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YU . ACCES ( Premium Keybag )



PRODUCTCODE        19103100000001

Deze sleutelset is een samenstelling van 2 maal een YU.Access Ergonomic Plus en een YU.Access Magnet 25. 

De Ergonomic Plus is een tilinstrument dat de eindgebruiker toelaat om een vloerluik te tillen zonder dat men zich 

hierbij een onnatuurlijke-, en voor de rug onvriendelijke houding hoeft aan te nemen.

De YU.Access Ergonomic Plus is een samenstel van het tiltouw in combinatie met een stalen o-ring en een musketon.

Het lifttouw is een tweesprong met 3 lussen, met telkens 5 stiknaden als versterking.

Door de combinatie van de o-ring met de musketon is deze Ergonomic Plus de ideale tool voor de YU.Premium 

gronddeksels.

Voor de DCT-toepassing is een magneet vereist. Hier gebruiken we een potmagneet met een sleutelhanger waarin 

de universele kleurcode voor gronddeksels werd verwerkt.

Bovendien hoort bij deze samenstel ook een rubberen beschermkap voor de magneet.

Per (werf)adres dient de installateur 1 sleutelset te voorzien. 

MATERIAALEIGENSCHAPPEN ERGONOMIC PLUS

 

 Materaal lint:   Geweven nylon

Materiaal O-ring:   Gegalvaniseerd staal Q195

Materiaal Musketon:  Gegalvaniseerd staal Q195

Draagkracht:   90 Kg per tilpunt

 

 

MATERIAALEIGENSCHAPPEN MAGNEET

 

Materiaal:   NdFeB

Coating:    Nikkel

Magnetiseringsvorm:  N38

Potdoorsnede:   25 mm

Totale hoogte met ring H3:  30 mm

Houdkracht:   ca. 18 kg

Max. gebruikstemperatuur:  80°C

Gewicht:    29 g

Vrij van schadelijke stoffen overeenkomstig RoHS-richtlijn 2011/65/EU.

Geen registratieplicht volgens REACH

Totaal gewicht v.d. kit:  520 g

 

 

GARANTIEBEPALING

 

Indien een onderdeel bij normaal gebruik en binnen periode van één jaar na installatiedatum niet goed functioneert 

of defect geraakt wordt deze kosteloos hersteld of vervangen.

Uitgesloten van deze garantiebepaling zijn:

▶ Oneigenlijke toepassing

▶ Transportschade

▶ Ondeskundige montage

▶ Inbreuken op gebruik- en/of onderhoud voorschriften

TOEPASSING

Deze universele sleutelset kan gebruikt worden voor alle YU.Premium & YU.Design ontwikkelingen die gebruik maken 

van de Dis.Cover Technologie ©


