
UniKey 
 
De ontwerpfilosofie is "een sleutel voor alle maten" - daarom zal hij op alle 
vormen en maten van alle bekende ventiel- en brandkraanassen passen en 
kapotte of ontbrekende steeldoppen vervangen. Hij kan ook worden ge-
bruikt op onregelmatige vormen zoals afsluitkraanhendels, zelfs als ze be-
schadigd of onvolledig zijn. De aluminium sleutel wordt algemeen gebruikt 
op brandkranen en de stalen sleutel wordt gebruikt op alle andere ventielen. 
Door gebruik in combinatie met de asverlengingen kan de gebruiker ook 
ventielen bedienen die dieper liggen, terwijl het risico op letsels door licha-
melijke belasting wordt gereduceerd.  

Belangrijkste kenmerken: 
 Een sleutel voor alle maten 
 Robuuste bouw, gelast en met poedercoating  
 Per stuk of als complete set verkrijgbaar 
 Integraal T-handvat met 'beitel'-uiteinde  
 Aseinden verkrijgbaar 
 Geschikt voor gas- en waterventielen, brandkranen enz.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kenmerken: 
De UniKey wordt gemaakt in twee formaten: een kleine sleutel, ontwor-
pen rond waterventielen op leidingen met een diameter tot 12" (300 mm) 
en brandkranen, en een grote sleutel voor gebruik op ventielen met een 
diameter groter dan 12" (300 mm). 
De kit komt compleet met twee asverlengingen geleverd: lengte 450 mm en 750 mm. 
De UniKey met geïntegreerd T-handvat is beschikbaar in de formaten te zien in bovenstaande tabel.  
 
Accessoires en adapters: 

 
 
 

Artikelnummer Beschrijving 

HR09010002 Stalen UniKey kit met grote (95 ø) en kleine (80 ø) sleutels, 2x 
T-staaf, 2x verlenging steel en stalen box 

HR09010004 Stalen UniKey groot (95 ø) met integrale T-staaf 

HR09010006 Stalen Unikey klein (80 ø) met integrale T-staaf 

HR09010008 Aluminium steel UniKey klein (80 ø) met integrale T-staaf 

HR09010010 Stalen UniKey mini (60 ø) met integrale T-staaf 

Artikelnummer Beschrijving 

HR09010012 12” UniKey verlengstuk 

HR09010014 24” UniKey verlengstuk 

HR09010016 UniKey borgpen 

HR09010018 Stalen UniAdaptor klein (80 ø) 

HR09010020 Stalen UniAdaptor mini (60 ø) 

UniKey kop 

Stalen UniKey kit  

Aluminium UniKey 


