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INHOUD

Mastering power

Bij alle producten van Holmatro draait het uiteindelijk om het grondbeginsel dat alleen gecontroleerde kracht 

effectief kan worden ingezet. Deze visie hebben we verwoord in de slogan ‘mastering power’. Ruim 50 jaar 

na de oprichting in 1967 staan wij als oer-Hollands bedrijf nog altijd voor innovatie,  kwaliteit en support. 

Daarom ontwerpen, ontwikkelen, produceren en testen we onze gereedschappen zelf. Onze ervaring met 

hogedruk hydrauliek stelt ons in staat de grenzen op te zoeken van wat technisch mogelijk is. Dat maakt onze 

gereedschappen lichter, compacter, duurzamer en makkelijker in gebruik.

holmatro.com
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GIETERIJGEREEDSCHAPPEN
Voor u ligt onze Gieterijgereedschap catalogus. Deze bevat een aantal gieterijwiggen voor de metaalindustrie om opkomers 

en toevoerkanalen snel en veilig van gietstukken te verwijderen, zonder de gietstukken te beschadigen en met zo min mogelijk 

fysieke inspanning. Naast de meer standaard wiggen bieden wij ook multi-roteerbare wiggen (R) die op iedere gewenste 

werkhoogte gebruikt kunnen worden. Door de unieke constructie van het ophangsysteem is de wig op een eenvoudige en 

ergonomische manier in iedere gewenste richting te plaatsen, ook verticaal.

Naast Gieterijgereedschappen bieden wij ook:
• Industrieel Gereedschap; Het uitgebreide aanbod van Industrieel Gereedschap bevat een groot aantal hogedruk  
 hydraulische, pneumatische en mechanische gereedschappen. Gebruikt in uiteenlopende industriële toepassingen, zoals  
 scheepsbouw, zwaar transport, onderhoud, petrochemie, offshore, constructie & installatie, mijnbouw en civiele techniek.
• Industrial Solutions; Resultaatgerichte klant specifi eke hydraulische oplossingen voor lasten die met standaard  
 gereedschappen moeilijk te verplaatsen zijn. Het gaat hierbij om uitdagingen met betrekking tot heffen, duwen, trekken,  
 dalen, wegen, kantelen en horizontaal verplaatsen. Om tot de juiste oplossing te komen, werken we nauw samen met de  
 gebruiker.
• Industrieel Knipgereedschap; Knipgereedschap speciaal ontwikkeld voor het knippen van harde metalen. Met name  
 gebruikt in kabel recycling, auto recycling, recycling van witgoed en in diverse sloop omgevingen.
• Redding uit voertuigen; Gereedschappen speciaal gemaakt voor het bevrijden van slachtoffers na een verkeersongeval  
 met o.a. personenwagens, vrachtwagens, openbaar vervoer of legervoertuigen.
• Redding bij rampen; Redding bij rampen gaat om oplossingen die hulpverleners ondersteunen bij het genereren van  
 enorme krachten die nodig zijn bij hulpverleningswerkzaamheden na natuurrampen en rampen door menselijk toedoen.
• Special Tactics; Gereedschappen ontwikkeld voor Special Tactics operaties. Deze gereedschappen zijn uitgerust met  
 kenmerkende eigenschappen zoals een onopvallend uiterlijk, snlle en stille werking en optimale draagbaarheid.

De hydraulische gereedschappen en systemen van Holmatro worden wereldwijd gebruikt bij reddingsoperaties, special tactics 

en industriële toepassingen. Ruim 50 jaar na de oprichting in 1967 staan wij als oer-Hollands bedrijf nog altijd voor innovatie, 

kwaliteit en support. Daarom ontwerpen, ontwikkelen, produceren en testen we onze gereedschappen zelf. Onze ervaring met 

hogedruk hydrauliek stelt ons in staat de grenzen op te zoeken van wat technisch mogelijk is. Dat maakt onze gereedschappen 

lichter, compacter, duurzamer en makkelijker in gebruik.

De kracht van innovatie

Om onze toonaangevende positie in hogedruk hydrauliek te handhaven, investeren we jaarlijks in productontwikkeling. Het is 

onze ambitie om innovatieve oplossingen te blijven ontwikkelen waarbij het werken met extreme krachten wordt gecombineerd 

met controleerbaarheid, gebruiksgemak en veiligheid. Onze productontwikkeling is volledig gefocust op het vinden van 

resultaatgerichte oplossingen voor specifi eke doelgroepen en toepassingen. Om dit te bereiken, werken we nauw samen met 

u, de professionele gebruiker.

