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Machinaal
Egaliseren

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. 

De breedtes van de bak elementen variëren van 25 - 50 - 75 en 100 cm.

 De hoogte van de bakelementen zijn in twee maten te verkrijgen 

30 en 50 cm. De keuze hiertussen zal afhangen van de grootte van 

het trekkend voertuig. De afreibak heeft de mogelijkheid; dakprofiel, 

tonrond, hol of vlak.

Voor uiterste precisie kunt u laser gestuurd afreien. Het systeem heeft 

een flexibel blad wat over 5 segmenten kan buigen. Door geavanceerde 

besturing is het mogelijk om de buiging automatisch de kolkenlijn te 

laten volgen.Hierbij blijft de kruin door laser besturing op goede hoogte. 

De kolkenlijn wordt op 2 segmenten bestuurd met behulp van een 

ultrasone ski.De andere 3 segmenten behouden de ingestelde buiging.

Van stoep tot grote wegen. Nimatech 
biedt het voor de gehele breedte.
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Laser gestuurd afreien



Zij-hoogte 

Bakken

Profielen 

Website             Video

nimatech.nl/afreibak nimatech.nl/afreibakvideo

30 cm of 50 cm

25 cm / 50 cm / 75 cm / 100 cm

dakprofiel, tonrond, hol, vlak

Afreibak         Technische gegevens
Hijshaken Kenmerken Twee types
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. 

Daarnaast is de hoogte in te stellen met een 

hydraulische hoogteverstelling.

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.
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