
CWK-SERIEPOWERTILT KANTELSTUK
Voor graafmachines van 11 tot 45 ton
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De CWK is een kantelstuk die ervoor zorgt dat alle uitrustingsstukken 
kunnen zwenken en hierdoor nog beter inzetbaar zijn. Het  
kantelstuk is zeer solide, compact, sterk en van uitzonderlijke  
kwaliteit. Bijzonder aan dit product is het ontbreken van uitstekende 
cilinders. In plaats hiervan is er een geïntegreerde draaicilinder.  
Door de beweeglijkheid en veelzijdigheid verbetert de CWK de  

productiviteit van uw machine wezenlijk. Kenmerken van de CWK zijn 
compactheid, beveiliging tegen overbelasting en een ingebouwde 
drossel waardoor geen volumeregeling nodig is. Andere voordelen 
zijn de zeer grote kantelhoek en een hydraulische aansluiting, zowel 
aan de linker als rechter zijde. Het CWK kantelstuk is ideaal te  
combineren met een Verachtert Connect-o-maat®.

ZEER GROTE KANTELHOEK DOOR GEÏNTEGREERDE DRAAICILINDER

• Uniek verstelsysteem houdt de cilinder spelingvrij  
• Gegoten geïntegreerde lasthaak  
• 3D ontwerp, voor minimaal verlies breekkracht  

KENMERKEN POWERTILT KANTELSTUK
• Leverbaar met vaste ophanging of als tussenstuk 
• Gegoten body  
• Inductie-geharde assen
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PRODUCTINFORMATIE POWERTILT KANTELSTUK

SPECIFICATIES CWK-30 CWK-40 CWK-40 CWK-45

Motor PTA-180 PTA-240 PTA-300 PTA-465

Gewicht* (kg) 385 530 590 830

Breedte (B) (mm) 550 550 550 810

Lengte (L) (mm) 475 475 475 570

Gemiddelde tilthoek (°) 2 x 60 2 x 60 2 x 60 2 x 60

Max. bakgrootte (cm) 180 190 210 240

Tilting torque (kgm) 1330 1788 2490 4430

Holding torque (kgm) 4073 5310 7033 11180

Optimale werkdruk voor tilten (bar) 210 210 210 310

Optimale oliedebiet voor tilten (l/min) 26 - 78 35 - 105 47 - 142 54 - 162

Min. werkdruk voor koppeling (bar) 150 150 150 150

Max. werkdruk voor koppeling (bar) 350 350 350 350

Max. oliedebiet voor koppeling (l/min) 40 40 40 40

Graafmachine gewicht (ton) 11 - 18 18 - 24 24 - 32 30 - 45
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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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