
www.tjep-benelux.nl

TJEP EP-40

Koolborstelloze motor

Verbeterde prestaties

Snellere en strakkere vlechten

Draadverbruik instelbaar

Geoptimaliseerde ergonomie

Meer power: 18V 4Ah slide-in accu



TJEP EP-40 VLECHTMACHINE

KOOLBORSTELLOZE 

MOTORTECHNOLOGIE
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TJEP EP-40 VLECHTMACHINE

 ■ Snellere en strakkere vlechten.

 ■ Geoptimaliseerd en robuust design 
zorgt voor makkelijke toegang tot 
de werkplek en lange levensduur.

 ■ +4000 – 5000 vlechten per 
acculading

 ■ Uitgerust met 2 Li-ion accu’s, lader 
en twee draadcoils in een robuuste 
kunststof koffer.

 ■ Gebruik TJEP draad.

TJEP EP-40

Bezoek www.tjep-benelux.nl en vind 
meer informatie over de nieuwe 
TJEP EP-40, download brochures, 
video‘s, afbeeldingen en meer!

MEER INFORMATIE ONLINE...

SUPER STERKE EN 
STRAKKE VLECHTEN

Meer efficiency 
met TJEP EP-40
TJEP EP-40 vlechtmachine zorgt voor een significant verbeterde 
efficiency, vergeleken met het fysiek zware, monotone en 
tijdrovende werk van handmatig vlechten. 

TJEP EP-40 is een verdere ontwikkeling van onze vorige 
vlechtmachines. De kennis die is opgedaan bij eerdere generaties 
machines is toegepast in de nieuwe EP-40 vlechtmachines, welke 
een nieuwe norm zet in vlechtsnelheid en kwaliteit.

 ■ De nieuw ontwikkelde neus en handvat optimaliseren de toegang 
tot het punt dat u wilt vlechten.

 ■ De krachtige 18V 4Ah Li-ion slide-in accu zorgt voor een lange 
gebruiksduur.

 ■ De koolborstelloze motor zorgt voor sneller en efficiënter vlechten. 
Met slechts 0,7 seconden per knoop, zorgt de TJEP EP-40 voor 
efficiëntie op de werkplek.

 ■ De strakke en uniforme vlecht, zorgt dat het werk zonder 
onderbrekingen kan worden uitgevoerd.

Met andere woorden, de TJEP EP-40 geeft u de garantie voor de 
beste prijs-kwaliteitsverhouding als het gaat om het vlechten van 
betonijzer of vergelijkbare materialen.

Voor meer informatie over TJEP EP-40 vlechtmachine, draad en 
accessoires, ga naar www.tjep-benelux.nl of neem telefonisch 
contact met ons op op +31 (0) 321 383356. We zitten klaar om uw 
vragen te beantwoorden.
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TJEP EP-40 VLECHTMACHINE

1 18V koolborstelloze motoren

2 Afgesloten gearbox voor extra kracht

3
Geoptimaliseerd design van de neus met  
een lange levensduur, zorgt voor makke-
lijke toegang tot het te vlechten punt

4 Langer en smaller handvat voor een 
betere grip

5 18V 4Ah Li-ion slide-in accu

6 Aansluiting voor de elektronische 
verlengarm

SPECIFICATIES

Artikelnummer 124000

EAN nummer 5702551240007

Afmetingen (L × B × H) 297 × 109 × 300 mm

Gewicht 2,6 kg

Vlechtpuntdikte 12 - 40 mm

Vlechtsnelheid 0,7 sec.

Vlechten per coil 120 - 160

Vlechten per acculading +4500 (met  3 wikkelingen)
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ACCESSOIRES

Beschrijving Artikelnummer

TJEP accu 4,0Ah, 18V slide-in 124200

TJEP oplader 124201

TJEP verlengarm 124202

TJEP holster 124203

TOEPASSING
Bevestigen van betonijzer aan prefab betonnen 
onderdelen, vloeren, muren, brugelementen etc.
Bevestigen van vloerverwarmingsbuizen.