VCA*
ISO 9001

Oer-Hollandse kwaliteit en degelijkheid

Om de hoogwaardige oer-Hollandse kwaliteit en degelijkheid vast te blijven houden, 

hebben wij ultramoderne productiefaciliteiten in Nederland en de VS. Op beide 

locaties wordt gewerkt volgens het ISO 9001 Kwaliteit Management Systeem 

en het VCA* Veiligheid-, Gezondheid,- en Milieubeheersysteem. Onze producten 

voldoen aan alle internationale richtlijnen zoals de Europese EN 13204 en EN 13731 en de Amerikaanse NFPA 1936. Holmatro 

gereedschappen worden ontwikkeld, geproduceerd en onderhouden op basis van de hoogste kwaliteitsnormen op het gebied 

van duurzaamheid, scheefbelasting, mechanische vervorming en overdruk. Omdat ze bestand moeten zijn tegen de meest

extreme omstandigheden, worden onze producten grondig getest voordat ze in de praktijk mogen worden ingezet.

200% zekerheid

Gereedschappen en systemen van Holmatro worden via een geavanceerd productieproces vervaardigd. Ze bevatten zeer 

slijtvaste componenten en superieure afdichtingen en geleidingen. Dit draagt bij aan een extra lange levensduur. Na productie 

of reparatie test een technische of onderhoudsmedewerker alle onderdelen van onze gereedschappen. Daarna worden ze 

nogmaals getest door de afdeling Quality Control. Dit geeft u 200% zekerheid.

Service en veiligheid

Bij alle producten van Holmatro draait het om het beheersen van enorme krachten. Bij iedere inzet en onder elke omstandigheid 

moet u daarop kunnen vertrouwen. Voor alle merken hydraulisch gereedschap geldt dat er na verloop van tijd wel eens een 

storing of defect kan optreden. Om ervoor te zorgen dat uw gereedschappen gedurende hun hele levensduur optimaal en veilig 

inzetbaar blijven, zijn regelmatig onderhoud en een juist gebruik van groot belang. Holmatro kan u hierbij helpen. Wij bieden 

o.a. een uitgebreid serviceprogramma, trainingsmogelijkheden en diverse ondersteunende middelen om nóg veiliger te kunnen 

werken met hydrauliek.

(Inter)nationaal verkoopnetwerk

Naast het hoofdkantoor in Nederland heeft Holmatro ultramoderne productiefaciliteiten en verkoopkantoren in Nederland 

en de VS. We hebben een verkoopkantoor in China en vertegenwoordigers in Duitsland, Kroatië en Polen. Tezamen met 

ons wereldwijde dealernetwerk - volledig opgeleid in ons eigen trainingscentrum – garanderen wij overal ter wereld dezelfde 

Holmatro kwaliteitsstandaard en een perfecte aftersales voor al onze producten.

OVER 
HOLMATRO
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Ergonomie
Tijdens de ontwikkeling van de HFW gieterijwig heeft het ergonomische aspect van het gereedschap altijd als uitgangspunt gediend. Het 

resultaat; wiggen waarbij de gebruiker vrijwel iedere opkomer en ieder toevoerkanaal kan verwijderen zonder het gietstuk te herpositioneren. 

De unieke constructie van de multi-roteerbare wig gaat zelfs nog een stapje verder en is uitermate geschikt om in iedere gewenste richting te 

plaatsen, ook verticaal. Voor beide typen geldt dat onnodig zware handelingen worden vermeden. Omdat de fysieke belasting vermindert zal dit 

meteen resulteren in een effi  ciënter werkproces.

KENMERKEN
GIETERIJWIG

Positioning
De standaard wig heeft twee ophangpunten:

• Ophangpunt 1 positioneert de wig horizontaal

• Ophangpunt 2 kan gebruikt worden voor het plaatsen van de wig 

 in verschillende hoekposities 

The multi-rotatable wedge has an unique suspension construction 

that enables the wedge to be positioned in any required direction, 

including vertically.

Snel en gemakkelijk te gebruiken
De wigbladen van de Holmatro gieterijwig zijn duurzaam en kunnen erg snel vervangen worden. Slecht een paar simpele handelingen zijn nodig 

om de bladen binnen 30 seconden te vervangen, zonder extra gereedschap! De pomp unit wordt aangestuurd met behulp van een drukknop 

aan de bovenzijde van het gebruiksvriendelijke handvat. Een hoog aantal spreidcycli per minuut zorgt voor een hoge werksnelheid.

