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Trigger Greep
• Ergonomisch ontworpen met ge-
makkelijk te bedienen triggerme-
chanisme, verhoogt comfort en
effectiviteit.

• Greep gemaakt van glasversterk-
kunststof, verhoogde duurzaamheid.

• Het mechanisme optimaliseert de
greep-controle. Minder inspan-
ning, verhoogde productiviteit.

Draaibare grijpkop
• Moeilijk bereikbare plaatsen zijn
gemakkelijker te bereiken met de
360° draaibare grijpkop.

• Haal voorwerpen uit smalle tussen-
ruimtes, zoals bijv. achter opberg-
kasten, stellingen etc.

• Rarrêteert veilig. Gewoon de grijpkop
iets naar voren trekken en 90° draaien.

Met magneet
• De magneet houdt zelfs de kleinste
of zwaardere voorwerpen zoals een
sleutelbos, blikjes, munten, etc.

• De brede tang kan tot 13cm geo-
pend worden. Dat maakt het
grijpen van grotere voorwerpen
gemakkelijker.

• Houdt gewichten tot 4,5 kg.

Aluminium steel 
• Gemaakt van stabiel, licht aluminium. 
• De steel verlaagt vermoeidheids-
verschijnselen en maakt het wer-
ken in de hoogte en boven het
hoofd eenvoudiger.

• Roestvrij.

NIFTY NABBER® TRIGGER GRIFF
ERGONOMISCH • MAGNETISCH • VEELZIJDIG

De nieuwe Nifty Nabber® Trigger-greep is een greep voor ge-
middelde toepassingen. Hoofdkenmerken zijn een gemakke-
lijk te bedienen Trigger-greep, een 360° draaibare kop,
alsmede een magneetpunt. Ideaal voor het bereiken van
objecten, die zich boven heuphoogte bevinden. Het
nieuwe, lichte design zorgt voor een grotere vrijheid
van de pols en verlaagt de vermoeidheid van de
arm. Hij kan natuurlijk ook gebruikt worden voor
het oprapen van vuil op de grond. 
Onhygiënische en gevaarlijke voorwerpen wor-
den zonder aan te raken verwijderd. 

Verkrijgbaar in 4 lengtes: 
60 cm, 80 cm, 90 cm und 100 cm

Ergonomische greep
• Comfortabele drukgreep – brengt
hoge druk voor het vasthouden van
vuil tot stand zonder dat de hand ver-
moeid raakt.

• Het greepdesign houdt hand en arm in
een optimale positie om voorwerpen
van de grond op te pakken.

Sterke stalen tangen
• Krachtige tangen pakken zelfs kleine
objecten of objecten met scherpe ran-
den beet - zelfs gebroken glas, sigaret-
ten of munten.

• De tangen zijn van staal en met rubber
bekleding - voor een extra sterke en
veilige greep.

Stabiele constructie  
• Constante controle over het vuil tijdens
het opruimen - oppakken en in een af-
valcontainer gooien gaat in één bewe-
ging.

• Sterk genoeg voor zware toepassingen,
licht genoeg om de rug en armen niet
vermoeid te laten raken.

• De stalen constructie is optimaal voor
de dagelijkse uitdaging.

Stalen steel 
• De steel is gemaakt van robuust staal -
voor een lang en betrouwbaar gebruik.

• Roestvrij gecoat.

NIFTY NABBER® PRO
DUURZAAM • ERGONOMISCH • HYGIËNISCH  

De klassieke Nifty Nabber® is een grijper voor moei-
lijke toepassingen met krachtige grijptangen, sta-
len steel en ergonomische greep. Ideaal voor
werkzaamheden buitenshuis. Deze duurzame
grijper verlaagt rugklachten bij het oppakken
van afval van de grond. Het oprapen 
van afval zonder het aan te raken be-
schermt ook tegen snijwonden, kneuzin-
gen of het contact met gevaarlijke
substanties. Verkrijgbaar in 4 lengtes, 
om aan alle toepassingen en lichaams-
lengtes te voldoen.

40 cm, 90 cm, 140 cm und 250 cm

13 CM

Compact
• Ingebouwde metaalveren maken het
mogelijk dat de Bagger voor plaatsbe-
sparende opslag plat wordt samenge-
drukt.

• Kan met kleefband worden bevestigd.

Robuust
• Stabiele kunststofbodem, kan over
vloeren als asfalt of aarde worden ge-
trokken.

• Zware vuilniszakken hoeven niet meer
te worden gedragen.

Ergonomisch
• Grote trekbanden.
• Minder bukken of dragen van zware
zakken.

Bescherming
• 180l Standaardvuilniszakken, passen,
deze worden tegen beschadiging be-
schermd.

• Beschermt de gebruiker tegen scherpe
voorwerpen in de zak.

NIFTY NABBER® BAGGER
ERGONOMISCH  • COMPACT • ROBUUST 

De nieuwe Nifty Nabber® Bagger is een praktisch afvalaf-
voergereedschap voor de binnen- en buitenreiniging. Hij
bevat een 180l vuilniszak en is gemakkelijk te bewegen.
De bodem is van een robuuste kunststof vervaardigd.
Twee stabiele treklussen zorgen dat de Bagger gemakke-
lijk achter zich aan kan worden meegetrokken. Zo wordt
het moeizame optillen en de beschadiging van vuilnis-
zakken tijdens het werk vermeden. Perfect in samenwer-
king met de Unger grijpgereedschappen Nifty Nabber®

en Papier Picker.

