HEBACO bv
Earth moving equipment
Hebaco is gespecialiseerd in het ontwikkelen en produceren van uitrustingsgoederen zoals
kraanbakken, snelwissels, slijtstukken, baktanden en sloopgereedschappen voor
alle types van grondverzetmachines.
Wij beschikken over de grootste stock van West-Europa (meer dan 1000 stuks!) aan
standaard uitrustingsstukken (voor kranen van 800 kilo tot 50 ton). Voor zwaardere machines
of unieke producten maken wij alles volgens de specifieke eisen en wensen van de klant.
Al onze bakken zijn verkrijgbaar in versterkte versie, met standaard of TWIN/biconnect
ophanging.

Altijd meer dan 1000 bakken in voorraad!
Graafbakken
Slotenbakken/ Nivelleerbakken/ Kofferbakken
-

Ideaal voor afwerk-, graaf- en laadwerk
Voor machines vanaf 4 ton zijn slijtstrips standaard

Dieplepelbakken/ Retrobakken/ Graafbakken
-

Beschikbaar met of zonder tanden
Versterkte versie beschikbaar
Voor machines vanaf 4 ton zijn slijtstrips standaard

Puinbakken/ Zeefbakken/ Schudbakken
-

Ingezet voor algemene zeef-, spit- en
sloopwerkzaamheden
Versterkte versie beschikbaar

Banaanbakken/ Kleibakken/ Sleuvenbakken
Ideaal om sleuven te graven

Grachtenbakken
Perfect geschikt voor het ruimen van grachten, sloten,
vijvers or meren en tevens veelal ingezet bij
nivelleringswerken omwille van de wijde breedte

Trapeziumbakken/ Taludbakken
Ingezet bij de realisatie of reiniging van grachten/
graafwerkzaamheden

TILT bakken/ Kantelslotenbakken

-

Ideaal bij het afwerken van taluds onder een hoek
(kantelt naar beide zijden ~45°)
Bij machines van >6 ton wordt er standaard een
dubbele cilinder voorzien

Rippertanden
-

Perfect voor zwaardere opbreekwerkzaamheden
Met verwisselbare tandpunt
HB400 opleg aan voorkant en zijkanten (voor
machines >10 ton)
Voor kranen <8 ton hebben wij ook rippers met
gekartelde voorzijde in ons assortiment

Verdichtingswielen
-

-

Ideaal om grond te verdichten (verdichten met een
verdichtingswiel resulteert in meer MPa dan
verdichten door trillen)
Puur mechanisch hulpstuk
Centrale ophanging
Nasmeerbare SKF kogellagers
Standaard voorzien van een kopplaat met CW
ophanging
Andere ophangingen kunnen eenvoudig gemonteerd
worden dankzij de ingenieuze boutconstructie

Palletframes

-

CW05: 2 ton hefcapaciteit, FEM 2 bord van 1000mm
CW10: 2 ton hefcapaciteit, FEM 2 bord van 1200mm
CW40: 3 ton hefcapaciteit (upgrade naar 4 ton
mogelijk), FEM 3 bord van 1400mm
Standaard en TWIN (biconnect) ophanging mogelijk
Onder een hoek van 90° dus ideaal voor rotator

Harkbakken

Speciaal ontwikkeld voor landschapswerkzaamheden
-

Aanleggen en bewerken van plantsoenen en gazonsUittrekken van wortels
Verzamelen van snoeihout
Verdelen van compost en mest
…

Verreiker- en wielladerbakken

-

Altijd op maat van de klant
Alle koppelsystemen zijn mogelijk: Volvo, Fusion,
S2000, …
Kan volledig in Hardox gemaakt worden indien
gewenst
Zowel vaste wielladerbakken als hoogkiepbakken
behoren tot ons assortiment

Accessoires
Baktanden
-

Tanden en adapters voor alle merken en types
Zowel opschroefbaar als op te lassen
Zowel chisel als rock versie beschikbaar

Voorzetmessen (500HB)
Messenstaal (500HB)
WIG adapterplaten (450HB)

Op maat gemaakte producten

Wij kunnen alles produceren volgens de specifieke wensen
van de klant
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