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Keerwandenklem KK-6T 
 
WLL 6 ton 

Bedr i j f  l ay -outs  

Fabr ikage -  en  

Trans por ts ys temen  

Produc t  hand l ing  

BEDRIJF LAY-OUTS 

FABRIKAGE- EN 

TRANSPORTSYSTEMEN 

PRODUCT HANDLING 

 

OOK VOOR: 

 

KEERWANDENKLEM  KK-6T (WLL 6 TON) 

ROTOROL S-6T (WLL 6 TON) 

ROTOROL U-6T (WLL 6 TON 

GRONDSTOFFEN KLEP KTK 

GRONDSTOFFEN KLEP AS 

KÜBEL BK-1000 

DOSEERBAND BF 

DOSEERSCHIJF DF-800 

VACUÜM HEFTECHNIEK 

 

ALGEMENE MACHINEBOUW 

 

MACHINES  INTERN TRANSPORT 
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KENMERKEN KK-6T: 

• WLL: 6 TON 

• EIGEN GEWICHT: 900 KG 

• GEEN AANDRIJVING NODIG 

• UNIEK SCHAKELMECHANISME 

 

 

 

Zet technologie voor u aan het werk 
KEERWANDENKLEM KK-6T  

De keerwandenklem KK-6T is ontworpen voor het  

grijpen en oppakken van keerwanden tot een gewicht 

van 6 ton. De klem wordt standaard uitgevoerd met 

twee klemplaten met een lengte van 500 mm. De 

klem is uitgevoerd met een, in eigen beheer 

ontwikkeld, schakelmechanisme. Door het laten 

zakken van de bovenarm wordt het slot bekrachtigd 

of ontkoppeld. Het hijspunt bevindt zich ongeveer 

boven het zwaartepunt van het element, zodat de 

wand en klem stabiel blijven hangen. 

OPTIES: 

De keerwandenklem kan ook geleverd worden met  

bredere bekken. Deze worden daar toegepast om 

scheuren in het beton te voorkomen, indien de 

sterkte van het beton nog niet optimaal is. 

flexibele oplossingen 

voor handling van uw product 

MAATOPLOSSINGEN: 

Is dit product net niet precies 

datgene dat u zoekt? 

Wilt u andere capaciteiten of 

afmetingen? 

 

Neem dan contact met ons op voor 

een product op maat. 

Onze engineering denkt graag met 

u mee voor een oplossing.   

CONTACT: 

E:info@acs-adviesbureau.com 

I: www.acs-adviesbureau.com 

T: +31 (0)313 450781 

PRODUCT KENMERKEN:  

 

De keerwandenklem heeft geen aandrijving nodig en 

functioneert door wrijving en een koppel van de 

bekken op het beton. Ideaal op plaatsen waar geen 

krachtbron voor handen is. 

Producten hoeven niet asymmetrisch te zijn om 

opgepakt te kunnen worden. Eventueel kan de klem 

uitgevoerd worden met een uitbreiding zodat deze 

ook voor T-wanden toegepast kan worden. Bij 

vragen: Neem contact met ons op. 

TOEPASSINGEN: 

Prefab beton elementen 
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