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POWERTEX
Alu skraldetalje PALH-S1

Lille, robust og kompakt letvægts skraldetalje type PALH-S1
Reduktion i egenvægt ca. 30% i forhold til en stål model

På trods af at denne talje er mindre end en knyttet hånd, har den alligevel et væld 
af fordele og styrker:  

∙ Udstyret med dobbelte bremsepaler
 ∙ Drejelige kroge i begge ender gør positionering let
     ∙ Kroge er designet til at åbne ved overbelastning
 ∙ Krogen har 3 kontrolpunkter smedet i siden for overbelastning
∙ Kroge er monteret med kraftige sikkerhedspaler i stål
∙ Udstyret med RFID chip for nem service

Alu taljen bliver leveret med en praktisk bære-/bæltetaske, så den er let at have 
med over det hele.

Kampagnetilbud: 

16.20PALHS10025015 WLL 250 kg/1,5 m til en pris á      745,- kr. 

16.20PALHS10050015 WLL 500 kg/1,5 m til en pris á     899,- kr.

16.20PALHS10075015 WLL 750 kg/1,5 m til en pris á  1.099,- kr.

Se hvor lille og handy denne talje er i videoen

Kampagnen gælder til og med 30.06.2021
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POWERTEX
Alu håndkædetalje PACB-S1

Lille, robust og kompakt letvægts kædetalje type PACB-S1
Reduktion i egenvægt ca. 30% i forhold til en stål model 

Denne lille håndkædetalje vejer kun ca. 50% af en lignende standard håndkæde-
talje, og den kan både bruges til løft og til træk:  

∙ Forseglede lejer på kædehjulet maksimerer effektivitet og service
∙ Tandhjulets overflade er behandlet mod slid og korrosion
∙ Udstyret med dobbelte bremsepaler
∙ Drejelige kroge i begge ender gør positionering let
∙ Kroge er designet til at åbne ved overbelastning i stedet for at bryde sammen
∙ Kroge er monteret med kraftige sikkerhedspaler i stål

Kampagnetilbud: 

16.10PACBS10025030 WLL 250 kg/3 m til en pris á           995,- kr. 

16.10PACBS10050030 WLL 500 kg/3 m til en pris á      1.085,- kr.

16.10PACBS10100030 WLL 1000 kg/3 m til en pris á     1.345,- kr.

Se hvor lille og handy denne talje er i videoen

Kampagnen gælder til og med 30.06.2021
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