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Nimatech
Wij feliciteren u met het in bezit krijgen van onze brochure. Nimatech is trots op haar producten 
en diensten die we graag met u willen delen.

Wij zijn een bedrijf wat zich bezig houdt met praktische en nuttige oplossingen voor de 
straatmaker en hovenier. De bestratingsmachines behoren tot onze hoofdproducten zoals 
hydraulische klemmen en vacuüm producten. 

Nimatech is er van overtuigd dè specialist te zijn op het gebied van machinaal straten. Elke 
klant met elke vraag nemen we serieus, daarna proberen we de lijntjes kort te houden om zo 
het beste advies te geven. Een advies of een product waarmee u verder kan maar voor vragen 
ook weer mee mag terug komen. 

Nimatech is fabrikant van vacuüm producten. Hierdoor kunnen wij op het gebied van vacuüm 
techniek een gepast en op maat gemaakt product leveren. We kijken ook naar de markt om te 
ontdekken wat de vraag is. We spelen daar op in en verrassen de markt elke keer weer met 
nieuwe innovaties. 

Naast eigen fabricage heeft Nimatech ook enkele dealerschappen zoals de Hunklinger 
bestratingsklemmen, OilQuick snelwisselsystemen, Schmölz rioolbuisklemmen en Weber 
trilplaten en stampers.

Elke machine moet goed onderhouden worden. U kunt bij ons de keuringen en het onderhoud 
van uw machines laten uitvoeren. Dit kan in onze werkplaats of indien nodig op locatie.

Nimatech is voortdurend op zoek naar nieuwe ontwikkelingen voor haar machineaanbod. De 
ontwikkelingen gaan ook door na het drukken van deze brochure, kijk daarom geregeld op onze 
website: www.nimatech.nl. Hier treft u de meest recente producten en het laatste nieuws aan.
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Voor lichtere shovels en kranen hebben we 
een speciale klem. Deze klem is beduidend 
lichter dan de P-02 Profi maar heeft toch 
dezelfde unieke eigenschappen. U kunt dus 
ook zo goed als alle verbanden leggen met 
deze klem. 
Nu ook leverbaar in Twist uitvoering.

Een robuust systeem die zo goed als 
alle verbanden kan leggen met klinkers 
en tegels. Aan een shovel of kraan met 
een bijpassend snelwissel, inclusief 
schommelstuk, heeft u de perfecte 
oplossing voor machinaal straten.

Een gepatenteerd en uiterst doordachte 
uitbreiding is het hydraulisch zijsysteem. Dit 
systeem zorgt ervoor dat u de pakketten 
enerzijds zeer krachtig aan alle kanten kan 
klemmen en anderzijds toch de zijkanten 
van het pakket vrij heeft. Zo kunt u naadloos 
aansluiten op het reeds gevleide straatwerk. 

De P-02 Twist is de eerste bestratingsklem 
die in scharnierende uitvoering is 
geproduceerd. Deze gepatenteerde 
uitvinding is ideaal als een pakket stenen of 
tegels wat getordeerd weggezakt staat. De 
P-02 Twist kan deze pakketten oppakken en 
moeiteloos leggen.

P-12 Profi P-02 Profi

Hydraulisch zijsysteem

P-02 Twist

De Hunklinger bestratingsklem is de machine voor 
het leggen van machinale pakketten in allerlei 
verbanden. Dit geldt voor zowel klinkers als tegels. 
Het meest perfecte en doordachte systeem is uit 
de praktijk ontstaan en wordt voortdurend verder 
ontwikkeld. De klem functioneert d.m.v. twee 
dubbelwerkende functies. één functie voor al de 
bewegingen van de klem, en één voor de 360º 
draaiende rotor. De klem is als hulpstuk van uw (mini)
kraan, shovel of andere drager, eenvoudig aan uw 
machine te koppelen. Hierdoor is het klemsysteem 
makkelijk en breed inzetbaar binnen uw bedrijf. 

De Hunklinger 
bestratingsklem

Scan de QR-code 
en bekijk online de 
video
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Technische specificaties

Met adapters breidt u de mogelijkheden verder 
uit van uw Hunklinger bestratingsklem. 
Met de keperadapters is het mogelijk om een 
origineel keperpakket te leggen. Door de juiste 
vormen van de adapters heeft u een zeer 
gunstig klemvermogen.
Halfsteensadapters zorgen er voor dat u een 
rechtgestapeld pakket kan verschuiven naar 
halfsteen.

