
WELKOM BIJ
LIEVERS HOLLAND
LIEVERS HOLLAND is al meer dan 60 jaar dé internationale specialist op het gebied van betonverwerking op de 
bouwplaats en in de industrie.

MET GEÏNTEGREERDE OMVORMER Als opvolger van de eerste generatie elektrische stoktrilnaalden, is er nu de 
verbeterde stoktrilnaald, de HS-ER. Deze naald heeft een nieuwe, doorontwikkelde elektronische unit en is tevens 
voorzien van een grotere, nieuwe ergonomisch gevormde handgreep. Hierdoor is de HS-ER makkelijker in gebruik.

Waarom brengen we deze machine onder de aandacht?

Kenmerken HS-ER:

De HS-ER stoktrilnaald is de opvolger van de HS-E. De HS-ER is aangepast met een nieuw ergonomisch handvat, trildemper en 
een aparte, verbeterde elektronische unit. Hierdoor is de machine langer achter elkaar te gebruiken, lichter in gebruik en heeft 
de machine een zeer lange levensduur.

• 230V Geïntegreerde omvormer zorgt voor een enorm 
gebruiksgemak. Gewoon in een standaard wandcon-
tact-doos steken en klaar!
• Standaard met extra veiligheid: de Personal Residual 
Current Device (PRCD) voldoet aan alle Europese veilig-
heidseisen.
• LHF & HS beproefde componenten en onderdelen 
bieden een lange levensduur.
• Borstelloze motor kan volcontinu gebuikt worden voor 
grote storten.
• Enkel elektrische kabels in de slang. Hierdoor is deze 
lichter en flexibeler dan mechanisch aangedreven ma-
chines.
• Een speciale trillingsdemper verhoogt het werkcom-
fort aanzienlijk.
• De omvormer, met robuuste gegoten aluminium 
behuizing, blijft bij de contactdoos, uitgevoerd met 20 
meter kabel.
• Het makkelijke “Plug-in and Go” maakt de machine 
ideaal voor verhuurtoepassingen!
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LIEVERS HOLLAND
Groot Mijdrechtstraat 68
3641 RW Mijdrecht (NL)
Mailbox 103, 3640 AC Mijdrecht (NL)

Tel.   0031 (0)297-231900
Fax   0031 (0)297-231909
E-mail  info@lieversholland.nl

HS-ER HOOG-FREQUENT STOKTRILNAALD

Profiteer nu van het introductieaanbod van de HS-ER en 
ontvang een set zware kwaliteit LIEVERS werkhandschoenen 

t.w.v. € 40,- 

Voor vragen of meer informatie kunt u 
contact opnemen met uw LIEVERS HOLLAND Dealer.


