
Onze Godfather Hans van Nifterik stond eind jaren ‘70 aan de basis van de eerste 

bestratingmachine met gebruik van vacuümtechniek. De door Hans van Nifterik 

ontworpen 36-steens aanzuigplaat wordt opgebouwd op de toen ook eerste minigra-

ver Dinky Digger, en een bestratingmachine is geboren. Vanaf deze tijd zijn de ont-

wikkelingen in sneltreinvaart gegaan, waarbij wij steeds als locomotief fungeren, en 

de wagons volgen. Wij zijn trots te kunnen vermelden dat Hans van Nifterik met zijn 

ontwikkelingen op dit gebied de nodige innovatieprijzen heeft gewonnen, en dat het 

record, zoals vermeld in het Guinness Book of Records, te weten 1201 m2 straat-

werk in 8 uur, met een door HAMEVAC opgebouwde machine tot op de dag van 

vandaag nog niet geëvenaard, laat staan verbeterd is. 
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De Hamevac aanzuigplaten zijn zo 

geconstrueerd dat men met dezelfde 44 

steens aanzuigplaat, elleboogverband en 

halfsteens verband (beide 44 steens), maar 

ook blokverband en bouwbestrating (beide 

48 steens) kan verleggen. Onder de 

basisunits, welke voorzien zijn van 4 

hydraulische centreerlijsten, kunnen 

verschillende aanzuigplaten gemonteerd 

worden. Maximaal op te nemen oppervlakte 

is + 900x1200 mm of 1300x1300 mm. Bij een 

klein aantal bouwelementen is het mogelijk 

nog grotere oppervlakten op te nemen. Het 

door ons gebruikte Blowervacuüm zorgt voor 

probleemloos opnemen van poreuze 

materialen. 

www.hamevac.nl 

Onze opbouw gebeurt deskundig en 
professioneel. De manier van opbouw 
komt tot stand na overleg met de 
klant, de leverancier van de machine, 
en Hamevac. Voor onze 870 m3 blo-
werpomp moet de machine beschik-
ken over een constante stroom 
(hydrauliek) van 42 liter per minuut bij 
een druk van ca. 160 bar. Onze blo-
werpompen zijn zeer onderhoudsarm, 
uitgevoerd met eenvoudige stofzak-
ken die gemakkelijk geleegd kunnen 
worden, en een gemiddelde levens-
duur van 2 jaar hebben. U kunt er van 
uitgaan dat wij begrijpen dat u los van 
de verbeterde arbeidsomstandighe-
den, flexibel en niet onbelangrijk pro-
ductief wilt blijven. Gedurende onze 
ruim 30 jaar ervaring hebben wij ge-
leerd wat er voor u belangrijk is, en 
hoe we dit in uw situatie moeten toe-
passen. Als u productie wilt maken, 
neem contact op met de uitvinders, 
wij zorgen ervoor dat u probleemloos 
aan de slag kunt en blijft. 


