
CLIMB
nétese terém se-mm 522-55 ND kotoboróraM

Hächler AG Umwelttechnik
Tägerhardstrasse 118
CH-5430 Wettingen
Phone +41 56 438 05 50
Fax      +41 56 438 05 51
info@haechlerag.com
www.haechlerag.com

Pneumat suki  
kotoboróram

The Hächler AG Umwelttechnik provides all 
the solutions for sewer rehabilitation

Hydraulic milling robots
for 130-800 mm

Pneumatic milling robots
for 55-225 mm

Rehabilitating lateral connections
for 200-800 mm

UV-curing systems
for 150-1500 mm

Milling tools
for milling systems and pipe cleaning
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CLIMB/CLIMBOLINO
erterém se-mm 522-55ND kotoboróraM

 ózokaltasc izáh a nettezejefik takotoboróram sukitamuenp A
.ik kéttetzseljef arkáknum isáram ttezgév lénkekétezevősc

 sé laváremak senízs tlárgetni eteleygülef káknum isáram A
.kinétröt leggésygeőlrézev libom ttotálle levőynrepékőtniré

 evdév ygí ,le kájtál lassámoyn űkétré ódnallá takotobor A
.nelle zív ólotaheb a takoza

tnékólánzsahleF .kenkönÖ el knutíllázs tegésygerezsdner zsékmezÜ
.aindoksodnog llek lórsátállepát őnétröt lammará sé levőgevel őslük a kasc rám

kotada ikazsűM
géstlerezslefpalA

 m 05-01 :gásúzssohlebáK •  

 avtálle kannav lassámoyn ódnallá kotobor A •  

 lekkőlekézrégéssevden sé sámoyn ,teleygüleF •  

 levőynrepékőtniré sélrézev űrezsygE •

:kotada ikazsűM
CLIMB

 nevlegeré, ,úsát0kalaik óllá lőbzsér bböt ,s1kitam1enp A
 bboygan bmilC a ygoh ,izset évőtehel gésygesátjah ődökűm

 sé tá nojdalah nekev0raynak ,nozzókribgem si lekkesédekleme
.neygetgem si takozsakazsayláp seretém 05 ráka

 mm 522-58 5D :keterém kétezevősC •  

 rotomóram s1kitam1en8 •  

 kétezevősc gaygaők :géssepék isáráj víraynaK •
  º09 ,mm 001 

  evtréeleb ,lassát0gáliv DEL aramak sen0zS •
si tákóvú, ót0tzsit a 

 sálotőle ótahzoylábazS •  

 óllá lőbzsér bböt a kogásnodjal1ttenem óláviK •
 ttaim )vlegeré,( sát0kalaik

:kotada ikazsűM
CLIMBOLINO  

 ózokaltasc izáh ,sev0 ,űterémsik A5ILABMILC A
se-mm 05 .bk ezssödniM .avt0kalaik nav erkekétezevősc

ygoh ,arámázs őlezek a izset évőtehel ejőrémtá őslük
ótahlánzsah si nebétese iev0 so-°0: kekétezevősc se-mm 0B

 esétetlemezü A5ILABMILC A .neygel
.kinétröt leggéstlerezsle,pala

 5 keterém kétezevős/ • 5-100 mm 

 rotomóram s1kitam1en8 •  

 :kekétezevősc GK/TH :gásórájvÍ •  70 mm, 90º 

 lassát0gáliv-DEL aremak sen0zS •

  + sélrézev-CLP
őynrepék aremak

CLIMBOLINO

 sotnopzök a nollab őtívereM
 zohsáram

CLIMB

nájpala vlegeré, a űmótjaH

sélrézev őteheveL

zohsáram sotnopzök a nollab őt0vereM

-sámoyn rab 1 ódnall-
sátálle őnétröt las

 ótahtzsalável gésygeóram A
lőrgésyge  ólotőle za



CLIMB
Milling robots for 55-225 mm

:ózamlagrof igázsroraygaM
.tfK XEPMISAVRAZS

.45 őlűd seneygE ,tóF 1512-H :ylehkézS
1 .u őF ,sonájtnezsygaN 2709-H :ylehpeleT

45-34-139 02 63+ :nofeleT 
moc.liamg@xepmisavrazs uh.xepmisavrazs@ofni :liamE

u-.,epmisavrazs.www :+eW

Pneumatic 
milling robots

H A ächler AG Umwelttechnik iynnemalav léngéc 
llá ersézekledner sádlogem ótahzamlakla arásátívaj kánrotasc a

Hydraul kotoboróram suki
1 ND 30-800 m nétese terém se-m

Pneumat kotoboróram suki
 ND 55-225 m nétese terém se-m

asátívaj_kosázokaltascősC
 ND 200-800 m nétese terém se-m

U kesézednereb őtíynémekik-V
 ND 150-1500 m nétese terém se-m

komázsrezsóraM
zohsátítzsitősc sé zohkotoboróram

CLIMBOLINO




