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 Versie: 2011 – V1 

SCHEPBAKKEN  -L- SERIE 



Geschikt om met  voorlader en lichte verreiker of shovels grondwerkzaamheden te ver-

richten en/of het  verladen van diverse materialen.  

Sterke constructie. Alle slijtdelen van Hardox materiaal. 

Tevens worden er slijtstrippen onder de bodem van de bak gelast. 

De Schepbakken worden passend aan uw voorlader, verreiker of shovel afgeleverd. 

Als optie leverbaar met o.a.: 

tanden op het mes gelast 

bolle zijplaten (voor extra inhoud)  

banaanvormige zijplaten (als puinriek) 

antie overloop rand (voorkomt knoeien op giek en snelwissel). 

doorkijkrooster in de rug van de bak. 

ronde buizen over zijplaten gelast voor het scheppen van  beschadigingsgevoelige 

produkten 

Wij adviseren een extra voorzetprofiel of onderschroefmes. Dit om slijtage aan het vaste 
bakmes te voorkomen. E.e.a. zie de prijslijst van slijtprofielen welke is te downloaden via 

onze website www.hekamp.nl  

 

Hekamp Werktuigen & Aanbouwdelen 

Kruisweg 4  3774 TJ  Kootwijkerbroek  

Tel: 0342 441856  Fax: 0342 442314 

info@hekamp.nl  www.hekamp.nl 



Hekamp Werktuigen & Aanbouwdelen ‡ kruisweg 4 ‡ 3774 TJ Kootwijkerbroek ‡ tel 0031 342 441856 ‡ info@hekamp.nl ‡ www.hekamp.nl 

Afbeeldingen, afmetingen, gewichten, prijzen en overige gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk. Echter deze zijn door eventuele wijzigingen ofofof fouten niet bindend. 

 Prijslijst Schepbakken –L– serie. versie: 2011 – V1 

Bestelcode B* 

mm. 

D 

mm. 

H 

mm. 

Volume (ltr) 

vlak** 

Volume (ltr) 

ISO-7546*** 

 Massa +/_ 

Kg. 

 Prijs € 

Excl. Btw 

Geadviseerde hefcapaciteit  machine 0,8 tot 2,5 Ton 

SB_L_100_D70_H65 1000 700 650 270 340 175 € 1200,- 

SB_L_125_D70_H65 1250 700 650 335 420 195 € 1220,- 

SB_L_150_D70_H65 1500 700 650 400 500 215 € 1240,- 

SB_L_175_D70_H65 1750 700 650 470 585 235 € 1260,- 

SB_L_200_D70_H65 2000 700 650 535 670 255 € 1280,- 

SB_L_225_D70_H65 2250 700 650 605 755 275 € 1300,- 

SB_L_250_D70_H65 2500 700 650 670 835 295 € 1320,- 

Geadviseerde hefcapaciteit  machine 1 tot 2,5 Ton 

SB_L_100_D80_H75 1000 800 750 350 440 205 € 1300,- 

SB_L_125_D80_H75 1250 800 750 440 550 225 € 1320,- 

SB_L_150_D80_H75 1500 800 750 530 660 245 € 1340,- 

SB_L_175_D80_H75 1750 800 750 615 770 265 € 1360,- 

SB_L_200_D80_H75 2000 800 750 705 880 285 € 1380,- 

SB_L_225_D80_H75 2250 800 750 790 990 305 € 1400,- 

SB_L_250_D80_H75 2500 800 750 880 1100 325 € 1420,- 

* Bakken zijjn op elke gewenste breedte leverbaar. Voor prijs afwijkende breedte altijd bovenliggende prijs aanhouden uit prijslijst. 

** Volume vlak is vlakke afgestreken inhoud = waterinhoud.  

*** Volume volgens ISO-7546 is vlakke afgestreken bakinhoud + 25% toeslag. =  dus met een kop geladen.  

Bestelcode  Omschrijving  Prijs € 

Excl. Btw 

Leverbare optie’s voor de Schepbakken –L– serie: 

SB_L_DKR_LR Doorkijkrooster links en rechts in rug van bak gesneden (indien technisch mogelijk) € 40,- 

SB_L_RDBOZ Ronde buizen over zijplaten van schepbak gelast. € 75,- 

SB_L_AOR Antie overloop rand (op bovenrand van Schepbak gelast). € 105,- 

SB_L_OPLT_25MM Oplastand 25 mm op mes van Schepbak gelast. Prijs per tand. € 36,- 
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 Versie: 2011 – V1 

SCHEPBAKKEN  -M- SERIE 



Geschikt om met lichte voorlader en mini-shovels grondwerkzaamheden te verrichten 

en/of het  verladen van diverse materialen.  