Veilig te bedienen
Holmatro gieterijwigen zijn extreem veilig te bedienen. Het gereedshap bevat een beschermkap en de handgrepen stimuleren tweehandbediening. Dit 

vermindert de kans op incidenten aanzienlijk. Daarnaast wordt het gecontroleerd verwijderen van opkomers en toevoerkanalen gegarandeert door de 

schone, voorspelbare breuken.

ophangpunt 1 ophangpunt 2

HYDRAULISCHE
GIETERIJWIGGEN
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specifi caties HFW 926 HFW 1226+ HFW 1518+ HFW 2426+ HFW 3018+

art.nr. 130.102.005 130.102.016 130.102.013 130.102.015 130.102.012

max. werkdruk bar/Mpa 200 / 20 200 / 20 200 / 20 200 / 20 200 / 20

effectieve spreiding mm 26 26 18 26 18

min. inschuifruimte mm 10 19 23 29 30

wighoek ° 19.6 15 10 15 10

slag wig mm 75 100 100 100 100

max. spreidkracht kN/t 86 / 8.8 121 / 12.3 150 / 15.3 242 / 24.7 300 / 30.6

vereiste olie-inhoud (effectief) cc 37 126 126 162 162

vereiste olie-inhoud (pers) cc 178 283 283 579 579

vereiste olie-inhoud (retour) cc 141 157 157 417 417

gewicht, gebruiksklaar kg 19.6 39.0 42.7 42.2 48.3

indicatie opkomersmaat 
(grijs gietstuk)

mm 30 35 45 59 63

indicatie opkomersmaat
(nodular gietijzer)

mm 17 22 30 39 49

Kenmerken & voordelen
• Gebruiksvriendelijk 
 - Compact 
 - Drukknopbediening 
 - Roteerbaar voor gemakkelijke positionering 
 - Voorkomt zware fysieke belasting
• Hoge werksnelheid; hoog aantal spreidcycli per minuut zonder het gietstuk te beschadigen
• Krachtig
• Veilig 
 - Schone, voorspelbare ‘breuk’ voorkomt onnodig wegschieten van materiaal en 
  beschadigingen aan het gietstuk 
 - Pistoolgreep voor bediening met één hand 
 - Beschermkap 
 - De wig is opgebouwd uit zo min mogelijk bewegende delen
• Onderhoudsvriendelijk; duurzame wigbladen kunnen worden vervangen binnen 30 seconden

Standaard geleverd met
• Anti-frictie coating Bel Ray® (400 ml)
• Handmoer, T-greep (2 stuks)
• Servicemanual (geplastifi ceerd)

Op aanvraag leverbaar
• Boven handvat (HFW 926)
• Op klantaanvraag geproduceerde centrale wig en wigbladen

GIETERIJWIGGEN | standaard GIETERIJWIGGEN

specifi caties HFW 926 HFW 1226+ HFW 1518+ HFW 2426+ HFW 3018+

afmeting A mm 10 19 23 29 30

afmeting B mm 50 69 91 74 127

afmeting C mm 156 358 358 358 358

afmeting D mm 30 44 44 50 50

afmeting E mm 322 266 266 273 273

afmeting F mm 482 766 902 731 871

afmeting G mm 36 46 40 55 48

afmeting H mm 76 95 109 101 145

afmeting I mm 99 147 278 133 275

afmeting K mm 511 672 804 632 775

HFW 926 HFW 1226+
HFW 1518+
HFW 2426+
HFW 3018+

Pomp 12

Accessoires 13
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specificaties HFW 1518 R HFW 3018 R

art.nr. 130.102.020 130.102.025

max. werkdruk bar/Mpa 200 / 20 200 / 20

effectieve spreiding mm 18 18

min. inschuifruimte mm 23 30

wighoek ° 10 10

slag wig mm 100 100

max. spreidkracht kN/t 150 / 15.3 300 / 30.6

vereiste olie-inhoud (effectief) cc 126 162

vereiste olie-inhoud (pers) cc 283 579

vereiste olie-inhoud (retour) cc 157 417

gewicht, gebruiksklaar kg 45.7 51.3

indicatie opkomersmaat 
(grijs
gietstuk)

mm 45 63

indicatie opkomersmaat
(nodular gietijzer)

mm 30 49

Kenmerken & voordelen
 • Gebruiksvriendelijk  

 - Uniek ophangsysteem voor het optimaal positioneren van de wig in iedere gewenste  
  richting  
 - Stuurvormige bedieningshandgreep voor het soepel bewegen van de wig  
 - Geschikt voor zowel links- als rechtshandige gebruikers door drukknopbediening op beide  
  uiteinden van de bedieningshandgreep
 • Hoge werksnelheid; hoog aantal spreidcycli per minuut zonder het gietstuk te beschadigen
 • Veilig  

