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Perfecte oplossingen voor de landbouw

www.agro-center.de



Meer dan 500.000 hits 

per jaar met video´s  

uit de eigen  

productie! 

140 PAGINA'S AANBOUWAPPARATEN 
Voor tractor, stapelaar, wiel-,  

mini- en telescooplader. 

NOVITEITEN
Fliegl blĳft up-to-date  

en introduceert continu  

innovatieve producten  

op de markt. 
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Video bekĳken

SNELLE LEVERING 

WERELDWĲD 

HET NIEUWE FLIEGL-APPARATENPROGRAMMA

www.agro-center.de

VESTIGING IN KASTL
Tentoonstellingsruimte van 2.500 m²!

Hier worden jaarlĳks circa 10.000 aanbouw-

apparaten gefabriceerd en verkocht.



HEEFT U EEN SPECIALE 

WENS?
Ook speciale uitvoeringen kunnen wĳ voor 

onze klanten realiseren - neem contact 

met ons op!

DE VOORDELEN  

• Langdurige corrosiebescherming

• Perfecte bescherming rondom, ook in 

holle ruimtes en aan kanten

Sterke weersinvloeden en extreme werkomstandigheden belasten 

traditioneel staal snel tot aan zĳn grenzen en veroorzaken 

een snelle corrosie, waardoor miljarden aan 

schade ontstaan. De thermische verzinking 

heeft zich in talloze inzetgebieden al bewezen 

en maakt het mogelĳk de levensduur van het 

materiaal wel tot 50 jaar te verlengen! 

Door een bĳzonder sterke verbinding, die bĳ het thermisch 

verzinken tussen zink en staal ontstaat, wordt de component met al 

zĳn holle ruimtes en hoeken perfect met een langdurige en extreem sterke 

beschermlaag bedekt. 

Zonder twĳfel valt thermisch verzinken niet meer weg te denken uit de 

machinebouw, want deze bewerkt een niet te evenaren duurzaamheid 

over generaties.

THERMISCH VERZINKT: 

Longlive Produkte van Fliegl, bescherming voor de eeuwigheid.

sten 

ken 

en 

ermisch 

mponent met al 

ge en extreem sterke 

te denken uit de 

n duurzaamheid 

euwigheid.

NU DIGITAAL DOWNLOADEN!
Onder www.live.agro-center.de/download/ 

CONSTRUCTIE & 

ONTWIKKELING
Wĳ doen continu onderzoek en ontwik-

keling en maken producten geschikt voor de 

productie. Het Fliegl Agro-Center produceert 

en ontwikkelt in onze fabriek in Kastl.

HET BEST GEÏNFORMEERD
Uitvoerige technische informatie 

met tekeningen, schetsen en exacte 

maatspecificaties. 

PRODUCTVIDEO'S
QR-codes scannen en direct 

video's bekĳken!

CONTACT
Telefoon +49 (0) 8671 96 00-440 

Telefax +49 (0) 8671 96 00-704 

E-mail: info@agro-center.de

• Hoge mechanische belastbaarheid

• Hoge rentabiliteit

• Onderhoudsvrĳheid



* Alle nettoprijzen zijn in € excl. de wettelijke btw. Fouten, maten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden.

                                                                        Nadruk, ook van fragmenten is niet toegestaan. Prijzen af magazijn Lokeren.
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5* Alle nettoprijzen zijn in € excl. de wettelijke btw. Fouten, maten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden.

   Nadruk, ook van fragmenten is niet toegestaan. Prijzen af magazijn Lokeren.

Richtlinie 2006/42/EG 

baumustergeprüft nach
Maschinenrichtlinie

DEKRA EXAM GmbH

Kenn-Nr. 0158

zertifiziert

Hoogwerkerbak inclusief verhoging

 » Leverbaar met Euronorm-, mini-, wiel- of telescoop-

laderopname (stapelaaropname alleen voor transport 

van de hoogwerkerbak)

 » Uitvoering geheel verzinkt - langdurige 

corrosiebescherming

 » Werkhoogte afhankelĳk van de frontlader: ca. 6500 mm

 » Inzetbaar voor diverse toepassingen: bĳv. bĳ montage-, 

reparatie-, reinigings-, en schilderwerkzaamheden aan 

wanden, plafonds etc.

 » Incl. gereedschapsbergvak en ophangketting (zonder 

beschermrooster en kunststof voorzetrek voor snoeiwerk)

 » Zĳdelingse toegang

 » Antisliprooster op de vloer

 » Draagvermogen: ca. 250 kg

 » Eigen gewicht: ca. 215 kg
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Extra 1 m werkhoogte

Conform machinerichtlĳn 2006/42/EG moeten alle hoogwerkerbakken, die dienen om personen meer dan 3 meter op te heffen 

dienen aan een typegoedkeuring onderworpen worden. Fliegl-hoogwerkbakken zĳn conform deze criteria geconstrueerd. De 

EG-typegoedkeuring moet in combinatie met het betreffende dragende apparaat plaatsvinden. Daarbĳ worden diverse punten 

gecontroleerd, zoals bĳv. veilige opstelling, parallel geleiding en aanvullende veiligheidssystemen.

De levering vindt plaats, gereed voor aanbouw op tractoren, telescoop-, wiel- en miniladers. Vraag het ons!

Artikelnr. Uitvoering Korfbreedte Korfhoogte Korfdiepte ME € netto

ABHFLI000005V Met verhoging - 1 meter 1570 mm 1100 mm 920 mm Stk. 1518,00

Voor aanbouw aan Euronorm

Artikelnr. Uitvoering Korfbreedte Korfhoogte Korfdiepte ME € netto

ABHHRT000005V Met verhoging - 1 meter 1570 mm 1100 mm 920 mm Stk. 2068,00

Voor aanbouw aan mini-, wiel- of telescooplader

Video bekĳken



Artikelnr. Beschrĳving ME € netto

ABHFLI000805 Kunststof voorzetrek voor hoogwerkerbak (vereist bĳ werkzaamheden met kettingzagen) - 4-delig Stk. 264,00

ABHFLI900006 Gereedschapsopbergplaats Stk. 66,00

ABHFLI900007 Beschermrooster (alleen bĳ stapelaar en in gesloten ruimtes nodig) Stk. 220,00

ABHFLI900012 Meerprĳs zwenkwielen “voor zware lasten” Ø 200 mm met parkeerrem Set 330,00

ETZXXX101015 Mobilofoon (walkie-talkie) - set van 2 stuks / Motorola T40 met LCD-display, kanaalzoekfunctie en ruisonderdrukking Set 126,50

SBWXXX600058 Valbeschermingsset “Profi” met kabel en buidel – opvanggordel, opvangapparaat / max. toelaatbaar 125 kg Set 327,25

ABHFLI900014 Meerprĳs buisbreukbeveiligingsset Set 132,00

ABHFLI900500 Meerprĳs EG typegoedkeuring conform RL2006/42/EG a. A.

Hoogwerkerbak Maxi

 » Leverbaar met Euronorm-, mini-, wiel- of telescoopla-

deropname (stapelaaropname alleen voor transport 

van de hoogwerkerbak)

 » Uitvoering geheel verzinkt - langdurige corrosiebescherming

 » Werkhoogte afhankelĳk van de frontlader: ca. 7000 mm

 » Inzetbaar voor diverse toepassingen: bĳv. bĳ montage-, 

reparatie-, reinigings-, en schilderwerkzaamheden aan 

wanden, plafonds etc.

 » Incl. gereedschapsopbergvak en ophangketting (zonder 

beschermrooster en kunststof voorzetrek voor snoeiwerk)

 » Zĳdelingse toegang

 » Antisliprooster op de vloer

 » Draagvermogen: ca. 250 kg

 » Eigen gewicht: ca. 220 kg

Extra 1,40 m werkhoogte

Algemene toebehoren tegen meerprĳs
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Gereedschapsopbergvak Mobilofoon, set van 2 stuks
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Kunststof banden Valbeschermingsset Profi
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Artikelnr. Uitvoering Korfbreedte Korfhoogte Korfdiepte ME € netto

ABHFLI000020V Met verhoging - 1,40 meter 1570 mm 1100 mm 920 mm Stk. 1815,00

Voor aanbouw aan Euronorm

Artikelnr. Uitvoering Korfbreedte Korfhoogte Korfdiepte ME € netto

ABHHRT000020V Met verhoging - 1,40 meter 1570 mm 1100 mm 920 mm Stk. 2365,00

Voor aanbouw aan mini-, wiel- of telescooplader

3

Richtlinie 2006/42/EG 

baumustergeprüft nach
Maschinenrichtlinie

DEKRA EXAM GmbH

Kenn-Nr. 0158

zertifiziert
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* Alle nettoprijzen zijn in € excl. de wettelijke btw. Fouten, maten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden.

                                                                        Nadruk, ook van fragmenten is niet toegestaan. Prijzen af magazijn Lokeren.



Hoogwerkerbak zwenkbaar

Voor frontlader

 » Uitvoering geheel verzinkt - langdurige corrosiebescherming 

 » In 4 standen (elk 45°) zwenkbaar, voor in totaal 180°

 » Inzetbaar voor diverse toepassingen: bĳv. bĳ 

montagewerkzaamheden, reparaties, reinigings- en 

schilderwerkzaamheden aan wanden, plafonds etc.

 » Incl. gereedschapsopbergplaats en bevestigingsketting 

(andere toebehoren, zie pagina 6)

 » Zĳdelingse toegang

 » Antisliprooster op de vloer

 » Draagvermogen: ca. 250 kg

 » Eigen gewicht: ca. 380 kg

 » Optie: Kunststof voorzetrek (vereist bĳ 

snoeiwerkzaamheden)

Hoogwerkerbak zonder verhoging

 » Leverbaar met Euronorm-, mini-, wiel- of telescoopla-

deropname (stapelaaropname alleen voor transport 

van de hoogwerkerbak)

 » Uitvoering geheel verzinkt - langdurige 

corrosiebescherming

 » Inzetbaar voor diverse toepassingen: bĳv. bĳ montage-, 

reparatie-, reinigings-, en schilderwerkzaamheden aan 

wanden, plafonds etc.

 » Incl. gereedschapsopbergvak en bevestigingsketting 

(zonder beschermrooster en kunststofopbouw - meer 

toebehoren zie pagina 6)

 » Zĳdelingse toegang

 » Antisliprooster op de vloer

 » Draagvermogen: ca. 250 kg

 » Eigen gewicht: ca. 170 kg

Perfect geschikt voor smalle 

doorgangen - tot 90° draaibaar

Zwenkbaar in

4 stappen

Artikelnr. Uitvoering Korfbreedte Korfhoogte Korfdiepte ME € netto

ABHFLI000009V Zwenkbaar 1570 mm 1100 mm 920 mm Stk. 2189,00

Voor aanbouw aan Euronorm

Artikelnr. Uitvoering Korfbreedte Korfhoogte Korfdiepte ME € netto

ABHFLI000010V Zonder verhoging 1570 mm 1100 mm 920 mm Stk. 1298,00

Voor aanbouw aan Euronorm

Artikelnr. Uitvoering Korfbreedte Korfhoogte Korfdiepte ME € netto

ABHHRT000010V Zonder verhoging 1570 mm 1100 mm 920 mm Stk. 1848,00

Voor aanbouw aan mini-, wiel- of telescooplader

Richtlinie 2006/42/EG 

baumustergeprüft nach
Maschinenrichtlinie

DEKRA EXAM GmbH

Kenn-Nr. 0158

zertifiziert

Richtlinie 2006/42/EG 

baumustergeprüft nach
Maschinenrichtlinie

DEKRA EXAM GmbH

Kenn-Nr. 0158

zertifiziert

7* Alle nettoprijzen zijn in € excl. de wettelijke btw. Fouten, maten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden.

   Nadruk, ook van fragmenten is niet toegestaan. Prijzen af magazijn Lokeren.



Hoogwerkerbak brede uitvoering

 » Leverbaar met Euronorm- resp. mini-, wiel- of tele-

scoopladeropname (stapelaaropname alleen voor 

transport van de hoogwerkerbak)

 » Uitvoering geheel verzinkt - langdurige corrosiebescherming

 » Inzetbaar voor diverse toepassingen: bĳv. bĳ montage-, 

reparatie-, reinigings-, en schilderwerkzaamheden aan 

wanden, plafonds etc.

 » Inclusief gereedschapsbergvak en ophangketting 

(zonder beschermrooster en kunststof voorzetrek 

voor snoeiwerk)

 » Antisliprooster op de vloer

 » Draagvermogen: ca. 250 kg

 » Eigen gewicht: ca. 240 kg
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2500 mm breed

Groot werkbereik

Artikelnr. Uitvoering Korfbreedte Korfhoogte Korfdiepte ME € netto

ABHFLI000015V Breed 2500 mm 1100 mm 920 mm Stk. 2035,00

Voor aanbouw aan Euronorm

Artikelnr. Uitvoering Korfbreedte Korfhoogte Korfdiepte ME € netto

ABHHRT000015V Breed 2500 mm 1100 mm 920 mm Stk. 2585,00

Voor aanbouw aan mini-, wiel- of telescooplader

Algemene toebehoren tegen meerprĳs

Richtlinie 2006/42/EG 

baumustergeprüft nach
Maschinenrichtlinie

DEKRA EXAM GmbH

Kenn-Nr. 0158

zertifiziert

Artikelnr. Uitvoering ME € netto

ABHFLI000807 Kunststof voorzetrek voor hoogwerkerbak (vereist bĳ werkzaamheden met kettingzagen) - 4-delig Stk. 242,00

ABHFLI900010 Beschermrooster voor hoogwerkerbak breed (alleen bĳ stapelaars en in gesloten ruimten nodig) Stk. 429,00

ETZXXX101015 Mobilofoon (walkie-talkie) - set van 2 stuks / Motorola T40 met LCD-display, kanaalzoekfunctie en ruisonderdrukking Set 126,50

SBWXXX600058 Valbeschermingsset “Profi” met kabel en buidel – opvanggordel, opvangapparaat / max. toelaatbaar 125 kg Set 307,45

ABHFLI900014 Meerprĳs buisbreukbeveiligingsset Set 132,00

ABHFLI900500 Meerprĳs EG typegoedkeuring conform RL2006/42/EG op bestelling
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* Alle nettoprijzen zijn in € excl. de wettelijke btw. Fouten, maten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden.

                                                                        Nadruk, ook van fragmenten is niet toegestaan. Prijzen af magazijn Lokeren.



Hoogwerkerbak inclusief verhoging 

met middentoegang

 » Leverbaar met Euronorm-, mini-, wiel- of telescoopla-

deropname (stapelaaropname alleen voor transport 

van de hoogwerkerbak)

 » Uitvoering geheel verzinkt - langdurige corrosiebescherming

 » Werkhoogte afhankelĳk van de frontlader: ca. 6500 mm

 » Eenvoudige overgang op dakoppervlakken

 » Inzetbaar voor diverse toepassingen: bĳv. bĳ montage-, 

reparatie-, reinigings-, en schilderwerkzaamheden aan 

wanden, plafonds etc.

 » Incl. gereedschapsopbergvak en bevestigingsketting 

(zonder beschermrooster en kunststofopbouw - 

meer toebehoren zie pagina 6)

 » Antisliprooster op de vloer

 » Draagvermogen: ca. 250 kg

 » Eigen gewicht: ca. 215 kg

Extra 1 m werkhoogte

Eenvoudige overgang op 

dakoppervlakken

Artikelnr. Uitvoering Korfbreedte Korfhoogte Korfdiepte ME € netto

ABHFLI000006V Met verhoging - 1 meter 1570 mm 1100 mm 920 mm Stk. 1595,00

Voor aanbouw aan Euronorm

Artikelnr. Uitvoering Korfbreedte Korfhoogte Korfdiepte ME € netto

ABHHRT000006V Met verhoging - 1 meter 1570 mm 1100 mm 920 mm Stk. 2145,00

Voor aanbouw aan mini-, wiel- of telescooplader

Richtlinie 2006/42/EG 

baumustergeprüft nach
Maschinenrichtlinie

DEKRA EXAM GmbH

Kenn-Nr. 0158

zertifiziert

9* Alle nettoprijzen zijn in € excl. de wettelijke btw. Fouten, maten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden.

   Nadruk, ook van fragmenten is niet toegestaan. Prijzen af magazijn Lokeren.
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Apparatenprogramma

* Alle nettoprijzen zijn in € excl. de wettelijke btw. Fouten, maten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden.

                                                                        Nadruk, ook van fragmenten is niet toegestaan. Prijzen af magazijn Lokeren.

Hoogwerkerbak schroefmontage

 » Standaard met stapelaaropname

 » Thermisch verzinkt - duurzame corrosiebescherming

 » Inzetbaar voor diverse toepassingen: bĳv. bĳ montage-, 

reparatie-, reinigings-, en schilderwerkzaamheden aan 

wanden, plafonds etc.

 » Levering vindt plaats als bouwpakket met montage-

handleiding (montagetĳd ca. 40 min.)

 » Geschroefde constructie

 » Beschermrooster naar onderen verstelbaar

 » Zĳdelingse toegang

 » Antislip-ribbelplaat op de bodem

 » Eigen gewicht: ca. 120 kg

Artikelnr. Oppervlakken Korfbreedte Korfhoogte Korfdiepte ME € netto

ABHFLI000011V Verzinkt 720 mm 1100 mm 1120 mm Stk. 836,00

Artikelnr. Oppervlakken Korfbreedte Korfhoogte Korfdiepte ME € netto

ABHFLI000013V Verzinkt 1125 mm 1100 mm 740 mm Stk. 797,50

Video bekĳken

Hoogwerkerbak “Light” verzinkt

 » Standaard met stapelaaropname 

 » Thermisch verzinkt - duurzame corrosiebescherming

 » Gelaste constructie

 » Inzetbaar voor diverse toepassingen: bĳv. bĳ montage-, 

reparatie-, reinigings-, en schilderwerkzaamheden aan 

wanden, plafonds etc.

 » Middentoegang aan voorzĳde

 » Roosterverhoging wegklapbaar

 » Antislip-ribbelplaat op de bodem

 » Eigen gewicht: ca. 100 kg



11* Alle nettoprijzen zijn in € excl. de wettelijke btw. Fouten, maten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden.

   Nadruk, ook van fragmenten is niet toegestaan. Prijzen af magazijn Lokeren.

Hoogwerkerbak inklapbaar

 » Standaard met stapelaaropname 

 » Uitvoering geheel verzinkt - langdurige corrosiebescherming

 » Inzetbaar voor diverse toepassingen: bĳv. bĳ montage-, 

reparatie-, reinigings-, en schilderwerkzaamheden aan 

wanden, plafonds etc.

 » Palletvork-openingen met afglĳbeveiliging 

 » Bodem met antisliprooster (maasbreedte: 20 x 20 mm)

 » Zĳdelingse toegang

 » Draagvermogen: ca. 120 kg, inklapbare uitvoering

 » Eigen gewicht: ca. 85 kg

Stapelaar Universal

Met de stapelaar krĳgt u tot wel 2 meter extra 

hoogte. Voor de aanbouw aan de frontlader door een 

Euronorm-opname en op front- en achterhydrauliek 

door een driepuntsopname geschikt.

 » Euronorm- en driepuntsopname aan de tractorzĳde

 » Uitvoering geheel verzinkt - langdurige corrosiebescherming

 » Alle Euronorm-apparaten kunnen worden gekoppeld 

met de snelwisselopname aan de apparaatzĳde

 » De volgende aanbouwapparaten met een maximaal 

totaalgewicht van ca. 800 kg kunnen aan de 

hefstapelaar bevestigd worden: Hoogwerkerbak, 

balenvork, balentang, e.v.m.

 » Hefhoogte: ca. 2000 mm

 » Totale hoogte uitgeschoven: max. 5120 mm

 » Totale hoogte ingeschoven: max. 3120 mm

AfAfAfAfAAfAfAfAAfbebebebebebebebeeleleeeleeleleeleldddiddiddiiddiididddddinngnnggggng mmmmmeteetttt hhhhhoooooooo gwgwwgwgwwgg ereerkekekekekekerbrbrbrbbrbbakakakkakaa –– nnnnieieieieietttt tt t bĳbĳbĳbĳ llleveve erererinninnii gsgsggsgssommommomoo vavaaangnngngngng iiiiiinbnnbnbbbnbnnbn egeegegggrerererr pepeppepeeeeppepenn!nn!nnn!nn!nnn!n!n!

Informatie over de standvastigheid in 

combinatie met de hoogwerkerbak 

De EG-typebeproeving moet in 

combinatie met het betreffende 

dragerapparaat plaatsvinden.

Hierdoor 2 meter hoger!

Optimaal zwaartepunt door 

bevestiging dicht op de tractor

Richtlinie 2006/42/EG 

baumustergeprüft nach
Maschinenrichtlinie

DEKRA EXAM GmbH

Kenn-Nr. 0158

zertifiziert

Artikelnr. Beschrĳving Hefkracht ME € netto

FHLFLI100100 Stapelaar Universal 800 kg Stk. 2299,00

Artikelnr. Oppervlakken Korfbreedte Korfhoogte Korfdiepte ME € netto

ABHFLI000000 Verzinkt 1115 mm 1040 mm 920 mm Stk. 951,50

Diverse toepassingen
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Apparatenprogramma

* Alle nettoprijzen zijn in € excl. de wettelijke btw. Fouten, maten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden.

                                                                        Nadruk, ook van fragmenten is niet toegestaan. Prijzen af magazijn Lokeren.

Veger met vorkheftruckopname

Korte montagetĳd

 » Als optie ook met Euronorm-opname leverbaar

 » Uitvoering geheel verzinkt - langdurige corrosiebescherming

 » Ideaal voor het eenvoudige vegen van erf en stal dankzĳ 

de korte ombouwtĳd

 » Ook geschikt voor het opruimen van kleinere 

hoeveelheden sneeuw

 » Stapelaarvastsjormaten binnenzĳde: 154 x 76 mm

 » Veegborstel met 10 bezemrĳen van kunststof

 » Veegborstellengte: 280 mm

 » Andere breedten op aanvraag!

Artikelnr. Beschrĳving Werkbreedte ME € netto

KEBFLI150000 Veegbezem voor vorkheftruck 1500 mm Stk. 1485,00

KEBFLI200000 Veegbezem voor vorkheftruck 2000 mm Stk. 1595,00

KEBFLI250000 Veegbezem voor vorkheftruck 2500 mm Stk. 1705,00

Onkruidveger 

 » Standaard met Euronorm- en vorkheftruckopname. 

 » Als optie ook met mini-, wiel- of telescoopladeropname 

leverbaar

 » Een aan beide zĳden opschroefbare opnameplaat 

waarborgt een werkhandeling zowel aan de rechter- 

als ook aan de linkerzĳde

 » Veeghoek van de bezem traploos mechanisch 

verstelbaar, optie hydraulisch

 » Verwisselbare borstelkoppen

 » Standaard met hydraulische uitschuifarm 650mm

 » Oliecapaciteit vanaf 35 l

 » 2 dubbelwerkende aansluitingen vereist

Algemene toebehoren tegen meerprĳs

Artikelnr. Beschrĳving Bezemdiameter Gewicht ca. ME € netto

KEBFLI000010 Onkruidveger met Euro- en vorkheftruckopname - staalborstels 900 mm 420 kg Stk. 2090,00

Artikelnr. Beschrĳving ME € netto

KEBFLM000000 Euronorm-opname Stk. 385,00

BeBeBeBestststste e ee veveveveverwwrwrwĳdĳddĳdererere inininng g vavaan n onononkrkkruiuiuiddd dadadanknknkzĳzĳĳ sstataleelen n n boboborsrsrstetetelslsss

Art.nr. Beschrĳving ME € netto

KEBFLI000015 Mini-, wiel- of telescoopladeropname Stk. 550,00

KEBFLI000027 Hydraulische kantelinrichting Stk. 385,00

KEBFLI000020 2-voudig omschakelventiel als optie voor hydraulische hoek, dus slechts 1 dubbelwerkend stuurapparaat nodig Stk. 330,00

Algemene toebehoren tegen meerprĳs

Artikelnr. Beschrĳving Hoogte Lengte ME € netto

KEHFLI900084 Bezemstrip 288 mm 1000 mm Stk. 50,60

KEHFLI900080 Bezemstrip 288 mm 1500 mm Stk. 51,70

Artikelnr. Beschrĳving Breedte Hoogte Lengte ME € netto

KEHFLI900086 C-profiel voor veger - metaal 36 mm 16 mm 1070 mm Stk. 15,40

KEHFLI900082 C-profiel voor veger - metaal 36 mm 16 mm 1550 mm Stk. 16,50



13* Alle nettoprijzen zijn in € excl. de wettelijke btw. Fouten, maten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden.

   Nadruk, ook van fragmenten is niet toegestaan. Prijzen af magazijn Lokeren.

Veeggrijpbak

De veeggrĳpbak combineert twee handelingen: 

Eerst kan het materiaal met de bak en de 

bĳbehorende grĳpeenheid worden verzameld. 

Daarna kan de bestuurder met naar beneden 

bewogen veegeenheid de restanten samenvegen.

 » Leverbaar met Euronorm-opname

 » Uitvoering geheel verzinkt - langdurige corrosiebescherming

 » Breedte: 2000 mm

 » Bak met grĳpeenheid en geïntegreerde veegbezem

 » Na de uitname uit de silo gelĳk samenvegen

 » Zĳwanden voor takken demonteerbaar

 » Inclusief 2-voudig omschakelventiel met bedienings-

paneel en dus maar 1 dubbelwerkend stuurapparaat 

nodig

 » Inclusief hydraulische koppelingen en slangen

 » Veegwals met interne hydromotor voor beste bescherming

Artikelnr. Beschrĳving Breedte Gewicht ca. ME € netto

KEHFLI002000 Veeggrĳpbak met Euronorm-opname 2000 mm 550 kg Stk. 4345,00



Veegmachine Gemeentelijk

Gelakt in RAL 2011 (gemeentelĳk oranje)

 » Sterke geïntegreerde aandrĳfmotor drĳft de veegwals direct aan en 

zorgt ervoor dat het mogelĳk is om alles nog beter schoon te vegen vlak 

langs stoepranden of de wanden van inrĳsilo's. Door de geïntegreerde 

constructie is een beschadiging van de hydromotor uitgesloten

 » Veegbezem (Ø 500 mm), met duurzame, rondgebogen 

kunststofborstels in afzonderlĳk segmenten

 » Traploos verstelbare veger voor nog betere veegresultaten

 » Robuuste machinebehuizing

 » Standaard geleverd met vrĳe veegmodus: vegen met geopende 

vuilopvangbak

 » Standaard geleverd met 2 stabiele stuurwielen (elk Ø 250 mm) - 

de hoogte-instelling van de stuurwielen moet maar eenmaal worden 

uitgevoerd

 » Opnamebok in de hoogte flexibel instelbaar, daardoor passend voor 

diverse tractortypes

 » Aandrĳving via 1 dubbelwerkend stuurventiel

 » Mechanisch zwenkbaar links en rechts met 30°

De veegmachine wordt standaard geleverd 

met een hydraulisch stuurblok, waardoor 

de vrĳe veegmodus en de zĳbezem 

bestuurbaar zĳn.

Er is maar 1 dubbelwerkende aansluiting 

vereist

Veegmachine Economy
 » Driepuntsbok met opname cat. II en apparaatdriehoek

 » Uitvoering geheel verzinkt - langdurige corrosiebescherming

 » Sterke inwendige hydromotor, beste bescherming tegen beschadiging 

en vegen tot stoeprand mogelĳk

 » Veegwalsdiameter: 500 mm

 » Veegmachine traploos verstelbaar t.o.v. vuilopvangbak - voor optimale 

grondaanpassing

 » Inclusief hydraulische vuilopvangbak

 » Breedte: 2300 mm

 » Twee verstelbare steunwielen (elk Ø 250 mm)

 » Mechanisch 30° links en rechts zwenkbaar

 » Oliestroom: vanaf 30 l/min

 » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Artikelnr. Beschrĳving Werkbreedte ME € netto

KEHECO240000 Veegmachine Economy zwenkbaar 2300 mm Stk. 2640,00
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Apparatenprogramma

* Alle nettoprijzen zijn in € excl. de wettelijke btw. Fouten, maten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden.

                                                                        Nadruk, ook van fragmenten is niet toegestaan. Prijzen af magazijn Lokeren.

Video bekĳken
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Art.nr. Beschrĳving ME € netto

KEHKOM155800 Driepuntsbok voor achter- en frontaanbouw met opname voor tractordriehoek, opname cat. Gemeentelĳk, mechanisch zwenkbaar Stk. 352,00

KEHKOM135800 Driepuntsbok voor achter- en frontaanbouw met opname voor tractordriehoek, opname cat. 0, mechanisch zwenkbaar Stk. 330,00

KEHKOM000000 Driepuntsbok voor achter- en frontaanbouw met opname voor tractordriehoek, opname cat. I, mechanisch zwenkbaar Stk. 330,00

KEHFLI000000 Driepuntsbok voor achter- en frontaanbouw met opname voor tractordriehoek, opname cat. II, mechanisch zwenkbaar Stk. 319,00

KEHFLI000070 Zwenkbok hydraulisch Stk. 511,50

KEHFLI000100 Zĳveger (Ø 600 mm) uit kunststof, links gemonteerd Stk. 869,00

KEHFLI000105 Zĳveger (Ø 600 mm) uit kunststof, rechts gemonteerd Stk. 869,00

KEHFLI000110 Zĳveger (Ø 600 mm) samengesteld uit kunststof en staal, links gemonteerd Stk. 913,00

KEHFLI000115 Zĳveger (Ø 600 mm) samengesteld uit kunststof en staal, rechts gemonteerd Stk. 913,00

KEHFLI000120 Onkruidzĳveger (Ø 600 mm), links gemonteerd Stk. 1012,00

KEHFLI000125 Onkruidzĳveger (Ø 600 mm), rechts gemonteerd Stk. 1012,00

KEHFLI000150 Steunwiel voor (Ø 250 mm), bĳ opname met pendelstabilisator vereist Stk. 209,00

KEHFLI900090 LED-breedtelichten 12/24V, gemonteerd Set 220,00

Algemene toebehoren tegen meerprĳs

Veegmachine Gemeentelĳk

Art.nr. Beschrĳving Werkbreedte ME € netto

KEHKOM135000 Veegmachine gemeentelĳk 1350 mm Stk. 2365,00

Toebehoren tegen meerprĳs

KEHKOM135811 Vuilopvangbak met hydraulische losmodus, volume 76 l Stk. 561,00

KEHFLI900556 Spatscherm, aanbevolen voor veegmachines zonder vuilopvangbak Stk. 165,00

KEHKOM135806 Sproei-inrichting met 120 l tank Stk. 1430,00

KEHKOM135810 Veegborstel, gemengde samenstelling uit kunststof en staal Stk. 308,00

KEHFLI135825 Veegborstel versterkt voor grof vuil (borsteldikte kunststof/staal: 3,2/0,7 mm), ook geschikt voor veehouderĳ Stk. 187,00

KEHKOM155000 Veegmachine gemeentelĳk 1550 mm Stk. 2475,00

Toebehoren tegen meerprĳs

KEHKOM155811 Vuilopvangbak met hydraulische losmodus, volume 87 l Stk. 583,00

KEHFLI900558 Spatscherm, aanbevolen voor veegmachines zonder vuilopvangbak Stk. 176,00

KEHKOM155806 Sproei-inrichting met 120 l tank Stk. 1485,00

KEHFLI155810 Veegborstel, gemengde samenstelling uit kunststof en staal Stk. 352,00

KEHFLI155825 Veegborstel versterkt voor grof vuil (borsteldikte kunststof/staal: 3,2 mm/0,7 mm), ook geschikt voor veehouderĳ Stk. 203,50

15* Alle nettoprijzen zijn in € excl. de wettelijke btw. Fouten, maten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden.

   Nadruk, ook van fragmenten is niet toegestaan. Prijzen af magazijn Lokeren.



Veegmachine type 500

 » Uitvoering geheel verzinkt - langdurige corrosiebescherming

 » Sterke geïntegreerde aandrĳfmotor drĳft de veegwals direct aan 

en zorgt ervoor dat het mogelĳk is om alles nog beter schoon te 

vegen vlak langs stoepranden of de wanden van inrĳsilo's. Door de 

geïntegreerde constructie is een beschadiging van de hydromotor 

uitgesloten

 » Veegbezem (Ø 500 mm), met duurzame kunststofborstels 

in afzonderlĳk segmenten

 » Robuuste machinebehuizing

 » Standaard geleverd met vrĳe veegmodus: vegen met geopende 

vuilopvangbak

 » Traploos verstelbare veger voor nog betere veegresultaten

 » Mechanisch zwenkbaar links en rechts met 30°

 » Standaard geleverd met 2 stabiele stuurwielen (elk Ø 250 mm) - 

de hoogte-instelling van de stuurwielen moet maar eenmaal worden 

uitgevoerd

 » Aandrĳving via 1 dubbelwerkend stuurventiel

De veegmachine wordt standaard geleverd met een hydraulisch 

stuurblok, waardoor de vrĳe veegmodus en de zĳbezem 

bestuurbaar zĳn

Geheel verzinkte, robuuste machinebehuizing

KEH-type 500 aan de fronthydrauliek met 

vrĳveegmodus en krabsysteem

Met Merlo-opname KEH type 500 aan stapelaar met zwaar steunwielKEH-type 500 aan de minilader

KEH-type 500 aan de achterhydrauliekKEH-type 500 aan de telescooplader

KEH-type 500 met Euronorm-opname, zĳbezem en zware steunwielen
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Apparatenprogramma

* Alle nettoprijzen zijn in € excl. de wettelijke btw. Fouten, maten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden.

                                                                        Nadruk, ook van fragmenten is niet toegestaan. Prijzen af magazijn Lokeren.

Video bekĳken



Algemene toebehoren tegen meerprĳs

Artikelnr. Beschrĳving Werkbreedte ME € netto

KEHFLI155000 Veegmachine KEH 155 – type 500 1550 mm Stk. 2365,00

Toebehoren tegen meerprĳs

KEHFLI155811 Vuilopvangbak met hydraulische losmodus, volume 87 l Stk. 583,00

KEHFLI900558 Spatscherm, aanbevolen voor veegmachines zonder vuilopvangbak Stk. 176,00

KEHFLI155806 Sproei-inrichting met 120 l tank Stk. 1485,00

KEHFLI155810 Veegborstel, gemengde samenstelling uit kunststof en staal Stk. 352,00

KEHFLI155825 Veegborstel versterkt voor grof vuil (borsteldikte kunststof/staal: 3,2/0,7 mm), ook geschikt voor veehouderĳ Stk. 203,50

KEHFLI155824 Krabsysteem hydraulisch (niet combineerbaar met frontsteunwiel) Stk. 1012,00

KEHFLI185000 Veegmachine KEH 185 – type 500 1850 mm Stk. 2475,00

Toebehoren tegen meerprĳs

KEHFLI185811 Vuilopvangbak met hydraulische losmodus, volume 104 l Stk. 616,00

KEHFLI900560 Spatscherm, aanbevolen voor veegmachines zonder vuilopvangbak Stk. 187,00

KEHFLI185806 Sproei-inrichting met 120 l tank Stk. 1507,00

KEHFLI185810 Veegborstel, gemengde samenstelling uit kunststof en staal Stk. 385,00

KEHFLI185825 Veegborstel versterkt voor grof vuil (borsteldikte kunststof/staal: 3,2/0,7 mm), ook geschikt voor veehouderĳ Stk. 242,00

KEHFLI185824 Krabsysteem hydraulisch (niet combineerbaar met frontsteunwiel) Stk. 1133,00

KEHFLI230000 Veegmachine KEH 230 – type 500 2300 mm Stk. 2585,00

Toebehoren tegen meerprĳs

KEHFLI230811 Vuilopvangbak met hydraulische losmodus, volume 130 l Stk. 660,00

KEHFLI900562 Spatscherm, aanbevolen voor veegmachines zonder vuilopvangbak Stk. 203,50

KEHFLI230806 Sproei-inrichting met 120 l tank Stk. 1540,00

KEHFLI230810 Veegborstel, gemengde samenstelling uit kunststof en staal Stk. 429,00

KEHFLI230825 Veegborstel versterkt voor grof vuil (borsteldikte kunststof/staal: 3,2/0,7 mm), ook geschikt voor veehouderĳ Stk. 264,00

KEHFLI230824 Krabsysteem hydraulisch (niet combineerbaar met frontsteunwiel) Stk. 1375,00

KEHFLI280000 Veegmachine KEH 280 – type 500 2800 mm Stk. 2915,00

Toebehoren tegen meerprĳs

KEHFLI280811 Vuilopvangbak met hydraulische losmodus, volume 158 l Stk. 770,00

KEHFLI900564 Spatscherm, aanbevolen voor veegmachines zonder vuilopvangbak Stk. 220,00

KEHFLI280806 Sproei-inrichting met 120 l tank Stk. 1595,00

KEHFLI280810 Veegborstel, gemengde samenstelling uit kunststof en staal Stk. 462,00

KEHFLI280825 Veegborstel versterkt voor grof vuil (borsteldikte kunststof/staal: 3,2/0,7 mm), ook geschikt voor veehouderĳ Stk. 275,00

KEHFLI280824 Krabsysteem hydraulisch (niet combineerbaar met frontsteunwiel) Stk. 1485,00

KEHFLI280815 Frontversteviging voor veegmachine 2800 mm Stk. 148,50

Veegmachine type 500

Artikelnr. Beschrĳving ME € netto

KEHFLI000000 Driepuntsbok voor achter- en frontaanbouw met opname voor tractordriehoek, opname cat. II, mechanisch zwenkbaar Stk. 319,00

KEHFLI000050 Vorkstapelaarcomponent met pendelstabilisator, mechanisch zwenkbaar Stk. 627,00

KEHFLI000060 Aanbouwelement Euronorm met pendelstabilisator, mechanisch zwenkbaar Stk. 858,00

KEHFLI000065 Wielladeropname met pendelstabilisator, mechanisch zwenkbaar Stk. 979,00

KEHFLI000070 Zwenkbok hydraulisch Stk. 511,50

KEHFLI000100 Zĳveger (Ø 600 mm) uit kunststof, links gemonteerd Stk. 869,00

KEHFLI000105 Zĳveger (Ø 600 mm) uit kunststof, rechts gemonteerd Stk. 869,00

KEHFLI000110 Zĳveger (Ø 600 mm) samengesteld uit kunststof en staal, links gemonteerd Stk. 913,00

KEHFLI000115 Zĳveger (Ø 600 mm) samengesteld uit kunststof en staal, rechts gemonteerd Stk. 913,00

KEHFLI000120 Onkruidzĳveger (Ø 600 mm), links gemonteerd Stk. 1012,00

KEHFLI000125 Onkruidzĳveger (Ø 600 mm), rechts gemonteerd Stk. 1012,00

KEHFLI000150 Steunwiel voor (Ø 250 mm), bĳ opname met pendelstabilisator vereist Stk. 209,00

KEHFLI000155 Steunwiel voor - zware uitvoering Ø 300 mm Stk. 407,00

KEHFLI000160 Steunwielset, zware uitvoering, Ø 300 mm (2 st.) voor veegmachinebehuizing Set 572,00

KEHFLI900090 LED-breedtelichten 12/24V, gemonteerd Set 220,00

KEHFLI000190 Enkelvoudige omschakelklep Stk. 528,00

17* Alle nettoprijzen zijn in € excl. de wettelijke btw. Fouten, maten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden.

   Nadruk, ook van fragmenten is niet toegestaan. Prijzen af magazijn Lokeren.
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Apparatenprogramma

* Alle nettoprijzen zijn in € excl. de wettelijke btw. Fouten, maten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden.

                                                                        Nadruk, ook van fragmenten is niet toegestaan. Prijzen af magazijn Lokeren.



Veegmachine type 600

 » Uitvoering geheel verzinkt - langdurige corrosiebescherming

 » Sterke geïntegreerde aandrĳfmotor drĳft de veegwals direct aan en 

zorgt ervoor dat het mogelĳk is om alles nog beter schoon te vegen vlak 

langs stoepranden of de wanden van inrĳsilo's. Door de geïntegreerde 

constructie is een beschadiging van de hydromotor uitgesloten

 » Veegbezem (Ø 600 mm), met duurzame kunststofborstels in 

afzonderlĳk segmenten

 » Traploos verstelbare veger voor nog betere veegresultaten

 » Robuuste machinebehuizing

 » Standaard geleverd met vrĳe veegmodus: vegen met geopende 

vuilopvangbak

 » Standaard met 2 heavy duty zwenkwielen (elk Ø 300 mm) uitgerust, 

de heavy duty wielen zelf zĳn voor extreme omstandigheden geschikt

 » Mechanisch zwenkbaar links en rechts met 30° zwenkbaar

 » Aandrĳving via 1 dubbelwerkend stuurventiel

BiiBiB nnnnnnnnnnnenenenlililigggggggggg enenene dededede hhhhhydyddyddyddddy rorororromommomotototooorrrrrrr

Algemene toebehoren tegen meerprĳs

Art.nr. Beschrĳving Werkbreedte ME € netto

KEHFLI000185 Veegmachine KEH 185 – type 600 - industrieel 1850 mm Stk. 3190,00

Toebehoren tegen meerprĳs

KEHFLI185811 Vuilopvangbak met hydraulische losmodus, volume 104 l Stk. 616,00

KEHFLI900560 Spatscherm, aanbevolen voor veegmachines zonder vuilopvangbak Stk. 187,00

KEHFLI185806 Sproei-inrichting met 120 l tank Stk. 1507,00

KEHFLI810185 Veegborstel, gemengde samenstelling uit kunststof en staal Stk. 407,00

KEHFLI825185 Veegborstel versterkt voor grof vuil (borsteldikte kunststof/staal: 3,2/0,7 mm), ook geschikt voor veehouderĳ Stk. 253,00

KEHFLI185824 Krabsysteem hydraulisch (niet combineerbaar met frontsteunwiel) Stk. 1133,00

KEHFLI000230 Veegmachine KEH 230 – type 600 - industrieel 2300 mm Stk. 3410,00

Toebehoren tegen meerprĳs

KEHFLI230811 Vuilopvangbak met hydraulische losmodus, volume 130 l Stk. 660,00

KEHFLI900562 Spatscherm, aanbevolen voor veegmachines zonder vuilopvangbak Stk. 203,50

KEHFLI230806 Sproei-inrichting met 120 l tank Stk. 1540,00

KEHFLI810230 Veegborstel, gemengde samenstelling uit kunststof en staal Stk. 440,00

KEHFLI825230 Veegborstel versterkt voor grof vuil (borsteldikte kunststof/staal: 3,2/0,7 mm), ook geschikt voor veehouderĳ Stk. 275,00

KEHFLI230824 Krabsysteem hydraulisch (niet combineerbaar met frontsteunwiel) Stk. 1375,00

KEHFLI000280 Veegmachine KEH 280 – type 600 - industrieel 2800 mm Stk. 3630,00

Toebehoren tegen meerprĳs

KEHFLI280811 Vuilopvangbak met hydraulische losmodus, volume 158 l Stk. 770,00

KEHFLI900564 Spatscherm, aanbevolen voor veegmachines zonder vuilopvangbak Stk. 220,00

KEHFLI280806 Sproei-inrichting met 120 l tank Stk. 1595,00

KEHFLI810280 Veegborstel, gemengde samenstelling uit kunststof en staal Stk. 473,00

KEHFLI825280 Veegborstel versterkt voor grof vuil (borsteldikte kunststof/staal: 3,2/0,7 mm), ook geschikt voor veehouderĳ Stk. 297,00

KEHFLI280824 Krabsysteem hydraulisch (niet combineerbaar met frontsteunwiel) Stk. 1485,00

KEHFLI280815 Frontversteviging voor veegmachine 2800 mm Stk. 148,50

Artikelnr. Beschrĳving ME € netto

KEHFLI000000 Driepuntsbok voor achter- en frontaanbouw met opname voor tractordriehoek, opname cat. II, mechanisch zwenkbaar Stk. 319,00

KEHFLI000050 Vorkstapelaarcomponent met pendelstabilisator, mechanisch zwenkbaar Stk. 627,00

KEHFLI000060 Aanbouwelement Euronorm met pendelstabilisator, mechanisch zwenkbaar Stk. 858,00

KEHFLI000065 Wielladeropname met pendelstabilisator, mechanisch zwenkbaar Stk. 979,00

KEHFLI000075 Zwenkbok hydraulisch Stk. 550,00

KEHFLI000100 Zĳveger (Ø 600 mm) uit kunststof, links gemonteerd Stk. 869,00

KEHFLI000105 Zĳveger (Ø 600 mm) uit kunststof, rechts gemonteerd Stk. 869,00

KEHFLI000110 Zĳveger (Ø 600 mm) samengesteld uit kunststof en staal, links gemonteerd Stk. 913,00

KEHFLI000115 Zĳveger (Ø 600 mm) samengesteld uit kunststof en staal, rechts gemonteerd Stk. 913,00

KEHFLI000120 Onkruidzĳveger (Ø 600 mm), links gemonteerd Stk. 1012,00

KEHFLI000125 Onkruidzĳveger (Ø 600 mm), rechts gemonteerd Stk. 1012,00

KEHFLI000155 Steunwiel voor - zware uitvoering Ø 300 mm Stk. 407,00

KEHFLI900090 LED-breedtelichten 12/24V, gemonteerd Set 220,00

KEHFLI000190 Enkelvoudige omschakelklep Stk. 528,00

19* Alle nettoprijzen zijn in € excl. de wettelijke btw. Fouten, maten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden.

