Slangetrommel

Vi har gleden av å presentere den nye generasjonen slangetrommel i fra
Produsenten Cejn.
Disse har vi lagerført hos oss for hurtig levering med forbehold om beholdning
igjen på lager. Ellers leverings tid ca. 3 uker.

Disse slange tromlene har flere revolusjonerende nye funksjoner kontra
konvensjonelle tromler:
• Eget gir system for jevn innrulling av slange hver gang, samt kontrollert
hastighet for å unngå skader.
• Høy gjennomstrømming i slange og ingen innsnevring pga. egen utviklet
myk stopp ball for økt sikkerhet & redusert risiko for skader på produkt
etc.
• Egen utviklet enkel måte å justere innrullings kraft på slange.
• Parkerings lås inntil vegg når den ikke er i bruk.
• Enkel å installere/demontere i fra vegg feste uten verktøy.
• Ferdig med skrudde gjenge stusser på tilførsel & arbeidslange.
• Kan installeres både i fra tak & vegg.
• Ved evt. skade på slange. Kan slangen enkelt og hurtig skiftes ut uten å
demontere trommel i fra vegg eller åpne den. Trekk ut slange- fjern side
deksel-betjene hurtigkobling inne i trommel. Så er slangen ute av
trommel.
Dette gjør at slangetrommelen lever videre i mange år etter at slangen er
utslitt eller blir skadet og er derfor en lønnsom investering!
Slange dimensjon er 8 x 12 mm x 10 meter: 19 9112022
Slangetrommelen selges kr 2978,- pr stk. eksl. mva. og frakt.
For ytterligere teknisk data se link til brosjyre i fra Cejn:
www.cejn.com/globalassets/documents/brochures/safety-reels--closedteaser/safety-reel-closed-teaser-se-cejn.pdf
Eller animasjons filmer: www.cejn.com/newsroom/movies

Noen motivasjons faktorer for å skifte ut eksisterende eller installere ny
Slange trommel:
• Lekkasjer dårlig funksjonalitet etc.
• Funksjonell slangetrommel gir økt trivsel og er et HMS tiltak.
Slanger på gulv vanskeligjør rengjøring, generer snuble fare og reduserer
levetiden På slange og kan bli overkjørt av gaffeltruck etc.

Vi skaffer også andre størrelser på forespørsel.
Ellers alt innen pneumatikk!
Sjekk gjerne ut vår søkbare lager side på pneumatikk hos vår hjemmeside
hvor vi har flere tusen komponenter lagerført:
www.automasjons-service.no
Trenger dere hjelp til installasjon har vi service bil med ca. 20 pneumatikk
kofferter og slanger for optimalt resultat.
Vi treffes på tlf: 917 63 698 eller
e-post: firmapost@automasjons-service.no

