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Nieuwe Aanbouwdelen / Machines en Werktuigen.
Heel veel uit eigen voorraad direct leverbaar / ook onderdelen uit voorraad.
Alle prijzen zijn EURO € / Ex BTW en Ex verzend / en ex transport kosten.
Alles word verkocht via uw dealer.
Onderstaande producten worden samengesteld, ofwel gebruik klaar aangeboden.
Eventuele prijswijzigingen voorbehouden.
Aanbouw delen voor frontlader of shovel, bakken , dragers, vorken, klemmen etc.
Alle aanbouwdelen zijn met meer dan 140 verschillende aankoppelingen leverbaar.

Big Bag drager 1000kg in hoogte verstelbaar
Big Bag drager 1000kg in hoogte verstelbaar

euro aankoppeling
model Giant aankoppeling

575,-625,--

Grondbak frontlader shovel bak. Bak is uit 1 plaat gezet.
Hardox mes / slijtstrippen onder de bak

1,2M
1,3M
1,4M
1,6M
1,8M
2,0M
2,3M
2,5M

euro aankoppeling
euro aankoppeling
euro aankoppeling
euro aankoppeling
euro aankoppeling
euro aankoppeling
euro aankoppeling
euro aankoppeling

121kg
127kg
133kg
145kg
167kg
176kg
202kg
225kg

300 liter
325 liter
350 liter
400 liter
450 liter
500 liter
575 liter
625 liter

725,-740,-760,-815,-860,-890,-1025,-1130,--

1,2M
1,3M
1,4M
1,6M
1,8M

model Giant aankoppeling
model Giant aankoppeling
model Giant aankoppeling
model Giant aankoppeling
model Giant aankoppeling

135kg
140kg
152kg
162kg
186kg

300 liter
325 liter
350 liter
400 liter
450 liter

870
925,-970,-990,-1040,--
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Hoogkiep bak 2 binnenliggende
dubbelwerkende cilinders Hardox mes
En slijtstrippen onder de bak
1,2M
1,4M
1,6M
1,8M
2,0M
2,2M

euro aankoppeling
euro aankoppeling
euro aankoppeling
euro aankoppeling
euro aankoppeling
euro aankoppeling

345KG
370KG
392KG
415KG
440KG
465KG

400 liter
475 liter
550 liter
625 liter
700 liter
775 liter

2235,-2370,-2495,-2590,-2925,-3500,--

Volume bak / Boven in de bak een dikke koker tegen
doorbuigen. Hardox mes / Slijtstrippen onder de bak
82,5cm hoog 100cm diep
1,2M
1,4M
1,6M
1,8M
2,0M
2,3M
2,5M

euro aankoppeling
euro aankoppeling
euro aankoppeling
euro aankoppeling
euro aankoppeling
euro aankoppeling
euro aankoppeling

175kg
200kg
222kg
247kg
271kg
305kg
332kg

500 liter
600 liter
700 liter
800 liter
900 liter
1050 liter
1150 liter

960,-985,-1015,-1035,-1100,-1340,-1525,--

1,2M
1.4M
1.6M
1.8M

Model Giant aankoppeling
Model Giant aankoppeling
Model Giant aankoppeling
Model Giant aankoppeling

190kg
215kg
240kg
265kg

500 liter
600 liter
700 liter
800 liter

1110,-1135,-1165,-1185,--

Volumebak Extra inhoud. Robuuste bak.
Hardox mes slijtstrippen onder de bak
Bak is 92cm hoog 115cm diep
2.5M euro aankoppeling

400kg

1500 liter

2425,--

4 in 1 bak voor mini shovels etc
Met deze bak kun je grond etc scheppen, en hydraulisch leeg
kippen / Door deze constructie kun je hoger ledigen, dan met
standaard bak
Bak 4 in 1
Bak 4 in 1
Bak 4 in 1
Bak 4 in 1
Bak 4 in 1
Bak 4 in 1

1.2M
1.4M
1.6M
1.8M
2.0M
2.2M

Model Giant aankoppeling
Model Giant aankoppeling
Model Giant aankoppeling
Model Giant aankoppeling
Model Giant aankoppeling
Model Giant aankoppeling

270kg
290kg
320kg
368kg
416kg
465kg

270 liter
300 liter
330 liter
370 liter
400 liter
440 liter

1720,-1800,-2600,--
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Mest grijper / vork / klem / bak Silage grijper
Met verwisselbare tanden
Uitneembare zijtanden

1,2M
1,4M
1,6M
1,8M
2,0M

euro aankoppeling
euro aankoppeling
euro aankoppeling
euro aankoppeling
euro aankoppeling

9 tanden onderbalk
9 tanden onderbalk
10 tanden onderbalk
11 tanden onderbalk
11 tanden onderbalk

206kg
221kg
235kg
275kg
297kg

695 liter
810 liter
930 liter
1050 liter
1170 liter

1650,-1740,-1910,-2025,-2225,--

1,2M
1,4M
1,6M
1,8M

Model Giant aankoppeling
Model Giant aankoppeling
Model Giant aankoppeling
Model Giant aankoppeling

9 tanden
9 tanden
10 tanden
11 tanden

220kg
695 liter
245kg
810 liter
260kg
930 liter
280KG 1050 liter

1800,-1900,-2060,-2185,--

onderbalk
onderbalk
onderbalk
onderbalk

Palletbord / lepel bord Fem 2 120cm breed / 2000Kg
4 ingelaste bussen voor eventueel balentanden montage