   Nadruk, ook van fragmenten is niet toegestaan. Prijzen af magazijn Lokeren.



Veegmachine KEH-600

Hydraulische lossing Volledig verzinkt voor een lange levensduur Met sproei-inrichting (120 l tank)

Zĳbezem (Ø 600 mm) uit kunststof 

(rechtsaanbouw)
Opgeruimde hydraulische slangenOptie: Wiel voor zware last met 

superelastische massieve rubberbanden 

(Ø 300 mm), breedte: 105 mm, 

kogelgelagerd, slĳtvast loopvlak, rol van 

gelast staal voor zware last

20

Apparatenprogramma

* Alle nettoprijzen zijn in € excl. de wettelijke btw. Fouten, maten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden.

                                                                        Nadruk, ook van fragmenten is niet toegestaan. Prijzen af magazijn Lokeren.



Veegmachine Profi
De veegmachine Profi is met de extra grote opvangbak en de 

400 liter sproei-inrichting een veegmachine voor bĳzonder 

zware en veeleisende taken. Met de heavy duty wielen en de 

zeer robuuste machinebehuizing is deze geschikt voor alle 

uitdagingen.

 » Uitvoering geheel verzinkt - langdurige corrosiebescherming

 » Ideaal geschikt voor bĳzonder zware toepassingen

 » Sterke geïntegreerde aandrĳfmotor drĳft de veegwals direct aan en 

zorgt ervoor dat het mogelĳk is om alles nog beter schoon te vegen 

vlak langs stoepranden of de wanden van inrĳsilo's.  

Door de geïntegreerde constructie is een beschadiging van de 

hydromotor uitgesloten

 » Veger (Ø 600 mm), als afzonderlĳk segment van bestendige 

kunststofborstels voor een schoon veegresultaat

 » Traploos verstelbare veger voor nog betere veegresultaten

 » Standaard geleverd met vrĳe veegmodus: vegen met geopende 

vuilopvangbak

 » Standaard met 3 heavy duty wielen (elk Ø 300 mm) uitgerust, de 

heavy duty wielen zelf zĳn voor extreme omstandigheden geschikt. 

Het voorste steunwiel is aan de vuilopvangbak aangebracht 

 » Aandrĳving via 1 dubbelwerkend stuurventiel

 » Optie: Sproei-inrichting met 400 l tank

Extra robuuste machinebehuizing

Artikelnr. Beschrĳving Werkbreedte ME € netto

KEHPRF185000 Veegmachine Profi 1850 mm Stk. 3850,00

Toebehoren tegen meerprĳs

KEHPRF185811 Vuilopvangbak met hydraulische losmodus, volume 410 l Stk. 1430,00

KEHFLI900560 Spatscherm, aanbevolen voor veegmachines zonder vuilopvangbak Stk. 187,00

KEHPRF185806 Sproei-inrichting met 400 l tank Stk. 2035,00

KEHFLI810185 Veegborstel, gemengde samenstelling uit kunststof en staal Stk. 407,00

KEHFLI825185 Veegborstel versterkt voor grof vuil (borsteldikte kunststof/staal: 3,2/0,7 mm), ook geschikt voor veehouderĳ Stk. 253,00

KEHPRF185824 Krabsysteem hydraulisch (niet combineerbaar met frontsteunwiel) Stk. 1199,00

KEHPRF230000 Veegmachine Profi 2300 mm Stk. 4180,00

Toebehoren tegen meerprĳs

KEHPRF230811 Vuilopvangbak met hydraulische losmodus, volume 510 l Stk. 1540,00

KEHFLI900562 Spatscherm, aanbevolen voor veegmachines zonder vuilopvangbak Stk. 203,50

KEHPRF230806 Sproei-inrichting met 400 l tank Stk. 2090,00

KEHFLI810230 Veegborstel, gemengde samenstelling uit kunststof en staal Stk. 440,00

KEHFLI825230 Veegborstel versterkt voor grof vuil (borsteldikte kunststof/staal: 3,2/0,7 mm), ook geschikt voor veehouderĳ Stk. 275,00

KEHPRF230824 Krabsysteem hydraulisch (niet combineerbaar met frontsteunwiel) Stk. 1419,00

KEHPRF280000 Veegmachine Profi 2800 mm Stk. 4620,00

Toebehoren tegen meerprĳs

KEHPRF280811 Vuilopvangbak met hydraulische losmodus, volume 620 l Stk. 1760,00

KEHFLI900564 Spatscherm, aanbevolen voor veegmachines zonder vuilopvangbak Stk. 220,00

KEHPRF280806 Sproei-inrichting met 400 l tank Stk. 2145,00

KEHFLI810280 Veegborstel, gemengde samenstelling uit kunststof en staal Stk. 462,00

KEHFLI825280 Veegborstel versterkt voor grof vuil (borsteldikte kunststof/staal: 3,2/0,7 mm), ook geschikt voor veehouderĳ Stk. 297,00

KEHPRF280824 Krabsysteem hydraulisch (niet combineerbaar met frontsteunwiel) Stk. 1529,00

Artikelnr. Beschrĳving ME € netto

KEHPRF000010 Driepuntsbok voor achter- en frontaanbouw met opname driepuntsbok, mechanisch zwenkbaar Stk. 319,00

KEHPRF000015 Vorkstapelaarcomponent met pendelstabilisator, mechanisch zwenkbaar Stk. 627,00

KEHPRF000020 Aanbouwelement Euronorm met pendelstabilisator, mechanisch zwenkbaar Stk. 858,00

KEHPRF000025 Wielladeropname met pendelstabilisator, mechanisch zwenkbaar Stk. 979,00

KEHPRF000030 Zwenkbok hydraulisch Stk. 550,00

KEHPRF000055 Zĳveger (Ø 600 mm) samengesteld uit kunststof en staal, rechts gemonteerd Stk. 869,00

KEHPRF000050 Zĳveger (Ø 600 mm) samengesteld uit kunststof en staal, links gemonteerd Stk. 869,00

KEHPRF000065 Zĳveger (Ø 600 mm) samengesteld uit kunststof en staal, rechts gemonteerd Stk. 913,00

KEHPRF000060 Zĳveger (Ø 600 mm) samengesteld uit kunststof en staal, links gemonteerd Stk. 913,00

KEHPRF000075 Onkruidzĳveger (Ø 600 mm), rechts gemonteerd Stk. 1012,00

KEHPRF000070 Onkruidzĳveger (Ø 600 mm), links gemonteerd Stk. 1012,00

KEHFLI900090 LED-breedtelichten 12/24V, gemonteerd Set 220,00

KEHFLI000190 Enkelvoudige omschakelklep Stk. 528,00

Algemene toebehoren tegen meerprĳs

21* Alle nettoprijzen zijn in € excl. de wettelijke btw. Fouten, maten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden.

   Nadruk, ook van fragmenten is niet toegestaan. Prijzen af magazijn Lokeren.
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Apparatenprogramma

* Alle nettoprijzen zijn in € excl. de wettelijke btw. Fouten, maten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden.

                                                                        Nadruk, ook van fragmenten is niet toegestaan. Prijzen af magazijn Lokeren.

Veegmachine PowerPro

Voor Euronorm , mini-, wiel-, of telescooplader, inclusief bak voor zwaar materiaal

Art.nr. Beschrĳving ME € netto

KEHPRO000025 Zĳveger (Ø 600 mm) uit kunststof, links gemonteerd Stk. 946,00

KEHPRO000020 Zĳveger (Ø 600 mm) uit kunststof, rechts gemonteerd Stk. 946,00

KEHPRO000050 Zĳveger (Ø 600 mm) samengesteld uit kunststof en staal, links gemonteerd Stk. 979,00

KEHPRO000045 Zĳveger (Ø 600 mm) samengesteld uit kunststof en staal, rechts gemonteerd Stk. 979,00

KEHPRO000060 Onkruidzĳveger (Ø 600 mm), links gemonteerd Stk. 1078,00

KEHPRO000055 Onkruidzĳveger (Ø 600 mm), rechts gemonteerd Stk. 1078,00

KEHPRO000035 Meerprĳs hydr. hefinrichting - 2 dubbelwerkende aansluitingen nodig Stk. 539,00

Algemene toebehoren tegen meerprĳs
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Eenvoudig te legen

Grote hoeveelheden kunnen 

worden opgenomen

Ook bĳ sterkste en vastgereden 

verontreiniging maar één 

veegprocedure nodig

Video bekĳken



23* Alle nettoprijzen zijn in € excl. de wettelijke btw. Fouten, maten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden.

   Nadruk, ook van fragmenten is niet toegestaan. Prijzen af magazijn Lokeren.

Art.nr. Beschrĳving Werkbreedte Opname ME € netto

KEHPRO120010 Veegmachine PowerPro, met veegborstels van kunststof 1200 mm Euronorm Stk. 2530,00

KEHHRT120010 Veegmachine PowerPro, met veegborstels van kunststof 1200 mm Minilader, wiellader, telescooplader Stk. 3080,00

KEHPRO900012 Veegmachine met veegborstels van kunststof Stk. 2068,00

Toebehoren tegen meerprĳs

KEHPRO000030 Gesloten behuizing Stk. 1100,00

KEHPRO000040 Sproei-inrichting met 120 l tank Stk. 1650,00

KEHPRO000010 Dikkere veegborstel voor extreme toepassing Stk. 165,00

KEHPRO001250 Veegborstel, gemengde samenstelling uit kunststof en staal Stk. 330,00

KEHPRO150010 Veegmachine PowerPro, met veegborstels van kunststof 1500 mm Euronorm Stk. 2640,00

KEHHRT150010 Veegmachine PowerPro, met veegborstels van kunststof 1500 mm Minilader, wiellader, telescooplader Stk. 3190,00

KEHPRO900115 Veegmachine met veegborstels van kunststof Stk. 2112,00

Toebehoren tegen meerprĳs

KEHPRO001530 Gesloten behuizing Stk. 1122,00

KEHPRO001540 Sproei-inrichting met 120 l tank Stk. 1672,00

KEHPRO001510 Dikkere veegborstel voor extreme toepassing Stk. 203,50

KEHPRO001550 Veegborstel, gemengde samenstelling uit kunststof en staal Stk. 352,00

KEHPRO180010 Veegmachine PowerPro, met veegborstels van kunststof 1800 mm Euronorm Stk. 2750,00

KEHHRT180010 Veegmachine PowerPro, met veegborstels van kunststof 1800 mm Minilader, wiellader, telescooplader Stk. 3300,00

KEHPRO900118 Veegmachine met veegborstels van kunststof Stk. 2167,00

Toebehoren tegen meerprĳs

KEHPRO001830 Gesloten behuizing Stk. 1144,00

KEHPRO001840 Sproei-inrichting met 120 l tank Stk. 1705,00

KEHPRO001810 Dikkere veegborstel voor extreme toepassing Stk. 242,00

KEHPRO001850 Veegborstel, gemengde samenstelling uit kunststof en staal Stk. 385,00

KEHPRO200010 Veegmachine PowerPro, met veegborstels van kunststof 2000 mm Euronorm Stk. 2860,00

KEHHRT200010 Veegmachine PowerPro, met veegborstels van kunststof 2000 mm Minilader, wiellader, telescooplader Stk. 3410,00

KEHPRO900120 Veegmachine met veegborstels van kunststof Stk. 2189,00

Toebehoren tegen meerprĳs

KEHPRO002030 Gesloten behuizing Stk. 1155,00

KEHPRO002040 Sproei-inrichting met 120 l tank Stk. 1738,00

KEHPRO002010 Dikkere veegborstel voor extreme toepassing Stk. 253,00

KEHPRO002050 Veegborstel, gemengde samenstelling uit kunststof en staal Stk. 396,00

KEHPRO220010 Veegmachine PowerPro, met veegborstels van kunststof 2200 mm Euronorm Stk. 2970,00

KEHHRT220010 Veegmachine PowerPro, met veegborstels van kunststof 2200 mm Minilader, wiellader, telescooplader Stk. 3520,00

KEHPRO900122 Veegmachine met veegborstels van kunststof Stk. 2233,00

Toebehoren tegen meerprĳs

KEHPRO002230 Gesloten behuizing Stk. 1166,00

KEHPRO002240 Sproei-inrichting met 120 l tank Stk. 1760,00

KEHPRO002210 Dikkere veegborstel voor extreme toepassing Stk. 264,00

KEHPRO002250 Veegborstel, gemengde samenstelling uit kunststof en staal Stk. 407,00

KEHPRO240010 Veegmachine PowerPro, met veegborstels van kunststof 2400 mm Euronorm Stk. 3025,00

KEHHRT240010 Veegmachine PowerPro, met veegborstels van kunststof 2400 mm Minilader, wiellader, telescooplader Stk. 3575,00

KEHPRO900124 Veegmachine met veegborstels van kunststof Stk. 2255,00

Toebehoren tegen meerprĳs

KEHPRO002430 Gesloten behuizing Stk. 1188,00

KEHPRO002440 Sproei-inrichting met 120 l tank Stk. 1782,00

KEHPRO002410 Dikkere veegborstel voor extreme toepassing Stk. 275,00

KEHPRO002450 Veegborstel, gemengde samenstelling uit kunststof en staal Stk. 418,00

KEHPRO260010 Veegmachine PowerPro, met veegborstels van kunststof 2600 mm Euronorm Stk. 3080,00

KEHHRT260010 Veegmachine PowerPro, met veegborstels van kunststof 2600 mm Minilader, wiellader, telescooplader Stk. 3630,00

KEHPRO900126 Veegmachine met veegborstels van kunststof Stk. 2288,00

Toebehoren tegen meerprĳs

KEHPRO002630 Gesloten behuizing Stk. 1199,00

KEHPRO002640 Sproei-inrichting met 120 l tank Stk. 1793,00

KEHPRO002610 Dikkere veegborstel voor extreme toepassing Stk. 286,00

KEHPRO002650 Veegborstel, gemengde samenstelling uit kunststof en staal Stk. 429,00

KEHPRO280010 Veegmachine PowerPro, met veegborstels van kunststof 2800 mm Euronorm Stk. 3575,00

KEHHRT280010 Veegmachine PowerPro, met veegborstels van kunststof 2800 mm Minilader, wiellader, telescooplader Stk. 4125,00

KEHPRO900128 Veegmachine met veegborstels van kunststof Stk. 2420,00

Toebehoren tegen meerprĳs

KEHPRO002830 Gesloten behuizing Stk. 1210,00

KEHPRO002840 Sproei-inrichting met 120 l tank Stk. 1815,00

KEHPRO002810 Dikkere veegborstel voor extreme toepassing Stk. 297,00

KEHPRO002850 Veegborstel, gemengde samenstelling uit kunststof en staal Stk. 462,00
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Apparatenprogramma

* Alle nettoprijzen zijn in € excl. de wettelijke btw. Fouten, maten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden.

                                                                        Nadruk, ook van fragmenten is niet toegestaan. Prijzen af magazijn Lokeren.

Vlakke kuilverdeler Standard
 » Met driepuntsbokopname

 » Uitvoering geheel verzinkt - langdurige corrosiebescherming

 » Extra zware hoekoverbrenging

 » Verdeling aan één zĳde

 » Schoteldiameter: 1400 mm

 » Strooibreedte: tot ca. 3500 mm

Art.nr. Beschrĳving ME € netto

FSVFLI140000 Vlakke kuilverdeler achteraanbouw Stk. 2640,00

Toebehoren tegen meerprĳs

FSVFLI140020 Meerprĳs omkeeroverbrenging 1:2 voor frontaanbouw Stk. 814,00

FSVFLI140802 Zĳdoeken opklapbaar Set 495,00

GELLAM100018 Aftakas met slipkoppeling, 1900 mm lang Stk. 231,00

Vlakke kuilverdeler Duo

Rechts en links hydraulisch zwenkbaar

 » Driepuntsopname cat. II

 » Hoekoverbrenging (overbrenging 3:1)

 » Eenvoudige en effectieve verdeling van kuilgras aan 

beide zĳden

 » Beide zĳden zwenkbaar

 » Schoteldiameter: 2 x 1345 mm

 » Strooibreedte: ca. 6000 mm

 » 1 dubbelwerkende aansluiting voor zwenken nodig

Artikelnr. Beschrĳving ME € netto

FSVFLI140010 Vlakke kuilverdeler Duo, achteraanbouw Stk. 4125,00

Toebehoren tegen meerprĳs

FSVFLI140020 Meerprĳs omkeeroverbrenging 1:2 voor frontaanbouw Stk. 814,00

FSVFLI140807 Zĳdoek voor vlakke kuilverdeler Duo Set 660,00

GELBIN100036 Aftakas met slipkoppeling en groothoek, 1685 mm Stk. 803,00

VVVlVlVlVVlVlVVVlVVlVVVVVVVlVlVlVlVlakakakkkkkkakakakakkkkakkakakakkakakkakkkkekekekekekekekkekkekkekekekekekeekkkkee kkkkkkkkkkkkkkkkkuiuiuiuiuiiuiuiuiuiiuiiuiuuiiiuiuuiuiuiuuuuuu llvlvllvlvlvllvlvlvlvlvlvvlvlvvlvlvvvlvlveeererereerereee deddedededeedeeeelleleleelelelellerr rrrrr rr r DuDuDuDuDuDuDDD o oo o oo aaaaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnn dedededeeedededddedededeeedeededee ffffffffffffffffffrororororororoooororoorooororoorrooontnntnnntnttnnntnntntntntnnttttnnntnntntnttntn hyhhhyhyhyhyhyyhhhhhyhhyhhyyyhyhhyhyhhyhyhyydddrdrdrdrdrrdrddrdrdrdrdrdrdrddrddrauauauauauauauuauauauauuauaauauauauaauuauaa lllililillliilililllil ekeekekekekekekekekkekeeek

VlVlakkkakkkkekekekke kkkuuiiiiiiiiuuiu lvlvvvverereeererrre dedededdededdedededeeeeeedddelllelelelllelleeleler rr DuDDuDuDDuDDD o o o aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnn ddddedededdddddddeeededdedddddeeed aaaaaaaaaaaaaaaachchchchchhhhhchchhcchhhhchccchc teteteteeteteerhrhrhrhhhhrhhhhrhrhhhrhhyyyddddyyyyyyyy rarraraaululieieekkk

Video bekĳken

56° hydraulisch zwenkbaar
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   Nadruk, ook van fragmenten is niet toegestaan. Prijzen af magazijn Lokeren.

Verdeel- en egaliseerblad Nivell

Het Fliegl egaliseer- en verdeelblad van de serie 

“PSS Nivell” is voor aanbouw aan de voor- en 

achterzĳde geschikt. Kan dankzĳ de beide apart 

hydraulisch verstelbare egaliseer- en verdeelvleugels 

tot een breedte van vĳf meter worden ingezet. 

Dankzĳ de verstelbare vleugels egaliseert de “Nivell” 

het kuilvoer uitzonderlĳk snel.

 » Voor front- en achteraanbouw

 » Uitvoering geheel verzinkt - langdurige corrosiebescherming

 » Zeer goede torsiestĳfheid

 » Ook geschikt voor het sneeuwruimen

 » Bĳzonder robuuste schraaplĳst uit slĳtvast staal 

(HB 450, 150 x 16 mm)

 » 2 dubbelwerkende aansluitingen vereist

SlĳSlSSlĳSlĳSlĳSlĳtsttsttsttsttststtsstripripiprippiprip vavavavavav n sn sn sn slĳtlĳtlĳlĳtĳtvasvasvasvasvassvast st st st st sstt taataataataaaaaatataat llll

(HB(HBHBHH(HB 45045045000450)))))

Vleugel naar achteren

met ca. 90º zwenkbaar

Hydraulisch verstelbare egaliseer- 

en verdeelvleugel

Werkbreedte tot 5 m

Art.nr. Beschrĳving Breedte Gewicht ca. ME € netto

PSSFLI100000 PSS Nivell 380 3800 mm 825 kg Stk. 5445,00

Toebehoren tegen meerprĳs

PSSFLI100050 Opbouwrooster 400 mm Stk. 979,00

PSSFLI200000 PSS Nivell 500 5000 mm 925 kg Stk. 7480,00

Toebehoren tegen meerprĳs

PSSFLI200050 Opbouwrooster 400 mm Stk. 1089,00

Technische gegevens PSS Nivell  380 PSS Nivell 500

Werkbreedte ca. 3800 mm 5000 mm

Bladhoogte zonder opbouwrooster ca. 920 mm 1090 mm

Bladhoogte met opbouwrooster ca. 1315 mm 1490 mm

Breedte middenstuk ca. 2220 mm 2600 mm

Breedte zĳstuk ca. 785 mm 1200 mm

Transportbreedte 2820 mm 2925 mm

Aanbouw Cat. II/Cat. III Cat. II/Cat. III

Hydrauliek-aansluiting 2 x dubbelwerkend 2 x dubbelwerkend

Opbouwrooster: Een verhoging (400 mm) over de hele 

werkbreedte van het egaliseerblad. De verhoging wordt 

eenvoudig aan het egaliseerblad vastgeschroefd

Waarschuwingsbord Contragewicht: ca. 210 kg

1

1

1 2 3

Algemene toebehoren tegen meerprĳs

Art.nr. Beschrĳving Gewicht ca. ME € netto

PSSFLI200500 Waarschuwingsborden om aan te brengen met handgreep en licht Set 407,00

PSSFLI200920 Ballastgewicht 210 kg Stk. 407,00

2

3

Video bekĳken

Vleugel naar voren met

ca. 40º zwenkbaar
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Apparatenprogramma

* Alle nettoprijzen zijn in € excl. de wettelijke btw. Fouten, maten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden.

                                                                        Nadruk, ook van fragmenten is niet toegestaan. Prijzen af magazijn Lokeren.

Kuilvork Profi
 » Leverbaar met Euronorm-, wiel- en telescoopladeropname

 » Uitvoering geheel verzinkt - langdurige corrosiebescherming

 » Ideaal voor professionele toepassingen, onder andere voor het 

verdelen van kuil

 » Met zwarelasttanden M28 x 1,5; lengte: 1000 mm

 » Hoogte van het kuilblad: 970 mm

Artikelnr. Breedte Tanden Gewicht ca. ME € netto

SIGRTL000000 1650 mm 5 175 kg Stk. 1551,00

SIGRTL000001 1850 mm 6 185 kg Stk. 1650,00

SIGRTL000002 2050 mm 7 200 kg Stk. 1749,00

SIGRTL000003 2200 mm 8 215 kg Stk. 1925,00

SIGRTL000004 2400 mm 9 225 kg Stk. 2123,00

Voor de aanbouw aan wiel- of telescoopladers

Artikelnr. Breedte Tanden Gewicht ca. ME € netto

SIGFLM000000 1650 mm 5 125 kg Stk. 1001,00

SIGFLM000001 1850 mm 6 135 kg Stk. 1100,00

SIGFLM000002 2050 mm 7 150 kg Stk. 1199,00

SIGFLM000003 2200 mm 8 165 kg Stk. 1375,00

SIGFLM000004 2400 mm 9 175 kg Stk. 1573,00

Voor aanbouw aan Euronorm

Video bekĳken

LeLeLeLeLeLeLeeeeeeeevveveveveveveveveveveririririrririrr ngnngngngngnggng zzzzzzzzonononoononnnononnoonndedededededededededeedeeder rr rr rrr ĳĳzĳĳzĳzĳzĳzĳzĳzĳzĳzzĳĳzĳĳĳprpppprpprrprprprprp ikikikikkikikkkkekekekekekekekk rsrsrsrsrsrs –––– aaaaaaaaapapapapapapapartrtrtrtrtr bbbbbbbeseseseesesssessestetetteteteteeeettelllllllllllllllleneneneneneeeneeennnnennnn......
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Kuilvork XXL

Hydraulisch opklapbaar, met wielladeropname

 » Uitvoering geheel verzinkt - langdurige corrosiebescherming

 » Voor extreem grote kuilvolumes

 » Versterkte prikkerbuis

 » Zwarelastprikkers Ø 55mm, elk met een lengte van 

1100 mm, M28 x 1,5

 » Bladhoogte: 1590 mm

 » 2 dubbelwerkende aansluitingen vereist

Artikelnr. Breedte Tanden Gewicht ca. ME € netto

SIGHYD000001 4200 mm 16 1020 kg Stk. 11990,00

SIGHYD000002 5000 mm 18 1170 kg Stk. 13200,00

SIGHYD000003 5500 mm 20 1300 kg Stk. 14300,00

Afschuifkuilvork Schubmax
 » Met driepunts- en Euronorm-opname

 » Uitvoering geheel verzinkt – langdurige corrosiebescherming

 » Optimale gewichtsverdeling door de aanbouw aan de 

fronthydrauliek

 » Het materiaal kan tĳdens de rit gelĳkmatig afgeschoven 

worden

 » Breedte: ca. 2900 mm

 » Hoogte: ca. 1900 mm

 » Bladhoogte: 1600 mm

 » Lengte van de onderste ronde balenprikkers: 1400 mm 

(M 28 x 1,5)

 » Lengte van de zĳdelingse ronde balenprikkers: 1100 mm 

(M 28 x 1,5)

 » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Artikelnr. Breedte Prikkerlengte Gewicht ca. ME € netto

SIGHYD000010 2900 mm 1400 mm 1480 kg Stk. 8690,00

Voor extreem grote kuilvolumes

Tot 10 kubieke meter per 

processtap

Perfect voor hoge silo's



Art.nr. Breedte
Werk-

breedte

Gewicht 

(gevuld) ca.
Gewicht ca. ME € netto

SWZFLM000020 2000 mm 1860 mm 2250 kg 1450 kg Stk. 6820,00

SWZFLM000010 2600 mm 2460 mm 2600 kg 1700 kg Stk. 7480,00

SWZFLM000000 3000 mm 2860 mm 2750 kg 1900 kg Stk. 8030,00
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Apparatenprogramma

* Alle nettoprijzen zijn in € excl. de wettelijke btw. Fouten, maten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden.

                                                                        Nadruk, ook van fragmenten is niet toegestaan. Prijzen af magazijn Lokeren.

Silowals

Voor de optimale kuilverdichting

 » Driepuntsopname cat. II

 » Grondige diepteverdichting door hoge walsribbels

 » Voor gras- en maïskuilvoer

 » Het gewicht kan eenvoudig aan de grootte van de 

tractor worden aangepast: wals en frame kunnen 

met water gevuld worden

 » Zĳwielen zodat de wals veilig langs de kuilrand kan 

worden geleid

 » Walsdiameter: 615 mm

 » Ringdiameter: 900 mm

Siloafdeksysteem voor inrijsilo’s
 » Opening voor palletvork incl. veiligheidsketting

 » Uitvoering geheel verzinkt - langdurige corrosiebescherming

 » Ideale hulp voor siloafdekking

 » Ondertrekfolie en silodekzĳl op een frame

 » Folie niet bĳ leveringsomvang inbegrepen

Optimale verdichting!

Algemene toebehoren tegen meerprĳs

AfAfAfAfAfAAfAffb.bbb.bbbb. mmmmmmetetteetetetetetett sssete  waarschhhuwingsborden, opptititttit onono eeeeell vovovoooorororoorrorroroo  

mamamamaaamamaaaccchchchchchc inese  met overbreedte

Art.nr. Beschrĳving Breedte Gewicht ca. ME € netto

SASFLM100000 Silo-afdeksysteem voor inrĳsilo's 2770 mm 195 kg Stk. 1034,00

SASFLM100010 Silo-afdeksysteem voor inrĳsilo's 3100 mm 215 kg Stk. 1133,00

Frontgewicht van staal

 » Driepuntsopname cat. II

 » Zeer compacte en robuuste constructie

 » Bĳ 400 en 700 kg geen topstang nodig daardoor 

snelle opname

11616600000 kkkg g g vavavaariiririanannantttt 70000 kg variant

Art.nr. Beschrĳving Gewicht ca. ME € netto

SZBXXX200060 Frontgewicht van staal 400 kg Stk. 880,00

SZBXXX200065 Frontgewicht van staal 700 kg Stk. 1540,00

SZBXXX200070 Frontgewicht van staal 1600 kg Stk. 3520,00

Video bekĳken

Artikelnr. Beschrĳving ME € netto

PSSFLI200500 Waarschuwingsborden om aan te brengen met handgreep 

en licht

Set 407,00
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   Nadruk, ook van fragmenten is niet toegestaan. Prijzen af magazijn Lokeren.

Frontgewicht uit gietstaal

Compact gewicht met centraal zwaartepunt

 » Driepuntsopname cat. II

 » De gewichten zĳn vervaardigd uit gietstaal

 » Alle gewichten zĳn gezandstraald en voorzien van grondlak en 2k-lak

 » Inclusief rangeerkoppeling

Art.nr. Gewicht ca. Breedte Hoogte Diepte ME € netto

SZBXXX200025 500 kg 760 mm 500 mm 500 mm Stk. 1100,00

SZBXXX200030 800 kg 760 mm 530 mm 560 mm Stk. 1760,00

SZBXXX200035 1000 kg 760 mm 580 mm 560 mm Stk. 2200,00

SZBXXX200040 1200 kg 760 mm 670 mm 560 mm Stk. 2640,00

SZBXXX200045 1500 kg 1360 mm 690 mm 560 mm Stk. 3300,00

Frontbeschermplaat

Passend voor onze frontgewichten uit gewapend beton.

 » Driepuntsophanging

 » Uitvoering geheel verzinkt - langdurige corrosiebescherming

 » Met rangeerkoppeling

 » Breedtelichten en reflecterende waarschuwingsfolie voor de beste 

zichtbaarheid bĳ nacht

 » In de breedte instelbaar van 2300 - 2700 mm in stappen van 50 mm - 

daardoor geschikt voor elke tractor

Frontgewicht van gewapend beton

Mooie en compacte gewichten met centraal zwaartepunt

 » Driepuntsopname cat. II

 » De gewichten zĳn voor snel af- en aankoppelen van het voertuig van een rangeerkoppeling voorzien

 » De gewichten worden uit hoogwaardig gewapend beton in visueel aantrekkelĳk design gegoten

Art.nr. Gewicht ca. Breedte Hoogte Diepte ME € netto

SZBXXX200000 400 kg 770 mm 580 mm 480 mm Stk. 660,00

SZBXXX200005 600 kg 780 mm 680 mm 600 mm Stk. 715,00

SZBXXX200010 800 kg 780 mm 850 mm 600 mm Stk. 759,00

SZBXXX200015 1000 kg 780 mm 850 mm 600 mm Stk. 968,00

SZBXXX200020 1500 kg 1100 mm 800 mm 870 mm Stk. 1303,50

Betere waarneming in het 

wegverkeer bĳ dag en nacht

Optimale bescherming vóór, 

voor alle verkeersdeelnemers

Achtergewichten voor trekstangen van gewapend beton
 » Snel aan- en loskoppelen van het gewicht via trekstangen aan de onderste hefstangen – 

zonder uit de tractor te hoeven stappen

 » De gunstige afmetingen van het gewicht waarborgen een grote bodemvrĳheid en een 

ongehinderde aankoppeling van het voertuig

 » Inclusief rangeerkoppeling

Art.nr. Gewicht ca. Breedte Hoogte Diepte ME € netto

SZBXXX200050 1500 kg 1340 mm 680 mm 570 mm Stk. 1199,00

Artikelnr. Uitvoering Hoogte Diepte Gewicht ca. ME € netto

FPTXXX000000 Passend voor gewicht 400 - 1000 kg 770 mm 505 mm 70 kg Stk. 649,00

FPTXXX000005 Passend voor gewicht 1500 kg 770 mm 505 mm 70 kg Stk. 759,00
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* Alle nettoprijzen zijn in € excl. de wettelijke btw. Fouten, maten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden.

                                                                        Nadruk, ook van fragmenten is niet toegestaan. Prijzen af magazijn Lokeren.

Profiwals

Uw economisch voordeel

 » Achter- en frontaanbouw mogelĳk

 » Snelle aanbouw dankzĳ snelkoppelings-driepuntsopname 

(standaard)

 » Zorgvuldige verkleining door de spitse tanden (de kluiten 

worden direct kapotgestoken, daardoor ontstaat een 

wezenlĳk beter verkleiningseffect dan de traditionele, 

alleen maar in elkaar drukkende apparaten)

 » Perfecte bodemaanpassing

 » Zelfreinigend door in elkaar lopende ringen

 » Stuurbok zorg voor goed rĳden door bochten

 » Wezenlĳk verbeterd rĳcomfort voor de landbouwer, 

dankzĳ de vlak gemaakte akker en de geringere slĳtage 

zowel aan de tractor als aan de volgende apparaten

 » Een geringere werkdiepte van de draaieg volstaat – 

geringer krachtverbruik

 » Genoeg eigen gewicht - de wals wordt in de zweefstand 

gezet (geen druk op de wals vereist)

 » Twee rĳen, schĳfdiameter: 570 mm

Art.nr. Beschrĳving Gewicht ca. ME € netto

PWXFLA526000 2600 mm werkbreedte, gewicht zonder eg 1040 kg Stk. 4730,00

Toebehoren tegen meerprĳs

WALPRO526801 Fronteg 2600 mm, gewicht: ca. 165 kg Stk. 1210,00

WALPRO526802 Messeneg 2600 mm, gewicht: ca. 200 kg Stk. 1980,00

WALPRO626001 Schĳfeg 2600 mm, gewicht: ca. 160 kg Stk. 1650,00

PWXFLA530000 3000 mm werkbreedte, gewicht zonder eg 1100 kg Stk. 5280,00

Toebehoren tegen meerprĳs

WALPRO530801 Fronteg 3000 mm, gewicht: ca. 195 kg Stk. 1320,00

WALPRO530803 Messeneg 3000 mm, gewicht: ca. 230 kg Stk. 2090,00

WALPRO630001 Schĳfeg 3000 mm, gewicht: ca. 180 kg Stk. 1760,00

EgEgEggEgEgEgEgEgEgEggggMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeeeeeMeMeesssssssssssssssssssssssssssssssssssssenenenenenennnenenenenneenee egegeeggggeggegegggegFrFrFrrFrFFronononononoo t-t-t-t-t-t-t--t-t egegegeeggg

Artikelnr. Beschrĳving ME € netto

PSSFLI200500 Waarschuwingsborden om aan te brengen met handgreep en licht Set 407,00

Algemene toebehoren tegen meerprĳs
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Frontpacker Ringwals

 » Houder voor driepuntsbok

 » Ook voor zware en natte grond

 » Geen inzinken en verstoppen

 » Geen damvorming

 » Optimale achterversteviging onder het graan

 » Stuurbok zorgt voor netjes rĳden door bochten

 » Hoogteverstelling voor messeneg/front-eg

 » Stalen ring Ø: 650 en 560 mm

Art.nr. Beschrĳving Gewicht ca. ME € netto

FPWFLA526000 Frontpacker “Ringwals” 2600 mm 580 kg Stk. 2915,00

Toebehoren tegen meerprĳs

WALPRO526801 Fronteg 2600 mm, gewicht: ca. 165 kg Stk. 1210,00

WALPRO526802 Messeneg 2600 mm, gewicht: ca. 200 kg Stk. 1980,00

WALPRO626001 Schĳfeg 2600 mm, gewicht: ca. 160 kg Stk. 1650,00

FPWFLA530000 Frontpacker “Ringwals” 3000 mm 625 kg Stk. 3245,00

Toebehoren tegen meerprĳs

WALPRO530801 Fronteg 3000 mm, gewicht: ca. 195 kg Stk. 1320,00

WALPRO530803 Messeneg 3000 mm, gewicht: ca. 230 kg Stk. 2090,00

WALPRO630001 Schĳfeg 3000 mm, gewicht: ca. 150 kg Stk. 1760,00

Hydraulisch aanbouwdeel Multi

Het hydraulisch aanbouwdeel “Multi” combineert aanwezige 

grondbewerkingsapparaten, zoals draaieggen, tandenrotors 

en cultivatoren met drill- en zaaimachines, ongeacht de 

aanbouwcategorie.

Voor bodembewerkings- en egcombinaties

 » Het frame is vervaardigd uit hoogwaardig staal en daarom enorm 

torsiebestendig. Bĳ rĳden op hellingen of op zware, weerbarstige 

grond blĳven de eg-combinaties altĳd perfect in het spoor.

 » De horizontale en verticale trapeziumdelen (in afbeelding A en B 

aangeduid) laten zich individueel aan het bovenste en onderste 

draaipunt verstellen. Zĳ zĳn gelagerd in DU-bussen en zelfsmerend. 

 » De automatische vergrendeling van de onderste hefstangen maakt 

het aankoppelen van apparaten eenvoudiger. 

 » Dankzĳ de bĳzondere symmetrie en de enkelvoudig werkende zware 

hydraulische cilinder kunnen egmachines probleemloos opgetild 

en in de richting van de achteras van de tractor worden gezwenkt. 

Het zwaartepunt van de aanbouwcombinatie verplaatst zich 

daarbĳ naar voren. De vooras van de tractor blĳft belast zodat deze 

bestuurbaar blĳft.

 » Het hydraulische aanbouwdeel wordt geleverd met hydraulische 

koppelingen en twee meter lange hydraulische slangen.

 » Een kortere trekstang boven is bĳ de leveringsomvang inbegrepen.

Art.nr. Beschrĳving Gewicht ca. ME € netto

HATFLM000000 Hydraulische aanbouwdeel – universele uitbreidingsset 160 kg Stk. 1056,00

Toebehoren tegen meerprĳs

HATFLM000800 Bevestigingsdeel speciaal passend voor KUHN Set 60,50

B

A

Ideaal voor hellingen – torsiebestendig

Optimaal zwaartepunt bĳ rĳden op de 

openbare weg

Apart verstelbaar

Video bekĳken

Artikelnr. Beschrĳving ME € netto

PSSFLI200500 Waarschuwingsborden om aan te brengen met handgreep en licht Set 407,00

Algemene toebehoren tegen meerprĳs
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“Mammut Duplex”

2 hydraulisch zwenkbare vleugels

Deze laten zich apart besturen zodat individuele 

hoek-, ploeg-, of V-standen geselecteerd kunnen 

worden. 

Werkbreedte met beide cilinders (uitgeschoven)

Mammut-type 2300 mm 2700 mm 3000 mm 3300 mm

Werkbreedte A ca. 2080 mm 2440 mm 2710 mm 2900 mm

EGALISATIE- EN SNEEUWRUIMBLADEN
Sneeuwruimen is een belangrijke klus voor landbouwtractoren tijdens het winterseizoen. Het Fliegl Agro-Center levert daarvoor sneeuwploegen 

voor midden-bevestiging in vier breedtes: 2,3 meter, 2,7 meter, 3,0 meter en 3,3 meter - standaard steeds met driepuntsopname geleverd.  

Het sneeuwblad “Mammut” werkt zacht, dankzij zijn extra robuuste polyurethaan slijtstrip. 

Werkbreedte met beide cilinders (ingetrokken)

Mammut-type 2300 mm 2700 mm 3000 mm 3300 mm

Werkbreedte A ca. 2100 mm 2460 mm 2730 mm 2825 mm

A

Egaliseer- en sneeuwruimblad Mammut Duplex
 

Met geïntegreerd omschakelventiel voor de afzonderlĳke aansturing van de cilinders. 

Werkstanden: +26° / -21° op ieder schaardeel

Polyurethaan overtuigt dankzĳ een zeer lage slĳtagewaarde, minder dan bĳ andere kunststoffen. Bovendien heeft dit materiaal een extreem hoge 

flexibiliteit en dus veerkracht. PU is weersbestendig, scheurvast, goed bestand tegen vreemde stoffen en het veroudert niet.

MaMaMMaMaaaMaaaMaaaammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmututututututtututuut DDDDDuplelex verzinkt – 

bbladdhohoogogtet : ca. 820/980 mmmm

Onderschroefmes optie 

200 x 20 mm

Polyurethaan slĳtstrip 

200 x 40 mm

Video bekĳken

Voor aanbouw op driepuntsopname

Reservestrips van polyurethaan 200 x 40 mm

Uitstekende roestbescherming!

