SENCO VLECHTDRAAD
SENCO VLECHTDRAAD
De SENCO Rebar Tying Tool gebruikt geëlectrogalvaniseerd
vlechtdraad met een diameter van 0,8 mm. Deze is
beschikbaar als:

SENCO
Rebar Tying Tool

• 08A20 = 20 coils / doos
• 08A40 = 40 coils / doos
• 08A50 = 50 coils / doos

Meer informatie op

SENCO.eu
Meer weten?
TYING CAPACITIES
Combinaties
Ø 10

Ø 13

Ø 16

Ø 19

Ø 10

Bezoek ons
op het web voor meer informatie
SENCO.eu

Ø 13
Ø 16
Ø 19

Combinaties
Ø 10x10

Combinaties
Ø 10x10

Ø 10x13

Ø 10

Ø 10x10

Ø 13

Ø 13x13

Ø 13x13

Ø 16

Vind ons
Gebruik onze lokale dealerzoeker om uw dichtstbijzijnde SENCO-dealer te vinden op SENCO.eu
Bekijk ons
Bekijk onze laatste productvideos op YouTube bij
Kyocera Senco EMEA
Volg ons
Op Facebook voor het laatste SENCO-niews
SENCO EMEA

MAKING HARD WORK EASIER

MAKING HARD WORK EASIER

Verhoog uw efficiëntie!

SENCO REBAR TYING TOOL

Betrouwbaar, snel en efficiënt

Ontdek de
SENCO Rebar
Tying Tool
De SENCO Rebar Tying Tool verhoogt uw
efficiëntie aanzienlijk in vergelijking met
handmatig vlechten.
Het geoptimaliseerde ontwerp van de vlechtmachine
garandeert een gemakkelijke toegang tot het kruispunt dat
moet worden vastgebonden. De borstelloze motoren zorgen
voor sneller en efficiënter vlechten: slechts 0,6 tot 0,8 seconden per binding.
Borstelloze motor
De vlechtmachine is uitgerust met borstelloze motoren die
zorgen voor een hoger rendement en een langere levensduur.
Dit verhoogt het aantal bindingen per batterij met 35% ten
opzichte van een gewone motor.

TOEPASSINGEN
- Het bevestigen van vloerverwarmingsslangen

- Het samenbinden van wapening
- Het bevestigen van buizen aan wapeningsstaal

- Het bevestigen van PVC-buizen aan betonstaal

Minder gezondheidsproblemen
Handmatig vastbinden van de wapening kan leiden tot blessures
(Carpal Tunnel Syndrome). Met de Rebar Tying Tool wordt dit
voorkomen, want het enige wat u hoeft te doen is de trekker over
te halen - de machine doet de rest.
Strak en gelijkmatig vlechten

om zonder onderbrekingen te kunnen werken

LCD-scherm

voor aanpassing van
de spanning

Borstelloze
motoren

voor sneller
en efficiënter vlechten

Geoptimaliseerd ontwerp

om makkelijk bij het item te kunnen.

KENMERKEN EN VOORDELEN
- Borstelloze motoren
- Afgesloten aandrijving
- Langer en smaller handvat voor betere ergonomie
- 18V 4Ah Li-ion batterij
- Sneller en strakker vlechten
- Het geoptimaliseerde en robuuste ontwerp zorgt voor
een gemakkelijke toegang tot de te vlechten toepassing
- Lange levensduur
- Ca. 4000–5000 vlechten per laadbeurt
- Geleverd met twee Li-ion accu’s, lader en twee spoelen
draad in een robuuste kunststof koffer.

Lang en smal handvat
voor een betere ergonomie

18V 4Ah Li-ion batterij
voor een lange bedrijfstijd

Hoe werkt het?
Plaats de SENCO Rebar tying tool op een kruising van
twee wapeningsstaven. Bij het overhalen van de trekker
voert het gereedschap automatisch de benodigde
hoeveelheid draad rond de wapeningsstaven, vlecht het
en snijdt het af. Dit gebeurt op hoge snelheid en wikkelt
de draad stevig om de wapening. De SENCO Rebar Tying
Tools zijn veruit de beste manier om ervoor te zorgen dat
uw gewapende beton een stevig gaasrooster heeft.
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