
Breken. Slopen. Splijten. Afbikken. Verkleinen. Hydraulische 

Breekhamers van Verachtert zijn inzetbaar voor een groot 

 aantal verschillende werkzaamheden binnen diverse sectoren. 

Het volledige gamma Breekhamers biedt de mogelijkheid om 

exact de geschikte hamers te selecteren voor zowel grote en 

kleine graafmachines, graaf-laadcombinaties als schrankla-

ders. Elke Verachtert Hydraulische hamer kenmerkt zich door:  

• lekvrije, ingebouwde schokaccumulatoren • optimale slagfre-

quentie • zeer grote slagkracht • een slimme constructie, ter 

bescherming van het beitelhuis  • schokdempers, die het trillen 

van de graafarm beperken • een perfecte technische staat van 

afwerking, wat zorgt voor een vrijwel storingloos en zeer 

onderhoudsvriendelijk functioneren 

hamers PrODUCT INFOrmaTIe



specificaties
D-series Kleine hamers

h25D h35Ds h45Ds h55Ds
Pin-On

h55Ds
Flat-Top

h65Ds
Pin-On

h65Ds
Flat-Top

Graafmachine gewicht (ton) 0,8 - 1,1 1,1 - 2,4 1,5 - 3,2 2,5 - 4,5 2,5 - 6,0 3 - 6,5 4,5 - 9

Gewicht machineklaar (kg) 70 105 145 199 250 271 385

Slagfrequentie (slagen/min) 1000 - 1900 800 - 2900 900 - 2500 1022 - 2300 1022 - 2300 700 - 2000 700 - 2000

Werkdruk (bar) 120 165 165 170 170 170 170

Optimale oliedebiet (l/min) 15 - 25 12 - 35 25 - 55 40 - 85 40 - 85 40 - 105 40 - 105

D-series Kleine hamers h25 tot h65Ds 

a. stompe beitel - om grote rots-en betonblokken te breken.  
B. Platte beitel - om in te dringen in sedimentaire en  metamorfe rotslagen, 
beton en om tunnels te graven.  
C. spitse beitel - om in rots- en betonblokken door te dringen.  
D. spade beitel - voor bevroren of verdichte grond en voor asfalt.  
e. Verdichtingsbeitel- voor grondverdichting met kleine hamers.

a B C D e

Gamma beitels

Kenmerken Kleine hamers 
1 Lagedruk-accumulator verhoogt de slagkracht van de zuiger.

2  Geïntegreerde zijplaten beschermen de cilinder en het beitelhuis van  
de hamer. 

3  hogedruk-accumulator vangt de piekdrukken op, spaart het  
hydraulisch circuit van de machine.

4  Verdeelklep laat groot oliedebiet toe om de slagfrequentie  
te verhogen.

5 Drukregelaar voor constante slagenergie.

6  Zuiger: lang en stevig maximum slagenergie, minimum terugslag-spanningen.

7  extra-lange cilinder zorgt ervoor dat de zuiger en de  beitel steeds op één  
lijn liggen.

8 aanslagring vangt hevige schokken op.

9  Bovenste beitelbus type “slip-fit” zorgt voor uitstekende beitel-geleiding.

10 Borgpennen voor snelle en eenvoudige beitelwissel.

11  Bevestigingen van de zijplaten verdelen de spanningen naar de korte  
bouten in de cilinder.

12  Onderste beitelbus type “slip-fit” eenvoudig te vervangen tijdens  
routine-onderhoud.

13  Geharde beitel voor een lange levensduur aangepast aan de zuiger om de 
schokgolven  beter over te brengen. 

14  Beitel aangepast aan de diameter en de massa van de zuiger voor maximale  
slagenergie.

3

2

1

4
5

6

7 8

9

10

14

11
12

13



Kenmerken e-hamer: 
•  lekvrije, ingebouwde schokaccumulatoren 
•  optimale slagfrequentie met zeer hoge en 

constante slagkracht schokdempers die 
trillingen naar de graafmachine beperken 

•  automatische uitschakeling bij geen weer-
stand 

•  onderhoudsvriendelijk; eenvoudige toe-
gang tot essentiele onderdelen 

• beitel eenvoudig op locatie te vervangen

•  hamers voorzien van maximale geluids-
demping om geluidshinder te beperken

•  optioneel uit te voeren met volautomati-
sche smering zodat de hamer altijd wordt 
gesmeerd. 