Adapters

Gewicht

Min. gewicht drager
Kraan / Shovel

Overig

190 kg

2 ton / 900 kg

205 kg

2 ton / 900 kg

Scharnierende 
middenas

240 kg

3 ton / 1300 kg

280 kg

3,5 ton / 1500 kg

Scharnierende 
middenas

650 kg

10 ton

Dubbele P-02 Profi

340 kg

7 ton

Flexibele klembalk

P-12 Profi P-12 Twist P-02 Profi P-02 Twist P-02 Twin P-32 Twist

CW1 / CW2 / CW3 Draaikantelstuk Mastje voor shovel

Zware Hunklinger 
P-32 Twist
Hunklinger heeft een nieuwe klem ontwikkeld, 
speciaal voor zware kranen (7-20 ton).
Dankzij het robuuste frame is dit een zeer stevige 
klem. Deze klem is tevens uitgerust met dubbele 
hydraulische cilinders.

Ondanks dat dit een speciale zware klem is heeft 
de bestratingsklem dezelfde functies als de andere 
klemmen, sterker nog, de P-32 wordt in Twist 
uitvoering geleverd. Dit betekend dat de machine 
een flexibele klembalk heeft om zo getordeerde 
steenlagen te kunnen oppakken.



Baardmeesweg 39b

3899 XT Zeewolde

www.nimatech.nl

info@nimatech.nl

W:
E:

T:
F:

036 - 53 58 030

036 - 53 58 038

De Hunklinger steenklem is geschikt voor het optillen 
en verplaatsen van betonelementen zoals (grote) 
tegels en trottoirbanden. Door twee manieren van 
klemmen kan de Hunklinger steenklem elementen 
zowel in de lengte als in de breedte tillen/verplaatsen.

De minst zware uit de steenklem serie is de 
S-100. Deze klem weegt 45 kg maar heeft 
een ongeëvenaarde klemkracht. Dankzij het 
compacte model is deze steenklem breed 
inzetbaar voor kleine shovels en minikranen. 
De Hunklinger S-100 is zeer geschikt voor 
veel voorkomende trottoirbanden.

De Hunklinger S-400 is de grotere broer 
van de Hunklinger S-100. Deze klem is 
meer geschikt voor de grotere en zwaardere 
lasten. Door het grotere klembereik kunnen 
grote tegels of lange trottoirbanden zonder 
enige moeite verlegt worden.

Voor het zware werk is er een Hunklinger 
S-600 beschikbaar met een robuuste 
constructie en krachtige cilinders. Daarnaast 
is de S-600 ook een compacte klem. Deze 
klem is uitvoerbaar met graafbak. De S-600 
is leverbaar met een draai rotor of met een 
draaikrans.

Hunklinger steenklem

S-100 S-400 S-600

Scan de QR-code 
en bekijk online de 
video
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Technische specificaties

Gewicht

Max. klemvermogen

Klembereik

Overig

45 kg

150 kg

6 cm - 123 cm

360° draaiende rotor

110 kg

400 kg

5 cm - 156 cm

360° draaiende rotor
klembereik uitbreidbaar 
tot 210 cm

250 kg

800 kg

0 cm - 135 cm

voorzien van 
draaikrans

250 kg

800 kg

0 cm - 135 cm

360° draaiende rotor

460 kg

1500 kg

0 cm - 135 cm

voorzien van 
draaikrans

S-100 S-400 S-600F S-600S S-1000

De Hunklinger S-serie is een klem die zeer breed 
inzetbaar is. Niet alleen voor de straatmaker maar 
ook voor bijvoorbeeld bosbouw of hoveniers is een 
klem uit de S-serie zeer geschikt. Dit door de vele 
mogelijke klembekken die eenvoudig uitgewisseld 
kunnen worden. Op de afbeelding hieronder ziet u 
een greep uit de mogelijkheden.

Breed inzetbaar
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Onze vacuümunit bestaat uit een frame 
waarin een vacuümpomp, vacuümfilter en 
een vacuümvoorraad samen gebouwd zijn. 
De unit heeft een hijspunt aan de bovenzijde 
en een ophangpunt aan de onderzijde. Voor 
deze unit is een lepelsteekframe leverbaar 
voor het gebruik van lepels. Een optie is 
een elektrisch pakket met radiografische 
bediening en startmotor.

