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Een belangrijke voorwaarde voor winstgevend schadeherstel is snel werken met 

behoud van topkwaliteit. Productvernieuwing helpt om dit doel te verwezenlijken. 

AMT vroeg de leveranciers in de schadeherstelsector naar hun laatste noviteiten. 

Die blijken er volop te zijn. Schadeherstelbedrijven die hun rendement willen verho-

gen, doen er verstandig aan te winkelen in deze showroom vol innovaties.

Nieuwe producten, gereedschappen en equipment

Innovaties voor
het schadevak

Schadeherstel

Auke Cupédo / Peter Fokker

Slimme schadebrugSnap-on: veelzijdig 
in  diagnose stellen
Natuurlijk kent u Snap-on van de
bekende Solus en Modis diagnose-
testers. Geen schadebedrijf kan
zonder tester, want deze is tegen-
woordig zelfs al nodig voor het in-
leren van een nieuwe buitenspiegel!
Maar het diagnosespecialisme van
Snap-on houdt niet op bij elektro-
nica. Zo helpt men het schadeher-
stelbedrijf ook aan de BK6000
videoscope. Deze brengt alle voor
het oog verborgen zaken in beeld.
De ultradunne, buigzame probe
met camera en verlichting, komt
werkelijk overal. Het opgenomen
beeld is zichtbaar op een 3,5 inch
kleurenscherm en kan als foto of
video opgeslagen worden. Er is een

speciale probe leverbaar die blauw
licht of UV uitstraalt voor het op-
sporen van lekkages. Bijvoorbeeld
een aircolekkage onder het dash-
board!
Over lekkages gesproken: water- of
luchtlekkages zijn eenvoudig op te
sporen met de Snap-on EELD100
rookmachine. Het apparaat heeft
de goedkeuring van diverse autofa-
brikanten en vernevelt een speci-
ale vloeistof, die veilig is voor de
auto en de mens. De rookmachine
is een praktisch instrument om
lekkages bij verlichting (condens),
deurrubbers, open daken etc. te
ontdekken. �

Snap-on Tools

www.snapon.com/nl

De nieuwe HLS 1600 Duo-11 van
Herkules is een zeer doordachte
luchtbediende hefbrug voor het
schadeherstelbedrijf. De drievou-
dige luchtbalg heft voertuigen tot
3000 kg naar een comfortabele
werkhoogte van maximaal 160 cm.
Naar keuze kan men de schade-
auto wielvrij met de hefarmen on-
dersteunen, of wielondersteund
met de geïntegreerde rijbanen.
Onder de rijbanen zijn uitschuif-
bare plateaus aangebracht die als

aflegplek voor gereedschap kun-
nen dienen. Bij het wielvrij heffen
staan de rijbanen met poten gefix-
eerd op de vloer, en bewijzen dienst
als stabiele werkplek. De rijbanen
hebben een lengte van 4,46 meter.
Bij Herkules-leverancier Stokvis
Equipment kunt u ook terecht
voor de Blackhawk meet- en richt-
systemen, Stertil-Koni hefbruggen
en Waeco aircomachines. �

Stokvis Equipment

www.stokvis-equipment.nl
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Meer weten over schadeherstel?
Zoekt u aanbieders van autolakken, non-paint producten, gereed-
schappen of schadeherstelapparatuur? Ga naar www.AMT.nl/scha-
deherstel, waar we u in contact brengen met alle leveranciers. Ook
treft u er reportages aan van moderne schadebedrijven, artikelen
over schadeherstelequipment en reparatietechnieken, product-
nieuws en nog veel meer.

�

Josam krijgt
alles recht

Snel velgen spuiten
Het spuiten van autovelgen is een
tijdrovende bezigheid. Dat komt
vooral door de benodigde voorbe-
werking. Het netjes afplakken van
de band, om spuitnevel op het
bandrubber te voorkomen, is na-
melijk een secuur en vervelend
klusje. Horn & Bauer heeft er iets
op gevonden: Wondermask WPS,
een afkorting van Wheel Paint Sys-
tem.
Het betreft een verfhechtende mas-
keerfolie met een afmeting van 1,3
x 1,3 meter. In het midden zit een
gat voor de velg. Wondermask WPS
is geschikt voor alle velgen tot 20
inch. Dankzij de enorme elastici-
teit sluit de folie perfect rond de
velg. In vergelijking tot afplakken

met papier en tape bespaart het
enorm veel tijd en materiaal.
Amtech, importeur van Horn &
Bauer, levert Wondermask WPS op
rollen van 80 stuks in handige
Spenderbox. �

Amtech Supplies

www.amtech.nl

Lebon & Gimbrair voert het beken-
de Josam-programma, voor richten
en uitlijnen. Nieuw is Josam I-Press,
een f lexibel richtsysteem voor zo-
wel lichte als zware richtklussen
aan bedrijfsvoertuigen. Het is ui-
termate geschikt voor bestaande
werkplaatsen, omdat er geen bouw-
kundige aanpassingen nodig zijn.
Het bestaat uit drie richt-units. Ze
worden bevestigd aan
een centrale ligger,
die aan de vloer ver-
ankerd wordt.
Nog een noviteit van
Josam zijn twee nieu-
we inductieverwar-
mers. De JH1300 be-
stond al, en is vooral
bedoeld voor het
zware werk. Voor de personenau-
towerkplaats is er nu de JH400.
Ook is er een tussenmodel geïntro-
duceerd, de JH800. Deze is bijvoor-
beeld geschikt voor het richten
van lichtere bedrijfswagenchassis
en opleggerassen. Het ontbreken
van een open vlam en de gecontro-
leerde, plaatselijke verwarming is
veilig en effectief.
Lebon & Gimbrair is ook importeur
van Car-O-Liner. Nieuw is de Quick
42, een compacte richtbank uitge-
rust met slimme functies. Zo zijn
de rijbanen in breedte verstelbaar
en is de bank voorzien van een
geïntegreerd hydraulisch systeem
dat een extra hydrauliekpomp
voor de richtcilinders overbodig
maakt. De Quick 42 weet raad met
serieuze klappers, maar is ook een
productieve richtbank voor cosme-
tische schades. De oprijbank be-

schikt over een geïntegreerde lift
die tot 148 cm hoogte heft. �

Lebon & Gimbrair

www.lebon.nl

Innovatief infrarood
 drogen
Bij efficiënt en snel schadeherstel
wordt vaak maar heel plaatselijk
gespoten. Dan is het wel zonde om
de hele auto in een droogcabine op
te warmen, en veel economischer
om plaatselijk te drogen met infra-
roodlicht. Dat werkt snel en is toe-
pasbaar voor alle laksystemen.
L-Tec Benelux biedt hiervoor inte-
ressante oplossingen, als importeur
van IRT en Revo IR-drogers.
IRT maakt mobiele drogers die met
één of twee IR-cassettes uitgerust
kunnen worden. Die cassettes han-
gen aan een verstelbare en verrijd-
bare draagarm. Zo zijn de IRT 400-
apparaten optimaal f lexibel inzet-
baar. De elektronisch gestuurde
IRT 400-drogers, met vaste of zelf

instelbare programma’s, hebben
een functie voor pulserende ener-
gieafgifte. Daarmee wordt optima-
le droging bij minimaal energie-
verbruik bereikt.
Revo 180 is een uniek IR-droogsys-
teem voor installatie in een cabine.
Hierbij lopen de droogstralers langs
een verstelbare rail, waaraan de
stralers 180º kunnen draaien. Ook
hier werkt de droging volledig
computergestuurd. Met deze dro-
ger kunnen ook grote oppervlak-
ken, zoals de hele zijkant van een
auto snel en energiezuinig ge-
droogd worden. �

L-Tec Benelux

www.ltecbenelux.nl
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Blowtherm: innovatief in spuitcabines
en  voorbewerking
Overlander heeft het afgelopen jaar
zwaar ingezet op de schadeherstel-
branche. De equipmentleverancier
voert de Herkules pneumatische

hefbruggen voor gebruik in de
spuitcabine en voorbewerking, le-
vert infrarood droogsystemen van
de Italiaanse fabrikant Infrarr, en
verfspuitreinigers voor waterge-
dragen en oplosmiddelhoudende
lakken van DGS. Een primeur is de
vertegenwoordiging van het Itali-
aanse Blowtherm. Deze fabrikant
onderscheidt zich met een hoog-
waardig programma spuit/droogca-
bines en voorbewerkingsruimtes.
Voor de voorbewerking kan Blow-
therm prachtige systemen leveren
die zelfs zonder bouwkundige voor-

zieningen in staat zijn de lucht af
te zuigen en gereinigd te recircule-
ren. Met elektrische rolgordijnen
zijn de afzonderlijke werkplekken
van elkaar te scheiden.
Een unieke vinding van Blowtherm
is het Smart Cure-systeem, een ca-
bine-managementsysteem met spe-
ciaal softwareprogramma en direct
gekoppelde turboventilatoren. Het
stemt de luchthoeveelheid auto-
matisch op de spuitbewerking aan.
Het spaart veel energie en geeft een
optimaal eindresultaat.
Ook bijzonder is de pneumatische

cabine-oprit van Blowtherm, die
plaatsbesparend in de cabine is on-
dergebracht, en het Hyperventila-
tie-systeem voor het snel drogen
van watergedragen lakken zonder
kans op stofproblemen. Kortom:
een kennismaking waard! �

