent van TAWI BV
unsubscribe from this list

update subscription preferences