PROFESSIONELE EN ERGONOMISCHE GEREEDSCHAPPEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN AFVAL

TRIGGER GREEP DRAAIBARE GRIJPKOP MET MAGNEET ALUMINIUM STEEL ERGONOMISCHE GREEP STERKE STALEN TANGEN STABIELE CONSTRUCTIE STALEN STEELCOMPACT ROBUUST BESCHERMING COMPATIBEL
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VERKRIJGBAAR IN 4 LENGTES !

15 CM

VERKRIJGBAAR IN 4 LENGTES !

Reinigingsgereedschap voor de professional
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NIFTY NABBER® BAGGER
• Robuust – kan over de grond worden
getrokken.

• Ergonomisch – minder bukken 
en tillen.

• Bescherming – geen aanraking van
scherpe voorwerpen.

PROFESSIONELE EN ERGONOMISCHE GEREEDSCHAPPEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN AFVAL

PAPIER PICKER
ERGONOMISCH • DUURZAAM • LICHT 

De Papier Picker is een licht gereedschap, dat uit een 
stabiele, duurzame steel en een lange punt bestaat. 
Ideaal voor het oppakken van papier, blikjes e.d. 
van de grond alsmede voor de verwijdering 
ervan zonder lichamelijke belasting.

• SPAART TIJD
Snelle afvalopname met de NiftyNabber®, verzamelen in de Bagger, niet
meer bukken, geen opname met de hand, niet scheppen of vegen.

• HOOGWAARDIG
Hoog kwalitatieve NiftyNabber®, geen tijdverspilling met goedkope grijpers.

• MINDER SCHADEVERGOEDING AAN PERSONEEL

Minder verwondingen, minder tijd, sneller werken.

• GEEN INVESTERING IN MACHINES

Grote kosten-baten-voordelen

• MILIEUVRIENDELIJK
• MINDER BEHOEFTE AAN PLASTIC 
ZAKKEN/TONNEN

Kan worden uitgewassen, in elkaar 
gevouwen en eenvoudig worden op -
geborgen. Minder plaats nodig.

• DUURZAAM
• STABIEL ALS EEN PLASTIC TON

Kan ook voor de permanente afvaloplag
worden gebruikt.

• BESCHERMT DE GEBRUIKER
Geen contact, hygiënische afvalverwijdering.

• ERGONOMISCH
Triggergreep vermindert belasting van de
hand, arm en rug, geen bukken.

• EENVOUDIG TE TREKKEN
Geen opengebarste vuilniszakken meer,
geen dragen meer van zware zakken,
gemakkelijk te vullen, altijd open.

• GEEN MACHINES MEER NODIG

• KLEINER VOOR DE VERZENDING

Reduceert transport- en brandstofkosten.

Ecologische reiniging

• 100 cm lengte voor een optimale
werkpositie zonder te bukken -
voorkomt rugpijn.

• Licht carbonstaal, roestvrij, zeer
duurzaam bij werkzaamheden
buitenshuis.

• Ergonomische greep, positioneert
hand en arm optimaal voor het
opruimen van afval.

Ergonomisch design

• Extra lang en puntig, kan meerdere
voorwerpen tegelijk opprikken.

• Sterk – stoot zelfs eenvoudig door
dikkere aluminium blikjes.

• Reservepunten zijn afzonderlijk ver-
krijgbaar.

Lange punt

Werkproces

Professionele reiniging 
van buitengebieden
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Professioneel  en ergonomisch gereedschap voor afvalbehandeling

PROFESSIONELE GRIJPERS & MOBIEL

EN MULTIFUNCTIONELE AFVALHOUDERReinigingsgereedschap voor de professional

NIFTY NABBER® TRIGGER GRIFF

MET ROTEERBARE TANG EN MAGNEET.

PEOPLESPAPERPICKERPIN

NIFTY NABBER® PRO

NIFTY NABBER® BAGGER
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PPPP0 100 cm 10

RESERVEPUNTEN VOOR PAPIER PICKER

Artikelnr. Maat VPE

PAPIER PICKER
• Niet meer bukken, geen rugklachten.
• Hygiënisch afval opruimen.
• Effectief door sterke metalen punt. 

Artikelnr. Maat VPE

NN400 40 cm 5

NN900 90 cm 10

NN140 140 cm 5

NN960 250 cm 6

NIFTY NABBER® PRO
• Niet meer bukken, geen rugklachten, geen 
verwondingen.

• Hygiënisch afval opruimen.
• Betere grip door rubberen hoes.

PINP0 10

Artikelnr. Maat VPE

Artikelnr. Maat VPE

NB300 180 l 1

Artikelnr. Maat VPE

NT060 60 cm 5

NT080 80 cm 5

NT090 90 cm 5

NT100 100 cm 5

NIFTY NABBER® TRIGGER GRIP

• Ergonomische Trigger-greep.
• Draaibare grijpkop.
• Brede tangen met magneet.
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