Overlander

www.overlander.nl

watergedragen lakken, het laat
geen lijmresten na bij verwijdering.
Er zijn vier breedtes leverbaar. Van
hetzelfde merk is een dispenser
voor wegwerphandschoenen, uit-
gevoerd in onbreekbare gerecycle-

de kunststof.
Dan heeft EMM nog twee
nieuwe Hamach pneuma-

tische schuurmachines. De
excenterschuurmachine EHP
300 VD werkt vooral goed
voor grote oppervlakken.
Handig is de digitale lucht-
drukaflezing en automatische
stop. De stille planetaire
schuurmachine PHP 165 VD
dient speciaal voor de voorbe-
werking bij schadeherstel, hij

is voorzien van een snelheids-
regelaar. �

EMM International

www.emm-automotive.com

Spies Hecker weet weg
met modekleuren
In toenemende mate krijgen nieu-
we automodellen een persoonlijk
tintje door effectlak, die afhanke-
lijk van de belichting in kleur lijkt
te verschieten. Vooral op zwart en
wit wordt dit toegepast, om deze
modekleuren nóg modieuzer te
tinten. Bij schade moeten de effec-
ten van speciale pigmenten op de
reparatieplaats behouden blijven.
Daarvoor heeft Spies Hecker zes
ChromaFlair-mengkleuren.
Op deze basis zijn meer dan dertig
originele lakkleuren met effect te
formuleren. De nieuwe waterge-
dragen mengkleuren zijn gemakke-
lijk in het gebruik, en je bent voor
de meeste modekleuren gedekt.
Alleen bedenkt de auto-industrie
steeds weer nieuwe trends, zoals

nu Ford met aangekleurde blanke
lak op de succesvolle Fiesta in ‘Hot
Magenta’-rood. De fabrikant spuit
met Spies Hecker, die nu ook de
schadehersteller de benodigde
mengkleur kan bieden om de
blanke laklaag aan te kleuren.
Nog een lastige opgaaf zijn mat-
zwarte delen, waar het moeilijk is
bij deelreparaties en poetsen de
juiste matglans te krijgen. Om dit
makkelijker te maken heeft Spies
Hecker de Special HS Matt Kompo-
nent MA110 ontwikkeld. Zo heeft
importeur Metalak de oplossingen
voor vele lastige kleuropgaven in
huis. �

Metalak

www.metalak.nl

Bijna twee jaar is importeur EMM
nu op de markt met het gereed-
schapmerk Ronin, speciaal voor de
autoschadehersteller. Deze gereed-
schappen met levenslange garantie
en stoer ontwerp worden hoog ge-
waardeerd, en het gamma groeit.
Recente introducties zijn die van
een set uitdeukgereedschappen en
interieurverwijderinggereedschap-
pen.
Handig van het merk Colad is de
Aqua Dynamic-maskeertape. Speci-
aal ontwikkeld voor gebruik met

Topgereedschap 
van EMM International
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Focwa geeft inzicht 
in  reparatietrends
De toepassing van nieuwe materia-
len, verbindingstechnieken en car-
rosserieconstructies komen in een
stroomversnelling. Voor het scha-
deherstel heeft dit grote gevolgen,
kijk maar eens op de VOC-pagina’s
in dit nummer waar de nieuwe re-
paratietechniek van BMW wordt
beschreven (pagina 46-47).
Gelukkig voelen schadebedrijven
zich gesteund door een krachtige
branche-organisatie die deze ont-
wikkelingen op de voet volgt en
vertaalt naar de schadepraktijk. 
In publicaties en workshops geeft
Focwa uitleg over nieuwe repara-
tietechnieken. Een bundeling van
deze informatie vindt u in het on-

