Hunklinger
bestratingsklem
Lichtere P-12 of zwaardere P-02
De Hunklinger bestratingsklem is de machine voor het leggen

Voor lichtere dragers zoals shovels en minikraantjes is er de P-12. Voor

van machinale pakketten in allerlei verbanden zoals keeper,

de zwaardere dragers, zoas midi kranen vanaf 3 ton, is er de meer

elleboog, halfsteen of tegels. De meest perfecte en doordachte

robuuste P-02. Beide klemmen hebben de zelfde mogenlijkheiden maar

bestratingsmachine is uit de praktijk ontstaan en wordt voortdurend

verschillen in gewicht.

verder ontwikkeld. Aan een shovel of kraan met een bijpassend

Beide klemmen hebben een gepatenteerde Twist uitvoering. Deze heeft

snelwissel, inclusief schommelstuk, heeft u de perfecte oplossing voor

een bewegende(scharnierende) klembalk. Als een pakket stenen of tegels

machinaal straten.

wat getordeerd weggezakt staat en daardoor moeilijker te pakken is kan
de Twist de pakketten toch oppakken en moeiteloos leggen.

“ De machine voor het machinaal

bestraten in allerlei verbanden zoals
keeper, elleboog, halfsteen of tegels.
Met shovel of kraan.

”
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Adapters

Gewicht

Video

nimatech.nl/hunklingervideo

Min. gewicht drager
(shovel / kraan)

De Hunklinger bestratingsklem wordt standaard
geleverd met halfsteensadapters. Met deze

P-12 Semi

190 kg

2 ton / 900 kg

P-12 Profi

198 kg

2 ton / 900 kg

P-12 Profi - Twist

225 kg

2 ton / 900 kg

P-02 Profi

240 kg

2 ton / 900 kg

P-02 Profi - Twist

265 kg

3 ton / 1300 kg

P-02 Twin

650 kg

10 ton

adapters is het mogelijk om een steenlaag
wat in blokverband ligt te verschuiven naar
halfsteensverband.
Keeper adapters zijn optioneel verkrijgbaar.

Hydraulisch zijsysteem
Een gepatenteerd en uiterst doordachte
uitbreiding is het hydraulisch zijsysteem. Dit
systeem zorgt ervoor dat u uw machinale
pakket 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.

Alle klemmen werken met een oliedruk van min.: 150 bar
en max. 200 bar
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