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2  Wikkelingen 

3  Wikkelingen 

Het voordeel van TJEP RE-BAR XP 

Het gebruik van het TJEP re-bar vlechtdraad systeem is een effectief 

alternatief voor de handmatige verwerking, dat traditioneel een 

monotone en stressvolle bezigheid is. Het ergonomische re-bar 

vlechtdraad systeem verbetert niet alleen de werksituatie, het is ook 

economisch, betrouwbaar en een efficiënte oplossing. 

Vanuit bouwprojecten uit de gehele wereld hebben wij van belangrijke 

gebruikers informatie ontvangen en zodoende hebben wij de TJEP RE-

BAR XP ontwikkeld. Een programma vlechtmachines en vlechtdraad 

met X▪TRA kracht. Lees meer over de functies en prestaties van het 

TJEP  RE-BAR XP programma in deze folder of bezoek onze website 

op www.tjep.eu/xp. 

In het kort, TJEP RE-BAR XP gecombineerd met TJEP XP vlechtdraad 

geeft de sterkere vlechtdraad oplossing! 

 

 

 

Enkele voordelen van de TJEP RE-BAR XP zijn: 

 Meer dan 5x sneller dan handmatige verwerking 

 Extra besparingen (instelbaar voor 3 of 2 wikkelingen) 

 Extra strakke en stevige binding 

 Constante kwaliteit van de binding 

 Extra efficiënt en duurzaam 

 Ergonomisch, met één hand te bedienen 

 Korte terugverdientijd 

Lees meer over de TJEP Re-bar vlechtmachines, vlechtdraad en 

accessoires op www.tjep.eu/xp of neem contact op met ons kantoor 

telefoonnummer: 0031 (0)321 38 33 56  

 Duurzaam en licht van gewicht 

 Handzaam en compact 

 Wikkelingen per acculading  

2500-3500 

 Wordt geleverd met 2 lithium-ion 

accu’s, een oplader en 2 rollen 

vlechtdraad in een robuuste  

plastic koffer 

 Voor TJEP XP velchtdraad 

Op onze website www.tjep.eu/xp vindt u 

meer informatie met betrekking tot ons 

TJEP XP programma. U treft hier o.a. onze 

brochures, foto’s en video’s aan. 

STERKE EN STEVIGE 

BINDINGEN 

LEES MEER 

TJEP RE-BAR XP 
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Specificaties TJEP RE-BAR XP 25 

Artikelnummer 115112 

EAN nummer 5702551151129 

Haalbare verwerkings breedte 8 - 25 mm 

Afmeting (LxBxH) 280 x 100 x 284 mm 

Gewicht 2,2 kg 

Geleverd met 2 lithium-ion batterijen, een oplader en 2 rollen  

vlechtdraad in een robuuste plastic koffer 

Toepassingen 

Betonijzer, leidingen voor vloerverwarming etc. 

Versterking van betonnen panelen, vloeren, wanden etc 

Fixatie van vloerverwarmingsbuizen, mantelbuizen etc.  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

10 wikkelinstelling opties 

Koolstofborstel loze motor voor 

een extra lange levernsduur 

90 - 120 wikkelingen per rol vlechtdraad 

Met één hand te bedienen 

Instellingen voor 2 - 3 wikkelingen 

Eenvoudige invoer van het vlechtdraad 

TJEP XP VLECHTDRAAD 
Art. no. 115152 / 115153 

L: circa 100 m 
Ø: 0.8 mm 

Specificaties TJEP RE-BAR XP 40 

Artikelnummer 115102 

EAN nummer 5702551151020 

Haalbare verwerkings breedte 12 - 40 mm 

Afmeting (LxBxH) 293 x 100 x 284 mm 

Gewicht 2,3 kg 

Geleverd met 2 lithium-ion batterijen, een oplader en 2 rollen  

vlechtdraad in een robuuste plastic koffer 

Toepassingen 

Betonijzer, leidingen voor vloerverwarming etc. 

Versterking van betonnen panelen, vloeren, wanden etc 

Fixatie van vloerverwarmingsbuizen, mantelbuizen etc.  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

10 wikkelinstelling opties 

Koolstofborstel loze motor voor 

een extra lange levernsduur 

90 - 120 wikkelingen per rol vlechtdraad 

Met één hand te bedienen 

Instellingen voor 2 - 3 wikkelingen 

Eenvoudige invoer van het vlechtdraad 

TJEP XP VLECHTDRAAD 
Art. no. 115152 / 115153 

L: circa 100 m 
Ø: 0.8 mm 

TJEP RE-BAR XP 40 TJEP RE-BAR XP 25 
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TJEP ACCESSOIRES TJEP RE-BAR XP 58 

