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Goed onderhoud is behoud
Tuidraden bepalen de stabiliteit van zendmasten. Daarom is
goed onderhoud van de tuidraden van levensbelang voor de
masten. Om dit onderhoud snel, goed, goedkoop en veilig uit
te voeren heeft Nozema geheel in eigen beheer een unieke 
volautomatische Videotrolley ontwikkeld. Hierbij is gebruik 
gemaakt van de ruim 65 jaar ervaring met het bouwen en 
onderhouden van zendmasten en torens. Deze speciale
Videotrolley van Nozema is nu ook voor u beschikbaar. Met de
Videotrolley verlengt u de levensduur van de tuidraden tegen
lagere onderhoudskosten.

Kostenbesparend
Conventioneel onderhoud met een bemande gondel kost 
ongeveer € 25,– per meter. Met de Videotrolley van Nozema
brengt u deze kosten terug tot zo’n € 15,– per meter. Voor een
mast met een totale tuilengte van 2000 meter bespaart u dus
al snel € 20.000,–. 

Snel en efficiënt
Met de Videotrolley van Nozema kunt u op één dag tot vier 
tuidraden onderhouden. Het volledige onderhoud van de tuien
van een middengolfmast duurt slechts anderhalve week. Zonder
trolley heeft u voor hetzelfde werk aanzienlijk meer tijd en 
mensen nodig. Bijkomend voordeel: uw zenders zijn minder
lang uit de lucht en dat is goed voor uw klanten. 

Volautomatisch,
veilig en efficiënt

3



Videotrolley

Onbemande trolley is uniek concept
met lagere onderhoudskosten

Volledig automatisch
De Videotrolley werkt volledig automatisch. Gondels met 
medewerkers die langdurig op grote hoogte moeten werken,
behoren vanaf nu tot het verleden. Alle werkzaamheden 
worden vanuit de controle-unit op de grond uitgevoerd. De 
trolley inspecteert en conserveert de tuidraad. Zes roterende
borstels verdelen de coating gelijkmatig over de tuidraad. Het
inspectie- en conserveringsproces wordt op video vastgelegd,
zodat u op elk moment de kwaliteit van het werk kunt 
controleren. Om de kwaliteit van het conserveringsproces 
verder te verbeteren, worden de weerscondities (zoals 
windsnelheid, windrichting, relatieve luchtvochtigheid en 
temperatuur) bij de tuien gemeten en weergegeven op een 
display. Zo levert het gebruik van de Videotrolley altijd een 
perfect resultaat op.

Milieuvriendelijk
De Videotrolley kent een gesloten conserveringssysteem.
Overtollige coatingmiddelen vloeien terug in het reservoir.
Samen met het roterende borstelsysteem zorgt de trolley 
ervoor dat er geen schadelijke stoffen in het milieu terecht
komen.

Kortere onderbrekingen
Het inspecteren en conserveren van tuidraden is een kostbare
en arbeidsintensieve klus, waarbij de uitzendingen vaak 
wekenlang onderbroken moeten worden. Deze onderbrekingen
leiden tot aanzienlijke derving aan reclame-inkomsten; elke 
reclameminuut kost duizenden euro’s. Met de Videotrolley kunt
u de onderbrekingsduur van uw zenders terugbrengen naar een
absoluut minimum, tot volle tevredenheid van uw klanten.

Veiligheid boven alles 
De veiligheid en de gezondheid van uw medewerkers is 
natuurlijk uw eerste prioriteit. De overheid stelt hier terecht
steeds strengere eisen aan. Met de Videotrolley is de veiligheid
van uw personeel gegarandeerd: u hoeft niet langer mensen 
dagenlang honderden meters boven de grond te laten werken.
Zij werken veilig op de grond.

Kortom:
Met de volautomatische, onbemande Videotrolley van Nozema
werkt u snel, effectief, efficiënt, veilig en goedkoop. Account-
manager Ruud Martens van Nozema vertelt u graag meer over
dit unieke product.
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Bezoekadres

Biezendijk 3
3412 KB Lopikerkapel

Correspondent ieadres

Postbus 6
3400 AA IJsselstein

Tel.: 030 - 68 62 400
Fax: 030 - 68 81 448
E-mail: nozema@nozema.nl
Internet: www.nozema.nl


