Vloer- en put kriks
Omschrijving

Art.nr

HYDRAULISCHE KUILKRIKS

Hydraulisch daalsysteem

Hand-hydraulische kuilkriks met een hefvermogen van
6,5 tot 20 ton, voorzien van antiroestsysteem, door
hydraulisch daalsysteem van de hefcilinder.
- Snel heffen tot de last
- Lucht-hydraulisch daal systeem, 6 bar.
- 2-traps hand-hydraulisch voor snel en last heffen,
6,5 ton 1 handpomp.
- Vol hydraulische werkwijze
- Zuigerstang en pompzuiger geslepen en
precisie hard verchroomd.
- Alle leidingen in staal, aluminium, kleppen
beschermd.
- Naald gelagerde rollen in kriks en loopwagen.
- In breedte verstelbare rollen in loopwagen.
- Naar keuze vast of verstelbaar loopwagen van
850-1000mm zonder meerprijs.
- Loopwagen 20 ton en breder dan 1000mm
alleen, vast op kuilmaat leverbaar.
- Slanke cilinder waardoor veel ruimte.
- Ruime keuze uit opname traverse en
afzetsystemen.
Type HKH hand-hydraulisch hefslag 600mm.
Hefvermogen 6,5 ton, type HKH 6/600

650600

Hefvermogen 11 ton, type HKH 10/600

650601

Hefvermogen 14 ton, type HKH 14/600

650602

Hefvermogen 16 ton, type HKH 16/600

650732

Hefvermogen 20 ton, type HKH 20/600

650603

Met verdiepte loopwagen en lange hefslag 800mm,
speciaal voor wisselbak uitbouw, type HKH.

650600 t/m 650603
Afgebeeld
650604 t/m 650607
Met verdiepte loopwagen

Hefvermogen 6,5 ton, type HKH 6/800

650604

Hefvermogen 11 ton, type HKH 10/800

650605

Hefvermogen 14 ton, type HKH 14/800

650606

Hefvermogen 16 ton, type HKH 16/800

650733

Hefvermogen 20 ton, type HKH 20/800

650607

Voor hulpstukken en afzet systemen zie blz. 13/tm16
Let op!! Bij bestelling altijd kuil afmeting en profielen
opgeven.
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Art.nr

HYDRAULISCHE KUILKRIKS

Hydraulisch daalsysteem

Lucht-hydraulische kuilkriks met een hefvermogen van
6,5 tot 20 ton, voorzien van anti roestsysteem, door
hydraulisch daalsysteem van de hefcilinder.
- Snel heffen tot de last
- Hydraulisch daal systeem
- 2-traps hand-hydraulisch voor snel en last heffen
6,5 ton, 1 handpomp.
- Vol hydraulische werkwijze
- Zuigerstang en pompzuiger geslepen en
precisie hard verchroomd.
- Alle leidingen in staal, aluminium, kleppen
beschermd.
- Naald gelagerde rollen in kriks en loopwagen.
- In breedte verstelbare rollen in loopwagen.
- Naar keuze vast of verstelbaar loopwagen van
850-1000mm zonder meerprijs.
- Loopwagen 20 ton en breder dan 1000mm
alleen, vast op kuilmaat leverbaar.
- Slanke cilinder waardoor veel ruimte.
- Ruime keuze uit opname traverse en
afzetsystemen.
Type HKS lucht-hydraulisch hefslag 600mm.

650608 t/m 650611
Afgebeeld
650612 t/m 650615
Met verdiepte loopwagen

Hefvermogen 6,5 ton, type HKS 6/600

650608

Hefvermogen 11 ton, type HKS 10/600

650609

Hefvermogen 14 ton, type HKS 14/600

650610

Hefvermogen 16 ton, type HKS 16/600

650734

Hefvermogen 20 ton, type HKS 20/600

650611

Met verdiepte loopwagen en lange hefslag 800mm,
speciaal voor wisselbak uitbouw type HKS.

