AUTOMATISCHE VLOERENREI

Airone

Unieke samenwerking tussen 2 familiebedrijven.
Omtzigt Bouwmaterialen BV de specialist voor levering
van afbouwmaterialen in Nederland is altijd op zoek
naar innovatieve oplossing voor de problemen waar
klanten tegen aan lopen. In de zoektocht naar een werkbare en betaalbare oplossing voor het probleem van de

■

cement dekvloerenlegger is samenwerking aangegaan
met het Italiaanse D’Alessandro group. Dit familiebedrijf
richt zich op productie van arbeidsvriendelijke middelen

■

voor het verwerken van beton en species. De door hun
ontwikkelde Airone is een voorbeeld van een doeltreffende machine die een oplossing biedt voor het verlichten

Toegelaten door de
Nederlandse arbeidsinspectie.
Arbeidsvriendelijk systeem
om ook in de toekomst
cementdekvloeren
te blijven maken.

van de zware handarbeid van de dekvloerenlegger. In
de toekomst zullen meer nieuwe producten volgen, die

■

Eenvoudig mee te nemen.

■

Makkelijk te monteren.

■

Economisch in gebruik.

door Omtzigt Bouwmaterialen op de Nederlandse markt
worden geïntroduceerd.

■

Voor meer informatie en levering:

Omtzigt Bouwmaterialen BV
Maessloot 5A
Postbus 53
2230 AB RIJNSBURG
Tel.: +31 (0)71 5410246
Fax: +31 (0)71 5413867
verkoop@omtzigt-bouwmaterialen.nl
www.omtzigt-bouwmaterialen.nl

Veilige machine met
CE verklaring.
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AUTOMATISCHE VLOERENREI

Airone
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Arbeidsvriendelijk systeem om ook in de toekomst
traditionele cementdekvloeren te blijven maken.
Rechtopstaand achter machine legt u alle dekvloeren vlak.
Nadat de hoogtes en banden gezet zijn de specie uitvlakken
en over de gestelde banen mechanisch afreien
Eenvoudig mee
te nemen.

met de ‘Airone’ in de gewenste breedte van

AIRONE

200, 150 of 100 cm.

100

Arbeidsvriendelijk
door een laag gewicht
van max 20 kg.

AIRONE

Dit betekent dat 1 man de machine

150

kan tillen en verplaatsen binnen de geldende arboregels.
Makkelijk te
monteren.

De ‘Airone’ is toegelaten door de Nederlandse arbeidsinspectie.
Eenvoudig mee te nemen naar iedere bouwlocatie en werkplek.

AIRONE

200

TOEGELAT
EN
DE NEDER DOOR
LA
ARBEIDSIN NDSE
SPECTIE

Doordat de machine uit twee delen bestaat is de afmeting zeer compact
en past daardoor in elke stationcar, bestelwagen en zelfs in de
gereedschapskist van de vrachtauto. Eenmaal op de werkplek klik
je de machine eenvoudig in elkaar en is hij gereed voor gebruik.

Uitstekende kwaliteit van de vloer.
Door de opgebouwde triller wordt de vloer extra verdicht tijdens het afreien.
Dit zorgt voor hogere drukvastheid en hogere buigtreksterkte van de gelegde dekvloer

Economisch
in gebruik.

t.o.v. vloeren gelegd middels andere verwerkingsmethodes.
Prima prijs-kwaliteitverhouding
Technische specificaties

Door de relatief lage aanschafprijs en de te verwachten lage
onderhoudskosten is de machine economisch in gebruik.

Gewicht: (max) 20 kg.
Afmeting (L x H x B): 85 x 130 x 200/150/100 cm.
Voeding: 220 volt
Trilfrequentie: (max) 3.000/min.

Veilige machine met CE verklaring
1 x per jaar is keuring noodzakelijk.

