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Uitnodiging Infratech 2015
Van 20 – 23 januari 2015 vindt de Infratech 2015 beurs plaats in Ahoy Rotterdam.
Via deze weg wordt u nogmaals van harte uitgenodigd om onze stand te bezoeken onder nummer 4.002. Registreren kan door op onderstaande afbeelding te
klikken:

In samenwerking met WIDOS GmbH en WIDOS Benelux B.V. presenteren wij op
onze stand voor het eerst kunststoflasmachines. WIDOS GmbH te Heimerdingen
(D) produceert al sinds 1967 lasmachines 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. Schmidt Watertechniek B.V. zal vanaf 2015 in samenwerking met
WIDOS Benelux B.V. de verkoop, service en verhuur in de Benelux verzorgen.

Op onze stand kunt u de volgende machines verwachten:
WIDOS Miniplast 2

• Handzame, mobiele stuiklasmachine voor gebruik op bouwterreinen en
werkplaatsen
• Van DN 20 tot DN 110
• Zeer geschikt voor het stuiklassen van PE-, PP– en PVDF buizen
• Inclusief vlakschaaf, verwarmingselement en transportkist
• Machine kan worden uitgebreid zodat het lassen van T-stukken en
bochten mogelijk is
WIDOS 2500

• Handzame, mobiele kunststoflasmachine voor gebruik op bouwterreinen
en werkplaatsen
• Van DN 50 tot DN 160, DN 250 of DN 315
• Zeer geschikt voor sanitaire voorzieningen en afvoerleidingen
• Inclusief vlakschaaf, verwarmingselement en transportkist
• Horizontaal en verticaal verstelbaar
WIDOS electromoflasapparaat ESI 4000/2000

• Electromoflasapparaat voor gebruik op bouwterreinen
• Geschikt voor het moflassen van alle soorten buizen en fittingen
• Inclusief protocollering en lasparameterinbreng via barcode of handmatig
• Naar wens leverbaar met een viervoudige kleminrichting voor het fixeren van
buizen en electrolasmoffen bij het lassen en afkoelen

Voor meer informatie over deze machines bent u van harte welkom op onze
stands.
Schmidt Watertechniek B.V.
WIDOS Benelux B.V.
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