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Stap 1: Acess Matrijsplaten
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Stap 1: Matrijsplaat wordt op de matrijs
bevestigd. Aansluitingen op de
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Acess heeft een breed snelkoppelingen programma, uitwisselbaar met en passend op bijna alle snelkoppelingen van toonaangevende
merken zoals Prevost, Walther, Parker, Rectus, Tema, Oetiker, Hasco, DME, Orion, PCL, Cejn, Stucchi, Faster, DNP en vele anderen.
We zijn al 20 jaar gespecialiseerd in snelkoppelingen en doen zaken met diverse fabrikanten.