•  optioneel uit te voeren met slijtdelen om 
de behuizing om het slijtageproces te 
beperken.

Breken, slopen, splijten of verkleinen; 

hydraulische sloophamers zijn inzetbaar 
voor een groot aantal verschillende werk-
zaamheden. De nieuwe serie E-hamers heb-
ben een totaal nieuw design en zijn uitge-
voerd met een symetrische behuizing die 
180 graden kan worden verdraaid.

De nieuwe E-hamer maakt het mogelijk om 
efficient, storingsvrij en onderhoudsvrien-
delijk te functioneren.

specificaties e-series hamers h75es h95es h110es h115es h120es h130es h140es h160es h180es

Graafmachinegewicht (ton) 6-10 7-14 8-16 12-20 17-26 19-32 24-42 32-55 42-76

Gewicht hamer* (kg) 500 627 1017 1180 1582 1890 2500 3300 4250

Slagfrequentie (slagen/min) 840-1650 700-1260 450-1000 370-800 350-620 320-600 325-540 400-505 275-450

Slagkracht (J) 1356 2034 2305 3390 4067 4745 8135 11524 14913

Werkdruk (bar) 175 175 160 150 150 150 160 160 160

Optimale oliedebiet (l/min) 70-130 70-150 60-120 70-130 100-170 120-220 160-230 220-300 220-300

*Gewicht berekend inclusief standaard beitel en gemiddelde kopplaat

herladen op de machine  
De accumulator  is goed be-
reikbaar en navulbaar zonder 
de sloophamer los te maken 
van de machine (zie ook 3 in 
de afbeelding rechts).

Beitels zijn warmtebehandeld en afgestemd op de massa 
en diameter van de zuiger voor volledige slagenergie. Beitels 
uit de E-serie hebben een iets grotere diameter dan dezelfde 
maat beitels uit de  D-serie en zijn specifiek bedoeld voor 
gebruik op sloophamers uit de E-serie.

symmetrische, omkeerbare behuizing 180° draaibaar ter 
compensatie van slijtage; sloophamer gaat langer mee.

Zijplaten uit één 
stuk - Geen lassen op 
kritieke punten, dus 
geen kans op scheuren 
of breken van het huis.

slijtpakket beschermt 
alle vier de zijden van 
de behuizing bij sterk 
schurende  toepassin-
gen zoals steenbreken.

Glad, licht 
gebogen voor- 
en achterprofiel 
concentreert de  
spanning op de  
sterkste delen 
van de behuizing, 
dus geen zwakke 
plekken meer.

hoekbescherming  
duwt keien weg en bescher-
men voor- en achterkant van  
de behuizing. De hoekstukken  
zijn oplasbaar en vervangbaar. 
Ze vormen de basis voor een 
optioneel slijtpakket.

automatisch 
smeersysteem op 
sloophamer zorgt 
voor continue sme-
ring als de sloopha-
mer werkt. Doordat 
het smeersysteem 
op de sloophamer 
is gemonteerd, is 
uitwisseling tus-
sen verschillende 
machines mogelijk. 
(Optioneel)

eenvoudig afstelbaar - Druk-
regelklep is bereikbaar zonder 
de hamer los te koppelen of te 
demonteren (zie ook 4 in de 
afbeelding rechts).

e-series hamers h75es tot h180es

Goede bereik- 
baarheid  
van de onderdelen  
voor onderhoud en 
afstellen. Rubber zij- 
kappen zijn eenvoudig 
uitneembaar.



