
VERACHTERT LAADBAKKEN

Verachtert heeft zich gespecialiseerd in de verkoop, verhuur 

en service van graaf- en laadakken voor alle merken graafma-

chines en wielladers. Verachtert bakken staan voor kwaliteit & 

betrouwbaarheid en worden geproduceerd uit hoogwaardi-

ge & duurzame materialen. Efficiënt werken in het grondver-

zet, in de overslag, in de recycling is vooral een kwestie van 

het juiste gereedschap. Zo mag een bak niet te klein of te 

groot zijn en niet te licht of te zwaar. De bakken van Verachtert 

zijn verkrijgbaar in een enorme variatie aan afmetingen en 

uitvoeringen. Het model, het gewicht, de materiaalsoorten en 

materiaaldiktes worden volledig afgestemd op de uit te voe-

ren werkzaamheden en het machinegewicht. Bent u op zoek 

naar een nieuwe bak? Neem dan contact met ons op, wij advi-

seren u graag 

PRODUCT INFORMATIE



Type laadbak Codering
Light duty laadbak WL

General duty laadbak WP-WG

Heavy duty laadbak WH

Rock laadbak WR

Puinbak wiellader UG-UH

Light duty hoogkipbak WLO

General duty hoogkipbak WGO

Grootvolume laadbak WLG

Kenmerken laad- en puinbakken tbv wiellader 
 Optimale vormgeving wat garant staat voor een maximale vulling, eenvoudige indringing en snelle lossing van het materiaal 
 Brandstofbesparend door lage snijweerstand 
 Laadbak optioneel uit te voeren met slijtpakket aan bodemzijde en op zijschot 
 Laadbak optioneel uit te voeren met tanden, profielmes of demontabel mes 
 Puinbakken optioneel uit te voeren met tanden, profielmes, demontabel mes, rijplaathouders, inlegvel of demontabele zijschotten 
 Uitgevoerd met vaste- of snelwisselophanging 
 Alle bakken geheel op klantwens uit te voeren 

Kenmerken hoogkiepbak 
 De hoogkiepbak is speciaal ontwikkeld voor overslagwerkzaamheden van los gestort materiaal 
 Een hoogkiepbak heeft een lange en een vlakke bodem t.b.v. een snelle en betere vulling 
 Het zijmes is in rijpositie nagenoeg horizontaal, zodat ook materialen met weinig of geen laadkop optimaal kan worden 

     geladen (WGO) 
 Draaipunten zijn voorzien van hoog belastbare stalen bussen 
 Geen aanslagen bij het uitkiepen, dit wordt opgevangen door einddemping in de cilinders 

Kenmerken grootvolume laadbak 
 Ingedoosde ophanging 
 Grotere capaciteit doordat zwaartepunt dichter bij de machine ligt 
 Optimale vormgeving wat zorgt voor een eenvoudige indringing in het materieel 
 Bak geheel op klantwens uit te voeren

OPTIE:  K-/C-

OPTIE:  -S

OPTIE:  D-

OPTIE:  L-

EXTRA SLIJTSCHOT

OPTIE:  --B

OPTIE:  D--

OPTIE:  -S-

OPTIE:  L--

OPTIE:  D--

OPTIE:  L--

OPTIE:  -B-

WL

OPTIE:  --B

OPTIE:  K--/C--

OPTIE:  D--

OPTIE:  -S-

OPTIE:  L--

WPUG WG

WGO/WLO WPWG

EXTRA SPILGUARD

OPTIE D

OPTIE L

OPTIE B

WLG

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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