 - Schone, voorspelbare ‘breuk’ voorkomt onnodig wegschieten van materiaal en  
  beschadigingen aan het gietstuk  
 - Stuurvormige bedieningshandgreep bevordert tweehandsbediening  
 - De wig is opgebouwd uit zo min mogelijk bewegende delen
 • Onderhoudsvriendelijk; duurzame wigbladen kunnen worden vervangen binnen 30 seconden 

Standaard geleverd met
• Anti-frictie coating Bel Ray® (400 ml)
• Handmoer, T-greep (2 stuks)
• Servicemanual (geplastificeerd)

Op aanvraag leverbaar
• Op klantaanvraag geproduceerde centrale wig en wigbladen

GIETERIJWIGGEN | multi-roteerbaar GIETERIJWIGGEN

specificaties HFW 1518 R HFW 3018 R

afmeting A mm 23 31

afmeting B mm 91 127

afmeting C mm 349 349

afmeting D mm 44 50

afmeting E mm 227 232

afmeting F mm 903 875

afmeting G mm 40 48

afmeting H mm 109 145

afmeting I mm 278 275

afmeting K mm 804 775

Pomp 12

Accessoires 13



12   |   Holmatro Gieterijgereedschappen  13

specifi caties 200 S 50 EN

art.nr. 130.152.001

max. werkdruk bar/Mpa 200 / 20

opbrengst 1e trap / min. cc 20880

capaciteit olietank (effectief) cc 50000

bedieningstype elektrische motor

motor 400 VAC - 7.5 kW - 50 Hz - 3 Ph

gewicht, gebruiksklaar kg 212.0

temperatuurbereik °C 0 + 60

afmetingen (AxBxC) mm 807 x 430 x 980

Kenmerken & voordelen
• Hoge werksnelheid
• Toerenteller
• Olieniveau-indicator
• Olietemperatuurindicator
• Lucht- / oliekoeler
• Schakelaar voor onderhoud aan de wig 

Standaard geleverd met
• 10 meter slang

Op aanvraag leverbaar
• Voetpedaal (elektrisch), art.nr. 130.182.426 
 - Voor het bedienen met de voet van uw gieterijwig 
 - Vervangt de elektrische drukknop-bediening van de gieterijwig

POMP ZWENKKRAAN
zwenkkraan omschrijving model art.nr.

Mobiele zwenkkraan voor het ophangen van gereedschap, zoals een hydraulische
schaar of een gieterijwig.
• Grote reikwijdte; fl exibel positioneren van de wig
• Stabiele constructie; verstelbare voetjes onder de kraan
• Gemakkelijk te verplaatsen met een heftruck
• Veilig; uitsparing in de bodemplaat voorkomt verschuiven van de pomp

Specifi caties
Maximaal draagvermogen: 125 kg
Gewicht, gebruiksklaar: 620 kg
Afmetingen (lxbxh): 1080 x 3271 x 3455 mm

HMP-3-125 100.003.180

SERVICE SET
service set omschrijving model art.nr.

Bestaat uit:
• Antifrictie coating Bel Ray® (400 ml)
• Handmoer, T-greep (2 stuks)
• Servicemanual (geplastifi ceerd)

- 130.013.001

BALANCERS
balancers omschrijving model art.nr.

Balancer, 15 - 20 kg
• Voor ICU 10 / 40 & HFW 926
• Voor nagenoeg gewichtloze bediening van de schaar of wig

- 130.182.039

Balancer, 35 - 45 kg
• Voor HFW 1226+, 1518+ & 2426+
• Voor nagenoeg gewichtloze bediening van de schaar of wig

- 130.581.003

Balancer, 45 - 55 kg
• Voor HFW 3018+
• Voor nagenoeg gewichtloze bediening van de schaar of wig

- 130.102.007
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onderdelen omschrijving model art.nr.

