
Opvouwbare slangbrug / kabelbrug

• Eigenschappen:
De CROCODILE slang- en kabelbrug is extreem robuust en veerkrachtig. De bruggen zijn 
voorzien van hoge nokken zodat ze geschakeld gebruikt kunnen worden. De massief 
rubberen, opvouwbare bruggen kunnen in enkele seconden worden neergelegd.

• Voordelen ten opzichte van conventionele slang- en kabelbruggen:

* Makkelijk te tillen en verplaatsen door middel van geïntegreerde handgreep.
* Totaalgewicht slechts 10kg.
* Door gele markeringsstrepen duidelijk zichtbaar.
* Fietsers, rollators en rolstoelen kunnen veilig oversteken door deksel.
* Door de deksel te blokkeren is diefstal tot een minimum beperkt.
* Belastbaarheid 20 ton.
* Door de (optionele) deksel vast te schroeven is de kans op diefstal minimaal. 
* Door gebruik van de deksel komen wielen niet in aanraking met de slang.
* Door hoge verbindingsnokken goede en degelijke verbinding gewaarborgd.
* Opvouwbaar, neemt weinig ruimte in. Er passen 4st. in box van 40x60cm.

• Toepassingen:
Slang- en kabelbruggen voor brandweerkorpsen, industriële bedrijven, waterbedrijven
of evenementen.

Nieuw !!!
Nu leverbaar met deksel!!

Slangbrug / Kabelbrug
CROCODILE



• Setup:
Voor personenauto's volstaat een enkele rijstrook bestaande uit twee bruggen van 30 
cm breed. Voor brandweerwagens of trucks adviseren we
 twee geschakelde bruggen per kant te gebruiken.

Technische informatie en leverbare combinaties

Technische info:

FerroTech B.V.
Oude Molenmeent 10-6
1231 BD LOOSDRECHT 
Telefoonnummer: 035-672 0507 
E-Mail: info@ferrotech.nl
www.ferrotech.nl/producten/slangbruggen/

Nieuw!!!
Kabelbrug!!!
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Slangbrug / Kabelbrug
CROCODILE

 10 kg

Massief rubber 
Zwart/Geel 

11.5 kg

Nieuw !!! 

Gewicht 

maar 10 Kg

Nieuw !!! 

maar 11.5Kg Gewicht

Afmetingen:             
Lengte uitgevouwen: 
Lengte ingevouwen:  
Breedte: 
Breedte inclusief nokken: 
Hoogte uitgevouwen:

Materiaal: 
Kleur:
Gewicht:




