
CW-SERIESNELWISSELSYSTEEM
Voor graafmachines van 1 tot 90 ton
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OPTIE 
Het Verachtert snelwisselsysteem is verkrijgbaar in verschillende 
uitvoeringen: spindel en hydraulisch. De spindel versie is eenvoudig te 
bedienen, heeft een hoge maatgetrouwheid en vraagt slechts lage  
investeringskosten. Hij wordt met de hand vastgedraaid.  
De hydraulische snelwissel is  uitgevoerd met een cilinder, die door de 
machinist vanuit de cabine wordt bediend. Een extra hydraulische functie 
op de graafmachine is niet perse noodzakelijk. Overige opties voor de 
snelwissel zijn:  - elektrohydraulische stuureenheid 
   - grijperophanging 
   - hijsjuk met demon tabele as 
   - veiligheidshaak

De snelwissel van Verachtert is dé oplossing voor het universeel 
snelwisselen van alle soorten Work Tools binnen een bepaalde 
machineklasse. Zowel in grondverzet als in sloop. Toepassen van het 
Verachtert snelwisselsysteem zorgt voor méér efficiency,  
kostenbesparing  en tijdwinst, door: • universele inzetbaarheid  
• eenvoudige bediening • optimale vormgeving met behulp van  
geavanceerd 3D design • minimale opbreekkracht- en  
indringkrachtverlies. Ook is de snelwissel • onverslijtbaar en  
oersterk • arbeidsveilig bevonden door het Duitse 
Tiefbaugenossenschaft (TBG) • leverbaar in de uitvoeringen  
draaibaar, kantelbaar of als combinatie van beide. Het model (S) is  
de smalle versie snelwissel.

ONVERSLIJTBAAR EN OERSTERK

KENMERKEN CW
1. Geproduceerd met geavanceerde technologie  
2. Hydraulisch te bedienen  
3. Inductie-geharde assen  
4. 3D design voor minimaal verlies breekkracht  
5. Cilinder met veiligheidsventiel   
6. Kantelbaar en/of draaibaar  
7. Gegoten body
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Note: Vergelijk de machine configuratie met de gegevens uit het overzicht.
*    De CW- 20S / 30S / 40S snelwissel is ontwikkeld voor graafwerkzaamheden met WHEX machines. Niet beschikbaar voor machines met een 

gewicht groter dan 23 ton (opbreekkracht <150 k N).
*    CW40 kan worden gebruikt voor klasse 4 machines met meer dan 27 ton alleen in standaard applicaties (zoals grond-, weg-, en water-

bouw).

PRODUCTINFORMATIE SNELWISSELSYSTEEM CW

SPECIFICATIES CW
05

CW
10

CW
20

CW
20s

CW
30

CW
30s

CW
40

CW
40s

CW
45

CW
45s

CW
55

CW
55s

CW
70

Gewicht (kg) kg 25 65 190 170 210 190 240 215 430 400 700 550 1250

Afmetingen  (B) mm 175 310 550 420 550 420 550 420 690 550 830 560 840

Afmetingen  (L) mm 200 300 475 475 475 475 475 475 570 570 650 650 875

Werkdruk Pmin. koppel bar 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

Werkdruk Pmax. koppel bar 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

Werkdruk Pmin. ontkoppel bar 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Werkdruk Pmax. ontkoppel bar 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350

Optimale oliedebiet Qmax. bar 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Lastjuk ton - 4 10 10 10 10 10 10 14 14 20 20 20

Lasthaak ton 2 4 5/10 5/10 5/10 5/10 10 10 14 14 20 20 20

Note: CW-20, CW-30,CW-40 zijn uitwisselbaar. CW-20S, CW-30S, CW40-S zijn uitwisselbaar.

SNELWISSEL MATCH PER MACHINEKLASSE
In onderstaand overzicht is naast het gewicht van de machine ook de opbreekkracht van belang voor de keuze van de snelwissel.

Type CW Machineklasse
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CW-05

CW-10

CW-20

CW-20s

CW-30

CW-30s

CW-40

CW-40s

CW-45

CW-45s

CW-55

CW-55s

CW-70

1.0 - 3.5 <27,5 kN

3.0 - 10.5 <60 kN

7.5 - 16 <100 kN

7.5 - 16 <100 kN

14 - 21 <135 kN

14 - 21 <135 kN

19 - 23 <150 kN

25 - 45 <240 kN

25 - 45 <240 kN

40 - 65 <300 kN

40 - 65 <280 kN

62 - 90 <400 kN

19 - 27 <175 kN *

350 350 350 350 350 350

20 20 20 20 20 20

10 14 14 20 20 20

10 10 14 14 20 20 20
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CW-10

CW-20

CW-20s

CW-30

CW-30s

CW-40

CW-40s

CW-45

CW-45s

CW-55

CW-55s

CW-70

7.5 - 16 <100 kN

14 - 21 <135 kN

14 - 21 <135 kN

19 - 23 <150 kN

25 - 45 <240 kN

25 - 45 <240 kN

40 - 65 <300 kN

40 - 65 <280 kN

62 - 90 <400 kN

19 - 27 <175 kN *



VERACHTERT NEDERLAND BV

PARTS
Wij leveren onderdelen en slijtdelen van de beste merken en met 
de beste kwaliteit. Dit is essentieel voor een lange levensduur van 
uw Work Tools. In ons magazijn liggen de meest voorkomende 
onderdelen en slijtdelen op voorraad.

SERVICE OP MAAT
Door middel van onze ruim opgezette werkplaats kunnen wij al uw 
herstelwerkzaamheden snel en vakkundig uitvoeren. Indien gewenst 
komen wij de Work Tool op locatie ophalen en voorzien wij u 
tegelijkertijd van een tijdelijke overbrugging zodat u gewoon verder 
kunt werken. Mocht u service op locatie nodig hebben dan kunt u 
een beroep doen op onze buitendienstmonteurs die 24 uur per dag 
voor u klaar staan.

UW PARTNER IN WORK TOOLS
Hebt u interesse in de aanschaf van een nieuwe of gebruikte Work 
Tool, of wilt u een Work Tool huren? Bel ons dan 073 640 41 11.  
Voor ieder werk hebben wij de juiste Work Tool!

Als Specialist in Work Tools bieden wij onze uitrustingsstukken 
aan met een uitgebreid servicepakket dat alles omvat. Van advies 
op locatie tot de aftersales en ondersteuning bij onderhoud en 
reparaties. 

MAXIMAAL RENDEMENT
Alle producten worden in samenspraak met onze klanten optimaal 
afgestemd op de graafmachine of wiellader en de uit te voeren 
werkzaamheden om maximaal rendement te behalen. Zo bespaart u 
brandstof en werkt u nog efficiënter door onze Work Tools.

VOOR IEDERE SECTOR EEN OPLOSSING
Verachtert is een begrip in uitrustingsstukken voor de sector Grond- 
Weg- en Waterbouw, Sloop & Recycling en Op- en Overslag. Onze 
jarenlange ervaring komt tot uiting in de vele lange termijnrelaties 
waar wij met onze klanten aan blijven bouwen. 

SPECIALIST IN WORK TOOLS

VERACHTERT NEDERLAND B.V.
De Bloemendaal 8 | 5221EC ’s-Hertogenbosch
073 640 41 11 | info@verachtert.nl | www.verachtert.nl