Verzinkt en bovendien gelakt  

(oranje RAL 2011)

Art.nr. Werkbreedte Oppervlakken Gewicht ca. ME € netto

PSSFLI300005 2300 mm Verzinkt 450 kg Stk. 3850,00

Toebehoren tegen meerprĳs

PSSFLI270300 Slĳtstrip – slĳtvast staal HB 450 Stk. 616,00

PSSFLI300090 2300 mm Verzinkt, gelakt 450 kg Stk. 4290,00

Toebehoren tegen meerprĳs

PSSFLI270300 Slĳtstrip – slĳtvast staal HB 450 Stk. 616,00

PSSFLI300000 2700 mm Verzinkt 530 kg Stk. 4125,00

Toebehoren tegen meerprĳs

PSSFLI270302 Slĳtstrip – slĳtvast staal HB 450 Stk. 649,00

PSSFLI300095 2700 mm Verzinkt, gelakt 530 kg Stk. 4565,00

Toebehoren tegen meerprĳs

PSSFLI270302 Slĳtstrip – slĳtvast staal HB 450 Stk. 649,00

PSSFLI300010 3000 mm Verzinkt 600 kg Stk. 4290,00

Toebehoren tegen meerprĳs

PSSFLI270304 Slĳtstrip – slĳtvast staal HB 450 Stk. 682,00

PSSFLI300100 3000 mm Verzinkt, gelakt 600 kg Stk. 4730,00

Toebehoren tegen meerprĳs

PSSFLI270304 Slĳtstrip – slĳtvast staal HB 450 Stk. 682,00

PSSFLI300115 3300 mm Verzinkt 650 kg Stk. 4730,00

Toebehoren tegen meerprĳs

PSSFLI270308 Slĳtstrip – slĳtvast staal HB 450 Stk. 726,00

PSSFLI300120 3300 mm Verzinkt, gelakt 650 kg Stk. 5170,00

Toebehoren tegen meerprĳs

PSSFLI270308 Slĳtstrip – slĳtvast staal HB 450 Stk. 726,00

Artikelnr. Beschrĳving Lengte ME € netto

PSSFLI900140 Slĳtstrip – polyurethaan 1150 mm Stk. 231,00

PSSFLI900130 Slĳtstrip – polyurethaan 1500 mm Stk. 297,00

PSSFLI900135 Slĳtstrip – polyurethaan 1350 mm Stk. 264,00

PSSFLI900147 Slĳtstrip – polyurethaan 1650 mm Stk. 330,00
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 Overlastbeveiliging door verende kleppen

Neerzetsteun

 Hydraulische schaarsturing

 Randverlichting

 Elektrische installatie 12V met bedieningspaneel

 Standaard vervaardigde driepuntsopname

 Toegestane frontbelasting tot 6 t

 Zĳdelingse bodemaanpassing: +/- 5°

 Met 2 dubbelwerkende cilinders

 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

 Standaard met polyurethaan strips (200 x 40 mm)

Enorm robuuste slĳtstrip uit 

polyurethaan (200 x 40 mm)

Innovatieve driepuntsbok met niveau-

compensatie en Neerzetsteun - com-

penseert de oneffenheden van de bodem

Overlastbeveiliging door verende 

kleppen zorgen dat u kunt rĳden 

zonder beschadigingen

Randgeleiders

Voor de aanbouw aan wiel- of telescoopladers

Algemene toebehoren tegen meerprĳs

Heavy duty wiel or Wiel voor 

zware last met superelastische

massieve rubberbanden 

(Ø: 306 mm), breedte: 105 mm

Waarschuwingsbord Waarschuwingsvlag wit/oranje Stuurblok: Maakt een gelĳktĳdig 

bedienen van de beide vleugels, 

links- en rechtszwenkend 

mogelĳk

Artikelnr. Werkbreedte Oppervlakken Gewicht ca. ME € netto

PSSRTL300005 2300 mm Verzinkt 500 kg Stk. 4510,00

Toebehoren tegen meerprĳs

PSSFLI270300 Slĳtstrip – slĳtvast staal HB 450 Stk. 616,00

PSSRTL300090 2300 mm Verzinkt, gelakt 500 kg Stk. 4950,00

Toebehoren tegen meerprĳs

PSSFLI270300 Slĳtstrip – slĳtvast staal HB 450 Stk. 616,00

PSSRTL300000 2700 mm Verzinkt 580 kg Stk. 4895,00

Toebehoren tegen meerprĳs

PSSFLI270302 Slĳtstrip – slĳtvast staal HB 450 Stk. 649,00

PSSRTL300095 2700 mm Verzinkt, gelakt 580 kg Stk. 5225,00

Toebehoren tegen meerprĳs

PSSFLI270302 Slĳtstrip – slĳtvast staal HB 450 Stk. 649,00

PSSRTL300010 3000 mm Verzinkt 650 kg Stk. 4950,00

Toebehoren tegen meerprĳs

PSSFLI270304 Slĳtstrip – slĳtvast staal HB 450 Stk. 682,00

PSSRTL300100 3000 mm Verzinkt, gelakt 650 kg Stk. 5390,00

Toebehoren tegen meerprĳs

PSSFLI270304 Slĳtstrip – slĳtvast staal HB 450 Stk. 682,00

PSSRTL300115 3300 mm Verzinkt 700 kg Stk. 5390,00

Toebehoren tegen meerprĳs

PSSFLI270308 Slĳtstrip – slĳtvast staal HB 450 Stk. 726,00

PSSRTL300120 3300 mm Verzinkt, gelakt 700 kg Stk. 5830,00

Toebehoren tegen meerprĳs

PSSFLI270308 Slĳtstrip – slĳtvast staal HB 450 Stk. 726,00

Artikelnr. Beschrĳving ME € netto

PSSFLI250801 Steunwielset (Ø 306 mm - blokprofiel) Set 803,00

PSSFLI200500 Waarschuwingsborden om aan te brengen met handgreep en licht Set 407,00

PSSFLI270320 Waarschuwingsvlag wit/oranje - polyester 500 x 500 mm, met houten steel 800 mm, incl. ophangbeugel, 2 st. Set 132,00

PSSFLI200505 Stuurblok voor gelĳktĳdig zwenken van de beide vleugels, incl. bedieningspaneel Stk. 924,00



Egaliseer- en sneeuwruimblad 

Mammut Mono

 

Een hydraulisch zwenkbare vleugel, optimaal voor 

perfect geruimde straten.

Mammut Mono verzinkt, bladhoogte: ca. 955 mm

B

Werkbreedte bĳ een cilinder (uitgeschoven)

Mammut-type 2700 mm 3000 mm

Werkbreedte B ca. 2350 mm 2675 mm

Al onze egalisatie- en 

sneeuwruimbladen zĳn 

standaard van polyurethaanstrips 

(200 x 40 mm) voorzien!

Uitstekende roestbescherming!

Verzinkt en bovendien gelakt 

(oranje RAL 2011)

Artikelnr. Werkbreedte Oppervlakken Gewicht ca. ME € netto

PSSFLI300050 2700 mm Verzinkt 500 kg Stk. 3410,00

Toebehoren tegen meerprĳs

PSSFLI270310 Slĳtstrip – slĳtvast staal HB 450 Stk. 594,00

PSSFLI300080 2700 mm Verzinkt, gelakt 500 kg Stk. 3740,00

Toebehoren tegen meerprĳs

PSSFLI270310 Slĳtstrip – slĳtvast staal HB 450 Stk. 594,00

PSSFLI300055 3000 mm Verzinkt 550 kg Stk. 3520,00

Toebehoren tegen meerprĳs

PSSFLI270312 Slĳtstrip – slĳtvast staal HB 450 Stk. 627,00

PSSFLI300085 3000 mm Verzinkt, gelakt 550 kg Stk. 3960,00

Toebehoren tegen meerprĳs

PSSFLI270312 Slĳtstrip – slĳtvast staal HB 450 Stk. 627,00

Voor aanbouw op driepuntsopname

Artikelnr. Werkbreedte Oppervlakken Gewicht ca. ME € netto

PSSRTL300050 2700 mm Verzinkt 550 kg Stk. 4180,00

Toebehoren tegen meerprĳs

PSSFLI270310 Slĳtstrip – slĳtvast staal HB 450 Stk. 594,00

PSSRTL300080 2700 mm Verzinkt, gelakt 550 kg Stk. 4510,00

Toebehoren tegen meerprĳs

PSSFLI270310 Slĳtstrip – slĳtvast staal HB 450 Stk. 594,00

PSSRTL300055 3000 mm Verzinkt 600 kg Stk. 4290,00

Toebehoren tegen meerprĳs

PSSFLI270312 Slĳtstrip – slĳtvast staal HB 450 Stk. 627,00

PSSRTL300085 3000 mm Verzinkt, gelakt 600 kg Stk. 4730,00

Toebehoren tegen meerprĳs

PSSFLI270312 Slĳtstrip – slĳtvast staal HB 450 Stk. 627,00

Voor de aanbouw aan wiel- of telescoopladers
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Hoekstandk t Ploegstand V-stand

Gemeentelijke sneeuwploeg Duplex

 » Gelakte uitvoering

 » Vleugels separaat hydraulisch verstelbaar

 » 3 verschillende standen mogelĳk: hoek-, ploeg- en V-stand

 » Robuuste polyurethaan slĳtstrip (200 x 40 mm) voor geluidsarm 

sneeuwruimen

 » Zwenkhoek: ca. 18°

 » Met randverlichting en steunwielen

 » Breedte: 1600 mm

 » Inclusief omschakelventiel voor het bedienen van alle functies

 » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Gemeentelijke sneeuwschuifblad Mono

 » Gelakte uitvoering

 » Veerbelaste overlastbeveiliging

 » In hoogte verstelbare aanbouwbok

 » Robuuste polyurethaan slĳtstrip (130 x 20 mm) voor geluidsarm 

sneeuwruimen

 » Zwenkhoek: ca. 30°

 » Met randverlichting en steunwielen

 » Breedte: 1600 mm

 » 1 dubbel werkende aansluiting, dus aan beide zĳden verstelbaar

BlBlBlBlB aadadadadhohohohohoooogogogoogteteteee:::: cacacacaaca.... 5252525 0 00 0 0 mmmmmmmmmm

BlBlBlBladadaddadadadhohohohohoh ogogogogo tetetetetee::: cacacac .... 484848848484 0 0 00 00 mmmmmmmmmmm

Artikelnr. Beschrĳving Werkbreedte Gewicht ca. ME € netto

PSSFLI300060 Gemeentelĳke sneeuwploeg Mono met cat. gemeentelĳk 1600 mm 130 kg Stk. 1760,00

PSSFLI300062 Gemeentelĳke sneeuwploeg Mono met cat. 0 1600 mm 130 kg Stk. 1870,00

PSSFLI300063 Gemeentelĳke sneeuwploeg Mono met cat. I 1600 mm 130 kg Stk. 1980,00

Artikelnr. Beschrĳving Werkbreedte Gewicht ca. ME € netto

PSSFLI300070 Gemeentelĳke sneeuwploeg Duplex met cat. gemeentelĳk 1600 mm 130 kg Stk. 2145,00

PSSFLI300071 Gemeentelĳke sneeuwploeg Duplex met cat. 0 1600 mm 130 kg Stk. 2255,00

PSSFLI300072 Gemeentelĳke sneeuwploeg Duplex met cat. 1 1600 mm 130 kg Stk. 2365,00
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Ruimblad voor het werk in de stal, op 

het erf en om sneeuw te ruimen

Met Euronorm- en driepuntsopname

 » Uitvoering geheel verzinkt - langdurige corrosiebescherming

 » Overal inzetbaar dankzĳ de polyurethaanstrip - geen 

beschadigingen van de bodem, zeer slĳtvast

 » Te gebruiken voor alle werkzaamheden in stallen en op 

het erf - ook voor het sneeuwruimen

Slĳtĳtststrip van polyurethaan 130 x 20 mm

Artikelnr. Beschrĳving Werkbreedte Bladhoogte Gewicht ca. ME € netto

PSSFLI100500 Ruimblad PSS 250-72 2500 mm 720 mm 180 kg Stk. 880,00

PSSFLI100501 Ruimblad PSS 250-94 2500 mm 940 mm 200 kg Stk. 935,00

PSSFLI100502 Ruimblad PSS 300-72 3000 mm 720 mm 205 kg Stk. 1045,00

PSSFLI100504 Ruimblad PSS 300-94 3000 mm 940 mm 230 kg Stk. 1100,00

Voor aanbouw op Euronorm- en driepuntsopname

Universeel schuifblad star

 » Standaard geleverd met Euronorm- en driepuntsopname

 » Uitvoering geheel verzinkt - langdurige corrosiebescherming

 » Overal inzetbaar dankzĳ de polyurethaanstrip - geen 

beschadigingen van de bodem

 » Schoon en netjes werken dankzĳ de hoge flexibiliteit 

van de strip

 » Te gebruiken voor alle werkzaamheden in stallen en 

op het erf

 » Enorm robuuste slĳtstrip uit polyurethaan (h= 200 mm, 

d = 40 mm) – afzonderlĳk te vervangen

 » Links en rechts naar voren met 40° afgeschuind

Artikelnr. Beschrĳving Werkbreedte Gewicht ca. ME € netto

GSSFLM000000V Universeel schuifblad 2500 mm 160 kg Stk. 979,00

Toebehoren tegen meerprĳs

GSSFLM000000 Sneeuwruimopzetblad voor Universal schuifblad / bladhoogte: 600 mm Stk. 385,00

GSSFLM000010V Universeel schuifblad 3000 mm 170 kg Stk. 1089,00

Toebehoren tegen meerprĳs

GSSFLM000010 Sneeuwruimopzetblad voor Universal schuifblad / bladhoogte: 600 mm Stk. 440,00

Voor aanbouw aan Euronorm

Artikelnr. Beschrĳving Werkbreedte Gewicht ca. ME € netto

GSSHRT000000V Universeel schuifblad 2500 mm 210 kg Stk. 1419,00

Toebehoren tegen meerprĳs

GSSFLM000000 Sneeuwruimopzetblad voor Universal schuifblad / bladhoogte: 600 mm Stk. 385,00

GSSHRT000010V Universeel schuifblad 3000 mm 220 kg Stk. 1529,00

Toebehoren tegen meerprĳs

GSSFLM000010 Sneeuwruimopzetblad voor Universal schuifblad / bladhoogte: 600 mm Stk. 440,00

Voor aanbouw aan mini-, wiel- of telescooplader

Strip van polyurethaan

Dikte: 20 mm

Groot bodemaanpassingsvermogen

AfAfb.b  mett sssneeueueuwswswschchhchchchuiuiuiuiuiuifofofofopzpzpzpzzzp etetetetetetblblblblblbb adadadadadadddddadadadadaddaaaaadadadadd
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Universeel schuifblad hydraulisch

 » Standaard geleverd met Euronorm-opname

 » Uitvoering geheel verzinkt - langdurige corrosiebescherming

 » Overal inzetbaar dankzĳ de polyurethaanstrip - geen 

beschadigingen van de bodem, zeer slĳtvast

 » Grote flexibiliteit van de strip dankzĳ pendelophanging

 » Te gebruiken voor alle werkzaamheden in stallen en 

op het erf

 » Slĳtstrip uit polyurethaan (h = 200 mm, d = 40 mm)

 » Met 30° links en rechts zwenkbaar

 » Hydraulisch zwenkbaar, 1 dubbelwerkende aansluiting 

vereist

Artikelnr. Beschrĳving Breedte Gewicht ca. ME € netto

GSSFLM100000V Hydraulisch rubberen schuifblad 1500 mm 130 kg Stk. 1034,00

GSSFLM100010V Hydraulisch rubberen schuifblad 2300 mm 170 kg Stk. 1320,00

Voor aanbouw aan Euronorm

Artikelnr. Beschrĳving Breedte Gewicht ca. ME € netto

GSSHFL100000V Hydraulisch rubberen schuifblad 1500 mm 180 kg Stk. 1474,00

GSSHFL100010V Hydraulisch rubberen schuifblad 2300 mm 220 kg Stk. 1760,00

Voor aanbouw aan minilader

Artikelnr. Beschrĳving Breedte Hoogte Gewicht ca. ME € netto

PSSFLI100600 Stapelaar-ruimblad Economy 1600 mm 620 mm 170 kg Stk. 825,00

PSSFLI100605 Stapelaar-ruimblad Economy 2000 mm 620 mm 195 kg Stk. 968,00

PSSFLI100610 Stapelaar-ruimblad Economy 2300 mm 620 mm 210 kg Stk. 1078,00

Werkbreedte voor hydr. Werkbreedte voor hydraulisch rubberen schuifblad

Hydr. Werkbreedte voor hydraulisch rubberen schuifblad A 1500 mm 2300 mm

Werkbreedte B ca. 1290 mm 2090 mm

Werkbreedte voor stapelaar-ruimblad Economy

Breedte recht 1600 mm 2000 mm 2300 mm

Werkbreedte B ca. 1320 mm 1648 mm 1894 mm

Heftruck-ruimblad Economy

Compact sneeuwruimblad met vorkheftruckopname

 » Uitvoering geheel verzinkt - langdurige corrosiebescherming

 » Geschroefde polyurethaan strip 130 x 20 mm

 » Palletvorktanden met vastzetbout gefixeerd

 » Mechanische kanteling van het blad door verstelbare 

boutvergrendeling

 » 3-voudig verstelbaar

 » Heftruck-lepelgaten or Heftruckhĳsogen: 160 x 80 mm

 » Zĳdelen bĳ 2 m en 2,3 m varianten afschroefbaar
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Front- en achterlader Variant

 » Opnamebreedte voor onderste hefstangen cat. II voorzien

 » Aanbouw aan front- en achterhydrauliek mogelĳk

 » Met weinig moeite aan de tractor bevestigd

 » Flexibel apparaat voor lichte tot middelmatig zware arbeid

 » Aanbevolen bladbreedte: tot max. 2000 mm

 » Ideaal voor het transporteren of laden van stortgoed 

en het stapelen van balen

 » Parallelgeleiding

 » Met snelwisselframe dat voor alle apparaten met 

Euronorm-opname past

 » Driepunts DU-bussen gelagerd en smeerbaar

 » Inclusief hydraulische koppelingen en slangen

 » Gewicht: ca. 390 kg

 » Vereist vermogen vóór: 100 PK

 » Vereist vermogen achter: 60 pk

 » 1 dubbelwerkende en 1 enkelvoudig werkende 

aansluiting vereist

Art.nr. Beschrĳving ME € netto

FHLFLI000000 Front- en achterlader Variant Stk. 3630,00

AffAffAffAfAfbb.bb mmetet balengrgrrĳpĳpĳpĳperer PPPPrororofifififi-CCoCoCoCoCooommbmbmbmbmbmbmbiii 

(n(n(n(nnieieieiett t bĳbĳbĳbĳbĳbĳĳ lllleveeveverererininini g g g ininbegrg epen)

Draagvermogen: ca. 1500 kg

Hefhoogte: ca. 3800 mm

Artikelnr. Beschrĳving ME € netto

FHLFLI900025 Verlengde hefhoogte (900 mm) - totale stanglengte 1550 mm Stk. 572,00

FHLFLI900026 Derde stuurkring voor front- en achterlader Variant Stk. 528,00

Algemene toebehoren tegen meerprĳs

Video bekĳken
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   Nadruk, ook van fragmenten is niet toegestaan. Prijzen af magazijn Lokeren.

Balenstapelaar

Ideaal voor het transporteren van balen. Door de 

voorbouw kunnen ook laadopeningen opgevuld 

worden. Het snelwisselframe maakt aanbouw van 

alle Euronorm-apparaten mogelĳk. Standaard zit 

aan de onderzĳde een balenopname (breedte: 

2070 mm), zo kunnen 4 ronde balen tegelĳk 

worden getransporteerd. In combinatie met 

een balentransportapparaat aan de frontlader, 

kunnen zelfs tot 6 balen tegelĳk worden opgepakt.

 » Euronorm- en driepuntsopname aan de tractorzĳde

 » Met snelwisselframe aan de apparaatzĳde

 » Hefhoogte: ca. 3500 mm

 » Draagvermogen: ca. 1000 kg

 » Voorzien van 4 rondbalentanden van 1100 mm lang

 » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

AfAfAfAfAfAfAfAfAA b.b.b.b.b. mmmmmmmetetetetetettt bbbbbbbbalalaallenenenenenvovovovoovv rkrkrkrkkkkrkkrkk “““““““““““““DDuDDuDDuDuDuuDuDuuuuDuDuDuuuplplplplpplplplplpllplplpplpplp exexexeexeexexeexxexexeexexeexexe ””” (n(n(n((n(n(n(n(n(n(n(n(n( ieieieieeieeietttttt bĳbĳbĳĳbĳbbĳbĳbĳbĳbĳbĳĳĳĳĳ llllllllllevevevevvevevvvveveveveveve eeerererereereereee ininninininininninngsggsgsgsgsgsgsgsggsggggggssgsggsgsgsssggg omommmmmoo vavavavavavavavaangngngnggg 

ininninininni bebebebebebbebebbeegrgrggrggrrepepepepepepeppenenenenn)))))))

Heftruck universeel

Met de stapelaar krĳgt u tot wel 2 meter extra 

hoogte. Voor de aanbouw aan de frontlader door een 

Euronorm-opname en op front- en achterhydrauliek 

door een driepuntsopname geschikt.

 » Euronorm- en driepuntsopname aan de tractorzĳde

 » Uitvoering geheel verzinkt - langdurige corrosiebescherming

 » Alle Euronorm-apparaten kunnen worden gekoppeld 

met de snelwisselopname aan de apparaatzĳde

 » De volgende aanbouwapparaten met een maximaal 

totaalgewicht van ca. 800 kg kunnen aan de 

hefstapelaar bevestigd worden: Hoogwerkerbak, 

balenvork, balentang, e.v.m.

 » Hefhoogte: ca. 2000 mm

 » Totale hoogte uitgeschoven: max. 5120 mm

 » Totale hoogte ingeschoven: max. 3120 mm

AAfAAAfAfAffAAfAfAfAAfAfAfAfAffAfAAfAfAffbbbbbbbbbbbbbbb.b.b.b. ssssssssssssstattattattattataatataataapepepepepepeppeepepepep llallallaaaallalalaalaaarararararaarrararara mmmmmmmmmmmmmmmmmetteeeteeetetetteetetete bbbbbbbbbbbbbbbbbaaaaaalllaaalllaaalalaalaallaa eneneeneneenennnennnnnnennnenne vovovovoovvoovovoovorkrkrkkrkrkkkr eeeeeeeeeennnnnnnnnnn hyhyyyhyyyhyhyhhyhhhyydrdrdrdrddrrddrdrrrauauauauauauauauauauauauaa lilliillililiilililiscscssscscscscsccscssccscccscheheheheheehhhhehh nnnnnnnnnnnnnneeeeeeeeeeeeeeeeeerhrhrhrhhhhrhhrhrrhououooouououdddddedeeddededdeerr r (((oooo(o(o tptptptptptptiiiiieeieeieie))))))))))

AfAfAAfAfAfAfAffA b.b.bb.b.b.b.b.b ttttttttttooooooooooooooooooooooontntntntnnnnnttnnnt bbbbbbbbalalalalalalalenenenenenenenennvovovovovovoovovovovoorkrkrkrkrkrkkrk mmmmmmmmmmmmmmmmetetetettetetetetett hhhhhhh dydydydddyddyddddddrarraarararraraululululu isssississschchchchhhchhchhchchche ee e eeee e neneneneneneneneeeerrerrerereererrhohohohhohohohohoh uddduddudududududddererererereeeeeerererer aaaaaaaanananannaa ddddddddddeeee e e eee ssstststststtstsssstssttstststsstapapaaapapapappaaapapaa eleeleleleleeelaaaaaaaaaaaaaaaaaarrr r r r ––––––

TrTrTrTrTrTrTTrTrTrrrraanananannnanaananaananspspspspsppspssspspssppppppororororororrorooorro tttttt ttt vavvavavavavvavavavvavvavavavannnnnnnnnnn 333333333 rerereerrreererrrerererereerereecchchchchcchchchhchchcchcchccc thththththththttthhththththththhthoeoeoeoeeeoeoekikikikikikik gegggegegeeeg bbbbbbalalalallaallleneneneneneene mmmmmmmmmmmmmmmmmogogogogogooggggelelelelelĳkĳkkĳkĳkkĳkĳkkkĳkkĳkĳkkkkĳ

Artikelnr. Beschrĳving Gewicht ca. ME € netto

FHLFLI100200 Incl. balenprikker met 4 rondebalentanden 280 kg Stk. 2640,00

Art.nr. Beschrĳving Hefkracht ME € netto

FHLFLI100100 Stapelaar Universeel 800 kg Stk. 2299,00
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* Alle nettoprijzen zijn in € excl. de wettelijke btw. Fouten, maten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden.

                                                                        Nadruk, ook van fragmenten is niet toegestaan. Prijzen af magazijn Lokeren.

Balentang Profi-Combi

 » Leverbaar met Euronorm-, mini-, wiel- of 

telescoopladeropname

 » Door de speciale, slanke vorm van de grĳparmen is 

een beschadiging van de folie uitgesloten

 » Door de afstelling van de grĳparmen worden de balen 

bĳ het oppakken niet verschoven

 » Gunstig zwaartepunt, dicht bĳ de tractor

 » Zware hydraulische cilinder zorgt voor een goed 

houvast (geen doorglĳden van balen)

 » Voor ronde balen van ca. 900 tot 2000 mm diameter - 

optimale, gelĳkmatige druk aan beide zĳden

 » Maximaal balengewicht: 1400 kg

 » Incl. hydraulische koppelingen en slangen

 » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Artikelnr. Beschrĳving Gewicht ca. ME € netto

BZCFLM000010 Hydraulische balentang Profi-Combi 170 kg Stk. 1155,00

Voor aanbouw aan Euronorm

Artikelnr. Beschrĳving Gewicht ca. ME € netto

BZCHRT000010 Hydraulische balentang Profi-Combi 220 kg Stk. 1738,00

Voor aanbouw aan mini-, wiel- of telescooplader

Optimale, gelĳkmatige druk aan 

beide zĳden

Ook geschikt voor kleinere 

frontladers, benodigde hefkracht: 

ca. 1400 kg

Video bekĳken

bĳv. met Manitou-opname bĳv. met Mailleux-opname
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Balentang Compact

 » Leverbaar met Euronorm-, mini-, wiel- of 

telescoopladeropname

 » De speciale vorm van de grĳparmen sluit een 

beschadiging van de plastic folie volledig uit

 » Twee geïntegreerde trekveren zorgen voor een rustige 

geleiding van de balen

 » Geschikt voor het stapelen en transporteren van ronde 

en vierkante balen (staand of liggend)

 » Voor ronde en vierkante balen van ca. 950 tot 1900 mm 

diameter

 » Maximaal balengewicht: 1200 kg

 » Incl. hydraulische koppelingen en slangen

 » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Balentang Compact-Combi

 » Leverbaar met Euronorm-, mini-, wiel- of telescoopladeropname

 » De balen kunnen aan de front- en achterzĳde getransporteerd en 

gestapeld worden

 » Valt op door robuuste constructie en flexibiliteit

 » Voor ronde en vierkante balen van iedere grootte

 » Openingsbreedte: van ca. 660 tot 2500 mm

 » Maximaal balengewicht: 1600 kg

 » Incl. hydraulische koppelingen en slangen

 » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Artikelnr. Beschrĳving Gewicht ca. ME € netto

BZCFLM000005 Hydraulische balentang Compact-Combi 280 kg Stk. 1540,00

Voor aanbouw op Euronorm- en driepuntsopname

Artikelnr. Beschrĳving Gewicht ca. ME € netto

BZCHRT000005 Hydraulische balentang Compact-Combi 320 kg Stk. 2090,00

Voor aanbouw aan mini-, wiel- of telescooplader

Artikelnr. Beschrĳving Gewicht ca. ME € netto

BZCFLM000000 Hydraulische balentang Compact 225 kg Stk. 1265,00

Voor aanbouw aan Euronorm

Artikelnr. Beschrĳving Gewicht ca. ME € netto

BZCHRT000000 Hydraulische balentang Compact 245 kg Stk. 1815,00

Voor aanbouw aan mini-, wiel- of telescooplader

Video bekĳken
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Balentang Small

Met Euronorm-opname

 » Thermisch verzinkt

 » Ook geschikt voor kleine frontladers

 » Smalle, eenvoudige maar robuuste constructie

 » Uitvoering: Twee cilinders

 » Openingsbreedte: 2500 m

 » Voor kuilbalen tot Ø 1200 mm

 » Maximaal balengewicht: 1000 kg

 » Inclusief hydraulische koppelingen en slangen

 » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Vierkante balentang

Met Euronorm-, mini-, wiel- of telescoopladeropname

 » Door de speciale vorm van de grĳparmen is een 

beschadiging van de folie uitgesloten

 » Optimale, gelĳkmatige druk aan beide zĳden

 » Gunstig zwaartepunt, dicht bĳ de tractor

 » 2 zware hydraulische cilinders zorgen voor een goed 

houvast

 » Geschikt voor vierkante balen van 715 tot 2450 mm 

breedte

 » Vorklengte: 1200 mm, vorkhoogte: 490 mm

 » Transportbreedte: 1350 mm

 » Inclusief hydraulische koppelingen en slangen

 » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Artikelnr. Beschrĳving Gewicht ca. ME € netto

QBZFLM000000 Vierkante balentang 350 kg Stk. 1815,00

Voor aanbouw aan Euronorm

Artikelnr. Beschrĳving Gewicht ca. ME € netto

QBZHRT000000 Vierkante balentang 400 kg Stk. 2365,00

Voor aanbouw aan mini-, wiel- of telescooplader

Artikelnr. Beschrĳving Gewicht ca. ME € netto

BZCFLM000030 Balentang Small 125 kg Stk. 924,00

Voor vierkante balen van 715 tot 2450 mm,

transportbreedte: 1350 mm

Video bekĳken
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Rondebalenvork Swing Flexi

Met Euronorm- en driepuntsopname

 » Uitvoering geheel verzinkt - langdurige corrosiebescherming

 » Openingsbreedte: van 470 tot 1560 mm

 » Draaibare vorkbuizen: Ø 120 mm

 » Buislengte: 1240 mm

 » Snel en eenvoudig demonteren van de vorkbuizen

 » Voor het transporteren of opstapelen van al of niet 

omwikkelde balen

 » Gelĳkmatig openen van beide buizen door omkering

 » Rondebalenvork, lengte 1100 mm

 » Inclusief hydraulische koppelingen en slangen

 » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Artikelnr. Beschrĳving Gewicht ca. ME € netto

RAKFLM000012V Rondebalenvork Swing Flexi 205 kg Stk. 1375,00

Rondebalenvork Compact-Combi

Met Euronorm- en driepuntsopname

 » Uitvoering geheel verzinkt - langdurige corrosiebescherming

 » De smalle constructie van het apparaat zorgt voor 

optimaal stapelen in de krapste schuren

 » Openingsbereik van de beide buizen: van 725 tot 

1325 mm

 » Draaibare vorkbuizen

 » Inclusief hydraulische koppelingen en slangen

 » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Artikelnr. Beschrĳving Gewicht ca. ME € netto

RAKFLM000000V Rondebalenvork Compact-Combi 150 kg Stk. 1023,00

Vorkbuizen afneembaar

Video bekĳken
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Balentransportapparaat Vlinder

 » Standaard met Euronorm- en driepuntsopname cat. II

 » Uitvoering geheel verzinkt - langdurige corrosiebescherming

 » Gunstig zwaartepunt door compacte constructie dicht op de tractor

 » Balen kunnen hydraulisch na elkaar worden opgenomen

 » Voor het tegelĳkertĳd opnemen en transporteren van 2 balen

 » Door eenvoudig uittrekken van de borgpennen kunnen de buizen 

individueel op de benodigde breedte worden ingesteld

 » Openingsbreedte: 850 tot 1100 mm;  

stelmogelĳkheden: 5 x 50 mm

 » Zware uitvoering; lengte van de buizen: 1200 mm

 » Geringe transportbreedte: ca. 2400 mm in ingeklapte toestand

 » 2 dubbelwerkende aansluitingen vereist

Artikelnr. Beschrĳving Gewicht ca. ME € netto

BTGFLM000020V Balentransportapparaat Vlinder 240 kg Stk. 2310,00

Tegen meerprĳs elektrische omschakelventiel met 

bedieningspaneel voor de afzonderlĳke bediening van de beide 

bladen, daartoe maar 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Artikelnr. Beschrĳving ME € netto

BTGFLM000030 Omschakelventiel, dus slechts 1 DW nodig Stk. 495,00

Algemene toebehoren tegen meerprĳs

Video bekĳken

VeVeVersrstetetelmlmmmlmogogogoo elelelĳkĳkĳkĳkhehehehededededen:n:n:n:n 5555 xxxx 5550000 mmmmmmm
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Balentransportapparaat kantelbaar

Voor het opstellen van de balen

 » Standaard met driepuntsopname cat. II en 

snelkoppelingsdriepuntsopname

 » De ronde buizen zĳn aan de punt naar buiten gebogen 

om een beschadiging van de baal te voorkomen

 » Door te trekken aan een trekkabel wordt een 

klinkmechanisme bediend, dat door het optrekken van 

de driepuntshydrauliek zorgt voor het uitklappen

 » Een optimaal draaipunt voor het eenvoudig rechtop 

zetten van de balen

 » Maat opening: 940 mm

Artikelnr. Uitvoering Gewicht ca. ME € netto

BTGFLM000003 Klapbaar 95 kg Stk. 517,00

Balentransportapparaat zijwaarts 

verstelbaar

 » Standaard met driepuntsopname cat. II en 

snelkoppelingsdriepuntsopname

 » Uitvoering geheel verzinkt - langdurige corrosiebescherming

 » Door eenvoudig uittrekken van de borgpennen kunnen 

de buizen individueel op de benodigde breedte 

worden ingesteld

 » Openingsbreedte: van 850 - 1250 mm; 

stelmogelĳkheden: 5 x 50 mm

 » Zware uitvoering; lengte van de buizen: 1240 mm

Artikelnr. Buisvorm Uitvoering Gewicht ca. ME € netto

BTGFLM000001V Recht Verstelbaar 100 kg Stk. 473,00

BTGFLM000004V Gebogen Verstelbaar 100 kg Stk. 517,00

Uitvoering met 

rechte buis

Uitvoering met 

gebogen buis

Eenvoudig verggren-

delingssysteteememmmm

Video bekĳken
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Balenvork Easy

 » Met Euronorm-opname

 » Uitvoering geheel verzinkt - langdurige corrosiebescherming

 » Eenvoudig en robuust werkapparaat

 » Geschikt zowel voor ronde als vierkante balen

 » Twee frontladerprikkers, elk met een lengte van 1000 mm

 » Prikkerafstand: 750 mm 

Balentransportapparaat

 » Driepuntsopname cat. II bĳ kruisuitvoering

 » Driepunts- en apparaatdriehoekopname bĳ 

driehoekuitvoering

 » Uitvoering geheel verzinkt - langdurige corrosiebescherming

 » Inklapbaar met starre prikkers

1

1

1

3

2

2

1

3 3

Art.nr. Beschrĳving Breedte Hoogte ME € netto

BGAFLM000040V Balenvork Easy 1120 mm 600 mm Stk. 253,00

Artikelnr. Beschrĳving Prikkerlengte Gewicht ca. ME € netto

BTGFLM000002V Kruisuitvoering met starre frontladertanden 810 mm 25 kg Stk. 165,00

BTGFLM000006V Kruisuitvoering met ronde balenprikkers (tanden voor zware lasten) 900 mm 36 kg Stk. 220,00

BTGFLM000005V Kruisuitvoering met starre frontladertanden 810 mm 30 kg Stk. 198,00

BTGFLM000000 Kruisuitvoering met omklapbare frontladertanden 1000 mm 33 kg Stk. 242,00

1053 bĳ 1000 frontladertanden
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Balenvork Combi

 » Standaard met Euronorm- en driepuntsopname cat. II

 » Standaard geleverd met twee van ronde en vierkante 

balen

 » Voor het transporteren van ronde en rechthoekige balen

 » Met zware, ingelaste conusbussen voor ronde 

balenprikkers

 » Uitvoering met en zonder verhogen

 » Uitvoering geheel verzinkt - langdurige corrosiebescherming

Afb. zonder 

verhoging

Afb. met  

verhoging

AfAffAfAfAfAfAfAfAAfAfb.b.b.b.b.b.bb.bb.bb.. bbbbbbbbbbbbaalaalalalalalalalalalenenenenenennvovoovovovovovovvov rkrkkkkkrkrkkkkkrkrk mmmmmmmmmmmmmmmmmeteteteetetttettetteteetettteeetttt vvvvvvvvvieieieieeieieeieeeiiieeierrrrr rorororoorororor nnndddddndndndndnndnnnddeeeeeeeee ee eeeeeee bababababaabbbababbb leleleleeeeenpnpnppnpnpnpppprirriririririririkkkkkkkkkkkkkkkererereererererss s s s ss iniinininncclclclcllcc . ... veveveveveveveveev rhrhrhrhrhhrhrhhogogogoggogogogoggogoo inininininng g gg ggg (2(2(2(2(22(2(2(2(2 ttttttttanananananaaaa dedededededennnnnnnn --- mememememememeererererererere prprprpprpprrĳsĳsĳsĳsĳsssĳs)))))))))

AAfAAfAfffAAfbbbb.b.bb.bb.b bbbbbbbbbbbalalalalalala eeenenenenenenenenenenvvvovovovvvvv rkrkrk zzzzoononnonddededed r rr veveveve hhrhhhrhrhrhrhogogggogogogogiiiininininnninini ggg gg ggg g memmeeeeeeememememmemettttttttttttttt t t ivivivivivivvvv eeeerererrrrererrrereerererrrr rrrrrrrrrrrrroononoononooonnonnonoononoonndeddeeedededededeededdededdd bbbbbbbbbbbbbbalalalaalaaallaaa enenenenenenenennnneenenene prprprprprprrprprprprppprp ikikikikkikikkkikikkkiiki kekkekekeekekeekekkekkkkeersrsrssrsrsrssrssr ((((((2-2-22-tatataataaaataatattandnndndnnndn enenenene -m-m-mmeeeeeeerprprprprprprpprpprrĳrĳrĳrĳĳrĳrĳĳs)s))s)ss)s))s)s)s

AfAfAfAfAAfAfAAfAffffAAffAAAA b.bbbbb.b.bb.bbb oooooopspspsppspspsteteteeteeteteteteteeteeteekekekekekekkkekkbbbubububuububuub izziizenenennnne vvvvvvvvvvooooooooooooooooo r rr bababbabbabababababaaaaabaleleleleleleelellellel nvnvnvnvorororooro k kkkk kkk CoCoCoCoCooCoCCombmbmbbbmmbmbmmbbbiiiiii memememmemm ttt t t veveevevev rhhrhrhrhrhhrhrrhhoooogogogooggogogogooooogininninini gggg

Voor aanbouw op Euronorm- en driepuntsopname

Voor aanbouw aan mini-, wiel- of telescooplader

Artikelnr. Uitvoering Gewicht ca. Prikkerlengte Tanden ME € netto

BGAFLM000000V Zonder verhoging 80 kg 1000 mm 2 Stk. 385,00

BGAFLM000002V Zonder verhoging 85 kg 1100 mm 2 Stk. 396,00

BGAFLM000003V Met verhoging - 500 mm 95 kg 1000 mm 2 Stk. 440,00

BGAFLM000004V Met verhoging - 500 mm 100 kg 1100 mm 2 Stk. 451,00

Toebehoren tegen meerprĳs

BGAFLM900002 Opsteekbuizen voor balenvork Combi met verhoging voor het transport van 3 à 4 vierkante balen Paar 176,00

Artikelnr. Uitvoering Gewicht ca. Prikkerlengte Tanden ME € netto

BGAHRT000000V Zonder verhoging 90 kg 1000 mm 2 Stk. 825,00

BGAHRT000002V Zonder verhoging 95 kg 1100 mm 2 Stk. 836,00

BGAHRT000003V Met verhoging - 500 mm 105 kg 1000 mm 2 Stk. 880,00

BGAHRT000004V Met verhoging - 500 mm 110 kg 1100 mm 2 Stk. 891,00

Toebehoren tegen meerprĳs

BGAFLM900002 Opsteekbuizen voor balenvork Combi met verhoging voor het transport van 3 à 4 vierkante balen Paar 176,00
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Balenvork Combi-duplex

 » Met driepunts-, Euronorm-, mini-, wiel- of 

telescoopladeropname

 » Uitvoering geheel verzinkt - langdurige corrosiebescherming

 » Standaard geleverd met vier ronde balenprikkers

 » Voor het transport van twee ronde c.q. rechthoekige balen

 » Met zware, ingelaste conusbussen voor ronde 

balenprikkers

 » Uitvoering met en zonder verhogen AfAfAfAfAfAfAfffAfbb.b..b.bb..b.b. bbbbbbbbbbbbbbalaalalaalaaallenenenenenennenenennnennnvovvovovovovovovovooovovoorkrkrkrkrkkrkkrkrkrk mmmmmmmmmmetetetetetetete vvvvvverererereeee hhohohhohohhhhogggigigigigigg ngngnggngngnggggggngnggngnggggggg eeeeeeeeeeeeeeeenn n nn n n n nnnnnn zezezezezezezezezezzzezzeessssssssssss s s rororororroororororororrooonndndndndndndddddndndndndndeeeeee babbababababababaaaaalelelelelelell npnpnpnpnppriririririririikkkkkkkkkkkkkkkkkkkererererereree ssssss s (2(2(2(2(2(22 ttttttananananandededededeen-n-n-n-n-  

memmemememmememememeem ererererererererprprprprprpprrĳĳsĳĳsĳsĳĳ )))))))

Voor aanbouw op Euronorm- en driepuntsopname

Balenvork Combi-hold

Met hydraulische neerhouder, Euronorm- en driepuntsopname

 » Uitvoering geheel verzinkt - langdurige corrosiebescherming

 » Zorgt voor een veilig transport van 3 vierkante balen tegelĳk

 » Standaard voorzien van vier rondbalentanden van 1100 mm lang

 » Openingshoogte: van ca. 1370 tot 2300 mm, werkbreedte: 2000 mm

 » Ervaringswaarde van de klant: ca. 25 vierkante balen per uur

 » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Artikelnr. Beschrĳving Gewicht ca. ME € netto

BGAFLM000020V Balenvork Combi-hold 310 kg Stk. 1485,00

Artikelnr. Uitvoering Gewicht ca. Prikkerlengte Tanden ME € netto

BGAFLM000005V Zonder verhoging 125 kg 1000 mm 4 Stk. 594,00

BGAFLM000007V Zonder verhoging 130 kg 1100 mm 4 Stk. 627,00

BGAFLM000008V Met verhoging - 500 mm 135 kg 1000 mm 4 Stk. 660,00

BGAFLM000009V Met verhoging - 500 mm 140 kg 1100 mm 4 Stk. 693,00

Toebehoren tegen meerprĳs

BGAFLM900002 Opsteekbuizen voor balenvork Combi met verhoging voor het transport van 3 à 4 vierkante balen Paar 176,00

Artikelnr. Uitvoering Gewicht ca. Prikkerlengte Tanden ME € netto

BGAHRT000005V Zonder verhoging 135 kg 1000 mm 4 Stk. 1045,00

BGAHRT000007V Zonder verhoging 140 kg 1100 mm 4 Stk. 1078,00

BGAHRT000008V Met verhoging - 500 mm 145 kg 1000 mm 4 Stk. 1122,00

BGAHRT000009V Met verhoging - 500 mm 150 kg 1100 mm 4 Stk. 1155,00

Toebehoren tegen meerprĳs

BGAFLM900002 Opsteekbuizen voor balenvork Combi met verhoging voor het transport van 3 à 4 vierkante balen Paar 176,00

Voor aanbouw aan mini-, wiel- of telescooplader
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Balenvork Maxi-Hold

 » Driepuntsopname cat. II

 » Uitvoering geheel verzinkt - langdurige corrosiebescherming

 » Balenvork voor wegtransport mechanisch inklapbaar

 » Hydraulische neerhouder met 4 tanden voor het 

zekeren van de balen bĳ het transport

 » Openingshoogte: ca. 3010 mm

 » Werkbreedte: 4900 mm

 » Transportbreedte: 2850 mm

 » Ervaringswaarde van de klant: ca. 50 grote pakken per uur

 » Voorzien van 12 rondbalentanden van 1100 mm lang

 » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Artikelnr. Beschrĳving Gewicht ca. ME € netto

BGAFLM000050V Balenvork Maxi-Hold 800 kg Stk. 4070,00

Voor transporteren van max. 8 grote 

pakken

Ingeschoven/ingeklaptI h /i kl t Uitgeschoven/uitgeklapt
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* Alle nettoprijzen zijn in € excl. de wettelijke btw. Fouten, maten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden.

                                                                        Nadruk, ook van fragmenten is niet toegestaan. Prijzen af magazijn Lokeren.

