
Leiding transporters 
 
Een reeks leidingtransporters die aan een graafarm worden bevestigd om 
PE-leidingen te manoeuvreren en in te brengen. Het inbrengen van PE-
leidingen wordt door deze transporters gemakkelijker, veiliger en sneller. 
Deze transporters zijn ontworpen om de PE-leiding vast te grijpen, in de 
uitgraving te positioneren en in te brengen, terwijl ze bevestigd zijn aan de 
snelkoppeling of standaard bakpennen van de meest voorkomende hydrau-
lische graafmachines. De volledige operatie wordt gestuurd vanuit de cabi-
ne, zodat het niet nodig is dat mensen de leiding hanteren of zich in de 
sleuf begeven. 
Er zijn zes modellen in de reeks, die leidingdiameters van 40 tot 900 mm 
aankunnen. Elk model (behalve de 900) kan diverse diameters aan, met 
behulp van inlegstukken. 
Alle modellen tot 630 mm kunnen een leiding met een snelheid tot 10 meter per minuut invoeren, 
waarbij het kenmerkend lengtes van 150 tot 500 meter worden geduwd. 
 
Voordelen 
 Aan te sluiten op de arm van de meest gebruikelijke hydraulische graafmachines 
 Veiliger en efficiënter dan het gebruik van een graafbak en slinger om de leiding in te voeren 
 Slechts één stap nodig om de volledige invoerbewerking in te stellen 
 Eenvoudig te bedienen 
 Alle laad-, manoeuvreer- en invoerbewerkingen worden gestuurd vanuit de cabine  
 Invoersnelheden tot 10 meter per minuut 
 In één beweging kunnen lengtes van meer dan 500 meter worden geduwd  
 De duwoperatie kan indien nodig worden omgekeerd tot een trekoperatie 
 Weinig onderhoud - ontworpen voor veeleisende omgevingen voor leidingwerken  
 De normale uitgraafgrootte hoeft niet te worden vergroot 
 Inlegstukken zijn beschikbaar om de diameter te reduceren 

Model 125 Mini Pipe 
Handler 

180 Midi Pipe 
Handler 

355 Pipe 
Handler 

500 Pipe 
Handler 

630 Pipe 
Handler 

900 Pipe 
Handler 

Soort graafmachine 1,5-3 ton 3 ton 5-8 ton 8 ton 8 ton 8-11 ton 

Minimale diameter leiding 55mm 140mm 180mm 400mm 560mm 710mm 

Maximale diameter leiding 125mm 180mm 355mm 500mm 630mm 900mm 

Gemiddelde duwsnelheid 10m/min 10m/min 10m/min 10m/min 10m/min n/a 

Gemiddelde geduwde afstand 150-500m 150-500m 150-500m plus 150-500m 150-500m n/a 

Artikelnummer HR10030002 HR10030004 HR10030006 HR10030008 HR10030010 HR10030012 

Mini Pipe 
Handler 


