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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

kosázokaltascősC  
asátívaj

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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HATSET
  ND asátívaj kosázokaltascősC

200-800 m nebétese terém se-m



EL
       asátívaj kosázokaltascősC

200-800 m nebétese terém se-m

 nettezejefik trezsdner ótívaj-LE ttotatzamladabazs A
notalánzsah sé ,ik kéttetzseljef arásátívaj kosázokaltascősc izáh  

 .samlakla si erésétímöt kekétezev ilüvík

 a togayna FC cetlanaK-TILEGRE ttetzseljefik arléc a erre nölük A
 ttoda za gésiynnemgayna zA .eryleh tlürés a eb izednekscef űmráj
 .s-tnelej gém lerrezsdóm a lezzE .avtízagiázzoh nav zehpékrák
si kosádosorák .ózamlatrat tekegerü űterémygan sé tekesérötebzív

.kaótahtívaj

 gésttetímöt a sé agássótrat iygev gayna FC cetlanaK-TILEGRE zA
 )l 003/rab 021( si nátu sátítzsit -nétröt lassámoynygan rab 001

 lelef kensélehret mezüanrotasc vé 001 gelitelémle zE .ttotíynozib
.gem

 58851 NE za lelefgem FC cetlanaK-TILEGRE za sé kotobor gésyge zA
 iteleygülefsétípé tezétnI iakinhcetsétípÉ teméN a sé kanynávbazs

( kizekle.ner si levéylédegne certificate Nº Z-42.3.3-372).

 

 
 

kotada ikazsűM
       zeh-LE za gayna isélesérP

 

ERGELIT-Kanaltec CF:

 crep 54-03 :amatratődi sátívaj A •
 nelle 3A-  sé 2A- ,1A- ólláóizórroK •
 ne1őscsélé1 sé nétese léca ,note1 ,gaygaők tím0T •
 gásdrálizsómoyn ygaN •
 gásnotzi1sédeper 3ko2ygaN •
       óllátá2l5z4 •
 na1ánóz imledévzív iynnemalav óllázívjalaT •  
 

:nebétese atnaygixopE

 6crep 57 :amatratődi sátívaj A •

kotada ikazsűM
EL

:iagásnodjalut rezsdner A

 m 07 gásúzssohlebáK •
 lassámoyn ódnallá avtál kannav le kotobor A •
 lev-ynrepék-tniré sélrézev űrezsygE •

:LE asátívaj sázokaltascősC

   ND ima ,rezsdner őlesérP • 200-800 m  őtjűyg se-m
ótahzamlakla lánkózokaltascősc izáh se-mm 002-07ND sé lénkekétezevősc

kotada ikazsűM
HATSET

:TESTAH asátívaj kosázokaltascősC

  zehkekétezevősc őtjűyg se-mm 006-052ND keynévlezspalaK •
zohkosázokaltascpalak se-mm 051-001ND sé

   :gásúzssoh isétípéeB • 40 cm

C cetlanaK-TILEGRE F 
nebőscnoteb

ERGELIT-Kanaltec CF
neb-scséléb

sélréze: űmrájótíva7
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Főnöki
A Svájci Szennyvíz- és Vízvédelmi Szakemberek Szövetségének magas szintű követelményeinek (QUIK-irányelv) is megfelel

Az EL-lel alternatívaként epoxigyanta is feldolgozható

HATSET modullal kiegészítve az alapfelszereléssel akár 40 cm hosszúságú kalapszelvények is invertálhatóak

Főnöki
Javítójármű_Gépterem

Főnöki
Hatset
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:ózamlagrof igázsroraygaM
.tfK XEPMISAVRAZS

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

45-34-139 02 ,3+ :nofeleT 
moc.liamg@xepmisavrazs uh.xepmisavrazs@ofni :liamE

w :beW ww xepmisavrazs. . uh

Rehabilitating 
lateral connections

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

Hydraul kotoboróram suki
 ND 130-800 m nétese terém se-m

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

        asátívaj kosázokaltascősC
2 ND 00-800 mm

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

komázsrezsóraM
      zohsátítzsitősc sé zohkotoboróram

HATSET
Rehabilitating lateral connections 
200-800 mm




