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135KG
opblaasdruk voor de

bouw

BOUWPROFESSIONALS 
OPGELET

Maak kennis met deze veelzijdige tool die in geen enkele gereedschapskist mag ontbreken. 
De WINBAG® biedt een hefdruk van maar liefst 135 kg en is ideaal om ramen te installeren, 

kasten af te stellen, zware deuren te plaatsen en nog veel meer. 



TECHNISCHE GEGEVENS
Draagvermogen: 135kg  •  300 lbs per WINBAG®

Voegbreedte:  2 tot 50 mm  •  3/32” - 2”

Materiaal: Vezelversterkt materiaal

WINBAG® is een geregistreerd handelsmerk 

TIJD = GELD 
MAG IN GEEN ENKELE PROFESSIONELE GEREEDSCHAPS-

KIST ONTBREKEN
De WINBAG® is een supersterk, handbediend en opblaasbaar luchtkussen van een vezelversterkt materiaal dat u vele werkuren zal besparen. Het 
kussen is ontwikkeld om een maximale druk tot 135 kg te leveren en kan samen met vulringen en wiggen voor allerlei verschillende doeleinden 
worden gebruikt. Met de WINBAG® heeft de gebruiker oneindige afstelmogelijkheden en wordt huishoudelijke apparaten, om maar een paar 
praktische toepassingen te noemen.

LET OP! De WINBAG® moet altijd als hulpmiddel worden beschouwd en op de werkplek moeten de 
normale voorzorgsmaatregelen worden gevolgd. De WINBAG® kan een hoge druk tussen het kussen en 
de omgeving realiseren. Wees dus voorzichtig bij het opblazen en laten leeglopen. De druk in het kussen 
neemt tijdens het gebruik langzaam af en de WINBAG® kan bovendien tijdens het gebruik worden 
geperforeerd door scherpe voorwerpen, zoals schroeven en boren. Zorg er dus voor dat de onderdelen 
die op hun plaats worden gehouden of worden gescheiden door de WINBAG® stevig met andere 
hulpmiddelen zijn vastgezet. Wees voorzichtig bij het opblazen en laten leeglopen van de WINBAG® 
en zorg ervoor dat er geen lichaamsdelen, zoals vingers of tenen, tussen de WINBAG® en de omgeving 
en/of tussen de gemonteerde onderdelen komen. De WINBAG® mag alleen met de hand en met de 
rubberen handpomp worden bediend. Gebruik nooit pneumatische systemen voor de WINBAGS®. Wijzig 
de WINBAG® niet en pas de oorspronkelijke staat niet aan waarin het kussen is geleverd. Overschrijd 
het max. draagvermogen van de WINBAG® niet, ook niet als meer WINBAG®’s tegelijkertijd worden 
gebruikt. Volg bij het gebruik van WINBAG®’s alle lokale bouwvoorschriften en andere geldende wet- en 
regelgeving.
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BESPAAR TIJD
Met WINBAG®’s is de installatie in  

een handomdraai klaar. Eén persoon kan 
ook grotere projecten eenvoudig afmaken.

2MM - 50MM
De WINBAG® kan voor kieren van 2 tot 50 

mm worden gebruikt. De efficiënte 
pomp laat de lucht het werk  

doen.

135KG
Elke WINBAG® is een sterk en 

uitgebreid getest product dat tot 135 kg 
kan worden belast.

LEGE VOEGEN
Ramen die met de WINBAG® worden geplaatst, 

hebben lege voegen die direct klaar zijn 
om te worden afgedicht.

KRASSEN
De WINBAG® is een zacht luchtkussen 

dat geen krassen oplevert en het project 
beschermt.

VULRINGEN
De WINBAG® is een ideaal hulpmiddel bij 

gebruik van vulringen. Duurzaam en 
herbruikbaar.

RAMEN KASTENDEUREN