Palletbord Euro aankoppeling
met lepels
10cm breed 100 of 120cm lang
Palletbord Giant model aankoppeling met lepels
10cm breed 100 of 120cm lang
Palletbord Weidemann aankoppeling met lepels
10cm breed 100 of 120cm lang
Palletbord Zonder aankoppeling
met lepels
10cm breed 100 of 120cm lang
Palletbord Euro aankoppeling
zonder lepels
Palletbord Giant model aankoppeling zonder lepels
Palletbord Weidemann aankoppeling zonder lepels
Palletbord Zonder aankoppeling
zonder lepels
Set pallet lepels voor palletborden
Fem2 / 10cm breed 100cm of 120cm lang
Set pallet lepels voor palletborden
Fem2 / 10cm breed 150cm lang
Balenprikker tand voor in palletbord 110cm lang
a

840,-950,-950,-825,-595,-685,-685,-575,-325,-380,-45,--

Bomen / boom / takken klem. Kan eenvoudig op ons
model palletframe Fem2 gemonteerd worden
Kan 120cm open 1 dubbelwerkende hydrauliek cilinder
Bomen / boom / takken klem voor aan palletbord /frame

800,--

Dichte mestbak / silage grijper. Met verwisselbare tanden.
Hardox mes / slijtstrippen onder de bak.
Uitneembare zij platen
1,2M
1,4M
1,6M
1,8M
2,0M

Euro aankoppeling
Euro aankoppeling
Euro aankoppeling
Euro aankoppeling
Euro aankoppeling

245kg
287kg
319kg
352kg
386kg

470 liter
570 liter
670 liter
770 liter
870 liter

1770,-1870,-1955,-2065,-2215,--

3
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1,2M
1,4M
1,6M
1,8M

Model Giant aankoppeling
Model Giant aankoppeling
Model Giant aankoppeling
Model Giant aankoppeling

270kg
302kg
334kg
366Kg

470 liter
570 liter
670 liter
770 liter

1920,-2020,-2110,-2220,--

Pelikaanbak Silage / kuil / bak Vaste zware tanden met door
gelaste dikke buizen in de bovenklem Hardox mes
Slijtstrippen onder de bak
Uitneembare zijplaten
1,45M
1,60M
1,80M
2,00M
2,30M
2,50M

Euro aankoppeling
Euro aankoppeling
Euro aankoppeling
Euro aankoppeling
Euro aankoppeling
Euro aankoppeling

349kg
398kg
450kg
502kg
570kg
621kg

600 liter
690 liter
780 liter
870 liter
1000 liter met sterk midden scharnier in de klem
1090 liter met extra midden scharnier in de klem

1,4M model Giant aankoppeling 385kg 645 liter
1,6M model Giant aankoppeling 420kg 690 liter
1,8M model Giant aankoppeling 465kg 780 liter

2260,-2325,-2415,-2825,-3460,-3550,-2410,-2475,-2565,--

Mini loader uitmest bak / klem
1 dubbelwerkende hydrauliek cilinder
Mini loader uitmest bak / zonder aankoppeling 0,9M 160kg 300 liter 7 onder tanden

1100,--

Mestvork / Mestriek De verwisselbare tanden zijn in
ingelaste bussen gemonteerd Met uitneembare zijtanden
Extra slijt stuk onder de balk.
Mestvork
Mestvork
Mestvork
Mestvork

1,20M
1,50M
1,75M
2,00M

zonder aankoppeling 7 tanden onderbalk
euro aankoppeling
9 tanden onderbalk
euro aankoppeling
11 tanden onderbalk
euro aankoppeling
11 tanden onderbalk

110KG
125KG
145KG
165KG

745,-900,-1000,-1090,--

Puinbak / met inlegvel Dik Hardox mes / Dik hoekstaal
achter de bak, voor vlak trekken.
Uitneembare zijschotten

1,2M
1,4M
1,6M
1,8M
2,0M

Euro aankoppeling
Euro aankoppeling
Euro aankoppeling
Euro aankoppeling
Euro aankoppeling

20mm spijldikte
20mm spijldikte
20mm spijldikte
30mm spijldikte
30mm spijldikte

150kg
175kg
200kg
340kg
375kg

312 liter
380 liter
410 liter
480 liter
520 liter

1150,-1490,-1630,-1775,-1915,--
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1,2M model Giant aankoppeling 20mm spijldikte 165kg
1,4M model Giant aankoppeling 20mm spijldikte 190kg
1,6M model Giant aankoppeling 20mm spijldikte 215kg
1,8M model Giant aankoppeling 30mm spijldikte 355kg
1.2M / 1.4M / 1.6M zonder aankoppeling is euro prijs

312 liter
380 liter
410 liter
480 liter

1225,-1605,-1890,-2030,-Min - € 30,--

Tegelriek / Stenenriek . Met oplopende zijtanden. Alle tanden
zijn gemonteerd in ingelaste bussen
Tanden zijn 110cm lang / Frame is 58cm hoog
1,30M
1,30M
1,30M
1,50M
1,50M
1,50M
1,75M
1,75M
1,75M

Zonder
Euro
model Giant
Zonder
Euro
model Giant
Zonder
Euro
model Giant

aankoppeling
aankoppeling
aankoppeling
aankoppeling
aankoppeling
aankoppeling
aankoppeling
aankoppeling
aankoppeling

180kg 16 tanden
190kg 16 tanden
200kg 16 tanden
220kg 19 tanden
230kg 19 tanden
240kg 19 tanden
250kg 22 tanden
260kg 22 tanden
270kg 22 tanden

1210,-1235,-1345,-1365,-1390,-1500,-1475,-1500,-1610,--

Ronde balenklem / Solide degelijke uitvoering.
Balen tot 170cm diameter.
Euro
Model Giant

aankoppeling
aankoppeling

190KG
205KG

1245,-1400,--

Ronde balenklem / groot zwaar model.
Balen tot 210cm diameter.
Euro aankoppeling

220KG

1450,--

Vierkante balenklem / Grote hoofdbuis is uit 1 buis ZONDER
lasbochten. Drukgestuurde terugslag klep
Balen tot maximaal 230cm
Euro
Model Giant

aankoppeling
aankoppeling

260KG
275KG

1800,-1960,--

Balendrager / balenprikker De 4 tanden zijn in ingelaste
bussen gemonteerd
Frame is 120cm breed en 61cm hoog
Balendrager prikker Euro
aankoppeling
Balendrager prikker model Giant aankoppeling

65KG
80KG

525,-645,--
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Weidebouw grasland kuil gras zode sportveld machines en werktuigen

Weidesleep met 4 rijen schakels / zeer sterke
scharnieren / brede glijsloffen, ook in midden
frame / transport vergrendeling 14mm ringen
Omkeerbare combi mat
2M manege vlakker 3 rijschakels hoekijzer frame
3M hoekstaal 60x60x6 mechanisch opklapbaar 3 rij schakels
gelakt 360kg
4M Hoekstaal 80x80x6 mechanisch opklapbaar 4 rij
gelakt 524kg
4M Hoekstaal 80x80x6 Hydraulisch opklapbaar 4 rij
gelakt 585kg
5M Hoekstaal 80x80x6 Hydraulisch opklapbaar 4 rij
gelakt 600kg
6M Hoekstaal 80x80x8 Hydraulisch opklapbaar 4 rij
gelakt 750kg
6M Hoekstaal 80x80x8 Hydraulisch opklapbaar 4 rij
verzinkt 750kg
8M Hoekstaal 80x80x8 Hydraulisch opklapbaar 4 rij Versterkt midden frame gelakt 935kg
8M Hoekstaal 80x80x8 Hydraulisch opklapbaar 4 rij Versterkt midden frame verzinkt 935kg
Losse omkeerbare combi mat 4M 4 rijen schakels 14mm dikke ringen
Losse omkeerbare combi mat 5M 4 rijen schakels 14mm dikke ringen
Losse omkeerbare combi mat 6M 4 rijen schakels 14mm dikke ringen
Losse omkeerbare combi mat 8M 4 rijen schakels 14mm dikke ringen

650,-1150,-1540,-1925,-2035,-2550,-3000,-2900,-3500,-950,-1025,-1100,-1250,--

Weeder / Grasland beluchter / doorzaaier.
2 voorste rijen tanden 12mm / 3 achetrste
hydraulisch verstelbare 9mm
Met instelbaar verend egalisatie bord
1,5M 1 scharnierend element
3,0M 2 scharnierende elementen 2 loopwielen met verlichting en borden
6,0M 4 scharnierende elementen 4 loopwielen met verlichting en borden
OPTIE
APV zaaimachine 200L 8 uitlopen met 5.2 computer gemonteerd

3200,-7200,-12000,-6950,--

Landrol / weide / gras rol 12mm wand
dikte / 1250mm diameter
Ledig gewicht 2500KG / 3100 liter
vulbaar / Goed afgeronde zijkanten
Met instelbare afschraper
3M Transport breedte met hydraulisch wielstel met Led verlichting en breedte borden

7800,--

Sportvelden / cultuur gras rol
Vulbaar / 3 punt gedragen of met
hydraulisch wielstel
Rol diameter 60cm
1.60M werkbreedte 1.75m transport breedte 375KG ledig gewicht driepunt aankoppeling 2400,-1.60M werkbreedte 1,75m transport breedte getrokken / hydraulisch wielstel
4550,-Optie Led verlichting met borden
350,--

6

Kuil / silage verdeler Trommel diameter
130cm op de oren gemeten / 250cm breed
Hydraulische schuinverstelling
Hydraulisch aangedreven met side shift met bediening kast
Aftakas aangedreven

17000,-15250,--

Kuil verdichting wals / Ledig gewicht 1600KG / Vulbaar 1200 liter.
275cm transport breedte /
10 verdicht ringen
Diameter op de oren gemeten 115cm Trommel/ rol diameter 85cm

Kuil verdichting wals voor in de 3 punt hefinrichting

MESTVERWERKING

6600,--

MESTMIXERS ZIJN VERZINKT

Mestmixer / standaard is met klem steunpoot.
Standaard is met trekschoep, duw schoep GEEN meerprijs
Omkeerkast is ook mogelijk prijs zie pagina 8
Mixer 54x54
Mixer 54x54
Mixer 54x54
Mixer 54x54
Mixer 60x60
Mixer 60x60
Mixer 60x60
Mixer 60x60
Mixer 70x70
Mixer 70x70
Mixer 70x70
Mixer 70x70
Mixer 70x70
Mixer 70x70