De compacte unit van de Nimatech vacuüm 
serie bestaat uit een 40 m3 vacuümpomp 
een filter en een vacuüm voorraad. Dit alles 
is gebouwd in een compact frame. Hierdoor 
eenvoudig op een shovel te monteren met 
het bijpassende opbouwframe.

Er wordt steeds meer gekozen om een 
vacuüm systeem op te bouwen op een 
kraan. Hierdoor breidt u de functies van 
uw kraan verder uit. De hydraulisch 
aangedreven 100 m3 pomp wordt vakkundig 
opgebouwd achterop uw kraan. De kappen 
worden gespoten in bijpassende kleuren. 
In de cabine wordt een vacuüm meter en 
bediening geïnstalleerd.

Vacuüm unit 40/100 m3 Compacte vacuüm unit Vacuüm opbouw 

Nimatech is fabrikant van hoog vacuüm. Nimatech 
levert vacuümunits en zuignappen voor het verleggen 
van trottoirbanden, tegels, industrieplaten of andere  
betonnen elementen.

Nimatech vacuüm

Scan de QR-code 
en bekijk online de 
video
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Technische specificaties

Het is mogelijk om een unit uit 
te rusten met een elektrische 
startmotor. 12 Volt accu, 
elektrische schakelkast en een 
lampen set.

Met deze haken kan uw 
vacuümunit eenvoudig aan uw 
kraan gemonteerd worden.

Bij een opbouwpakket wordt er 
een vacuümmeter geplaatst in de 
cabine. 

Nimatech levert een 
dubbele filter op uw giek bij 
een opbouw pakket. 

Elektrisch pakket Schuifbordhaken Meter in cabine Filters op de giek

“Heffen met vacuüm   
   geeft ongekende   
   mogenlijkheden”

Aandrijving

Overig

Vanguard 6,5 pk of de
Honda 5,5 pk
Benzine (euroloodvrij)

Hand/Elektisch gestart

Andere motoren mogelijk

Opt. radigrafische bediening

Yanmar 5 pk

Diesel

Hand/Elektisch gestart

Andere motoren mogelijk

Opt. radigrafische bediening

Vanguard 13 pk benzine of
diesel motor

Hand/Elektisch gestart

Andere motoren mogelijk

Opt. radigrafische bediening

Hydromotor met hydr. 
regelventiel

Min. 12/14 L/minuut
bij 140 bar

Meegespoten in 
bedrijfskleuren

NT-(C)B-40 NT-D-40 NT-B/D-100 NT-HO-40/100
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Het frame wordt op een bestaande stoep 
of weg geplaatst die opnieuw moet worden 
bestraat. 
Na het aanzuigen wordt het pakket 
aangedrukt door de zijarmen.

Aan twee zijdes van de zijarmen bevinden 
zich verende luikjes die de tegel tegenhoud 
bij het aandrukken. Maar wanneer de tegel 
150 mm verschoven wordt gaan deze open.
Indien nodig kan het pakket op een tafel los 
gelaten worden. Zo kunnen de tegels nog 
beter gereinigd worden.

De andere rij wordt ook 150 mm verschoven. 
Het vuil wat tussen de tegels zit wordt 
hiermee gereinigd.

Als de straat weer klaar is gemaakt voor het 
leggen kan het zelfde 9-frame weer de tegels 
terugplaatsen.

Aanzuigen en klemmen Eerste rij verschuiven Tweede rij verschuiven

Nimatech heeft een nieuw aanzuigframe ontwikkeld. 
Dit frame is bedacht met het oog op herstraten. 
Het 9-frame kan 9 tegels opzuigen vanuit een stoep 
waarna de twee tegenovergesteld middenrijen om 
de beurt langs elkaar worden geschoven om zo de 
tegels te reinigen. 

Tegels schoonschuiven

Scan de QR-code 
en bekijk online de 
video
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Technische specificaties

Dit tegelaazuigframe kan een trapeziumvorm 
maken. Op deze manier hoeft er geen tegel 
meer tussen de gelegegde pakketten handmatig 
geplaatst te worden.

Elk vacuüm product wat u bij ons afneemt 
kan in uw eigen bedrijfskleuren worden 
gespoten. Aan de hand van RAL 
nummers wordt de exacte kleur gekozen.