Afwikkel- en transportapparaat voor 

ronde balen

Eenvoudig en snel afwikkelen van kuilbalen met 

de hydrauliek van de tractor (ook voor transport 

geschikt)

 » Standaard voorzien van driepuntsopname cat. II en 

Euronorm-opname

 » Gelakte uitvoering

 » Grote overbrenging van hydromotor op de aandrĳfas 

(verbinding door middel van een aandrĳfrollenketting) 

waarborgt een gelĳkmatige afwikkeling van de balen

 » Alle prikkers zĳn in gelaste conusbussen gestoken

 » Linksom- of rechtsomloop mogelĳk

 » Benodigd olievolume: 40 l

 » Inclusief hydraulische koppelingen en slangen

 » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Artikelnr. Beschrĳving Gewicht ca. ME € netto

Standaard geleverd met twee prikkers voor zware lasten (voldoende voor ongesneden kuil)

RBAFLM000000 Tweetandsuitvoering, tanden voor ronde balen (1000 mm) 130 kg Stk. 1672,00

Voor balen met gesneden kuil

RBAFLM000001 Viertandenuitvoering / 2 rondebalentanden (1100) mm en 

2 frontladertanden (1000) mm

150 kg Stk. 1782,00

Voor aanbouw op Euronorm- en driepuntsopname

Artikelnr. Beschrĳving Gewicht ca. ME € netto

Standaard geleverd met twee prikkers voor zware lasten (voldoende voor ongesneden kuil)

RBAHRT000000 Tweetandsuitvoering, tanden voor ronde balen (1000 mm) 180 kg Stk. 2222,00

Voor balen met gesneden kuil

RBAHRT000001 Viertandsuitvoering / 2 rondebalentanden (1100 mm) en  

2 frontladertanden (1000 mm)

200 kg Stk. 2332,00

Voor aanbouw aan mini-, wiel- of telescooplader

Video bekĳken

Afb. met Mailleux-opnameAfb. met Manitou-opname
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Balenafwikkelaar Profi-Combi

 » De onder dwarslopende schraapbodem schuift de 

balen tegen de frees. Een steunkam voorkomt dat 

de kuil zich om de frees wikkelt en zorgt voor een 

grondige dosering. Het afgefreesde voer valt via de 

afvoeropening direct in de voederbakken

 » Apart aangeschroefde en vervangbare klingen voor het 

fijnsnĳden en exact afsnĳden van de baal

 » De opname van de ronde baal vindt plaats via de 

opnamearm

 » Hydraulische afstelling van de arm - voor de beste 

opname van de verschillende baalformaten

 » Geschikt voor kuil-, hooi- en strobalen

 » Gelĳkmatige verdeling van het voeder

 » Benodigd vermogen: minder dan 50 pk (met onderstel)

 » Inhoud: ca. 3,3 m³

 » Afmetingen: 2450 x 1750 x 1600 mm (b x l x h)

 » Aandrĳving van de wals via aftakas (meegeleverd)

 » Traploze regeling van het opbrengstvolume door een 

hydraulisch blok

 » Onderstelwielen: 18,5 x 8,5 - 8

 » 2 dubbelwerkende stuuraansluitingen vereist

 » Tegen meerprĳs: Onderstel, daardoor optimale 

gewichtsverdeling en ontlasting van de hydrauliek 

van de tractor

 » Tegen meerprĳs: Aanhangbalk (besturing van het 

onderstel moet geblokkeerd worden)

Artikelnr. Beschrĳving Gewicht ca. ME € netto

BALFLI000000 Balenafwikkelaar Profi-Combi 1050 kg Stk. 7645,00

Affb.b mmmetettete ooooondndnndnderee stststele

Algemene toebehoren tegen meerprĳs

Artikelnr. Beschrĳving Gewicht ca. ME € netto

BALFLI000801 Onderstel 160 kg Stk. 1540,00

BALFLI000805 Aanhangbalk Stk. 1045,00

Ook los voer kan gedoseerd 

worden ingebracht

Video bekĳken
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* Alle nettoprijzen zijn in € excl. de wettelijke btw. Fouten, maten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden.

                                                                        Nadruk, ook van fragmenten is niet toegestaan. Prijzen af magazijn Lokeren.

Artikelnr. Beschrĳving Breedte Gewicht ca. ME € netto

BALFLI000010 Balensnĳder 1753 mm 390 kg Stk. 2860,00

Voor aanbouw aan Euronorm

Artikelnr. Beschrĳving Breedte Gewicht ca. ME € netto

BALHRT000010 Balensnĳder 1753 mm 440 kg Stk. 3410,00

Voor aanbouw aan mini-, wiel- of telescooplader

Balensnijder

De balensnĳder werd speciaal ontwikkeld voor het transporteren 

en snĳden van kuil-, hooi- en strobalen. 

Het verdelen van de balen in twee helften maakt een efficiënt 

mengen mogelĳk en vermindert de slĳtage van het voersysteem 

van een voermengwagen.

 » Standaard geleverd met Euronorm- en driepuntsopname

 » Mes bĳ de snĳbalk uit hoogwaardig slĳtvast staal

 » 5 tanden elk 900 mm lang

 » Balendiameter: max. 1500 mm

 » Max. openingsbreedte: ca. 1660 mm

 » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

1014 (met Euronorm: 1126 mm)
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Artikelnr. Beschrĳving Gewicht ca. ME € netto

RSRFLM200000 Bietenhakselaar 1070 kg Stk. 9790,00

Voor aanbouw aan Euronorm

Artikelnr. Beschrĳving Gewicht ca. ME € netto

RSRRTL200000 Bietenhakselaar 1170 kg Stk. 11440,00

Voor de aanbouw aan wiel- of telescoopladers

Oppakken, transporteren en 

kleinsnĳden in één enkele handeling

Traploos verstelbaar contrames is 

standaard!

Geen schade door stenen

Snĳgereedschap van zeer sterk staal, 

naslĳpbaar

Benodigd olievolume: 60 l

Video bekĳken

Bietenhakselaar Ruby 2000

Met de bietenhakselaar Ruby 2000 kan een 

biogasinstallatie nu nog sneller en efficiënter worden 

gevuld. Het aanbouwapparaat helpt bĳ het oppakken 

van de bieten, het transporteren en verkleinen 

daarvan, evenals het vullen van de biogasinstallatie 

in één stap: De suikerbieten worden door een 

wals verkleind en vallen direct in de voorkuil of de 

doseermachine voor de vaste stof. Eventueel in de 

bietenmassa aanwezige stenen kunnen daarbĳ geen 

schade aanrichten aan het apparaat. Met de Fliegl-

bietenhakselaar werken energieboeren eenvoudiger 

en economischer omdat het de aparte verkleining 

van suikerbieten overbodig maakt.

 » Leverbaar met Euronorm-, wiel- of telescoopladeropname

 » Snĳder - ongevoelig voor stenen

 » Traploos verstelbaar contrames, waardoor het materiaal 

op een willekeurige maat gehakseld kan worden

 » Slĳtstrip van zeer sterk slĳtvast staal (HB 450)

 » Inhoud: ca. 2,3 m³

 » Hefkracht min.: ca. 2400 kg

 » Breedte: ca. 2500 mm

 » Aandrĳving: Hydromotor

 » Hoogte: ca. 1200 mm

 » Incl. hydraulische koppelingen en slangen

 » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist
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Apparatenprogramma

* Alle nettoprijzen zijn in € excl. de wettelijke btw. Fouten, maten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden.

                                                                        Nadruk, ook van fragmenten is niet toegestaan. Prijzen af magazijn Lokeren.

Voermeng- en voerverdeelbak Small Power Feeder

Opnemen, mengen en verdelen met één apparaat

 » Standaard geleverd met Euronorm-opname

 » Uitvoering geheel verzinkt - langdurige corrosiebescherming

 » Korte mengtĳden, homogeen menggoed

 » Leeg maken aan beide zĳden via zĳopeningen

 » 1 mengschroef met hoog vermogen

 » Volume: ca. 1,6 m³

 » Slĳtstrip uit hoogwaardig slĳtvast staal (HB 450, 150 x 16 mm)

 » Benodigde oliecapaciteit: ca. 50 liter

 » Standaard geleverd met looprol voor eenvoudig opnemen

 » Dubbele omschakelklep, incl. elektrische besturing inbegrepen 

(1 dubbelwerkende aansluiting vereist)

LLoLoLoLoLooLoopopopooppopopwiwiwiwiwwiw eleellelelele
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Artikelnr. Breedte Werkhoogte Volume ca. Gewicht ca. ME € netto

EFSFLM165000 1650 mm 1100 mm 1,6 m³ 1000 kg Stk. 8690,00

Voor aanbouw aan Euronorm

Artikelnr. Breedte Werkhoogte Volume ca. Gewicht ca. ME € netto

EFSRTL165000 1650 mm 1100 mm 1,6 m³ 1050 kg Stk. 9240,00

Voor de aanbouw aan wiel- of telescoopladers

Voor kuil, maïs, gras, CCM, 

pellets, stro en ander diervoer

Video bekĳken
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Opvoerschroef voorzien van 

messen

Weegsysteem voor de 

voermengbak

Grĳper Uitkiepadapter voor de

stapelaaropname FEM 2 en FEM 3

HHHHoHoHoHooHoooHHomomooomomomommogegegeeeenenenenenee vvvvverermemengngining g vavaaaaaannnnnnnnn heheheheheheheheheheeheheheeeetttttttttt vovvoovovooovovovovovvoovovoerererereererererererrerer BeBeBBBBeBeteteteereree vverererdededelililingngngg oooop p dede vvoeoeoeoeoerbrbrbrbododododdeemeemmmeemme ddddddoooooooooor r r r r r r dedeedeeededddedddd lllllllanaanaaanananananangegegegegggeegee uuuuuuuuuitittittitittllloololooooooooopopopopopoppopopgglgllglglgllgglggg ĳgĳĳĳgĳgĳgĳgĳgĳgĳgĳgĳĳgoooooooooooooottttttt

Algemene toebehoren tegen meerprĳs

Met de grĳparm kunt u het voer 

uitnemen en direct verdelen

De voerbak wordt daarbĳ ontzien, 

de grĳparm laat een schoon 

oppervlak achter

Openingsbreedte: ca. 2060 mm

1 2 3 4

1

3

2

4

Art.nr. Beschrĳving ME € netto

EFSFLM180020 Opvoerschroef, voorzien van messen Stk. 440,00

EFSFLM180060 Weegsysteem voor Small Power Feeder Stk. 2860,00

EFSFLM180055 Grĳpeenheid Stk. 2640,00

EFSFLM180065 Uitkiepadapter voor de stapelaaropname Stk. 2310,00

EFSFLM180070 Stroring Stk. 440,00
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* Alle nettoprijzen zijn in € excl. de wettelijke btw. Fouten, maten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden.

                                                                        Nadruk, ook van fragmenten is niet toegestaan. Prijzen af magazijn Lokeren.

Voor aanbouw aan Euronorm

Voor de aanbouw aan wiel- of telescoopladers

Art.nr. Beschrĳving ME € netto

EFSFLM180100 Opzetrooster met strooibak Stk. 495,00

EFSFLM180105 Bakverlenging Stk. 605,00

Algemene toebehoren tegen meerprĳs

1

2

Video bekĳken

Snelle en gelĳkmatige verwerking 

van het strooigoed door brede 

transportband

Robuuste uitvoering

Strooibak

 » Standaard geleverd met Euronorm-opname

 » Flexibele opname voor mini-,wiel, telescoop- of 

frontlader dankzĳ praktisch wisselsysteem

 » Geschikt voor het verdelen van kuilvoer, vierkante, 

ronde balen en los voer

 » Een complete vierkante baal kan worden opgenomen 

en ingestrooid zonder gedeeld te worden

 » Door de drie verschillende aangebrachte freeswalsen 

met elk 33 messen wordt het strooigoed zorgvuldig 

losgeschud en verkleind

 » Geïntegreerd plexiglazen kĳkvenster aan de 

opnamezĳde van de bak, om de inhoud te kunnen 

controleren

 » Snelle en gelĳkmatige uitbrenging van het strooigoed 

door brede transportband

 » Robuust ontwerp

 » Volume is ca. 2,6 m³ en 3 m³ zonder opzetplaat

 » De opname kan met 4 schroeven worden vervangen

 » Werpbereik tot 4 meter

 » Oliecapaciteit vanaf 40 l

 » 1 dubbelwerkende aansluiting met een vrĳe retour 

nodig

Artikelnr. Beschrĳving Breedte Volume ca. Gewicht ca. ME € netto

EFSFLM190005 Strooibak Small 1500 mm 1,8 m³ 510 kg Stk. 10890,00

EFSFLM190000 Strooibak Big 1880 mm 2,0 m³ 610 kg Stk. 11990,00

Artikelnr. Beschrĳving Breedte Volume ca. Gewicht ca. ME € netto

EFSRTL190005 Strooibak Small 1500 mm 1,8 m³ 560 kg Stk. 11440,00

EFSRTL190000 Strooibak Big 1880 mm 2,0 m³ 660 kg Stk. 12540,00
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Stalbezem 

 » Standaard met Euronorm- en vorkheftruckopname

 » Als optie ook met mini-, wiel- of telescoopladeropname 

leverbaar

 » Een aan beide zĳden opschroefbare opnameplaat 

waarborgt een werkhandeling zowel aan de rechter- 

als ook aan de linkerzĳde

 » Veeghoek van de bezem traploos mechanisch 

verstelbaar, optie hydraulisch

 » Verwisselbare borstelkoppen

 » Standaard met hydraulische afvoer (650 mm)

 » Oliecapaciteit vanaf 35 l

 » 2 dubbelwerkende aansluitingen vereist

Artikelnr. Beschrĳving Bezemdiameter Gewicht ca. ME € netto

KEBFLI000000 Stalbezem met Euro- en vorkheftruckopname - polyurethaan borstel 1100 mm 420 kg Stk. 2090,00

Artikelnr. Beschrĳving ME € netto

KEBFLI000015 Mini-, wiel- of telescoopladeropname Stk. 550,00

KEBFLI000020 2-voudig omschakelventiel als optie voor hydraulische hoek, dus slechts 1 dubbelwerkend stuurapparaat nodig Stk. 330,00

KEBFLI000027 Hydraulische kantelinrichting Stk. 385,00

Algemene toebehoren tegen meerprĳs

HyHyyHyyyyyyydrdrdrdrdddrddddd auauuauauuauaua lililililliscscscscscheehheheheheheheh kkkkkkkkkkkkkkkkkkkaanaananananaanaananannaaanananntetteteteetettetetteeteteet lililllilillinrnrnrrnrnnrrnrnrnrnrnrriciiciiciciciiichthtthtthttiinnininiinggggggg
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2

Stalbezem voor 

voertafelreiniging
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* Alle nettoprijzen zijn in € excl. de wettelijke btw. Fouten, maten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden.
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Voerverdeelbak

Oppakken en voeren in één handeling – met uitgifte 

aan beide kanten!

 » Uitvoering geheel verzinkt - langdurige corrosiebescherming

 » Slĳtstrip uit hoogwaardig slĳtvast staal (HB 450, 

150 x 16 mm)

 » Voor maïs en CCM – ook voor ander stortgoed geschikt

 » Met de voerverdeelbak van Fliegl kunt u aan beide 

kanten direct in de voederbakken doseren

 » De schroef wordt door 2 sterke hydromotoren aangedreven

 » Schroefdiameter: 340 mm

 » Geïntegreerde aandrĳfmotor, daardoor uitstekend 

beschermd

 » Inclusief hydraulische koppelingen en slangen

 » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist
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Artikelnr. Beschrĳving Breedte Volume ca. Gewicht ca. ME € netto

EFSHRT150002V Voerverdeelbak 1500 mm 1,6 m³ 470 kg Stk. 4675,00

Toebehoren tegen meerprĳs

EFSFLM900001 Grĳparm Stk. 1980,00

EFSHRT200002V Voerverdeelbak 2000 mm 2,1 m³ 550 kg Stk. 5005,00

Toebehoren tegen meerprĳs

EFSFLM900002 Grĳparm Stk. 2090,00

EFSHRT240002V Voerverdeelbak 2400 mm 2,5 m³ 650 kg Stk. 5445,00

Toebehoren tegen meerprĳs

EFSFLM900003 Grĳparm Stk. 2200,00

Voor aanbouw aan mini-, wiel- of telescooplader

Alles in één beweging – voer 

opnemen, transporteren en 

verdelen

Uitgifte links en rechts

Optimale benutting met freeswals

Artikelnr. Beschrĳving ME € netto

EFSFLM900025 Zĳdeksel incl. omschakelventiel Set 1430,00

EFSFLM900035 Stuurblok enkelvoudig, elektrohydr. – maar 1 dubbelwerkende aansluiting vereist - bĳ combinatie met freeswals of grĳparm Stk. 495,00

EFSFLM900040 Stuurblok 3-voudig elektrohydr. – maar 1 dubbelwerkende aansluiting vereist - bĳ combinatie zĳdeksel, freeswals of grĳparm Stk. 627,00

Algemene toebehoren tegen meerprĳs

Artikelnr. Beschrĳving Breedte Volume ca. Gewicht ca. ME € netto

EFSFLM150002V Voerverdeelbak 1500 mm 1,6 m³ 440 kg Stk. 4125,00

Toebehoren tegen meerprĳs

EFSFLM900001 Grĳparm Stk. 1980,00

EFSFLM200002V Voerverdeelbak 2000 mm 2,1 m³ 520 kg Stk. 4455,00

Toebehoren tegen meerprĳs

EFSFLM900002 Grĳparm Stk. 2090,00

EFSFLM240002V Voerverdeelbak 2400 mm 2,5 m³ 620 kg Stk. 4895,00

Toebehoren tegen meerprĳs

EFSFLM900003 Grĳparm Stk. 2200,00

Voor aanbouw aan Euronorm

Video bekĳken
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   Nadruk, ook van fragmenten is niet toegestaan. Prijzen af magazijn Lokeren.

Freeswals Fräsfix – 2 hydromotoren
Monteerbaar op elke front-, wiel- of 

telescoopladerbak

 » Messen van hardmetaal – geen uitbreken

 » Kanteling verstelling met tandschĳfsysteem

 » Geschikt voor mais, CCM en gehakseld kuilgras

 » Inclusief bevestigingsset, hydraulische koppelingen 
en slangen

 » 1 enkelvoudig werkende aansluiting met terugloop 
of 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Kantnnnntnnn elinngg gg vveeeeeersrsrsrstetetetetetellllllllllinininnnnggg g met t tandscschĳhĳfsfsysysteeme

BeBeschermdeksel vooorr ooololieieaaaandn rĳĳvivingng
SlSlSlSlSSlSlSlllllllanaananananannnannaaaaa ggggeleieididiingnggg iiinntntntttnttntttteerereeerereeeerereerernnnn,nnnnn,n,n,, rrrrrrroboobobobobbuuuu ste bbeeveveveeevev stststststs iigigigiginingsgsg bub isi ,  dadaararardododoooorrrr oooptpp imimmalala e e

bebebb scschehermininnngg gggggg ggg gggg vvvvovovovovvovovooovvvoooooooororor ssssslalalalalal nggn ene

Voorzien van 2 hydromotoren

Freest van 2,5 – 3,5 m³ maïskuil 

per minuut

Ideale plaatsing van messen zorgt 

voor schone en efficiënte uitname

Freeswals standaard - 

1 hydromotor

Monteerbaar op elke front-, wiel- of 

telescoopladerbak

 » Geschikt voor maïskuilsoorten en CCM

 » Levert bĳzonder nette freesfunctie

 » Messen van hardmetaal – geen uitbreken

 » Niet geschikt voor kuilgras

 » Inclusief bevestigingsset, hydraulische 

koppelingen en slangen

 » 1 enkelvoudig werkende aansluiting 

met terugloop of 1 dubbelwerkende 

aansluiting vereist

Voorzien van 1 hydromotor

Artikelnr. Beschrĳving Werkbreedte Opbrengst – maïs tot ca. aanbevolen oliecapaciteit - maïs ME € netto

GRSFLM900015 Freeswals Fräsfix (zonder montage) 2000 mm 2,5 m³ 60 l Stk. 2420,00

GRSFLM900016 Freeswals Fräsfix (zonder montage) 2500 mm 3 m³ 60 l Stk. 2530,00

GRSFLM900018 Freeswals Fräsfix (zonder montage) 3000 mm 3,5 m³ 60 l Stk. 3025,00

Freeswals “Fräsfix” – 350 mm doorsnede

Freeswals standaard - 350 mm doorsnede

Video bekĳken

Artikelnr. Beschrĳving Werkbreedte Opbrengst – maïs tot ca. aanbevolen oliecapaciteit - maïs ME € netto

GRSFLM900010 Freeswals (zonder montage) 1500 mm 1,5 m³ 40 l Stk. 1595,00

GRSFLM900000 Freeswals (zonder montage) 2000 mm 1,7 m³ 40 l Stk. 1705,00
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* Alle nettoprijzen zijn in € excl. de wettelijke btw. Fouten, maten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden.

                                                                        Nadruk, ook van fragmenten is niet toegestaan. Prijzen af magazijn Lokeren.

Frontladerverlenging 3 meter
 » Standaard met Euronorm-opname aan dragervoertuigzĳde

 » Opname voor cat. II aan de apparaatzĳde

 » Uitvoering geheel verzinkt – langdurige corrosiebescherming

 » In combinatie met een blad geschikt voor het omhoog 

schuiven van diverse bulkgoederen, bĳv. maïskorrels, 

graan etc.

AfAfAffAfAfAfAfbbbbbbbbb. mmmmmmmmmmeteetetttetetetete rrrrrrrruuuiuiuiuuiuimmbmblalad,d, nnieiet bĳ leveringsomommmvavavavangngngng iinbn egrepeeep nnnnn

Siloroerpoot

 » Leverbaar voor alle koppelsystemen, 

standaard geleverd met Euronorm

 » Uitvoering geheel verzinkt - langdurige 

corrosiebescherming

 » Voor grote kuiluitname

 » Robuuste en eenvoudige constructie

 » 12 frontladertanden elk van 1000 mm 

lengte (M22 x 1,5 mm)

 » Optie: Aanbouw van freeswals in plaats 

van roerpoot mogelĳk 

 » Geen hydraulische aansluitingen 

vereist

Siloklauw Tiger

 » Naar keuze opnamen - voor Euronorm-, wiel- of 

telescooplader

 » Uitvoering geheel verzinkt - langdurige corrosiebescherming

 » Starre stalen tanden van Hardox (vast gelast)

 » Goede snede en snelle efficiënte uitname ook bĳ hoge 

silowanden

 » Bĳzonder geschikt voor mais en GPS-kuil

 » Breedte 2800 mm

Artikelnr. Beschrĳving Armlengte Gewicht ca. ME € netto

SIKFLM000003 Siloklauw Tiger 780 mm 400 kg Stk. 2090,00

Voor aanbouw aan Euronorm

Artikelnr. Beschrĳving Armlengte Gewicht ca. ME € netto

SIKRTL000003 Siloklauw Tiger 780 mm 450 kg Stk. 2420,00

Voor de aanbouw aan wiel- of telescoopladers

Video bekĳken

Artikelnr. Beschrĳving Opname apparaatzĳde Armlengte Gewicht ca. ME € netto

FLVFLM000000 Frontladerverlenging Euronorm, cat. II 3000 mm 235 kg Stk. 1980,00

Toebehoren tegen meerprĳs

FLVFLM000200 Meerprĳs cat. III apparaatzĳde Stk. 121,00

Voor aanbouw aan Euronorm

Artikelnr. Beschrĳving Opname apparaatzĳde Armlengte Gewicht ca. ME € netto

FLVRTL000000 Frontladerverlenging Telescooplader, wiellader, cat. II 3000 mm 285 kg Stk. 2420,00

Toebehoren tegen meerprĳs

FLVFLM000200 Meerprĳs cat. III apparaatzĳde Stk. 121,00

Voor de aanbouw aan wiel- of telescoopladers

Artikelnr. Opname Breedte Armlengte Gewicht ca. ME € netto

SIKFLM000000 Euronorm 2250 mm 3000 mm 280 kg Stk. 1375,00

SIKRTL000001 Wiel-, telescooplader 2250 mm 3000 mm 330 kg Stk. 1925,00

Veilige oplossing voor 

grote uitname van kuil
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   Nadruk, ook van fragmenten is niet toegestaan. Prijzen af magazijn Lokeren.

Achterbak mechanisch
 » Standaard met driepuntsopname cat. II

 » Uitvoering geheel verzinkt - langdurige corrosiebescherming

 » Zeer robuuste uitvoering

 » Extra versterkingsbuis aan de kopse kant zorgt voor de hoogste 

stabiliteit

 » Ontgrendeling van het palmechanisme via trekkabel

 » Max. draagvermogen: 800 kg.

Artikelnr. Werkbreedte Volume ca. Gewicht ca. ME € netto

HSMFLM120000V 1200 mm 0,7 m³ 170 kg Stk. 748,00

HSMFLM150000V 1500 mm 0,8 m³ 190 kg Stk. 803,00

HSMFLM180000V 1800 mm 1 m³ 210 kg Stk. 814,00

HSMFLM200000V 2000 mm 1,1 m³ 230 kg Stk. 869,00

HSMFLM220000V 2200 mm 1,2 m³ 250 kg Stk. 913,00

BĳBĳzonder robuustte uitvoeoeoeeerririr ngngnn ddddoooor viererkakakanttnte e bububub isisis aaaananan 

de vvoorzĳdĳde van deded  achhteteterbrbrbakakakak

Video bekĳken
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Apparatenprogramma

* Alle nettoprijzen zijn in € excl. de wettelijke btw. Fouten, maten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden.

                                                                        Nadruk, ook van fragmenten is niet toegestaan. Prijzen af magazijn Lokeren.

Achter- en hoogkiepbak Gigant

Met flexibele pendelwand, 1140 mm diep, 505/430 mm hoog

 » 3-voudige opname voor stapelaar-, driepunts- en Euronorm-opname

 » Opnamebok verzinkt, bak gelakt

 » Hoger overladen dan met een conventionele kiepbak

 » Zeer goed als hoogkiepbak geschikt, kiephoek ca. 111°

 » Stapelaaropnamedrager, breedte 160 mm, is tegelĳkertĳd opslag 

van uitkiepmechanisme, daardoor bĳzonder robuust

 » Lagering met DU-bussen

 » Flexibele pendelwand: kan door omsteken als verlenging van het 

laadvlak of achterwandverhoging worden gebruikt

 » Slĳtstrip van HB 450, schroefbaar, afgeschuind, uit één stuk gemaakt, 

gemonteerd met speciale verzonken schroeven, dus vlak met de 

slĳtstrip

 » Eenvoudige bevestiging van de lading door 6 bevestigingspunten

 » 2-cilindersysteem

 » Max. draagvermogen: 2,5 t.

Artikelnr. Beschrĳving Breedte Volume ca. Gewicht ca. ME € netto

HSHFLM182000 Achter- en hoogkiepbak Gigant 1800 mm 0,9 m³ 420 kg Stk. 2860,00

Toebehoren tegen meerprĳs

HSHFLM180804 Stortgoedopbouw (600 mm) met zichtuitsnede Stk. 770,00

HSHFLM202000 Achter- en hoogkiepbak Gigant 2000 mm 1,0 m³ 435 kg Stk. 3025,00

Toebehoren tegen meerprĳs

HSHFLM200804 Stortgoedopbouw (600 mm) met zichtuitsnede Stk. 825,00

HSHFLM222000 Achter- en hoogkiepbak Gigant 2200 mm 1,1 m³ 450 kg Stk. 3190,00

Toebehoren tegen meerprĳs

HSHFLM220804 Stortgoedopbouw (600 mm) met zichtuitsnede Stk. 880,00

Artikelnr. Beschrĳving ME € netto

HSHFLM900052 Werktuighouder - aangeschroefde strook voor bezem, schop enz. Stk. 143,00

HSHFLM900057 Rongen voor houttransport 600 mm, 4 stuks, insteekbaar: daarom maximale stabiliteit, met 1 schroef monteerbaar Set 110,00

HSHFLM900070 LED-breedtelicht Set 280,50

HSHFLM900080 Speciale lak Stk. 275,00

Algemene toebehoren tegen meerprĳs

WeWeWeWeeWeWeWeeWW ererereeeree gagagaggag vevvevevevve vvvanananannnna ddddddddddee eeee vevevevevveveveveerssrrsrsrsrrschchchchchchchhhhcchc ilillelellelendndnddddndn e e e eee kikikikikkikikk epepepepeeepphhhohohohooohohh ogogogogooogggteteteteeennn bĳbĳbĳbĳbĳbĳbĳĳbĳbbb ddddddezezeezezeze elelelelelelelfdfdfdfdffddfde e eeeeeee frfrfrfffrfrfronononnonnnoo tltltlttlladaadadadadaa erererererr

Video bekĳken

Grote kiephoek van 111° 

garandeert volledig leegmaken
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Driezijdige kiepbak

Voor front- en achteraanbouw

 » Combinatie opname voor flexibel werken: Euronorm-, 

stapelaar- en driepuntsopname cat. II

 » Uitvoering geheel verzinkt – langdurige corrosiebescherming

 » Door de zeer vlakke bak wordt het opnemen van 

stortgoed zoals bĳv. sneeuw, houtchips, kuil en andere 

producten bĳzonder eenvoudig

 » Kiepzĳde door steekbouten instelbaar

 » Alle kieppanelen kunnen naar boven of naar onderen 

toe geopend worden

 » Bĳzonder robuuste constructie

 » Diepte: 1250 mm/hoogte: 600 mm

 » Maat heftrucklepelgat: 150 x 70 mm

 » Incl. hydraulische koppelingen en slangen

 » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Artikelnr. Breedte Volume ca. Gewicht ca. ME € netto

HSHFLM200003V 2100 mm 1,6 m³ 470 kg Stk. 3410,00

HSHFLM220003V 2300 mm 1,8 m³ 525 kg Stk. 3630,00

AcAcAcAcAcAcchththththththterererereerre kikikikikikiiepepepepepeppphohohoekekekekeek ttttttotototttot 5555°5°5° KiKiKiKKiKiK epepepepepee hohohohohohohoekekekkekeeeke ooooopzpzpzpzpzpp ĳĳĳĳĳĳ totototototot tt t 505050505505550°°°°°°KKiKiKiKiKKiKiepepepepepeppepephohhhohohohohohooh ekekekekeeke ooooopzpzpzpzppzpzppp ĳĳĳĳĳĳĳĳĳ totototoot ttt 5050505050°°°°

Het draaipunt richt zich ver naar 

voren (kiephoek zĳwaarts tot 50°, 

kiephoek achter 55°) en zorgt er 

zodoende voor dat het stortgoed 

hoger kan worden uitgekiept 

naar 3 kanten

Voor aanbouw aan driepunt,

Euronorm en palletvorken, 

standaard

Gereedschapshouder voor het 

transport van bezems en bakken

Schone en eenvoudige 

vergrendeling van de klapwand

Laadoppervlakverlenging Rongen voor houttransport

Slĳtstrip uit extra sterk slĳtvast 

staal, vastschroefbaar,

geen overstaande bouten

2-cilinder systeem voor beste 

kiephoek

Opbouw met zichtuitsnede voor 

maximaal volume
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* Alle nettoprijzen zijn in € excl. de wettelijke btw. Fouten, maten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden.

                                                                        Nadruk, ook van fragmenten is niet toegestaan. Prijzen af magazijn Lokeren.

Achter- en hoogkiepbak met pendelwand

Met pendelwand en centrale vergrendeling, 1100 mm diep, 

525/580 mm hoog

 » Combinatie opname voor flexibel werken: Euronorm-, stapelaar- en 

driepuntsopname cat. II

 » Uitvoering geheel verzinkt - langdurige corrosiebescherming

 » Door de bĳzonder vlak gevormde bak wordt het opnemen van 

stortgoed, zoals bĳvoorbeeld grint, zand, kuil of veevoer bĳzonder 

vereenvoudigd (ook geschikt voor het ruimen van sneeuw)

 » Enorm volume

 » Bĳzonder robuuste constructie

 » Door de nieuwe cilinderomkering bereikt de loodrecht ingebouwde 

hydraulische cilinder een drukkracht van ca. 3,5 t. en een trekkracht 

van 2,2 t.

 » Maat heftruckhĳsogen: 155 x 70 mm

 » Incl. hydraulische koppelingen en slangen

 » 1 dubbelwerkende hydraulische aansluiting vereist

Artikelnr. Beschrĳving Werkbreedte Volume ca. Kiephoek Gewicht ca. ME € netto

HSHFLM150000V Hydraulische achterbak, incl. pendelwand 1500 mm 0,95 m³ 75 ° 325 kg Stk. 1650,00

Toebehoren tegen meerprĳs

HSHFLM150802V Opbouw, gemonteerd / verzinkt / hoogte: 500 mm / gewicht: 80 kg. Stk. 825,00

HSHFLM180000V Hydraulische achterbak, incl. pendelwand 1800 mm 1,15 m³ 75 ° 340 kg Stk. 1760,00

Toebehoren tegen meerprĳs

HSHFLM180802V Opbouw, gemonteerd / verzinkt / hoogte: 500 mm / gewicht: 90 kg. Stk. 880,00

HSHFLM200000V Hydraulische achterbak, incl. pendelwand 2000 mm 1,25 m³ 75 ° 355 kg Stk. 1870,00

Toebehoren tegen meerprĳs

HSHFLM200802V Opbouw, gemonteerd / verzinkt / hoogte: 500 mm / gewicht: 100 kg Stk. 935,00

HSHFLM220000V Hydraulische achterbak, incl. pendelwand 2200 mm 1,4 m³ 75 ° 370 kg Stk. 1980,00

Toebehoren tegen meerprĳs

HSHFLM220802V Opbouw, gemonteerd / verzinkt / hoogte: 500 mm / gewicht: 110 kg. Stk. 990,00

Afb. pendelwand naar 

boven geklapt

Opnamemogelĳkheden: 

Euronorm, driepunts- en 

stapelaaropname

Uitklapbare pendelwand 

dient als bakverlenging
Uitvoering met opbouw Kiephoek tot ca. 75°!

Voor het laden van een kiepbak 

met bĳv. graan, kunstmest, enz., 

door bĳzonder lange armen wordt 

een enorme storthoogte bereikt
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   Nadruk, ook van fragmenten is niet toegestaan. Prijzen af magazijn Lokeren.

Achterbak Small

Met pendelwand, 800 mm diep, 525/580 mm 

hoog

 » Standaard met driepuntsopname cat. I/II

 » Uitvoering geheel verzinkt - langdurige corrosiebescherming

 » Achterklep gelakt

 » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Artikelnr. Beschrĳving Werkbreedte Volume ca. Kiephoek Gewicht ca. ME € netto

HSHFLM121000V Hydraulische achterbak Small 1200 mm 0,5 m³ 75 ° 225 kg Stk. 1155,00

Toebehoren tegen meerprĳs

HSHFLM121002 Opbouw, gemonteerd / gelakt / hoogte: 250 mm / gewicht: 34 kg Stk. 330,00

HSHFLM151000V Hydraulische achterbak Small 1500 mm 0,6 m³ 75 ° 245 kg Stk. 1265,00

Toebehoren tegen meerprĳs

HSHFLM151002 Opbouw, gemonteerd / gelakt / hoogte: 250 mm / gewicht: 38 kg Stk. 352,00

HSHFLM181000V Hydraulische achterbak Small 1800 mm 0,75 m³ 75 ° 265 kg Stk. 1430,00

Toebehoren tegen meerprĳs

HSHFLM181002 Opbouw, gemonteerd / gelakt / hoogte: 250 mm / gewicht: 42 kg Stk. 385,00

HSHFLM201000V Hydraulische achterbak Small 2000 mm 0,85 m³ 75 ° 285 kg Stk. 1496,00

Toebehoren tegen meerprĳs

HSHFLM201002 Opbouw, gemonteerd / gelakt / hoogte: 250 mm / gewicht: 45 kg Stk. 407,00
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Achter- en hoogkiepbak met klapwand

Met klapwand, 1100 mm diep, 525/580 mm hoog

 » Combi-opname: Euronorm-, stapelaar- en driepuntsopname cat. II

 » Uitvoering geheel verzinkt - langdurige corrosiebescherming

 » Zeer groot volume

 » De bĳzonder vlak gevormde bak vereenvoudigt het opnemen van stortgoed, 

zoals bĳvoorbeeld grint, zand, kuil of veevoer (ook geschikt voor het ruimen 

van sneeuw)

Artikelnr. Beschrĳving Werkbreedte Volume ca. Gewicht ca. Kiephoek ME € netto

HSHFLM150005V Hydraulische achterbak, incl. klapwand 1500 mm 0,95 m³ 300 kg 65 ° Stk. 1595,00

HSHFLM180005V Hydraulische achterbak, incl. klapwand 1800 mm 1,15 m³ 325 kg 65 ° Stk. 1705,00

HSHFLM200005V Hydraulische achterbak, incl. klapwand 2000 mm 1,25 m³ 350 kg 65 ° Stk. 1815,00

HSHFLM220005V Hydraulische achterbak, incl. klapwand 2200 mm 1,4 m³ 375 kg 65 ° Stk. 1925,00

Artikelnr. Beschrĳving ME € netto

HSHFLM900055 Driehoekspunten (ombouwset) gemonteerd Set 176,00

Algemene toebehoren tegen meerprĳs

 » De driepuntsopname richt zich ver naar voren en verzekert zo 

een hoger uitkiepen van het stortgoed

 » Bĳzonder robuuste constructie

 » Door de nieuwe cilinderomkering bereikt de loodrecht ingebouwde 

hydraulische cilinder een drukkracht van ca. 3,5 t. en een trekkracht 

van 2,2 t.

 » Klapwand ideaal ook voor sneeuwschuiven of voor houttransport

 » Maat stapelaaropening: 150 x 70 mm

 » Incl. hydraulische koppelingen en slangen

 » 1 dubbelwerkende hydraulische aansluiting vereist



66

Apparatenprogramma

* Alle nettoprijzen zijn in € excl. de wettelijke btw. Fouten, maten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden.

                                                                        Nadruk, ook van fragmenten is niet toegestaan. Prijzen af magazijn Lokeren.

Kiepcontainer Universal

Met mechanische trekkabel voor het 

losmechanisme

 » Stapelaaropname

 » Uitvoering geheel verzinkt - langdurige corrosiebescherming

 » Stapelbaar

 » Maat stapelaaropening: 142 x 52 mm

 » Gewicht: ca. 135 kg

Artikelnr. Breedte Hoogte Diepte ME € netto

ABFFLM120000 1200 mm 600 mm 1090 mm Stk. 572,00

Rolcontainer universeel

Met Euronorm-opname

 » Uitvoering geheel verzinkt - langdurige corrosiebescherming

 » Universeel inzetbaar voor het praktische transport van 

goederen

 » Rustig lopende, met massief rubber banden uitgevoerde 

zwenkwielen met handrem, met 360° draaibaar

 » Gewicht: ca. 175 kg

Artikelnr. Breedte Hoogte Diepte ME € netto

ABFFLM000200 1400 mm 900 mm 1200 mm Stk. 1155,00

AfAfAfAfAfAfftatatatatatatapkpkpkpkpkpkrararararararaanananaanana

Bosbeheerkist

Voor werktuigen en gereedschappen

 » Driepunts- en Euronorm-opname

 » Uitvoering geheel verzinkt – langdurige 

corrosiebescherming

 » Voor een praktische inzet in het bos voor alle 

werktuigen en gereedschappen

 » 2-vaksindeling

 » Eigen gewicht: ca. 200 kg

Artikelnr. Breedte Hoogte Diepte ME € netto

FORFLI000100V 1300 mm 500 mm 1300 mm Stk. 605,00

1090 mm

Voethoogte 
100 mm

1200 mm

740 mm

6
0

0
 m

m
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Artikelnr. Beschrĳving ME € netto

GELBIN100019 Meerprĳs voor cardanas Stk. 495,00

SRWFLI000550 Meerprĳs voor hydraulisch inklapbaar, 1 dubbelwerkende aansluiting nodig Stk. 473,00

SRWFLI000555 Roerkorf - voor riool roeren, voor Ø 500 mm roerbladen Stk. 550,00

SRWFLI000560 Roerkorf - voor riool roeren, voor Ø 600 mm roerbladen Stk. 605,00

SRWFLI900050 Meerprĳs voor roerbladen Ø 600 mm (voor de hoogste roerprestaties is een tractor met meer dan 100 PK nodig), levering vindt plaats  

met Ø 600 mm in plaats van Ø 500 mm

Stk. 209,00

Algemene toebehoren tegen meerprĳs

Tractorroerwerk

Uitvoering volledig verzinkt - duurzame 

corrosiebescherming 

 
Voor inhangen in de driepuntshydraulica (cat. II). 

Toepassingsmogelĳkheden al bĳ een putopening 

van 550 x 700 mm. Vereist trekkervermogen: vanaf 

60 PK. Drieblads-drukvleugel met een vleugeldiameter 

van 500 mm.
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Met duurzame lagerig, onderste lager in oliebad

Ongevoelig voor vervuiling – beste afdichting

Voor geopende en gesloten putten!

Krachtige roerbladen
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Art.nr. Beschrĳving Lengte ME € netto

SRWFLI300000 Tractorroerwerk 3000 mm Stk. 2068,00

SRWFLI400000 Tractorroerwerk 4000 mm Stk. 2090,00

SRWFLI500000 Tractorroerwerk 5000 mm Stk. 2145,00

SRWFLI600000 Tractorroerwerk 6000 mm Stk. 2200,00

Video bekĳken



68

Apparatenprogramma

* Alle nettoprijzen zijn in € excl. de wettelijke btw. Fouten, maten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden.

                                                                        Nadruk, ook van fragmenten is niet toegestaan. Prijzen af magazijn Lokeren.

Combi-palletvork Freisicht

 » Uitvoering geheel verzinkt - langdurige corrosiebescherming

 » Met 5 gelaste conusbussen voor probleemloos vervoeren van ronde balen

 » Schuin gefreeste geleidingsrail conform ISO 2328, daardoor een 

bĳzonder snel, licht en eenvoudig verstellen van de vorken mogelĳk 

(niet kantelen!)

 » Extra gesmede palletvorken (lengte 900 mm of  

1200 mm) met veerverstelling en klikbevestiging  

(waarborgt veilig vastklikken van de vorken)

 » Opname voor vorktanden FEM 2A (ca. 410 mm hoog)

 » Bĳzonder robuuste constructie

 » Vorken: 80 x 35 mm, ophanging FEM 2A, 2 t. draagvermogen per paar

 » 2000 kg draagvermogen, 1500 mm brede geleidingsrail

Artikelnr. Beschrĳving Gewicht ca. ME € netto

STGFLM000005V Palletvork Freisicht Euronorm, met 900 mm vorken 130 kg Stk. 902,00

STGFLM000007V Palletvork Freisicht Euronorm, met 1200 mm vorken 150 kg Stk. 935,00

Palletvork Freisicht met beschermbeugel 

biedt bescherming tegen wegglĳden, bĳv.

bĳ houtstapels, balen, staalprofielen etc. 

Naderhand eenvoudig en snel monteerbaar!

Geleidingsrail met gemonteerde ronde 

balenprikkers
Eenvoudige ombouw bĳ het gebruik van ronde

balenprikkers door aanwezige conusbussen 

(aanschroefbaar). Conform de toepassing met 

meer of minder tanden.

Houtgrĳparm  

voor palletvork Freisicht

De houtgrĳparm maakt door een hydraulische bediening van de  

arm een soepele opname van takken en boomstammen mogelĳk.  

Dankzĳ de eenvoudige maar robuuste constructie is het ombouwen  

in weinig minuten mogelĳk.

 » Eenvoudig naderhand uitrusten door klemmen aan de geleidingsrail

 » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

HyHyHyHydrdrdrd auaa llilischeeheheheehhe ggggrĳrĳpaparmrm aaananaanan ddee papalll etvov rrk FFrereisissssssiissicicicicicccichhhthth  
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Artikelnr. Beschrĳving ME € netto

STGFLM000850 Beschermbeugel los Stk. 192,50

Algemene toebehoren tegen meerprĳs

1

1

Artikelnr. Beschrĳving Gewicht ca. ME € netto

STGFLM000845 Hydraulische grĳparm, los 65 kg Stk. 594,00

Video bekĳken
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   Nadruk, ook van fragmenten is niet toegestaan. Prijzen af magazijn Lokeren.

Geleidingsrail

Met extra uitrusting – om te bouwen in een paar minuten!