3,60M buislengte
4,20M buislengte
4,60M buislengte
5,20M buislengte
3,60M buislengte
4,20M buislengte
4,60M buislengte
5,20M buislengte
3,60M buislengte
4,20M buislengte
4,60M buislengte
5,20M buislengte
5,60M buislengte
6,00m buislengte

met klemsteunpoot / totale lengte 4.0M
met klemsteunpoot / totale lengte 4.6M
met klemsteunpoot / totale lengte 5.0M
met klemsteunpoot / totale lengte 5.6M
met klemsteunpoot / totale lengte 4.0M
met klemsteunpoot / totale lengte 4.6M
met klemsteunpoot / totale lengte 5.0M
met klemsteunpoot / totale lengte 5.6M
met klemsteunpoot / totale lengte 4.0M
met klemsteunpoot / totale lengte 4.6M
met klemsteunpoot / totale lengte 5.0M
met klemsteunpoot / totale lengte 5.6M
met klemsteunpoot / totale lengte 6.0M
met klemsteunpoot / totale lengte 6.4M

1650,-1700,-1750,-1800,-1750,-1800,-1850,-1900,-1850,-1900,-1950,-2000,-2050,-2100,--

Mestmixer met driepunt kantelframe voor in de hefinrichting
Standaard is trekschoep / duw schoep GEEN meerprijs
Omkeerkast is ook mogelijk prijs zie pagina 8
Totale mixer lengte is, gemeten zonder driepunt kantelframe
Mixer 54x54
Mixer 54x54
Mixer 54x54
Mixer 54x54
Mixer 60x60
Mixer 60x60
Mixer 60x60
Mixer 60x60
Mixer 70x70
Mixer 70x70
Mixer 70x70
Mixer 70x70
Mixer 70x70
Mixer 70x70

3,60M
4,20M
4,60M
5,20M
3,60M
4,20M
4,60M
5,20M
3,60M
4,20M
4,60M
5,20M
5,60M
6,00M

buislengte met driepunt kantelframe / totale mixer lengte 4.0M
buislengte met driepunt kantelframe / totale mixer lengte 4.6M
buislengte met driepunt kantelframe / totale mixer lengte 5.0M
buislengte met driepunt kantelframe / totale mixer lengte 5.6M
buislengte met driepunt kantelframe / totale mixer lengte 4.0M
buislengte met driepunt kantelframe / totale mixer lengte 4.6M
buislengte met driepunt kantelframe / totale mixer lengte 5.0M
buislengte met driepunt kantelframe / totale mixer lengte 5.6M
buislengte met driepunt kantelframe / totale mixer lengte 4.0M
buislengte met driepunt kantelframe / totale mixer lengte 4.6M
buislengte met driepunt kantelframe / totale mixer lengte 5.0M
buislengte met driepunt kantelframe / totale mixer lengte 5.6M
buislengte met driepunt kantelframe / totale mixer lengte 6.0M
buislengte met driepunt kantelframe / totale mixer lengte 6.4M

1850,-1900,-1950,-2000,-1950,-2000,-2050,-2100,-2050,-2100,-2150,-2200,-2250,-2300,--
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Omkeerkast / op mixer gemonteerd / of los / Degelijke Italiaanse omkeer kast.

875,--

Omkeerkast op driepunt frame voor in de hef / om
mixers zowel trekkend als stuwend te laten werken

Omkeerkast op driepunt frame

1750,--

T model aandrijf kast op driepunt frame voor haakse aandrijving 2 zijden

1950,--

Aftakas voor mestmixer
Aftakas voor mestmixer met breekbout koppeling

( Spaanse aftakassen )
( Spaanse aftakassen )

Mixer 54 Instort kozijn met 6M sledes sledes hoek 80x80x8 met tussenstrippen / verzinkt
Mixer 60 Instort kozijn met 6M sledes sledes hoek 80x80x8 met tussenstrippen / verzinkt
Mixer 70 instort kozijn met 6M sledes sledes hoek 80x80x8 met tussenstrippen / verzinkt
Slede set 6M Hoek 80x80x8 met tussenstrippen
verzinkt
Los instort raamwerk 54 / 60 / 70 mixer
verzinkt

275,-325,--

950,-950,-950,-525,-500,--

Rubber / erf / voer / sneeuwschuiven vegers
Rubberschuiven met verzinkt frame
Keus uit rubber met staal inlaag of koord inlaag
Rubberschuif 1,6M Driepunt aankoppeling met lepel insteek = combi
Rubberschuif 1.6M Lepel insteek
Rubberschuif 2.0M Driepunt aankoppeling met lepel insteek = combi
Rubberschuif 2.0M Euro aankoppeling
Rubberschuif 2.0M Giant model aankoppeling
Rubberschuif 2.0M Lepel insteek
Rubberschuif 2.0M Weidemann model aankoppeling
Rubberschuif 2.6M Accord aankoppeling
Rubberschuif 2,6M Driepunt met lepel insteek = combi
Rubberschuif 2,6M Euro aankoppeling
Rubberschuif 2,6M Lepelinsteek breed
Rubberschuif 2,6M Pelikaanbak klem model
Rubberschuif 2,6M Giant model aankoppeling
Rubberschuif 2.6M Weidemann model aankoppeling
Rubberschuif 2,6M Driepunt met lepel insteek = combi mechanisch schuinverstelling
Rubberschuif 2,6M CW3 aankoppeling
Rubberschuif 2,7M Hydraulisch schuinverstelling speciaal voor op het voer pad
Rubberschuif 3,1M Driepunt met lepel insteek = combi
Losse rubberstrip met voorgesneden gaten voor 1.6 schuif
Losse rubberstrip met voorgesneden gaten voor 2.1 schuif
Losse rubberstrip met voorgesneden gaten voor 2.6 schuif

