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UNGER ErgoTec® NINJA wisser

De nieuwe ErgoTec® NINJA wisser heeft talrijke functies, 
die de efficiëntie van professionele glazenwassers duidelijk 
verhogen. Breedtes tot 105cm zorgen voor een drastische 
verlaging van de tijdsduur voor de reiniging van grote 
oppervlakken, zodat u meer kunt doen in minder tijd.  

De revolutionaire ergonomische constructie zorgt voor 
onberispelijk, eenvoudig werken, zelfs na uren intensieve 
reiniging. De ErgoTec® NINJA wisser, het slimste gereed-
schap voor professionele glazenwassers.

Nieuw en verbeterd:
Smartclip

Innovatief vergrendelingsmechanisme, om de 
zwenkkop in de middelste positie te fixeren 
Knop in = vergrendeld 
Knop uit  = vrij

Verkrijgbaar in werkhoek:
30° & 40°
Verkrijgbaar in de afmetingen:
20 cm – 105 cm
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TriLoc Schienen- 
Sicherungsmechanismus

DE RaIL: DE SmaRT CLIp:

DE GREEp:

Ergonomische tweecomponen-
ten-draaigreep: perfect op de 
menselijke hand afgestemd.

Hoogwaardige antislip-rubberen 
coating: voor meer comfort en 
perfect gebruik.

Duimvlak: aan de bovenkant, om 
extra druk te kunnen uitoefenen.

NIEUW: Nu ook verkrijgbaar als 
30 ° kophoek-versie.  Nieuwe ver-
sie met standaard hoek van 30° 
(zoals in UNGER ErgoTec®-, S- en 
Pro-wisser). 
40° Version als de originele 
ErgoTec® Ninja.

Zwenkfunctie: Perfect voor werk- 
zaamheden met de steel of bij 
moeilijk bereikbare oppervlakken. 
Met de RVS-schroef die eenvoudig 
met een muntje versteld kan 
worden kunt u de spanning  
verhogen of verlagen.

NIEUW: De middelste positie kan 
door indrukken van de vergrendel-
toets gefixeerd worden.

Klikvergrendeling: zorgt voor een 
veilige vergrendeling van Unger- 
conus. Valt niet naar beneden,  
verdraait niet.

SmartClip: Innovatief en  
verbeterd Clip-mechanisme, nu 
met nieuwe “Click”-functie in  
signaalkleur duidelijk zichtbaar 
wanneer clip in stand “open” 
staat.

Gesloten: Zorgt voor de juiste  
positie van het rubber tijdens het 
werk. Indien nodig kan het rubber 
tot de gewenste spanning  
getrokken worden

Open: Rubber vervangen of rub-
berspanning verlagen. 

Eenhandsbediening: Eenvoudig te 
bedienen, ook met handschoenen.

Kozijnbescherming: voor de  
bescherming van kozijnen tegen 
krassen. SmartClips kunnen  
eenvoudig met de hand of  
schroevendraaier worden vervangen.

Effectieve superlange rail:  
Rails in verschillende lengtes 
tussen 20 cm en 105 cm. Altijd de 
juiste afmeting om efficiënt te 
werken. Zelfs grote etalages 
kunnen snel gereinigd worden. 

Flexibele rubberpositionering:  
Keuze uit twee rubberposities.  
Onderste positie voor kortere rails (1), 
hogere positie voor langere rails (2): zo 
hebt u altijd een goede druk op en  
contact met het venster.

High-Tech-T6-aluminium:  
de lichte en stijve uit vliegtuig-
bouw-aluminium geperste rail buigt 
niet en houdt het trekrubber 
helemaal recht op het glazen  
oppervlak. Gaat niet kapot, buigt niet. 
Perfecte drukverdeling: minder 
krachtinspanning bij elke raillengte.

TriLoc mechanisme: Voorkomt 
onbedoeld loskomen van de rail.  
Snel en veilig rails vervangen en 
nieuwe aanbrengen.
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