
UIS Power Push 
 
Een nieuwe, snelle en veilige methode om gas- en waterleidingen en kabels 
van polyethyleen in te brengen in bestaande metalen leidingen en buizen. De 
UIS Power Push™ is een hulpstuk voor graafmachines waarmee PE-leidingen 
en -kabels sneller, zuiniger, veiliger en flexibeler kunnen worden ingebracht. 
 
Belangrijkste voordelen 
 Eenvoudige installatie en montage van het hulpstuk 
 Kan worden gebruikt om de leiding/kabel uit te lijnen, in voorbereiding 

op aansluitingen 
 Kan worden gebruikt om leidingen weer rond te maken, om ovaliteit en 

onvolkomenheden van leidingen/kabels te corrigeren 
 Vermijdt het risico van uitrekking - er is dus geen 'ontspanningsperiode' 

vereist alvorens leidingen te verbinden 
 Geen gevaarlijke oprolbewerkingen 
 Lange delen kunnen in één enkele beweging worden ingevoerd 
 Het opwinden of bijkomende sleping naar het terrein is overbodig 
 De beweging kan worden omgekeerd om de leiding terug te trekken wanneer er op een obstructie wordt 

gestoten 
 Er zijn opvulstukjes zodat het geschikt is voor verschillende leidingdiameters 
 Montage op standaard graafmachine en hydraulische leiding (geschikt voor de meeste moderne produ-

centen) 
 
Beschikbare accessoires zijn onder andere: 
UIS vlakke kop: wordt ingebracht in het aanloopstuk van de leiding als een 'recht' deel om 'uitbreken' in de 
ontvangende put veiliger te maken in verband met de restenergie die opgeslagen is in de leiding. 
UIS invoergeleider: wordt in de ontvangende leiding ingebracht om de nieuwe PE-leiding te helpen leiden en 
beschermen tegen krassen tijdens het inbrengen. 

Artikelnummer Beschrijving 

HR10040002 55-180mm Power Push 

HR10040004 90-300mm Power Push 

HR10040006 200-400mm Power Push 

HR10040008 Leidingknipper - Mini 2”-4” 

HR10040010 Leidingknipper - Midi 2”-6” 

HR10040012 Leidingknipper - Standaard 2”-10” 

HR10040014 55mm vlakke kop 

HR10040016 63mm vlakke kop 

HR10040018 75mm vlakke kop 

HR10040020 90mm vlakke kop 

HR10040022 110mm vlakke kop 

Artikelnummer Beschrijving 

HR10040024 125mm vlakke kop 

HR10040026 140mm vlakke kop 

HR10040028 160mm vlakke kop 

HR10040030 180mm vlakke kop 

HR10040032 3” invoergeleider 

HR10040034 4” invoergeleider 

HR10040036 6” invoergeleider 

HR10040038 8” invoergeleider 

HR10040040 10” invoergeleider 

HR10040042 12” invoergeleider 