600,-600,-665,-665,-745,-665,-745,-690,-690,-690,-690,-690,-770,-770,-1095,-1300,-2150,-925,-210,-250,-285,--
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Sneeuwschuif met veerbeveiliging / voor mini / smalspoor
tractor / Hydraulische schuin verstelling dmv 1 DWventiel
Sneeuwschuif 1,56M 171KG
Sneeuwschuif 1,85M 182KG
Sneeuwschuif 2,10M 190KG

Sneeuwschuif
Sneeuwschuif
Sneeuwschuif
Sneeuwschuif

1,52M
1,82M
2,02M
2,22M

Sneeuwschuif met veerbeveiliging. Voor mini tractor en shovel
Hydraulische schuinverstelling dmv 1 DW ventiel / links en
rechts, kan als ploeg en naar links of rechts schuiven of V naar
voren. Met elektrisch bediening kastje
Met breedte verlichting
138KG
145KG
154KG
160KG

1400-1450,-1500,--

2150,-2250,-2350,-2450,--

Sneeuwschuif Eenvoudige degelijke uitvoering
Schuinverstelling dmv 2 hydrauliek cilinders
1 DW ventiel nodig
Sneeuwschuif 2,60M
Sneeuwschuif 3,00M

315KG
345KG

2150,-2300,--

Sneeuwschuif / zware uitvoering / Schuin verstelling dmv 2
hydrauliek cilinders / veerbeveiliging / breedte verlichting
Loopwielen / pendel frame
1 DW ventiel nodig
Sneeuwschuif 2,60M
Sneeuwschuif 3,00M

530KG
610KG

3200,-3400,--

Sneeuwschuif / ploeg / V model / Hydraulisch verstelbaar links of
rechts of als ploeg. Veerbeveiliging / loopwielen / breedte
verlichting / Pendel frame / met elektrisch bediening kastje
1 DW ventiel nodig
Sneeuwschuif 2,60M
Sneeuwschuif 3,00M

450KG
500KG

4250,-4600,--

Blokbezem met mechanische schuin verstelling
Lepel insteek
Blokbezem 2.0M
Blokbezem 2.4M

2450,-2600,--

Voerband veger / hydraulisch schuin verstelling
Voor banden 34/36 of 38 inch
Aankoppeling Euro met driepunt

1295,--
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Veegmachine / Hydraulisch aangedreven,
60cm borstel diameter / met opvangbak /
hydraulisch bak ledigen / met uniek
parallelogram aankoppelbord voor vrijlopen
van de veegmachine / luchtband loopwielen
speciaal voor Mini shovels /shovels / verreikers etc
Meer dan 140 verschillende aankoppel / aanbouw mogelijkheden / meerprijs
1,60M mechanische schuinverstelling driepunt aankoppeling 3 loopwielen
1,80M mechanische schuinverstelling driepunt aankoppeling 3 loopwielen
2,00M mechanische schuinverstelling driepunt aankoppeling 3 loopwielen
2,20M mechanische schuinverstelling driepunt aankoppeling 3 loopwielen
2,40M mechanische schuinverstelling driepunt aankoppeling 4 loopwielen
Opties
Hydraulische aangedreven zijborstel
mechanisch opklapbaar
Watertank met sproeiers en elektrische pomp

420KG
445KG
465KG
492KG
520KG

Aankoppeling anders dan 3 punt ( over de 140 verschillende mogelijkheden ) meer prijs

€ 150,-3750,-3800,-4000,-4200,-4350,-1050,-1050,-150,--

Veegmachine / Tractor model / Hydraulisch aangedreven
Borstel diameter 60cm / luchtband loopwielen
Hydraulisch ledigende opvangbak
Hydraulische schuin verstelling
1.60M Driepunt aankoppeling
350KG
1.80M Driepunt aankoppeling
385KG
2.00M Driepunt aankoppeling
445KG
2.40M Driepunt aankoppeling
510KG
Opties
Hydraulische aangedreven zijborstel mechanisch opklapbaar
Watertank 100 liter met sproeiers en elektrische pomp

2800,-2900,-3150,-3350,-1050,-1050,--

Veegmachine Zwaar model / Hydraulisch aangedreven
Borsteldiameter 70cm / Unieke ketting spaninrichting /
Veegmachine is omkeerbaar Hydraulishe schuin verstelling
Hydraulisch ledigende opvangbak / Grote lucht banden
2,40M driepunt aankoppeling
2,70M driepunt aankoppeling
Optie
Hydraulische aangedreven Zijborstel

4400,-4600,-mechanisch opklapbaar

1050,--

Onkruid borstel / zij borstel. Hydraulisch aangedreven
Hydraulisch verstelbaar
Geveerde borstel ophanging
Onkruid Zijkant borstel euro
aankoppeling met steunpoot
Onkruid Zijkant borstel model Giant aankoppeling met steunpoot

2000,-2150,--
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Frontladers / werktuigen drager / adapter frames
Frontladers van klein tot groot informeer naar de mogelijkheden.
Standaard met, Mechanische parallel geleiding / Euro bord / snel wissel
Compleet met derde functie / transport demping / hydrauliek snel wissel /
Aanbouwdelen / 1 hendel bediening / hydrauliek blok.
Informeer altijd voor mogelijkheden in combinatie met fronthef