Accessoires 

Omschrijving Artikelnummer 

TJEP lithium-ion accu 115500 

TJEP accu lader 115501 

TJEP verlengarm 115502 

TJEP holster 115503 

( 

Specificaties TJEP RE-BAR XP 58 

Artikelnummer 115122 

EAN nummer 5702551151228 

Haalbare verwerkings breedte 20 - 58 mm 

Afmeting (LxBxH) 310 x 100 x 290 mm 

Gewicht 2,4 kg 

Geleverd met 2 lithium-ion batterijen, een oplader en 2 rollen  

vlechtdraad in een robuuste plastic koffer 

Toepassingen 

Betonijzer, leidingen voor vloerverwarming etc. 

Versterking van betonnen panelen, vloeren, wanden etc 

Fixatie van vloerverwarmingsbuizen, mantelbuizen etc.  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

10 wikkelinstelling opties 

Koolstofborstel loze motor voor 

een extra lange levernsduur 

90 - 120 wikkelingen per rol vlechtdraad 

Met één hand te bedienen 

Instellingen voor 2 - 3 wikkelingen 

Eenvoudige invoer van het vlechtdraad 

TJEP XP VLECHTDRAAD 
Art. no. 115152 / 115153 

L: circa 100 m 
Ø: 0.8 mm 
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TJEP XP vlechtdraad is een nieuw ontwikkeld 

vlechtdraad met een hoge treksterkte gecombineerd met 

een hoog niveau van flexibiliteit en verbeterde rek van 

het draad. Deze specifieke combinatie zorgt voor een 

perfecte werking van het vlechtdraad in de machine, een 

zeer sterke knoop en zorgt voor een zeer betrouwbare 

binding. 
Het TJEP XP vlechtdraad is elektrolytisch verzinkt zodat 

het roesten van het draad wordt voorkomen en de 

verwerking in de TJEP RE-BAR XP vlechtmachine 

optimaliseert.  

TJEP RE-BAR XP gecombineerd met TJEP XP 

vlechtdraad geeft u de sterkere vlechtdraad 

oplossing! 

TJEP XP VLECHTDRAAD TJEP XP VLECHTDRAAD 

20 rollen 

TJEP XP vlechtdraad past in 

TJEP RE-BAR XP 25, RE-BAR XP 40, RE-BAR 58 

TJEP XP vlechtdraad 

Omschrijving Art. no. Hoeveelheid/ds Doos/pallet 

TJEP XP 115152                       20                 96 

Electrolytisch verzinkt 

TJEP XP vlechtdraad past in 

TJEP RE-BAR XP 25, RE-BAR XP 40, RE-BAR 58 

TJEP XP vlechtdraad 

Omschrijving Art. no. Hoeveelheid/ds Doos/pallet 

TJEP XP 115153                       40                 48 

Electrolytisch verzinkt 

40 rollen 
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TJEP Benelux Uw service center 

Lees meer over de TJEP re-bar vlechtmachines, draad en accessoires op 

www.tjep.eu/xp of bel 0031 (0) 321 38 33 56 

De ruime ervaring van ons service center is gebaseerd op het onderhouden van enkele duizenden 

machines per jaar en het bijhouden van de laaatste technologische ontwikkelingen. Deze ervaring en 

de voortdurende technische actualisering betekenen dat u altijd kunt rekenen op een vakkundig  

onderhoud. 

Krotom, wanneer u uw gereedschap terug heeft ontvangen kunt u er zeker van zijn dat hij volledig 

operationeel inzet baar is. 

TJEP Benelux service biedt: 

 Indien gewenst prijsopgave vóór uiteidelijke reparatie 

 Service historie 

 100% werkende machine 

 Reparatie/service van TJEP re-bar en MAX vlechtmachines (met originele TJEP en MAX 

onderdelen) 
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Een goede keuze 

 

Een ervaren partner 

KYOCERA Unimerco heeft veel ervaring in  

advisering, service en verkoop van vlechtmachines. 

Het assortiment omvat een programma TJEP 

vlechtmachines, vlechtdraad en bijbehorende 

accessoires, geschikt voor de tijdelijke 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, bradders, 

staplers en rebar vlechtmachines.  

 

Kleine details maken een groot verschil 

wij gelopven in het overtreffen van verwachtingen. 

Daarom zijn kwaliteit, professioneel advies en een 

uitstekende service de hoeksteen van onze 

bedrijfsfilosofie 

Lees meer op www.tjep-benelux.nl 

OFFICIEEL DISTRIBITEUR VOOR DE BENELUX 

TJEP Benelux, Dronten Nederland 

Telefoon: 0031 321 38 33 56 

 

Voor verkoop , reparaties en service. 