Er zijn verschillende machinale pakketten 
voor tegels verkrijgbaar. Voor de 
pakketten in 4-3-4 kan de 12e zuignap 
eenvoudig gedemonteerd worden.

Trapezium vorm12e zuignap

Gewicht

Aantal tegels

Overig

210 kg

9

Beide middenrijen verschuifbaar voor 
reiniging tegels bij herstraten.

292 kg

11, 12e zuignap (de)monteerbaar

Binnenste rij 150mm, buitenste rij 300 
mm verschuifbaar

NT-AH-9 NT-AHT-11/12

Het aanzuigframe van Nimatech voor tegels is in de 
jaren steeds verder ontwikkeld. 
Het huidige frame kan 12 of 11 tegels aanzuigen 
en heffen. Daarna kunnen er twee rijen zuignappen 
verschuiven. De middelste 150 mm en de buitenste 
300 mm. Hierdoor ontstaat er een trapezium vorm. 
In de praktijk is dit een zeer handige vorm om aan te 
sluiten op het vorige gelegde straatwerk.

Nimatech aanzuigframe
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Vacuümtechniek wordt veel gebruikt 
bij betonnen tegelbanden of betonnen 
elementen. Nimatech heeft een standaard 
assortiment met rechhoek gevormde 
zuignappen. 
Deze zijn leverbaar met hijskettingen, 
stuurstang of met draairotor.

Voor de zwaardere betonelementen biedt 
Nimatech u verschillende grote zuignappen. 
De afmetingen gaan van 40 cm x 80 cm 
tot 70 cm x 90 cm. Met behulp van een 
evenaar kunnen meerdere zuignappen 
naast elkaar geplaatst worden om zo grote 
zware elementen te heffen.

Voor minder zware lasten zoals tegels 
of andere elementen zijn er kleinere 
zuignappen beschikbaar. Deze kunnen 
los gebruikt worden of in een serie 
geplaatst worden. Zonodig wordt er gebruik 
gemaakt van hydraulische techniek om de 
zuignappen te verschuiven.

Lange zuignappen Vierkante grote zuignappen Kleine zuignappen

Nimatech levert een passend assortiment aan 
vacuüm zuignappen voor het verplaatsen van 
verschillende (betonnen) elementen, zoals tegels, 
banden en grote elementen ten behoeve van 
modulaire opbouw van bijvoorbeeld trappen. En ook 
is het toepasbaar om rijplaten te verleggen.

Naast het standaard assortiment zuignappen kan 
er elke maat zuignap naar uw wens gefabriceerd 
worden.

Vacuüm zuignappen
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Met het eenvoudige en lichtgewicht klinker 
aanzuigframe kunnen halve klinkerpakketten worden 
aangezogen en weggelegd. Ideaal voor herstraten!

Vacuüm frame voor 
klinkers

De serie klinkerframes zijn gemaakt voor halve pakketten. Dit geeft 
het voordeel dat het frame minder zwaar gemaakt hoeft te worden 
dan een aanzuigframe voor een volledige steenlaag.

Zo kan er minder en dunner staal gebruikt worden bij de productie. 
Daarnaast wordt er ook gebruik gemaakt van hoogwaardig aluminium 
zuignappen. Dit aluminium is het meest sterke in zijn soort maar helpt 
wel mee in het minder zwaar maken van het frame.

De frames zijn al vanaf 30 kg verkrijgbaar. 

Dit frame heeft 12 zuignappen voor 12 
dubbelkinkers in halfsteensverband. 

Een frame waar de zuignappen in 
elleboogverband staan. Gemaakt voor 20 
stuks BKK of keiformaat.

Nimatech Vacuüm is een product in eigen 
beheer; wij ontwerpen en fabriceren zelf 
deze machines. Nimatech is er vanaf de 
tekentafel tot en met de service na uw 
aankoop. Dit geeft als voordeel dat we 
samen met u naar oplossingen kunnen 
zoeken om een bepaald product te kunnen 
heffen met vacuüm.

Lichtgewicht frame

Dubbelklinkers Elleboog

Vele andere mogenlijkheden 

Scan de QR-code 
en bekijk online de 
video
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De bandenstelmachine is speciaal ontworpen om 
te worden bestuurd door één persoon die met een 
bedieningspaneel de machine laat rijden en vacuüm 
functies de aanstuurd.

