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Voor het op hoogte brengen van betonnen afscheiders, pompputten en andere prefab 
schachtbouwwerken levert Nering Bögel de benodigde (SR-M / SR-F) schachtringen en 
centrische of excentrische (SH-M / SH-F) schachthalzen en conussen. Een aantal van 
deze betonelementen hebben geen eigen hijsmogelijkheid en dienen daarom op een 
verantwoorde manier met een daarvoor geschikt hijsgereedschap gehesen en getranspor-
teerd te worden. Nering Bögel kan u hiervoor de volgende hijsgereedschappen leveren.

HIJSKLEM 40-140 MM (PUTRINGKLEM)
Veiligheidshijsklem voor het verticaal hijsen en transporteren van betonnen pijpsecties, 
(SR-M / SR-F) schachtringen en putdelen. De klem bestaat  uit drie stuks klemmen voor-
zien van hijskettingen, eindigend in verbindingsschalmen en één topschalm. Aanslaan 
en verwijderen is zeer eenvoudig door de handgrepen die in de klemmen verwerkt zijn.
- Klemopening  : 40 – 140 mm
- Lengte klem. : ca. 1,5 meter
- Maximale werklast  : 1500 kg.

Te gebruiken voor :
- Schachtring SR-M én SR-F, inwendig ø 1000,  hoogte   505 mm
- Schachtring SR-M én SR-F, inwendig ø 1000,  hoogte 1005 mm
- Schachtring SR-M én SR-F, inwendig ø 1200,  hoogte   505 mm
- Schachtring SR-M én SR-F, inwendig ø 1200,  hoogte 1005 mm

 HIJSKLEM 50-180 MM (PUTRINGKLEM1)
Veiligheidshijsklem voor het verticaal hijsen en transporteren van betonnen pijpsecties, 
(SR-M / SR-F) schachtringen, centrische en excentrische (SH-M / SH-F) schachthalzen 
en conussen en putdelen. De klem bestaat  uit drie stuks klemmen voorzien van hijsket-
tingen, eindigend in verbindingsschalmen en één topschalm. Aanslaan en verwijderen 
is zeer eenvoudig door de handgrepen die in de klemmen verwerkt zijn.
- Klemopening  : 50 – 140 mm
- Lengte klem.  : ca. 2,0 meter
- Maximale werklast  : 3000 kg.

Te gebruiken voor :
- Schachtring SR-M én SR-F, inwendig ø 1500, hoogte   505 mm
- Schachtring SR-M én SR-F, inwendig ø 1500, hoogte  1005 mm
- Schachthals SH-M én SH-F, inwendig  ø 1000, hoogte   300 mm
- Schachthals SH-M én SH-F, inwendig  ø 1000, hoogte  600 mm

KONUSKLEM
Konusklem voor het inwendig, verticaal hijsen en transporteren van betonnen centri-
sche en excentrische (SH-M / SH-F) schachthalzen en conussen. De klem bestaat uit een 
frame met inwendige grijpconstructie en een telescopische hijsstok met kettingen.
- Minimaal klembereik :   ø 625 mm
- Maximaal klembereik : ø 1000 mm
- Maximale werklast   : 2000 kg.
- Eigen gewicht   : 60 kg.

Te gebruiken voor :
- Schachthals SH-M én SH-F, inwendig ø 1000, hoogte   300 mm
- Schachthals SH-M én SH-F, inwendig ø 1000, hoogte   600 mm
- Schachthals SH-M én SH-F, inwendig ø 1200, hoogte   600 mm
- Schachthals SH-M én SH-F, inwendig ø 1500, hoogte   600 mm

Hijsgereedschappen voor het hijsen van betonelementen                                    
NeBo hijsklem  /  konusklem


