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Vatentrucks

 

HVT hydraulische vatentruck
Voor het heften en vervoeren van stalen vaten.

Kenmerken
�� Niet geschikt voor het kantelen van de vaten.
�� Klemt automatisch bij het heften van het vat.
�� Voorzien van nylon wielen.

Type Veilige werklast 
(kg)

Afmetingen 
(mm)

Hefhoogte (mm) Radius grijper 
(mm)

Stuurwielen 
(mm)

Diameter vork-
rollen (mm)

Gewicht (kg) Artikelnummer

HVT-365 365 1022 x 722 200 285 160 x 50 80 x 60 53 4252009

DH hydraulische vatenwagen
Voor het transporteren van volle stalen vaten in verticale positie (210 liter).

Kenmerken
�� Bedieningsgemak door de hydraulische pomp.
�� Prima rij-eigenschappen door de grote zijwielen in combinatie met een zwenkwiel.

Type Veilige werklast (kg) Hefhoogte (mm) Maximale hoogte vat 
(mm)

Gewicht (kg) Artikelnummer

DH-250 250 345 915 40 4252001
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DM mobiele vatenwagen
Voor het heffen, transporteren, kantelen en aftappen van volle stalen vaten in (210 liter).

Kenmerken
�� Kantelinrichting met blokkeerfunctie in zowel verticale als horizontale positie.

CVA vatenklem
Voor het veilig hijsen en verplaatsen van stalen stopvaten gevuld met vloeistof. ; Met automatisch sluitme-
chanisme. Inclusief Harpsluiting.

Type Veilige werklast (kg) Bekopening (mm) Gewicht (kg) Artikelnummer
CVA-0.5 500 0 - 17 1,6 3308001

CVB vatenklem
Met eenvoudig te bedienen sluitmechanisme. Compleet met hijsoog. Voor het veilig hijsen en verplaatsen 
van vaten, waarbij het vat in verticale positie wordt gehouden.

Type Veilige werklast (kg) Gewicht (kg) Artikelnummer
CVB-0.5 500 7,1 3308003
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Type Veilige werklast 
(kg)

Hefhoogte
(mm)

Max. diam. vat 
(mm)

Max hoogte vat 
(mm)

Gewicht 
(kg)

Artikelnummer

DM-365 365 292 572 915 50 3308001
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Vatenklem

 

VK vatenklemmen
VK Vatenklemmen zijn geschikt voor het heffen van diverse soorten vaten.

Kenmerken
�� VK-350 type voor stalen vaten, rechtopstaand 220L.
�� VK-360 type voor open en vast gesloten stalen vaten en kunststof vaten met L- of X-ringen.
�� VK-500 type voor open of gesloten stalen vaten.
�� VKH-500 voor het horizontaal verplaatsen van stalen vaten.
�� Eenvoudig te gebruiken met een takel of hijshaken tbv vorken/lepels.

Type Veilige werklast (kg) Gewicht (kg) Artikelnummer
VK-350 350 9,5 3308101
VK-360 360 4.5 3308103
VK-500 500 5 3308105
VKH-500 500 7,6 3308107

DTS heftruck - vatenklem
Heftruckklemvoor het transport van stalen vaten 210l.

Kenmerken
�� Geschikt voor 210 liter stalen vaten met een diameter van max. 570 mm.
�� Klemt door het gewicht van het volle vat.
�� Eenvoudige montage door de klem over de vorken te schuiven.
�� Robuuste stalen constructie.

Type Veilige werklast (kg) Bek-opening (mm) Gewicht (kg) Artikelnummer
DTS-10 680 572 36 4252005

DD stalen vaten dollie
Eenvoudig hulpmiddel om stalen vaten van 210 liter te verplaatsen.

Kenmerken
�� Gelast frame van stalen strip.
�� Zwenkwielen met verzinkt frame.
�� Loopvlakwielen is bestand tegen olie en water.
�� Verzinkte bouten en moeren.

Type Veilige werklast (kg) Diameter (mm) Gewicht (kg) Artikelnummer
DD-210 410 600 5 4252007

catgenforcetextbelowlasttable

VK-350                             VK-360                      VK-500                                 VKH-500
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