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Henco – We make your life easy!

Buizenrechter 

Bij het afrollen van de Henco buis gaat de installateur handmatig de buis rechten. Of 
toch zo goed als mogelijk.  Dat behoort nu tot het verleden met de Henco buizen- 
rechter. Deze tool doet het werk voor u en brengt volgende voordelen met zich mee:

} Vereenvoudigt de installatie en vermindert arbeid
} Gemakkelijk in gebruik
} Minder gebruik van materialen
} Versnelt het proces voor een verhoogde  
      efficiëntie en lagere werkingskosten
} Professionelere afwerking

Het klinkt waarschijnlijk bekend in de oren.  Afgerolde buis die moeilijk hand-
matig terug kaarsrecht gemaakt kan worden, weinig houvast bij kleine stukjes 
voor kalibratie,… Allerlei kleine ongemakken die vaak meer tijd kosten dan u 
zou willen.

Gedaan met deze ongemakken!  Henco maakt het leven van de installateur ge-
makkelijker dankzij onze slimme gereedschappen: buizenrechter - griptang - 
buigijzer - PK-sleutel

VOOR NA



Griptang voor buis 

Nadat de Henco buis haaks is afgesneden, dient de buis eerst nog gekalibreerd te 
worden voor verdere verwerking. Maar met een kort stukje buis kan men niet altijd 
voldoende grip uitoefenen voor een goede kalibratie. Daar heeft Henco wat op gevon-
den. Dankzij de Henco griptang wordt kalibreren namelijk een fluitje van een cent:

} Altijd voldoende grip bij kalibratie op korte buiseinden 
} Voorkomt meedraaien van de buis tijdens kalibratie
}  Geïnspireerd op het model van de  

klassieke notenkraker
} Geanodiseerd aluminium in Henco blauw
} Licht gewicht tool
} Geschikt voor buisdiameters 16 – 20 – 26 -32

Buigijzer

De Henco buigijzers hebben een metamorfose ondergaan.  Hierdoor ogen ze niet 
alleen heel stijlvol, ze zijn uitermate praktisch om mee te werken dankzij de volgende 
eigenschappen:

} Zelfde prijs, verbeterde kwaliteit
} Geanodiseerd aluminium in Henco blauw
} Gegraveerde hoekaanduiding op het buigsegment 
} Handige opberging door kliksluiting
} Buigarm steeds correct op buissegment door verschillende as-maat links en rechts
} Eenvoudig vrijmaken van de buis na buigen dankzij verbeterde buizenclip
} Gegarandeerd de kortst mogelijke buisradius per diameter
} Buigbereik van 0° tot 180°
} Beschikbaar In diameter 16, 20 en 26



WE CARE TO CONNECT

PK-TOOL

Ook deze hoort perfect thuis in het rijtje van tools die u het leven vergemakkelijken bij 
de installatie van de Henco producten.  Met deze sleutel realiseert u een nog snellere 
montage van de Henco draadfittingen:

} Lichtgewicht ratelsleutel
} Grip over de gehele contour van de fitting
} Kunststof fitting blijft onbeschadigd, ook bij extreem aandraaimoment
} Werkt zowel in linkse als rechtse draaibeweging
} Maximale krachtoverbrenging
} Maataanduiding van de fitting op het handvat
} Greep in verchroomd staal
} Sleutelbekken in geanodiseerd aluminium
} Positionering van de sleutelbekken laat toe om te grijpen op reeds gemonteerde  
   fittings (rondom buis zonder te moeten snijden)
} Leverbaar in drie maten in handige opbergkoffer
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