
Eén systeem voor alle seizoenen:
Fillpartner Combihandle

www.fillpartner.com

De voordelen op een rij:

• De benzinejerrycan is uitwisselbaar. Nooit meer overtanken en knoeien. 

• De oliefles schuift erop en eraf. Dit maakt het bijvullen van olie in de  
zaag gemakkelijk.

• De Autofiller is bevestigd aan de Combihandle. Zo raakt deze niet kwijt  
en blijft hij schoon, omdat hij niet op de grond gelegd hoeft te worden als 
de benzinejerrycan gewisseld wordt. 

• Verplichte vlamsticker is altijd goed zichtbaar. 

• Levenslang bruikbaar. Het verplichte UN-keurnummer zit immers op  
de nieuwe benzinejerrycan. U hoeft de combihandle dus niet elke 5 jaar 
te vernieuwen zoals bij combitanks het geval is.

• De Fillpartner Combihandle is uit te breiden met accessoires voor  
heggenschaar en bosmaaier. Alles bij de hand, het hele jaar door.

Fillpartner  
Combihandle,  
één systeem voor 
alle seizoenen! Januari in  de winkel!
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Fillpartner Combihandle, één systeem voor alle seizoenen!

De ideale set wanneer u met uw  
kettingzaag werkt
U hoeft dus geen benzine meer over te 
tanken. Dit is veiliger en bespaart veel tijd 
en knoeien. De oliefles kunt u eenvoudig 

los bijvullen en daarna aan de Combi-
handle terugschuiven. Wilt u nog sneller 
werken? Neem dan een tweede gevulde 
oliefles mee naar de zaagplek! De Combi- 
handle heeft een houder voor het opber-

gen van twee vijlen, een bougiesleutel en 
de dop van de benzinejerrycan. Daarnaast 
kunt u in het extra opbergvak losse spul-
len vervoeren zoals een ketting, platte vijl, 
bougie of ander gereedschap.

Ook voor heggenschaar  
en bosmaaier
Gebruikt u de kettingzaag niet meer dan 
kunt u de Combihandle gemakkelijk om-
bouwen naar een set voor heggenschaar of 
bosmaaier. In plaats van de oliefles schuift 
u de spuitbushouder aan de Combi- 
handle. Zo heeft u het smeermiddel voor 
de messen van de heggenschaar altijd bij 
de hand tijdens het werk! Bewaar de platte 
vijl voor het scherpen van de messen in de 
vijlhouder of in het extra opbergvak.

Schuif in plaats van de oliefles de bos-
maaieraccessoirehouder aan de Combi- 
handle. Zo bergt u gemakkelijk het bos-
maaierdraad, een blokkeerpen, een zijknip-
tang en extra vaste messen op. Het vet voor 
de bosmaaierkop legt u samen met andere 
kleine spullen in het extra opbergvak.

Opgeruimd werkt beter
Voor het opbergen van de oliefles, de 
spuitbushouder en de bosmaaieracces-
soirehouder levert Fillpartner een rail 
voor wandmontage in uw werkplaats of 
transportbus. Hiermee kunt u de Combi-
handle-accessoires goed en overzichte-
lijk opbergen. Goed voor elkaar!

Met de Fillpartner Combihandle werkt u snel, schoon en heeft u altijd alles 
bij de hand. U wisselt de benzinejerrycan voor een nieuw exemplaar wan-
neer deze leeg is. De oliefles kunt u eenvoudig los bijvullen en daarna aan de  
Combihandle terugschuiven. Geen geknoei meer met overgieten en u voldoet 
aan alle regelgeving! Bovendien raakt u de Fillpartner Autofiller nooit meer 
kwijt, want deze is bevestigd aan de centrale beugel. Kies zelf de juiste acces-
soires voor uw werk en gebruik de Fillpartner Combihandle ook wanneer u 
met bosmaaier en heggenschaar werkt.

Fillpartner Combihandle voor uw kettingzaag,
bosmaaier en heggenschaar!
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