Sterke constructie. Alle slijtdelen van Hardox materiaal. 

Tevens worden er slijtstrippen onder de bodem van de bak gelast. 

De Schepbakken worden passend aan uw voorlader, mini-shovel afgeleverd. 

Als optie leverbaar met o.a.: 

tanden op het mes gelast 

bolle zijplaten (voor extra inhoud)  

banaanvormige zijplaten (als puinriek) 

 

 

Hekamp Werktuigen & Aanbouwdelen 

Kruisweg 4  3774 TJ  Kootwijkerbroek  

Tel: 0342 441856  Fax: 0342 442314 

info@hekamp.nl  www.hekamp.nl 



Hekamp Werktuigen & Aanbouwdelen ‡ kruisweg 4 ‡ 3774 TJ Kootwijkerbroek ‡ tel 0031 342 441856 ‡ info@hekamp.nl ‡ www.hekamp.nl 

Afbeeldingen, afmetingen, gewichten, prijzen en overige gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk. Echter deze zijn door eventuele wijzigingen ofofof fouten niet bindend. 

 Prijslijst Schepbakken –M– serie. versie: 2011 – V1 

Bestelcode B* 

mm. 

D 

mm. 

H 

mm. 

Volume (ltr) 

vlak** 

Volume (ltr) 

ISO-7546*** 

 Massa +/_ 

Kg. 

 Prijs € 

Excl. Btw 

Geadviseerde hefcapaciteit  machine 0,5 tot 1,5 Ton 

SB_M_100_D65_H55 1000 650 550 200 250 125 € 920,- 

SB_M_110_D65_H55 1100 650 550 220 275 135 € 930,- 

SB_M_120_D65_H55 1200 650 550 240 300 145 € 940,- 

SB_M_130_D65_H55 1300 650 550 260 325 155 € 950,- 

SB_M_140_D65_H55 1400 650 550 280 350 165 € 960,- 

SB_M_150_D65_H55 1500 650 550 300 375 175 € 970,- 

* Bakken zijjn op elke gewenste breedte leverbaar. Voor prijs afwijkende breedte altijd bovenliggende prijs aanhouden uit prijslijst. 

** Volume vlak is vlakke afgestreken inhoud = waterinhoud.  

*** Volume volgens ISO-7546 is vlakke afgestreken bakinhoud + 25% toeslag. =  dus met een kop geladen.  

Bestelcode  Omschrijving  Prijs € 

Excl. Btw 

Leverbare optie’s voor de Schepbakken –M– serie: 

SB_M_OPLT_25MM Oplastand 25 mm op mes van Schepbak gelast. Prijs per tand. € 36,- 
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 Versie: 2011 – V1 

SCHEPBAKKEN  -S- SERIE 



Geschikt om met  zware voorlader,  verreikers of middenklasse shovels grondwerkzaam-

heden te verrichten en/of het  verladen van diverse materialen.  

Sterke constructie. Alle slijtdelen van Hardox materiaal. 

Tevens worden er slijtstrippen onder de bodem van de bak gelast. 

De Schepbakken worden passend aan uw voorlader, verreiker of shovel afgeleverd. 

Als optie leverbaar met o.a.: 

 

tanden op het mes gelast 

bolle zijplaten (voor extra inhoud)  

banaanvormige zijplaten (als puinriek) 

antie overloop rand (voorkomt knoeien op giek en snelwissel). 

doorkijkrooster in de rug van de bak. 

ronde buizen over zijplaten gelast voor het scheppen van  beschadigingsgevoelige 

produkten 

 

Wij adviseren een extra voorzetprofiel of onderschroefmes. Dit om slijtage aan het vaste 

bakmes te voorkomen. E.e.a. zie de prijslijst van slijtprofielen welke is te downloaden via 
onze website www.hekamp.nl  

 

Hekamp Werktuigen & Aanbouwdelen 

Kruisweg 4  3774 TJ  Kootwijkerbroek  

Tel: 0342 441856  Fax: 0342 442314 

info@hekamp.nl  www.hekamp.nl 



Hekamp Werktuigen & Aanbouwdelen ‡ kruisweg 4 ‡ 3774 TJ Kootwijkerbroek ‡ tel 0031 342 441856 ‡ info@hekamp.nl ‡ www.hekamp.nl 

Afbeeldingen, afmetingen, gewichten, prijzen en overige gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk. Echter deze zijn door eventuele wijzigingen ofofof fouten niet bindend. 

