Nieuwsbrief december 2014
In deze editie:
• Samenwerking met WIDOS GmbH/WIDOS Benelux B.V.
kunststoflastechnie—PE spiegelmachines.
• Infratech 2015– Expositieprograma
• Kerstgroet
Vol trots melden wij dat Schmidt Watertechniek B.V. in 2015 het
verkoop- en servicenetwerk vanWIDOS kunststoflastechniek
gaat versterken. Om de klanten van WIDOS nog beter van
dienst te kunnen zijn is er vanaf januari 2015 een nauwe
samenwerking tussen Widos Benelux B.V. te Wapenveld (OV)
en Schmidt Watertechniek B.V. te Ouddorp (ZH). WIDOS
GmbH te Heimerdingen (D) produceert al sinds 1967 lasapparaten voor kunststofbuizen en is sinds 1990 via WIDOS Benelux B.V. in Nederland,
België en Luxemburg actief. WIDOS is één van de grondleggers van de kunststoflastechniek voor leidingsystemen en geniet door de hoge kwaliteit en betrouwbaarheid een
zeer goede bekendheid in de Benelux.

Bezoek ons ook op onze stands op de Infratech 2015.
Schmidt Watertechniek B.V.
standnr. 4.002
WIDOS Benelux B.V.
standnr. 2.003

Op 20 t/m. 23 januari 2015 gaat de Infratech editie 2015 in Ahoy Rotterdam van start.
Natuurlijk zijn wij weer aanwezig met onze stand 4.002, precies tussen hal 2 en hal 4.
Klik op onderstaande banner om u aan te melden als bezoeker van de Infratech.

Naast WIDOS maken onderstaande producten en diensten deel uit van ons expositieprogramma:

Pipe-Inspector®
De door het Oostenrijkse bedrijf MTA ontwikkelde draadloze video-inspectie van pijpleidingen. Geschikt voor drinkwater-, afvalwater-, bluswater-, koelwater-, olie-, gasleidingsystemen etc.
• DN 50 – DN 3000, incl. bochten
• Drukleidingen tot 100 bar
• Open rioolleidingen
• Visuele video-inspectie
• Lekdetectie
• Drukmetingen over de gehele buislengte
• Lengtemeting met meterweergave
• Temperatuurmeting
• Schadedocumentatie met beeldmateriaal
• Video-opnames in HD-kwaliteit
• Accuvoeding voor 5 – 50 km onderzoek
Kijk op www.pipe-inspector.nl voor meer informatie.

De revolutie in buizen doorzagen
Het veiligste zaagsysteem op de markt, geschikt voor het doorzagen van buizen van
verschillende materialen en afmetingen.
Voordelen

Materialen

• Veiliger voor de gebruiker
• Zagen vanuit één positie
• Kleinere sleuf
• Minder graafwerk
• Tijdwinst
• Meer bedieningscomfort
• Betere controle tijdens het zagen

• Nodulair gietijzeren buizen
• Grijs gietijzeren buizen
• PVC buizen
• HPDE buizen
• Gresbuizen
• GVK en GRE buizen
• Beton en straatwerk

Kijk op www.powergrit.nl voor meer informatie.

De toekomst in technologie
VonRoll-hydro uit Zwitserland levert producten en diensten van hoogwaardige kwaliteit op
het gebied van water, afvalwater- en gasvoorzieningen. Het uitgebreide assortiment van
vonRoll-hydro kenmerkt zich door haar innovativiteit en duurzaamheid.
• Nodulair gietijzeren buizen met polyurethaan binnen- en buitencoating
• Afsluiters
• Brandkranen
• Lekdetectie apparatuur

Kijk op www.vonroll-hydro.nl voor meer informatie.

…tot in het detail!
Schmidt Watertechniek B.V. levert in Nederland en België de
hoogwaardige producten van EWE zoals:
• Watermeterputten
• Aanboorarmaturen
• Watermeterbeugels

Kijk op www.ewe-armaturen.nl voor meer informatie.

Op onze stand kunt u de nieuwe generatie kraansleutels, de AccuPanther en AccuTijger,
bekijken en zelf bedienen. Met deze machines kunnen zowel bovengrondse- als ondergrondse afsluiters worden bediend.
• Veiligste machines op de markt
• Voorkomen rugklachten
• Krachtig en perfect beheersbaar
• Draait altijd met het minimaal benodigde draaimoment
• Instelbaar koppel tijdens het draaien
• 100% regenereren van afsluiters in >90% van de gevallen
• Bediening van alle soorten afsluiters en spindels
• Lange levensduur

Kijk op www.elomat.nl voor meer informatie.

Wij wensen u namens iedereen van Schmidt Watertechniek B.V. fijne feestdagen.

Wilt u deze nieuwsbrief in het vervolg niet meer ontvangen? Stuur dan een email naar: watertechniek@schmidt.nl

