OMNI CUBEDTM AANBOD
PREMIUM MATERIAAL HANDLING TOOLS

SINK HOLE SAVERTM
1 breuk voorkomen betaalt dit systeem terug!
Bevestig na productie voor transport en
installatie. Het ideale systeem om uitsparingen
voor gootstenen en fragiele materialen te
beschermen.
De Sink Hole Saver manualTM en Sink Hole Saver
autoTM (met 12V Li-ion herlaadbare batterij)
zorgt voor stabiliteit van bovenaf.
De Sink Hole Saver edgeTM zorgt voor stabiliteit
aan de randen. De mechanische klemmen
hebben bevestigingen tussen 18mm en 53mm.
De 3 modellen bestaan in 3 lengtes:
122 cm, 182 cm en 243 cm. De Sink Hole Saver
slider TM heeft een verstelbare lengte van 130 tot
228 cm.

SINK HOLE SAVERTM Accessories

De Vertical Lifting Handle kit maakt het
kinderspel om platen verticaal tegen de muur te
installeren.

Pro-Cart AT1 en AT2
Heavy Duty alle terrein kar

Transporteer eenvoudig en veilig zware
stenen platen op deze kar, ontwikkeld
om over elk terrein te gaan.
Door hoge ophanging rust de kar
gemakkelijk op trappen. Zeer lichte en
robuuste uitvoering (23 kg AT1 en 29 kg
AT2) en hoge capaciteit (340 kg AT1 en
450 kg AT2).
De banden zijn vlekvrij, schokabsorberend en flat-free. De AT2 laat je toe om de wielbasis aan te passen. Ideaal om op
trappen te liften.

De Folding Kit laat je toe
de Pro-Cart AT1 op te
vouwen voor eenvoudiger
transport.

Het Multi Top Accessoire met
ondersteunende armen
zorgt ervoor dat je meerdere
bladen mee kan nemen
tegelijkertijd met je AT1. Op die
manier spaar je onnodige trips uit.

PRO DOLLYTM
Super Heavy Duty kar

HD1

HD2

Kar met klemmen voor transporteren en heffen over ruw terrein en trappen. Ultra-laag profiel voor
een maximale flexibiliteit qua hoogte. Extreem stevig en eenvoudig te manoeuvreren.
Banden ontwikkeld voor zwaar terrein, flat-free en geven geen sporen af.
HD2 heeft een handgreep om gemakkelijk de kar te dragen.

MEGA-JAWTM
Super snelle draagklemmen

Een echte “houvast” voor je stenen. Veilige
oplossing om snel te heffen dmv een klem die zich
opspant door de zwaartekracht.
Duurzaam rubber die geen sporen achterlaten.
Geleverd per paar, die samen een capaciteit
hebben van 225 kg, en van 6 mm tot 61 mm
kunnen heffen.

PRO LIFT AUTOMATIC
Super Duty hef- en transportkar
Reduceer het aantal arbeidsongevallen en fysieke belasting van het personeel.
Breng plaatmateriaal elektrisch (28V herlaadbare lithium-ion batterij) omhoog en omlaag, en
transporteer van atelier naar klant.
Verhoog de efficiëntie van uw plaatsing, en bereik meer met een kleiner team.
De afstandsbediening laat de plaatsers toe een veilige afstand te behouden van de plaat.
Ontwikkeld voor maximale stabiliteit en manoeuvreerbaarheid (toestel weegt slechts 34 kg).
Hef uw steen van maximaal 450 kg tot 1.1 m boven de grond. Klemopening van max. 115 mm.

AQUA-JAWTM
All-weather hoge capaciteit draagklemmen.

Ontwikkeld om niet van een steen af te glijden, zelfs als
hij vochtig is. Blijft ook stevig hangen als je op trappen
gaat. Blijven ook hangen als je de klemmen loslaat.
Hoogste draagcapaciteit op de markt met 360 kg per
paar. Opening klemmen tussen 4 mm en 108 mm.
Optioneel bestaat er een handle kit om met 4 personen
te kunnen heffen.

MITER-ITTM
Verstekverlijmingen worden eenvoudig.

Verstekken verlijmen met de afgewerkte zijde
naar boven (!). Dit houdt de naad in zicht.
Doordat je op deze manier verlijmt moet je de
stukken niet meer omdraaien na verlijming!
Spaar dus je rug en voorkom
materiaalbreuken.
Je kan alleen de verlijmingen doen, zonder
helper.
Werkt op verlijmingen van 3,8 cm tot 15,2 cm.

90° STEALTH SEAMERTM Automatisch en Manueel
90° verlijming oplossing
Creëer consistent ideale verlijmingen onder de perfecte hoek.
Vacuüm nappen laten nooit vlekken na en zorgen voor een perfect
zuigeffect, ook op oppervlakken met textuur en “leather-effect”.
Zorg voor de perfecte hoek en precieze naden door de fine-tune
levellers en rollertjes.
Bekijk de vacuümdruk in een oogopslag, en voeg druk toe tijdens
bevestiging indien nodig.

Automatisch systeem met paar 90° STEALTH SEAMER en 2
Anchor Cup attachments, 8 cup covers, een vacuüm pomp, een
adapter, AA batterij houder, batterij lader en een opslagdoos.

STEALTH SEAMERTM Automatisch en Manueel
“Naadloze” verlijming oplossing

Laat toe quasi naadloze verlijming te maken van
twee horizontale platen, door een eenvoudig
systeem van aanspannen en levelling.
Vacuüm potten laten nooit krassen of sporen na.
Bekijk de vacuümdruk in een oogopslag, en voeg
druk toe tijdens bevestiging.

Automatisch systeem met 2 Stealth Seamers, 4 cup covers,
vacuum pomp, een vacuüm pomp, een adapter, AA batterij
houder, batterij lader, een opslagdoos en 4 manuele pompjes.