Met verdiepte loopwagen
en telescoop cilinder
Afgebeeld met luchtmotor
650736

Hefvermogen 6,5 ton, type HKS 6/800

650612

Hefvermogen 11 ton, type HKS 10/800

650613

Hefvermogen 14 ton, type HKS 14/800

650614

Hefvermogen 16 ton, type HKS 16/800

650735

Hefvermogen 20 ton, type HKS 20/800

650615

Met extra verdiepte loopwagen en lange hefslag
1200mm, type TKS-HS.
Hefvermogen 14 ton, type TKS-HS 14/1200

650736

Voor hulpstukken en afzet systemen zie blz. 13 t/m16
Let op!! Bij bestelling altijd kuil afmeting en profielen
opgeven.
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Art.nr

HYDRAULISCHE KUILKRIKS

Hydraulisch daalsysteem

Lucht-hydraulische kuilkriks met een hefvermogen van
6,5 tot 20 ton, voorzien van anti-roestsysteem, door
hydraulisch daalsysteem van de hefcilinder.
- Snel heffen tot de last
- Hydraulisch daal systeem
- Luchtmotor voor precisie heffen
- Nood handpomp
- Vol hydraulische werkwijze
- Zuigerstang en pompzuiger geslepen en
precisie hard verchroomd.
- Alle leidingen in staal, aluminium, kleppen
beschermd.
- Naald gelagerde rollen in kriks en loopwagen.
- In breedte verstelbare rollen in loopwagen.
- Naar keuze vast of verstelbaar loopwagen van
850-1000mm zonder meerprijs.
- Loopwagen 20 ton en breder dan 1000mm
alleen, vast op kuilmaat leverbaar.
- Slanke cilinder waardoor veel ruimte.
- Ruime keuze uit opname traverse en
afzetsystemen.
Type HKS lucht-hydraulisch met luchtmotor hefslag
600 mm.

650616 t/m 650619
Afgebeeld
650620 t/m 650623
Met verdiepte loopwagen

Hefvermogen 6,5 ton, type HKS-LM 6/600

650616

Hefvermogen 11 ton, type HKS-LM 10/600

650617

Hefvermogen 14 ton, type HKS-LM 14/600

650618

Hefvermogen 16 ton, type HKS-LM 16/600

650737

Afgebeeld met afzetsysteem AEV (optie) Hefvermogen 20 ton, type HKS-LM 20/600
zie blz. 9 t/m 12
Met verdiepte loopwagen en lange hefslag 800mm,
speciaal voor wisselbak uitbouw. Met luchtmotor.
Type HKS-LM

Met verdiepte loopwagen
en telescoop cilinder
650739

650619

Hefvermogen 6,5 ton, type HKS-LM 6/800

650620

Hefvermogen 11 ton, type HKS-LM 10/800

650621

Hefvermogen 14 ton, type HKS-LM 14/800

650622

Hefvermogen 16 ton, type HKS-LM 16/800

650738

Hefvermogen 20 ton, type HKS-LM 20/800

650623

Met extra verdiepte loopwagen en lange hefslag
1200mm, type HKS-LM-HS.
Hefvermogen 14 ton, type HKS-LM-HS 14/1200
Voor hulpstukken en afzetsystemen zie blz. 13 t/m 16
Let op!! Bij bestelling altijd kuil afmeting en profielen
opgeven.

650739

3

Vloer- en put kriks
Omschrijving

Art.nr

ELEKTRO HYDRAULISCHE KUILKRIKS
Elektro hydraulische kuilkriks met een hefvermogen van
10 tot 20 ton, voorzien van anti roest systeem, door
hydraulisch daalsysteem van de hefcilinder.
-

Hydraulisch daal systeem
Vol hydraulische werkwijze
Zeer fijn regelbaar
Zuigerstang en pompzuiger geslepen en
precisie hard verchroomd.
Alle leidingen in staal, aluminium, kleppen
beschermd.
Naald gelagerde rollen in kriks en loopwagen.
In breedte verstelbare rollen in loopwagen.
Naar keuze vast of verstelbaar loopwagen van
850-1000mm zonder meerprijs.
Slanke cilinder waardoor veel ruimte.
Ruime keuze uit opname traverse en
afzetsystemen.

Met verdiepte loopwagen en lange hefslag 800mm,
speciaal voor wisselbak uitbouw type HKE.
Hefvermogen 10 ton, type HKE 10/800

650740

Hefvermogen 14 ton, type HKE 14/800

650741

Hefvermogen 16 ton, type HKE 16/800

650742

Hefvermogen 20 ton, type HKE 20/800

650743

Voor hulpstukken en afzetsystemen zie blz. 13 t/m 16
Let op!! Bij bestelling altijd kuil afmeting en profielen
opgeven.
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HYDRAULISCHE UNIVERSELE VLOERPUT KRIKS