MT 01 mini MTS 700 / MTS 900 MTS 1200 voor tuinbouw en kleine tractoren
MT 01 voor tractoren tot 70PK
MT 02 voor tractoren tot 100PK
MT 03 voor tractoren tot 130PK
MT 04 voor tractoren tot 200PK

7500,-8400,-8900,-9350,--

Heftruck werktuigen draag bok
Met in hoogte verstelbare haak
En trek bek
Heftruck werktuigendrager met brede plaat en dik rubber

750,--

Adapter frame voor in de driepunt hef om met klemmen
of bakken met EURO aankoppeling te kunnen werken.
Adapter frame driepunt hef naar euro aankoppeling

525,--

Frontbumper / met breedte verlichting /
werklampen / gereedschap bak / zijpanelen in
breedte verstelbaar
Front bumper 300KG
Front bumper 1000KG

1950,-2550,--

Baanvlak / straat vlak / Roestvrij staal
Veel hoogte en breedte stel
mogelijkheden
Baanvlak 65cm tot 85cm / traploos instelbaar 4 loopwielen
Baanvlak 120cm tot 210cm / traploos instelbaar 6 loopwielen

500,-700,--
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Grondbewerking apparatuur machines werktuigen/ Heel klein tot heel groot
Informeer vrijblijvend naar de vele mogelijkheden modellen en uitvoeringen,
ook als deze niet in deze lijst staan
Cultivator zaaibed bereider Pazur Hydraulisch opklapbaar
1 front roller / dubbele achter roller
4,2M / 42 tril tanden / 1 front roller / 2 achter rollers 1050KG

7500,--

Cultivator zaaibed bereider Puma CA
front egalisatie bord 1 front roller dubbele achter roller
Hydraulisch opklapbaar
4,0M 40 tril tanden 1700KG
5,0M 50 tril tanden 1850KG
6,0M 60 tril tanden 2050KG

11500,-12500,-13500,--

Tuinbouw cultivator / zaaibed bereider met hydraulische
hef voor zaaimachine etc. Werkdiepte traploos instelbaar
diepte 0 tot 15cm 320mm front roller 500mm achter roller

2,5M werkbreedte 16 triltanden 300Kg
2,7M werkbreedte 18 triltanden 320Kg
3.0M werkbreedte 22 triltanden 350Kg

5450,-5500,-5600,--

Voorzet woeler / cultivator max werkdiepte 30cm / om
voor schijveneg te plaatsen / vaste hef instelbaar
Voorzet woeler cultivator 3M 6 cultivator poten 440KG

2650,--

Voorzet cultivator/woeler / met hydraulische
hef vaste tanden met breekbout of geveerde
tanden
Voorzet woeler 2.5M 4 woelpoten 600KG / vast met breekbout € 4650,-- /geveerde tanden 4950,-Voorzet woeler 2.7M 4 woelpoten 650KG / vast met breekbout € 4900,-- /geveerde tanden 5100,-Voorzet woeler 3.0M 5 woelpoten 700KG/ vast met breekbout € 5100,-- /geveerde tanden 5350,--
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Vleugelschaar cultivator Obalix 2 rijen tanden 1 rij
schijven 500mm verkruimelrol met vaste tanden met
breekbout, of geveerde tanden 35x35mm
Ook met model LEMKEN beitels mogelijk
2,2M
2,2M
2,6M
2,6M
3,0M
3,0M
Optie

5 vaste tanden met breekbout
5 geveerde tanden
6 vaste tanden met breekbout
6 geveerde tanden
7 vaste tanden met breekbout
7 geveerde tanden
led verlichting met borden

800KG
1000KG
900KG
1100KG
990KG
1200KG

4800,-5250,-5350,-5600,-5700,-6200,-350,--

Vleugelschaar Zware robuuste uitvoering / 3 rij tanden
1 rij schijven / 50cm verkruimelrol / vaste tanden met
breekbout, of geveerde tanden / frame hoogte 85cm
3,0M 10 vaste tanden met breekbout 2000KG
3,0M 10 tanden met veerbeveiliging
2100KG
3,5M 12 vaste tanden met breekbout 2300KG
3,5M 12 tanden met veerbeveiliging
2450KG
4,2M 14 vaste tanden met breekbout 3300KG Hydraulisch opklapbaar
4,2M 14 tanden met veerbeveiliging
3500KG Hydraulisch opklapbaar
4,8M 16 vaste tanden met breekbout 3600KG Hydraulisch opklapbaar
4,8M 16 tanden met veerbeveiliging
3850KG Hydraulisch opklapbaar
5,4M 18 vaste tanden met breekbout 4200KG Hydraulisch opklapbaar
5,4M 18 tanden met veerbeveiliging
4500KG Hydraulisch opklapbaar
Opties
Half gedragen uitvoering wielstel banden 500/50-17
Hydraulische diepte instelling afhankelijk van de werkbreedte € 650,-- TOT € 1400,-Led Verlichting vaste
uitvoering
Led verlichting opklapbare uitvoering

12000,-12500,-14500,-15000,-20500,-21500,-24500,-25500,-27250,-28000,-6250,-350,-600,--

