
INDUSTRIAL TORQUE & TENSIONING SYSTEMS

Recycling loont. Door bouten en 
moeren te hergebruiken kan er 
aanzienlijk op inkoop bespaard 
worden.

Een gelijke wrijvingscoëfficiënt bete-
kent minder spreiding in boutkracht 
en een betrouwbare verbinding.   

Meer informatie? 
bel +31 24-3660 660 of kijk op hytorc.nl

Schroefdraadreinigers
Bouten en moeren snel weer als nieuw

• Korte terugverdientijd door volledig herstel van 
zowel bouten als moeren

• Geen verruwing van schroefdraad
• Sneller dan elke andere reinigingsmethode
• Werkt veilig en stofvrij
• Van M10 in de werkplaats,  

tot M210 in de plant.

In een paar minuten is niet alleen de 
glans maar ook de originele wrij-
vingscoëfficiënt in ere hersteld. 

http://www.hytorc.nl
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HYTORC Nederland BV
Tel. +31 24 3660 660
www.hytorc.nl

HYTORC Benelux BVBA 
Tel. +32 38 705 220
www.hytorc.be

Voor het reinigen van zware bouten 
en studbolts.

Machinale reiniging van binnen-
draad met verschillende borstels.

Binnenzijde van een ProfiClean 
(buiten)schroefdraadreiniger. Druk is 
traploos via buitenring in te stellen.

Een komplete reinigingsset voor bin-
nen- en buitendraad. Ook verkrijg-
baar met pneumatische aandrijving.

Door afzuiging aan te koppelen 
wordt voorkomen dat roest en vuil 
kunnen worden ingeademd.

Volautomatisch reinigingssysteem 
voor het snel reiningen van grotere 
hoeveelheden bij bijvoorbeeld stops.

ProfiClean in actie. Studbolts en 
bouten worden snel en eenvoudig 
gereinigd.

Een ProfiClean met bankschroef-
houder maakt het werk een stuk 
lichter.

Een ProfiClean met zijdelingse aan-
drijving voor het volledig reinigen 
van lange studbolts.

ProfiClean schroefdraadreinigers zijn er voor werkelijk elke 
denkbare toepassing. Van eenvoudige borsteltjes voor op 
een boor tot komplete volautomatische reinigingssystemen. 
Om het reinigen veiliger en sneller te laten verlopen zijn 
er nog tal van oplossingen in de vorm van uitbereidingen. 
Denk hierbij aan:

• Beveiligde pedaalschakelaars
• Verrijdbare reinigingsinstallaties
• Bankschroefklemmen voor twee vrije handen
• Afzuigingssystemen voor stofvrij werken
• Ophangingssystemen voor gewichtreductie

Aan de vermelde waarden kunnen geen rechten worden ontleend.


