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180º

De meest vooruitstrevenDe raamwisser ooit

Lichte ergonomische greep, 
optimaal aan de menselijke 
hand aangepast. Hoog-
waardig antislip-rubber 
voor beter comfort en 
perfecte controle.

ErgoBall-vorm voor aan-
genaam houvast met de 
vingers.

Voor het plaatsen van de 
duim, voor meer druk.

RVS-schroef, met een munt 
instelbaar, om de spanning 
van het bewegingsmecha-
nisme strakker of soepeler 
te maken.

Klikt veilig vast op 
de Unger ErgoTec® 
veiligheidsconus.

ergonomische, buigbare 2-componentengreep

ErgoBall zone Duim zone Spanningsinstelling KlikvastErgonomische greep

Perfect voor steelwerkzaam-
heden en moeilijk bereik-
bare punten. Blijft vast in de 
gewenste positie. Altijd de 
juiste spanning. Eenvoudig 
instellen van de midden-
positie.

Buigfunctie

Anti-
slip

Perfecte ergonomie Perfect voor werkzaamheden met steel

Snel en veilig van rail wisselen of de rail verstellen.

Geborgde opening Wissel-/verstelpositieGeborgde positie

Rail is vastgezet.

De spanningsschroef maakt een individuele instelling mogelijk. Compatibel met andere aluminium rails.

Rail is nog altijd vast-
gezet en kan niet ver-
steld worden of eruit 
vallen.

rail verstellen rail wisselen

KozijnbeschermingOpen / Gesloten

    Gesloten: Goed vastzitten van het rub-
ber tijdens de werkzaamheden. Indien 
nodig, rubber een beetje eruit trekken, 
om de spanning te verhogen.
      Open: Rubber vervangen of 
ontspannen. 
Eenhandsbediening: Eenvoudig te bedi-
enen, ook met handschoenen.

Geconstrueerd om raamkozijnen tegen 
krassen te beschermen.
SmartClips kunnen eenvoudig met de 
hand of schroevendraaier worden 
vervangen.

smartclip
Baanbrekende eindkapconstructie

Geextrudeerde T6-aluminium rail

Lichte en stabiele geextrudeerde 
aluminium rail verkrijgbaar in ver-
schillende lengtes tot 105 cm – voor 
de snelle reiniging van grote glazen 
oppervlakken. Breekt of verbuigt 
niet. Perfecte aandrukverdeling.

Twee rubberposities waaruit 
gekozen kan worden. Onderste 
positie (1) voor kortere rails, 
bovenste positie (2) voor lange rails 
– altijd de juiste druk en contact 
met het raam.

Ninjaster-markeringen

Voor het eenvoudig instellen van 
de middenpositie.

geextruDeerD high-tech-t6-aluminium
Materiaal uit de vliegtuigtechniek

Flexibele rubberpositionering

Railpositie kan versteld worden of er kan van rail gewisseld worden.

Gesloten

Open

Positie  1

Positie  2

triloc railborgingsfunctie

Patent aangevraagd
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180º
EN350         35cm 5  
EN450          45cm 5  

EN000          5 

AC250   25cm    5 
AC350  35cm   5 
AC450   45cm    5 
AC550   55cm   5 
AC650   65cm   5  
AC750   75cm   5 
AC920   92cm   5 
AC105  105cm  5 
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vooruitstrevenDe technologie 
voor maximale effectiviteit

ergotec® ninja: 
Maakt moeilijke taken veel eenvoudiger

Betere resultaten en veilig werken

•	Instelbare rubberspanning voor perfecte resultaten op iedere raamgrootte 

met iedere raillengte.

•	De high-tech-T6-aluminium-rail buigt niet en houdt het rubber altijd  

gelijkmatig op het glazen oppervlak.

•	Het TriLoc-mechanisme voorkomt, dat de rail per ongeluk loskomt van de 

greep.

•	Veilig werken in de hoogte met telescoopstelen. De ergotec® ninja past 

op de Unger veiligheidsconus. Valt er niet af, verdraait niet.

Hogere effectiviteit

•	Reinig grote glazen oppervlakken in minder tijd.

•	Perfecte drukverdeling bij alle raillengtes – minder krachtinspanning nodig.

•	Met de buigbare wisserkop gaat het werk snel en eenvoudig.

•	Snelle rubbervervanging en snel wisselen van rail, altijd met geborgde rail.

De nieuwe ergotec® ninja biedt vele effectieve functies voor professionele 

glazenwassers. Rails tot 105 cm verkorten de benodigde reinigingstijd van grote 

oppervlakken aanzienlijk en zorgen zo voor meer werk in minder tijd. De baan-

brekende ergonomische constructie zorgt voor vlot en eenvoudig werken - zelfs 

na uren intensieve reiniging. ergotec® ninja - het beste gereedschap voor 

professionele glazenwassers. 

ergotec® ninja 
systeemoverzicht

ErgoTEc® NiNja raamwissEr, complEET

Art. nr.                              Lengte      VPE                

•	Ergonomische greep: met buigfunctie en TriLoc veiligheidsmechanisme.
•	Geextrudeerde high-tech T6-aluminium rail: Verbuigt niet, snelle rubbervervanging, perfecte 

aandrukverdeling.
•	Professioneel soft-rubber: Streepvrije raamreiniging, twee scherpe randen.

•	Geextrudeerd high-tech-T6 aluminium: Breekt niet, verbuigt 
niet. Materiaal uit de vliegtuigbouw.

•	Effectief: Perfecte aandrukverdeling
•	Snel: Eenvoudig wisselen van rail

Art. nr.  Lengte  VPE    

ErgoTEc® NiNja alumiNium rail
Compleet met soft-rubber en SmartClip eindkappen.

ErgoTEc® NiNja grEEp 

Art. nr.   VPE 

•	Ergonomisch: 2-componentengreep
•	Draaibaar: Perfect voor werkzaamheden met steel
•	Veilig: TriLoc voor veilige railbevestiging, klikt 

vast op telescoopstelen met Unger  
veiligheidsconus.

Art. nr.  Inhoud VPE     

ErgoTEc® NiNja  smarTclip rEsErvEkappEN
Linker en rechter SmartClips per set

•	Instelbare rubberspanning
•	Eenvoudig wisselbaar
•	Kozijnbescherming

25 - 105 cm rails

PPLUG 1 set = 1 linker & 1 rechter kap 5 sets     

VK255

Patent aangevraagd

triloc 
railborging

ergonomische, 
buigbare 
wisserkop

smartclip – 
De multifunctio-
nele einDkap

De meest vooruitstrevenDe 
raamwisser ooit!


