
ALLE TYPESGRAAFMACHINE BAKKEN
Voor graafmachines van 1 tot 90 ton
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Verachtert heeft zich gespecialiseerd in de verkoop, verhuur en service 
van graaf- en laadakken voor alle merken graafmachines en wielladers. 
Verachtert bakken staan voor kwaliteit & betrouwbaarheid en worden 
geproduceerd uit hoogwaardige & duurzame materialen. Efficiënt 
werken in het grondverzet, 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 materiaal-
soorten en materiaaldiktes worden volledig afgestemd op de uit te 
voeren werkzaamheden en het machinegewicht. Bent u op zoek naar 
een nieuwe bak? Neem dan contact met ons op, wij adviseren u graag.

BAKKEN VOOR ALLE SOORTEN WERKZAAMHEDEN

Algemene kenmerken 

• Optimale vormgeving wat garant staat voor een maximale vulling, eenvoudige indringing en snelle lossing van het materiaal 

• Brandstofbesparend door lage snijweerstand en hoge vullingsgraad 

• Lange levensduur door gebruik van hoogwaardige staalsoorten 

• Zeer nauwkeurige pasvorm van de ophanging 

• Standaard beschermkappen op de spiegeleiders 

• Slotenbakken en dieplepelbakken zijn standaard uitgevoerd met horizontale slijtstrippen 

• Uitgevoerd met vaste- of snelwisselophanging 

• Optioneel uit te voeren met profielmes, slijtpakket of diverse tandsystemen 

• Alle bakken zijn geheel naar klantwens uit te voeren
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SLOTENBAKKEN DC-SERIES

STANDAARD DIEPLEPELBAKKEN HG-SERIES

HEAVY DUTY DIEPLEPELBAKKEN HH-SERIES

ROCK DIEPLEPELBAKKEN HR-SERIES

PUINRIEKEN RG-SERIES

OPBREEKPUINBAKKEN ROCK RH-SERIES

PUINBAKKEN RR-SERIES

KETTINGBAKKEN NGC-SERIES

VASTE TALUDBAKKEN DG-SERIES

Een slotenbak (of brede bak) van Verachtert 
heeft een goede indringing in het te verladen  
materiaal, vult lekker en lost goed. Door  
toepassing van de juiste materialen is hij  
oersterk en enorm slijtvast.

Met een Verachtert dieplepelbak kiest u voor kwaliteit. De  
bakinhoud, bakvorm en het bakgewicht is precies afgestemd op uw 
machine en toepassing. De dieplepelbakken HG (standaard) zijn 
geschikt voor lichte en normale graafwerkzaamheden zoals in klei, 
zand of soortgelijke materialen met weinig of geen puin en keien.

De dieplepelbakken HH (zwaar werk) zijn een sterkere uitvoering 
van de dieplepelbak type HG, en zijn geschikt voor zwaarder  
graaf- en spitwerk in harde materialen en licht-rotsachtige bodem. 
Ook geschikt voor al uw bestratings-, asfalt-, lichte opbreek- and 
sloopwerkzaamheden.

De dieplepelbakken HR (Rock) zijn specifiek ontwikkeld voor de 
geavanceerde inzet zoals in rotsachtige bodemsoorten en voor 
alle sloopwerkzaamheden. Een HR bak is volledig gefabriceerd uit 
Hardox (HB500) voor een extra hoge slijtvastheid en lange  
levensduur. 

Door toepassing van de juiste materialen zijn Verachtert puinbakken (RG-RH-RR) enorm  
slijtvast en bent u verzekerd van een lange levensduur. De Verachtert puinbakken zijn  
verkrijgbaar in drie basismodellen. Namelijk de standaard, de Heavy Duty en de Rock  
uitvoering. De puinriek RG (General Purpose) is geschikt voor het opnemen van  
klinkerbestratingen, opbreken van asfalt en voor laad-, zeef- en spitwerkzaamheden.

De dieplepelpuinbakken RH (Heavy Duty)
zijn geschikt voor lichte sloopwerkzaam-
heden, opbreken van asfalt en zwaarder 
spitwerk. Leverbaar mét of zonder tanden.

De dieplepelpuinbakken / slooprieken RR (Rock) zijn geschikt voor de zwaarste inzet in  
rotsachtige bodemsoorten en voor sloopwerkzaamheden. Door de robuuste uitvoering  
oersterk, zelfs bij extreem hoge opbreekkrachten. Ze zijn volledig gefabriceerd uit Hardox, 
hierdoor zijn ze enorm slijtvast en hebben een lange levensduur

Iedere machinist kent het probleem bij het verladen van vette klei met een graafbak. De klei 
blijft gedeeltelijk plakken in de bak en kost het veel moeite om de klei uit de bak te krijgen. 
Specifiek voor deze toepassing is de Verachtert kettingbak (NGC) ontwikkeld. De rompplaat 
van de slotenbak wordt hierbij vervangen door kettingen. Steeds vaker wordt de kettingbak 
nu ook gebruikt voor graafwerkzaamheden in en rond waterpartijen. Zodra de bak met inhoud 
boven het waterpeil komt, loopt het water direct door de kettingen uit de bak.

Met een Verachtert DG taludbak 
kunt u ieder talud efficiënt en op de 
juiste stand kunt afwerken. 
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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. 
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