 » Dankzĳ de 5 gelaste conusbussen voor tanden voor zware lasten (ronde balenprikkers) kan men probleemloos bĳv. ronde balen transporteren
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Geleidingsrail Vrĳzicht met Euronorm-opname

Geleidingsrail Vrĳzicht met penopening

Geleidingsrail Vrĳzicht met driepuntsopname

Geleidingsrail Vrĳzicht met mini-, wiel- of 

telescoopladeropname afb. met Manitou

Geleidingsrail Vrĳzicht zonder opname, onbewerkt
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Art.nr. Beschrĳving Oppervlakken Gewicht ca. ME € netto

STGFLM000840V Geleidingsrail Freisicht Euronorm, zonder vork Verzinkt 75 kg Stk. 632,50

STGFLM000801V Geleidingsrail Freisicht penopname, zonder vork Verzinkt 80 kg Stk. 638,00

STGFLM000870V Geleidingsrail Freisicht driepuntsopname, zonder vork Verzinkt 75 kg Stk. 682,00

STGFLM000880V Geleidingsrail Freisicht met verschillende opnames voor mini-, wiel- en telescooplader, zonder vorken Verzinkt 100 kg Stk. 918,50

STGFLM000802 Geleidingsrail Freisicht, onbewerkt, zonder vork Onbewerkt 65 kg Stk. 401,50
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Apparatenprogramma

* Alle nettoprijzen zijn in € excl. de wettelijke btw. Fouten, maten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden.

                                                                        Nadruk, ook van fragmenten is niet toegestaan. Prijzen af magazijn Lokeren.

Palletvork Standard

Met Euronorm-opname

 » Uitvoering geheel verzinkt - langdurige corrosiebescherming

 » Extra gesmede palletvorken (lengte 900 of 1200 mm)  

met veerverstelling en klikbevestiging  

(waarborgt veilig vastklikken van de vorken)

 » Robuust ontwerp

 » Vorken: 80 x 35 mm, ophanging FEM 2A, 2 t. draagvermogen per paar

 » 1500 kg draagvermogen, 1500 mm brede geleidingsrail

Artikelnr. Beschrĳving Oppervlak Gewicht ca. ME € netto

STGFLM000004V Palletvork Standaard Euronorm, met 900 mm vorken Verzinkt 130 kg Stk. 693,00

STGFLM000009V Palletvork Standaard Euronorm, met 1200 mm vorken Verzinkt 145 kg Stk. 781,00

Geleidingsrail Standard 

zonder opname, 

onbewerkt

Geleidingsrail Standard 

met Euronorm-opname

Video bekĳken

Artikelnr. Beschrĳving Oppervlakken Gewicht ca. ME € netto

STGFLM000820V Geleidingsrail Standard Euronorm, los, zonder vorken Verzinkt 75 kg Stk. 462,00

STGFLM000816 Geleidingsrail Standard zonder opname, zonder vorken Onbewerkt 65 kg Stk. 352,00
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   Nadruk, ook van fragmenten is niet toegestaan. Prijzen af magazijn Lokeren.

Opname voor ronde 

balenprikkers verstelbaar

Artikelnr. Uitvoering Lengte ME € netto

STGFLM000830 Standaard 650 mm Stk. 93,50

STGFLM000838 Verhoogd, voor tranpsporteren van twee balen 1200 mm Stk. 126,50

Verstelbare opname voor ronde balenprikkers, los (zonder prikkers)
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Opsteekbuizen voor het 

transport van ronde balen

 » Het beste geschikt voor transport van 

gewikkelde foliebalen

Art.nr. Beschrĳving ME € netto

STGFLM000855 Geschikt voor 900 mm vorken Paar 187,00

STGFLM000856 Geschikt voor 1200 mm vorken Paar 220,00

Opsteekbuizen voor het transport van ronde balen
OpOpOpO ststs eeeeeeeeeeeeeeeeeeekkbkbkbkbkbkbkkkbbk uiuiuiuiuuizezzezezeeennnn nnn vovvovoovovovvovvvooorororrorororrorrrororor hhhhetetet tttrraransnssnsspopopopportrtrtt vvanananannannn rrrrroonoonnded bbalalene

Palletvork hydraulisch verstelbaar

 » De palletvork kan aan de driepunt en aan de frontlader worden 

bevestigd

 » Uitvoering geheel verzinkt - langdurige corrosiebescherming

 » Breedte van de geleidingsrail: 1500 mm

 » Instelling: 390 - 1500 mm

 » Draagvermogen: 2000 kg

 » Incl. hydraulische koppelingen en slangen

 » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Art.nr. Beschrĳving Gewicht ca. ME € netto

STGFLM000010 Met vorken van 900 mm (gesmeed) 220 kg Stk. 1650,00

STGFLM000013 Met vorken van 1200 mm (gesmeed) 250 kg Stk. 1760,00

Art.nr. Beschrĳving ME € netto

STGFLM000832 Verstelbare opname voor ronde balenprikkers, los (zonder prikkers), links, voor hydraulische palletvork Stk. 154,00

STGFLM000833 Verstelbare opname voor ronde balenprikkers, los (zonder prikkers), rechts, voor hydraulische palletvork Stk. 154,00

Algemene toebehoren tegen meerprĳs
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Palletvork Small

Voor aanbouw aan minilader

 » Uitvoering geheel verzinkt - langdurige corrosiebescherming

 » Robuust ontwerp

 » Breedte van de geleidingsrail: 1000 mm met FEM 2

 » Uit massief materiaal (80 x 40 mm) - enorm belastbaar

Artikelnr. Beschrĳving Uitvoering Opname Norm ME € netto

STGHRT000004V Palletvork small met 900 mm vorken Minilader, Euronorm FEM 2 Stk. 803,00

STGHRT000005V Palletvork small met 1200 mm vorken Minilader, Euronorm FEM 2 Stk. 880,00

STGHRT000820V Geleidingsrail Small zonder vorken Minilader FEM 2 Stk. 550,00

STGHRT000825V Geleidingsrail Small zonder vorken Zonder opname FEM 2 Stk. 330,00

Palletvork Zware last

Voor aanbouw aan wiel- en telescoopladers

 » Gelakte uitvoering

 » Robuuste constructie

 » Breedte van de geleidingsrail: 1500 mm met FEM 3

 » Uit massief materiaal (100 x 40 mm) - enorm belastbaar

Stapelaarframe

Driepunts- of apparaatdriehoekopname

 » Front- of achteraanbouw voor driepuntsopname van cat. II

 » Uitvoering geheel verzinkt - langdurige corrosiebescherming

 » Opname van de geleidingsrail: FEM 2A

 » Breedte van de geleidingsrail: 1500 mm

 » Met steunpoot

 » Hefsleden met poly-lagering

 » Zeer zware en robuuste uitvoering

 » Hefhoogte: 3000 mm (met driepuntsopname ca. 3700 mm)

 » Inclusief hydraulische koppelingen en slangen

 » 1 enkelvoudig werkend stuurventiel vereist

Artikelnr. Beschrĳving Gewicht ca. ME € netto

SHGFLM000000 Met vorken van 900 mm (gesmeed) 650 kg Stk. 3080,00

SHGFLM000001 Met vorken van 1200 mm (gesmeed) 680 kg Stk. 3190,00

StStStapapapelelelaaaaaarfrfrfraraamememeee mmmetet vvorororkekek n vavavann 9000 0 mmmm

Artikelnr. Beschrĳving Uitvoering Oppervlakken Opname Norm ME € netto

STGRTL000000 Palletvork zware last 1200 mm vorken Gelakt Telescooplader, wiellader FEM 3 Stk. 1540,00

STGRTL000005 Geleidingsrail zware last zonder vorken Gelakt Telescooplader, wiellader FEM 3 Stk. 1012,00

STGRTL000010 Geleidingsrail zware last, onbewerkt Zonder vorken Onbewerkt Zonder opname FEM 3 Stk. 550,00
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Apparatenprogramma

* Alle nettoprijzen zijn in € excl. de wettelijke btw. Fouten, maten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden.

                                                                        Nadruk, ook van fragmenten is niet toegestaan. Prijzen af magazijn Lokeren.



Kistendraaier

Hydraulisch verstelbaar Het draaiapparaat voor containers, dozen 

en kisten, verlicht het laden en lossen van allerlei materialen, 

ongeacht of dit aardappelen, granen, schroot of kleine delen van 

machines en apparaten zĳn. De Euronorm-opname is voordelig, 

die een snel aan- en afkoppelen van het draaiapparaat mogelĳk 

maakt. Twee gesmede vorktanden pakken allerlei verpakkingen op. 

Een zĳwaarts, handmatig in de dwars- en lengterichting verstelbare 

aanslagarm voorkomt het wegglĳden van de verpakking.

Leverbaar is ook een in het midden aangebrachte hydraulisch 

verstelbare aanslagarm, die over de verpakking reikt, deze 

vastgrĳpt en vasthoudt. Zonder arm kan de kistendraaier 

onbeperkt draaien.

 » Uitvoering thermisch verzinkt

 » Max. draagvermogen: 1,5 t

 » Robuust en sterk kogelgelagerde draaikrans

 » 2 dubbelwerkende aansluitingen vereist

Draaiadapter
 » Leverbaar met Euronorm-, mini-, wiel- of telescoopladeropname

 » Passend voor alle apparaten met Euronorm-opname

 » Uitvoering verzinkt

 » Apparaten met hydraulische aansluitingen beide zĳden 180° 

draaibaar

 » Met zware, kogelgelagerde draaikrans

 » Inclusief hydraulische slangen

 » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Met aanslagarm

Zonder hydraulische arm centraal, zĳarm meegeleverd

Vereenvoudigt het laden en 

lossen van allerlei goederen

Artikelnr. Beschrĳving Opname Gewicht ca. ME € netto

FHLFLI100310 Draaiadapter Mono Euronorm 270 kg Stk. 2310,00

FHLHRT100310 Draaiadapter Mono Telescooplader, wiellader 320 kg Stk. 2860,00

Artikelnr. Beschrĳving Opname Gewicht ca. ME € netto

FHLFLI100300 Draaiadapter Duo Euronorm 375 kg Stk. 4565,00

FHLHRT100300 Draaiadapter Duo Telescooplader, wiellader 425 kg Stk. 5115,00

Draaiadapter Duo, voor draaien van 2 apparaten

tegelĳkertĳd. Afb. met balentang Small

Draaiadapter Mono: Afb. met balentang, 

niet meegeleverd

Draaiadapter Mono met bak voor zwaar mate-

riaal voor nauwkeurig storten van stortgoed

Art.nr. Uitvoering Opname Gewicht ca. ME € netto

EDGFLM000000 Met vorken van 900 mm Euronorm 200 kg Stk. 3685,00

EDGFLM000010 Met vorken van 1200 mm Euronorm 220 kg Stk. 3795,00

EDGHRT000000 Met vorken van 900 mm Telescooplader, wiellader, minilader 250 kg Stk. 4235,00

EDGHRT000010 Met vorken van 1200 mm Telescooplader, wiellader, minilader 270 kg Stk. 4345,00

Art.nr. Uitvoering Opname Gewicht ca. ME € netto

EDGFLM000001 Met vorken van 900 mm Euronorm 190 kg Stk. 3410,00

EDGFLM000011 Met vorken van 1200 mm Euronorm 210 kg Stk. 3520,00

EDGHRT000001 Met vorken van 900 mm Telescooplader, wiellader, minilader 240 kg Stk. 3960,00

EDGHRT000011 Met vorken van 1200 mm Telescooplader, wiellader, minilader 260 kg Stk. 4070,00

73* Alle nettoprijzen zijn in € excl. de wettelijke btw. Fouten, maten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden.

   Nadruk, ook van fragmenten is niet toegestaan. Prijzen af magazijn Lokeren.
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* Alle nettoprijzen zijn in € excl. de wettelijke btw. Fouten, maten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden.

                                                                        Nadruk, ook van fragmenten is niet toegestaan. Prijzen af magazijn Lokeren.

Bak voor zwaar materiaal Standard

857 mm diep, 732 mm hoog

 » Uitvoering geheel verzinkt - langdurige corrosiebescherming

 » De beste afwerking - uit een stuk gevormd

 » Met doorlopend versterkingsprofiel aan de bovenzĳde 

biedt deze de hoogste stabiliteit en torsiestĳfheid

 » Conische vorm maakt dat het stortgoed er beter afglĳdt

 » Bodem versterkt

 » Draagvermogen: max. 3 t.

 » Slĳtstrip uit hoogwaardig slĳtvast staal (HB 450, 

150 x 16 mm)

Artikelnr. Breedte Volume ca. Gewicht ca. ME € netto

SGSFLM000000V 1200 mm 0,55 m³ 160 kg Stk. 539,00

SGSFLM000001V 1500 mm 0,65 m³ 180 kg Stk. 605,00

SGSFLM000002V 1800 mm 0,75 m³ 200 kg Stk. 682,00

SGSFLM000003V 2000 mm 0,80 m³ 220 kg Stk. 715,00

SGSFLM000004V 2200 mm 0,85 m³ 240 kg Stk. 858,00

SGSFLM000005V 2400 mm 0,95 m³ 260 kg Stk. 913,00

SGSFLM000006V 2600 mm 1,05 m³ 280 kg Stk. 1045,00

SGSFLM000007V 2800 mm 1,15 m³ 300 kg Stk. 1155,00

Voor aanbouw aan Euronorm – verzinkt
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Bak voor zwaar materiaal Standard
 » Uitvoering geheel verzinkt - langdurige corrosiebescherming

 » De beste afwerking - uit een stuk gevormd

 » Met doorlopend versterkingsprofiel aan de bovenzĳde 

biedt deze de hoogste stabiliteit en torsiestĳfheid

 » Conische vorm met binnenbalk maakt dat het stortgoed 

er beter afglĳdt

 » Bodem versterkt

 » Draagvermogen: max. 3 t.

 » Slĳtstrip uit hoogwaardig slĳtvast staal (HB 450, 

150 x 16 mm)

Afb. met Manitou-opname en 

speciale lakkleur RAL 3002

Zwaarmateriaalbak Zware last

voor wiel- en telescooplader, 945 mm diep, 

760 mm hoog

 » Gelakte uitvoering

 » Beste verwerking uit één stuk, gevormd met 
verstevigingsprofiel

 » Conische vorm maakt dat het stortgoed er beter afglĳdt

 » Bodem versterkt

 » Slĳtstrip uit hoogwaardig slĳtvast staal (HB 450, 
200 x 20 mm)

Voor aanbouw aan minilader

Voor de aanbouw aan wiel- of telescoopladers

Artikelnr. Breedte Volume ca. Gewicht ca. ME € netto

SGSHFL000007V 850 mm 0,35 m³ 130 kg Stk. 517,00

SGSHFL000008V 950 mm 0,40 m³ 145 kg Stk. 572,00

SGSHFL000009V 1050 mm 0,50 m³ 160 kg Stk. 627,00

SGSHFL000000V 1200 mm 0,55 m³ 180 kg Stk. 682,00

SGSHFL000001V 1500 mm 0,65 m³ 200 kg Stk. 748,00

SGSHFL000002V 1800 mm 0,75 m³ 220 kg Stk. 814,00

SGSHFL000003V 2000 mm 0,80 m³ 240 kg Stk. 858,00

Art.nr. Breedte Volume ca. Gewicht ca. ME € netto

SGSRTL000002V 1800 mm 0,75 m³ 250 kg Stk. 1089,00

SGSRTL000003V 2000 mm 0,80 m³ 270 kg Stk. 1133,00

SGSRTL000004V 2200 mm 0,85 m³ 290 kg Stk. 1276,00

SGSRTL000005V 2400 mm 0,95 m³ 310 kg Stk. 1347,50

SGSRTL000006V 2600 mm 1,05 m³ 330 kg Stk. 1463,00

SGSRTL000007V 2800 mm 1,15 m³ 350 kg Stk. 1518,00

Art.nr. Breedte Volume ca. Gewicht ca. ME € netto

SGSFLM000010 2000 mm 0,9 m³ 400 kg Stk. 1980,00

SGSFLM000007 2200 mm 1,0 m³ 450 kg Stk. 2046,00

SGSFLM000008 2400 mm 1,1 m³ 500 kg Stk. 2145,00

SGSFLM000009 2600 mm 1,2 m³ 550 kg Stk. 2266,00

SGSFLM000011 2800 mm 1,3 m³ 600 kg Stk. 2332,00
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* Alle nettoprijzen zijn in € excl. de wettelijke btw. Fouten, maten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden.

                                                                        Nadruk, ook van fragmenten is niet toegestaan. Prijzen af magazijn Lokeren.

Volumebak Standard

921 mm diep, 817 mm hoog

 » Leverbaar met Euronorm-, wiel- of telescoopladeropname

 » Gelakte uitvoering

 » Conische vorm maakt dat het stortgoed er beter afglĳdt

 » Beste verwerking uit één stuk, gevormd met verstevigingsprofiel

 » Bodem versterkt

 » Slĳtstrip uit hoogwaardig slĳtvast staal (HB 450, 150 x 16 mm)

Volumebak David zware last

1445 mm hoog, 1429 mm diep

 » Uitvoering novagrĳs gelakt

 » Stabiele onderbouw met verstevigingsbalken

 » Geschikt voor alle stortgoederen

 » Inclusief onderschroefmes van hoogwaardig 

slĳtvast staal (HB 450, 200 x 20 mm)
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Artikelnr. Breedte Volume ca. Gewicht ca. ME € netto

VSSRAD000023 2300 mm 2,9 m³ 1300 kg Stk. 4950,00

VSSRAD000025 2500 mm 3,1 m³ 1400 kg Stk. 5390,00

VSSRAD000028 2800 mm 3,5 m³ 1500 kg Stk. 5830,00

Voor de aanbouw aan wiel- of telescoopladers

Artikelnr. Breedte Volume ca. Gewicht ca. ME € netto

VSSFLM000018 1800 mm 0,9 m³ 250 kg Stk. 880,00

VSSFLM000020 2000 mm 1,0 m³ 270 kg Stk. 902,00

VSSFLM000022 2200 mm 1,1 m³ 290 kg Stk. 924,00

VSSFLM000024 2400 mm 1,2 m³ 310 kg Stk. 990,00

VSSFLM000026 2600 mm 1,3 m³ 330 kg Stk. 1056,00

Voor aanbouw aan Euronorm

Artikelnr. Breedte Volume ca. Gewicht ca. ME € netto

VSSRTL000018 1800 mm 0,9 m³ 300 kg Stk. 1320,00

VSSRTL000020 2000 mm 1,0 m³ 320 kg Stk. 1342,00

VSSRTL000022 2200 mm 1,1 m³ 340 kg Stk. 1364,00

VSSRTL000024 2400 mm 1,2 m³ 360 kg Stk. 1430,00

VSSRTL000026 2600 mm 1,3 m³ 380 kg Stk. 1496,00

Voor de aanbouw aan wiel- of telescoopladers

Artikelnr. Beschrĳving ME € netto

VSSRAD900000 Speciale lak Stk. 220,00

Algemene toebehoren tegen meerprĳs



77* Alle nettoprijzen zijn in € excl. de wettelijke btw. Fouten, maten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden.

   Nadruk, ook van fragmenten is niet toegestaan. Prijzen af magazijn Lokeren.

Volumebak Standard

1211 mm diep, 1087 mm hoog

 » Leverbaar met Euronorm-, wiel- of telescoopladeropname

 » Uitvoering geheel verzinkt - langdurige corrosiebescherming

 » Voor licht stortgoed

 » Uit een stuk, gehard plaatstaal, conische constructie 

met binnenvak

 » De slĳtagebescherming op de bodem voorkomt het 

doorschuren van het plaatstaal van de bodem

 » Slĳtstrip uit hoogwaardig slĳtvast staal (HB 450, 

150 x 16 mm)
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Opzetrooster voor frontladerbak

Geschikt voor zwaarmateriaalbak, volumebak en grote bak

 » Uitvoering geheel verzinkt - langdurige corrosiebescherming

 » Ideaal voor het transport van kuil, houtchips etc.

 » Eenvoudige montage, levering incl. bevestigingsmateriaal

 » Hoge laadprestaties, geen afvallend materiaal

 » Traploze hoekverstelling via tandwiel

Artikelnr. Breedte Volume ca. Gewicht ca. ME € netto

GRSFLM000003V 1600 mm 1,4 m³ 340 kg Stk. 1232,00

GRSFLM000005V 1800 mm 1,6 m³ 360 kg Stk. 1320,00

GRSFLM000007V 2000 mm 1,7 m³ 380 kg Stk. 1408,00

GRSFLM000010V 2200 mm 1,9 m³ 400 kg Stk. 1540,00

GRSFLM000012V 2400 mm 2,1 m³ 420 kg Stk. 1639,00

GRSFLM000014V 2600 mm 2,3 m³ 440 kg Stk. 1716,00

GRSFLM000016V 2800 mm 2,4 m³ 470 kg Stk. 1804,00

GRSFLM000018V 3000 mm 2,6 m³ 500 kg Stk. 2090,00

Voor aanbouw aan Euronorm

Artikelnr. Breedte Volume ca. Gewicht ca. ME € netto

GRSRTL000003V 1600 mm 1,4 m³ 370 kg Stk. 1672,00

GRSRTL000005V 1800 mm 1,6 m³ 390 kg Stk. 1760,00

GRSRTL000007V 2000 mm 1,7 m³ 410 kg Stk. 1848,00

GRSRTL000010V 2200 mm 1,9 m³ 430 kg Stk. 1980,00

GRSRTL000012V 2400 mm 2,1 m³ 450 kg Stk. 2079,00

GRSRTL000014V 2600 mm 2,3 m³ 480 kg Stk. 2156,00

GRSRTL000016V 2800 mm 2,4 m³ 510 kg Stk. 2244,00

GRSRTL000018V 3000 mm 2,6 m³ 540 kg Stk. 2530,00

Voor de aanbouw aan wiel- of telescoopladers

Artikelnr. Breedte Hoogte Type bevestiging Gewicht ca. ME € netto

SGSFLM000804 1500 mm 515 mm Vastschroefbaar 20 kg Stk. 203,50

SGSFLM000807 1800 mm 515 mm Vastschroefbaar 26 kg Stk. 231,00

SGSFLM000805 2000 mm 515 mm Vastschroefbaar 30 kg Stk. 253,00

SGSFLM000806 2200 mm 515 mm Vastschroefbaar 34 kg Stk. 286,00

SGSFLM000808 2400 mm 515 mm Vastschroefbaar 38 kg Stk. 308,00

SGSFLM000809 2600 mm 515 mm Vastschroefbaar 42 kg Stk. 341,00

SGSFLM000810 2800 mm 515 mm Vastschroefbaar 46 kg Stk. 363,00
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Grootvolumebak

1495 mm diep, 1222 mm hoog

 » Opname voor wiel- en telescooplader

 » Uitvoering geheel verzinkt - langdurige corrosiebescherming

 » Bodem versterkt, slĳtrails aan de bodem

 » Voor licht stortgoed geschikt

 » Conische constructie met middenbalk

 » Inclusief onderschroefmes van hoogwaardig slĳtvast 

staal (HB 450, 150 x 16 mm)

Silogrijpbak Zware last XL

1503 mm diep, 1334 mm hoog

De Fliegl silogrĳpbak kan probleemloos aan 

alle wiel- en telescoopladers bevestigd worden. 

Geschikt voor elk type kuil (mais, gras) en voor 

mest en ander stortgoed. Ook voermengwagens 

kunnen gevuld worden.

 » Opname voor wiel- en telescooplader

 » Uitvoering geheel verzinkt - langdurige 

corrosiebescherming, grĳpunit gelakt

 » Hogere totale stabiliteit dankzĳ de ronde overgang 

van de bodem naar de achterwand

 » Eenvoudigere reiniging: vooral kleverig materiaal 

kan beter worden gelost

 » Extra slĳtstrips bieden meer bescherming tegen slĳtage 

en geven de bodem een grotere belastbaarheid

 » Maximale openingsbreedte: 2000 mm

 » Slĳtstrip uit hoogwaardig slĳtvast staal (HB 450, 

200 x 20 mm)

Klauwen 20 mm, uit hoogwaardig 

slĳtvast staal (HB 450)

Artikelnr. Breedte Volume ca. Gewicht ca. ME € netto

GVSRTL240000 2400 mm 2,7 m³ 640 kg Stk. 2970,00

GVSRTL250000 2500 mm 2,8 m³ 660 kg Stk. 3190,00

GVSRTL260000 2600 mm 2,9 m³ 680 kg Stk. 3300,00

Artikelnr. Breedte Volume ca. Gewicht ca. ME € netto

SGZFLM221000 2200 mm 2,50 m³ 960 kg Stk. 5500,00

SGZFLM241000 2400 mm 2,75 m³ 1060 kg Stk. 5720,00

SGZFLM261000 2600 mm 3,0 m³ 1160 kg Stk. 5885,00

SGZFLM281000 2800 mm 3,25 m³ 1260 kg Stk. 6050,00
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Silogrijpbak Standard

De goedkope oplossing om kuil op te pakken! 

De Fliegl-kuilgrĳpbak kan aan de frontlader 

(Euronorm) en de wiellader (opname afhankelĳk 

van het type) aangebouwd worden. Geschikt 

voor elk type kuil (mais, gras) en voor mest en 

ander stortgoed. Ook een voermengwagen kan 

hier eenvoudig mee worden gevuld. De zware 

dubbelwerkende hydraulische cilinders en de spits 

toelopende tanden zorgen voor perfecte uitname 

uit de silo.

 » Leverbaar met Euronorm-, mini-, wiel- of 

telescoopladeropname

 » Uitvoering geheel verzinkt - langdurige corrosiebescherming

 » Robuuste grĳperverbinding

 » Aanvullende knooppuntplaten ter versterking van de 

grĳpunit

 » Maximale openingsbreedte: 1480 mm

 » Slĳtstrip uit hoogwaardig slĳtvast staal (HB 450, 

150 x 16 mm)

 » Inclusief hydraulische koppelingen en -slangen

Artikelnr. Breedte Volume ca. Gewicht ca. ME € netto

SGZFLM160000V 1600 mm 0,9 m³ 560 kg Stk. 2420,00

SGZFLM180000V 1800 mm 1,01 m³ 590 kg Stk. 2530,00

SGZFLM200000V 2000 mm 1,13 m³ 620 kg Stk. 2750,00

SGZFLM220000V 2200 mm 1,24 m³ 650 kg Stk. 2970,00

SGZFLM240000V 2400 mm 1,35 m³ 670 kg Stk. 3080,00

Voor aanbouw aan Euronorm

Artikelnr. Breedte Volume ca. Gewicht ca. ME € netto

SGZHRT160000V 1600 mm 0,9 m³ 610 kg Stk. 2970,00

SGZHRT180000V 1800 mm 1,01 m³ 640 kg Stk. 3080,00

SGZHRT200000V 2000 mm 1,13 m³ 670 kg Stk. 3300,00

SGZHRT220000V 2200 mm 1,24 m³ 700 kg Stk. 3520,00

SGZHRT240000V 2400 mm 1,35 m³ 720 kg Stk. 3630,00

Voor aanbouw aan mini-, wiel- of telescooplader

Grijpeenheid voor silogrijpbak

Uitvoering volledig verzinkt, los met hydraulische 

cilinder en consoles voor aanlassen (meegeleverd) 
 

Door aanpassingswerkzaamheden kan de grĳpeenheid 

ook op andere fabrikaten worden aangebracht.

Art.nr. Breedte Gewicht ca. ME € netto

SGZFLM900002 1600 mm 160 kg Stk. 1870,00

SGZFLM900000 1800 mm 180 kg Stk. 2090,00

SGZFLM900005 2000 mm 190 kg Stk. 2145,00

SGZFLM900010 2200 mm 210 kg Stk. 2255,00

SGZFLM900015 2400 mm 220 kg Stk. 2420,00

Video bekĳken



Silosnijbak XXL

Met wielladeropname

De kuilsnĳbak is een aanbouwapparaat voor 

schone uitname van kuil van elke vorm, zoals 

maïs en gras. Met de torsiestĳve boventang, die 

van een mes is voorzien, is een extreem schone 

snĳkant verzekerd. Zelfs bĳ gecomprimeerde kuil 

kan netjes gesneden worden - een naverwarming 

van het silomateriaal is uitgesloten. Door de 

gesloten, versterkte bakbodem kan ook extreem 

kort gesneden maïskuil verliesvrĳ over het erf 

getransporteerd worden.

 » Met 2 solide hydraulische cilinders

 » Zeer brede openingsbreedte: ca. 2200 mm

 » Slĳtstrip uit hoogwaardig slĳtvast staal (HB 450, 

200 x 20 mm)

Silosnijvork XXL

Voor wiel- en telescooplader

De silosnĳvork is een aanbouwapparaat voor 

optimale uitname van kuil van elke vorm, 

zoals gras- en maïskuil.  Met de met messen 

uitgeruste torsiestĳve boventang kan zelfs sterk 

gecomprimeerde graskuil optimaal afgesneden 

worden.

 » Bĳzonder robuuste snĳmessen

 » Met 2 solide hydraulische cilinders

 » Zware last tanden (Ø 55 mm, M28 x 1,5)

 » Maximale openingsbreedte: 1440 mm

 » Andere breedten op aanvraag verkĳgbaar

Art.nr. Breedte Max. breedte opening Volume ca. Gewicht ca. ME € netto

SSZRTL000024 2400 mm 2200 mm 3,5 m³ 1800 kg Stk. 10450,00

Art.nr. Breedte Max. breedte opening Volume ca. Gewicht ca. ME € netto

SSGRTL210000 2100 mm 1440 mm 2,3 m³ 1500 kg Stk. 9350,00

SSGRTL240000 2400 mm 1440 mm 2,6 m³ 1650 kg Stk. 10340,00

Bĳzonder robuuste snĳmessen

Andere breedten op aanvraag 

verkĳgbaar

Voor de aanbouw aan wiel- of telescoopladers
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Silogrijpvork Standard
 » Leverbaar met Euronorm-, mini-, wiel- of 

telescoopladeropname

 » Uitvoering geheel verzinkt - langdurige corrosiebescherming

 » Robuuste grĳperverbinding

 » De ingelaste conusbussen zorgen ervoor, dat de 

meegeleverde frontladerprikkers goed vast zitten

 » Maximale openingsbreedte: 1410 mm

 » Frontladertanden: 810 mm (M22 x 1,5)

 » Inclusief hydraulische koppelingen en -slangen

Art.nr. Breedte Tanden Volume ca. Gewicht ca. ME € netto

SGZFLM160010V 1650 mm 9 0,92 m³ 500 kg Stk. 2420,00

SGZFLM180010V 1850 mm 10 1,00 m³ 530 kg Stk. 2530,00

SGZFLM200010V 2050 mm 11 1,14 m³ 560 kg Stk. 2750,00

Voor aanbouw aan Euronorm

Art.nr. Breedte Tanden Volume ca. Gewicht ca. ME € netto

SGZHRT160010V 1650 mm 9 0,92 m³ 550 kg Stk. 3190,00

SGZHRT180010V 1850 mm 10 1,00 m³ 580 kg Stk. 3300,00

SGZHRT200010V 2050 mm 11 1,10 m³ 610 kg Stk. 3520,00

Voor aanbouw aan mini-, wiel- of telescooplader

Silosnijvork Euro

Voor Euronorm- en driepuntsopname

 » Robuust snĳmes

 » Door de 2 grote hydraulische cilinders is het snĳden 

met weinig hydraulische druk mogelĳk

 » Dikwandige tanddragerbuis met ingelaste conusbussen

 » Achterwand van gatenrooster voorzien

 » Maximale openingsbreedte: 850 mm

 » Vervangbare snĳmessen uit hoogwaardig slĳtvast staal 

(HB 450)

 » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Vervangbare snĳmessen uit 

hoogwaardig slĳtvast staal

(HB 450)

Schoon snĳvlak bĳ het uitnemen

met de silosnĳvork

Door de 2 grote hydraulische ci-

linders is het snĳden met weinig 

hydraulische druk mogelĳk

Achterwand voorzien van

versterkt gatenrooster

Art.nr. Breedte Max. breedte opening Volume ca. Gewicht ca. ME € netto

SSGFLM160000 1500 mm 850 mm 1,10 m³ 550 kg Stk. 3960,00

SSGFLM180000 1800 mm 850 mm 1,25 m³ 600 kg Stk. 4180,00

SSGFLM200000 2100 mm 850 mm 1,40 m³ 650 kg Stk. 4400,00

SSGFLM240000 2400 mm 850 mm 1,55 m³ 700 kg Stk. 4620,00

Voor aanbouw aan Euronorm

Art.nr. Breedte Max. breedte opening Volume ca. Gewicht ca. ME € netto

SSGHRT160000 1500 mm 850 mm 1,10 m³ 600 kg Stk. 4510,00

SSGHRT180000 1800 mm 850 mm 1,25 m³ 650 kg Stk. 4730,00

SSGHRT200000 2100 mm 850 mm 1,40 m³ 700 kg Stk. 4950,00

SSGHRT240000 2400 mm 850 mm 1,55 m³ 750 kg Stk. 5170,00

Voor aanbouw aan mini-, wiel- of telescooplader
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Mest- en kuilgrijpvork Small

Voor mini- of frontlader

 » Uitvoering geheel verzinkt - langdurige corrosiebescherming

 » Sterke grĳparm en grote openingshoek door de 

positionering van de cilinders aan de bovenzĳde

 » Frontladertanden (M22 x 1,5)

 » Maximale openingsbreedte: 1000 mm

 » Inclusief hydraulische koppelingen en slangen

 » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Mest- en kuilgrijperbak Small

Voor mini- of frontlader

 » Uitvoering geheel verzinkt - langdurige corrosiebescherming

 » Sterke grĳparm en grote openingshoek door de 

positionering van de cilinder aan de bovenzĳde

 » Stabiele, rondgevormde bakonderbouw

 » Zĳwand links en rechts vastschroefbaar

 » Slĳtstrip van zeer sterk slĳtvast staal (HB 450)

 » Maximale openingsbreedte: 1000 mm

 » Inclusief hydraulische koppelingen en slangen

 » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Artikelnr. Breedte Volume ca. Aantal cilinders Gewicht ca. ME € netto

DSSFLM100050V 1050 mm 0,41 m³ 2 280 kg Stk. 1265,00

DSSFLM120050V 1250 mm 0,49 m³ 2 290 kg Stk. 1320,00

DSSFLM130050V 1450 mm 0,57 m³ 2 300 kg Stk. 1375,00

Voor aanbouw aan Euronorm

Artikelnr. Breedte Volume ca. Aantal cilinders Gewicht ca. ME € netto

DSSHFL100000V 1050 mm 0,41 m³ 2 300 kg Stk. 1375,00

DSSHFL120000V 1250 mm 0,49 m³ 2 310 kg Stk. 1430,00

DSSHFL130000V 1450 mm 0,57 m³ 2 320 kg Stk. 1485,00

Voor aanbouw aan minilader

Artikelnr. Breedte Tanden Gewicht ca. ME € netto

DSGFLM100050V 1050 mm 6 200 kg Stk. 1265,00

DSGFLM120050V 1250 mm 7 210 kg Stk. 1320,00

DSGFLM130050V 1450 mm 8 220 kg Stk. 1375,00

Voor aanbouw aan Euronorm

Artikelnr. Breedte Tanden Gewicht ca. ME € netto

DSGFHL100000V 1050 mm 6 220 kg Stk. 1375,00

DSGFHL120000V 1250 mm 7 230 kg Stk. 1430,00

DSGFHL130000V 1450 mm 8 240 kg Stk. 1485,00

Voor aanbouw aan minilader
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Mest- en kuilgrijperbak
 » Uitvoering geheel verzinkt - langdurige corrosiebescherming

 » Sterke grĳparm en grote openingshoek door de 

positionering van de cilinder aan de bovenzĳde

 » Stabiele, rondgevormde bakonderbouw

 » Zĳwand links en rechts afschroefbaar

 » Maximale openingsbreedte: 1370 mm

 » Slĳtstrip uit hoogwaardig slĳtvast staal (HB 450, 

150 x 16 mm)

 » Inclusief hydraulische koppelingen en slangen

 » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

CConusbussen zĳn al vastgelast in een 

robuuste tandendrager
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Veelzĳdig gebruik

Stabiel en robuust

Volumineuze grĳpklauw

Hogere grĳphoek

fAfb. met mini-, wiel- en

telescoopladeropname

SStevige, robuuste slĳtstrip beschermt 

de bakonderbouw

OOpzĳ versterkte kromming van de bak 

verhoogt de stabiliteit

f fVastgeschroefde, afneembare zĳwanden 

voor verschillende toepassingen. Voor 

probleemloos transport van fijngemalen

kuil of brĳachtige mest

G h kGrotere grĳphoek GGrote hoeveelheid uitgenomen stukkenVerwĳderd: voor lang materiaal, grotere

hoeveelheid losgemaakte stukken en

hogere laadcapaciteit

Art.nr. Aantal cilinders Breedte Tanden Volume ca. Gewicht ca. ME € netto

DSSFLM120000V 2 1250 mm 7 0,90 m³ 300 kg Stk. 2035,00

DSSFLM140000V 2 1450 mm 8 1,05 m³ 320 kg Stk. 2145,00

DSSFLM160000V 2 1650 mm 9 1,20 m³ 340 kg Stk. 2200,00

DSSFLM180000V 2 1850 mm 10 1,35 m³ 360 kg Stk. 2310,00

DSSFLM200000V 2 2050 mm 11 1,50 m³ 380 kg Stk. 2420,00

DSSFLM240000V 2 2250 mm 12 1,65 m³ 400 kg Stk. 2640,00

Voor aanbouw aan Euronorm

Voor aanbouw aan wiel-, mini- of telescooplader

Video bekĳken

Artikelnr. Aantal cilinders Breedte Tanden Volume ca. Gewicht ca. ME € netto

DSSHRT120000V 2 1250 mm 7 0,90 m³ 350 kg Stk. 2585,00

DSSHRT140000V 2 1450 mm 8 1,05 m³ 370 kg Stk. 2695,00

DSSHRT160000V 2 1650 mm 9 1,20 m³ 390 kg Stk. 2805,00

DSSHRT180000V 2 1850 mm 10 1,35 m³ 410 kg Stk. 2860,00

DSSHRT200000V 2 2050 mm 11 1,50 m³ 430 kg Stk. 2970,00

DSSHRT240000V 2 2250 mm 12 1,65 m³ 450 kg Stk. 3190,00
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Mest- en kuilgrijpvork

 » Uitvoering geheel verzinkt - langdurige corrosiebescherming

 » Geschikt voor wiel- en telescooplader (behalve Merlo)

 » Dikwandige tanddrager met ingelaste conusbussen

 » Maximale openingsbreedte: 1424 mm

 » Met frontladertanden (Ø 810 mm, M22 x 1,5)

 » Inclusief hydraulische koppelingen en slangen

 » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Art.nr. Breedte Tanden Gewicht ca. ME € netto

DSGFLM120000V 1250 mm 7 280 kg Stk. 2035,00

DSGFLM140000V 1450 mm 8 300 kg Stk. 2145,00

DSGFLM160000V 1650 mm 9 320 kg Stk. 2255,00

DSGFLM180000V 1850 mm 10 340 kg Stk. 2310,00

DSGFLM200000V 2050 mm 11 360 kg Stk. 2420,00

DSGFLM220000V 2250 mm 12 380 kg Stk. 2640,00

Voor aanbouw aan Euronorm

Art.nr. Breedte Tanden Gewicht ca. ME € netto

DSGHRT120000V 1250 mm 7 330 kg Stk. 2585,00

DSGHRT140000V 1450 mm 8 350 kg Stk. 2695,00

DSGHRT160000V 1650 mm 9 370 kg Stk. 2805,00

DSGHRT180000V 1850 mm 10 390 kg Stk. 2860,00

DSGHRT200000V 2050 mm 11 410 kg Stk. 2970,00

DSGHRT220000V 2250 mm 12 430 kg Stk. 3190,00

Voor aanbouw aan mini-, wiel- of telescooplader
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Sterke grĳparm en grote 

openingshoek door de 

positionering van de cilinder 

aan de bovenzĳde
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Silogrijpadapter met snelwisselsysteem

Met deze adapter kunnen al aanwezige bakken en 

vorken achteraf voorzien worden van een grĳper. 

Daardoor spaart u extra apparaten, plaats en 

kosten. De aanbouw vindt plaats via een Euronorm-

opname, direct gemonteerd op de frontlader, de 

bak of mestvork wordt dan direct op de adapter 

gemonteerd. De grĳper opent zich geheel verticaal 

naar boven, waardoor enorme volumes kunnen 

worden opgepakt. De beide cilinders zorgen daarbĳ 

voor een gelĳkmatige druk. Voor de bediening is 

een dubbelwerkend sturend apparaat vereist.

 » Standaard geleverd met Euronorm-opname 

(aan apparaat- en tractorzĳde)

 » Voor alle bakken en vorken

 » Snelle en eenvoudige opname

 » Met gelaste conusbussen

 » Frontladertanden (M22 x 1,5 mm), lengte: 800 mm, 

gebogen

 » Robuuste grĳparmsturing

 » Incl. hydraulische koppelingen en slangen
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Stalmestvork
 » Standaard geleverd met Euronorm-opname

 » Uitvoering geheel verzinkt - langdurige corrosiebescherming

 » Verstevigde uitvoering met ingelaste conusbussen

 » Hoogwaardige gesmede frontladertanden, 810 mm 

lang. (Bĳ leveringsomvang inbegrepen)

 » Op aanvraag ook voor mini-, wiel-, of telescooplader 

verkrĳgbaar

Artikelnr. Breedte Tanden Gewicht ca. ME € netto

SGAFLM120000 1250 mm 7 200 kg Stk. 1760,00

SGAFLM150000 1450 mm 8 210 kg Stk. 1870,00

SGAFLM180000 1650 mm 9 220 kg Stk. 1980,00

SGAFLM200000 1850 mm 10 230 kg Stk. 2090,00

SGAFLM220000 2050 mm 11 240 kg Stk. 2200,00

Voor aanbouw aan Euronorm

Voor aanbouw aan Euronorm

Art.nr. Breedte Tanden Gewicht ca. ME € netto

SDGFLM000000V 1250 mm 7 140 kg Stk. 627,00

SDGFLM000001V 1450 mm 8 150 kg Stk. 704,00

SDGFLM000002V 1650 mm 9 160 kg Stk. 781,00

SDGFLM000003V 1850 mm 10 180 kg Stk. 814,00

SDGFLM000004V 2050 mm 11 200 kg Stk. 902,00

SDGFLM000005V 2250 mm 12 220 kg Stk. 979,00

Artikelnr. Beschrĳving ME € netto

SDGFLM000800 Meerprĳs per tand van 1000 mm lang Stk. 14,85

SDGFLM000801 Meerprĳs per tand van 1100 mm lang Stk. 21,89

Algemene toebehoren tegen meerprĳs

Video bekĳken
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Professionele bak voor stapelaar

Tandenopname

 » Uitvoering geheel verzinkt - langdurige corrosiebescherming

 » Ver naar voren verplaatst draaipunt voor maximale kiephoek

 » Zeer korte ombouwtĳd, wordt aan de palletvork bevestigd

 » Voor alle soorten stortgoed, evenals graan, aardappelen, uien en wortels

 » Zware uitvoering met dubbele scharnierlagering voor optimale intrekhoek

 » Draagvermogen: 1,5 t.

 » Slĳtstrip uit hoogwaardig slĳtvast staal (HB 450, 150 x 16 mm)

 » Dubbelwerkende hydraulische cilinder (vanaf 2 m breed met 

2 hydraulische cilinders.)

 » Intrekhoek instelbaar via schroefgaten

 » Inclusief hydraulische koppelingen en -slangen

Artikelnr. Type Breedte  Hoogte Diepte Volume ca. Gewicht ca. ME € netto

met een dubbelwerkende hydraulische cilinder

GSPFLM000004V GSP 160 1600 mm 950 mm 1500 mm 0,85 m³ 430 kg Stk. 2420,00

met een dubbelwerkende hydraulische cilinder

GSPFLM000006V GSP 180 1800 mm 950 mm 1500 mm 0,95 m³ 480 kg Stk. 2530,00

met twee dubbelwerkende hydraulische cilinders

GSPFLM000008V GSP 200 2000 mm 950 mm 1800 mm 1,70 m³ 530 kg Stk. 2750,00

met twee dubbelwerkende hydraulische cilinders

GSPFLM000014V GSP 240 2400 mm 950 mm 1800 mm 2,10 m³ 580 kg Stk. 3080,00

Kiepbak voor stapelaardraagarmen

Opname aan dragerplaat

 » Standaard met FEM 2-opname

 » Uitvoering geheel verzinkt - langdurige corrosiebescherming

 » Voor bevestiging op aanwezige dragerplaat

 » Stabiele constructie

 » Versteviging van de bakbodem

 » Hoge intrekkracht dankzĳ twee zware cilinders

 » Voor stapelaar tot 6 t.

