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Hunklinger
steenklem

Eenvoudig machinaal banden stellen
De Hunklinger steenklem is gemaakt voor het optillen en verplaatsen 

van betonelementen zoals trottoirbanden, inritblokken, graskeien of 

(grote) tegels. De S-serie bestaat uit een aantel gewichtsklasses. De 

S-100, S-400 en de S-600. 

De S-100 is met een gewicht van 45 kg het lichtste model. Ondanks 

het gewicht heeft deze klem een enorme klemkracht en is daarom 

geschikt voor veel voorkomende trottoirbanden en andere beton 

elementen. 

De S400 wordt veel ingezet voor het machinaal leggen van graskeien. 

De lange adapters, die daarvoor gemonteerd worden, kunnen 

meerdere lagen tegelijk klemmen die één voor één gelegd worden. 

Verder beschikt de S-400 over een breder klembereik. Voor het 

zwaardere werk is er in de serie de S-600 beschikbaar. Deze klem 

heeft een klemvermogen van 800 kg.

Een eenvoudig te bedienen klem die 
zeer breed inzetbaar is met een enorme 
klemkracht!
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Breed inzetbaar

Mogelijke klembekken

De Hunklinger S-series is een klem die 

zeer breed inzetbaar is. Niet alleen voor de 

straatmaker maar ook voor bijvoorbeeld 

bosbouw of een hovenier. 

Dit dankzij de vele mogelijke klembekken die 

eenvoudig gewisseld kunnen worden. 

Hol en dol, voor trotoirbanden ✓
Gras pennen, verschillende lengtes ✓
Korte adapters ✓
Lange adapters ✓
Mes klemplaatjes ✓
Grove klembekken voor bv boomstammen ✓
En meer ✓

S-100

S-400

S-600

Website                    Video 

nimatech.nl/steenklem nimatech.nl/steenklemvideo

45 kg

110 kg

250 kg

150 kg / 6-123 cm

400 kg / 5-156 cm

800 kg / 0-135 cm

Klemvermogen/
klembereikGewicht

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

De klemmen zijn voorzien van een 360º draaiende rotor 

De zwaardere klemmen zijn ook leverbaar met een 
draaikrans i.p.v. rotator
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