GREPPKLO

GRIP CLAW

Greppklon är ett banbrytande säkerhetsverktyg
för industrin och är framtagen för att underlätta
sugslangshantering och dragning. Den användarvänliga mekanismen gör det enkelt att klämma fast
slang eller rör utan att skada eller bryta slangen.

Our Grip claw is a ground breaking safety tool for
the industry. The easy to use mechanism enables
you to clamp onto hoses or pipes easily without
damaging or breaking the hose while allowing you
to safely grip, torque, and release single-handedly
through a natural fluid movement.

Genom ett enkelt handgrepp låses greppklon runt
sugslangen. Den kraftiga konstruktionen medger
tunga drag/lyft. Med ett enkelt tummtryck lossas
greppklon från slangen. Den innovativa designen ger
operatören möjlighet att på ett säkert och effektivt
sätt hantera slangar och rör i alla klimat.
Fördelar
• Banbrytande säkerhetsverktyg för industrin
• Lätt att använda
• Klämmer fast slangar eller rör utan att skada
eller bryta slangen
• Säkert grepp som ger bra vridmoment och är
enkelt att släppa med en hand
• Tillåter operatören att hantera slangar och rör i
alla klimat
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Through mud, cold, rain, or sleet, the Grip claw
innovative design allows operators to safely and
efficiently manipulate hoses and pipes in any climate
or location.
Benefits
• Ground breaking safety tool for today’s industry
• Easy to use mechanism
• Clamp onto hoses or pipes easily without
damaging or breaking the hose
• Safely grip, torque, and release single-handedly
• Allows workers to safely manipulate hoses and
pipes in any climate or location
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GREPPKLO / GRIP CLAW
6-14300UC
1 kg
3”
181 kg
-40°C – +65°C

Vikt
Weight

För slangdimension
For hose dimension

Lyftkapacitet
Lifting capacity

Arbetstemperatur
Temp. working area