 » Slĳtstrip uit hoogwaardig slĳtvast staal (HB 450, 

150 x 16 mm)

 » Optie: Met FEM 3-opname leverbaar

 » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

 » 2 dubbelwerkende cilinders standaard

Artikelnr. Breedte Volume ca. Gewicht ca. ME € netto

GSPFLM000100V 1500 mm 1,5 m³ 570 kg Stk. 3289,00

GSPFLM000102V 1800 mm 1,8 m³ 590 kg Stk. 3509,00

GSPFLM000104V 2000 mm 2,0 m³ 610 kg Stk. 3729,00

GSPFLM000106V 2500 mm 2,5 m³ 630 kg Stk. 3949,00

Gunstig zwaartepunt en draaipunt, bĳzonder dicht bĳ de 

hefmast van de stapelaar

Grote kiephoek voor ideaal laden en lossen

Artikelnr. Beschrĳving ME € netto

GSPFLM000500 FEM 3 opname Set 88,00

GSPFLM000502 Weeginrichting Stk. 2530,00

Algemene toebehoren tegen meerprĳs
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Hoogkiepbak

De ca. 1 meter hogere loshoogte maakt het 

mogelĳk om probleemloos elke aanhanger met een 

hoogte van ca. 4 m met frontlader of wiellader en 

een stapelaar te beladen.

 » Combinatie opname voor flexibel werken: Euronorm-, 

stapelaar- en driepuntsopname

 » Uitvoering geheel verzinkt - langdurige corrosiebescherming

 » Maat stapelaarhĳsogen: 148 x 48 mm

 » Slĳtstrip uit hoogwaardig slĳtvast staal (HB 450, 

150 x 16 mm)

 » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Schuifbak Universal

 » Leverbaar met Euronorm-, wiel- of telescoopladeropname

 » Laadhoogte is groter dan bĳ normale bakken, omdat de bak niet 

meer in de aanhanger wordt gestoken 

 » Eenvoudig, snel en volledig de meest uiteenlopende belading 

gedoseerd en gecontroleerd afschuiven

 » Geen vastgekleefd of uitvallend materiaal meer

 » Afdichtstrook in schuifwand van polyurethaan

 » Slĳtstrip uit hoogwaardig slĳtvast staal (HB 450, 150 x 16 mm)

 » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Grote laadhoogte

Groot transportvolume

Gedoseerd en gecontroleerd lossen

Artikelnr. Beschrĳving ME € netto

HKEFLM100000 Met wiel- en telescoopladeropname Stk. 660,00

Algemene toebehoren tegen meerprĳs

Artikelnr. Breedte Oppervlakken Volume ca. Gewicht ca. ME € netto

HKEFLM000000V 1800 mm Verzinkt 1,4 m³ 520 kg Stk. 2530,00

HKEFLM000005V 2000 mm Verzinkt 1,6 m³ 550 kg Stk. 2640,00

HKEFLM000010V 2200 mm Verzinkt 1,7 m³ 570 kg Stk. 2750,00

HKEFLM000015V 2400 mm Verzinkt 1,9 m³ 620 kg Stk. 3080,00

Artikelnr. Breedte Volume ca. Gewicht ca. ME € netto

ASSFLM200000 2000 mm 2,1 m³ 670 kg Stk. 3575,00

ASSFLM240000 2400 mm 2,6 m³ 700 kg Stk. 3795,00

ASSFLM280000 2800 mm 3,0 m³ 730 kg Stk. 3960,00

Voor aanbouw aan Euronorm

Artikelnr. Breedte Volume ca. Gewicht ca. ME € netto

ASSRTL200000 2000 mm 2,1 m³ 720 kg Stk. 4235,00

ASSRTL240000 2400 mm 2,6 m³ 750 kg Stk. 4455,00

ASSRTL280000 2800 mm 3,0 m³ 780 kg Stk. 4620,00

Voor de aanbouw aan wiel- of telescoopladers
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Big Bag vulbak

 » Standaard geleverd met Euronorm-opname

 » Thermisch verzinkt voor lange levensduur

 » Geschroefde opnameplaat

 » Standaard met mechanische schuiver

 » Geschikt voor zaaigoed, tarwe of mais, kalk, houtchips, 

pellets en mest

 » Speciale vorm waarborgt goed opnemen van het stortgoed

 » Optie: Dubbelwerkende hydraulische cilinder 

leverbaar, waardoor de openingsbreedte van de 

schuiver wordt gereguleerd en de comfortabele 

dosering mogelĳk wordt

Artikelnr. Werkbreedte Volume ca. Gewicht ca. ME € netto

BFSFLM000000 2000 mm 1,5 m³ 420 kg Stk. 4400,00

BFSFLM000005 2400 mm 2,4 m³ 580 kg Stk. 4950,00
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Artikelnr. Beschrĳving ME € netto

BFSFLM800000 Hydraulische schuif Stk. 330,00

BFSFLM900000 Wiel- en/of telescoopladeropname Stk. 550,00

Algemene toebehoren tegen meerprĳs
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Zeef- en haardhoutbak

 » Uitvoering geheel verzinkt - langdurige corrosiebescherming

 » Voldoende breedte tussen de staven: ca. 36 mm

 » Ronde bakvorm

 » Volumen: ca. 1 kubieke meter hout

 » Slĳtstrip uit hoogwaardig slĳtvast staal (HB 450, 

150 x 16 mm)

Artikelnr. Breedte Opname Gewicht ca. ME € netto

SKSFLM000000 2000 mm Euronorm 280 kg Stk. 1705,00

SKSRTL000000 2000 mm Wiellader, telescooplader 320 kg Stk. 2255,00

Aardappelbak

 » Uitvoering geheel verzinkt - langdurige corrosiebescherming

 » Voldoende breedte tussen de staven: ca. 21 mm

 » Uit één stuk gebogen ronde buizen (Ø 30 mm) 

maken moeiteloos reinigen van aardappels, bieten, 

maïskolven etc. mogelĳk.

 » Rondstaal zĳdelings en aan de opnamekant als 

bescherming voor beschadiging

Artikelnr. Breedte Gewicht ca. ME € netto

KASFLM000000 2000 mm 380 kg Stk. 1705,00

KASFLM000005 2200 mm 410 kg Stk. 1815,00

KASFLM000010 2400 mm 460 kg Stk. 1925,00

Voor aanbouw aan Euronorm

Art.nr. Breedte Gewicht ca. ME € netto

KASRTL000000 2000 mm 430 kg Stk. 2255,00

KASRTL000005 2200 mm 460 kg Stk. 2365,00

KASRTL000010 2400 mm 510 kg Stk. 2475,00

Voor de aanbouw aan wiel- of telescoopladers

Slĳtstrip uit hoogwaardig 

slĳtvast staal (HB 450), 

voorzien van stalen 

afronding - bescherming 

tegen beschadigingen

Ronde buizen zĳn vervaardigd uit één stuk

Beste productiekwaliteit - volledig verzinkte 

uitvoering - langdurige corrosiebescherming
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Snoeizaag WoodKing Classic - met 3 zaagbladen

 » Voor aanbouw op front-, wiel- of telescoopladers

 » Compacte vormgeving

 » Werksnelheid tot ca. 5 km/h

 » Takken tot ca. 280 mm

 » Hydraulische aandrĳving met 3 speciale hardmetalen zaagbladen 

(Ø 700 mm)

 » Zaagbladen voorzien van 60 Widia-tanden

 » Opzĳ tot 1200 mm uitschuifbare giek, waarmee langs de straatrand 

kan worden gereden om te snoeien binnen het bereik van de giek

 » Ook beschikbaar voor aanbouw links, ideaal geschikt voor telescooplader

 » De maximale werkhoogte kan met een telescooplader bereikt worden

 » Standaard geleverd met omschakelventiel maar 1 x dubbelwerkende 

aansluiting vereist

 » Optie: Zĳdelings contragewicht - daardoor minimale eenzĳdige 

belasting van de arm van het ondersteunende voertuig

 » Optie: Beschermbeugel voor bescherming tegen beschadiging bĳ 

werken dicht bĳ de bodem

 » Optie: Kantelsysteem 111° (voor verticaal en horizontaal snĳden) – 

Snĳhoek van snoeizaag traploos instelbaar

 » Optie: Elektrisch besturingsblok, daardoor is gelĳktĳdig bedienen van 

alle functies mogelĳk (afhankelĳk van het oliecapaciteit)
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Schone snede, zowel bĳ dunne als bĳ dikke stammen

Snel snoeien van straten en wegen

De zaag is met de aanwezige stapelaaropeningen snel afgesteld

De verdeling van de kracht door drĳfriem zorgt voor een rustige 

loop van de zaagbladen

Snĳbreedte: 2100 mm

Video bekĳken

Artikelnr. Beschrĳving Opname Uitlĳning ME € netto

ASHFLM000000 Snoeizaag WoodKing Classic Euronorm Rechts Stk. 9075,00

ASHFLM900320 Zaagkop los Stk. 6875,00

ASHFLM000004 Snoeizaag WoodKing Classic Euronorm Links Stk. 9075,00

ASHFLM900322 Zaagkop los Stk. 6875,00

ASHRTL000000 Snoeizaag WoodKing Classic Telescooplader, wiellader Rechts Stk. 9625,00

ASHFLM900320 Zaagkop los Stk. 6875,00

ASHRTL000004 Snoeizaag WoodKing Classic Telescooplader, wiellader Links Stk. 9625,00

ASHFLM900322 Zaagkop los Stk. 6875,00
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Snoeizaag WoodKing Classic (uitvoering links) 

aan Merlo

Snoeizaag met 3 zaagbladen aan de 

telescooplader met JCB-opname

Zaagkop los, ook voor universele arm 

verkrĳgbaar

Zĳdelings contragewicht - daardoor minimale 

belasting van de arm van het ondersteunende 

voertuig

Toerentalbewaking: Een signaal waarschuwt 

de bestuurder bĳ het klemmen van een 

zaagblad en spaart daardoor de riem

Elektrisch stuurblok - maakt een gelĳktĳdig 

bedienen van alle functies tĳdens de arbeid 

mogelĳk

Beschermbeugel voor veilig neerzetten van 

de snoeizaag

Kantelinrichting 111° - voor horizontaal en 

verticaal snoeien. Pas de hoek traploos aan 

bĳ de omstandigheden

Overlastbeveiliging: Regelt de optimale 

aanpersdruk en kantelt zich bĳ het blokkeren 

van het zaagblad ter bescherming achterover.

Algemene toebehoren tegen meerprĳs
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Artikelnr. Beschrĳving Diameter buiten ME € netto

ASHFLM900100 HM-cirkelzaagblad voor snoeizagen Woodking, Woodking High, Slim Complete / Z=44 700 mm Stk. 203,50

ASHFLM900120 HM-cirkelzaagblad voor snoeizagen Woodking, Woodking High, Slim Complete / Z=60 700 mm Stk. 216,26

ASHFLM900105 HM-cirkelzaagblad voor snoeizaag Freddie / Z = 48 800 mm Stk. 286,00

Reservezaagbladen voor snoeizaag

Artikelnr. Beschrĳving ME € netto

ASHFLM900300 Kantelsysteem voor snoeizaag 111° (incl. uitbreiding stuurapparaat) Stk. 1485,00

ASHFLM900310 Meerprĳs voor elektrisch stuurblok voor simultaan bedienen van alle functies Stk. 1430,00

ASHFLM900200 Contragewicht ca. 210 kg Stk. 495,00

ASHFLM900342 Toerentalbewaking Stk. 1760,00

ASHFLM911040 Overbelastingsbeveiliging rechts Stk. 1980,00

ASHFLM911041 Overbelastingsbeveiliging links Stk. 1980,00

ASHFLM900270 Beschermbeugel Stk. 330,00



Snoeizaag WoodKing Slim compleet

Extra vlakke zaagkop

 » Voor aanbouw op front-, wiel- of telescoopladers

 » Vlakke, speciaal gevormde zaagkop voor het beste 

zicht: ideaal geschikt voor zagen van struiken of grof 

kreupelhout

 » Werksnelheid tot ca. 8 km/h

 » Hydraulische aandrĳving met 3 speciale hardmetalen 

zaagbladen (Ø 700 mm)

 » Zaagbladen voorzien van 60 tanden

 » Laag eigengewicht

 » De maximale werkhoogte kan met een telescooplader 

bereikt worden

 » Serie: Beschermbeugel voor bescherming tegen 

beschadiging bĳ werken dicht bĳ de bodem

Snĳbreedte: 2100 mm

Takken tot ca. 280 mm

Lichte compacte constructie

Snoeizaagkop via ombouwen 

verwisselbaar met andere apparaten

 » Serie: Opzĳ tot 1200 mm uitschuifbare giek, waarmee 

langs de straatrand kan worden gereden om te 

snoeien binnen het bereik van de giek

 » Serie: Zĳdelings uitklapbaar contragewicht – daardoor 

wordt de eenzĳdige belasting van de arm van het 

ondersteunende voertuig vermeden en het kantelgevaar 

verminderd

 » Serie: Met het elektrische stuurblok kunnen alle 

functies tegelĳk bediend worden

 » Serie: Kantelsysteem 111° optioneel (voor verticaal 

en horizontaal snĳden) - Snĳhoek van snoeizaag 

traploos instelbaar

Artikelnr. Beschrĳving Opname Uitlĳning ME € netto

ASHFLM000300 Snoeizaag WoodKing Slim Euronorm Rechts Stk. 14300,00

ASHFLM000310 Zaagkop los, vlak Stk. 7700,00

ASHFLM000304 Snoeizaag WoodKing Slim Euronorm Links Stk. 14300,00

ASHFLM000312 Zaagkop los, vlak Stk. 7700,00

ASHRTL000300 Snoeizaag WoodKing Slim Telescooplader, wiellader Rechts Stk. 14850,00

ASHFLM000310 Zaagkop los, vlak Stk. 7700,00

ASHRTL000304 Snoeizaag WoodKing Slim Telescooplader, wiellader Links Stk. 14850,00

ASHFLM000312 Zaagkop los, vlak Stk. 7700,00

Snoeizaag WoodKing Slim in compleet pakket

Algemene toebehoren tegen meerprĳs
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Artikelnr. Beschrĳving ME € netto

ASHFLM900342 Toerentalbewaking Stk. 1760,00

ASHFLM911040 Overbelastingsbeveiliging rechts Stk. 1980,00

ASHFLM911041 Overbelastingsbeveiliging links Stk. 1980,00
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Snoeizaag Freddie

 » Voor aanbouw op front-, wiel- of 

telescoopladers

 » Grote takken (tot 320 mm breed) 

doelgericht en afzonderlĳk afzagen

 » Hydr. aandrĳving met 1 speciaal zaagblad 

voorzien van hardmetalen tanden (Ø 800 mm)

 » Werksnelheid tot ca. 8 km/h

 » De bevestiging aan de hefarm biedt 

optimaal zicht op het werktuig

 » Zaaghoek van de snoeizaag traploos 

instelbaar

 » Aan beide zĳden bruikbaar dankzĳ 

Euronorm aan beide zĳden

 » Serie: Opzĳ tot 1200 mm uitschuifbare giek, 

waarmee langs de straatrand kan worden 

gereden om te snoeien binnen het bereik 

van de giek

 » Serie: Opstartbeveiliging voor bescherming 

van het zaagblad

 » Serie: Omschakelventiel, dus er is maar 

1 dubbelwerkende aansluiting vereist

 » Serie: Kantelsysteem 111° (voor verticaal 

en horizontaal snĳden) – Snĳhoek van 

snoeizaag traploos instelbaar

 » Optie: Elektrisch besturingsblok, daardoor 

kunnen alle functies tegelĳk bediend worden

Artikelnr. Beschrĳving Opname Uitlĳning ME € netto

ASHFLM000200 Snoeizaag Freddie, 1 blad Euronorm Beide zĳden Stk. 5775,00

ASHRTL000200 Snoeizaag Freddie, 1 blad Telescooplader, wiellader Beide zĳden Stk. 6050,00

Snoeizaag WoodKing High – 4 blad
 » Voor aanbouw op front-, wiel- of 

telescoopladers

 » Werksnelheid tot ca. 5 km/h

 » Takken tot ca. 280 mm

 » Hydraulische aandrĳving met 4 speciale 

hardmetalen zaagbladen (Ø 700 mm)

 » Zaagbladen voorzien van 60 Widia-tanden

 » De maximale werkhoogte kan met een 

telescooplader bereikt worden

 » Serie: Opzĳ tot 1200 mm uitschuifbare giek, 

waarmee langs de straatrand kan worden 

gereden om te snoeien binnen het bereik 

van de giek

 » Serie: Omschakelventiel, dus er is 

maar 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

 » Optie: Zĳdelings contragewicht – daardoor 

eenzĳdige belasting van de arm van het 

ondersteunende voertuig minimaal

 » Optie: Beschermbeugel voor bescherming 

tegen beschadiging bĳ werken dicht bĳ de 

bodem

 » Optie: Kantelsysteem 111° (voor het 

verticaal- en horizontaal zagen) – snĳhoek 

van stammenzaag traploos instelbaar

 » Optie: Elektrische besturingsblok, daardoor 

kunnen alle functies tegelĳk bediend worden

Algemene toebehoren tegen meerprĳs

Artikelnr. Beschrĳving ME € netto

ASHFLM900310 Meerprĳs voor elektrisch stuurblok voor simultaan bedienen van alle functies Stk. 1430,00

ASHFLM900342 Toerentalbewaking Stk. 1760,00

Algemene toebehoren tegen meerprĳs

Snedebreedte: ca. 800 mm

Straten en wegen snel 

onkruid vrĳmaken

Snĳbreedte: 2900 mm

Ook beschikbaar voor aanbouw rechts, 

ideaal geschikt voor telescooplader

Artikelnr. Beschrĳving Opname Uitlĳning ME € netto

ASHFLM000100 Snoeizaag WoodKing High Euronorm Rechts Stk. 10340,00

ASHFLM900326 Zaagkop los Stk. 8140,00

ASHFLM000104 Snoeizaag WoodKing High Euronorm Links Stk. 10340,00

ASHFLM900324 Zaagkop los Stk. 8140,00

ASHRTL000100 Snoeizaag WoodKing High Telescooplader, wiellader Rechts Stk. 10890,00

ASHFLM900326 Zaagkop los Stk. 8140,00

ASHRTL000104 Snoeizaag WoodKing High Telescooplader, wiellader Links Stk. 10890,00

ASHFLM900324 Zaagkop los Stk. 8140,00

Artikelnr. Beschrĳving ME € netto

ASHFLM900300 Neigsysteem voor snoeizaag 111° (incl. uitbreiding stuurapparaat) Stk. 1485,00

ASHFLM900310 Meerprĳs voor elektrisch stuurblok voor simultaan bedienen van alle functies Stk. 1430,00

ASHFLM900200 Contragewicht ca. 210 kg Stk. 495,00

ASHFLM900342 Toerentalbewaking Stk. 1760,00

ASHFLM911040 Overbelastingsbeveiliging rechts Stk. 1980,00

ASHFLM911041 Overbelastingsbeveiliging links Stk. 1980,00

ASHFLM900270 Beschermbeugel Stk. 330,00

93* Alle nettoprijzen zijn in € excl. de wettelijke btw. Fouten, maten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden.

   Nadruk, ook van fragmenten is niet toegestaan. Prijzen af magazijn Lokeren.
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Snoeischaar FlexCut Compact

 » Voor aanbouw op front-, wiel- of 

telescoopladers

 » Vlakke schaarkop ideaal geschikt 

voor horizontaal snĳden van struiken 

of grof kreupelhout. Beste zicht op de 

aanwezige messen

 » Geschikt voor het snoeien van bomen 

en hagen met takdikte tot 150 mm

 » Schone snede, zonder open te splĳten 

of te rafelen

 » Messenbalk van hardmetaal HB 450

 » Messenkop los ook ideaal geschikt 

voor de inzet met minigraafmachines

 » Serie: Opzĳ tot 1200 mm uitschuifbare 

giek, waarmee langs de straatrand kan 

worden gereden om te snoeien binnen 

het bereik van de giek

 » Optie: Kantelsysteem 111° (voor verticaal 

en horizontaal snĳden) – Snĳhoek van 

snoeizaag traploos instelbaar

 » Optie: Elektrisch besturingsblok, 

daardoor kunnen alle functies tegelĳk 

bediend worden

Snĳbreedte: 2000 of 3000 mm

Gering oliedebiet ca. 45 liter

Lichte compacte constructie

Video bekĳken

Artikelnr. Beschrĳving Opname Werkbreedte Uitlĳning ME € netto

ASHFLM000405 Snoeischaar FlexCut 100 Compact Euronorm 2000 mm Rechts Stk. 7370,00

ASHFLM000426 Snoeischaarkop los Stk. 5170,00

ASHFLM000415 Snoeischaar FlexCut 100 Compact Euronorm 2000 mm Links Stk. 7370,00

ASHFLM000424 Snoeischaarkop los Stk. 5170,00

ASHFLM000435 Snoeischaar FlexCut 100 Compact Euronorm 3000 mm Rechts Stk. 9570,00

ASHFLM000456 Snoeischaarkop, los Stk. 7370,00

ASHFLM000445 Snoeischaar FlexCut 100 Compact Euronorm 3000 mm Links Stk. 9570,00

ASHFLM000454 Snoeischaarkop, los Stk. 7370,00

ASHRTL000405 Snoeischaar FlexCut 100 Compact Telescooplader, wiellader 2000 mm Rechts Stk. 7920,00

ASHFLM000426 Snoeischaarkop los Stk. 5170,00

ASHRTL000415 Snoeischaar FlexCut 100 Compact Telescooplader, wiellader 2000 mm Links Stk. 7920,00

ASHFLM000424 Snoeischaarkop los Stk. 5170,00

ASHRTL000435 Snoeischaar FlexCut 100 Compact Telescooplader, wiellader 3000 mm Rechts Stk. 10120,00

ASHFLM000456 Snoeischaarkop, los Stk. 7370,00

ASHRTL000445 Snoeischaar FlexCut 100 Compact Telescooplader, wiellader 3000 mm Links Stk. 10120,00

ASHFLM000454 Snoeischaarkop, los Stk. 7370,00

Snoeischaar FlexCut 100 Compact - takken tot ca. 100 mm dik

Snoeischaar FlexCut 150 Compact - takken tot ca. 150 mm dik
Artikelnr. Beschrĳving Opname Werkbreedte Uitlĳning ME € netto

ASHFLM000490 Snoeischaar FlexCut 150 Compact Euronorm 3000 mm Rechts Stk. 10890,00

ASHFLM000532 Snoeischaarkop, los Stk. 8690,00

ASHFLM000495 Snoeischaar FlexCut 150 Compact Euronorm 2000 mm Rechts Stk. 8690,00

ASHFLM000542 Snoeischaarkop los Stk. 6490,00

ASHFLM000520 Snoeischaar FlexCut 150 Compact Euronorm 3000 mm Links Stk. 10890,00

ASHFLM000530 Snoeischaarkop los Stk. 8690,00

ASHFLM000525 Snoeischaar FlexCut 150 Compact Euronorm 2000 mm Links Stk. 8690,00

ASHFLM000540 Snoeischaarkop los Stk. 6490,00

ASHRTL000490 Snoeischaar FlexCut 150 Compact Telescooplader, wiellader 3000 mm Rechts Stk. 11440,00

ASHFLM000532 Snoeischaarkop, los Stk. 8690,00

ASHRTL000495 Snoeischaar FlexCut 150 Compact Telescooplader, wiellader 2000 mm Rechts Stk. 9240,00

ASHFLM000542 Snoeischaarkop los Stk. 6490,00

ASHRTL000520 Snoeischaar FlexCut 150 Compact Telescooplader, wiellader 3000 mm Links Stk. 11440,00

ASHFLM000530 Snoeischaarkop los Stk. 8690,00

ASHRTL000525 Snoeischaar FlexCut 150 Compact Telescooplader, wiellader 2000 mm Links Stk. 9240,00

ASHFLM000540 Snoeischaarkop los Stk. 6490,00
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Artikelnr. Beschrĳving ME € netto

ASHFLM900300 Neigsysteem voor snoeizaag 111° (incl. uitbreiding stuurapparaat) Stk. 1485,00

ASHFLM900310 Meerprĳs voor elektrisch stuurblok voor simultaan bedienen van alle functies Stk. 1430,00

ASHFLM900200 Contragewicht ca. 210 kg Stk. 495,00

ASHFLM911040 Overbelastingsbeveiliging rechts Stk. 1980,00

ASHFLM911041 Overbelastingsbeveiliging links Stk. 1980,00

Kantelsysteem Elektrisch stuurblok - maakt een gelĳktĳdig 

bedienen van alle functies tĳdens de

arbeid mogelĳk

Overlastbeveiliging: Regelt de optimale 

aanpersdruk en kantelt zich bĳ het 

blokkeren van het zaagblad ter 

bescherming achterover

Contragewicht (22 platen á 9,5 kg)

Achtersnijder

met telescooparm

 » Aanbouw driepuntsopname cat. II

 » Voor achter- en frontaanbouw

 » Telescooparm tot 4 meter uitzwenkbaar

 » Speciale, fijnvertande lemmets garanderen een 

goed zaagbeeld

 » Beste zaagkwaliteit bĳ takken tot 35 mm doorsnede

 » Robuuste en torsiestĳve constructie

 » Boordhydrauliek met ca. 40 liter, aandrĳving via 

opsteekpomp op de aftakas

 » Werksnelheid: tot ca. 2 km/h

 » Tractorvermogen: vanaf 25 PK

 » Nominaal toerental van de pomp: 540 tpm

 » Hydraulische bediening via Bowden-kabel

 » Optie: Elektrische bediening met joystick leverbaar

Algemene toebehoren tegen meerprĳs

Artikelnr. Beschrĳving Opname Werkbreedte Uitlĳning ME € netto

ASHFLM000600 Achtersnĳder Driepuntsopname cat.II 1600 mm Rechts Stk. 7150,00

Werkbreedte: 1600 mm

Algemene toebehoren tegen meerprĳs

Artikelnr. Beschrĳving ME € netto

MGHFLM900000 Elektrische bediening via joystick Stk. 1650,00

2 3 4

1

4

2

3
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Mulch-apparaat Speedy

 » Voor aanbouw aan Euronorm-, wiel- of 

telescoopladeropname

 » Werkbreedte: 1300 mm

 » Spiraalvormig snĳlichaam met verwisselbare  

snĳ-elementen

 » Uitstekend geschikt voor mulchen van gras, 

straatranden, parken, hagen, grasoppervlakken enz.

 » Dankzĳ het nieuwe model en de opstelling van de 

messen op de rotor, wordt het uitslingeren van stenen 

en andere objecten tĳdens het werken verhinderd

 » Opzĳ tot 1200 mm uitschuifbare giek, waarmee langs 

de straatrand kan worden gereden om te snoeien 

binnen het bereik van de giek

 » Oliecapaciteit van 40 tot 100 l nodig

 » Serie: Elektrische besturingsblok, daardoor kunnen 

alle functies tegelĳk bediend worden

 » Serie: Zĳdelings contragewicht – daardoor wordt 

de eenzĳdige belasting van de arm van het 

ondersteunende voertuig vermeden

 » Serie: Kantelsysteem 111° (voor verticaal en horizontaal 

snĳden) – Snĳhoek van mulchapparaat traploos 

instelbaar

 » Er is maar één dubbelwerkende aansluiting vereist
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Werkbreedte: 1300 mm

Zuivere snede ook bĳ grover kreupelhout

Video bekĳken

Artikelnr. Beschrĳving Opname Uitlĳning ME € netto

MGHFLM000000 Mulch-apparaat Speedy Euronorm Rechts Stk. 10945,00

MGHFLM000100 Mulchkop los Stk. 7590,00

MGHFLM000005 Mulch-apparaat Speedy Euronorm Links Stk. 10945,00

MGHFLM000105 Mulchkop los Stk. 7590,00

MGHRTL000000 Mulch-apparaat Speedy Telescooplader, wiellader Rechts Stk. 11495,00

MGHFLM000100 Mulchkop los Stk. 7590,00

MGHRTL000005 Mulch-apparaat Speedy Telescooplader, wiellader Links Stk. 11495,00

MGHFLM000105 Mulchkop los Stk. 7590,00



Mulch-apparaat type 1300

 » Achteraanbouw op driepuntsopname cat. II

 » Werkbreedte: 1300 mm

 » Eigen gewicht: 870 kg

 » Geschikt voor tractoren met een eigengewicht van 

minimaal 2,5 t

 » Boordhydrauliek met tandempomp (pompcapaciteit 

voor mulcher: 100 liter, tweede pomp voor  

bediening: 30 liter)

 » Olietank (180 liter) 

Mulch-apparaat type 800

 » Achter- en frontaanbouw mogelĳk

 » Werkbreedte: 800 mm

 » Eigen gewicht: 285 kg

 » Geschikt voor tractoren met een eigengewicht van 

minimaal 1,5 t

 » Boordhydrauliek met tandempomp (pompcapaciteit 

voor mulcher: 60 liter, tweede pomp ovoor bediening: 

20 liter)

 » Olietank (55 liter) 

Mulchapparaat type 800 en type 1300

Met telescooparm

 » Driepuntsopname cat. II

 » Achter- en frontaanbouw mogelĳk

 » Telescoopbereik tot 5 meter

 » Robuuste en torsiestĳve telescoopconstructie

 » Scharnieren met speciale bussen gelagerd

 » Mulchsnede draaibaar, daardoor aan beide zĳden 

bruikbaar

 » Optimale bodemaanpassing dankzĳ zweefstand van 

de kophoek

 » Bediening van de hydraulische functie via Bowden-kabel

 » Standaard besturing met handstuurventielen

 » Optie: Elektrische bediening met joystick leverbaar

97* Alle nettoprijzen zijn in € excl. de wettelijke btw. Fouten, maten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden.
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Artikelnr. Beschrĳving Werkbreedte ME € netto

MGHFLM000200 Mulch-apparaat type 1300 – met arm 1300 mm Stk. 15400,00

Artikelnr. Beschrĳving Werkbreedte ME € netto

MGHFLM000300 Mulch-apparaat type 800 – met telescooparm 800 mm Stk. 7590,00

Meerdere aanbouwmogelĳkheden: 

bĳv. snoeischaar, snoeizaag, enz.

Telescooparm naar achteren  

met 90° zwenkbaar, naar voren 

met 25° zwenkbaar

Telescoopbereik tot 5 meter

Algemene toebehoren tegen meerprĳs

Algemene toebehoren tegen meerprĳs

Artikelnr. Beschrĳving ME € netto

MGHFLM900000 Elektrische bediening via joystick Stk. 1650,00

MGHFLM900050 Contragewicht ca. 400 kg Stk. 715,00

Artikelnr. Beschrĳving ME € netto

MGHFLM900000 Elektrische bediening via joystick Stk. 1650,00

MGHFLM900050 Contragewicht ca. 400 kg Stk. 715,00
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Grijper Combi RZ 185

Inclusief boomstammenblad, met draaischarnier

 » Met Euronorm- en driepuntsopname

 » Grĳper uit hoogwaardig fijnkorrelig staal

 » Solide en stabiele uitvoering (eigen gewicht: ca. 325 kg)

 » Openingsbreedte: 1850 mm (nauwste diameter: 

ca. 70 mm)

 » Flankbreedte van de grĳper: 300 mm

 » Het stapelen en uitlĳnen van hout kan moeiteloos en 

zonder handwerk worden verricht

 » Met de Euronormophanging voor de frontlader kan het 

hout ook in hoge stapels worden opgestapeld

 » Door een speciale overbrenging bereikt de zware 

dubbelwerkende hydraulische cilinder een enorme 

sluitkracht van ca. 10 t.

 » Incl. boomstammenblad, hydraulische koppelingen 

en -slangen

 » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Artikelnr. Beschrĳving ME € netto

RZXFLM165001 Met hydraulische koppelingen, Euronorm- en driepuntsopname cat. II Stk. 1870,00
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Grijper Combi Plus RZ 185

Inclusief boomstammenblad, met rotator 4,5 t

 » Met Euronorm- en driepuntsopname

 » Grĳper uit hoogwaardig fijnkorrelig staal

 » Zeer zware en stabiele uitvoering (eigen gewicht: 

ca. 375 kg)

 » Openingsbreedte: 1850 mm (nauwste diameter: ca. 70)

 » Flankbreedte van de grĳper: 300 mm

 » Het stapelen en uitlĳnen van hout kan moeiteloos en 

zonder handwerk worden verricht

 » Met de Euronormophanging voor de frontlader kan het 

hout ook in hoge stapels worden opgestapeld

 » Door een speciale overbrenging bereikt de zware 

dubbelwerkende hydraulische cilinder een enorme 

sluitkracht van ca. 10 t.

 » Incl. boomstammenblad, hydraulische koppelingen 

en -slangen

 » 2 dubbelwerkende aansluitingen vereist

 » In combinatie met omschakelventiel is maar 

1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Artikelnr. Beschrĳving ME € netto

RZXFLM185000 Met hydraulische koppelingen, Euronorm- en driepuntsopname cat. II Stk. 3135,00

HyHyHyHyHyydrdrdrdrddrdrd auauauauaulilililiscscscscs heheheheeeee hhhhhouououuoo tgtgtggrĳrĳrĳĳĳpepepp r r CoCoCoCoCoCombmbmbmbmbiiii PlPPlPlPlPlPPP usususususus RRRRZ Z ZZZZZ 18188181811885 555555 mememmmmet tttt rorororror tatatattatatat totoot rrr

RoRoRoRoooooooootatatatatatataattatataatottototototototoottototttt r rr 4,4,4,4 5 ttt

Artikelnr. Beschrĳving ME € netto

RZXFLM900200 Omschakelventiel, enkelvoudig - dus maar 1 dubbelwerkend stuurapparaat vereist Stk. 528,00

Algemene toebehoren tegen meerprĳs

Met rotator 4,5 t.
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Houtgrijper LongNeck Combi

Inclusief boomstammenblad, met draaischarnier

 » Met Euronorm- en driepuntsopname

 » Massieve en stabiele uitvoering

 » Eigen gewicht: ca. 465 kg

 » Zwenkbereik: 90°

 » Openingsbreedte: 1850 mm (smalste diameter: 70 mm)

 » Het stapelen en uitlĳnen van hout kan moeiteloos en 

zonder handwerk worden verricht

 » Het onderstel kan hydraulisch uitgeschoven worden 

(traploos 700 mm), de werklengte kan individueel 

ingesteld worden

 » Licht uitschuiven door kunststofrails op de 

uitschuifbare lader

 » Met de Euronorm-ophanging kan het hout ook in hoge 

stapels worden opgestapeld

 » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Artikelnr. Beschrĳving ME € netto

RZXFLM165002 Compleet met hydraulische koppelingen, Euronorm- en driepuntsopname cat. II Stk. 2695,00
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Houtgrijper LongNeck Combi Plus

Inclusief boomstammenblad, met rotator 4,5 t

 » met Euronorm- en driepuntsopname

 » Massieve en stabiele uitvoering

 » Eigen gewicht: ca. 515 kg

 » Openingsbreedte: 1850 mm (smalste diameter: 70 mm)

 » Het stapelen en uitlĳnen van hout kan moeiteloos en 

zonder handwerk worden verricht

 » Het onderstel kan hydraulisch uitgeschoven worden 

(traploos 700 mm), de werklengte kan individueel 

ingesteld worden

 » Met de Euronorm-ophanging kan het hout ook in hoge 

stapels worden opgestapeld

 » Incl. hydraulische koppelingen en slangen

 » 2 dubbelwerkende aansluitingen vereist

 » In combinatie met omschakelventiel is maar 

1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Artikelnr. Beschrĳving ME € netto

RZXFLM165003 Met hydraulische koppelingen, Euronorm- en driepuntsopname cat. II Stk. 3729,00

Artikelnr. Beschrĳving ME € netto

RZXFLM900200 Omschakelventiel, enkelvoudig - dus maar 1 dubbelwerkend stuurapparaat vereist Stk. 528,00

Algemene toebehoren tegen meerprĳs

Artikelnr. Beschrĳving ME € netto

RZXFLM900215 Omschakelventiel, 3-voudig - dus maar 1 dubbelwerkend stuurapparaat vereist Stk. 638,00

Algemene toebehoren tegen meerprĳs

Uitschuifbare lader

Met mechanisch draaischarnier

Uitschuifbare lader

Met rotator 4,5 t.
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Grijper RZ 185

 » Met driepuntsopname cat. II

 » Uit hoogwaardig fijnkorrelig staal

 » Solide en stabiele uitvoering (eigen gewicht: ca. 300 kg)

 » Openingsbreedte: 1850 mm (smalste diameter: 70 mm)

 » Dankzĳ een speciale omkering bereikt de zware, 

dubbelwerkende hydraulische cilinder een enorme 

sluitkracht. Bovendien voorkomt een geïntegreerde 

tandkrans dat de boomstammen wegglĳden

 » Zwenkbereik 90° links en rechts: drie draaipunten 

waarborgen de juiste aanpassing van de houtgrĳper 

voor ieder terrein en elke situatie

 » Probleemloze koppeling aan de driepuntsbok dankzĳ 

inklapbare stelpoten

 » Inclusief hydraulische koppelingen en slangen

 » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Het beste geschikt voor zeer 

zware boomstammen

Diverse houtsoorten (papierhout)

Stammensplijter Crocodile

Splĳtkracht ca. 25 t

 » Euronorm- en driepuntsopname

 » Mechanisch traploos zwenkbaar

 » Voor boomstammen tot Ø 900 mm

 » Eigen gewicht: ca. 760 kg

 » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

TrTrrTrTTrTTrTrTT apapapapa lolol osos zwenkkbabbaararrr

Artikelnr. Beschrĳving ME € netto

SPFFLM000001 Mechanisch zwenkbaar, voor achter- en frontaanbouw Stk. 5610,00

Artikelnr. Uitvoering Gewicht ca. ME € netto

RZXFLM165000 Compleet met hydraulische koppelingen en driepuntsopname cat. II 300 kg Stk. 1650,00

RZXFLM165004 Los, met hydraulische aansluitingen, zonder Euronorm- en driepuntsopname 220 kg Stk. 1210,00



Art.nr. Beschrĳving ME € netto

VZXFLM110110 Rotator 3,0 t - los Stk. 550,00

VZXFLM110112 Rotator 4,5 t - los Stk. 660,00

VZXFLM110116 Rotator 6,0 t - los Stk. 1309,00

VZXFLM900013 Verbindingsstuk voor rotator 3,0 t. Stk. 82,50

VZXFLM900010 Verbindingsstuk voor rotator 4,5 t. Stk. 82,50

VZXFLM110120 Meerprĳs voor omschakelventiel enkelvoudig voor overlaadgrĳper Stk. 528,00
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Overlaadgrijper VZ 110

 » Ideaal voor frontladers, laders, laadkranen enz.

 » Uit hoogwaardig fijnkorrelig staal

 » Openingsbreedte: ca. 1300 mm (smalste diameter: 

10 mm)

 » Grootste diameter bĳ gesloten grĳper: ca. 400 mm

 » De dubbelwerkende hydraulische cilinder bereikt door 

de omkering een zeer hoge sluitkracht

 » Flankbreedte van de grĳper: ca. 264 mm

 » Eigen gewicht: ca. 100 kg

 » Optimaal geschikt voor bĳv. het overladen van 

boomstammen

 » Inclusief hydraulische koppelingen en slangen

 » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist
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Laadhaak-verlengstuk

Met dit hoogwaardige verlengstuk kan uw overlaadgrĳper 

individueel in vier verschillende lengtes van ca. 1,1 - 1,6 m 

worden opgehangen. Dankzĳ de praktische verstelling kunt 

u de grĳper aan de omstandigheden aanpassen. Robuuste 

constructie en de beste kwaliteit kenmerken dit product.

 » Uitvoering geheel verzinkt - langdurige corrosiebescherming

Afb. toont Euronorm-, en driepuntsopnameuronor

Afb. toont Euronorm-, driepunts- en stapelaaropname

Artikelnr. Beschrĳving Draagvermogen Oppervlakken ME € netto

LHVFLM000100V Met Euronorm- en driepuntsopname cat. II 1,5 t Verzinkt Stk. 594,00

LHVFLM000200V Met Euronorm-,driepunts- en stapelaaropname cat. II 2 t Verzinkt Stk. 704,00

LHVRTL000000V Met wiel- en telescoopladeropname Verzinkt Stk. 1254,00

Artikelnr. Beschrĳving ME € netto

VZXFLM110000 Overlaadgrĳper los, met hydraulische koppelingen (zonder slangen naar tractor) Stk. 924,00

Algemene toebehoren tegen meerprĳs

Artikelnr. Beschrĳving Oppervlakken ME € netto

RZXFLM900125 Big-Bag-houder Verzinkt Stk. 88,00

Algemene toebehoren tegen meerprĳs
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Bomenrooier Krokodil

 » Voor aanbouw aan graafmachine, telescooplader en 

vele andere dragervoertuigen

 » Eerst wordt de stam met de grĳptang opgenomen, 

daarna snĳdt het mes de stam af

 » Zware en verwisselbare snĳkop van uiterst bestendig 

slĳtvast staal HB450

 » Geringe slĳtage

 » Schone snede

 » Eenvoudige bediening

 » Grote openingsbreedte van de grĳptang: ca. 1300 mm

 » Snĳdiameter: Stammen tot ca. 380 mm

 » Schaaropening: ca. 700 mm

 » Eenvoudige bediening via 2 dubbelwerkende 

aansluitingen mogelĳk

Art.nr. Beschrĳving Gewicht ca. ME € netto

FGRFLM000600 Bomenrooier Krokodil - snĳkop met basisplaat voor de graafmachineopname 350 kg Stk. 7645,00

Algemene toebehoren tegen meerprĳs

Draaikrans

Met schroefvertanding, passend bĳ hydraulische 

oliemotoren van de series CLR en CLP, 

asdiameter: 25 mm

 »

Art.nr. Beschrĳving ME € netto

FGRFLM000630 Hydraulische draaikrans Stk. 1650,00

FGRFLM000610 Opname voor verschillende graafmachineopnames Stk. 550,00

FGRFLM000620 Omschakelventiel - voor bomenrooier in combinatie met draaikrans (daardoor slechts 1 dubbelwerkende aansluiting nodig Stk. 528,00
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Boomstammenvork Profi

Vork van geribbelde zĳranden voorzien, daardoor 

optimale slipvastheid bĳ transport van rondhout 

 » Leverbaar met Euronorm-, wiel- of telescoopladeropname

 » Uitvoering geheel verzinkt - langdurige corrosiebescherming

 » Uit robuust staal vervaardigd en torsiestĳf

 » Flexibelere werkwĳze door beweeglĳke grĳparmen

 » Geschikt voor een diameter van 170 tot 940 mm

 » Max. breedte opening: 1400 mm

 » Breedte: 1500 mm 

 » Lengte: 1100 mm

 » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Art.nr. Opname Breedte Gewicht ME € netto

FPSFLM000050V Euronorm 1530 mm 455 kg Stk. 3190,00

FPSRTL000050V Wiellader, telescooplader 1530 mm 465 kg Stk. 3740,00

Front-boomstammenblad

Dankzĳ de bĳzondere vorm en de geribbelde 

zĳranden van het blad kan een boom eenvoudig 

en zonder weg te glĳden worden getransporteerd.

