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Easy Clamp 
System
Vastklemmen in een oogopslag



Easy Clamp System is dé klem 
voor waterdichte afdichtstrips
De eenvoudigste oplossing voor het 
bevestigen van waterdichte afdichtstrips

Vastzetten gebeurt in een oogopslag!

De voordelen :
 • Elektrolytisch verzinkt en eveneens verkrijgbaar in 
roestvrijstaal (op aanvraag)

 • Het vaste gedeelte is gemakkelijk te plaatsen

 • Verbetert de levensduur van de afdichting

 • Aanpasbaar in hoogte en dikte

 • De lip uit PU past zich aan de staat van de slijtage aan en 
is gemakkelijk te vervangen zonder ingrijpende werken 
(geen gaten, inkepingen, ...)

 • Stilstand tot een minimum beperkt

 • Voor alle soorten toepassingen

 • Economische oplossing

Geplaatst in een handomdraai
De bewerking is heel eenvoudig en gebeurt in drie 
stappen:

1. Stel de afdichtingsstrip samen

2. 2. Stel de rubberen zijlip in (of vervang deze indien 
nodig).

3. 3. Trek de strip aan, idealiter plaatst u de handgreep 
terug evenwijdig met de verzegellip.

Bijna zeshonderd mensen zorgen voor een 24/7 service, 
waarvan meer dan honderd voor de Belgische klanten.

De klem voor waterdichte 
afdichtstrips
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Efficient in conveying & power solutions 
ABM TECNA (NetCo groep) stelt u een reeks diensten rond de industriële 
transportband voor, waaronder de levering en/of plaatsing van reserveonderdelen, 
het preventief, predictief en curatief onderhoud van uw aandrijvingen en 
transportbanden ter plaatse en in de werkplaats, een engineering-dienst die 
expertises, verbeteringen en specifieke apparatuur voorstelt.

Bijna zeshonderd mensen zorgen voor een 24/7 service, waarvan meer dan honderd 
voor de Belgische klanten.

Onze andere oplossingen 
voor afdichting van transportbanden :

Easy Sealing System

De afdichtende bevestigingen die zich 
individueel aanpassen.

KEYSKIRT

Zelfreinigende en zelfinstellende 
bescherming met hendels voor 
snelvergrendeling.

Optim’Auge

De afdichtingsoplossing met een totale 
garantie van 3 jaar.