1 Uniek systeem – Betere terugslagdemping,   
ondersteuning en geleiding beschermen de stick van de 
graafmachine en zorgen dat de sloophamer langer meegaat. 
De accumulator wordt in zijn geheel in de behuizing 
geplaatst. Betere geluidsdemping; 
machinist heeft meer controle en 
voelt beter wat er gebeurt.

1a Grote bovenbuffer 
– Absorbeert trillingen en voorkomt
dat de hamerslagen de
graafmachine beschadigen.

1B Twee zijbuffers – Dragen de  
accumulator, stabiliseren passieve 
krachten en dempen de beweging van 
de trekstang. De zijbuffers zijn  
eenvoudig te inspecteren.

1C Vierzijdig slijtpakket – Slijtplaten 
geleiden en ondersteunen de kop. De  
platen zijn 90° draaibaar waardoor ze  
tweemaal zo lang meegaan. 

1D Onderbuffer – Nieuwe bodem  
absorbeert trillingen, dempt de beweging 
van de trekstang, verbetert de  
geluidsdemping. 

2 automatische uitschakeling – Zet de  
zuiger direct stil zodra de hamer door het 
materiaal breekt. Voorkomt loze slagen  
(de voornaamste oorzaak van hamerslijtage). 

3 accumulator – Losse membraanaccumulator met 
lange levensduur. Is bereikbaar terwijl de hamer op de ma-
chine is gemonteerd, dus testen en herladen is een routine-
klus en kan ter plaatse gebeuren. 

4 hydraulische kleppen – Een drukregelklep houdt de 
maximale hydraulische druk in stand en zorgt ervoor dat de 
hamer elke slag met vol vermogen functioneert.  
Controleren en instellen van deze klep kan eenvoudig van 
buitenaf en duurt circa 30 minuten. Een keerklep  
(niet afgebeeld) isoleert schadelijke drukpieken van het 
hydraulische circuit van de graafmachine. 

5 aansluiting automatische smering en smeerkanaal – 
Voorziet de bovenste en onderste beitelbussen van vet voor 
een goede smering en langere levensduur.

6 Pakkingdrager – Bevat speciale 
pakkingen voor langdurig lekvrij 
functioneren.

7 Zuiger – Sterke zuiger stuurt een hoge 
schokgolf naar het te breken materiaal. 
Diameters van beitel en zuiger zijn op elkaar 
afgestemd voor maximale energieoverdracht.

8 Trekstangen – Langere schroefdraden voor 
groter draagvermogen, duurzaamheid en 

betrouwbaarheid.

9 Cilinder – Ontworpen voor duurzaamheid met 
minimaal onderhoud en uitval.

10 Bovenste beitelbus – Geleidt de beitel voor 
optimaal contact tussen zuiger en beitel.

11 Fixatie- en borgpennen beitel – Beitel is 
eenvoudig te vervangen met universeel  

handgereedschap. Verwijderen gaat 40% sneller dan 
bij oudere modellen.

12 Onderste beitelbus – Wanneer de bus bijna 
versleten is, kunt u hem gemakkelijk draaien (90°) of 

vervangen om weer aan de aanbevolen specificaties te 
voldoen. Stofafdichtingen voorkomen het binnendringen van 
vuil.

Uw dealer: Verachtert Nederland B.V.
De Bloemendaal 8, NL-5221 EC
Postbus 3069, NL-5203 DB | ’s-Hertogenbosch 
Telefoon +31 73 640 41 11 | Fax +31 73 641 97 40 
E-mail info@verachtert.nl | www.verachtert.nlVA
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a. stompe beitel - om grote rots-en betonblokken te breken.
B. Platte beitel - om in te dringen in sedimentaire en  metamorfe rotslagen, 
beton en om tunnels te graven.
C. spitse beitel - om in rots- en betonblokken door te dringen.
D. spade beitel - voor bevroren of verdichte grond en voor asfalt.
e. Verdichtingsbeitel- voor grondverdichting met kleine hamers.

a B C D e

Gamma beitels
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