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Efficiënt en veilig werken
Met de juiste hulpmiddelen kan iedereen bijna alle soorten goederen tillen. Zo verzekert
u zich van verbeterde ergonomie en verhoogde efficiëntie op de werkvloer.

De nieuwe generatie Protema elektrische

Op de foto ziet u het type PRO180 met

hefwagens verzekeren u van een veilige

coregripper. Deze wordt gebruikt om

en efficiënte manier van het hendelen van

rollen horizontaal van een pallet op te

rollen in diverse industrieën. Meer

pakken, verticaal te draaien en dan op

precisie met Quickload, de hefwagen stopt

een as te schuiven.

op exact de juiste hoogte.

Graag nodigen wij u uit voor een bezoek aan onze
stand 03.B084 op de ESEF vakbeurs van dinsdag
20 t/m vrijdag 23 maart 2018 in de Jaarbeurs
Utrecht.

ESEF, vakbeurs voor de Nederlandse
maakindustrie.

Onze ViperHoist - frequentie gestuurde elektrische takel
- is ergonomisch en voorziet in het eenvoudig, veilig en
flexibel hendelen van allerlei soorten lasten.

Ideaal voor toepassingen waarbij op het ene
moment hoge snelheid vereist wordt en op andere
momenten gecontroleerd en met hoge precisie getild
moet worden.
De variabele hijssnelheid van de TAWI takels maakt het
eenvoudig om zelf te bepalen hoe snel u wilt tillen. Hier
ziet u hoe lange aluminium profielen met onze
ViperHoist getild worden.

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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