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Tunnelbekisting

Hendriks stalen bekistingtechniek heeft enkele jaren geleden zijn tunnelbekisting totaal gerenoveerd. In aansluiting hierop 

zijn o.a. de volgende zaken verder ontwikkeld en geleverd:

•  Tapse tunnels

•  Tunnels met achterwand

•  Tunnels met speciale voorziening (b.v. voor stortpomp)

•  Spouwwandbekisting in combinatie met tunnelbekisting

Ook in de toekomst zal Hendriks stalen bekistingtechniek blijven door ontwikkelen.
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De grootste voordelen:

• eenvoudig te koppelen in de lengte

• tijdens dagcyclus in de breedte aan te passen

•  overspanningen zonder tussenstempel mogelijk

tot 8.000 mm.

• alle elementen zijn voorzien van vaste hijspunten

•  solide, mechanische hoogteverstelling d.m.v.

dommekracht met wielstel

•  iedere tunnelbekisting is voorzien van

een elektrische uitrijlier

• nieuw ontkistingsysteem (gepatenteerd)

• huidplaat in wand en dek van 5 mm.

• korte ombouw- en montagetijden

•  transport van 9.600 mm. tunnelbekisting in delen

van 2.400 mm. op één vrachtwagen

•  tunnelbekisting komt makkelijk naar de kim toe

d.m.v. schommelende dommekracht

Optioneel

•  wij kunnen voor u de tunnelbekisting

hydraulisch bedienbaar maken

Kwaliteitsbewust denken en handelen is volledig 

geïntegreerd in onze bedrijfsvoering. Met meedenken 

zijn we groot geworden - met vooruitdenken 

blijven we innovatief en veelzijdig.



Hendriks stalen bekistingtechniek is een gerenommeerd leverancier van stalen wand- en tunnelbekistingen. 
Ons probleemoplossend vermogen is één van de redenen waarom wij al vele jaren tot dé bekistingspecialisten 
in Nederland behoren. 

www.hendriks-groep.nl
Hendriks stalen bekistingtechniek bv maakt deel uit van de Hendriks groep bv

De Hendriks groep

Hendriks stalen bekistingtechniek bv 

waaronder de afdeling Plaatbewerking  

maakt deel uit van de Hendriks groep bv. 

Hiertoe behoort verder:

Hendriks precon bv

specialist op het gebied van prefab betonmallen, 

bekistingen voor infrastructurele werken 

en staalconstructies.

Inductorstraat 41 3903 KA  Veenendaal

Postbus 708  3900 AS  Veenendaal

T 0318 – 566 466

F 0318 – 566 477

info.hsb@hendriks-groep.nl

Tunnelbekisting

Tevens produceren wij wandbekistingen,
vraag naar de folder.












































