
HF 200
HF 130

nétese terém se-mm 008-031ND 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

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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kotoboróram



HF 200/HF 13  sa-0
kotoboróram sukiluardiH

 kotoboróram sukiluardih sa-002 FH sé sa-031 FH A
.keűynémtísejlet ygan nesönölük

 !lénkerezsdnertobor sám tnim ,bboygan rezs-4 kétamoynótagrof A
 sé ,táknum sroyg a ajlátnarag ynémtísejlet isátzsalável ygan lüvíkdner A

 seynévré lettetniket sönölük z, .togássogásadzag űkétrémygan a ygí
.lánáknum ttezgév 21F0( növös.séléb tlüzsék lóbgaynaűm űsétís-re lázsgevü nednim

 ódnallá si tti kotobor a nebétese knusárájle nednim tni3
 .avtálle kannav lev-gevel ttotírázs ,4sámoyn

      .segéstehel men ygí asálotaheb zíV

 tö ,űterémsik ,tsézednereb iynnemalav evtréeleb ,rezsdner sejlet A
 nétese eynégi léfygü za ygav ,ebkevűmráj 4yl4szssö annot

 .ersétípéeb lürek abkótuarehet
 nebtese nednim tezekrezsótatnov A
.arkolé. isálánzsahlef béyge daram dabazs

 a sé sárájle isátívaj L, za táigólonh.et a tz,
 lavájói.ánibmok rezsdner seynévlezspalak

.inetípéik tehel érrezsdner sói.knufitlum

 őtehléresc nasroyG
jefóram

  aremak ótahtagroF
lavóicknufótítzsit

kótuareheT  kevűmráj_űterémsiK

HF 130

sétípéeb óllánÖ

L sőrE E keD  

gésyge tápalótímiS

eklüfótíynárI

Finder

HF 20   toboróram sa-0
 zehterém se-mm 008-002ND  

 ygí sé samlagur noygan larrakóram seylegnet-2 a sa-002 FH A
  .arsázamlakla őnétröt nebketezstemtzsereksájot a siláedi

 tehel si abynári silátnorf sé nátazalaf kétezevősc a lüklén sátíkalatÁ
 mm 005 nasilámixam -nétröt absázokaltas.-s. izáh A .elev inzegév  tsáram

a kanásátívaj sázokaltas.-s. a izset év-tehel gésylém isálotaheb
.nezsér a neze tásátílovátle kosádókarel a .lli ,tésétízsék-le seteléköt

HF 13  toboróram sa-0
      zehterém se-mm 003-031ND

 segelvén bbesik sétízségeik seteléköt a sa-031 FH A
 leynnémtísejletóram sonozA .nebétese k-rémtá-s. -sleb

.sa-002 FH a tnim ,kizekledner

       koludom őtívőB
               koludom őtívőB

.zoh-002 FH a inetípé tehel ázzoh tegésyge tápalótímis A 
segelzsér kezsér tlürés seyge za ótahdlogem ygÍ

.larretlam ttotísodóm laggaynaűm ygav lavátnaygixope asátívaj

Finder  )őserek(  200-800 m nétese terém se-m

 trázel a izset év-tehel -lekézré-sázokaltas.-s. vítavonni zA
 yge kétezev-s. a nátuim ,tásálálatgem kosázokaltas.-s.

.tlürek arsátívaj rám lev-s.séléb

:kotada ikazsűM
HF 200/HF 130

:kogásnodjalutrezsdneR
 m 001-57 :gásúzssohlebáK •
 rotomóram sukiluar-iH •
 asátálle őnétröt lassámoyn ó-nallá kotobor A •
 levőynrepékőtniré sélrézev 1rezsyg0 •

HF 20 toboróram sa-0 :
 zehkeynévlezsrök sa-005-002 ND •
    • ND 250/375, 300/450 009/006 ,057/005 ,006/004 ,  

zehketezstemtzsereksájot
  izáh a gésylém isálotaheb naltatahlúmlüleF •

)gi-mm 005 mumi8am7 abkosázokaltascősc

:toboróram sa-031 FH
 zehkeynévlezsrök 1terém 00:-0:1 ND •

:gésyge tápalótímiS
 zohkoliforprök 1terém 005-002 ND •
 larretlam ttotíso-óm laggayna1m ygav lavátnaygi8op0 •

Finder:
 zohkoliforprök 1terém 005-002 ND •



HF 200
HF 130
Milling robots for 130-800 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

w :beW ww ,epmisavrazs. u-.

 A Hächler 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
5 ND 5-225 m nétese terém se-m

      asátívaj kosázokaltascősC
2 ND 00-800 m nétese terém se-m

U    kesézednereb őtíynémekik-V
1 ND 50-1500 m nétese terém se-m

komázsrezsóraM
zohsátítzsitősc sé zohkotoboróram

Hydraulic 
milling robots