Bandensteller

Dit voertuig op rupsbanden is voorzien van een kraanarm en een 40 m3 
vacuümpomp, die aangedreven worden door een 13 pk Vanguard motor 
met een “Silent”-uitlaat. 
De kraanarm heeft een draaibereik van 330º en een maximaal 
hefvermogen van 125 kg op 2,9 meter uit het hart van de machine. Het 
vacuümsysteem is voorzien van een buffertank en een elektrische los / 
vast schakeling. Natuurlijk is de bandennap ook aan een kantelstuk te 
bevestigen om grof- uitgewassen- en RWS-banden te kunnen plaatsen. Op 
aanvraag andere zuignappen leverbaar. De meest bij geleverde nappen 
zijn:

 - 90 cm banden zuignap met kantelstuk
 - 28 x 28 cm zuignap
 - Tegelaanzuigframe voor 11 30x30cm tegels

Alle bewegingen van stuuras en kraanarm worden 
proportioneel aangestuurd! Met afmetingen van 2 meter lang 
en 1,35 meter breed en een eigengewicht van 1450 kg. Met 
dit gewicht is de bandenstelmachine nog zeer goed op een 
aanhanger te vervoeren of zelfs in een bedrijfs bus.

Niet alleen banden stellen
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Technische specificaties

Nimatech heeft een nieuwe bandensteller in haar 
assortiment. 
Vanuit een bestaand ontwerp heeft Nimatech 
een uitbreiding ontworpen die de werkwijze sterk 
verbeterd! Het auto-level systeem, dit systeem 
zorgt ervoor dat u met één druk op de knop de 
bandensteller weer recht stelt.

Nieuwe automatisch 
“nivellerende”  
bandensteller

Door dat de hef arm waterpas staat en twee scharnieren heeft kunt u deze met 
veel gemak bedienen. De besturing gebeurt vanuit de handvatten bij de zuignap. 
Hier vindt u de proportionele besturing voor de rupsbanden en de bediening voor 
het heffen van de zuignap.

Snel werken met  eenvoudige bediening

Gewicht

Afmetingen

Aandrijving

Vacuüum pomp

Kraanbereik

Hefvermogen

1160 kg  / Diesel uivoering 1265 kg

2,25 m x 1,74 m x 2,10

13 pk Vanguard motor / 13 pk Hatz (Silent pack)

150 m3

360° en 6 m     achterzijde 1,5 m

140 kg op 3 m (Max last palletlifter: 1600kg)

1450 kg

2m x 1,35m

13 pk Vanguard motor

40 m3

330° en 2,9 m

200 kg op 2,9 m

“Nivellerende” Bandesteller auto-levelBandesteller rups
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Technische specificaties

Zijsysteemhoogte

Bakelementen

Profielen

30 cm of 50 cm

25 cm / 50 cm / 75 cm / 100 cm

dakprofiel, tonrond, hol, vlak

Nimatech afreibak

Voor het afreien van uw (zand)baan hebben 
wij de afreibak. De afreibak is samengesteld uit 
verschillende elementen. Door middel van bouten en 
moeren kunt u de gewenste elementen aan elkaar 
vastmaken. 

Nimatech afreibak

Nimatech heeft voor haar afreibak speciaal 
ontworpen hijshaken beschikbaar. Deze 
haken worden bevestigd in het midden 
van de afreibak. Voor het verplaatsen kan 
de laadschop de afreibak optillen met de 
graafbak.

De zijkanten van de afreibak rijdt over de 
kantopsluiting of een tijdelijke rails. Voor een 
optimale gelijding over deze ondergrond 
biedt de afreibak brede en grote loopwielen. 
Dankzij deze grootte lopen de wielen zeer 
soepel.

De afzonderlijke bakken zijn in twee 
verschillende hoogtes beschikbaar. 
Voor de grote en zwaardere trekkende 
voertuigen is de hoge bak van 50 cm en 
voor de andere voertuigen is de bak van 
30 cm geschikt.

Hijshaken Loopwielen Twee types
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Technische specificaties

Afmetingen

Accu

Watertank

LxBxH  65x55x125 cm

12 Volt 41,8 Ah (10 uur oplaadtijd)

50 liter

Nimatech elektrische watertank

Stofvrij zagen en boren? Dat is nu nog makkelijker 
met de WD50. Met deze elektrische watertank heb 
je altijd voldoende water bij de hand om te zagen en 
boren.