 Prijslijst Schepbakken –S– serie. versie: 2011 – V1 

Bestelcode B* 

mm. 

D 

mm. 

H 

mm. 

Volume (ltr) 

vlak** 

Volume (ltr) 

ISO-7546*** 

 Massa +/_ 

Kg. 

 Prijs € 

Excl. Btw 

Geadviseerde hefcapaciteit  machine 1,8 tot 3 Ton 

SB_S_200_D80_H80 2000  800  800 735 920 390 € 1680,- 

SB_S_225_D80_H80 2250 800  800 830 1035 415 € 1700,- 

SB_S_250_D80_H80 2500 800 800 920 1150 440 € 1720,- 

SB_S_275_D80_H80 2750 800 800 1010 1265 465 € 1740,- 

Geadviseerde hefcapaciteit  machine 2,5 tot 4 Ton 

SB_S_200_D100_H80 2000 1000 800 895 1120 405 € 1780,- 

SB_S_225_D100_H80 2250 1000 800 1005 1260 445 € 1800,- 

SB_S_250_D100_H80 2500 1000 800 1120 1400 485 € 1820,- 

SB_S_275_D100_H80 2750 1000 800 1230 1540 525 € 1840,- 

Geadviseerde hefcapaciteit machine 2,5 tot 4,5 Ton 

SB_S_200_D100_H90 2000 1000 900 1015 1270 425 € 1840,- 

SB_S_225_D100_H90 2250 1000 900 1145 1430 465 € 1860,- 

SB_S_250_D100_H90 2500 1000 900 1270 1585 505 € 1880,- 

SB_S_275_D100_H90 2750 1000 900 1395 1745 545 € 1900,- 

* Bakken zijjn op elke gewenste breedte leverbaar. Voor prijs afwijkende breedte altijd bovenliggende prijs aanhouden uit prijslijst. 

** Volume vlak is vlakke afgestreken inhoud = waterinhoud.  

*** Volume volgens ISO-7546 is vlakke afgestreken bakinhoud + 25% toeslag. =  dus met een kop geladen.  

Bestelcode  Omschrijving  Prijs € 

Excl. Btw 

Leverbare optie’s voor de Schepbakken –S– serie: 

SB_S_DKR_LR Doorkijkrooster links en rechts in rug van bak gesneden (indien technisch mogelijk) € 45,- 

SB_S_RDBOZ Ronde buizen over zijplaten van schepbak gelast. € 85,- 

SB_S_AOR Antie overloop rand (op bovenrand van Schepbak gelast). € 115,- 

SB_S_OPLT_25MM Oplastand 25 mm op mes van Schepbak gelast. Prijs per tand. € 36,- 

SB_S_OPLT_40MM Oplastand 40 mm op mes van Schepbak gelast. Prijs per tand. € 43,- 



 

w
w

w
.h

e
k
a

m
p

.n
l 



 

w
w

w
.h

e
ka

m
p

.n
l 

 Versie: 2011 – V1 

SCHEPBAKKEN  -Z- SERIE 



Geschikt om met  zware wielladers grondwerkzaamheden te verrichten en/of het  verla-

den van diverse materialen.  

Sterke constructie. Alle slijtdelen van Hardox materiaal. 

Tevens worden er slijtstrippen onder de bodem van de bak gelast. 

De Schepbakken worden passend aan uw wiellader afgeleverd. 

Als optie leverbaar met o.a.: 

 

Aanschroeftanden of tanden op het mes gelast  

bolle zijplaten (voor extra inhoud)  

banaanvormige zijplaten (als puinriek) 

antie overloop rand (voorkomt knoeien op giek en snelwissel). 

 

Wij adviseren een onderschroefmes. Dit om slijtage aan het vaste bakmes te voorkomen. 

E.e.a. zie de prijslijst van slijtprofielen welke is te downloaden via onze site www.hekamp.nl  

 

Prijzen en 

uitvoeringen op 

aanvraag. 

 

Hekamp Werktuigen & Aanbouwdelen 

Kruisweg 4  3774 TJ  Kootwijkerbroek  

Tel: 0342 441856  Fax: 0342 442314 

info@hekamp.nl  www.hekamp.nl 