TJEP EP-40 VLECHTMACHINE

L: 100 m
Ø: 0.8 mm

TJEP DRAAD
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TJEP EP-40 VLECHTMACHINE

TJEP ACCU 4,0AH, 
18V SLIDE-IN

Artikelnummer 124200

EAN nummer 702551242001

HOLSTER VOOR TJEP EP-40

Artikelnummer 124203

EAN nummer 5702551240032

TJEP ACCULADER 
VOOR TJEP EP-40

Artikelnummer 124201

EAN nummer 5702551242018

TJEP ELEKTRISCHE 
VERLENGARM

Artikelnummer 124202

EAN nummer 5702551240025

TJEP EP-40 
ACCESSOIRES
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TJEP EP-40 VLECHTMACHINE

Het TJEP draad heeft een hoge treksterkte en is zeer 
flexibel en buigzaam - een specifieke combinatie die 
zorgt voor een perfecte, efficiënte werkwijze en een 
zeer sterke vlecht. Het zorgt dat betonijzer strak en 
stevig wordt gevlochten.

TJEP draad is gegalvaniseerd om te voorkomen dat 
roestdeeltjes van het draad in het ergste geval de 
functionaliteit van de machine beïnvloeden.

GESCHIKT VOOR

TJEP EP-40

TJEP DRAAD

Afmetingen Artikelnummer Gewicht Dozen/pallet

TJEP DRAAD, 0,8 mm, aantal 50 124151 20.5 kg 40

TJEP DRAAD
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TJEP EP-40 VLECHTMACHINE

De ruime ervaring van het service center is gebaseerd op het onderhouden van 
enkele duizenden machines per jaar en het bijhouden van de laatste technologische 
ontwikkelingen. Deze ervaring en voortdurende technische actualisering betekenen 
dat u altijd kunt rekenen op een vakkundig onderhoud. Kortom, wanneer u uw 
gereedschap terug heeft ontvangen kunt u er zeker van zijn dat hij volledig 
operationeel is.

 ` Snelle en professionele service door het meest ervaren serviceteam in de branche. 
 ` Service historie.
 ` 100 % werkzame machine gegarandeerd.
 `  Reparatie/service van TJEP en MAX vlechtmachines (met originele TJEP  
en MAX onderdelen).

Lees meer over de TJEP EP-40 vlechtmachine, draad en accessoires op  
www.tjep-benelux.nl of bel: +31 (0) 321 383356.

ERKEND  
TJEP SERVICE CENTER
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TJEP BENELUX
De Hunze 4 · NL-8253PX Dronten
Tel: +31 (0) 321 383356
sales@tjep-benelux.info · www.tjep-benelux.nl

Lees meer op www.tjep-benelux.nl 
of bel met +31 (0) 321 383356

EEN GOEDE KEUZE ...
Een ervaren partner
KYOCERA UNIMERCO heeft veel ervaring in 
advisering, verkoop en service van vlechtmachines.  
Het assortiment omvat een programma TJEP 
vlechtmachines, vlechtdraad en bijbehorende 
accessoires, geschikt voor de tijdelijk fixatie van 
vloerverwarmingsbuizen aan de vlechtmat en het 
betonijzer onderling.

Een breed assortiment
Al meer dan 50 jaar, horen wij bij Europa’s 
toonaangevende leveranciers van tackers, 
nagels en accessoires. Vandaag de dag bestaat 
het TJEP assortiment uit ca. 70 verschillende 

modellen pneumatische en gas-powered 
tackers, nietmachines, afwerking tackers evenals 
vlechtmachines.

Kleine details maken een groot verschil
We geloven in het overtreffen van verwachtingen.
Daarom zijn kwaliteit, professioneel advies en 
uitstekende service de hoekstenen van onze 
bedrijfsfilosofie.