Elektrische watertank

De Elektrische watertank heeft een opslagcapaciteit van 50 liter, gecombineerd met een 
krachtige industriële membraampomp werkend op een 12 Volt Accu. Deze tank is zeer 
makkelijk te verplaatsen door het ontwerp, of de tank nu vol of leeg is. Als de kraan van 
de motordoorslijper of boormachine gesloten wordt , stopt de pomp automatisch. 
Een verantwoorde investering om boetes te voorkomen! 
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Elke straatmaker of hovenier heeft professionele werkkleding 
nodig. Het moet bescherming bieden maar het mag er ook goed 
uit zien! Nimatech heeft standaard een volledige garderobe voor 
een straatmaker of hovenier in haar showroom.
Schoenen, jassen, broeken en overalls. Alles in hoogwaardige 
kwaliteit. U kunt ze direct passen in onze ‘kleedkeet’.

Nimatech is fabrikant van vacuüm machines voor het opzuigen van 
betonnen elementen en tegels. We laten u graag zien wat we in huis 
hebben. Niet alleen qua producten maar ook als het gaat om kennis en 
kwaliteit. Onze vacuüm producten staan dan ook in onze showroom. 

Daar treft u ons hijsbaar frame, tot 3000 kg, een lepelsteekframe, de 
compacte unit en de dieselvariant. Daarbij treft u een ruim assortiment 
aan zuignappen van klein tot groot.

Omdat we zelf fabrikant zijn van dit product kunnen wij u volledig 
instrueren en adviseren zodat u de juist keuze kan maken.

Komt u eens langs om te kijken welke mogelijkheden wij u kunnen 
bieden.

Alle kleding kunt u bij ons laten bedrukken met uw bedrijfslogo 
in uw eigen stijl. Daarnaast kunnen we ook oplossingen bieden 
voor een geborduurd logo.

Werkkleding Nimatech Vacuüm

Bedrijfslogo op kleding
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Nimatech heeft voor bouwvakkers, wegenbouwers, hoveniers en 
straatmakers het juiste gereedschap. Voor deze beroepsgroepen 
leveren wij bijvoorbeeld hamers en mokers, bijlen en zagen, 
asfaltharken en betonschrapers, etc. Specifiek voor de straatmakers 
heeft Nimatech stootijzer, straathamers, sloopbeitels, verstelbare 
steenklemmen en vele andere gereedschappen op voorraad. 

Werken moet iedereen zo veilig mogelijk doen. Persoonlijke 
beschermingsmiddelen zijn daarom erg belangrijk en veelal wettelijk 
verplicht. De Arbo-regels zijn dan ook niet bedoeld om het werk 
moeilijker te maken, maar vooral veiliger. Wij kunnen u een compleet 
assortiment persoonlijke beschermingsmiddelen bieden voor elke 
straatmaker. Met ons zeer brede aanbod bewijzen wij dat het 
comfortabel, modieus en verantwoord kan!

Het grotere gereedschap zoals kruiwagens, stenenknippers, 
elektrisch vacuüm etc. zijn ook onmisbaar voor u als straatmaker 
of hovenier. 
Nimatech heeft levert producten van verschillende merken. Ook 
onderdelen van machines kunt u bij ons bestellen. Zoals voor 
Husqvarna machines of Weber trilplaten en stampers.

Gereedschap Hulpstukken

Gölz
Als enige in Nederland levert 
Nimatech Gölz zaag 
producten voor de 
straatmaker. Bijvoorbeeld 
doorslijpers, zaagtafels en 
losse zaagbladen.
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De TrompEasyLift is bedacht om het werk 
van de hovenier en stratenmaker aanzienlijk 
te verlichten zonder op de productiviteit in 
te leveren. De TrompEasyLift kan producten 
met name tegels oprapen, transporteren en 
leggen, variërend van 20 tot 80cm in lengte.

