
Hydrauliske steinklyper fra Hunklinger

Hunklinger Allortech er en ledende produsent 
av hydrauliske steinklyper. 

Selskapet har utviklet en rekke forskjellige hydrauliske steinklyper 
som kan  benyttes både på steinleggingsmaskiner, gravemaskiner og  
andre lastebærere. Hunklinger Allortech er lokalisert i nærheten 
av Munchen i Tyskland.

P01twist

P12twist

P02twist

Hunklinger P01twist er en «light» versjon av full-hydraulisk steinkly-
pe. Standard justering/innstilling til forskjellig typer belegningsstein 
uten verktøy. Denne modeller er egnet for minigravere fra 2,0 tonn og 
steinleggingsmaskiner. 360 grader rotasjon, full-hydraulisk, automa-
tisk og med Hunklinger «en-krets» kontrollsystem. Egenvekt 195 kilo 
og nyttelast 400 kg. For steintykkelse 5 - 12 centimeter. 

Hunklinger P12twist er en full-hydraulisk steinklype med en spesielt 
kraftig ”GKM-paver-shifting-kinematikk”. Med denne steinklypen kan 
man legge stein helt inntil vegger og kanter. Standard justering/ inn-
stilling til forskjellig typer belegningsstein uten verktøy. Denne mo-
deller er egnet for minigravere fra 2,5 tonn og steinleggingsmaskiner. 
360 grader rotasjon, full-hydraulisk, automatisk og med Hunklinger 
«en-krets» kontrollsystem. Egenvekt 225 kilo og nyttelast 400 kg. For 
steintykkelse 5 - 12 centimeter.

Hunklinger P02twist er en full-hydraulisk steinklype med optimale 
og unike egenskaper. Den er med en spesielt kraftig ”GKM-paver-shif-
ting-kinematikk”. Med denne steinklypen kan man legge stein helt inn-
til vegger og kanter. Standard justering/ innstilling til forskjellig typer  
belegningsstein uten verktøy. Denne modeller er egnet for minigravere 
fra 3,5 tonn og steinleggingsmaskiner. 360 grader rotasjon, full-hydrau-
lisk, automatisk og med Hunklinger «en-krets» kontrollsystem. Egenvekt 
280 kilo og nyttelast 400 kg. For steintykkelse 5 - 12 centimeter.

I produktprogrammet finnes også hydrauliske steinklyper for hånd-
tering av granittblokker og kantstein blant mye annet. Til disse stein-
klypene utvikles det gripefester som er tilpasset den type stein som 
skal håndteres. Hunklinger er også produsent av håndverktøyet som 
finnes øverst på neste side.

Lintho Maskin AS Fiskerudveien 51 | 1850 Mysen | Tlf. 69 87 70 50 | post@ lintho-maskin.no | www.lintho-maskin.no