650646 en 650648
TKS 14/20 1200 Z

De ideale krik voor de in en uitbouw van wisselbakken.
Hefslag 1200mm door telescoop cilinder.
Lucht-hydraulische vrij verrijdbare en geleide kuilkrik
met een hefvermogen van 14 tot 20 ton voorzien van
een luchtmotor met voetbediening voor snel heffen tot
aan de last en precisie heffen van de last.
- Hydraulisch daal systeem van de hefcilinder.
- Snel heffen tot de last
- Hydraulisch daal systeem
- Luchtmotor voor precisie heffen
- Vol hydraulische werkwijze
- Zuigerstang en pompzuiger geslepen en precisie
hardverchroomd.
- Alle leidingen in staal, aluminium, kleppen
- beschermd.
- Naald gelagerde rollen in loopwagen.
- Zelfblokkerende wielen onder de loopwagen.
- Ruime keuze uit opname traverse en
afzetsystemen.
- Vloerframe 740x980 mm
- Traverse optie
TKS 14 1200 Z……………………………………………….. 650646
Vloerput model met geleide rollen tegen de putwand.
Voor U of L profiel*. Hefvermogen 14/14 ton hefslag 1200
mm Minimale/Maximale hoogte 870/2070 mm
TKS 20 1200 Z……………………………………………….. 650648
Vloerput model met geleide rollen tegen de putwand.
Voor U of L profiel*. Hefvermogen 20/20 ton, hefslag
1200 mm. Minimale/Maximale hoogte 870/2070 mm

650645 en 650647
TKS 14/20 1200 FV

TKS 14 1200 FV …………………………………………….. 650645
Vloerput model, vrij verrijdbaar, waar een remtestbank
in de put is Hefvermogen 14/14 ton, hefslag 1200 mm.
Minimale/Maximale hoogte 870/2070 mm.
TKS 20 1200 FV……………………………………………… 650647
Vloerput model, vrij verrijdbaar, waar een remtestbank
in de put is. Hefvermogen 20/20 ton hefslag 1200 mm
Minimale/Maximale hoogte 870/2070 mm
TKS 14 1200 FVQ……………………………………………. 650662
Vloerput model, vrij verrijdbaar en hefcilinder dwars
verrijdbaar.
Hefvermogen 14/14 ton, hefslag 1200 mm.
Minimale/Maximale hoogte 870/2070 mm.
* Opgeven bij bestelling profiel type.
Voor hulpstukken en hulpstukken zie blz. 13 t/m 16

650662
TKS 14 1200 FVQ

Let op!! Bij bestelling altijd kuil afmeting en profielen
opgeven.
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HYDRAULISCHE UNIVERSELE KUIL EN VLOER
KRIKS

De ideale kuilkrik voor controle werkzaamheden en daar
waar de inbouw van een hangende krik niet mogelijk is.
-

Type FKS- Z en FKS- Z- LM

-

10 – 20 ton hefvermogen
Hefslag 800 mm
Totale hoogte 1200 mm
Hydraulisch daal systeem van de hefcilinder.
Snel heffen tot de last
Hydraulisch daal systeem
Luchtmotor voor precisie heffen (type LM)
Vol hydraulische werkwijze
Zuigerstang en pompzuiger geslepen en precisie
hard verchroomd.
Alle leidingen in staal, aluminium, kleppen
beschermd.
Naald gelagerde rollen in loopwagen.
Zelfblokkerende wielen onder de loopwagen.
Ruime keuze uit opname traverse en
afzetsystemen.
Type FV, vrij verrijdbaar
Type Z, geleide rollen tegen de putwanden
Type LM, Luchtmotor voor precisie heffen

FKS 10/800 FV, 10 ton hefcapaciteit
FKS 10/800 Z, 10 ton hefcapaciteit

650720
650721

FKS -LM 10/800 FV, 10 ton hefcapaciteit
FKS -LM 10/800 Z, 10 ton hefcapaciteit

650722
650723

FKS 14/800 FV, 14 ton hefcapaciteit
FKS 14/800 Z, 14 ton hefcapaciteit

650724
650725

FKS -LM 14/800 FV, 14 ton hefcapaciteit
FKS -LM 14/800 Z, 14 ton hefcapaciteit

650726
650727

Voor hulpstukken en afzetsystemen zie blz. 13 t/m 16
Type FKS- FV en FKS- FV- LM

Let op!! Bij bestelling altijd kuil afmeting en profielen
opgeven.
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HYDRAULISCHE UNIVERSELE VLOER en KUIL
KRIKS
De ideale vloerkrik voor uit/inbouwen van wisselbakken
bij mobiele hefkolommen en 4-koloms en rijbaan schaar
hefbruggen.
-