De unieke hoge klem van de TrompEasyLift 
maakt het mogelijk om hoge producten zoals 
een L-element te klemmen, daarnaast is 
het mogelijk om meerdere lagere producten 
zoals een stapel tegels te vervoeren. Dit 
maakt de TrompEasyLift tot een universeel 

en efficiënt stuk gereedschap.
Dankzij het uitgekiende mes is het niet 
meer nodig om de tegels eerst los te 
wrikken met een apart stuk gereedschap, 
maar kan er direct opgeraapt worden. 
Middels de hoogteverstelling van het mes is 
het mogelijk de TrompEasyLift geschikt te 
maken voor het oprapen, transporteren en 
leggen van tegels variërend van een dikte 
van 3 tot 8 cm.

De hoek van de hefboom kan eenvoudig 
ingesteld worden waardoor de gebruiker 

de TrompEasyLift geheel naar eigen wens 
kan aanpassen aan de werkomstandigheden 
en de lichaamslengte. Het resulteert in een 
prettig werkend apparaat waarbij verrassend 
weinig kracht nodig is voor het verplaatsen 
van zware lasten.

TrompEasylift
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Elke machine heeft onderhoud nodig en moet jaarlijks gekeurd worden. Laat uw 
grondverzet machines bij Nimatech jaarlijks keuren en onderhouden.

Nimatech staat garant voor een uitstekende kwaliteit van haar producten. Daarom mag 
u verwachten dat onze medewerkers er alles aan doen om eventuele storingen zo snel 
als mogelijk te verhelpen. Natuurlijk verlengt deskundig en periodiek onderhoud de 
levensduur van elke machine.

Deze service wordt verleend in onze werkplaats of bij u op locatie. Kortom uw 
machinepark is bij ons in goede handen. 
Voor een keuring of onderhoudsbeurt aan uw machine kunt u contact met ons opnemen 
via telefoon en vraag naar Bert Jan of via email: 030 - 53 58 030 of service@nimatech.nl.

Keuring en onderhoud
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Het OilQuick snelwisselsysteem maakt het mogelijk snel te 
wisselen tussen verschillende mechanische- en hydraulische 
gereedschappen zonder dat de machinist uit de cabine hoeft 
te komen. De hydraulische en elektrische verbindingen worden 
automatisch gekoppeld.

Het automatische snelwisselsysteem

De machinist kan in enkele seconden tussen verschillende 
gereedschappen wisselen, zoals een hydraulische hamer, 
staal– of betonschaar, sloop-sorteergrijper, hydraulische 
magneet, trilplaat, zeefbak, kantelbak of tiltrotator. Daardoor is 
in iedere situatie het juiste gereedschap inzetbaar.

OilQuick is het meest 
doorontwikkelde snelwisselsysteem 
voor graafmachines en is leverbaar 
in verschillende modellen voor 
machines van 1 tot 120 ton. Een 
OilQuick systeem maakt uw 
machine en uw bedrijf flexibeler, 
rendabeler en concurrerend. 

De voordelen van een OilQuick 
automatisch snelwisselsysteem:

Snel en efficiënt•	

Snelwissel zonder speling•	

Veilig snelwisselsysteem•	

Verbeterde arbeidsomstandigheden•	

Milieuvriendelijk•	

Economisch verantwoord•	

1
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Nimatech is dealer van Weber trilplaten en stampers. Dit geldt 
voor de machines maar ook voor de onderdelen hiervan.

Weber is een vooruitstrevend merk. Dit is te zien aan de 
kenmerkende innovaties die deze machines bezitten. 
Een voorbeeld van de innvotiekracht is COMPATROL, 
een systeem dat permanent over de hele oppervlakte de 
verdichting controleert. 

Een ander innovatief systeem zijn de trilling arme handvaten 
van de nieuwe CF serie.

Weber heeft stampers van 66 kg tot 85 kg en trilplaten van 83 
kg tot 900 kg.

De mechanische klem voor rioolbuizen. Deze serie kan rioolbuizen 
oppakken van DN 300 tot DN 1000. Door de eenvoudige mechanische 
werking van de Schmölz rioolbuizenklem kan de machinist zelf de 
buizen aanpikken en wegleggen.

De brede klembek en het klemmen vanaf de boven kant maakt het 
mogelijk om de buis stabiel en horizontaal te vervoeren.

    eenvoudig zonder gereedschap aanpassingen•	

    standalone bediening door de machinist•	

    dus geen werknemer die boven de buis vast maakt•	

    veiligheid gegarandeerd•	

Trilplaten & stampers Rioolbuisklemmen
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