Wigblad HFW 926 (2 nodig) HFW 926 130.000.135

Wigblad HFW 1226+ (2 nodig) HFW 1226+ 130.000.038

Wigblad HFW 1518+ (2 nodig) HFW 1518+ 130.000.039

Wigblad HFW 2426+ (2 nodig) HFW 2426+ 130.000.040

Wigblad HFW 3018+ (2 nodig) HFW 3018+ 130.000.041

Centraal wigblad voor gieterijwig HFW 926 HFW 926 130.000.134

Centraal wigblad voor gieterijwig HFW 1226+ HFW 1226+ 130.103.031

Centraal wigblad voor gieterijwig HFW 1518+ HFW 1518+ 130.103.032

Centraal wigblad voor gieterijwig HFW 2426+ HFW 2426+ 130.103.045

Centraal wigblad voor gieterijwig HFW 3018+ HFW 3018+ 130.103.067

ONDERDELEN



Voor een blijvend 
goede werking van uw 

gereedschappen is 
vakkundig onderhoud en
periodieke keuring door 

een specialist noodzakelijk.

Het Holmatro serviceprogramma bestaat uit de volgende onderdelen:
• Periodiek onderhoud
• Reparaties
• Testen en certifi  ceren
• Training en advies

WIJ HELPEN U GRAAG BIJ HET SAMENSTELLEN VAN UW KLANTSPECIFIEKE SERVICEOPLOSSING.

Holmatro Testteam

Bij Holmatro combineren we hogedruk hydrauliek met 

innovatief design en materiaalgebruik. Het resultaat is 

krachtig en toch lichtgewicht gereedschap. Hydrauliek 

is een vorm van aandrijftechniek. Kracht en beweging 

worden hierbij overgebracht en onder controle gehouden 

door middel van olie onder druk.

Het Holmatro Testteam laat op luchtige wijze zien wat 

de mogelijkheden en gevolgen zijn van werken met 

hoge druk hydrauliek. Laat u verbazen door Holmatro’s 

servicemonteurs en bekijk de fi lmpjes op onze website!

VCA*
ISO 9001

Voor alle merken hydraulische gereedschappen geldt dat er na verloop van tijd wel eens een storing of defect kan optreden. 

Om ervoor te zorgen dat uw gereedschappen gedurende hun hele levensduur optimaal en veilig inzetbaar blijven, zijn regelmatig 

onderhoud en een juist gebruik van groot belang.

Holmatro wil u hierbij helpen. Als producent van hydraulische gereedschappen, zijn wij op dit gebied de servicespecialist 

bij uitstek. Als geen ander weten wij hoe belangrijk deskundig onderhoud is; niet alleen voor een optimale werking van de 

gereedschappen, maar ook voor de veiligheid van de mensen die ze gebruiken.

Daarom biedt Holmatro een compleet serviceprogramma voor hydraulische gereedschappen van 500 tot 4.000 bar, zoals:

• Industrieel gereedschap (cilinders, pompen en systeemcomponenten)

• Hydraulisch knipgereedschap en spreiders

• Daarnaast bieden wij een serviceprogramma voor hydraulisch gieterijgereedschap

HOLMATRO SERVICE PROGRAMMA
Totaaloplossing



Disclaimer - Hoewel aan de inhoud van dit gedrukte materiaal grote zorg is besteed, kan het voorkomen dat de informatie onjuist of onvolledig is. N.V. Holmatro en de aan haar 
gelieerde bedrijven (hierna: Holmatro) aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van activiteiten die op basis van dit gedrukte materiaal worden ondernomen. 
Bij twijfel over de juistheid of volledigheid van de informatie gelieve contact op te nemen met Holmatro (telefoonnummer: +31 (0)162-751500). Dit gedrukte materiaal mag op 
geen enkele wijze worden gekopieerd en/of openbaar worden gemaakt zonder uitdrukkelijke toestemming van Holmatro.

Holmatro Nederland
Raamsdonksveer,  
Nederland
T +31 (0) 162 58 92 00
E  industry@holmatro.com

Holmatro China
Suzhou, Jiangsu  
China
T +86 (512) 6380 7060
E  china@holmatro.com

Holmatro USA
Glen Burnie MD,  
USA
T+1 (0) 410-768-9662
E  industrial@holmatro-usa.com

HOLMATRO 
KANTOREN EN 
DEALERS
Overal ter wereld

Dankzij ons wereldwijde verkoop-
en service netwerk is er altijd een 
Holmatro vertegenwoordiger in de 
buurt, klaar om u te helpen!

Vind uw dichtstbijzijnde 
Holmatro-vertegenwoordiger 
op holmatro.com
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