Type TKT en TKT- LM

-

Inclusief wisselbak opname GP 1 300x200 mm
2 – 6 ton hefvermogen
Hefslag 1100 mm
Hydraulisch daal systeem van de hefcilinder.
Snel heffen tot de last
Hydraulisch daal systeem
Luchtmotor voor precisie heffen (type LM)
Vol hydraulische werkwijze
Zuigerstang en pompzuiger geslepen en precisie
hard verchroomd.
Alle leidingen in staal, aluminium, kleppen
beschermd.
Wielen met rem onder de loopwagen.
Ruime keuze uit opname traverse en
afzetsystemen.
4 robuuste zwenkwielen, bij 6 ton met geveerde
rollen.
Type LM, Luchtmotor voor precisie heffen

TKT 2 hydraulisch voetpomp, 2 ton

650624

TKT LM-2 hydraulisch pneumatisch luchtmotor 2 T

650625

TKT LM-4 hydraulisch pneumatisch luchtmotor 4 T

650626

TKT LM-6 hydraulisch pneumatisch luchtmotor 6 T

650627

IDEM VOOR DE KUILRAND
Hangende uitvoering

Type TKT – HS en HS-LM
Hangende uitvoering

TKT-HS-2 hydraulisch handpomp, 2 ton

650728

TKT-HS-LM 2 hydraulisch pneum. luchtmotor 2 T

650729

TKT-HS-LM 4 hydraulisch pneum. luchtmotor 4 T

650730

TKT-HS-LM 6 hydraulisch pneum. luchtmotor 6 T

650731

Voor hulpstukken zie blz. 13

Let op!! Bij bestelling altijd kuil afmeting en profielen
opgeven.
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WISSELBAK OPNAME TRAVERSE
Vlakke plaat 200x300mm, draagvermogen 1 ton.
650649

Type GP 1

650649

Plaat met spanbanden en houten blokken, 520x350mm
draagvermogen 1 ton. Type GP 2 vast

650650

Plaat met spanbanden en houten blokken, 700x500mm
draagvermogen 1 ton. Type GP 2 A vast

650744

Plaat met spanbanden en houten blokken, 520x350mm
45° zwenkbaar, draagvermogen 1 ton. Type GP 4

650651

Plaat met spanbanden en elastomer blokken,
520x350mm
45° zwenkbaar, draagvermogen 1 ton. Type GP 4 A

650664

650651

650664
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AS TRAVERSEN VOOR KUILKRIKS

650652 – 650653
Type ATL 14/20
Afgebeeld met toebehoren (optie)

Type ATB-NF
Afgebeeld met toebehoren (optie)

Type ATB 14/20
Afgebeeld met toebehoren (optie)

Vrachtwagen
- Verstelbaar van 100 tot 920mm
- Universeel inzetbaar
- Voor het heffen van één as aan twee punten
- Conform fabrieksopgave.
As traverse voor vrachtwagen, verstelbaar van
100 tot 880mm, draagvermogen 14 ton. Type ATL/14

650652

As traverse voor vrachtwagen, verstelbaar van
100 tot 880mm, draagvermogen 20 ton. Type ATL/20

650653

Autobus
- Verstelbaar van 100 tot 1080mm
- Universeel inzetbaar
- Voor het heffen van één as aan twee punten
- Conform fabrieksopgave.
As traverse voor autobus, verstelbaar van 100 tot
880mm, draagvermogen 14 ton. Type ATB/14

650654

As traverse voor autobus, verstelbaar van 100 tot
880mm, draagvermogen 20 ton. Type ATB/20

650631

As traverse voor autobus, verstelbaar van 100 tot
1080mm, draagvermogen 11 ton.
Speciaal voor lage vloer autobus en geschikt
voor gebalanceerde opname bij motoren aan
de zijkant. Instelbereik 280mm. Type ATB-NF/11

650655

As traverse voor EVO en Citaro bussen aan twee
punten. Verstelbaar van 900 tot 1500 mm,
draagvermogen 16 ton. Totale hoogte 120 mm.
ATB-V 16

650632

Type ATB-V 16
Afgebeeld met toebehoren (optie)

As traverse Type ATB
Afgebeeld met afzetsysteem ABT en houten blokken en
toebehoren (optie)
Let op!! Bij bestelling altijd kuil afmeting en profielen
opgeven.
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AFZET SYSTEMEN VOOR KUILKRIKS
650656 en 650630
Type AEA

