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Afl aatventiel Pomp

Hydraulische openingshulp voor putafdekkingen met zware deksels
toepasbaar op alle inbouw- en instortluiken van HAILO

Naast de standaard gasdrukveren en elektrische aandrijvingen voor standaard putafdekkingen heeft Hailo nu ook een hydraulisch openingssysteem 
ontwikkeld voor zwaar uitgevoerde putdeksels. Zonder al te veel moeite kunnen zwaar uitgevoerde putafdekkingen van enkele honderden kilo‘s 
gemakkelijk, veilig en relatief snel worden geopend met een draadloze accuboormachine, zonder externe krachtbron. De mobiele bedieningsunit is 
ook eenvoudig aan te sluiten op bestaande HAILO deksels met hydraulische voorzieningen ten behoeve van een (nood)handpomp of een stationair 
aggregaat.

Het hydraulische systeem zorgt er niet alleen voor dat de zware deksels eenvoudig kunnen worden bediend, maar het is ook uitgerust met essentiële 
componenten voor een veilige werking, zoals terugslagkleppen en overdrukventielen. Hiermee is ook de veiligheid van de gebruiker gewaarborgd.

Gemakkelijke aansluiting van de hydraulische 
slang door middel van snelkoppelingen

Een standaard accuboormachine is alles wat 
nodig is voor het eenvoudig openen en sluiten van de 
schachtafdekking

Een handig afl aatventiel wordt gebruikt om het 
deksel handmatig te kunnen sluiten

Geïntegreerde unit
De geïntegreerde hydraulische eenheid bestaat uit een tank en een pomp en is 
ingebouwd in het frame van de afdekking.

Het enige dat nodig is om het apparaat te bedienen, is een draadloze accuboor-
machine en de bedieningssleutel van het deksel. Handig want die nemen in een 
gereedschapskoffer heel weinig ruimte in beslag.

Mobiele hydraulische unit
De draagbare hydraulische unit bestaat uit een tank met een pomp en 
bedieningselementen, ondergebracht in de compacte en handzame behuizing 
van het systeem. Het voordeel hiervan is dat deze kan worden gebruikt voor 
meerdere putdeksels tegelijk. Dit apparaat wordt ook bediend met behulp van 
een standaard draadloze accuboormachine.

Stationaire hydraulische unit
De putdeksel wordt bediend met behulp van een permanent aangebracht 
hydraulisch aggregaat (230 V) met bijbehorende elektronische bedieningsele-
menten. De besturingselementen kunnen in een nabij gelegen schakelkast (of 
technische ruimte) ondergebracht worden. Een stationaire unit biedt optimale 
gebruikersvaring.

Noodopening
Aansluiting voor handpomp of mobiele hydraulische 
unit met aandrijving voor accuboormachine
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