line schadethema
www.AMT.nl/schadeherstel. Met
dank aan de Focwa. �

Focwa

www.focwa.nl

Gereedschappenspecialist Harrems
Tools is ook ingewijd in de schade-
herstelwerkplaats. Het assortiment
bevat tal van handige tools voor
productief schadeherstel. Een greep
uit de laatste noviteiten:
�Compac CRK10 hydraulische 10-
tons reparatiekit (€ 525,-), voor op-
heffen, spreiden en duwen. De ver-
rijdbare koffer bevat diverse adap-
ters voor multifunctionele inzet.
� Laser aluminium repairkit, Z-
4707 (€ 41,95). Daarmee maakt u
afgebroken delen weer nieuw. Op

www.toolspecial.com kunt u er
een video van bekijken.
� Inklapbare werkschraag met 
foambescherming, AT5110310 
(€ 44,95). Reuze handig om auto-
ruiten en plaatdelen op te leggen
tijdens een reparatie.
� Pneumatische raamuitsnijder in
koffer, EG530BC (€ 169,-), compleet
met twee messen.
�Raamsnijdraad, 21410-G (€41,95).
De set bevat twee trekhandgrepen
en een 20 meter lange rol met vier-
kant snijdraad.
�Gojak transportsysteem (€217,50)
om schade-auto’s eenvoudig met
één persoon te verplaatsen. Ook
een ideale ruimtewinner.
Verder kunt u bij Harrems natuur-
lijk terecht voor handgereedschap-
pen in alle soorten en maten, schra-
pers, moerverwijderaars, blind-
klinknagels en -moeren en nog veel
meer. �

Harrems Tools

www.toolspecial.com

Ratio-scan II bepaalt snel
de juiste lakkleur
Schadeherstel van hoge kwaliteit
kan natuurlijk alleen met precies
de juiste lakkleur. Om die razend-
snel te kunnen bepalen en aanma-
ken introduceert Glasurit de Ratio-
scan II-spectrofotometer. Dit draag-
bare apparaat werkt samen met
het Color Profi System van Glasu-
rit. Voor snelle doorgangstijden
biedt deze combinatie groot voor-
deel.
De Ratio-scan II meet uit verschil-
lende hoeken de lakkleur, en ver-
gelijkt die met een database van
ruim 150.000 verschillende kleur-
formules. Daaruit komt een advies
dat verwijst naar de voorgespoten
stalen van het Color Profi System.

Deze staal kan meteen naast de
auto gehouden worden om de
kleur te controleren, er hoeft niet
zelf een proefstaal van de gevon-
den kleur gespoten te worden. Zo
is snel de juiste kleur gevonden,
en kan deze gemengd worden om
direct aan de slag te gaan. �

Glasurit

www.glasurit.com

Schadegereedschap 
in elke soort bij Harrems

Autec brengt auto op
hoogte en wielen in gelid

gedrukt worden als bewijs. Het uit-
lijnapparaat bezit tal van handige
snufjes, zoals een spoiler-compen-
satieprogramma en een grote meet-
hoek die elektronische draaiplaten
overbodig maakt. Autec-VLT komt
u dit uitlijnvernuft graag demon-
streren. �

Autec-VLT

www.autec.nl

Wie over hefbruggen praat, denkt
aan Autec. De bruggenspecialist
kan het schadebedrijf aan speciale
hefsystemen helpen. Erg praktisch
is de AC2503C wielvrije carrosse-
rie-schaarhefbrug. Hij beschikt
over vier armen met opnamerub-
bers en heft tot 105 cm. De auto is
rondom optimaal toegankelijk. Er
is ook een uitvoering, AC2503CRV,
met wielopnameframe. Deze is
zeer geschikt voor de spuitvoorbe-
reiding. Beide typen hebben een
geringe overrijhoogte van 11 cm.
Erg belangrijk bij onderstelschade,
maar ook als eindcontrole na scha-
deherstel, is een moderne uitlijn-
computer. Autec-VLT presenteert
de Giuliano GAC-IWA8, die voor-
zien is van vier meetkoppen en
acht ccd-infraroodcamera’s. Ze
communiceren radiografisch met
de computer. Met de drieppunts
snelopspanklemmen is uitslinge-
ren niet meer nodig en wordt veel
tijd bespaard. De wielgegevens zijn
af te lezen op een TFT-scherm en
kunnen met de kleurenprinter af-
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AA-Equipment geeft maatwerk diagnose- advies
hangt daarom sterk af van de inzet.
AA-Equipment heeft zich hier he-
lemaal in gespecialiseerd en biedt
apparatuur van Autocom, Launch,
Omitec, Reflex, Op-Com, VCDS, Ba-
varian Technic, Durametric, IDS,
TechII, CAP en nog meer. Daarom
kan men een objectief advies geven.
Volgens AA-Equipment is de aan-
schaf van diagnose-apparatuur een
must voor het schadebedrijf. Denk
aan airbagmodules programmeren,
CAN-bus-systemen benaderen,
stuurhoeksensoren kalibreren,
foutcodes resetten etc.
AA-Equipment wijst erop dat scha-
deherstelbedrijven met een sterke
merkbinding er verstandig aan
doen een tester op dealerniveau