 » Geschikt voor elke frontlader met Euronorm-uitvoering

 » Uitvoering geheel verzinkt - langdurige corrosiebescherming

 » Bĳzonder stabiele constructie

 » Draagvermogen: 3000 kg.

Artikelnr. Beschrĳving Breedte Gewicht ca. ME € netto

FPSFLM000000V Standaard uitvoering – met geribbelde zĳranden 1400 mm 270 kg Stk. 1375,00

FPSFLM000005V Met hydraulische grĳparm (dubbelwerkende aansluiting vereist) 1400 mm 335 kg Stk. 2013,00

1

2

2

Afb. met grĳparm

Totale diepte afhankelĳk van  

de opname verschillend

Grĳparm als optionele 

toebehoren
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Houtbundelapparaat

 » Met Euronorm-opname

 » Uitvoering geheel verzinkt - langdurige corrosiebescherming

 » Bundelen, transporteren, neerleggen, oppakken 

en overladen met het bundelapparaat

 » Verwerking van 1 m³ kloofhout in weinig minuten met 

de motorzaag

 » De aanslagplaat kan rechts of links worden gebruikt

 » Verschillende houtlengtes mogelĳk

 » Veilig werken

 » Tĳdbesparing - geen menselĳke assistentie nodig

 » Draagvermogen: 160 kg

Art.nr. Beschrĳving Opname Uitvoering ME € netto

FORFLI000000V Houtbundelapparaat Euronorm Star Stk. 1485,00

Door de uitsparingen kan het hout 

direct in het bundelingsapparaat 

worden afgezaagd (330, 500 of 

1000 mm)

Bundel gemakkelĳk met frontlader 

te stapelen

Houtbundel kan door frontlader 

worden opgepakt

Houtbundelkar

 » Uitvoering geheel verzinkt - langdurige corrosiebescherming

 » Licht uit te kiepen door optimaal zwaartepunt

Artikelnr. Beschrĳving ME € netto

FORFLI000050V Houtbundelkarren Easy, op wielen, voor het uitkiepen Stk. 572,00

FORFLI000060V Houtbundelkarren Profi, op wielen, voor het uitkiepen, met 4 staanders. Door uitsparingen kan het hout direct in het bundelingsapparaat 

afgezaagd worden 

Stk. 858,00

 » Inleggen, bundelen, transporteren en wegleggen 

met het bundelingsapparaat

 » Verwerking van 1 m³ kloofhout

 » Met lekbestendige wielen

 » Draagvermogen: 160 kg

Algemene toebehoren tegen meerprĳs

1 32 4
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Artikelnr. Beschrĳving ME € netto

FORFLI900000 Textiel omsnoeringsband wit Stk. 88,00

FORFLI900005 Klemmen voor omsnoeringsband, karton à 1000 st. Pak. 66,00

FORFLI900010 Spanapparaat voor textielband 16 mm Stk. 154,00

FORFLI900015 Afrolapparaat met opbergruimte Stk. 71,50
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Personenauto-afschuifwagen

 » Ideaal voor transport van chips en houtblokken

 » Laadvolume van 6 tot 8 m³

 » Probleemloos lossen in lage gebouwen

 » Optioneel met afrolbaar dekzeil op aanvraag verkrĳgbaar

 » Laadhoogte: ca. 1865 mm

Artikelnr. Volume ca. Kastlengte Kastbreedte Kasthoogte Gewicht ca. ME € netto

PKWASW100000 6 m³ 2360 mm 2110 mm 1150 mm 800 kg Stk. 13750,00

PKWASW100002 8 m³ 3360 mm 2110 mm 1150 mm 900 kg Stk. 14300,00
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HOUTCHIPS-TRANSPORTINSTALLATIES

Transporttechniek van Fliegl met de bunkervuller “Dachs”

Houtchips laten zich met deze beproefde technologie eenvoudig vervaardigen, bewaren en 

transporteren. Maar een bottleneck in de keten is de opslag van de houtchips in aanwezige 

boxen en bunkers. Hierbĳ past de bunkervulunit “Dachs”. 

De transportschroeven werken zonder verstoppingen, dankzĳ een optimaal bemeten 

afstand van de transportschroef naar de transportbuis en een adequate stĳging van 

de transportschroef. Voor alle specificaties zĳn er verschillende modelvarianten en 

buislengtes, die een debiet tot 1m³ per minuut mogelĳk maken.

Het Fliegl Agro-Center vervaardigt naar wens ook transportschroeven in elke technisch 

realiseerbare lengte, zodat ook afgelegen verzamel- of hoge bunkers veilig en snel gevuld 

kunnen worden. Afhankelĳk van de aard van de set, van de transporthoogte en -breedte 

worden elektromotoren in de vermogensklassen van 3,0 tot 5,5 kW toegepast.  

De transportschroefset kan zowel in het midden als aan de kopse kant van het 2,80 m 

brede stabiele voorraads- en toevoerreservoir uit plaatstaal geflenst worden. Voor grotere 

volumes houtchips is er een hydraulisch inklapbare opslagbak. Deze laat zich vanwege 

geringe bouwhoogte eenvoudig vullen. 

Naar wens vervaardigt Fliegl Agro-Center individuele oplossingen.

Montagevoorbeeld:
Opvoerschroef met  
kopse verdeler aan  
een silo

Opvangtrog voor zĳdelingse 

buismontage

Opvangtrog met opbouw 

en deksel
Verbindingsstuk 90°

Verbindingsstuk 45° met 
snelvergrendelingOpvangtrog voor centrale 

buismontage

Opvangtrog met 

veiligheidskabelschakeling

Verbindingsstuk 45°

Verbindingsstuk 90° 

met snelvergrendeling
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...individuele oplossingen door modulair systeem

Snelwisselsysteem voor  
centrale opvangbak

•  Snel aan- en afbouwen met twee 

sluitbeugels

•  Hoek van 30° tot 60°

Kruisknopen voor zĳbak

•  Lagering aan beide uiteinden van de 

trogschroef – schone overgave van 

de chips – daardoor een rustige loop

Valrooster voor opvangbak

•  Montage naderhand 

mogelijk 

Kopse verdeler voor 
opvoerschroef

•  Opvoerhoogte tot 

7000 mm mogelijk

•  Uitwerpafstand 

(afhankelijk van het 

motorvermogen) tot 

5000 mm

Schakelkast 
Met kabel-

dodemansschakeling

Motoren

• Van 3 tot 5,5 kW

• Verschillende toerentallen

Voeding snelkoppeling

•  Eenvoudig scheiden van 

de voeding met 16 A 

contactdoos en stekker

Type A

Type B

Type D

Type E

Type C
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Wĳ geven u graag telefonisch advies: 

 08671/9600-850 

 of op   

www.agro-center.de 

Standaard geleverde trogbreedte: 2800 mm

Transportvermogen afhankelĳk van de 

vulhoogte: ca. 1 m³/min

Vervaardiging op maat

Thermisch verzinkt

Enorm flexibel - geschikt voor elke toepassing!

Enorm flexibel - geschikt voor elke toepassing!

Montagevoorbeeld: Laterale opvangtrog met veiligheidskabelschakeling.

Schroefverlenging verbindingsstuk 90° buis in buis

Wĳ geven u graag telefonisch advies:

 08671/9600-850
 of op 

www.agro-center.de 

Verschillende schroefsystemen, bĳv. 

kelderschacht schroeftransporteur

Video bekĳken
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195 mm 45 mm

Sleufbrugplaat voor 

houtchipsdroging
 » Voor drogen van houtchips en granen - 

 » voor eigen fabrikcage van drogerbodem, 

 » Breedte: 1185 mm, Lengte: 2500 mm, 

Dikte/diepte: 3 mm/gestanst

Art.nr. ME € netto

HTXJFM500000 Stk. 308,00

Sleufblikafdekking voor 

chipsdroging

Segmentenvloer voor de eigen 

vervaardiging van drogerbodems, 

kiepbakken e.d. Attentie: te hoge 

puntbelasting vermĳden!

 » Afmetingen: 3000 x 195 x 45 mm (L x B x H)

Art.nr. ME € netto

HTXJFM500005 Stk. 49,50

Droogpiramide

Bĳv. bĳ een aanhanger van 2200 mm breedte voldoet voor een 

pyramide in het midden. Zo wordt het product vanuit het midden 

naar de zĳde belucht.

Art.nr. ME € netto

HTXJFM500010 Stk. 165,00

Kelderschachtcentrifuge

Eenvoudige inbouw in aanwezige kelderschachten

 » Rotatiewerktuig: 3 staande hoekprofielen worden met een 

naaf op de motoras tot een eenheid verbonden

 » Behuizing: Lasergesneden plaatstalen delen, 

vastgeschroefd en verzinkt

 » Opvoervolume: 0,5 m³/min.

 » Worpafstand: ca. 5-6 m afhankelĳk van de 

houtchipskwaliteit

 » Maten/benodigde ruimte (lxbxh): 1000 x 650 x 600 mm

 » Opslagruimteopening (bxh): 1000 x 100 mm

 » Vermogen: 4 kW

 » Toerental: 1500 t/min.

 » Veiligheidsklasse: IP 55

 » Spanning: 400 V

Art.nr. ME € netto

HBBJFM102120 Stk. 2145,00

Ontvangsttrog Dachs

Met hydraulisch 

inklapbare bodem

 » Lage kiephoogte

 » Groter volume

Bunkervuller met hoge capaciteit

Capaciteit afhankelĳk van de vulhoogte ca. 2 m³/min.

Inklapbaar en mobiel!

LiLichcchhtt neneererklklapapbbabababb rererere wwwwwwwananannnannannana dddd dddddd dodododododdoodddd oroorr 
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Inklapbaar en mobiel!

Opvangbak “Big-Dachs” - breedte 3000 mm

• Hydraulisch inklapbaar

• In hoogte verstelbare steunpoten

• Inklapbaar zijdeksel



Mengmolen Favorite

 » Trekstangopname cat. II met 3 verstelmogelĳkheden

 » Stapelaaropname: Openingmaat 152 x 72 mm

 » Bak uit hoogwaardig staal, stervormig verstevigde bakbodem

 » Duurzame lagering van de menger tegen vervuiling beschermd

 » Roerwerktuig naar onder en zĳlings verstelbaar met 3-bladige veren

 » Beschermrooster vervaardigd uit verenstaal

 » Aandrĳfas met fijne vertanding (70 mm)

 » Afneembare uitloopgoot

 » Geveerde zĳwandenschraper

 » Aftakas met overlastbeveiliging

 » Overbrenging 1:8

 » Met primer en 2 K gelakt

Mengmolen Favorite 600 - Capaciteit per uur: ca. 10 m³ (zuivere mengtĳd),

Vermogen: vanaf 50 PK

Mengmolen Favorite 800 / capaciteit per uur: 

ca. 12 m³ (zuivere mengtĳd), vermogen: vanaf 90 PK

Art.nr. Beschrĳving ME € netto

Mengmolen Favorite 600

MFVFLA600000 600 l menginhoud, 520 kg eigen gewicht Stk. 2585,00

Mengmolen Favorite 800

MFVFLA800000 800 l menginhoud, 650 kg eigen gewicht Stk. 2915,00

Algemene toebehoren tegen meerprĳs

Mengmolen Elektro 

 » Stapelaaropname: Openingmaat 150 x 70 mm

 » Elektromotor (5,5 kW)

 » Bak uit hoogwaardig staal, stervormig verstevigde 

bakbodem

 » Duurzame lagering van de menger, tegen vervuiling 

beschermd

 » Roerwerktuig van zeer sterk slĳtvast staal  

(naar opzĳ en naar onderen verstelbaar)

 » U-vormige ĳzeren ring, extra dik - boven aan het vat 

bevestigd

 » Afneembare uitloopgoot

 » Zwaar beschermrooster

 » Watertoevoer via holle ruimte bĳ beschermrooster

 » Bĳzonder sterke 3-bladige mengveren  

(met verstelbare hoek)

 » Vuldiameter: 1200 mm

 » Spatscherm

 » Stelpoten in hoogte verstelbaar

 » Met primer en 2 K gelakt

Art.nr. Beschrĳving ME € netto

Mengmolen 200 E

MEXFLA200000 200 l menginhoud, 240 kg eigen gewicht Stk. 4070,00

Mengmolen 300 E

MEXFLA300000 300 l menginhoud, 300 kg eigen gewicht Stk. 4290,00

Mengmolen 200 E
Eigen gewicht: ca. 240 kg
Verstelpoten uittrekbaar (300 mm)

Attentie: Het vulvolume bĳ zeer taai 
menggoed kan tot 50 % afnemen
Mengmolen 300 E

Eigen gewicht: ca. 300 kg
Verstelpoten uittrekbaar (300 mm)

Attentie: Het vulvolume bĳ zeer taai 
menggoed kan tot 50 % afnemen

Art.nr. Beschrĳving ME € netto

MSSZUB401006 Vulbeugel Stk. 137,50

MFAZUB400004 Uitloopgoot zwenkbaar Stk. 792,00

MSSZUB401007 Onderstel (zonder toelating) Stk. 1375,00

MFAZUB401002 Euronorm-, wiel- of telescoopladeropname Stk. 660,00

MFAZUB400001 Afzakinrichting Stk. 341,00

Art.nr. Beschrĳving ME € netto

MSSZUB401006 Vulbeugel Stk. 137,50

MFAZUB400004 Uitloopgoot zwenkbaar Stk. 792,00

MSSZUB401009 Platform toegankelĳk via ladder Stk. 1089,00

MSSZUB401010 Platform met opslagplaats en ladder Stk. 1815,00

MFAZUB400001 Afzakinrichting Stk. 341,00
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Mengmolen FA

Mengmolen “FA” volautomatisch en met zelfvulinrichting

Het rendabele multitalent beheerst de probleemloze, 

rationele mengtechniek. Ongeacht of dit nu bestemd 

is voor de bouw, voor grondverzet of om riolen aan 

te leggen – het origineel van Fliegl boekt wereldwĳd 

succes. Het perfecte samenspel tussen innovatieve 

techniek, robuuste constructie en een flexibele 

toepassing, verzekert u van een beter rendement 

en een extreem lange levensduur.

 » Trekstangopname cat. II met  

3 verstelmogelĳkheden

 » Stapelaaropname: Openingmaat 152 x 72 mm

 » Duurzame lagering van de menger tegen vervuiling 

beschermd

 » Roerwerktuig naar onder en zĳlings verstelbaar met 

3-bladige veren

 » Beschermrooster vervaardigd uit verenstaal

 » Aandrĳfas met fijne vertanding (70 mm)

 » Afneembare uitloopgoot

 » Geveerde zĳwandenschraper

 » Aftakas met overlastbeveiliging

 » Overbrengingsverhouding 1:11

 » Met primer en 2 K gelakt

 » Besparing van een tweede medewerker verhoogt het 

rendement

 » Verstelbare roerarm

 » Efficiënt werken met maar één persoon

Met Europees patent

Tĳdbesparende automatische vulling

Mengen tĳdens het rĳden

Vullen, mengen en legen – alles in een enkele handeling

Geen tweede tractor nodig

Afb. uitloopgoot zwenkbaar
Afb. hydraulische aandrĳving en 

laderopname

Art.nr. Beschrĳving ME € netto

Mengmolen volautomatisch 400 FA

MFAFLA040000 400 l menginhoud, 500 kg eigen gewicht Stk. 4290,00

Mengmolen volautomatisch 600 FA

MFAFLA060000 600 l menginhoud, 680 kg eigen gewicht Stk. 4840,00

Mengmolen volautomatisch 800 FA

MFAFLA080000 800 l menginhoud, 810 kg eigen gewicht Stk. 5390,00

Mengmolen volautomatisch 1000 FA

MFAFLA100000 1000 l menginhoud, 1050 kg eigen gewicht Stk. 6490,00

Algemene toebehoren tegen meerprĳs

Art.nr. Beschrĳving ME € netto

MFAZUB400004 Uitloopgoot zwenkbaar Stk. 792,00

MFAZUB400003 Uitloopschuif links ook met hand bedienbaar Stk. 572,00

MFAZUB400002 Trekstangverlenging voor FA 400 en FA 600 Stk. 275,00

MFAZUB401001 Hydraulische aandrĳving met slangen voor mengmolen FA Stk. 1738,55

MFAZUB401002 Euronorm-, wiel- of telescoopladeropname Stk. 660,00

MFAZUB400001 Afzakinrichting Stk. 341,00

111* Alle nettoprijzen zijn in € excl. de wettelijke btw. Fouten, maten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden.
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Mengmolen Garant

 » Trekstangopname cat. II met 3 verstelmogelĳkheden

 » Stapelaaropname: Openingmaat 152 x 72 mm

 » Bak uit hoogwaardig staal, stervormig verstevigde 

bakbodem

 » Duurzame lagering van de menger, tegen vervuiling 

beschermd

 » Roerwerktuig van zeer sterk slĳtvast staal (naar onder 

en zĳdelings verstelbaar)

 » Zwaar beschermrooster (vervaardigd uit verenstaal)

 » Watertoevoer via holle ruimte bĳ beschermrooster

 » Uitloopschuif achter (bĳzonder compact en licht lopend)

 » Bĳzonder sterke 3-bladige mengveren (met verstelbare 

hoek)

 » Zĳwandenschraper, uitloopgoot achter

 » Spatscherm

 » Aftakas met overlastbeveiliging

 » Overbrenging: 2-Traps, verhouding: 1:11

 » Met primer en 2 K gelakt

Art.nr. Beschrĳving ME € netto

Mengmolen Garant 401 SS

MSSFLA040100 400 l menginhoud, 390 kg eigen gewicht Stk. 2695,00

Mengmolen Garant 602 SS

MSSFLA060200 600 l menginhoud, 540 kg eigen gewicht Stk. 3025,00

Mengmolen Garant 802 SS

MSSFLA080200 800 l menginhoud, 650 kg eigen gewicht Stk. 3355,00

Mengmolen Garant 1002 SS

MSSFLA102000 1000 l menginhoud, 820 kg eigen gewicht Stk. 4730,00

Algemene toebehoren tegen meerprĳs

Mengmolen Garant 401 SS

Capaciteit per uur: ca. 7 m3 

(zuivere mengtĳd),  

vermogen: vanaf 40 PK, 

vuldiameter: 1200 mm

Mengmolen Garant 602 SS

Capaciteit per uur: ca. 10 m3 

(zuivere mengtĳd),  

vermogen: vanaf 50 PK, 

vuldiameter: 1300 mm

Mengmolen Garant 802 SS

Capaciteit per uur: ca. 12 m3 

(zuivere mengtĳd),  

vermogen: vanaf 80 PK, 

vuldiameter: 1580 mm

Mengmolen Garant 1002 SS

Capaciteit per uur: ca. 15 m3 

(zuivere mengtĳd),  

vermogen: vanaf 120 PK, 

vuldiameter: 1880 mm

Hoogste kwaliteit dankzĳ de toepassing van speciale materialen (fijnkorrelig staal)

Extra zwaar beschermrooster (afsluitbaar roerwerk)

Drievoudige lagering van het roerwerk

Stabiele constructie dankzĳ vele jaren ervaring in de constructie van mengers

Lange levensduur

Art.nr. Beschrĳving ME € netto

MSSZUB401001 Hydraulische aandrĳving met slangen voor mengmolen SS Stk. 1318,90

MSSZUB602102 Elektrische aandrĳving 11 kW Stk. 3117,40

MFAZUB400004 Uitloopgoot zwenkbaar Stk. 792,00

MSSZUB401006 Vulbeugel Stk. 137,50

MSSZUB401007 Onderstel (zonder toelating) Stk. 1375,00

MSSZUB401008 Verstelpoten uittrekbaar tot 1200 mm Stk. 1918,40

MSSZUB401009 Platform toegankelĳk via ladder Stk. 1089,00

MSSZUB401010 Platform met opslagplaats en ladder Stk. 1815,00

MFAZUB400001 Afzakinrichting Stk. 341,00

MFAZUB401002 Euronorm-, wiel- of telescoopladeropname Stk. 660,00
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Elektrische zoutstrooier VT 1.4 S

Zonder driepuntsopname

Hoofdtoepassing: Zout, ontdooimiddel, tussenteelt, kunstmest en 

microgranulaat, graszaad, slakkenkorrel, ook voor kuilproducten. De strooier 

kan door de 12 Volt-aandrĳving altĳd onafhankelĳk van andere aandrĳvingen 

zoals cardan of hydrauliek gebruikt worden. Twee processtappen in één - zo 

spaart u tĳd en geld!

 » Aandrĳving: 12 V-motor (110 W)

 » Strooibreedte: 1 - 5 m (traploze regeling)

 » Strooischĳven aan/uit, schuif open/dicht

 » Strooischĳftoerental meer/minder

 » Frame met triplex toplaag: Verzinken + KTL coating + poedercoating

 » Bediening via bedieningspaneel tĳdens het rĳden vanaf de bestuurdersstoel

 » Elektrische aangedreven strooischĳf met verstelbare uitwerpbakken

 » Bakdeksel, strooipaneel

 » 3 m lange voedingskabel, 6 m lange apparaatkabel

 » Topstangaanbouw (pen als toebehoren leverbaar)

Artikelnr. Beschrĳving Vulvolume Breedte Hoogte Diepte Gewicht ca. ME € netto

SBWXXX700131 Elektrische zoutstrooier VT 1.4 S 40 l 450 mm 600 mm 600 mm 12 kg Stk. 968,00

Universele elektrische strooier VT 2.9

Zonder driepuntsopname

Hoofdtoepassing: Tussenteelt / mest- en microgranulaat / graszaad, 

slakkenkorrels, ook voor kuilproducten. De strooier kan door de 12 Volt-

aandrĳving altĳd onafhankelĳk van andere aandrĳvingen zoals cardan of 

hydrauliek gebruikt worden. Twee processtappen in één - zo spaart u tĳd 

en geld!

 » Aandrĳving 12 V-motor (170 W)

 » Strooibreedte: 2 - 24 m (traploze regeling)

 » Strooischĳven aan/uit, schuif open/dicht

 » Strooischĳftoerental meer/minder

 » Frame poedergecoat

 » Kunststof reservoir met 90 liter

 » Bediening via bedieningspaneel tĳdens het rĳden vanaf de bestuurdersstoel

 » Elektrische aangedreven strooischĳf met verstelbare uitwerpbakken

 » Bakdeksel, bedieningspaneel

 » 3 m lagen voedingskabel, 6 m lange apparaatkabel

 » Spanhulzen voor grassen

Art.nr. Beschrĳving Vulvolume Breedte Hoogte Diepte Gewicht ca. ME € netto

SBWXXX700130 Universele elektrische strooier VT 2.9 90 l 520 mm 600 mm 900 mm 26 kg Stk. 830,50
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Keerschotten, 

ggeleider g3-delig.

Art.nr. Beschrĳving ME € netto

SBWXXX700135 Driepuntsopname bestaande uit een topstang- en trekstangopname Stk. 104,50

SBWXXX700136 Keerschotten (geleider) ter bescherming van de uitwerpbreedte, 3-delig Set 60,50

Algemene toebehoren tegen meerprĳs

Art.nr. Beschrĳving ME € netto

SBWXXX700135 Driepuntsopname bestaande uit een topstang- en trekstangopname Stk. 104,50

SBWXXX700136 Keerschotten (geleider) ter bescherming van de uitwerpbreedte, 3-delig Set 60,50

Algemene toebehoren tegen meerprĳs



Art.nr. Beschrĳving ME € netto

AZEJFM000007 Boor Ø 150 mm Stk. 352,00

AZEJFM000000 Boor Ø 200 mm Stk. 385,00

AZEJFM000001 Boor Ø 300 mm Stk. 495,00

AZEJFM000002 Boor Ø 400 mm Stk. 550,00

AZEJFM000003 Boor Ø 500 mm Stk. 825,00

ERSJFM000802 Hydraulische aandrĳving rechts- en linksdraaiend Stk. 814,00

Art.nr. Beschrĳving ME € netto

AZEJFM000007 Boor Ø 150 mm Stk. 352,00

AZEJFM000000 Boor Ø 200 mm Stk. 385,00

AZEJFM000001 Boor Ø 300 mm Stk. 495,00

AZEJFM000002 Boor Ø 400 mm Stk. 550,00

AZEJFM000003 Boor Ø 500 mm Stk. 825,00

AZEJFM000005 Boordiepteverlenging tot 1600 mm (geen sterke belasting mogelĳk! Uitsluitend toegestaan tot boren Ø 300 mm) Stk. 165,00

ERSJFM000802 Hydraulische aandrĳving rechts- en linksdraaiend Stk. 814,00
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Grondboor Standard

 » Driepuntsopname cat. II

 » Zonder parallelgeleiding

 » Boorgat tot 500 mm diameter mogelĳk

 » Aftakas met overbelastingsbeveiliging

 » Boordiepte: maximaal 1000 mm  

(geen boordiepteverlenging mogelĳk)

 » Levering zonder boor

 » Gewicht: ca. 250 kg

 » Benodigd vermogen: 40 PK

Artikelnr. Uitvoering Gewicht ca. ME € netto

ERSJFM000000V Zonder boor, verzinkt 250 kg Stk. 2090,00

Algemene toebehoren tegen meerprĳs

Grondboor Garant

 » Driepuntsopname cat. II

 » Met parallelgeleiding

 » Boorgat tot 500 mm diameter mogelĳk

 » Aftakas met overbelastingsbeveiliging

 » Boordiepte: max. 1200 mm

 » Levering zonder boor

 » Zware overbrenging

 » Standaard geleverd met hydraulische zwenking

 » Gewicht: ca. 280 kg

 » Boordiepteverlenging mogelĳk

 » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Artikelnr. Uitvoering Gewicht ca. ME € netto

ERGJFM000000V Zonder boor, verzinkt 280 kg Stk. 2970,00

Algemene toebehoren tegen meerprĳs
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Video bekĳken



Art.nr. Beschrĳving ME € netto

AZEJFM000007 Boor Ø 150 mm Stk. 352,00

AZEJFM000000 Boor Ø 200 mm Stk. 385,00

AZEJFM000001 Boor Ø 300 mm Stk. 495,00

AZEJFM000005 Boordiepteverlenging tot 1600 mm (geen sterke belasting mogelĳk! Uitsluitend toegestaan tot boren Ø 300 mm) Stk. 165,00

115* Alle nettoprijzen zijn in € excl. de wettelijke btw. Fouten, maten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden.
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Grondboor hydraulische aandrijving

 » Leverbaar met scharnier-, stapelaar-, Euronorm-, wiel- of 

telescoopladeropname

 » Geïntegreerde hydromotor

 » Met hydraulische aandrĳving rechts- en linksdraaiend

 » Zonder boor

 » Boordiepteverlenging mogelĳk

 » Attentie: Grondboor met hydraulische aandrĳving alleen boren tot 

Ø 300 mm gebruiken

 » Benodigd olievolume: ca. 40 l

 » Inclusief hydraulische slangen

 » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Algemene toebehoren tegen meerprĳs

Artikelnr. Uitvoering Gewicht ca. ME € netto

ERHJFM000000 Euronorm-opname 130 kg Stk. 2255,00

ERHJFM000001 Stapelaaropname 65 kg Stk. 2035,00

ERHJFM000002 Scharnieropname 110 kg Stk. 2035,00

ERHJFM000003 Met wiel- en telescoopladeropname 150 kg Stk. 3520,00

Scharnieropname



Fronthydrauliek Universal 1,8 t

Leveringsomvang: Compleet met 

hydraulische slangen (1500 mm lengte) 

en lasconsoles (aan de tractorzĳde)

 » Uitvoering verzinkt

 » Door het verwĳderen van twee pennen kan de 

fronthydrauliek probleemloos gemonteerd en 

gedemonteerd worden

 » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist
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Vergrendelingshaak voor 

fronthydrauliek met bouten

Front- en achterhydrauliek Universal

 » Drie- en vierpuntsopname ook geschikt voor 

achterhydrauliek, bĳv. aan het vat

 » Gelakte uitvoering

 » Eenvoudige aanbouw en optimaal zwaartepunt

 » Totale hoogte: ca. 1370

 » Totale breedte: ca. 1040

 » Totale lengte: ca. 1033

 » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Artikelnr. Beschrĳving Opname apparaatzĳde Hefhoogte Gewicht ca. ME € netto

SZBXXX100009 Front- en achterhydrauliek Universal 7 t Vierpunts, cat. III 830 mm 150 kg Stk. 3520,00
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Fronthydrauliek Universal 4 t 

 » Uitvoering geheel verzinkt

 » Driepuntsaanbouw met trekstangvanghaak

 » Compacte bouw

 » Inklapbare onderste trekstang

 » Door het verwĳderen van twee pennen kan de 

fronthydrauliek probleemloos gemonteerd en 

gedemonteerd worden

 » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Art.nr. Beschrĳving Opname apparaatzĳde Hefhoogte Gewicht ca. ME € netto

SZBXXX100007V Fronthydrauliek Universal 4 t Driepuntsadapter cat. II, cat. III, driepunt 846 mm 145 kg Stk. 2200,00
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Artikelnr. Beschrĳving Opname apparaatzĳde Hefhoogte Gewicht ca. ME € netto

SZBXXX100005V 1,8 t, compleet, verzinkt / voor tractor tot 90 PK Cat. II 746 mm 130 kg Stk. 1650,00

SZBXXX100098 Aanlasplaat voor fronthydrauliek Stk. 77,00

SZBXXX100101 Vergrendelingshaak voor fronthydrauliek met pennen Stk. 82,50
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Snelwisselsysteem

Met vorktandopname en Euronorm

Met de opname van Fliegl kunnen Eurowerktuigen 

probleemloos bĳv. met een stapelaar aan- en 

afgekoppeld worden - zo wordt uw stapelaar tot 

een echte allrounder!

 » Maat stapelaarhĳsoog: 150 x 70 mm

 » Uitvoering geheel verzinkt - langdurige 

corrosiebescherming

 » Kantelhoek: 103°

 » 2 dubbelwerkende hydraulische cilinders

 » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Art.nr. Beschrĳving Gewicht ca. ME € netto

SWRFLM000001V Snelwisselsysteem 190 kg Stk. 1595,00

Stapelaaradapter Multi-Hitch

De stapelaaropname Multi-Hitch is het universele 

hulpmiddel voor rangeren en verladen van 

lasten, aanhangers en landbouwkundige 

aanbouwapparaten. De stapelaaropname wordt 

door een stapelaar met de vorken opgenomen en 

vergrendeld en is beschikbaar in drie modellen.

 » Uitvoering geheel verzinkt - langdurige corrosiebescherming

 » Kogelkoppeling K80

 » Driepuntsaanbouw cat. II, cat. III op aanvraag

 » Pen voor trekoog - pendiameter 30 resp. 38 mm

 » Lasthaak tot 2,5 t.

Art.nr. Beschrĳving ME € netto

SWRFLM000003 Stapelaaradapter Multi-Hitch Stk. 1320,00
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Uitkiepadapter Combi Universal

 » Met standaard geleverde driepuntsopname cat. II aan de tractorzĳde

 » Euro-snelwisselframe aan de apparaatzĳde

 » Stapelaaropname tegen meerprĳs leverbaar

 » Passend voor front- en achterhydrauliek en voor stapelaardragerframe

 » Met dezelfde machine stortgoed en pallets stapelen en verschuiven

 » Gunstig zwaartepunt, bĳzonder dicht bĳ de tractor

 » Eenvoudig vervangen bĳ de stapelaar door de opname op het 

stapelaardraagframe

 » Het draagvermogen van de adapter bedraagt tot 2500 kg

 » Deze biedt een intrekhoek van 47° en een uitkiephoek van 159°

 » Geen investering in een tweede lader of stapelaar nodig

 » 1 dubbelwerkende hydraulische aansluiting vereist

Artikelnr. Beschrĳving Hoogte Breedte Diepte Gewicht ca. ME € netto

HKEFLM000560 Uitkiepadapter Combi Universal 1300 mm 1258 mm 700 mm 300 kg Stk. 2860,00

Toebehoren tegen meerprĳs

GSPFLM000502 Weeginrichting Stk. 2530,00

HKEFLM000561 Meerprĳs voor stapelaaropname FEM 2 Stk. 385,00

HKEFLM000562 Meerprĳs voor stapelaaropname FEM 3 Stk. 396,00
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Hoogkiepsysteem Universal

Voor apparaten met Euronorm-opname, voor aanbouw 

aan frontlader, driepuntsopname of wiellader

Met deze combinatie wint u tot 1000 mm aan extra 

laadhoogte, wat bĳzonder bĳ de belading van hoge 

aanhangers en voertuigen van grote betekenis is. 

Met dit systeem kan ieder apparaat eenvoudig 

en probleemloos gewisseld worden, de aanschaf 

van een aparte hoogkiepbak komt te vervallen. 

Door het bedienen van de cilinder worden de rollen 

eerst naar boven en dan weer naar voren voor 

het uitkiepen bediend. Voor de bediening is een 

dubbelwerkend sturend apparaat vereist.

 » Geschikt voor het gebruik van de volumebak  

en bak voor zware lasten

 » Rolgeleiding van polyurethaan

 » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

    - met hoogkiepsysteem - duidelĳk te zien: Tot 1000 mm hoogtewinst mogelĳk 

(afhankelĳk van de frontladerbak).      - zonder hoogkiepsysteem (gelĳke frontlader,

gelĳke kiephoek afgebeeld)

fb d l b kAfb. met de zwaar materiaal bak 

met Euronorm-koppeling aan de 

frontlader

fb l b k l lAfb. met volumebak van Fliegl

aan de frontlader

fAfb. met volumebak van Fliegl 

met driepuntsopname aan

achterzĳde

Hydraulische apparaatbediening

Voor alle frontladertypen

 » Extreem grote hefafstand van 850 mm zorgt voor een 

kiephoek tot 180° (zie afbeelding a en b)

 » Ideaal ontworpen krachtverloop door geoptimaliseerde 

cilinderdeflectie: (zie afbeelding c)

 » De sterkere, grotere zuigerzĳde trekt het beladen 

werktuig naar achteren met ca. 3,6 t trekkracht

 » De zwakkere kleinere zuigerzĳde drukt het werktuig 

voor het uitkiepen naar onderen (hiervoor is geen 

groot vermogen nodig)

 » Er is geen snelaftapventiel nodig, omdat de kleinere 

zuiger (die minder olie nodig heeft) voor het kiepen 

voldoende is

 » Zeer robuuste en compacte constructie, alle 

ophangingen zĳn gemaakt van 30 mm dikke bouten

 » DU-bussen gelagerd (zelfsmerend)

 » Inclusief hydraulische slangen en koppelingen tot het 

midden van de frontlader
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Art.nr. Beschrĳving ME € netto

HGBFLM001000 Type I/S (standaard cilinderomkering), hefweg: 700 mm Stk. 682,00

HGBFLM001001 Type I/S (eencilinder-uitvoering) Stk. 385,00
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Art.nr. Beschrĳving Gewicht ME € netto

HKEFLM000500V Euronorm- en driepuntsopname 205 kg Stk. 2530,00

HKERTL000500V Wiel- of telescoopladeropname 250 kg Stk. 2860,00

Trekkracht: 3,6 t bĳ 180 bar

Drukkracht: 5,0 t bĳ 180 bar

Afbeelding c)

Eendelige lasplaat

Video bekĳken

Diepte varieert afhankelĳk van de opname

Art.nr. Beschrĳving ME € netto

HGBFLM000000 Type II/S (uitvoering met twee cilinders) Stk. 693,00

HGBFLM000002 Type II/S (tweecilinder uitvoering) verstelbare drĳfstang, 

3 verstelmogelĳkheden à 100 mm

Stk. 792,00

HGBFLM000001 Eencilinderuitvoering Stk. 429,00

HGBFLM000003 Eencilinderuitvoering, drĳfstang verstelbaar,  

3 verstelmogelĳkheden à 100 mm

Stk. 495,00



Art.nr. Beschrĳving ME € netto

SWRFLM900002 Lashaak, los (Euronorm) Stk. 8,80

NKTXXX516003 Lashaak los, zware uitvoering (Euronorm) Stk. 10,45

SWRFLM000803 Lashaak met contrastuk (afb.       +      ) Set 13,20

SWRFLM900003 Lasoog los, Euronorm Stk. 4,73

SWRFLM900005 Lasoog, lang met 55 mm afstand (Euronorm). Voor aanbouw op rechte plaat geschikt, zonder schuine kanten (zie afb. 6) Stk. 6,60

SWRFLM000802 Lasconsoles gebogen, set - (1 x links, 1 x rechts) Set 61,60

SWRFLM000804 Lasconsole gebogen, rechts Stk. 33,00

SWRFLM000805 Lasconsole gebogen, links Stk. 33,00

SWRFLM000809 Lasconsoles gebogen, set (1 x links + 1 x rechts) Set 59,40

SWRFLM000808 Lasconsole recht, rechts Stk. 33,00

SWRFLM000807 Lasconsole recht, links Stk. 33,00

Snelwisselframe Euronorm

 » Geschikt voor alle frontladers

 » Zorgt voor het probleemloos aan- en afkoppelen van alle werktuigen 

(bĳna alle nieuwe frontlader werktuigen vereisen dit type opname)

 » In één handeling te ontgrendelen

 » Afstandsbus bĳ frontladerarmen voor individuele bevestiging

 » Twee ophangpunten aan elke zĳde voor de drĳfstang voor 

werktuigbediening - daardoor kan de kiephoek apart worden ingesteld

 » Aankoppelen zonder uitstappen

 » Gewicht: ca. 59 kg

Art.nr. Beschrĳving ME € netto

SWRFLM000000 Snelwisselframe gelakt, inclusief aanlasconsole gebogen Stk. 319,00

SWRFLM000000V Snelwisselframe verzinkt, inclusief aanlasconsole gebogen Stk. 352,00

SWRFLM000002 Snelwisselframe gelakt, inclusief aanlasconsole recht Stk. 319,00

SWRFLM000002V Snelwisselframe verzinkt, inclusief aanlasconsole recht Stk. 352,00

SWRFLM900004 Snelwisselframe, gelakt, zonder lasconsoles Stk. 269,50

SWRFLM900004V Snelwisselframe, verzinkt, zonder lasconsoles Stk. 297,00
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Snelwisselframe hydraulisch vergrendelbaar

Hydraulisch vergrendelbaar

Zonder uit de tractor te hoeven stappen! 

Gemakkelĳk en eenvoudig vanuit de cabine 

aan- en afkoppelen! Hydraulische slangen bĳ 

leveringsomvang inbegrepen!

Art.nr. Beschrĳving ME € netto

SWRFLM000004 Snelwisselframe, hydraulisch vergrendelbaar (los, zonder lasconsoles) Stk. 396,00

Art.nr. Beschrĳving ME € netto

SWRFLM000900 Ombouwset voor hydraulische apparaatbediening / eencilinder-uitvoering Stk. 88,00

SWRFLM900200 Ombouwset om hydraulisch te vergrendelen Stk. 187,00

Toebehoren tegen meerprĳs

Algemene toebehoren tegen meerprĳs

Snelwisselframe hydraulisch vergrendelbaar
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Apparatenprogramma

* Alle nettoprijzen zijn in € excl. de wettelijke btw. Fouten, maten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden.

                                                                        Nadruk, ook van fragmenten is niet toegestaan. Prijzen af magazijn Lokeren.



Art.nr. Opname apparaatzĳde A B C Gewicht ca. ME € netto

SPDFLM000004 Cat. gemeentelĳk 340 mm 16 mm 16 mm 5 kg Stk. 132,00

SPDFLM000003 Cat. 0 425 mm 19 mm 22 mm 26 kg Stk. 209,00

SPDFLM000000 Cat. I 678 mm 19 mm 22 mm 32 kg Stk. 198,00

SPDFLM000001 Cat. II 820 mm 25 mm 28 mm 32 kg Stk. 176,00

SPDFLM000005 Cat. II/S 820 mm 25 mm 28 mm 35 kg Stk. 209,00

SPDFLM000002 Cat. III 965 mm 32 mm 36 mm 85 kg Stk. 407,00

Art.nr. Opname A B C Gewicht ca. ME € netto

SPDFLM000803 Cat. gemeentelĳk 390 mm 485 mm 403 mm 4 kg Stk. 49,50

SPDFLM000801 Cat. 0 565 mm 480 mm 400 mm 6 kg Stk. 71,50

SPDFLM000800 Kat. I bis III 735 mm 794 mm 566 mm 16 kg Stk. 79,20

SPDFLM000802 Cat. I tot III met penuitvoering 735 mm 794 mm 566 mm 22 kg Stk. 104,50

Driepuntsbok

Snel, eenvoudig en veilig koppelen met 

een driepuntsbok van Fliegl!

Met een ontgrendelingskabel, 

trekstangbouten boven en onder en een 

handleiding

 » Solide en stabiele uitvoering met extra 

frameversteviging

 » Een veerbelaste sperpal vergrendelt 

automatisch bĳ het aankoppelen  

(moet bovendien nog met een veerklem 

worden geblokkeerd)

 » Perfecte constructie en bewerking

C
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B
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Ø bout

De Fliegl driepuntsbok (met werktuigdriehoek) is een enkelfasige koppeling die op elke tractor (cat. I, II en III) 

op de voor- en achterdriehoek kan worden bevestigd.

Dreipuntsadapter Universal

Met de driepuntsadapter Universal kunnen alle 

Euronorm-apparaten aan de driepunten gekoppeld 

worden. Met de al ingelaste conusbussen laten 

zich probleemloos ronde balen tanden aanbrengen 

om de adapter bĳvoorbeeld als balenvork aan de 

achterzĳde te gebruiken.

 » Driepunt cat. II

 » Opname FEM 2A (410 mm) voor palletvorken

 » Bezonder robuuste constructie - ook voor zware 

goederen geschikt
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Art.nr. Gewicht ME € netto

DPAFLM000100V 72 kg Stk. 429,00

Driepuntsbok contrastuk

Geschikt voor onze driepuntsbokken

Met verstelbaar veiligheidslus dat aan elk werktuig 

kan worden vastgelast. 

 » Werkwĳze: Steek de punt van de driepuntsbok op een 

willekeurig punt in het U-frame van de werktuigdriehoek, 

bedien de hydraulische lift en het werktuig glĳdt veilig in 

de ruststand van de koppeling. Het lastige uit- en weer 

opstappen bĳ het aankoppelen behoort dus tot het 

verleden.

121* Alle nettoprijzen zijn in € excl. de wettelijke btw. Fouten, maten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden.

   Nadruk, ook van fragmenten is niet toegestaan. Prijzen af magazijn Lokeren.



Driepuntsadapter uitklikbaar

Afb. Driepuntsadapter onbewerkt - zonder opname

Frame voor tussenadapter los

Mechanische werktuigvergrendeling

Adapterframe voor wiel- en telescooplader, voor de opname van 

aanbouwapparaten met Euronorm-snelwisselsysteem. Vraag het ons!

Art.nr. Hoogte Breedte Gewicht ca. ME € netto

ZADFLM000005 480 mm 1150 mm 85 kg Stk. 495,00

Ideale hoek bĳ het transport 

van palletvorken en bakken

Driepuntsadapter star

Driepuntsadapter, met hydraulische vergrendeling43 +
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Art.nr. Beschrĳving Gewicht ca. ME € netto

DPAFLM000000V Dreipunktadapter – star 54 kg Stk. 291,50

DPAFLM000005V Driepuntsadapter - ontkoppelbaar 58 kg Stk. 357,50

DPAFLM000006V Driepuntsadapter - hydr. vergrendelbaar, star 59 kg Stk. 544,50

DPAFLM000007V Driepuntsadapter - hydr. vergrendelbaar, ontkoppelbaar 63 kg Stk. 649,00

DPAFLM900010 Hydraulische vergrendeling; ombouwset los Set 198,00

DPAFLM000008 Driepuntsadapter onbewerkt - zonder opname 45 kg Stk. 198,00

Tussenadapter voor wiel- of telescooplader

Maakt het mogelĳk om alle aanbouwapparaten met Euronorm-

opname aan uw wiel- of telescooplader te bevestigen. Vraag het ons!

