
 

 
Lievers Holland, Postbus 103, 3640 AC  Mijdrecht (NL) 

Tel.: +31(0) 297 231 900, Fax: +31(0) 297 231 909, E-mail: info@lieversholland.nl, Website: www.lieversholland.nl 

                     TT EE CC
HH

NN
II CC

AA
LL   DD

AA
TT AA

  SS HH
EE EE TT

  

Partner for 
concrete solutions 

 
 
 

  

JWN / HTN / HHN 
DUBBELE  MECHANISCHE TROFFELMACHINES  

Mechanische troffelmachines zijn duurzame machines speciaal gemaakt voor middelgrote en grote 
(vloeren) projecten. 
 
Omschrijving  
Ideale troffelmachines voor professionele (vloeren)aannemers die willen beschikken over echte "werkpaarden" met een 
lange levensduur en gebruiksvriendelijke bediening.  Deze machines kunnen uitstekend vloeren realiseren met een 
constante en nauwkeurige vlakheid.  De  machines zijn voorzien van een Twin-Pitch Control waarmee de bestuurder 
met minimale inspanning de  bladhoek van de rotoren apart of 
gelijktijdig kan bedienen en afstellen.  
 
HTN:  Uitgerust met  "homokineet" koppelingen die zorgen  
voor een constante krachtsoverdracht naar elke vertragingskast.  
Een gemakkelijk te bereiken houder met 2 reserve V-snaren 
biedt de mogelijkheid om snel V-snaren te wisselen indien er één 
zou breken tijdens werkzaamheden. 
 
JWN / HHN: Uitgerust met speciale grote vertragingskasten 
zodat de grotere hoeveelheid olie zorgt voor een nog betere 
koeling. Tevens zijn ze voorzien van een variomatik koppeling 
voor maximale kracht bij verschillende toerentallen voor 
een perfect resultaat zowel bij het voorwerken met schijven als bij 
het afwerken met bladen. 
 

Kenmerken 
Belangrijke eigenschappen van de mechanische, dubbele troffelmachines: 
 Het zijn allen schijvenmachines. 
 Machines zijn uitgerust met halogeen verlichting. 
 Zijn voorzien van weersbestendige polyethyleen tank en accukast. 
 Zijn voorzien van hijspunten. 
 Ze hebben een elektrische watersproei installatie. 
 De verstelbare bestuurderstoel is uitgerust met "dodemansschakelaar".  
 Zijn standaard uitgerust met afwerkbladen. 
 Voor elke machine is een speciale transportkar leverbaar.  

 
Technische informatie 

TYPE AANDRIJF 
MOTOR 

BLADEN 
PER 

ROTOR 

MAX
TOERENTAL 

WERK 
DIAMETER 

TANK
INHOUD 

L x B x H  GEWICHT 

      per min mm liter cm kg 

JWN 24H 
TCSL4 
 

24 PK 
Honda 
benzine 

4 180 2 x 900 8 196x99x122 311 

HTN 31V 
TCSL5 
 

31 PK 
Vanguard 
benzine 

5 160 2 x 1200 19 241x122x117 508 

HHN 34TVD 
TCSL5 

34 PK 
Vanguard 

turbo diesel 

5 160 2 x 1200 17 241x122x117 535 

Bladen zijn leverbaar in afwerk- en combinatieuitvoering. 
Schijven zijn leverbaar met een diameter van 900 en 1.200 mm 

JWN

Transportkar EMR-1  
voor  JWN 
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