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LHF / HS 

HOOGFREQUENT BETONTRILNAALDEN 

Voor een perfecte verdichting van grote volumes beton waarbij betrouwbaarheid en flexibiliteit 
onmisbaar zijn. Beton verwerkende professionals zijn al jaren bekend met de grote trilkracht en 
uitstekende bouwkwaliteit waarmee snel en effectief gewerkt kan worden. Lievers Holland 
produceert de LHF/HS trilnaalden speciaal voor grote betonstorten en lange levensduur door de 
modernste technieken toe te passen. 
 
 

 

 
             LHF Betontrilnaald      HS Betontrilnaald 

 
 
 
Belangrijkste eigenschappen : 

 LHF & HS zijn ontwikkeld voor lange levensduur en maken gebruik van de modernste 
technieken. 

 Borstelloze electromotor in de trilfles maakt non-stop trillen mogelijk. 
 Enkel elektrische draden in de slang maken de machine extreme flexibel en licht in gewicht. 

Ideaal voor die moeilijk bereikbare plekken door het betonijzer heen. 

 HS Betontrilnaalden zijn uitgerust met een trillingsdemper die het werkcomfort aanzienlijk 

verbeterd. 

 HS Betontrilnaalden zijn speciaal ontwikkeld voor de snelste  en efficiëntste manier van 

verdichten bij beton dat direct bereikbaar is voor de vakman. Denk hierbij aan vloeren en lage 

constructies.  



 

 

Specificaties: 
 

TRILFLES  
Ø 

TRILFLES 
LENGTE 

TRILLINGEN AMPERAGE 
(in BETON) 

42V** 

EFFECTIEVE 
VERDICHTING 

*** 

TOTAL 
GEWICHT 

LHF 

TOTAL 
GEWICHT 

HS 
mm mm per min A Ø cm kg kg 

Ø36 Short* 280 12.000 4,5 35 8,4 6,4 
Ø36* 310 12.000 4,5 45 8,6 6,6 

Ø50 Short* 320 12.000 6,7 55 11,6 9,6 
Ø50* 370 12.000 9,5 65 13,0 11,0 

Ø57 Short* 340 12.000 11,5 75 14,1 12,1 
Ø57* 390 12.000 13,5 85 15,2 13,2 
Ø65* 400 12.000 16,0 100 17,2 15,2 

 

*    Ook beschikbaar met rubberkop. 
**  Andere voltages beschikbaar op aanvraag. 
***  Effectieve verdichting afhankelijk van betonsamenstelling… 
 
LHF Specificaties: 

 Standaard uitgerust met 5 meter slang & 10 meter voedingskabel  met 42V CEE stekker. 
 Klant specifieke lengtes beschikbaar op aanvraag. 

 
HS Specificaties: 

 Standaard uitgerust met 0,85 meter slang & 20 meter voedingskabel  met 42V CEE stekker. 
 Klant specifieke lengtes beschikbaar op aanvraag. 

 
 