aan te schaffen. De diagnosespecia-
list heeft diverse zeer betaalbare
merktesters in huis. Daarmee loopt
u bij het programmeren van stuur-
apparaten nooit tegen problemen
op. AA-Equipment kan u hier diep-
gaand over informeren.
Ook interessant is de Vacutec EVA-
Pro-rookmachine die feilloos lek-
kages opspoort. Bij aanrijdingen
lopen slangen, leidingen en afdich-
tingen gemakkelijk schade op. Is
men hier niet op bedacht, dan kun-
nen vreemde foutcodes het resul-
taat zijn. Dit leidt nogal eens tot
het onnodig vervangen van elek-
tronicacomponenten. Met de rook-
machine legt u de vinger op de ze-
re plek. �

AA-Equipment

www.aa-equipment.nl

Een richtbank is een forse investe-
ring en voor sommige kleine en
snelle klussen kan het best eenvou-
diger. Mubrau biedt een prijstech-
nisch aantrekkelijk alternatief met
de nieuwe Atlas T-100 Mini Bench.
Het is een gecombineerde schaar-
hefbrug/richtbank en dus multi-
functioneel inzetbaar. De hydrauli-
sche cilinder brengt het richtframe
tot een hoogte van 140 cm. Aan het
frame is een 10-tons richttoren te
bevestigen, die 360° rondom het
voertuig kan werken. �

Mubrau

www.mubrau.nl

Snel kunnen werken is essentieel
voor het rendement in het schade-
bedrijf, en daar heeft het Nexa Au-
tocolor laksysteem van PPG weer
iets handigs voor. De compleet
nieuwe blanke lak P190-7000 is
universeel en kan voor alle soorten
reparaties worden gebruikt. Dat
werkt economisch. Bovendien
droogt hij snel, er wordt 20 minu-
ten droogtijd bij 60ºC genoemd.
Daarnaast is er de nieuwe DP4000

PPG houdt 
de snelheid erin

Atlas low-budget
 richtbank

Elk diagnose-apparaat heeft z’n
specifieke kenmerken en speciali-
teiten. Wat de meest geschikte tes-
ter is voor het schadeherstelbedrijf,

primer, als opvolger van de DP40.
Ook daarmee kan zeer snel gewerkt
worden, want het is een sneldro-
gende éénlaagsprimer die niet ge-
schuurd hoeft te worden. Blanke of
fabrieksnieuwe delen hoeven ook
niet voorbewerkt te worden door
schuren of met etsprimer, daar kan
direct de DP4000 op gespoten wor-
den. Het is mogelijk een aantal de-
len samen op voorraad met deze
primer te spuiten, om ze over een
periode van enkele dagen zonder
schuren af te lakken zodra ze no-
dig zijn. Op die manier kan de
spuitcabine nog efficiënter ge-
bruikt worden. �

PPG Industries

www.ppg.com
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Explora: van equipment
tot inrichting
Explora is bekend als totaalinrich-
ter van onafhankelijke autobedrij-
ven en dealers, maar kan ook veel
betekenen voor het schadeherstel-
bedrijf. Het programma bevat be-
kende merken als Herkules en
Blackhawk. Van Herkules wordt
een breed assortiment hefsyste-
men geleverd, óók voor in de spuit-
cabine, aangevuld met afvalpersen
en stofafzuiging. Blackhawk richt
de schadewerkplaats in met di-
verse modellen richtbanken als de

Power-Pro 1001 oprijrichtbank, de
compacte PostLift en MiniPost met
geïntegreerde schaarbrug, de inge-
nieuze Multirack, de Korek richt-
vloeren, het Shark elektronisch
meetsysteem, en zelfs in lasappara-
tuur is het merk thuis.
Ook op het gebied van aircoservice
en uitlijnen heeft Explora veel ex-
pertise in huis. �

Explora

www.explora.nl

Ook bij vervanging van bescha-
digde veiligheidsgordels, of oprol-
automaten, kan de Airbagbank van
dienst zijn. Reparatie van oprolau-
tomaten is eveneens mogelijk, zo-
dat niet een nieuwe automaat com-
pleet met gordel en spanner aange-
schaft hoeft te worden. Net zo kan
de Airbagbank zorgen voor repara-
tie van elektronische airbagmodu-
les.
Voor reconditioneren van stuur-
wielen kan de Airbagbank ook zor-
gen. Er zijn veel vervangende stuur-
wielen op voorraad, zodat snel ge-
leverd kan worden. Is er geen ver-
vangend exemplaar voorhanden,
dan kan het bestaande stuurwiel
met een speciale coating opgeknapt
worden. Zelfs is de Airbagbank in
staat complete dashboards te ‘kleu-
ren’. �

Airbagbank

www.airbagbank.eu

Het mag zijn dat airbags veel doen
om schade aan de persoon te voor-
komen, in de auto kunnen ze flink
wat financiële schade aanrichten.
Anderzijds is het zonde om bij de
sloop van een (schade)auto airbags
die nooit gewerkt hebben weg te
gooien. Uit dat idee ontstond de
Airbagbank, die zorgvuldig gecon-
troleerde niet-nieuwe airbags biedt.
Veel goedkoper dan inbouwen van
een nieuwe airbag. Rond deze spe-
cialiteit heeft de Airbagbank meer
interessante producten en diensten
uitgewerkt.
Zo kan aardig wat schade ontstaan
als airbags gestolen worden, iets
dat geen zeldzaamheid is. Vaak
worden de airbags ruw uit de auto
gerukt of geknipt, waardoor stek-
kers beschadigen of verdwijnen.
De Airbagbank heeft vervangende
stekkers, zodat geen nieuwe kabel-
boom of gedeelte daarvan inge-
bouwd moet worden.

Eenvoudig aircoleidingen
repareren

Airbagbank helpt 
schade beperken

Celette oprijrichtbank
met dubbelfunctie
Een oprijrichtbank werkt snel en
productief, maar bij steeds meer
schadereparaties zijn mallen ver-
eist voor nauwkeurig schadeher-
stel. Vooral bij de ‘hardere’ carros-
serieën met HSS en aluminium de-
len is dit het geval. Ook nieuwe
verbindingstechnieken als lijmen
en klinken vragen om een exacte
positionering van de nieuwe car-
rosseriedelen. Nog een ontwikke-
ling die pleit voor mallen zijn
auto’s met gladde dorpel, waar het
verankeren lastig is door het ont-
breken van een lasnaad. Ook bij
kleine schades zijn mallen dus
steeds vaker nodig.
Met de Rhone MZ 2800 oprijricht-
bank, model 2010, combineert 

Celette de voordelen van een pro-
ductieve oprijrichtbank en een
nauwkeurige mallenbank inéén.
Hij werkt in combinatie met mal-
len, maar ook met een elektro-
nisch meetsysteem.
De richtbank is voorzien van een
elektrisch-hydraulische schaarlift
die de rijbanen op een hoogte van
132 cm brengt. Een slim systeem
maakt het mogelijk de auto op de
richtbank te verankeren, terwijl
deze op z’n wielen blijft staan. Hij
gaat dus niet als een ‘banaan’ over
de lasnaadklemmen hangen. �

Hamer Installatietechniek

www.hamer-automotive.net

Het gebruik is simpel. Eenvoudig
de te repareren leiding afkorten
met een pijpsnijder, schoonmaken
en de AirSplice monteren. Eventu-
eel een nieuw stukje leiding (apart
te leveren) erbij gebruiken en de
klus is snel geklaard. Later de ver-
binding weer loshalen is geen pro-
bleem.
Unicorn levert de AirSplice voor di-
verse leidingdiameters en helpt u
ook aan stukken aircoleiding. �

Unicorn

www.unicorn-tools.nl

Aircoleidingen kunnen beschadigd
raken door corrosie, slijtage of aan-
rijdingen. Het repareren ervan is
vaak een hele klus en vraagt dik-
wijls om speciaalgereedschap. 
Uitkomst biedt de AirSplice van
Unicorn, een volledig universeel
koppelstuk.
De AirSplice is geschikt voor zowel
stalen- als aluminiumleidingen.
Het betreft een eenvoudig te mon-
teren verbindingsstuk, dat met een
speciale rubberen afdichting en
een klemring voor een solide ver-
binding zorgt en een duurzame re-
paratie garandeert.
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