-

Verstelbaar in de breedte van 850 tot 1000mm.
Vast op maat gemaakt van de smeerkuil.
Aan één zijde geopend voor toegang krik zuiger.
As steunen in hoogte/breedte verstelbaar
Voor smeerkuil met L-profiel.
Voor smeerkuil met U-profiel zonder kostbare
inbouw.
Eenvoudige uitvoering type AEA verstelbaar
Bij reeds afgezet voertuig van voren inrijdbaar.
Uitvoering AEF vast op maat van smeerkuil
gemaakt.
Uitvoering AEV verstelbaar in de breedte

Afzetsysteem, verstelbaar van 850 tot 1000mm
Draagvermogen 14 ton. Type AEA/14

650656

Afzetsysteem, verstelbaar van 850 tot 1000mm
Draagvermogen 20 ton. Type AEA/20

650630

Type AEV
Afzetsysteem, verstelbaar van 850 tot 1000mm
Bij reeds afgezet voertuig van voren inrijdbaar.
Draagvermogen 14 ton. Type AEV/14

650657
Type AEV

650659 – 650658
Type AEF

650657

Afzetsysteem, vast op maat van smeerkuil
Draagvermogen 14 ton. Type AEF/14

650658

Afzetsysteem, vast op maat van smeerkuil
Draagvermogen 20 ton. Type AEF/20

650659

Let op!! Bij bestelling altijd kuil afmeting en profielen
opgeven.
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AFZET SYSTEMEN VOOR KUILKRIKS
Type AEFK

Verstelbaar in de breedte van 850 tot 1000mm.
Vast op maat gemaakt van de smeerkuil.
Aan één zijde geopend voor toegang krik zuiger.
As steunen in hoogte/breedte verstelbaar
Voor smeerkuil met L-profiel.
Voor smeerkuil met U-profiel zonder kostbare
inbouw.
Bij reeds afgezet voertuig van voren inrijdbaar.

Speciaal voor Unimog, overheid- en militaire voertuigen
Afzetsysteem, verstelbaar van 850 tot 1000mm
Draagvermogen 14 ton. Type AEFK/14
650633
Bestaat uit: AEF afzetsysteem en ATL as traverse,
moet apart besteld worden zie blz. 10

Type AEFK ingeschoven
Afbeelding
Bestaat uit: AEF afzetsysteem en ATL
as traverse

Speciale opnamestukken vraag voor de
mogelijkheden

Let op!! Bij bestelling altijd kuil afmeting en profielen
opgeven.
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PREFAB WERKPUTTEN
Dubbelwandige prefab werkputten hebben vele
voordelen t.o.v. bouwkundige werkputten.
- Snel en economisch geïnstalleerd
- Alle voorzieningen voorbereid
- Een werkplek die deskundig ontworpen is

Een onzichtbare werkplek

Het ontwerp, ongeacht de lengte wordt volgens de
wensen van de gebruiker uitgerust met alle benodigde
voorzieningen.
Leidingen, elektrische voorzieningen, perslucht
aansluitingen, afgifte en opvangen van vloeistoffen,
afzuiging en verlichting worden vooraf gemonteerd.
Wanneer de werkput in zijn geheel word gemonteerd is
alles klaar voor gebruik.

Voorzien van alle installaties

In een halve werkdag wordt de werkput in een vooraf
voorbereide kuil geplaatst en geïntegreerd in de
werkvloer.
Alle leidingen, kabels en kanalen worden aangesloten op
de voorzieningen in het gebouw en de werkput is klaar.
In nieuwbouw of verbouw is een prefab werkput de meest
ideale oplossing, tijdens de verbouw kunnen de normale
werkzaamheden doorgang vinden, bij nieuwbouw
bespaart het bouwtijd voorkomt fouten.
Een prefab werkput wordt ontworpen en gebouwd door
specialisten, doordacht en met veel ervaring, terwijl een
aannemer dit misschien eens in de 10 jaar moet
uitvoeren. Kies dus voor zekerheid.
Alle technische voorzieningen, zoals een remtest
rollenbank, zijslipmeter, spelingdetector kuilkrik of olieaftap mogelijkheden worden door één en dezelfde partij
geleverd en geïnstalleerd. Vergissingen in maatvoering
uitgesloten, het past. Voor u een zekerheid voor ons
praktijk.

Veilig toegankelijk met zij ingang
Geschikt voor trucks, bussen, trams en ander rollend
zwaar materieel.
Laat onze specialisten u vrijblijvend adviseren.
Maatwerk vergt vakmanschap, beide leveren wij, en uit
één hand.

Remtest rollenbank geïntegreerd in de
werkput
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