Art.nr. Beschrĳving ME € netto

ZADFLM000000 Tussenadapter Stk. a. A.

ZADFLM100500 Ombouwset voor hydraulische vergrendeling Stk. 275,008

7

7

Driepuntsadapter
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Apparatenprogramma

* Alle nettoprijzen zijn in € excl. de wettelijke btw. Fouten, maten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden.

                                                                        Nadruk, ook van fragmenten is niet toegestaan. Prijzen af magazijn Lokeren.



op Euronorm-koppeling (Merlo/Manitou/JCB)
Adapterframe van telescooplader of wiellader 

E k peling (Merlo/Manitou/JCB)

Tussenadapter JCB Q-Fit zware last

Op Euronorm

 » Tot 3 t draagvermogen

 » Bĳzonder compacte constructie, gunstig zwaartepunt bĳzonder dicht bĳ de lader

 » Met éénhand-hendelvergrendeling

Art.nr. Beschrĳving ME € netto

ZADFLM000095V Tussenadapter JCB Stk. 1265,00

Frontladeradapter

Met automatische omklapborging, Euronorm

Alle aanbouwelementen met een driepuntsopname  

(bĳv. balentransportapparaten) kunnen met deze 

speciale adapter ook aan de frontlader aangekoppeld 

worden – incl. in hoogte verstelbare boventrekstangkop.

 » Van Euronorm- naar driepuntsopname
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Art.nr. Beschrĳving Gewicht ca. ME € netto

FLAFLM000000 Standaarduitvoering, volledig verzinkt 59 kg Stk. 324,50

FLAFLM000100 Versterkte uitvoering 90 kg Stk. 572,00
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Tussenadapter driepuntsopname voor wiel- of telescooplader

Art.nr. Beschrĳving ME € netto

ZADFLM000500 Tussenadapter voor wiel- of telescooplader op driepuntsopname cat. II Stk. 1622,50

ZADFLM000510 Tussenadapter voor wiel- of telescooplader op driepuntsopname cat. III Stk. 1732,50

ZADFLM000520 Frame onbewerkt, zonder opname, driepuntsopname cat. II Stk. 715,00

ZADFLM000530 Frame onbewerkt, zonder opname, driepuntsopname cat. III Stk. 825,00

Adapterframe van telescooplader of wiellader op Euronorm-koppeling (Merlo/Manitou/JCB) Op aanvraag

123* Alle nettoprijzen zijn in € excl. de wettelijke btw. Fouten, maten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden.

   Nadruk, ook van fragmenten is niet toegestaan. Prijzen af magazijn Lokeren.
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* Alle nettoprijzen zijn in € excl. de wettelijke btw. Fouten, maten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden.

                                                                        Nadruk, ook van fragmenten is niet toegestaan. Prijzen af magazijn Lokeren.

Aanlashaak Merlo - los

Artikelnr. Beschrĳving Type ME € netto

ZADFLM000200 Aanlashaak (los) 26.6 LPT / 33.7 KT / 

30.9 KT

Stk. 66,00

Lashaak voor Hauer-opname

 »
Art.nr. Uitvoering ME € netto

SWRFLM900001 Lashaak links Stk. 33,00

SWRFLM900006 Lashaak rechts Stk. 33,00

SWRFLM900007 Lasoog links Stk. 16,50

SWRFLM900008 Lasoog rechts Stk. 16,50

Lashaak voor trekstang

Met boring voor borgpen

a

b

c

Artikelnr. Uitvoering ME € netto

NKTXXX516001 Tot 30 mm as, cat. II a = 30 mm/b = 154 mm/c = 30 mm Stk. 19,80

NKTXXX516004 Tot 37 mm as, cat. II a = 37 mm/b = 154 mm/c = 30 mm Stk. 25,30

Lashaak gesmeed

Artikelnr. Uitvoering ME € netto

NKTXXX516005 Gesmeed, cat. II Stk. 22,00

Dit is slechts een voorbeeld van de leverbare lasdelen – anderen zĳn op aanvraag verkrĳgbaar!

Lasdelen

Passende fabrikant zie volgende 

pagina

Lasdelen (merk en type opgeven) Prĳsklasse ME € netto

Lasdelen A Set 165,00

Lasdelen B Set 253,00

Lasdelen C Set 297,00

Lasdelen D Set 407,00

Lasdelen E Set 660,00



125* Alle nettoprijzen zijn in € excl. de wettelijke btw. Fouten, maten, technische wijzigingen evenals prijswijzigingen voorbehouden.

   Nadruk, ook van fragmenten is niet toegestaan. Prijzen af magazijn Lokeren.

Fabrikant Type Prĳsklasse

Ahlmann Telescooplader B

Ahlmann AS 85 C

Ahlmann AS4-AR 60 C

Atlas A-D B

Atlas E-serie - E86E C

Atlas AR55-AR80 B

Bobcat 2558-3571L B

Bobcat 553-873 H D

Case 021 E B

Case Framlift B

Cat. 902H-908H C

Cat. 950G A

Cat. 926E-928F C

Cat. 330 C

Cat. 930 C

Cat. 428B E

Claas Scorpion B

Claas Ranger B

Colomat B

Deutz-Fahr/JLG Telescooplader B

Dieci Telescooplader B

Dieci Apollo A

Faresin B

Faucheux Wit A

Faucheux Grĳs A

Faun Op aanvraag

Ford B

Fuchs Op aanvraag

Gehl B

Gerbl B

Giant Tobroco B

Gjerstad 25047 Speciaal C

Haloutte B

Hanomag 10-20 E/F C

Hanomag 22-35 C/D A

JCB 403 B

JCB 406-409B C

JCB 410-456 A

JCB 407 A

JCB 526S Agri C

JCB Q-Fit C

JCB Q-Hitch C

John Deere Telescooplader C

Kirovets Op aanvraag

Komatsu WA 65-85 A

Komatsu WA 90 B

Komatsu WA100 B

Kramer 280 A

Fabrikant Type Prĳsklasse

Kramer 312-1150 A

Kramer 320-720 C

Liebherr L506-510Z Kin A

Liebherr L506-510P Kin B

Liebherr L512-556 A

Macks B

Manitou Telescooplader D

Merlo Kompakt/Turbofarmer B

Merlo Panoramic B

MF/Massey C

Fergusson B

MX/Mailleux C

New Holland Telescooplader C

Nirschl C

O&K L6-L10 B

O&K L15-L20 C

Paus Wiellader B

Quicke B

Schaeff SKL821-832 B

Schaeff SKL833-873 D

Schaeff SKB 1000T B

Schaeff 902FA A

Schäffer B

Schäffer 403 B

Eg C

Terex TL 80-120 B

Terex GTH3007 A

Thaler Hoftrac B

Trima A

Tünissen GT-serie B

Venieri 9013 B

Volvo BM 4500 D

Volvo 125 B A

Volvo L 25B A

Volvo L40/45 A

Volvo L 50-120V C

Wacker WL 18 - WL50, TH 412 B

Weidemann 4070CX/CX LP, 4080, 5080 C

Weidemann 3070CX/CX LP B

Weidemann Hoftrac B

Zeppelin ZL 4, 6, 65 B

Zeppelin ZL 5 B

Zeppelin ZL 80-110 C

Zettelmeyer 302/402/502/602 A

Zettelmeyer 301/401/501/601 B

Zettelmeyer 402 N B

Zettelmeyer ZL 1000 C

Zettelmeyer ZL 501 FA B

Lasdelen – voor de ombouw van aanwezige werktuigen



Frontladertanden
 » Compleet met moer

 » Schroefdraad M22 x 1,5

 » Bĳ Ø 36 mm max. belasting 630 daN bĳ buigspanningspunt 880 mm

Art.nr. Beschrĳving Vorm Lengte ME € netto

SDGFLM900002 Frontladertanden Recht 810 mm Stk. 15,40

SDGFLM900002A Frontladertanden (250 kg bĳ spanningspunt 600 mm) Recht 810 mm Stk. 6,60

SDGFLM900003 Frontladertanden Recht 1000 mm Stk. 31,90

SDGFLM900004 Frontladertanden Recht 1100 mm Stk. 35,20

SDGFLM900005 Frontladertanden Recht 1400 mm Stk. 52,80

SDGFLM900008 Frontladertanden Gebogen 680 mm Stk. 44,00

SDGFLM900006 Frontladertanden Gebogen 975 mm Stk. 31,90

SDGFLM900007 Frontladertanden Gebogen 800 mm Stk. 24,20

SDGFLM900009 Frontladertanden (speciale conus) Gebogen 880 mm Stk. 17,60

SDGFLM900013 Frontladertanden Gebogen 880 mm Stk. 42,90

Conusbus

Ronde balenprikkers
 » Compleet met moer

 » Schroefdraad M28 x 1,5 (bĳv. voor onze palletvork Vrĳzicht)

 » Bĳ Ø 42 mm max. belasting 1100 daN bĳ buigspanningspunt 800 mm

Art.nr. Beschrĳving Lengte ME € netto

STGFLM000828 Tanden voor zware lasten 1100 mm Stk. 121,00

Conusmoer / conusring

Art.nr. Beschrĳving Uitvoering ME € netto

SDGFLM900020 Conusmoer voor frontladertanden M22 x 1, 5 conisch Stk. 2,20

STGFLM900001 Conusmoer voor ronde balenprikkers M28 x 1, 5 conisch Stk. 3,30

Art.nr. Beschrĳving Uitvoering ME € netto

STGFLM900002 Conusring voor ronde balenprikkers M22 x 1, 5 conisch Stk. 4,68

Art.nr. Beschrĳving Lengte ME € netto

STGFLM000807 Ronde balenprikkers 900 mm Stk. 45,10

STGFLM000808 Ronde balenprikkers 1000 mm Stk. 49,50

STGFLM000809 Ronde balenprikkers 1100 mm Stk. 52,80

STGFLM000810 Ronde balenprikkers 1200 mm Stk. 58,30

STGFLM000811 Ronde balenprikkers 1400 mm Stk. 66,00

1 2
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Tanden voor zware lasten
 » Compleet met moer

 » Schroefdraad M28 x 1,5

 » Bĳ Ø 55 mm max. belasting ca. 2200 daN bĳ buigspanningspunt 800 mm

Artikelnr. Beschrĳving Diameter Inwendig Lengte ME € netto

NKTXXX517008 Conusbus voor gebogen frontladertanden 25 mm 100 mm Stk. 11,55

NKTXXX517002 Conusbus voor frontladertanden (standaard) 25 mm 100 mm Stk. 10,45

NKTXXX517005 Conusbus voor frontladertanden (versterkt) 25 mm 110 mm Stk. 12,43

NKTXXX517001 Conusbus voor ronde balenprikkers 32 mm 110 mm Stk. 15,40

NKTXXX517004 Conusbus voor frontladertanden (lang) 25 mm 145 mm Stk. 17,60

NKTXXX517006 Conus bus voor tanden voor zware lasten 32 mm 200 mm Stk. 32,34
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Tandendrager voor frontladertanden

Voor frontladertanden met gelaste conusbussen voor zelfbouw van front- 

of achterladervorken (zonder tanden). Buis: 80 x 80 mm Passend voor 

schroefdraad M22 x 1,5.

Art.nr. Beschrĳving Lengte Gatafstand Aantal gaten ME € netto

SDGFLM900100 Tandendrager 1250 mm 200 mm 7 Stk. 190,30

SDGFLM900102 Tandendrager 1450 mm 200 mm 8 Stk. 214,50

SDGFLM900104 Tandendrager 1650 mm 200 mm 9 Stk. 237,60

SDGFLM900106 Tandendrager 1850 mm 200 mm 10 Stk. 273,24

6SDGFLM900108 Tandendrager 2050 mm 200 mm 11 Stk. 297,00

SDGFLM900110 Tandendrager 2250 mm 200 mm 12 Stk. 319,00

Tandendrager voor ronde balenprikkers

Voor ronde balenprikkers met ingelaste conusbussen voor zelfbouw front-  

of achterladervorken (zonder prikkers). Buis: 100 x 100 mm Passend voor 

schroefdraad M28 x 1,5.

Slijtstaal slijtstrip

 » Van hoogwaardig staal (HB 450)

 » Te lassen aan de frontladerbakken of sneeuwploegen

 » Leverbare lengte: 1200, 1500, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000 mm

Art.nr. Beschrĳving Passend bĳ ME € netto

SGSFLM900030 12 x 110 mm (per meter) Bakken, bladen m. 46,20

SGSFLM900025 16 x 110 mm (per meter) Bakken, bladen m. 85,80

SGSFLM900032 20 x 200 mm (per meter) Bakken, bladen m. 132,00

SGSFLM900035 25 x 200 mm (per meter) Bakken, bladen m. 154,00

SGSFLM900038 30 x 300 mm (per meter) Bakken, bladen m. 231,00

Onderschroefmes
Onderschroefmes van HB 450, geboord

PU-slijtstrip

90° shore, eenzĳdig met 45° afgeschuind

Art.nr. Beschrĳving Lengte Gatafstand Aantal gaten ME € netto

SIGFLM000100 Tandendrager 1650 mm 385 mm 5 Stk. 242,00

SIGFLM000102 Tandendrager 1850 mm 348 mm 6 Stk. 277,20

SIGFLM000104 Tandendrager 2000 mm 323 mm 7 Stk. 308,00

SIGFLM000106 Tandendrager 2200 mm 306 mm 8 Stk. 334,40

SIGFLM000108 Tandendrager 2400 mm 293 mm 9 Stk. 360,80

Artikelnr. Lengte Breedte Dikte Passend bĳ ME € netto

NKTXXX070140 1600 mm 150 mm 15 mm Bakken, bladen Stk. 96,69

NKTXXX070142 1800 mm 150 mm 15 mm Bakken, bladen Stk. 109,67

NKTXXX070144 2000 mm 150 mm 15 mm Bakken, bladen Stk. 122,05

NKTXXX070146 2200 mm 150 mm 15 mm Bakken, bladen Stk. 132,44

NKTXXX070148 2400 mm 150 mm 15 mm Bakken, bladen Stk. 142,45

NKTXXX070150 2600 mm 150 mm 15 mm Bakken, bladen Stk. 152,85

NKTXXX070152 2800 mm 150 mm 15 mm Bakken, bladen Stk. 163,02

NKTXXX070154 3000 mm 150 mm 15 mm Bakken, bladen Stk. 173,20
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Artikelnr. Beschrĳving Uitvoering Gatafstand ME € netto

SGSFLM900040 25 x 200 mm (per meter) Los 200 mm m. 220,00

SGSFLM900045 25 x 200 mm (per meter) gemonteerd 200 mm m. 275,00

SGSFLM900050 30 x 300 mm (per meter) Los 200 mm m. 330,00

SGSFLM900055 30 x 300 mm (per meter) Gemonteerd 200 mm m. 385,00

NKTXXX070156 Meerprĳs voor montage bĳ alle bakken 247,50
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Gruistanden

Artikelnr. Uitvoering Passend bĳ ME € netto

SGSFLM000801 vastgeschroefd gemonteerd (aantal afhankelĳk van bakbreedte) Slĳtstrip 16 x 150 mm Stk. 51,70

SGSFLM000803 vastgeschroefd gemonteerd (aantal afhankelĳk van bakbreedte) Slĳtstrip 25 x 200 mm Stk. 68,20

SGSFLM900001 Losse Slĳtstrip 16 x 150 mm Stk. 8,80

SGSFLM900002 Losse Slĳtstrip 25 x 200 mm Stk. 25,30

Gruistanden Lehnhoff
Eendelige, zelfslĳpende tand – wordt in de aanlashuls 

op het mes gestoken en met een kap en een borging 

bevestigd. Gladde lepel- of bakbodem door gladde 

afsluiting met de mesonderzĳde.

Driehoekmes

Artikelnr. Type bevestiging Lengte Breedte Dikte ME € netto

SSGFLM900015 Vastschroefbaar 200 mm 300 mm 8 mm Stk. 22,66

SSGFLM900025 Aanlasbaar 140 mm 300 mm 8 mm Stk. 18,65

Hoekmes

Zijmessen

Artikelnr. Type bevestiging Uitlĳning Lengte Breedte Dikte ME € netto

SIKFLM900112 Aanlasbaar Rechts 1200 mm 60 mm 8 mm Stk. 69,52

SIKFLM900114 Aanlasbaar Links 1200 mm 60 mm 8 mm Stk. 69,52

Artikelnr. Type bevestiging Uitlĳning Lengte Breedte Dikte ME € netto

SSGFLM900010 Vastschroefbaar Rechts 180 mm 170 mm 8 mm Stk. 12,64

SSGFLM900012 Vastschroefbaar Links 180 mm 170 mm 8 mm Stk. 12,64

SSGFLM900020 Aanlasbaar Rechts 140 mm 170 mm 8 mm Stk. 10,34

SSGFLM900022 Aanlasbaar Links 140 mm 170 mm 8 mm Stk. 10,34

Art.nr. L A T I S C

SGSFLM900001 190 mm 50 mm 37 mm 45 mm 17 mm 13 mm

SGSFLM900002 300 mm 66 mm 70 mm 70 mm 27 mm 17 mm

Type Lengte Breedte Breedte 1 Hoogte

TYPE 404 60 mm 50 mm 30 mm 32 mm

Type 400 90 mm 50 mm 34 mm 34 mm

Type 411 115 mm 65 mm 34 mm 34 mm

Art.nr. Uitvoering Type Lengte ME € netto

SGSFLM900006 Losse Type 404 60 mm Stk. 40,70

SGSFLM900007 Gemonteerd Type 404 60 mm Stk. 63,80

SGSFLM900004 Los Type 400 90 mm Stk. 51,70

SGSFLM900003 Gemonteerd Type 400 90 mm Stk. 74,80

SGSFLM900005 Los Type 411 115 mm Stk. 63,80

SGSFLM900008 Gemonteerd Type 411 115 mm Stk. 86,90
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Draagbuis met profiel

 » Voor geleidingsrails

 » Lengte: 1400 mm

 » Afmetingen: 80 x 80 x 5 mm

Artikelnr. Beschrĳving ME € netto

STGFLM900022 Draagbuis met profiel Stk. 82,50

Set glijrails en reserveonderdelen
Voor palletvork

Glĳrails voor FEM 2A + 3A + 4A

Art.nr. Beschrĳving ME € netto

STGFLM900023 Complete set glĳrails voor palletvork, bestaande uit glĳrails boven/onder 2x borgingen voor vorktanden; FEM 1+2, kort/AB 650601,  

2x vorkhaken onder FEM 2 en 2x vorkhaken boven FEM 2

Set 214,50

Glĳrails voor FEM 2A + 3A + 4A

Palletvorktanden

gesmeed
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Type A B C

A2 410 mm 470 mm 76 mm

A3 511 mm 568 mm 76 mm

A4 638 mm 743 mm 127 mm

Art.nr. Beschrĳving Lengte ME € netto

STGFLM900030 Glĳrail boven; ISO-norm; FEM 2 1500 mm Stk. 99,00

STGFLM900035 Glĳrail onder; ISO-norm; FEM 2 1500 mm Stk. 77,00

STGFLM900026 Vorkhaken boven; FEM 2 90 mm Stk. 16,86

STGFLM900027 Vorkhaken onder; FEM 2 80 mm Stk. 11,75

STGFLM900014 Vorkhaken boven; FEM 3 140 mm Stk. 28,05

STGFLM900016 Vorkhaken onder; FEM 3 115 mm Stk. 18,15

STGFLM900017 Vorkhaken boven; FEM 4 200 mm Stk. 54,45

STGFLM900018 Vorkhaken onder; FEM 4 139 mm Stk. 27,50

STGFLM900025 Borging voor vorktanden; FEM 1+2, kort/AB 650601 Stk. 38,50

STGFLM900024 Pen voor palletvork-vergrendeling Stk. 10,45

Art.nr. Beschrĳving Type Lengte Breedte Dikte ME € netto

STGFLM000803 Palletvorktanden A2 900 mm 80 mm 35 mm Stk. 154,00

STGFLM000804 Palletvorktanden A2 1200 mm 80 mm 35 mm Stk. 192,50

STGFLM000823 Palletvorktanden A2 1000 mm 80 mm 40 mm Stk. 148,50

STGFLM000827 Palletvorktanden A2 900 mm 100 mm 50 mm Stk. 367,95

STGFLM000825 Palletvorktanden A3 1200 mm 125 mm 50 mm Stk. 324,50

STGFLM000817 Palletvorktanden A3 1500 mm 125 mm 50 mm Stk. 341,00

STGFLM000818 Palletvorktanden A3 2000 mm 125 mm 50 mm Stk. 495,00

STGFLM000819 Palletvorktanden A4 1700 mm 150 mm 60 mm Stk. 495,00

STGFLM000821 Palletvorktanden A4 2000 mm 150 mm 60 mm Stk. 550,00

Palletvorktanden

esmeed

Art.nr. Beschrĳving Type
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Bandenmontagehulp

 » Palletvorkopname: Openingmaat 150 x 70 mm

 » De montagehulp wordt over de vorktanden van een palletvork gestoken

 » Uitvoering verzinkt

 » Voor wielen tot 1000 mm breedte en 1000 - 2400 mm diameter

 » Zware en grote banden van landbouw- en bouwmachines kunnen in een 

handomdraai worden gewisseld

 » Slechts 1 man nodig

Art.nr. Beschrĳving Gewicht ca. ME € netto

SBWXXX970200 Bandenmontagehulp 115 kg Stk. 869,00

Palletvorkverlenging

Draaikrans

Met schroefvertanding, passend bĳ hydraulische oliemotoren 

van de series CLR en CLP, asdiameter: 25 mm

Innovatief: een robuuste kogeldraaikrans, hydraulisch 

aangedreven met een hydromotor en voorzien van een 

speciale schroefconstructie, waardoor ladingen tot 1,5 t 

kunnen worden gedraaid. Door optimalisatie van de 

constructie en de krachtsluiting laat zich het draaiapparaat 

in elke positie zeker aan- en vasthouden

Art.nr. Beschrĳving Ø steekcirkel buiten Ø steekcirkel binnen Axiale belasting ME € netto

KPZXXX240051 Kogeldraaikrans U-profiel met schroefvertanding 460 mm 260 mm 7600 kg Stk. 2200,00

KPZXXX240053 Kogeldraaikrans U-profiel met schroefvertanding 550 mm 324 mm 9700 kg Stk. 2750,00

KPZXXX240055 Kogeldraaikrans U-profiel met schroefvertanding 687 mm 431 mm 13900 kg Stk. 3520,00

Zware, kogelgelagerde draaikrans

Art.nr. Lengte Breedte binnen Hoogte intern Passend bĳ ME € netto

STGFLM900045 1400 mm 92 mm 42 mm Tanden 80 x 40 mm Paar 198,00

STGFLM900051 1600 mm 103 mm 55 mm Tanden 100 x 40 mm Paar 218,90

STGFLM900056 1600 mm 123 mm 55 mm Tanden 120 x 40 mm Paar 251,90

STGFLM900052 1800 mm 103 mm 55 mm Tanden 100 x 40 mm Paar 251,90

STGFLM900057 1800 mm 123 mm 55 mm Tanden 120 x 40 mm Paar 284,90

STGFLM900061 1800 mm 128 mm 65 mm Tanden 125 x 50 mm Paar 577,50

STGFLM900067 1800 mm 158 mm 75 mm Tanden 150 x 60 mm Paar 361,90

STGFLM900053 2000 mm 103 mm 55 mm Tanden 100 x 40 mm Paar 330,00

STGFLM900050 2000 mm 110 mm 59 mm Tanden 100 x 50 mm Paar 284,90

STGFLM900058 2000 mm 123 mm 55 mm Tanden 120 x 40 mm Paar 306,90

STGFLM900062 2000 mm 128 mm 65 mm Tanden 125 x 50 mm Paar 405,90

STGFLM900068 2000 mm 158 mm 75 mm Tanden 150 x 60 mm Paar 643,50

STGFLM900054 2200 mm 103 mm 55 mm Tanden 100 x 40 mm Paar 317,90

STGFLM900059 2200 mm 123 mm 55 mm Tanden 120 x 40 mm Paar 328,90

STGFLM900063 2200 mm 128 mm 65 mm Tanden 125 x 50 mm Paar 434,50

STGFLM900069 2200 mm 158 mm 75 mm Tanden 150 x 60 mm Paar 709,50

STGFLM900055 2400 mm 103 mm 55 mm Tanden 100 x 40 mm Paar 345,40

STGFLM900060 2400 mm 123 mm 55 mm Tanden 120 x 40 mm Paar 361,90

STGFLM900064 2400 mm 128 mm 65 mm Tanden 125 x 50 mm Paar 478,50

STGFLM900070 2400 mm 158 mm 75 mm Tanden 150 x 60 mm Paar 764,50

STGFLM900065 3000 mm 128 mm 65 mm Tanden 125 x 50 mm Paar 592,90

STGFLM900071 3000 mm 158 mm 75 mm Tanden 150 x 60 mm Paar 973,50
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Overlaadschroef 3 m

 » Aanbouw via twee haken voor aanschroeven

 » Uitvoering volledig verzinkt of roestvrĳ staal

 » Lengte: 3 m, Ø 154 mm

 » Met kabellier voor hoogteverstelling

 » Inclusief bedieningsapparaat voor het aan- en uitschakelen 

van de schroef

 » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Art.nr. Oppervlakken Schroeflengte Diameter buiten Transportcapaciteit ME € netto

AZKJFM000083 Volledig verzinkt 3000 mm 154 mm 1,5 m³ Stk. 1606,00

AZKJFM000087 Roestvrĳ staal 3000 mm 154 mm 1,5 m³ Stk. 2860,00
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Artikelnr. Beschrĳving ME € netto

AZKJFM900500 Onderstel, incl. montage Stk. 132,00

Algemene toebehoren tegen meerprĳs

Overlaadschroef rvs, 4 m lang
 » Aanbouw direct aan korrelschuif

 » Uitvoering roestvrĳ staal

 » Lengte: 4 m, Ø 154 mm en Ø 254 mm

 » Met kabellier voor hoogteverstelling

 » Inclusief bedieningsapparaat voor het aan- en uitschakelen van de schroef

 » Mechanisch klapbaar - meer veiligheid in het wegverkeer

 » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist

Art.nr. Materiaal Schroeflengte Diameter uitwendig Transportcapaciteit ME € netto

AZKJFM000089 Roestvrĳ staal 4000 mm 154 mm 1,5 m³ Stk. 3245,00

AZKJFM000090 Roestvrĳ staal 4000 mm 254 mm 4,8 m³ Stk. 4730,00
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Artikelnr. Beschrĳving Lengte Breedte
Aantal ogen 

rechts

Aantal ogen 

links

Oogafstand 

rechts

Oogafstand 

links
ME € netto

KPZXXX180035 Afrolzeil, los 4700 mm 2545 mm 7 3 585 1230 Stk. 495,00

KPZXXX180041 Afrolzeil, los 5200 mm 2545 mm 7 3 655 1400 Stk. 495,00

KPZXXX180036 Afrolzeil, los 5400 mm 2545 mm 8 3 600 1465 Stk. 495,00

KPZXXX180042 Afrolzeil, los 6200 mm 2545 mm 9 5 622 1040 Stk. 605,00

KPZXXX180037 Afrolzeil, los 6500 mm 2545 mm 10 5 590 1100 Stk. 605,00

KPZXXX180038 Afrolzeil, los 7500 mm 2545 mm 11 5 627 1300 Stk. 715,00
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Afrolzeil

Met onderstel

 » Voor alle kiepbakken geschikt, ongeacht het fabrikaat en type

 » Op alle aanhangers aan te passen (aanpassing vereist!)

 » Robuust dekzeil; snel en eenvoudig openen van de spanrubbers

 » Optioneel is de naar de zĳkant klapbare middenstang verkrĳgbaar

 » Levering compleet met variabele driehoekpunten voor en achter, buizen, 

dekzeilhaken, nieten en alles voor een complete en veilige opbouw

 » Zonder ladderplatform

Artikelnr. Beschrĳving Lengte Breedte ME € netto

KPZXXX180070 Complete uitbreidingsset 4700 mm 2700 mm Set 935,00

KPZXXX180072 Complete uitbreidingsset 5200 mm 2700 mm Set 935,00

KPZXXX180073 Complete uitbreidingsset 5400 mm 2700 mm Set 990,00

KPZXXX180074 Complete uitbreidingsset 6200 mm 2700 mm Set 1045,00

KPZXXX180075 Complete uitbreidingsset 6500 mm 2700 mm Set 1155,00

KPZXXX180076 Complete uitbreidingsset 7500 mm 2700 mm Set 1320,00

Video bekĳken

Ladderplatform

Voor kiepbak

 » Bevestiging van het platform met buisbeugel aan de frontstaanders

 » Incl. ladder

 » Universeel naderhand aan te brengen, ook aan kiepbakken van andere 

merken

Artikelnr. Beschrĳving ME € netto

KPZXXX180006 Incl. ladder uittrekbaar Stk. 493,90

KPZXXX180020 Incl. ladder uitklapbaar Stk. 367,62

1 2
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Artikelnr. Beschrĳving Lengte van Lengte tot ME € netto

KPZHUB500100 Afdeksystemen SpeedCover 4500 mm 6500 mm Stk. 2530,00

KPZHUB500090 Net voor afdeksysteem SpeedCover - zwart Stk. 548,90

KPZHUB100150 Afdeksystemen SpeedCover 4500 mm 11200 mm Stk. 2640,00

KPZHUB100160 Net voor afdeksysteem SpeedCover Stk. 610,50

KPZHUB500140 Afdeksystemen SpeedCover Type-F 8200 mm 10600 mm Stk. 3190,00

KPZHUB500095 Net voor afdeksysteem SpeedCover Stk. 603,90
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Afdeksysteem TopLift light

 » Robuust net - past zich optimaal aan

 » Wordt als universele bouwset geleverd, aanpassingen 

vereist

 » Handig vanuit de tractor te bedienen

 » Naar rechts en links omklapbaar

 » Zelfs bĳ hoge stortkegels wordt het laadgoed optimaal 

beveiligd

 » Incl. hydraulische aansluitingen

 » 1 dubbelwerkende aansluiting vereist
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Bescherming tegen

vervuiling en

beschadiging

Snel heen en weer bewegenHydraulisch aangedreven 

hydromotor voor het intrekken 

van het afdeknet

Art.nr. Beschrĳving ME € netto

KPZHUB180030 Afdeksysteem TopLift light Stk. 3850,00

Afdeksysteem SpeedCover

Voor lengten 4500 tot 11200 mm

Het afdeksysteem SpeedCover is ruimtebesparend 

en kan op bĳna alle aanhangers gemonteerd worden 

(aanpassingen vereist). In vergelĳking met een 

inschuifbare afdekking kan SpeedCover met een 

afwikkelrol handig vanuit het voertuig worden opgerold 

en hindert deze zodoende de laadruimte niet.

 » Hydraulische aandrĳving of mechanische bediening

 » PVC-net 400 g/m²

 » Eenvoudige montage

 » Zonder hydraulische slangen - svp apart bestellen

Art.nr. Beschrĳving ME € netto

KPZHUB500012 Aanbouwplatenset voor afdeksysteem SpeedCover Set 275,00

Algemene toebehoren tegen meerprĳs
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DIGITAL

DIGITAL

Video bekĳken

Driepuntsweger Digital

 

Het weegsysteem voor driepuntsopname met cat. 

II, of tractor met trekstangopname cat. II of cat. 

III. De driepuntsweger werd zo geconcipieerd, 

dat het zwaartepunt van de aanbouwapparaten 

maar met weinig centimeters naar achteren 

verschuift. Weegframe in verzinkte uitvoering. 

Aanbouwapparaten zoals meststrooiers, 

transportkisten, voermengers, etc. kunnen 

in zeer korte tĳd aangekoppeld en met hoge 

nauwkeurigheid gewogen worden.

 » Stroomvoorziening: 8-38 V DC

 » Eenvoudige bediening

 » Backlit display

 » Met adapter en weegcel

 » Inclusief korte topstang

Art.nr. Beschrĳving ME € netto

AGWXXX000016 Driepuntsweger 5000 kg Fliegl Digital Stk. 2530,00

Tussenadapterweger Digital

 

De tussenadapter-weger dient voor het exacte 

wegen, bĳv. van ronde en vierkante balen 

in combinatie met verschillende Euronorm-

aanbouwapparaten. Ook geschikt voor licht 

stortgoed. Korte constructie en eenvoudige 

montage. Ook voor andere systemen, zoals wiel- 

en telescooplader geschikt.

 » Stroomvoorziening: 8-38 V DC

 » Eenvoudige bediening

 » Backlit display

Art.nr. Beschrĳving Opname ME € netto

AGWXXX000100 Tussenadapter-weger 3000 kg Euro/Euro Telescooplader, wiellader, Euronorm Stk. 2402,43

DIGITAL-
TECHNIK

DIGITAL-
TECHNIK
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Voorbouwcameraset Fliegl Hawk

 » Keuze uit 8 talen

 » Omschakelen tussen spiegelbeeld en normaal beeld

 » Automatische achtergrondverlichting van de 

bedieningselementen

 » Automatische helderheidsregeling

 » Bedrĳfsspanning: 10 - 32 V

 » Videosysteem: NTSC/PAL/AUTO

 » Automatisch omschakelen tussen achteruit-, linker 

en rechter camera-aanzicht

 » Beeldhelderheid: 400 cd/m³

 » AV-inputs: 5 en AV-outputs: 1

 » Chipoppervlak: 4,62 x 3,61 mm

 » Beeldcontrast: 500:1

 » Opslagtemperatuur: -30 tot +80 °C, 80 % RV max

 » Omgevingstemperatuur bĳ bedrĳf: -20 tot +70 °C, 

90 % RV max

 » Leveringsomvang: 2 x camera, display met splitscreen, 

beugel met schroeven (diverse instelmogelĳkheden) 

en kabelset

 » Verlichtingshoek van de camera: 60°

Art.nr. Beschrĳving ME € netto

FZTXXX200010 Voorbouwcameraset Fliegl Hawk Set 2310,00

Toebehoren tegen meerprĳs

FZTXXX900002 Extra display Fliegl Hawk Stk. 495,00

Bewaakt het gebied voor 

voertuigen met grote 

voorbouwmaat bĳ het uitrĳden 

van erven, stallingen en 

gebouwen en bĳ het oprĳden van 

onoverzichtelĳke kruisingen. 

Aanvullende cameraset Fliegl Hawk

 » Leveringsomvang: 2 x camera, bevestigingsbeugel 

met schroeven (verschillende instelmogelĳkheden) 

en kabelset

 » Aanvullende cameraset voor tweede aanbouwapparaat, 

bespaart het moeizame ombouwen van machine naar 

machine

Art.nr. Beschrĳving ME € netto

FZTXXX200015 Aanvullende cameraset Fliegl Hawk Set 770,00

Toebehoren tegen meerprĳs

FZTXXX900001 Aanvullende camera Fliegl Hawk Stk. 181,50



Hoofdmagazĳn - 10.000 m2

Verzending/logistiek

Eindmontage - 2.700 m2

Montage, eindcontrole

Magazĳn aanbouwap-

paraten - 1.000 m2

Magazĳn - 2.000 m2

FLIEGL AGRO-CENTER PAKT AAN 

Ontwikkelingshal - 1.500 m2

Ontwikkeling, reparatie, speciale producten



Afhaalmarkt - 2.500 m2

Laserhal - 600 m2

Constructie en laswerkplaats met staalmagazĳn - 4.000 m2

Mechanische bewerking - draaien, frezen

Montagehal voor mest-

componenten - 1.000 m2

Magazĳn aanbouwap-

paraten - 3.500 m2

Magazĳnoppervlak - 1.500 

m2

FLIEGL AGRO-CENTER IN 

CĲFERS: 

• 7.000 m regaalmagazĳn

• 20.000 m2 vrĳ magazĳnoppervlak

• 20.000 palletplaatsen

• 20.000 m2 haloppervlak

• 48 jaar ervaring

• 110 medewerkers

• 3 vestigingen

• Meer dan 1300 aanbouwapparaten 

in het programma    
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Speciale vervaardiging op verzoek van de klant

Volumetrische gewichten van vracht     agrarische producten

Zoekt u een speciaal werktuig om aan te koppelen voor bĳzondere vereisten en speciaal voor uw behoeften? Deel ons uw 
wensen mee, en het Fliegl-Team zal u helpen de uitdagingen van uw bedrĳf de baas te worden. In het ideale geval stuurt 
u ons de informatie over de vereisten, zoals bĳv. foto's, schetsen, laadgoed en de gewenste afmetingen.

Kuilvork met hydraulische zĳverschuiving

 » Voor nog nauwkeuriger verschuiven van kuil

 » 1 x dubbelwerkende aansluiting vereist

Silosnĳblad

 » Schoon en glad aansnĳvlak

 » Leverbaar voor alle opnames

Frontladerverlenging met freeswals

 » Exacte en gladde silowand

 » Max. werkhoogte tot 10 meter 

Siloroerpoot voor wiellader

 » Voor uitnemen van grote kuilhoeveelheden 

 » Met gelaserde tanden

Houthacker voor tractor

 » Voor verkleinen van struiken en takken

 » Voor maximaal 10 cm doorsnede 

Graan

Haver 500 kg/m3

Gerst 640 kg/m3

Maïs 800 kg/m3

Tarwe 820 kg/m3

Rogge 800 kg/m3

Graszaad 350 kg/m3

Raapzaad 700 kg/m3

Stro, en hooi

Hooi, los 70 kg/m3

Hooi, gehakseld 100 kg/m3

Hooi, ronde balen 140 kg/m3

Hooi, vierkante balen 240 kg/m3

Stro, los 60 kg/m3

Stro, ronde balen 120 kg/m3

Stro, vierkante balen 220 kg/m3

Diversen

Sneeuw, vochtig 650 kg/m3

Sneeuw, losse 130 kg/m3

Oud papier 1100 kg/m3

Huisvuil 700 kg/m3

Houtchips 350 kg/m3

Grind 1800 kg/m3

Beton 2000 kg/m3

Strooizout 1300 kg/m3

Brandstoffen

Steenkool 900 kg/m3

Briketten 1250 kg/m3

Hakhout 750 kg/m3

Kuil

Klaver 900 kg/m3

Rogge 920 kg/m3

Bietenblad 1000 kg/m3

Maïs 830 kg/m3

Maïs, CCM 850 kg/m3

Gras / voorgedroogd kuilgras 650 kg/m3

Kunstmest, organisch en mineraal:

Organisch

Compost 1100 kg/m3

Turf, geperst 400 kg/m3

Turf, losse vochtige 650 kg/m3

Turf, losse droge 70 kg/m3

Mest, verse 800 kg/m3

Mest, verrot 1200 kg/m3

Mineraal

Kalk 1300 kg/m3

Kalkstikstof 1600 kg/m3

Natriumnitraat 1000 kg/m3

Samengestelde meststof 1100 kg/m3

Kali 1250 kg/m3

Ureum 800 kg/m3

Kies voor Fliegl-aanbouwapparaten, die het best bĳ uw toepassing passen. Alleen 

met Fliegl-aanbouwapparaten krĳgt u, wat u bĳ de aanschaf van elk apparaat 

oorspronkelĳk wilde: maximale productiviteit en beschikbaarheid. Wĳ bieden voor 

de meest uiteenlopende dragerapparaten een uitgebreide keuze aanbouwapparaten. 

Maak van uw dragerapparaat een universele machine en een echte 

probleemoplossing: met aanbouwapparaten uit ons Fliegl-programma. 

De stortgewichttabel kan u helpen bĳ 

uw beslissing.

Sil ĳbl dBalenvork met afschuifinrichting

 » Voor veilig stapelen op grote hoogten

 » Gecontroleerd afschuiven van de balen
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De Fliegl-groep – een sterke combinatie

1 4

7

2

5 8

3

6

1 Fliegl Agro-Center GmbH

Maierhof 1

D-84556 Kastl, Duitsland

Tel.: +49 (0) 8671/9600-440  
Fax: +49 (0) 8671/9600-701

e-Mail: info@agro-center.de

2 Fliegl Agrartechnik GmbH

Bürgermeister-Boch-Str. 1

D-84453 Mühldorf, Duitsland 

Tel.: +49 (0) 86 31 307-0

Fax: +49 (0) 86 31 307-550

e-Mail: info@fliegl.com

4 Fliegl Fahrzeugbau GmbH “Fabriek 1” 

Oberpöllnitzer Straße 8

D-07819 Triptis, Duitsland

Tel.: +49 (0) 36482/830-0

Fax: +49 (0) 36482/830-60

e-Mail: triptis@fliegl.com

7 Fliegl Agro-Center Ost GmbH

Oberpöllnitzer Straße 8 . D-07819 Triptis, Duitsland

Tel.: +49 (0) 36482/8641-84 od. 66

Fax: +49 (0) 36482/8641-99

e-Mail: sylvia.stanko@fliegl.com

8 Fliegl Agro-Center West GmbH 

Südstraße 35 · 48477 Dreierwalde, Duitsland

Tel.: +49 (0) 59 78 / 70 18 88 - 0

Fax: +49 (0) 59 78 / 70 18 88 - 99

E-mail: info.west@agro-center.de

        Fliegl Agrartechnik Italia S.r.L. 

Via Fracanzana, 21

I-36054 Montebello Vicentino (VI)

Tel.: +39 (0) 444645408

Fax: +39 (0) 444446108

e-mail: italia@fliegl.com

3 Fliegl Kft.

Pillingerpuszta

H-9151 Abda, Hongarĳe

Tel.: +36 (0) 9655/3300

Fax: +36 (0) 9655/3316

e-Mail: info@fliegl.hu

6 Fliegl Ibérica S.L.

Pol. Ind. Domenys, II . C/del Ví, parcela G-10

E-08720 Vilafranca del Penedès . Barcelona (Spanje)

Tel.:  +34 (0) 93 817/54 90

Fax: +34 (0) 93 817/54 81

e-Mail: fliegl@fliegl-iberica.com

 Fliegl France Sarl

Za De La Fidele

Rue Chotard

FR-44430 Le Loroux Bottereau

Tel.:  +33 (0) 240545222

Fax: +33 (0) 240545230

e-mail: service@fliegl-france.com

5 Fliegl Fahrzeugbau GmbH “Fabriek 2”

Oberpöllnitzer Straße 8

D-07819 Triptis, Duitsland

Tel.: +49 (0) 36482/830-0

Fax: +49 (0) 36482/830-60

e-Mail: triptis@fliegl.com

 Fliegl Agrartechnik CZ s.r.o.

Maltáské námestí 78

CZ-38731 Radomysl

Tel.: +42 (0) 725555787

e-mail: demetr@fliegl-agrartechnik.cz

www.fliegl.com

Colofon

Fliegl Agro-Center GmbH

Maierhof 1

84556 Kastl

Telefoon: 08671/9600-440

Fax: 08671/9600-704

E-mail: info@agro-center.de

Internet: http://www.agro-center.de

Directeur:

Angelika Fliegl

Hof van registratie Traunstein 

Registratienummer: HR 3108

BTW-identificatienummer conform § 27 a 

omzetbelastingswetgeving: DE814753955

Inhoudelĳk verantwoordelĳk conform § 10 par. 3 MDStV:

Angelika Fliegl

Algemene leveringsvoorwaarden (ALV) onder:

https://agro-center.de/agb
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Ludo Pauwels bvba

Karrestraat 112

B-9160 Lokeren

Tél:  0032 477504236

e-mail : ludopauwels@skynet.be

verkoop Nederland : Jan Meerkerk +31 (0) 630702918

Fliegl Agro-Center GmbH, Kastl

Maierhof 1 · D-84556 Kastl, Germany

verkauf@agro-center.de 

Telefoon:

+49 (0)8671 9600-440

Telefax Verkoopafdeling:

+49 (0)8671 9600-704


