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INNOVATIEPRIJS

DURWEN SUPPORT WORLDWIDE

De Durwen klemmenreeks
met T-profiel is recentelijk
onderscheiden met de innovatieprijs ‘SUCCES 2013’.
Het ministerie van RheinlandPfalz heeft de prijs toegekend aan bedrijven die innovaties gelanceerd hebben
die in de markt bewezen succesvol zijn.

DURWEN ROTATORS
Made in Germany

Uitgebreid productgamma

Wereldwijde ondersteuning

Levering wereldwijd

INNOVATIEF – VEELZIJDIG – DUURZAAM

DSP-TECHNOLOGIE STAAT VOOR DURWEN SERVICEPLUS PRESTATIES
Om een maximale inzet met een minimum aan onderhoud en
reparatiekosten te realiseren.
DSP-Technologie zorgt voor een makkelijke en een snelle vervanging van onderdelen door hoofdzakelijk gebruik te maken
van geschroefde modulaire componenten.
DSP-Technologie betekent:
Gering aantal onderdelen
Minimum aan onderhoudskosten
Hoogwaardige product levensduur
Langere service intervallen
Slijtonderdelen met een uiterst lange levensduur
Minimale onderhoudswerkzaamheden
Maximaal rendement
De jarenlange ervaring is de basis van het Durwen ServicePlus
pakket. Kennis, waarvan u als klant kunt profiteren, want DSPTechnologie betekent hogere opbrengst zonder meerkosten.
DSP-Technologie betekent kortdurende en overzichtelijke onderhoud intervallen, geringe kosten van onderdelen en een minimum aan stilstand.
DSP-Technologie is een meerwaarde-technologie.
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DURWEN 360° ROTATORS

ONZE ERVARING – UW VOORDEEL

Durwen Rotators kunnen worden gemonteerd op elk soort heftruck of verreiker

Door het duurzame en betrouwbare design is de Durwen Rotator ook geschikt voor de zware inzet

Worm-wormwiel aandrijving, daardoor een minimale speling en een minimale slijtage. Ook zorgt
deze aandrijving voor een lage bouwhoogte

High performance motor

Geschroefd vorkenbord
■ Durwen levert speciale uitvoeringen voor de visserij,
gieterij en voedingsindustrie
■ Het Durwen design zorgt voor een lange levensduur
met weinig onderhoud

Subliem doorzicht

■ De Durwen Rotators zijn standaard beschikbaar met een
ISO / FEM ophanging. Uiteraard behoren speciale of
integrale ophangingen ook tot de mogelijkheden
■ De geringe voorbouwmaat zorgt voor een hoge restcapaciteit

Robuust gietstalen frame

■ De 360˚ graden rotatie kan zeer nauwkeurig worden bediend
■ De Durwen Rotators worden geproduceerd in een moderne
fabriek waar gebruik wordt gemaakt van zeer precieze
CNC machines