Diepwoeler Shorti GM max
werkdiepte 65cm Breekbout
beveiliging in de woelpoten.
4 / 5 kan ook geveerde poten
1 woelpoot
1,6 / 1,8m breed 450KG
2 woelpoten
1,6 / 1,8m breed 500KG
3 woelpoten
1,6 / 1,8m breed 550KG
4 woelpoten
2,3 / 2,4m breed 650KG
5 woelpoten
2,5 / 3,0m breed 720KG
4 woelpoten
2.5 / 3,0m breed 950KG geveerde woelpoot uitvoering
5 woelpoten
2.4 / 3,0M breed 1050KG geveerde woelpoot uitvoering
Optie verkruimelrol met frame voor 1/2/3 woelpoten
Optie verkruimelrol met frame voor 4 woelpoten
Optie verkruimelrol met frame voor 5 woelpoten
Optie spike roller tandem met frame voor 4 en 5 woelpoten geveerd hydraulisch instelbaar

2600,-2900,-3200,-4200,-4400,-6500,-7900,-1100,-1200,-1200,-3500,--
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Bedformer Bedden diepwoeler met Michel woelpoten
met verstelbare / verplaatsbare spoor vormers
Met steunpoten voor vrij weg te zetten
Bedformer met spoor vormers en 2 Michel woelpoten

3250,--

Diepwoeler Voorzet woeler, Met gebogen Michel
woelpoten met breekbout beveiliging. Grote hoge
aftakas doorlaat / Hydraulische hef min 2000kg . met
drukgestuurd balans ventiel voor vlak heffen .
Ook met zwaar geveerde woelpoten leverbaar
3M breede voorzet woeler 4 woelpoten 1150KG verzwaarde woelpoot frames
3M breede voorzet woeler 6 woelpoten 1400KG verzwaarde woelpoot frames
4M breede voorzet woeler 8 woelpoten 1650KG verzwaarde woelpoot frames
Optie Led verlichting met borden
350,--

8350,-9450,-12000,--

Schijveneggen / veel modellen en uitvoeringen, van licht tot heel
zwaar
Wijngaard/ boomgaard smalspoor / mini trekker schijveneg
50cm verkruimelrol 51 of 56cm gekartelde schijven

0,9M werkbreedte 6 schijven 510mm 450KG
1,1M werkbreedte 8 schijven 510mm 500KG
1.3M werkbreedte 10 schijven 510mm 550KG
1,5M werkbreedte 12 schijven 510mm 600KG
1,8M werkbreedte 14 schijven 510mm 680KG
2,0M werkbreedte 16 schijven 510mm 750KG
Geleide bumpers voor bescherming tussen rijen

2950,-3950,-4200,-4400,-4750,-4900,-350,--

Ozyrys Schijveneg Ruim model 100cm h.o.h. van
de schijfrijen 56cm gekartelde schijven / Onderhoud
vrije FKL lagers / 2 kant schijven / 2 zwevende kant
borden /Traploos verstelbare 50cm buizen rol
Vele extra opties en rollen mogelijk
2,5M werkbreedte 20 schijven 1200KG
2,7M werkbreedte 22 schijven 1250KG
3,0M werkbreedte 24 schijven 1400KG kant schijven opklapbaar
3,5M werkbreedte 28 schijven 1500KG
4,0M werkbreedte 32 schijven 1800KG
Verlichting met breedte borden

7850,-8250,-8450,-10250,-11500,-450,--
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Ozyrys schijveneg / Ruim model 100cm h.o.h. van de
schijfrijen / 610mm schijven / zware onderhoud vrije
lagers NSK / verzwaarde schijfarmen / 2 kant schijven /
2 zwevende kant borden / traploos verstelbare 600mm
buizenrol / veel extra opties mogelijk
3,0M werkbreedte 24 schijven 1525KG kantschijven opklapbaar
3,5M werkbreedte 28 schijven 1650KG
4,0M werkbreedte 32 schijven 1950KG
verlichting met breedte borden

11500,-13500,-14750,-450,--

Front schijveneg / Schijfrijen afstand verplaatsbaar.
56cm schijven / onderhoud vrije FKL lagers
Keuze uit loopwielen of 500mm verkruimelrol met
dubbele lagering / rol en wielstel zijn traploos instelbaar
2 kant schijven en 2 zwevende kantborden
2.5M werkbreedte 20 schijven 1200kg
3.0M werkbreedte 24 schijven 1400kg Kantschijven opklapbaar
Optie verlichting met breedte borden

9600,-10200,-450,--

Ares schijveneg / ruim, hoog en zwaar model / schijfrijen
100cm h.o.h. / 610mm schijven / verzwaarde schijfarmen
Zware onderhoud vrije NSK lagers 600mm buizenrol / 2
kant borden 2 kantschijven / Veel opties en rollen mogelijk
4 hydraulische opklapcilinders
4,0M werkbreedte 32 schijven 3100KG Hydraulisch opklapbaar 4 cilinders
4,5M werkbreedte 36 schijven 3250KG Hydraulisch opklapbaar 4 cilinders
5,0M werkbreedte 40 schijven 3500KG Hydraulisch opklapbaar 4 cilinders
6,0M werkbreedte 48 schijven 3900KG Hydraulisch opklapbaar 4 cilinders
Optie verlichting met breedte borden
Optie half gedragen uitvoering met hydraulisch wielstel banden 500/50-17

