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Traditionele methoden kunnen omslachtig en vervuilend zijn, zoals 
het gebruik van fakkels, branders of slijpmachines. Middel frequent 
inductietechnologie van BETEX® biedt veilige, snelle en schadevrije 
oplossingen voor zowel montage als demontage van vastzittende 
wiellagers, binnenringen en labyrint ringen.

Multifunctionele toepassingen
• Krimpverbindingen binnen enkele seconden demonteren: 

labyrintringen, lagers en binnenringen
• Montage en demontage van treinwielen, velgen en monoblock 

wielen 
• Voorverwarmen treinassen

Voordeel
• Snel en energiezuinig
• Schadevrij, hergebruik van onderdelen is mogelijk
• Milieuvriendelijk, geen open vuur en geen lawaai

BETEX MF Quick-Heaters

BETEX BPP(S) Mobiele hydraulische trerkkers
Installatie en verwijdering van spoorlagers (TBU, SP en TAROL 
lagersets). Met deze hydraulische hulp kunt u veilig en efficiënt 
werken en om kostbare tijd te besparen.

• Mobiel en gemakkelijk te gebruiken door één persoon
• Voor kegellagers
• Trekvermogen (demontage) instelbaar tot max. 100t.
• Duwcapaciteit (montage) instelbaar tot max. 68t.
• Voor veilige, eenvoudige en snelle montage en demontage van 

conische rollager sets
• Verkrijgbaar in 2 modellen: BPP en extra compacte BPPS side-

shift model
• Accessoiresets in verschillende maten (metrisch en inch)

100
tons
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BETEX HXPM Mobiele hydraulische trekkers 
Deze trekkers zijn populair in werkplaatsen. In combinatie met een 
hogedrukpomp wordt het verwijderen van treinwielen eenvoudig. Door 
de oliefilm die ontstaat tussen de boring en de as is er minder trekkracht 
nodig. De kans op schade aan as of boring is minimaal. De trekkers 
werken met een 2-traps elektro hydraulische pomp, 400V, 700 bar.

Voor treinwielen en transmissiedelen
• Zelfcentrerend
• Hoe harder de kracht, hoe strakker de grip
• Geïntegreerde veiligheidsventiel voorkomt overbelasting en zorgt 

ervoor dat u nooit het maximale vermogen overschrijdt
• Makkelijk te manoeuvreren is, en in hoogte verstelbaar
• Max. spreiding: 1250 / 1500 / 1650 mm
• Max. aslengte: 780 / 1220 / 1175 mm

Gebruik in combinatie met 
Betex UHAP Ultra High Pressure air pump, 2800 bar

50
tons

100
tons

150
tons

BETEX Mobipuller
BETEX verrijdbare hydraulische poelietrekker, verwijdert snel 
en eenvoudig machineonderdelen zoals lagers, koppelingen, 
bussen, tandwielen, etc. De Mobipuller munt uit door functionele 
en ergonomische bediening. Hij is stabiel, mobiel en in hoogte 
verstelbaar. Er kan een werkdruk toegepast worden tot 25 en 50 ton, 
bij een doorlaat van 430 mm. Voor een veilige en handige bediening 
worden de elektrische uitvoeringen geleverd met afstandsbediening.

Alle modellen zijn standaard uitgerust met:
• Overbelastingsventiel & met olie gevulde manometer
• 4 adapters (verlengstukken): 2 x Ø40 mm en 2 x Ø50 mm
• Het persframe kan verlengd worden met 2 stappen van 190 mm

Voordeel
• Kan worden gebruikt als er weinig ruimte achter het werkstuk is
• Eén persoon kan het werk doen
• Extra veilig dankzij de veiligheidskooi

25
tons

50
tons
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Werkplaatsgereedschappen

Maatwerkoplossingen onderhoud rollend materieel
Hydraulische wielstelpers
Voor montage, demontage en tegendruk testen

• Wielstellen, asremschijven en tandwieldragers
• Opties: procedurerapporten en bovenloopkraan
• Capaciteit, design en functionaliteit op bestelling gemaakt

Hydraulische trekkers
Capaciteiten van 4 tot 50 ton

Inductieverhitters voor montage
Voor verhitting werkstukken tot 1600 kg

Industriële hydraulische gereedschappen
Cilinders, vijzels, moerensplijters en pompen

Werkplaatspersen
Capaciteiten van 10 tot 300 ton

Hydraulische wielbandpers
Montage van wielbanden

• Gebruikt voor het monteren van wielen in wielbanden met 
daartussen rubber blokken. Deze dienen ter bevordering van het
rijcomfort

• Perfecte uitlijning voorkomt trillingen in de voertuigen

Hefbrug voor draaistellen 
Ontworpen voor reparatie en onderhoud aan draaistellen (bogie)

• Verstelbaar in hoogte en spoorbreedte
• Andere afmetingen, capaciteiten op aanvraag


