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valBeveiliging

€62,00 €49,60

€29,00 €23,20€92,00 €73,60

€22,00 €17,60

Aanbieding

AanbiedingAanbieding

Aanbieding

art.nr: 211194

art.nr: 211208art.nr: 211202

art.nr: 211215

Deltaplus 3-punts harnas

Deltaplus Steigerhaak (2 st)Deltaplus AN102 valblok 2,5mtr

Deltaplus opbergtas voor harnas

Gepatenteerd systeem voor extra 
elasticiteit gepatenteerde, 
uitrekbare banden ‘Riplight 
System II® en’ 2 bevestigings-
punten (rug - borst). 4 gespen. 
Riemen: Polyester.

Set met 2 grote sluithaken met auto-
matische vergrendeling uit verzinkt 
staal. Grote opening 55 mm. 
Koppelingsoog. R > 20 kN. Staal.

• Blokkeersysteem met vertraging met 
 geïntegreerde shockabsorber.
• Banden met oprolveermechanisme die  
 constant onder spanning blijven, de 
 gebruiker bij zijn verplaatsingen volgen  
 en volledige bewegingsvrijheid geven.

Ook voor het realiseren van valbeveiliging 
systemen voor boven machines of andere 
toepassingen kunt u bij ons terecht.

We komen graag langs voor het bieden van 
een passende oplossing, zodat er veilig 
gewerkt kan worden.

valbeveiliging
systemen
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Kettingen
Schipper is specialist in kettingtechniek. Natuurlijk hebben we alle 
standaard kettingtypes op voorraad. Echter leveren we ook 
speciaalkettingen, op maat gemaakt naar de wens van onze klant.

Uiteraard hebben wij ook ruime voorraden met aan ketting 
gerelateerde producten. Denk hierbij aan kettingwielen, spanners, 
geleidingsprofielen, smeerwielen, etc.

specialist in
kettingtechniek
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 Elektrisch met de eenvoud 
van pneumatiek
Voor toepassingen waarbij de eenvoud van pneumatiek gewenst is, maar een 
elektrische aandrijving meer  exibiliteit biedt, is de Simpli ed Motion Series de 
perfecte oplossing. De geïntegreerde aandrijving van mechanische as, motor 
en besturing is geoptimaliseerd voor eenvoudige punt naar punt beweging. 

Simpli ed Motion Series in vier stappen

Voordelen t.o.v. pneumatiek:
• Stabiele snelheid, ook in het lage bereik
• Nauwkeurige positie-instelling
• Data voor preventief onderhoud



aanBieding!
De LED buis van Osram is de ideale vervanger van de conventionele TL-Buis. De Osram LED buis 
kan middels een enkelvoudige voeding direct op de netspanning aangesloten worden. Hiervoor 
is geen VSA meer nodig. Tevens kan de LED buis door de meegeleverde LED starter eenvoudig 
uitgewisseld worden met de TL buis in een conventioneel armatuur. Hiervoor is geen 
herbedrading noodzakelijk. 

osram SuBstituBes

Productvoordelen
• Buigen niet dankzij glastechnologie
• Energiebesparingen van maximaal 65% (vergeleken  
 met T8 fluorescentielamp op C-VSA)
• Zeer goede bestendigheid tegen schakelbelastingen
• Ook geschikt voor gebruik bij lage temperaturen

Toepassingsgebieden
• Algemene verlichting bij omgevingstemperaturen  
 van –20/+45 °C

Art. nr. Watt Lumen L (mm) K PF   
180814 16,2 1700 1200 4000 0,9  190˚
184575 16,2 1700 1200 6500 0,9  190˚
184576 19,1 1800 1500 3000 0,9  190˚
180463 19,1 2000 1500 4000 0,9  190˚
184577 19,1 2000 1500 6500 0,9  190˚

€6,95al vanaf
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