20000,-22300,-24750,-30000,-550,-5750,--

Titan schijveneg zware zeer degelijke machine standaard
compleet uitgevoerd met / schijfrijen afstand 100cm
Zware onderhoud vrije lagers voor de schijven en rollen
610mm schijven / 60cm buizen rol / kant schijven en borden
Veel extra opties mogelijk
4M werkbreedte 32 schijven 3400kg hydraulisch opklapbaar
5M werkbreedte 40 schijven 3800kg hydraulisch opklapbaar
6M werkbreedte 48 schijven 4200kg hydraulisch opklapbaar
Optie wielstel voor half gedragen uitvoering

25750,-29750,-31500,-8750,--
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Ozyrys schijveneg 85cm h.o.h van de schijfrijen.
56cm schijven / 50cm buizenrol / 2 kant schijven / 2
kant borden
4 hydraulische opklap cilinders
4M werkbreedte 32 schijven 1950kg
5M werkbreedte 40 schijven 2500kg
6M werkbreedte 48 schijven 2750kg
Optie verlichting met borden
Optie half gedragen uitvoering met wielstel / banden 400/60-15

15500,-19250,-21750,-450,-6000,--

Zaaimachine Mechanisch aangedreven 3M
werkbreedte Heel eenvoudig op te bouwen, op
schijveneg vleugelschaar etc. Eenvoudig te
bedienen en af te stellen.
Zaaimachine 3M mechanisch aangedreven

3000,--

Ruggen vlakker / front schijveneg / Groenbemester
verkleiner / Gegolfde schijven 520mm
Speciale ophangbok zodat de machine trekkend is

2,5M werk breedte
2,7M werk breedte
3,0M werk breedte
4,0M werk breedte
4,5M werk breedte

22 schijven 870KG
24 schijven 910KG
26 schijven 950KG
36 schijven 1250KG Hydraulisch opklapbaar
40 schijven 1450KG Hydraulisch opklapbaar

6300,-6500,-6650,-10200,-10750,--

Kopakker schuif / scraper met fronthef of achter hef
aankoppeling / Hardox messen / kan zonder , met 1 of 2
hydraulische armen uitgevoerd worden

1.8m werk breedte
680kg
2,5M werk breedte
750KG
3,0M werk breedte
800KG
Optie Hydraulische arm met verstelbare greppelschijf 710mm met extra aanslag

3750,-4200,-4600,-1000,--
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Cambridge roller / met hydraulisch wielstel /
banden 400/60-15.5
Cambridge rollers 500mm of 600mm mogelijk
Optie geveerde hydraulisch instelbare kluiten brekers

4,5M werk breedte 500mm rollers
4,5M werk breedte 600mm rollers
5,0M werk breedte 500mm rollers
5,0M werk breedte 600mm rollers
6,2M werk breedte 500mm rollers
6,2M werk breedte 600mm rollers
Optie Hydraulische breker verdeler met verende bladen
Voor 4,5M werk breedte
Voor 5,0M werk breedte
Voor 6,2M werk breedte

3950KG

11750,-12750,-13750,-15000,-16000,-17000,-3250,-3700,-4400,--

Schoffel werktuig / rijen afstand
50cm of 75cm veel opties mogelijk
Ook met zaaimachine mogelijk
7 schoffel elementen
9 schoffel elementen
13 schoffel elementen

45cm rij afstand
45cm rij afstand
45cm rij afstand

13500,-16000,-19500,--

Mais gras onderzaaimachine vang gewas zaaimachine.
Onafhankelijke bodem volgende elementen. Eenvoudig te
verplaatsen verende tanden. Bodem vrijheid bij volledig
uit tillen met de hefinrichting 75cm. Dus de trekker is het
laagste punt
7 schoffel elementen
75cm rij afstand
9 schoffel elementen
75cm rij afstand
APV zaaimachine opgebouwd

13500,-16000,-7000,--
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Stuur blokkeringen

alle maten uit eigen voorraad leverbaar

Stuur blokkeringen. anti diefstal sloten. zeer degelijk en betrouwbaar.
Door deze op een stuurcilinder te plaatsen, is sturen met het voertuig niet
meer mogelijk.
Elk slot heeft zijn eigen sleutels.
Bij elk slot worden 3 sleutels geleverd, met uniek nummer.
Deze sleutels zijn in meer dan 100.000 unieke nummers.
Deze sloten zijn enorm sterk, en betrouwbaar
Om een voertuig te stelen, wil men snel werken en dat is met dit slot op
de stuur of knik cilinder van trekker, shovel, verreiker etc niet mogelijk.
Zeer eenvoudig aan te brengen.
S serie
Diameter 22mm - Lengte 100mm / 120mm / 140mm / 160mm / 180mm
Diameter 25mm - Lengte 120mm / 140mm / 160mm / 180mm / 200mm / 250mm

240,-240,--

M serie
Diameter 32mm - Lengte 140mm / 160mm / 180mm / 200mm / 230mm
Diameter 36mm - Lengte 160mm / 180mm / 200mm
Diameter 38mm - Lengte 160mm / 180mm / 200mm / 220mm
Diameter 50mm - Lengte 110mm

270,-270,-270,-270,--

L serie
Diameter 40mm - Lengte 160mm / 200mm / 220mm
Diameter 42mm - Lengte 200mm / 230mm
Diameter 45mm - Lengte 160mm

300,-300,-300,--

XL serie
Diameter 45mm - Lengte 200mm / 230mm
Diameter 50mm - Lengte 200mm

330,-330,--
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