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Minimum: 260 mm
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VOORDELEN

UW 3e HAND®

GEBRUIK

PLANKENSPANNER

Bij het plaatsen van planken voor terras of gevelbekleding kunt u de planken snel en moeiteloos aanspannen, rechttrekken en vastzetten met plankenspanners 
van NÖVLEK®.

Als u meerdere plankenspanners tegelijk gebruikt, kunt u de planken aanzienlijk efficiënter, 
beter en sneller plaatsen.

Geschikt voor het plaatsen van planken voor 
gevelbekleding, zowel verticaal als horizontaal.

Automatisch blokkerend mechanisme
Maakt het mogelijk om uw handen vrij te houden, 

terwijl de planken op hun plaats blijven liggen.

Ontgrendelingstrekker
Maakt het mogelijk om het werktuig te 

ontgrendelen en te verwijderen.
De instelling van de afstand tussen de klembekken 

wordt automatisch vergrendeld.

As van gehard staal

Dikte: 3 mm

Beweegbare klembek
Perfect in te stellen op de rand 

van de plank.

Grote handgreep
Zorgt ervoor dat het werktuig makkelijk te hanteren 
en te vervoeren is. Versterkt met glasvezel.

Aanspanningstrekker
Door het ergonomische ontwerp kan geleidelijk 
een maximale klemkracht worden uitgeoefend, 
met één hand en zonder enige moeite.

Corrosiebestendige 
verzinkte afwerking
Rvs schroeven.

Vaste klembek
Winkelhaak met 2 gaten voor het 
vastschroeven van een hoekijzer.

Rubber vloerbeschermers
Moeten onder de hoekijzers van de twee klembekken 
worden geplaatst om het oppervlak van de planken 
niet te beschadigen.

Hoeft maar één keer te worden 
ingesteld
Ontgrendeling van het werktuig met 
de ontgrendelingstrekker aan de 
voorkant om het werktuig te kunnen 
verwijderen. De instelling van de 
afstand tussen de klembekken wordt 
automatisch vergrendeld voor het 
gehele werk, wat een aanzienlijke 
tijdsbesparing oplevert en een 
ongeëvenaard gebruiksgemak.

Smalle planken

De plankenspanner van NÖVLEK® is 
ook te gebruiken voor smalle planken.
In dat geval is wel een slagblok nodig. 
Het slagblok kan tijdelijk op de 
klembek worden geschroefd dankzij 
de twee gaten die daar speciaal voor 
zijn bedoeld.

Kan gebruikt worden met het 
DROP™-profiel
Er is een kort hoekijzer leverbaar 
voor planken met een DROP™-profiel 
met oversteek (van NÖVLEK®) of 
vergelijkbaar.

Eén hand is genoeg

Te bedienen met één hand, ongeacht 
of u rechts of links bent.
Geleidelijk en moeiteloos aanspannen 
dankzij de ergonomische aanspannings- 
trekker.

Waarom zou u kiezen voor een plankenspanner van NÖVLEK® 
en niet voor een spanner met spanarm die op de draagbalk steunt?

De plankenspanner van NÖVLEK® 

• Beschadigt de draagbalken en de smalle kant van de planken niet.

• Maakt het aanspannen en rechttrekken mogelijk van de eerste tot de laatste plank.

• Kan overal worden geplaatst (één of meerdere naast elkaar als de situatie dat vereist).

• Heeft geen enkele beperking wat betreft gebruik:
   • in krappe ruimtes of bij obstakels;
  • bij verbindingen tussen draagbalken;
  • bij alle soorten draagbalken en balken, hoe hoog of breed ze ook zijn en ongeacht het materiaal waarvan ze zijn gemaakt;
  • als de draagbalken zijn bedekt met overstekende bitumenstroken.

• Oefent alleen kracht uit op de plank en niet op de draagbalk.
 Er is geen enkel gevaar dat de draagbalk wordt verschoven of vervormd.

• Om de afwerkplanken vast te zetten voordat ze worden vastgeschroefd.

Plankenspanner van NÖVLEK®

Spanner met spanarm
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AAN TE PASSEN AAN DE 
PLANKBREEDTE

AUTOMATISCHE BLOKKERING 
MET VERGRENDELING VAN DE 
INSTELLING

MET ÉÉN HAND TE GEBRUIKEN

GEGARANDEERDE TIJDWINST

KWALITEIT EN PRESTATIES 
ZONDER COMPROMISSEN

UITZONDERLIJKE WEERSTAND



x 1 x 1 x 3 x 3 x 3
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De informatie in dit document is slechts informatief en is niet bindend. Ze kan op elk ogenblik worden gewijzigd
zonder voorafgaande kennisgeving. Alle rechten voorbehouden, ARCHIWOOD bvba.

PLANKENSPANNER
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INHOUD

Uitsluitend voor 
BJPD-04

Profiel Artikelcode EAN-code
Stuk

Karton
5 Stuks/Karton

Afmetingen (mm) Gewicht Afmetingen (mm) Gewicht

Rechte kant BJPD-01 5425 03355 400 2 450 x 120 x 365 3,83 kg 585 x 380 x 500 20,12 kg

Drop BJPD-04 5425 03355 400 2 450 x 120 x 365 3,85 kg 585 x 380 x 500 20,22 kg




