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   Voorkomen van snij- en steekverwondingen  
behoort tot de primaire basis-veiligheid in de sector. 
 

 

WILCOFLEX  RVS Handschoenen 
 

Interne veren verzorgen de 
onvergelijkbare pasvorm. 
De nieuwe generaties WILCO en 
WILCOFLEX handschoenen bevatten in 
het geheel géén kunststof- of 
textieldelen meer zodat contaminatie 
met vleesproduct volledig is te 
voorkomen. 

 

 

 

 

     

Een uitgebreide keur van 
veiligheidskleding is beschikbaar. 
 
 
Vraag gerust om meer informatie! 

 

What 
Else ? 

 

Statistiekje…… 
 

* 64 % ooit klachten gehad 
 

* 35 % had klachten op het   
   moment van onderzoek 
 

* 25 % was wegens   
   reumatische klachten   
   arbeidsongeschikt 
 

* 9 % was gedurende    
   tenminste 3 maanden  
   arbeidsongeschikt ……  
   geweest 

                                       veerbalancers,  
      handgereedschappen en machines hangen gewichtsloos  
                                       bij de werkplek. 
 

                                    

 
   NIEUW! 
 
 
 
“Meat Series” 
Gepolijst aluminium 
      RVS haak 
      RVS kabel 

 

 
 

 



 

         
 
                              

 
          Ziekteverzuim, R.S.I. of erger arbeids-ongeschiktheid ! 
Wij tonen u graag enige ergonomie-verbeterende mogelijkheden rond de 
werkplek . Dit is vaak mogelijk met eenvoudige oplossingen! 

 

  

 

 

 

 

 

 

1- mes plat op vaste     
        aanzetstaal 
 

2- verwijder de braam door   
     druk op de knop van het   
         slijpmechanisme 

 
 
 
 

3 –   laat de knop los 
         mes nog even op    
         staal houden 

 
         De Bench Steel voor Trimmers. 
Gemonteerd bij de werkplek, in 3 seconden  
     weer een  scherp aangezet mes. 
       Goed voor materiaal en mens! 

      Cirkelzaagmachines kunnen vaak met verschillende 
      handgrepen worden uitgevoerd welke optimaal passen  
      bij de specifieke werkomstandigheden. 

A- T-handle voorzijde 
B- In hoek verstelbare rechte handle 
C- Zgn. “mushroom” handle om meer druk te zetten 

 
 

Sharp’ Easy op de werkplek 
Altijd werken met een    
          scherp mes! 

 
Complete “Ergo”-kit, welke als bedienings-element voorzien kan 
worden aan de achterzijde van de zaag. Bij deze oplossing 
bevindt de hand zich altijd op de veilige plaats. 

 

A 

B 

C 

 

 
 

JC III Pneumatisch oscillerend onthuidmes  
Doelmatig onthuiden met minder fysieke 
inspanning waardoor minder arm- & schouder-
overbelasting.  
De slanke aandrijfkop bewerkstelligt maximale 
huidkwaliteit met zo min mogelijk 
beschadigingen. 

Pneumatische 
ribbentrekker 

Minder fysieke belasting & 
vermindering RSI zijn de 
prettige bijkomstigheid 
van het werken met dit 
apparaat! 
(schouder/elleboog/pols) 

Loshalen schouderplaat 

Ergonomische pneumatisch-
mechanische bewerking in 
plaats van spierkracht en 
zware fysieke belasting! 
(schouder/elleboog/pols) 
 

 

Maar….. we kunnen nog verder gaan…….. Geautomatiseerde 
pneumatisch-mechanische bewerking in plaats van spierkracht en zware 
fysieke belasting. 
ROSER automatisch systeem loshalen schouderplaat (varkens +zeugen) 

Capaciteit: 
varkens 700 
schouders/uur 
zeugen 400 
schouders, in 
combinatie met 
meer vlees-
rendement! 
(L- of R- versie) 

 

Pneumatische 
schouderblad-    
   trekker 


